Ukazuje się od 1929 roku

Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy

www.pip.gov.pl

Nr 10 (404) 2016

W SEJMIE RP

W numerze

15 Galanteria bez rąk

Uznanie dla programów prewencyjnych
3

W SEJMIE RP

4

Wiadomości nie tylko z kraju

6

Wyniki kontroli w czterech szpitalach

7

Pielgrzymka Ludzi Pracy

7

Z przedstawicielami mediów

8

Niezgłoszenie do ubezpieczenia
społecznego

Dane statystyczne
pokazują, że głównym
wydarzeniem
powodującym uraz
podczas wypadków
przy pracy na budowie
był upadek
z wysokości.

23 Praca na rusztowaniu

11

Tryb ustalania rolniczej choroby
zawodowej

15

Galanteria bez rąk

18

DREMA 2016

20

Chemiczna lekkomyślność

23

Bezpieczna praca na rusztowaniu?

26

Gospodarstwo idealne

28

Wyzwania dla inspektorów pracy.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

32

Na Forum Ekonomicznym w Krynicy

34

Spartakiada Pracowników PIP

36

Śmierć przy wielopile

36 Śmierć przy wielopile

8

Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
Nie zawsze niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego musi mieć kwalifikację prawną jako przestępstwo.
Może być uznane za wykroczenie z art. 98 ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych. Kiedy zatem zasadne jest kierowanie zawiadomienia do prokuratury,
a kiedy można poprzestać na zawiadomieniu ZUS?
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O programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, służących poprawie bezpieczeństwa pracy głównie w mikro i małych przedsiębiorstwach, mówił na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 20 września 2016 r. w siedzibie Sejmu główny inspektor pracy Roman Giedrojć.
Stwierdził, że PIP podobnie jak inspekcje innych krajów
członkowskich Unii Europejskiej, wprowadza na coraz
większą skalę pozakontrolne formy działań. Chodzi o zapobieganie zagrożeniom w środowisku pracy poprzez
przekazywanie wiedzy, przekonywanie oraz wypracowywanie właściwych postaw u pracodawców i pracowników. Działania takie nie mają wprawdzie tej mocy sprawczej co kontrole, niemniej skutek przekonywania bywa
często znacznie trwalszy niż efekty przymusu.
Przykładem tego rodzaju podejścia są programy prewencyjne PIP kierowane do pracodawców prowadzących
mikro i małe przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich czterech
lat inspekcja pracy realizowała programy: „Zdobądź Dyplom PIP” – dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników; „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” – dla przedsiębiorstw o
zatrudnieniu do 50 osób, „Budowa. STOP wypadkom!” – dla firm budowlanych zatrudniających do 50 osób oraz program prewencyjny
dla zakładów usług leśnych, wykonujących
prace z zakresu gospodarki leśnej na rzecz Lasów Państwowych. Ponadto do przedsiębiorców małych i dużych PIP skierowała programy:
„Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy” oraz „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu
oraz innym czynnikom psychospołecznym”.
Jak poinformował szef PIP, w ciągu trzech lat 2013-2015
do trzech pierwszych programów prewencyjnych przystąpiło 4591 pracodawców, a 2579 spośród nich ukończyło program, przechodząc pozytywnie audyt. Natomiast przez 3 lata w „programie maszynowym” sprawdzono łącznie 3768 maszyn, dostosowano 1455, a 175
maszyn zostało wycofanych z eksploatacji.
W trakcie realizacji programów pracodawcy w procesie
naprawczym najczęściej aktualizowali ocenę ryzyka zawodowego, przeprowadzali dodatkowe szkolenia pracowników, zwiększali nadzór nad bhp, prowadzili prze-

glądy ochron indywidualnych, analizowali prawidłowe
rozmieszczenie stanowisk pracy. Porządkowali i uzupełniali dokumentację pracowniczą.
– Możliwość udziału w programach prewencyjnych PIP
jest dla przedsiębiorców okazją do poprawy warunków
pracy w sposób nieskomplikowany i przy stosunkowo
niewielkich kosztach. Wskazówki udzielane przez inspektorów pracy w trakcie szkoleń i wizyt w zakładach pozwalają zdiagnozować miejsca o największych zagrożeniach
wypadkowych, a dzięki przykładom dobrych praktyk
szybko i niedrogo obniżyć poziom tych zagrożeń – podkreślił Roman Giedrojć.
Szczegółowo przebieg i efekty realizowanych programów omówił dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk.

O wspieraniu pracodawców za pomocą własnych programów prewencyjnych mówili również w czasie obrad
przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Obie prezentacje spotkały się z dużym uznaniem
członków Rady Ochrony Pracy, którzy w dyskusji wskazywali, że jest to nowoczesny kierunek działania i opowiadali się za jego kontynuacją i rozwijaniem.
W innym punkcie obrad Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko okręgowego inspektora pracy
w Warszawie.
Posiedzeniu przewodniczył poseł Janusz Śniadek.
Donat Duczyński
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Na AGRO SHOW
Podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW, odbywającej się od 23 do 26 września br. w Bednarach koło Poznania,
nagrodzono laureatów XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Zwycięzcami zostali Alicja i
Krzysztof Spychalscy, z miejscowości Pikutowo w województwie
kujawsko-pomorskim. Jednym ze współorganizatorów konkursu,
organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Podczas uroczystej
gali w imieniu głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia
okolicznościowy list odczytał i wręczył laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu
Prewencji i Promocji GIP. Zwrócił uwagę na pozytywne zmiany bezpieczeństwa pracy na wsi, których popularyzacja jest głównym celem konkursu. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyło
się stoisko Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie przeprowadzano
konkursy wiedzy o bhp dla dzieci i młodzieży, zorganizowano multimedialne prezentacje tematyczne, udzielano porad prawnych i
technicznych, a także przekazywano wydawnictwa o tematyce dotyczącej bhp w rolnictwie. Nowością tegorocznej edycji Agro Show
była gra terenowa, zorganizowana na terenach wystawowych
przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych przy
współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu, której
uczestnicy musieli wykazać się znajomością zagadnień związanych
z bezpieczną eksploatacją maszyn i urządzeń rolniczych. Zwycięzcom konkursów wiedzy o zasadach bhp w rolnictwie zorganizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym oraz
uczestnikom gry terenowej nagrody wręczyła Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu.

Związkowcy podsumowują
20 września br. w Olsztynie odbyło się walne zebranie delegatów
Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”, podczas
którego blisko 10 tysięcy członków dyskutowało o kondycji
związku w regionie. Gości przywitał przewodniczący Zarządu Re-
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gionu Józef Dziki. Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki w swoim wystąpieniu mówił o współpracy
między rządem a związkowcami w sprawach związanych z ochroną praw pracowniczych. List głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia do delegatów przeczytała Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu GIP. Szef inspekcji
podkreślił w nim, że reprezentowana przez niego instytucja z całą stanowczością egzekwuje realizację podstawowych obowiązków pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. Wyraził też nadzieję,
że współpraca inspekcji pracy ze związkami zawodowymi przyczyni się do skutecznego eliminowania patologii
w stosunkach pracy.

Dożynki Prezydenckie
Podczas centralnych dożynek w Spale z udziałem pary
prezydenckiej Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował 10-11 września br. stoisko, przy którym inspektorzy pracy udzielali rolnikom i zwiedzającym porad
z zakresu bhp w rolnictwie oraz prawa pracy. Prezentowano i rozdawano wydawnictwa PIP, propagujące zasady bezpiecznej pracy dorosłych i dzieci w rolnictwie.
Punkt informacyjno-doradczy inspekcji pracy odwiedzali przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, związków zawodowych, współpracujących organizacji i instytucji. W Dożynkach Prezydenckich uczestniczył okręgowy inspektor pracy Andrzej Świderski z zastępcami: Janiną Golińską i Januszem Grodzkim, a także kierownik Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim Andrzej Cegła. Uroczyste obchody dożynkowe rozpoczęła
msza w intencji rolników. Udział w niej wzięła para prezydencka, która przeszła w dożynkowym korowodzie.

pracy, legalnością zatrudnienia czy wynagrodzeniami.
W szranki o tytuł najlepszego drwala-pilarza stanęło
110 zawodników z 26 krajów, w takich konkurencjach
jak ścinka szesnastometrowych drzew na czas i dokładność padania, wymiana łańcucha w pilarce (rekord
świata – 8 sekund!), przerzynka kłód na dokładność i
kombinowana oraz wyścigi w ich okrzesywaniu. Podczas zawodów zwracano baczną uwagę na bezpieczeństwo zawodników, sędziów i widzów, a spikerzy po polsku i angielsku wielokrotnie informowali o możliwości
skorzystania z porad w punkcie informacyjnym PIP.

U częstochowskich
pracodawców
Główny inspektor pracy Roman Giedrojć spotkał się 19
września br. z przedstawicielami zarządu oraz kadry kierowniczej ISD Huta Częstochowa. Na Wydziale Walcowni Blach obserwował warunki pracy podczas procesu
walcowania stali. Na spotkaniu z pracownikami miejscowego Oddziału PIP omawiał sprawy związane z działalnością urzędu. Odwiedził Muzeum Monet i Medali
Jana Pawła II w Częstochowie. Na zaproszenie prezesa
Zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie Dariusza Jadczyka główny inspektor pracy
spotkał się w siedzibie firmy INERGIS S.A. z przedsiębiorcami z regionu. Podczas rozmów z 30 przedstawicielami różnych branż mówił m.in. o oczekiwaniach
Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”.

Mistrzostwa Świata Drwali

Z Urzędem Dozoru
Technicznego

Podczas Mistrzostw Świata Drwali 2016, zorganizowanych w Wiśle przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych oraz International Association Logging Championship, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
otworzył punkt informacyjny. Propagowano program
prewencyjny PIP „Ograniczenie zagrożeń zawodowych
w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby
z drewna”, realizowany w latach 2016-2018. Inspektorzy
pracy z Oddziału w Bielsku-Białej oraz specjaliści z katowickiego OIP w dniach 9-11 września br. udzielali porad
i kolportowali nieodpłatne wydawnictwa PIP, nie tylko
wśród polskich fanów zawodów drzewiarskich, ale również wśród gości, m.in. z Japonii. Odwiedzającym wyjaśniono szereg wątpliwości, także związanych z czasem

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu
Dozoru Technicznego spotkali się 5-6 września br. na
corocznym wspólnym szkoleniu we wrocławskim
Ośrodku Szkolenia PIP. Wymienili informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, dotyczących przepisów bhp przy obsłudze maszyn i innych
urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
Omówiono wypadki ciężkie, zbiorowe i śmiertelne,
m.in. na budowie Elektrowni Opole i Elektrowni Kozienice. Przedstawiono strategię działania UDT w zakresie
zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń
technicznych oraz kompetencje i uprawnienia PIP związane z zapobieganiem i ograniczaniem zagrożeń w środowisku pracy. Spotkanie było też okazją do omówie-
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nia wspólnych procedur, np. w sytuacji informacji od inspektora
pracy o eksploatacji urządzeń poddozorowych bez wymaganych
decyzji. Dwa intensywne dni szkolenia pod przewodnictwem
Krzysztofa Kowalika, dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, wypełniło kilkanaście wystąpień przedstawicieli obu urzędów. Były one znaczącym głosem w wymianie doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych.

Jubileusz NSZZ Solidarność 80
Zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka 12 września br. wziął udział w uroczystościach rocznicowych 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 80
w Szczecinie. Gratulował związkowcom jubileuszu i życzył wielu
sukcesów w kolejnych latach działalności. Podkreślił, że ideały,
które legły u podstaw solidarnościowego etosu, takie jak obrona
godności i podmiotowości pracownika, to także wartości przyświecające codziennej pracy inspektorów pracy. Zbigniew Ryfka
wręczył zasłużonym działaczom związku Odznaki Honorowe za
Zasługi dla Ochrony Pracy. Przekazał także Markowi Mnichowi,
przewodniczącemu Solidarności 80, pamiątkowy, jubileuszowy
grawerton od głównego inspektora pracy.

Z żałobnej karty
Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy zmarłego
19 września 2016 r.

Marka Kołaczkowskiego
starszego inspektora pracy, długoletniego pracownika
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Był niezwykle
życzliwym i otwartym człowiekiem, zawsze gotowym do
pomocy innym. W działalności nadzorczo-kontrolnej potrafił umiejętnie wykorzystywać posiadaną wiedzę i doświadczenie. Z wykształcenia był zootechnikiem, zawód ten wykonywał przed podjęciem pracy w Państwowej Inspekcji
Pracy. Szczególnie bliskie były Markowi sprawy związane z
bezpieczeństwem pracy w rolnictwie. Jak mało kto znał
specyfikę pracy w gospodarstwach rolnych oraz w przedsiębiorstwach pracujących na rzecz rolnictwa. Jedną z Jego
pasji była turystyka. Lubił zwiedzać ciekawe miejsca, poznawać nowych ludzi, obcować z przyrodą. Był duszą towarzystwa. Dobrze czuł się wśród ludzi, których ujmował poczuciem humoru i dystansem do siebie. Szkoda, że nie ma
już Marka wśród nas.
Koleżanki i koledzy z OIP w Poznaniu
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Wyniki kontroli
w czterech szpitalach
Główny inspektor pracy Roman Giedrojć
podczas spotkania, które odbyło się 29
września 2016 r. w Głównym Inspektoracie
Pracy, poinformował dziennikarzy o wynikach kompleksowej kontroli przeprowadzonej w czterech szpitalach należących do
spółki „Centrum Dializa”.
Inspektorzy pracy sprawdzili, jak są przestrzegane przepisy w zakresie dotyczącym stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia, a także zagadnień bhp (szkolenia, badania profilaktyczne, czynniki szkodliwe dla zdrowia, wyposażenie
w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze). Skontrolowano
szpitale w Białogardzie, Pszczynie, Opatowie i Łasku. Stwierdzono liczne nieprawidłowości zarówno w zakresie prawnej ochrony pracy, jak i przestrzegania przepisów
bhp. Dotyczyły one
m.in. zawierania umów
cywilnoprawnych zamiast umów o pracę,
naruszania w sposób
rażący przepisów przy
wypowiadaniu umów
o pracę i dokumentacji
pracowniczej. W zakresie czasu pracy uchybienia polegały m.in.
na dwukrotnym wykonywaniu pracy w tej
samej dobie pracowniczej przez techników RTG. Zobowiązywano pracowników
(techników RTG czy pielęgniarki bloku operacyjnego) do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości
do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w ramach dyżuru. Lekarze świadczyli pracę i pełnili dyżury medyczne nieprzerwanie przez 31 godzin i 35 minut, 54 godziny i 35 minut, a nawet 79 godzin i 35 minut bez wymagane-
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go odpoczynku. W jednym ze szpitali 53 lekarzy specjalistów świadczyło pracę na podstawie umów o udzielanie
świadczeń zdrowotnych zawartych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez lekarzy. Na podstawie harmonogramów pracy lekarzy kontraktowych za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2016 roku stwierdzono, że pracowali
oni nieprzerwanie po 24 godziny, 48 godzin, 72 godziny,
a nawet 96 godzin.
Stwierdzono przypadki nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę pracownikom zatrudnionym w szpitalu. W zakresie bhp nieprawidłowości dotyczyły m.in. oceny
ryzyka zawodowego, szkoleń i badań profilaktycznych, niewyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej,
zapewniające ochronę przed substancjami chemicznymi,
niewyposażenia pracowników (wszystkich szpitali) w odzież
roboczą i obuwie robocze przewidziane do stosowania przy
wykonywaniu prac na poszczególnych stanowiskach pracy.
W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy pracy
wydali 66 decyzji ustnych, z których 64 zostało wykonanych
w czasie kontroli, 4 polecenia, w ramach ich realizacji pracodawca wypłacił 32 pracownikom łącznie kwotę 19 150 zł.
Wydali nakaz zawierający 38 decyzji regulujących uchybienia z zakresu bhp. Skierowali do pracodawcy wystąpienie zawierające 65 wniosków. Na jedną osobę nałożyli grzywnę w
drodze mandatu na kwotę 5000 złotych. Inspektor pracy
skierował do prokuratury 3 zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstw wyczerpujących znamiona czynów
określonych w art. 218 § 1a oraz art. 220 § 1 Kodeksu karnego, a także art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
„Starałem się w swoich słowach mówić o Was i mówić za Was” – słowa ks. Romana Kotlarza, męczennika radomskiego Czerwca ’76, były mottem
XXXIV Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbyła się w dniach 17-18 września 2016 roku.
Ponad 25 tysięcy pielgrzymów, tradycyjnie w trzecią niedzielę września, przyjechało do Częstochowy, by oddać pokłon Matce Boskiej Jasnogórskiej. Wśród uczestników pielgrzymki nie zabrakło również pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Na czele delegacji liczącej ponad 100 pracowników był główny inspektor pracy Roman Giedrojć
z zastępcą Zbigniewem Ryfką oraz okręgowi inspektorzy pracy.
Kulminacyjnym punktem była uroczysta msza święta na szczycie Jasnej Góry, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz ludzi pracy, metropolita wrocławski.
Jak co roku podczas mszy świętej składane były dary od uczestników pielgrzymki. W imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy
wręczył je główny inspektor pracy wraz z przedstawicielami związków
zawodowych działających w urzędzie.

Z przedstawicielami mediów
Wyniki kontroli pracy w handlu w święta

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli także Anna
Martuszewicz, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego GIP, Dariusz Mińkowski, starszy inspektor pracy – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie
oraz Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.
(D.R.)
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Podczas spotkania z dziennikarzami 21 września br. w Warszawie główny inspektor pracy Roman Giedrojć przedstawił
wyniki kontroli przestrzegania zakazu pracy w placówkach
handlowych w święta, przeprowadzonych przez inspektorów pracy 15 sierpnia. Sprawdzono 1176 małych sklepów i
291 placówek wielkopowierzchniowych. Zaprezentowane
wyniki dotyczyły tych placówek handlowych, w których do
5 września inspektorzy zakończyli czynności kontrolne. Złamanie zakazu pracy ujawniono w 3 z 26 sklepów wielkopowierzchniowych oraz w co piątym z 554 mniejszych sklepów.
Inspektorzy pracy stwierdzili tam wykonywanie pracy przez
pracowników lub osoby zatrudnione na podstawie umów
cywilnoprawnych, które zostały zawarte w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Kontrola wykazała również inne
naruszenia prawa. 181 pracowników nie zostało poddanych
profilaktycznym badaniom lekarskim, 223 osoby nie były
przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś
8 osób świadczyło pracę bez zawarcia umowy, czyli na czarno. Inspektorzy pracy ujawnili w sumie 485 wykroczeń prze-
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ciw prawom pracownika. 111 osób zostało ukaranych mandatami na łączną kwotę ponad 120 tys. złotych. Do sądu
skierowano 7 wniosków o ukaranie. Wobec 95 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w formie
ostrzeżenia lub pouczenia. Szef PIP zapowiedział, że jeszcze
w tym roku inspektorzy przeprowadzą kolejne kontrole w
święta. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli także zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin oraz rzecznik głównego inspektora pracy Danuta Rutkowska.
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Mariusz Wysiński

Zawiadomienie o przestępstwie

Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego

Zjawisko nielegalnego
zatrudnienia jest problemem, który dotyczy
wszystkich państw, bez
względu na stopień ich
rozwoju czy system społeczno-gospodarczy.
Wiąże się z tym wiele
negatywnych skutków
dla państwa i dla społeczeństwa.
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Nie ma jednej definicji nielegalnego zatrudnienia. Można się spotkać z różnorodną terminologią, pojawiają się pojęcia takie
jak praca (zatrudnienie) na czarno, praca
nierejestrowana, praca nielegalna, zatrudnienie w szarej strefie. Nielegalne zatrudnienie najczęściej jest oceniane przez pryzmat przestępstwa, jakim jest niezgłoszenie zatrudnianych osób do ubezpieczenia
społecznego. Dotyczy zarówno pracowników, jak i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Należy zaznaczyć, iż doktryna wyłącza z
ubezpieczeń społecznych ubezpieczenie
zdrowotne, a także Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przyjęto zasadę, iż system ubezpieczeń społecznych obejmuje jedynie zakres ubezpieczeń realizowany przez ZUS
(por. K. Kolasiński, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, TNOiK, Toruń 2003).
Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. Nr 121, z późn. zm.) wymienia osoby podlegające obowiązkowym
ubezpieczeniom społecznym; spośród
wszystkich wymienionych grup zawodowych w zakresie kontroli inspektora pracy
pozostają pracownicy i osoby zatrudnione
w ramach umowy zlecenia.
Sprawca podlega odpowiedzialności z art.
219 Kodeksu karnego w przypadku niezgłoszenia wymaganych danych lub zgłoszenia
nieprawdziwych danych mających wpływ
na prawo do świadczeń albo na ich wysokość. Niemal wszystkie dane zamieszczane
w zgłoszeniu i w imiennym raporcie miesięcznym mają wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub na
ich wysokość, zatem prawie każde niezgło-

szenie lub zgłoszenie nieprawdziwej informacji, z wyjątkiem czysto porządkowych,
może wyczerpywać znamiona wskazanego
przestępstwa (por. W. Radecki, Przestępstwa
przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową. Rozdział XXVIII Kodeksu karnego,
Wydawnictwo C.H. Beck 2001). W praktyce
kontrola w zakresie obowiązku zgłoszenia
do ubezpieczenia społecznego sprowadza
się najczęściej do weryfikacji daty powstania
obowiązku ubezpieczenia i tytułu ubezpieczenia. Czasami niezbędna jest jednak weryfikacja danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych, uwzględniających
wymiar czasu pracy i podstawę wymiaru
składki.
W trakcie jednej z kontroli ujawniono, iż
pracodawca, tj. agencja pracy, stosował
dziwny mechanizm mający przynieść
oszczędności z powodu niezapłaconych
składek na ubezpieczenie społeczne, a jednocześnie uchronić przed odpowiedzialnością karną. Mianowicie po jednej z kontroli PIP zaczął zgłaszać osoby kierowane
do pracy za granicą i tego samego dnia dokonywał wyrejestrowania. Z formalnego
punktu widzenia dokonał zgłoszenia do
ubezpieczenia społecznego. W efekcie pracownicy wyjeżdżali do pracy za granicę bez
ubezpieczenia społecznego. Pracodawca
ten był już wcześniej kontrolowany i zapewne zwrócił uwagę na metodykę prowadzenia kontroli. Zazwyczaj nie weryfikuje
się daty wyrejestrowania z systemu ubezpieczeń społecznych, poprzestając na weryfikacji druku zgłoszenia do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem transmisji.
Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z pracowników miał wypadek przy pracy i próbował
uzyskać świadczenia z ZUS.
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Inny przykład wiąże się z wyrokiem Sądu
Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r. (IV
KK 39/08, www.sn.pl/orzeczenia) w sprawie właściciela firmy, który został oskarżony o zlecenie osobie zajmującej się sprawami księgowymi wpisywania w miesięcznych raportach imiennych RSA przerw w
świadczeniu pracy w postaci urlopów bezpłatnych pracownika. W rzeczywistości
żadnych wniosków pracownika o urlop
bezpłatny nie było. Sąd Najwyższy wskazał,
iż takie zachowanie należy rozważyć jako
ciąg odrębnych przestępstw (podobnych,
popełnionych w krótkich odstępach czasu)
w warunkach sprawstwa kierowniczego
właśnie z art. 219 k.k., a nie z art. 271 k.k. jak
pierwotnie kwalifikowano.

Niska szkodliwość czynu?
Nie zawsze niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego musi mieć kwalifikację
prawną jako przestępstwo. Może być
uznane za wykroczenie z art. 98 ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych. Kiedy zatem zasadne jest kierowanie zawiadomienia do prokuratury, a kiedy można
poprzestać na zawiadomieniu ZUS o nieprawidłowościach?
W postanowieniach o umorzeniu postępowania prokuratura często powołuje się
na niską społeczną szkodliwość czynu (według art. 1 § 2 k.k. nie stanowi przestępstwa
czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma). W Kodeksie karnym
zawarto zapis, że przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu należy mieć na
uwadze zarówno stronę przedmiotową, jak
i podmiotową. Z kolei Sąd Najwyższy wskazywał, że na społeczną szkodliwość czynu
składają się nie tylko czynniki obiektywne z
nim związane, lecz także subiektywne (VI
KRN 154/78, OSNKW 1978, nr 10, poz. 112).
Sąd Najwyższy w uchwale Połączonych
Izb Karnej i Wojskowej z dnia 29 stycznia
1971 r., (VI KZP 26/69, OSNKW 1971, Nr 3,
poz. 33) wskazał ponadto, że „przy określaniu stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu istotne znaczenie mają podmiotowe okoliczności czynu. Może tu chodzić zwłaszcza o pobudki i cel działania
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sprawcy – mogą one zasługiwać na względy, ale także na potępienie. Na korzyść
sprawcy będzie przemawiać np. działanie
pod wpływem groźby, przymusu lub obawy. Na niekorzyść sprawcy przemawia
upór w dążeniu do osiągnięcia przestępnego celu, premedytacja, bezwzględność
w działaniu”.
Sąd Najwyższy podkreślał także, że „skoro na społeczne niebezpieczeństwo czynu
składają się łącznie jego elementy przedmiotowe i podmiotowe, to o znikomości
społecznego niebezpieczeństwa czynu
można mówić wtedy, gdy owa znikomość
występuje w sferze zarówno przedmiotowych, jak i podmiotowych elementów konkretnego czynu” (Rw 483/82, OSNKW 1983,
nr 1-2, poz. 8). „Wniosek o znikomości społecznego niebezpieczeństwa czynu musi
być oparty łącznie na okolicznościach
przedmiotowych i podmiotowych. Jeżeli zarówno efekt przedmiotowy czynu, jego
szkodliwość społeczna, jak i wina sprawcy są
nikłe, to wypadkowa obu składników, wyrażająca się w stopniu społecznego niebezpieczeństwa czynu, spada poniżej tego poziomu, którego osiągnięcie w konkretnej sprawie stanowi o przestępności czynu” (V KRN
346/72, OSNKW 1973, Nr 2-3, poz. 31).

Na próbę
W trakcie jednej z kontroli ustalono, iż
przedsiębiorca zatrudniał wiele osób ,,na
próbę”. W ogłoszeniach umieszczonych w
powiatowym urzędzie pracy poszukiwał
osoby, którą – jak deklarował – zamierzał
zatrudnić na podstawie umowy o pracę.

W trakcie jednej z kontroli ujawniono, iż pracodawca, tj. agencja pracy,
stosował dziwny mechanizm mający przynieść
oszczędności z powodu
niezapłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne,
a jednocześnie uchronić
przed odpowiedzialnością
karną.

W Kodeksie karnym zawarto zapis, że przy ocenie
stopnia społecznej szkodliwości czynu należy mieć
na uwadze zarówno stronę
przedmiotową, jak i podmiotową.

W ciągu niespełna pięciu miesięcy udowodniono wykonywanie pracy przez pięć
osób, z którymi nie potwierdzono na piśmie umowy oraz nie zgłoszono do ubezpieczenia społecznego. Osoby te wykonywały pracę po kilka tygodni, po czym
przedsiębiorca wpisywał kandydatom do
pracy w skierowaniach z powiatowego
urzędu pracy, iż rekrutacja nadal trwa.
W uzasadnieniu do postanowienia o umorzeniu postępowań prokuratura powołała
się na niską społeczną szkodliwość czynu
ze względu na krótkotrwałość opisywanego procederu oraz pojednanie się z pokrzywdzonymi. W ocenie inspektora pracy
taka interpretacja stanu faktycznego nie
mogła być aprobowana. Działanie przedsiębiorcy można tu rozważać jako ciąg
przestępstw określony w art. 91 k.k. W ocenie inspektora pracy mogło to wskazywać
również na uczynienie sobie źródła dochodu z unikania zgłaszania zatrudnianych

nie do brzmienia tego przepisu jest niezależna od woli osoby wykonującej pracę zarobkową. Art. 219 k.k. wyraźnie wskazuje
bowiem, że zgoda zainteresowanego na
niezgłoszenie go do ubezpieczenia społecznego nie wyłącza odpowiedzialności
karnej. Poza tym obok pierwszoplanowego
przedmiotu ochrony, jakim niewątpliwie
jest indywidualny interes pracownika do
otrzymania świadczenia z ubezpieczenia
społecznego, przepis art. 219 k.k. chroni
także prawidłowe funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych, który opiera
się na zasadzie solidaryzmu społecznego.
Konsekwencją zaniechania czynności rejestracyjnych jest uniemożliwienie wyegzekwowania należnych składek ubezpieczeniowych, co osłabia podstawy ekonomiczne całego systemu i zagraża pełnej realizacji prawa do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego innych pracowników. W tej
sytuacji twierdzenie o pojednaniu się
wszystkich stron w toku postępowania jest
co najmniej dyskusyjne. Argumenty te dały
podstawę do wniesienia zażalenia na postanowienie prokuratury.

Wnioski

osób do ubezpieczenia społecznego, co
wypełnia przesłanki z art. 65 k.k. Odrzucić
należało także podawany przez prokuraturę argument pojednania się z zatrudnianymi osobami. Zgodnie z treścią art. 219 k.k.
dobrem chronionym są prawa osób wykonujących pracę zarobkową do otrzymania
świadczeń z ubezpieczenia społecznego
w wysokości przewidzianej przepisami
ubezpieczeniowymi. Ochrona taka stosow-
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Doprowadzenie do ukarania osób winnych przestępstwa z art. 219 k.k. wbrew pozorom nie jest sprawą łatwą. Częste umorzenia postępowań przez prokuraturę mogą
zniechęcać do kierowania kolejnych zawiadomień o popełnieniu tego przestępstwa.
Należy jednak pamiętać, że to od materiału
dowodowego zgromadzonego przez inspektora pracy we wstępnej fazie będzie zależeć wynik postępowania karnego. Nie wystarczy wykazanie samego faktu niezgłoszenia zatrudnianej osoby do ubezpieczenia
społecznego. Jedynie rzetelny opis stanu
faktycznego przez inspektora pracy, zgromadzenie przez niego zeznań świadków i
innych dowodów wskazujących na stosunek sprawcy do czynu może doprowadzić
do postawienia zarzutów osobie winnej popełnienia czynu z art. 219 k.k.
inspektor pracy Mariusz Wysiński
OIP Opole
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Krytyczna ocena

Grażyna Ślawska

Tryb ustalania rolniczej choroby zawodowej
(cz. I)
W Polsce występuje problem niedoszacowania rolniczych chorób zawodowych.
Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest
tryb stwierdzania rolniczych chorób zawodowych niedostosowany do potrzeb rolników indywidualnych.

Przedmiotowy zakres publikacji
Zasadniczym celem artykułu jest omówienie obowiązującego trybu stwierdzania
rolniczej choroby zawodowej wraz ze
wskazaniem tych elementów, które utrudniają właściwy, zgodny z prawem sposób
postępowania, a także zabranie głosu w
dyskusji w sprawie konieczności dostosowania tej procedury do potrzeb rolników
indywidualnych bądź stworzenia specyficznej, charakterystycznej dla tej grupy zawodowej ścieżki orzeczniczej. Rozważania
na aktualnym gruncie prawnym wymagają
jednak przedstawienia tego zagadnienia w
ujęciu historycznym, gdyż problem wadliwego trybu stwierdzania choroby zawodowej u rolników indywidualnych istnieje od
samego początku istnienia takiej możliwości. Wciąż nie został on rozwiązany, a w aktualnym stanie prawnym wręcz uległ pogłębieniu. W ten sposób ukształtowała się
wadliwa, nie tylko prawnie, praktyka stosowania całkowicie nieprzystosowanego trybu uznawania chorób zawodowych rolników indywidualnych3. Najwyższy czas, aby
po 25 latach obowiązywania nieprawidłowego systemu wypracować właściwą formułę prawną trybu stwierdzania rolniczej
choroby zawodowej, odpowiadającą po-
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trzebom rolników indywidualnych. Autorka ma nadzieję, że rozważania zawarte w
publikacji przyczynią się do nagłośnienia
tego ważnego społecznie problemu oraz
znalezienia jego rozwiązania.

Rolnicze choroby zawodowe
w liczbach
Minęło ćwierć wieku od wejścia w życie
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników4, która wprowadziła możliwość stwierdzania rolniczej
choroby zawodowej. Według danych Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych w
latach 2000-2014 wśród rolników stwierdzono 3 438 przypadków chorób zawodowych, w tym 970 przypadków w latach
2012-20145. Ze statystyk Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego wynika, że
jednorazowe odszkodowanie z tytułu rolniczej choroby zawodowej w 2014 roku
przyznano w 250 przypadkach6, przy liczbie ubezpieczonych rolników wynoszącej
1 432 7257. W 1992 r. jednorazowe odszkodowania z tego tytułu otrzymało 8 rolników8.

Przyczyny niedoszacowania
W literaturze przedmiotu słusznie podnosi się problem niedoszacowania rolniczych chorób zawodowych. Przyczynę
upatruje się w niskiej świadomości społeczności wiejskiej oraz w niewystarczającej wiedzy lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej na temat chorób wywoływanych warunkami pracy w gospodarstwie

Za rolniczą chorobę zawodową, zgodnie z art.
12 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uważa się chorobę,
która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli
choroba ta jest objęta
wykazem chorób zawodowych określonych
w przepisach wydanych
na podstawie Kodeksu
pracy1. Na podstawie art.
46 ust. 5 cytowanej ustawy stwierdzenia rolniczej
choroby zawodowej
dokonuje właściwy państwowy powiatowy
inspektor sanitarny
w trybie określonym
w przepisach wydanych
na podstawie Kodeksu
pracy2.
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Zasadnicze regulacje
prawne dotyczące rolniczej
choroby zawodowej zawiera ustawa ubezpieczeniowa rolników, mająca zastosowanie do rolników indywidualnych, natomiast
doprecyzowanie tych zagadnień następuje na
gruncie rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu
pracy, mających zastosowanie do pracowników.
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rolnym9. Wskazuje się na nieobjęcie rolników indywidualnych systemem profilaktycznej opieki zdrowotnej, w ramach której
byłoby możliwe ustalanie oddziaływania
warunków pracy w gospodarstwie rolnym
na zdrowie rolników i w efekcie tego wczesne wykrywanie rolniczych chorób zawodowych. Podnosi się problem nieobjęcia
rolników indywidualnych prawnym system
bhp oraz nadzorem nad warunkami pracy,
co utrudnia ocenę warunków pracy rolników i przeprowadzanie oceny narażenia
zawodowego w gospodarstwach rolnych10.
Wśród przyczyn zbyt niskiej liczby stwierdzanych rolniczych chorób zawodowych
wymienia się również nieprzystosowanie
trybu stwierdzania chorób zawodowych
do potrzeb rolników indywidualnych11. Wychodzi się wręcz z założenia, że dla tej grupy zawodowej powinna być stworzona
specyficzna, charakterystyczna dla niej,
ścieżka orzekania12.

Przyczyny nieprzystosowania
Nieprzystosowanie trybu stwierdzania
rolniczej choroby zawodowej do potrzeb
rolników indywidualnych wynika z tego, że
odbywa się ono według przepisów wydanych na podstawie Kodeksu pracy, odnoszących się do pracowników. Rolnicza choroba zawodowa została zdefiniowana w
ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, która dotyczy rolników indywidualnych, ale definicja ta, co do określenia samej choroby powstałej w związku z pracą
w gospodarstwie rolnym, odsyła do wykazu chorób zawodowych określonych w
przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Ponadto definicja rolniczej
choroby zawodowej uregulowana w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników
nie jest tożsama z określeniem choroby zawodowej w odniesieniu do pracowników,
zawartym w Kodeksie pracy. To ma również
swoje konsekwencje, jeśli chodzi o tryb
stwierdzania choroby zawodowej u rolników, który dostosowany jest do choroby
zawodowej zdefiniowanej w Kodeksie pracy. Podmioty właściwe do zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej oraz skiero-

wania na badania w celu wydania orzeczenia w sprawie choroby zawodowej w obecnym stanie prawnym są wymienione w Kodeksie pracy, do którego nie odsyła ustawa
o ubezpieczeniu społecznym rolników,
sama również żadnego z podmiotów zobowiązanych lub uprawnionych w tym zakresie nie wskazuje.
Oznacza to, że definicja rolniczej choroby
zawodowej oraz tryb jej stwierdzania są regulowane aktami prawnymi o różnej randze i mają zastosowanie do różnych podmiotów. Zasadnicze regulacje prawne dotyczące rolniczej choroby zawodowej zawiera ustawa ubezpieczeniowa rolników,
mająca zastosowanie do rolników indywidualnych, natomiast doprecyzowanie tych
zagadnień następuje na gruncie rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy,
mających zastosowanie do pracowników.
Właśnie ta, można powiedzieć, wybuchowa mieszanka aktów prawnych o różnej
randze oraz różnym zakresie podmiotowym powoduje niedostosowanie trybu
stwierdzania rolniczych chorób zawodowych rolników indywidualnych. Ponadto
świadczenia z tytułu rolniczej choroby zawodowej przyznawane są przez KRUS, w
ramach odrębnego dla rolników indywidualnych ubezpieczenia, natomiast świadczenia z tytułu choroby zawodowej pracowników przyznaje ZUS, z tytułu ubezpieczenia
wypadkowego. Takie zróżnicowanie systemów ubezpieczeniowych oraz podmiotów
realizujących świadczenia z tytułu chorób
zawodowych również stwarza problemy w
trybie stwierdzania rolniczych chorób zawodowych.

W ujęciu historycznym
Niedostosowanie trybu stwierdzania rolniczych chorób zawodowych nie jest problemem nowym, występuje od samego
początku, od wprowadzenia takiej możliwości. Elementy krytyczne w tej procedurze wskazywano już pod rządzami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych13, do którego najpierw odsyłała ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
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z 1990 r. Za najsłabszy element uznawano trudności w udokumentowaniu związku przyczynowego między stwierdzoną chorobą zawodową a warunkami pracy w rolnictwie. Powodem był brak danych o zagrożeniach w gospodarstwie
rolnym oraz brak dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia. Podnoszono, że przy wydawaniu decyzji administracyjnej o stwierdzeniu rolniczej choroby zawodowej kwestią co najmniej dyskusyjną jest rola Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. Słusznie proponowano udział w tym postępowaniu inspektorów KRUS, gdyż to oni są najlepiej zorientowani
w warunkach i przebiegu pracy rolników. Wskazywano, że
obowiązujące procedury postępowania w sprawach rolniczych chorób zawodowych, na każdym etapie, zarówno podejrzenia, rozpoznania, jak i stwierdzania, są niedostosowane do potrzeb rolników indywidualnych oraz wymagają
zmian. Zauważano, że wiele trudności w orzekaniu chorób
zawodowych rolników indywidualnych rozwiązałoby wprowadzenie dla tej grupy zawodowej powszechnej, bezpłatnej
profilaktycznej opieki zdrowotnej na podobnych zasadach
jak dla pracowników14. Ponadto postulowano, aby w treści
decyzji stwierdzającej rolniczą chorobę zawodową na potrzeby przyznawania prawa do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego rolników wprowadzono obowiązek podawania
daty (okresu) jej powstania. Prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje bowiem,
gdy stwierdzona choroba zawodowa powstała w trakcie ubezpieczenia społecznego rolnika.
W sytuacji wydania przez KRUS
decyzji odmawiającej z tego powodu przyznania jednorazowego odszkodowania i odwołania
się od niej przez rolnika, to sądy
muszą powoływać biegłych sądowych w celu ustalania daty
(okresu) powstania rolniczej
choroby zawodowej, co rodzi
niepotrzebne koszty społeczne.
Z analizy orzeczeń sądowych
wynika, że w większości spraw
sądowo ustalona data (okres) powstania rolniczej choroby
zawodowej przypada na lata, w których rolnicy podlegali
ubezpieczeniu społecznemu. Należałoby zatem wyeliminować sytuację, w której sądy wyręczają w tym zakresie podmioty zobowiązane do stwierdzania rolniczych chorób zawodowych15.
Mankamentów trybu stwierdzania rolniczej choroby zawodowej nie usunięto w kolejnym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób za-
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wodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania
chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych
sprawach16. Podnoszone kwestie krytyczne dotyczące poprzedniego rozporządzenia z 1983 r. pod rządami nowego
zachowały swoją aktualność; co więcej, doszły nowe problemy. Wśród nich w literaturze przedmiotu wskazywano między innymi na powstanie jeszcze większej różnicy pomiędzy
definicją rolniczej choroby zawodowej a rozbudowaną w nowym stanie prawnym definicją choroby zawodowej pracowników. Ponadto podnoszono problem kompletnie nieprzystających do sytuacji rolników, obligatoryjnych w orzecznictwie chorób zawodowych, wzorów formularzy, które w niezmienionym kształcie mają zastosowanie również w orzecznictwie rolniczych chorób zawodowych17. Wzory tych formularzy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania
chorób zawodowych i skutków tych chorób18, które obowiązuje do dnia obecnego. Na tle nowego stanu prawnego zauważano, że podobnie jak poprzednio, nowe przepisy wydane na podstawie Kodeksu pracy w sprawie trybu orzekania o
chorobach zawodowych zostały wprowadzone wyłącznie

dla pracowników. I choć w sprawach z zakresu rolniczych
chorób zawodowych odsyła do nich ustawa o ubezpieczeniu
społecznym rolników, to wciąż nie zrobiono nic, aby ten tryb
dostosować do potrzeb rolników indywidualnych. Dlatego
podobnie jak w poprzednim stanie prawnym w literaturze
przedmiotu znowu wskazywano potrzebę zmian przepisów
w celu dostosowania trybu stwierdzania chorób zawodowych do potrzeb rolników indywidualnych. Zauważano oraz
postulowano zlikwidowanie w obszarze bezpieczeństwa
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i ochrony zdrowia w rolnictwie nieuzasadnionego dualizmu
pomiędzy rolnikami indywidualnymi a pracownikami najemnymi wykonującymi pracę w rolnictwie. Ów dualizm ma
tu przełożenie na różnice w liczbie stwierdzanych chorób zawodowych u rolników indywidualnych oraz pracowników
najemnych w rolnictwie, zdecydowanie na niekorzyść rolników indywidualnych. Podkreślano potrzebę opracowania
i wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych dla
rolnictwa indywidualnego w szeroko rozumianym obszarze
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w profilaktycznej
opiece zdrowotnej związanej z pracą w gospodarstwie rolnym, a także przystosowania trybu stwierdzania rolniczych
chorób zawodowych do potrzeb rolników19.
Powołane wcześniej rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad
postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach zostało uznane za niekonstytucyjne wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19
czerwca 2008 r., sygn. akt P 23/0720. W wykonaniu powołanego wyroku (mocą ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw21)
wprowadzono z dniem 3 lipca 2009 r. do Kodeksu pracy definicję choroby zawodowej mającą zastosowanie do pracowników. Określono w kodeksie podmioty właściwe do zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej oraz kierowania na
badania w celu wydania orzeczenia w sprawie choroby zawodowej. Dla trybu stwierdzania rolniczej choroby zawodowej przeniesienie tych uregulowań z rozporządzenia do Kodeksu pracy ma kolosalne znaczenie, ponieważ ustawa o
ubezpieczeniu społecznym rolników odsyła tylko do przepisów wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Z dniem 3 lipca
2009 r. wprowadzono również nowe rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych22, do którego odsyła (mocą art. 46 ust. 5) ustawa o
ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie trybu
stwierdzania rolniczej choroby zawodowej. W ten sposób
ukształtował się aktualny stan prawny w zakresie chorób zawodowych dla pracowników, który ma zastosowanie do rolników indywidualnych. Mimo że w systemie prawnym dotyczącym chorób zawodowych pracowników w ostatnich latach zaszły istotne zmiany, to ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników w tym zakresie pozostaje niezmieniona od
ponad 25 lat jej obowiązywania.
młodszy inspektor Grażyna Ślawska
OIP Łódź
W następnym numerze „Inspektora Pracy” zostanie omówiona definicja rolniczej choroby zawodowej oraz tryb stwierdzania rolniczej choroby zawodowej w świetle aktualnych unormowań prawnych.
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Galanteria bez rąk
Duża skala nieprawidłowości w zakresie
bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń do
obróbki drewna dotyczyła piętnastu losowo wybranych zakładów produkcji galanterii drzewnej. Niezadowalający stan bezpieczeństwa i higieny pracy wynikał w
znacznej mierze z wyposażenia stanowisk
pracy w specjalistyczne urządzenia do obróbki drewna, wykonane we własnym zakresie przez przedsiębiorców, które nie
spełniały minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorzy pracy
stwierdzili także podczas kontroli przypadki nielegalnego zatrudniania.

By zainspirować
Pokłosiem kontroli było podjęcie przez
Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie działań prewencyjno-informacyjnych pod wymownym hasłem „Galanteria
bez rąk”. Ich celem było zainspirowanie pracodawców i przedsiębiorców do zmian służących poprawie bezpieczeństwa pracy
poprzez system samokontroli, nakłonienie
do przedsięwzięć naprawczych, jeśli chodzi
o bezpieczeństwo użytkowania maszyn do
wyrobu galanterii drewnianej, w oparciu o
listy kontrolne. Przełożyłoby się to na ograniczenie lub likwidację zagrożeń wypadkowych i środowiskowych.
Inspektorzy pracy postawili na podniesienie kultury bezpieczeństwa i ograniczenie nielegalnego zatrudniania. Zorganizowano spotkania, w których wzięło udział
ponad 50 pracodawców, w tym przedsiębiorców, którzy zapoznali się z tematyką
zatrudniania pracowników oraz wymaganiami bhp. Uczestnicy otrzymali broszury
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informacyjne PIP oraz listy kontrolne umożliwiające przeprowadzenie oceny eksploatowanych maszyn, w odniesieniu do 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). Inspektor
pracy poinformował zebranych o planowanych kontrolach w wybranych podmiotach
gospodarczych w celu sprawdzenia, czy informacje uzyskane podczas spotkania zostały wykorzystane w zakładach.
Przeprowadzone w październiku i listopadzie ub.r. kontrole wykazały, że wszyscy
pracodawcy skorzystali z list kontrolnych
otrzymanych podczas spotkania z przedstawicielami inspekcji pracy i w pełnym zakresie dostosowali eksploatowane maszyny do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeden pracodawca oraz dwóch przedsiębiorców – z uwagi
na nieopłacalność dostosowania niektórych maszyn, których stan bezpieczeństwa
zagrażał zdrowiu, a nawet życiu zatrudnionych pracowników – zdecydowali o zakupie maszyn posiadających oznakowanie
znakiem CE, nowych, wyprodukowanych w
Niemczech i w Polsce, bądź używanych,
wyprodukowanych w latach 1990-2002.

Bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia pracowników stwierdzili
inspektorzy pracy
z Oddziału PIP w Tarnowie w niemal jednej
trzeciej skontrolowanych zakładów produkcji galanterii drzewnej
na terenie gmin Szerzyny i Ryglice w Małopolsce w 2013 i 2014 roku.

Przed i po kontroli
Podczas kontroli udokumentowano stan
bezpieczeństwa maszyn w wybranych
podmiotach gospodarczych, których pracodawcy bądź przedsiębiorcy uczestniczyli
w spotkaniu.
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Oto niektóre z sytuacji napotkanych przez inspektorów
pracy w kontrolowanych podmiotach.
❖ Pilarka tarczowa do drewna (brak danych) – samoróbka, według oświadczenia przedsiębiorcy, nigdy nie posiadała żadnych osłon elementów będących w ruchu; załączanie i
wyłączanie maszyny odbywało się przy użyciu przełącznika
(zał. – wył.), który w przypadku zaniku napięcia po jego ponownym pojawieniu się powodował samoczynne uruchomienie maszyny. Przedsiębiorca dostosował maszynę do wymogów bhp na podstawie listy kontrolnej, co podczas kontroli stwierdził inspektor pracy.
❖ Pilarkę tarczową do cięcia wzdłużnego – samoróbkę
oraz drążkarkę do styli – samoróbkę dostosowano do minimalnych wymagań w oparciu o listę kontrolną.
❖ Z uwagi na nieopłacalność dostosowania niektórych
maszyn do minimalnych wymagań zakupiono pilarkę tarczową do wzdłużnego wycinania tarcicy rok produkcji 2005,
posiadającą oznakowanie CE.
❖ Kontrola na terenie gminy Szerzyny pracodawcy zatrudniającego dwóch pracowników na podstawie umowy o
pracę oraz pięciu na umowę zlecenia wykazała, że informacje uzyskane na spotkaniu z inspektorem pracy posłużyły
dostosowaniu maszyn do minimalnych wymagań bhp. Ze
względu na nieopłacalność dostowania niektórych maszyn
do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca zdecydował o zakupie dwóch używanych maszyn do obróbki drewna produkcji niemieckiej, tj.
szlifierki szerokotaśmowej VANGROENWEGHF oraz frezarki
do drewna CNS WEEKE firmy KUPER.
❖ Po szkoleniu dostosowano do minimalnych wymagań,
na podstawie listy kontrolnej, obrzynarkę do styli do łopat –
samoróbkę oraz wielopiłę. W miejsce starych maszyn, których dostosowanie do minimalnych wymagań nie było opłacalne, zakupiono używane maszyny: frezarkę poziomą do
drewna JAROMA oraz strugarko-wyrówniarkę JAROMA.

chomienie maszyny po powrocie zasilania; funkcję załączania i wyłączania maszyny spełniał wyłącznik (zał. – wył.).

W przypadku wyrówniarki do drewna – samoróbki brakowało osłony paska klinowego napędu wału nożowego, osłony wału nożowego oraz wyłącznika awaryjnego zatrzymania
maszyny. Maszyna nie została wyposażona w pulpit sterowniczy zapewniający uruchomienie tylko poprzez celowe zadziałanie na właściwy element sterowniczy, uniemożliwiający samoczynne uruchomienie maszyny po powrocie zasilania; funkcję załączania i wyłączania maszyny spełniał wyłącznik (zał. – wył.).

W jednym z podmiotów gospodarczych stwierdzono eksploatowanie tokarki do drewna – samoróbki, która nie posiadała osłony paska klinowego napędu wrzeciona, osłony elementu obrabianego, wyłącznika awaryjnego zatrzymania
maszyny, ponadto maszyna nie została wyposażona w pulpit sterowniczy zapewniający uruchomienie tylko poprzez
celowe zadziałanie na właściwy element sterowniczy uniemożliwiający samoczynne uruchomienie maszyny po powrocie zasilania; funkcję załączania i wyłączania maszyny
spełniał przełącznik (zał. – wył.).

Podczas pobytu na terenie gminy Szerzyny oraz miasta Ryglic inspektor przeprowadził wizytację wśród osób pomagających w obróbce drewna, które nie uczestniczyły w spotkaniu; najczęściej były to żony i dzieci. Nie zdawały sobie one
sprawy z istniejącego zagrożenia. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy maszyn do obróbki galanterii drewnianej, na
których wykonywana była praca, stwarzał bowiem bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia tych osób. Maszyny nie
posiadały osłon elementów będących w ruchu, ich załączanie i wyłączanie odbywało się za pomocą przełącznika załącz
– wyłącz, po zaniku napięcia i ponownym jego pojawieniu
się maszyna sama ruszała, bez zadziałania na wybrany
układ sterowania. Przy obrabiarkach do drewna brakowało
miejscowych odciągów pyłów oraz trocin, środków ochrony indywidualnej, w tym dróg oddechowych, zatrudniani
wdychali więc rakotwórczy pył drzew twardych, tj. dębu
oraz buka.
Inspektor pracy udzielił wyczerpującej informacji na temat
poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznał z
zagrożeniami i wypadkami, które miały miejsce w innych zakładach pracy, ale na takich samych maszynach; spowodowały one ciężkie uszkodzenie ciała bądź skutkowały wypadkiem śmiertelnym.
Wszyscy, których zapoznano z zagrożeniami związanymi z
eksploatacją maszyn do obróbki drewna, deklarowali podjęcie działań w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia
zdarzeń wypadkowych.
starszy inspektor – specjalista Bogumił Pudlewski
OIP Kraków Oddział Tarnów

Nieobecni niepoprawni
Kontrola wykazała również, że w przypadku trzech podmiotów gospodarczych, których właściciele nie uczestniczyli
w szkoleniu PIP, nie dostosowano eksploatowanych maszyn
do minimalnych wymagań. Wieloczynnościowa maszyna do
obróbki drewna nie posiadała osłony paska klinowego napędu głowicy do czyszczenia elementów z drewna, osłony
paska klinowego napędu freza do naroży listew, osłony przekładni łańcuchowej napędu wału ciągnącego listwy, osłony
przekładni łańcuchowej napędu wału wyciągającego listwy
ani wyłącznika awaryjnego zatrzymania maszyny. Maszyna
nie została wyposażona w pulpit sterowniczy zapewniający
uruchomienie tylko poprzez celowe zadziałanie na właściwy
element sterowniczy, uniemożliwiający samoczynne uru-
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Wykorzystali wiedzę

Tokarka do drewna – samoróbka nie posiadała osłony paska klinowego napędu wału roboczego ani wyłącznika awaryjnego zatrzymania maszyny. Nie została wyposażona w
pulpit sterowniczy zapewniający uruchomienie tylko poprzez celowe zadziałanie na właściwy element sterowniczy,
uniemożliwiający samoczynne uruchomienie maszyny po
powrocie zasilania; funkcję załączania i wyłączania maszyny
spełniał wyłącznik (zał. – wył.).
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Z analizy przeprowadzonych kontroli wynika, że pracodawcy oraz przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym, wykorzystali zdobytą wiedzę, przestrzegając przepisów prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy.
Inspektor stwierdził, że w zakresie prawa pracy zawarto
tam umowy o pracę z pracownikami, którzy nie mieli ubezpieczenia w KRUS, a byli wcześniej zatrudnieni na umowę o
dzieło. W przypadku ubezpieczonych w KRUS zawarto umowy zlecenia w miejsce umów o dzieło. W trakcie kontroli nie
stwierdzono zatrudniania pracowników bez umów.
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DREMA 2016
Ograniczaniu zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna poświęcona była konferencja Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się 13
września br. podczas X edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu
Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2016. Zainaugurowano tam trzyletnią kampanię prewencyjno-kontrolną „Włącz bezpieczeństwo przy
obróbce drewna”.
Do udziału w kampanii zostali zaproszeni pracodawcy z branży,
którym PIP zapewni bezpłatne szkolenie oraz pomoc merytoryczną w celu dostosowania zakładów produkcji drewna i wyrobów
tartacznych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, co
wpłynie na zmniejszenie liczby wypadków.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
ZUS i KRUS w Poznaniu, Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Krajowego Związku
Zawodowego Inżynierów i Techników BHP Oddział Wielkopolski
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ze strony PIP byli
m.in. Zbigniew Ryfka, zastępca głównego inspektora pracy, Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji
GIP, a także Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w
Poznaniu z zastępcą Tomaszem Gajdzińskim. Wystąpienia prelegentów nawiązywały do celów i zadań kampanii. Moderatorem
konferencji był Krzysztof Bielecki, główny specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji GIP. Inspektor pracy Mariusz Ląkocy
omówił zagrożenia w zakładach produkujących wyroby z drewna,
nawiązując do wypadków przy obsłudze maszyn. Wymagania
bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do obróbki drewna przedstawił dr inż. Maciej Syndor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. O certyfikacji maszyn mówił Zygmunt Sawicki, kierownik
Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego Instytutu
Technologii Drewna. Metody ograniczenia narażenia na czynniki
szkodliwe pracowników tartaków i stolarni zaprezentował dr inż.
Tomasz Rogoziński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko inspekcji pracy,
gdzie zorganizowano pokazy bezpiecznej obsługi maszyn stolarskich oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych. Prezentowano
i rozdawano wydawnictwa dotyczące obróbki drewna, prawa pracy oraz bhp, a inspektorzy pracy udzielali porad prawnych.
Jakub Kałek, OIP Poznań
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Fot.: Marek Karlik, Jakub Kałek

Urszula Sienkiewicz-Wilkaniec

Warunki pracy

Chemiczna lekkomyślność

Wyrażenie „czynnik chemiczny” wywołuje bardzo różne reakcje u pracodawców i pracowników, od lekceważenia po
niepokój. Większość zdaje sobie sprawę z tego, że
chemia wpływa na bezpieczeństwo i higienę
pracy, niewielu jednak
ma świadomość potencjalnych problemów, jakie się z tym wiążą.
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Zgodnie z definicją, funkcjonującą w przepisach polskiego prawa, czynnik chemiczny
jest to „każdy pierwiastek lub związek chemiczny, w postaci własnej lub w mieszaninie, w stanie, w jakim występuje w przyrodzie, lub w stanie, w jakim jest wytwarzany,
stosowany lub uwalniany w środowisku pracy, w tym podczas usuwania go w postaci
odpadów, w trakcie każdej pracy, niezależnie od faktu, czy jest albo nie jest wytwarzany celowo lub jest albo nie jest wprowadzany do obrotu” (§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych; Dz.U. z 2005 r.
Nr 11, poz. 86). W mniemaniu pracodawców
i pracowników są to farby, lakiery, kleje,
środki czyszczące, odkażające itp.
Substancje chemiczne są niezbędne do
życia i nikt tego nie kwestionuje. Trzeba
jednak pamiętać, że produkcja substancji i
mieszanin chemicznych oraz ich zastosowanie w zakładach pracy na całym świecie
to jedno z najbardziej istotnych zagadnień
w profilaktyce bezpieczeństwa i higieny
pracy. Czynniki chemiczne wykorzystywane są praktycznie w każdym sektorze i miejscu pracy, a na ich działanie jest narażona
ogromna liczba pracowników. Dlatego stanowią potencjalny problem na każdym
etapie ich występowania lub stosowania w
procesie pracy.
Zakres koniecznych do podjęcia działań
zależy od stopnia narażenia i ilości niebezpiecznych substancji chemicznych. Nie istnieje sektor, który może być zwolniony
z obowiązku kontrolowania tych substancji
i przeciwdziałania ich negatywnym wpływom. Obecnie w polskim prawie istnieje

wiele przepisów określających obowiązki
pracodawców i pracowników wykorzystujących w procesach technologicznych
czynniki chemiczne. Przede wszystkim pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia i aktualizowania na bieżąco spisu – nie
tylko stosowanych w zakładzie pracy, ale
również produkowanych i importowanych
– substancji niebezpiecznych i ich mieszanin oraz substancji stwarzających zagrożenie i ich mieszanin.
Często podczas czynności kontrolnych
pracodawcy zgłaszają wątpliwości dotyczące wymagań, jakie powinni spełniać
w sytuacji wykorzystywania substancji i ich
mieszanin chemicznych. Na część z tych
wątpliwości postaram się odpowiedzieć
w artykule.

Oznakowanie opakowań
Pierwszy kontakt pracodawcy, a właściwie pracownika, z czynnikami chemicznymi następuje w momencie dostarczenia ich
do zakładu pracy. W czasie czynności kontrolnych pracodawcy często podkreślają, iż
czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie dostarczane są do zakładów pracy
w opakowaniach nieoznakowanych lub
oznakowanych w sposób nieprawidłowy,
co zgodnie z zawartymi umowami jest
obowiązkiem dostawcy. Wyegzekwowanie
od podmiotów sprzedających substancje
chemiczne i ich mieszaniny etykiet zgodnych z obowiązującymi przepisami możliwe jest czasami jedynie w momencie interwencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
a i to nie we wszystkich przypadkach.
Dlaczego właściwe oznakowanie opakowań wymaganymi informacjami jest tak
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istotne? Otóż prawidłowe oznakowanie wskazuje nie tylko
zagrożenie, jakie wiąże się ze stosowaniem danego czynnika
chemicznego, lecz także przypomina, jak należy się zabezpieczyć przed jego niepożądanym działaniem. Etykieta zawierająca znaki ostrzegawcze powinna być pierwszym sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie.
Prawidłowe oznakowanie opakowań jest również dużym
problemem u pracodawców, u których podczas procesu
technologicznego wykorzystywane są opakowania ulegające np. znacznemu zabrudzeniu, co w konsekwencji sprawia,
iż odczytanie oznakowania jest niemożliwe. Częste braki w
oznakowaniu opakowań przyzwyczajają pracowników do
bagatelizowania etykiet, co może spowodować uszczerbek
na zdrowiu lub straty materialne. Nieprzywiązywanie uwagi
do treści etykiet opakowań doprowadza także do ponownego ich napełniania innym czynnikiem chemicznym, co w rezultacie wprowadza pozostałych pracowników w błąd.

Karty charakterystyki
Kolejnym obowiązkiem ciążącym na pracodawcy, a uzależnionym od dostawcy czynników chemicznych, jest konieczność posiadania kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i ich mieszanin oraz substancji stwarzających zagrożenie i ich mieszanin. Dokumenty, opracowywane przez
producentów substancji chemicznych i ich mieszanin, powinny zawierać kompleksowe informacje o ich właściwościach, rodzaju i rozmiarach stwarzanego zagrożenia, zasadach bezpiecznego użytkowania oraz sposobach ochrony
ludzi i środowiska poza zakładem pracy w przypadku awaryjnej emisji. Znajomość danych zawartych w kartach pozwala na szybkie udzielenie pomocy poszkodowanym w ramach pomocy przedlekarskiej.
Z danych statystycznych wynika, iż w 95% zakładów skontrolowanych w 2015 r. na terenie woj. podlaskiego, stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny, stwierdzono
nieprawidłowości związane z dokumentacją. W większości
przypadków zaniedbania polegały na posiadaniu przez pracodawców nieaktualnych kart charakterystyki lub nieposiadaniu ich w ogóle. A przecież bez informacji na temat substancji chemicznych występujących w miejscu pracy nie jest
możliwa dalsza ocena ich wpływu na środowisko pracy czy
określenie odpowiednich środków profilaktycznych i kontrolnych.
Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują, iż producenci danych czynników chemicznych wywiązują się z obowiązku opracowywania dokumentów, jednak nie przekazują
ich dalej w tzw. łańcuchu dostaw.
Istnieje prawny obowiązek zapoznawania pracowników z
kartami charakterystyki oraz udostępniania ich do stałego korzystania. Pracodawcom pozostawiono jedynie wybór co do
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rodzaju formy, w jakiej dokumenty mają być dostępne dla pracowników. Dobrą praktyką jest udostępnianie kart charakterystyki w formie elektronicznej.

Ocena narażenia na czynniki chemiczne
Po dostarczeniu substancji chemicznych i ich mieszanin
do zakładu pracy pracodawca zobowiązany jest do opracowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez te
czynniki. Rzeczowy dokument powinien zidentyfikować
stwarzane zagrożenia, a także określić odpowiednie środki
ochrony zbiorowej lub środki ochrony indywidualnej pracowników. Niestety problemem jest już sam fakt opracowania oceny narażenia. W wielu przypadkach pracodawcy nie
posiadają oceny ryzyka lub opracowanie zawiera jedynie założenia i informacje ogólne bez rzeczywistego szacowania
występującego zagrożenia na stanowiskach pracy. Przykładem może być kontrola przeprowadzona w 2015 r. w dużym
zakładzie przetwórstwa spożywczego znajdującego się na
terenie woj. podlaskiego. W czasie czynności kontrolnych inspektorowi pracy okazano dokument zawierający jedynie
kryteria dopuszczalności ryzyka. Był to sam opis sposobu
dokonania oceny ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne, bez faktycznej identyfikacji zagrożeń i oszacowania występującego ryzyka.
Pracodawcy poddają w wątpliwość konieczność opracowywania rzeczowej dokumentacji. Wskazują na zbędną „papierologię” w zakładach pracy. Dopiero kontrola pozwala im
dostrzec korzyści wynikające z opracowania oceny ryzyka
zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne. Dokonanie rzetelnej analizy środowiska pracy umożliwia wprowadzenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w celu ograniczenia narażenia pracowników na
substancje chemiczne i ich mieszaniny, takich jak:

● zmiany w procesach technologicznych mające na celu
zmniejszenie emisji substancji toksycznych poprzez ich usunięcie lub zastąpienie mniej szkodliwymi;
● zaprzestanie wykonywania procesów stwarzających
szkodliwe warunki pracy;
● automatyzacja, robotyzacja i hermetyzacja procesów
technologicznych;
● stosowanie środków ochrony zbiorowej, głównie w postaci wentylacji;
● izolacja stanowisk pracy, na których występuje wydzielanie szkodliwych substancji;
● prawidłowe magazynowanie substancji chemicznych;
● rotacja, skrócony i limitowany czas pracy na zagrożonych stanowiskach;
● stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej;
● przestrzeganie przepisów bhp;
● profilaktyka medyczna, przestrzeganie przez pracodawców zaleceń służby medycyny pracy.

Szkolenia i informowanie pracowników
Ważnym elementem profilaktyki bhp jest przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie. Podstawowym wymogiem jest
odbycie odpowiedniego szkolenia przez pracodawcę, gdyż
brak wystarczającej wiedzy u osób kierujących pracownikami skutkuje wprowadzaniem niewłaściwych praktyk w pracy. W czasie czynności kontrolnych pracodawcy okazują zaświadczenia z odbycia szkolenia w zakresie bhp, jednocześnie podkreślając, iż podczas zajęć nie omawiano obowiązków wynikających ze stosowania substancji chemicznych
i ich mieszanin.
Kolejnym problemem jest fakt niedostosowania programów szkoleń do branży, w jakiej działa dany zakład pracy,
a wręcz przeprowadzania szkoleń w sposób masowy. Wynika to z nastawienia firm szkoleniowych na zarobek, a nie na
jakość oferowanych usług. Oczywiste jest, że podczas szkolenia osoba nieznająca tematu nie zada pytań istotnych dla
danego zagadnienia.
Odpowiedzialne i rzetelne przeprowadzenie szkoleń bhp
dla pracowników ma istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy
w zakładzie. To oni bowiem świadczą pracę w bezpośrednim
narażeniu na niebezpieczne i szkodliwe czynniki środowiska
pracy. Odpowiedni poziom wiedzy pracowników zmniejsza
ryzyko powstawania zdarzeń wypadkowych. Niestety stosowana w zakładach praktyka wykazuje, iż szkolenia przeprowadzane są w sposób pobieżny. Minimalizacja kosztów i czasu trwania szkolenia powoduje, że pracownicy nie nabywają
wymaganej wiedzy w zakresie produkcji lub stosowania
czynników chemicznych. W 2015 r. w czasie realizacji kontroli
tematycznej w jednym z zakładów w woj. podlaskim stwierdzono, iż pomimo wystąpienia w zakładzie pracy dwóch po-

22

dobnych wypadków przy stosowaniu niebezpiecznych czynników chemicznych pracownicy w dalszym ciągu nie stosowali się do wymaganych zasad bezpiecznego ich stosowania.
Z wyjaśnień pracodawcy wynikało, że wyposaża on pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, a zaistniałe wypadki były konsekwencją nieprawidłowego wykonywania czynności przez pracowników. Zdarzenia wypadkowe nie
zostały omówione w czasie szkoleń bhp, nie opracowano też
i nie egzekwowano odpowiednich zasad świadczenia prac w
narażeniu na niebezpieczne substancje chemiczne. Niewyciągnięcie odpowiednich wniosków oraz brak wdrożenia prawidłowych praktyk w zakładzie doprowadziły do ponownego wystąpienia wypadku przy pracy.
Dodatkowym obowiązkiem pracodawców w zakresie informowania pracowników o zagrożeniach wynikających ze
stosowania i produkowania niebezpiecznych czynników
chemicznych jest opracowywanie instrukcji w zakresie bhp.
Dokumenty powinny określać bezpieczne i higieniczne wykonywanie czynności związanych m.in. z procesami technologicznymi, z wykorzystywaniem substancji chemicznych
i ich mieszanin oraz z magazynowaniem niebezpiecznych
czynników chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
informacji zawartych w kartach charakterystyki.

Program profilaktyczny
Realizacja opisanych zagadnień umożliwi pracodawcy właściwe zabezpieczenie pracowników przed szkodliwym, niebezpiecznym działaniem występujących w zakładzie czynników chemicznych. Po zidentyfikowaniu substancji i ich mieszanin, poinformowaniu o zagrożeniach oraz dokonaniu oceny ryzyka zawodowego pracodawca opracowuje odpowiednią profilaktykę oraz ochronę dla danego stanowiska pracy.
W założeniach profilaktyki powinno się uwzględnić różne
rodzaje środków profilaktycznych i kontrolnych. Pracodawca
może zastosować instalacje i środki ochrony zbiorowej, wyeliminować niebezpieczne substancje chemiczne, zastępując je innymi, a w ostateczności zastosować odpowiednie
środki ochrony indywidualnej. Inne elementy programu to
monitorowanie narażenia, informowanie i szkolenie pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, prowadzenie szczegółowej dokumentacji, nadzór medyczny
oraz zapobieganie poważnym awariom.
Odpowiednia profilaktyka wprowadzana w zakładach pracy sprawia, iż stosowanie czynników chemicznych niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie nie będzie szkodziło pracownikom. Tym samym można pokusić się o stwierdzenie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują...
inspektor pracy Urszula Sienkiewicz-Wilkaniec
OIP Białystok
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Dobre praktyki

Marek Dudek

Bezpieczna praca na rusztowaniu?
Rusztowanie robocze to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być
wykonywane prace na wysokości, służąca
do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. Tyle wynika z definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Dane statystyczne pokazują, że w 2015
roku głównym wydarzeniem powodującym
uraz podczas wypadków przy pracy na budowie był upadek z wysokości, a głównym
„winowajcą” zaistniałych wypadków były
właśnie rusztowania. W świetle tych danych
pytanie o bezpieczeństwo podczas pracy na
rusztowaniach wydaje się jak najbardziej zasadne. Analizując dotychczas przeprowadzone kontrole placów budów, mogę powiedzieć, że bezpieczna praca na rusztowaniu jest możliwa, dotyczy to jednak tylko
tych sytuacji, kiedy pracodawcy bądź przedsiębiorcy niebędący pracodawcami przestrzegają obowiązujących przepisów oraz
wprowadzają w życie tzw. dobre praktyki,
wymieniając się pomysłami i doświadczeniem. Tak jest na przykład wśród sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, choć takie praktyki stosują również inni przedsiębiorcy.
Bezpieczna praca na rusztowaniu nie polega jedynie na prawidłowym montażu
jego elementów. To przede wszystkim praca od podstaw, tj. szereg czynności wykonywanych przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem rusztowania.

Warszawskie na cenzurowanym
Na wielu budowach wprowadzono zakaz
używania rusztowań wieżowych typu war-
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szawskiego. Nie chodzi o to, że nie gwarantują one możliwości bezpiecznego wykonywania pracy z ich użyciem, lecz o to, że wykorzystywane rusztowania najczęściej tylko
swoim wyglądem przypominały wspomniane konstrukcje. Duża popularność
tego rodzaju rusztowań i możliwość dowolnego zestawiania ich elementów wyprodukowanych przez różnych producentów
sprawiła, iż drobni przedsiębiorcy w swoich
zasobach magazynowych posiadali często
tylko pewne ich elementy. Zwykle były to
tylko ramy konstrukcyjne; nierzadko właśnie różnych wytwórców. A przecież rusztowania typu warszawskiego powinny mieć
również m.in. stopy bądź koła jezdne, stężenia, podesty robocze wraz z włazami na poszczególne poziomy rusztowania, pionowe
ciągi komunikacyjne i balustrady ochronne,
które nie stanowią kolejnych ram rusztowania, a są przeznaczone do utworzenia balustrad rusztowania.
Popularność rusztowań wieżowych typu
warszawskiego sprawiła, iż często były one
montowane przez osoby, które nie posiadały uprawnień montażysty rusztowań metalowych. A przepis 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 jednoznacznie
wskazuje, iż maszyny robocze, w tym rusztowania budowlano-montażowe metalowe, mogą być obsługiwane, tj. montowane
i demontowane, wyłącznie przez osoby,
które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego w Warszawie.

Rusztowanie powinno
służyć wykonywaniu
prac na wysokości
w sposób bezpieczny,
niestety dane dotyczące
wypadków przy pracy
wskazują, że często jest
zupełnie inaczej. Niepokojące jest to, jak wiele
stwierdza się podczas
kontroli placów budów
nieprawidłowości w zakresie eksploatacji rusztowań metalowych.
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Wielu wykonawców robót budowlanych
respektuje przepis dotyczący wymogu
montażu rusztowań, ich eksploatacji i demontażu zgodnie z instrukcją producenta
albo projektem indywidualnym, o czym
mowa w § 108 ust. 4 rozporządzenia
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Ileż to jednak razy zdarzyło nam się
prowadzić kontrole robót z użyciem rusztowań elewacyjnych ustawionych przy
ścianie budynku z otworami okiennymi,
balkonami, przeszkleniami wielkopowierzchniowymi, które uniemożliwiają wykonawcy robót ustawienie rusztowania zgodnie z instrukcją producenta (chociażby w
zakresie zakotwienia zgodnie z siatką kotwień). Projektem indywidualnym jest
w tej sytuacji jedynie „wydaje mi się, że będzie dobrze” montażysty rusztowań. Przedsiębiorcy, którzy stosują się do przywołanego przepisu, wykonują tzw. pracę u podstaw, czyli już na etapie planowania przebiegu prac wiedzą, iż w danym przypadku
należy opracować projekt rusztowania.
Jest on wymagany w zakresie zakotwienia
rusztowania, przy montażu balustrad wewnętrznych montowanych z użyciem złączy przegubowych do ram rusztowania,
gdy rusztowanie oddalone będzie od ściany w odległości większej niż 20 cm, a także
w każdym innym przypadku odbiegającym
od instrukcji producenta.

Planowanie i oznakowanie
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawnioną osobę. O ile osoba kierownika budowy nie budzi wątpliwości, o tyle przy uprawnionej
osobie rodzi się pytanie, kto może nią być.
Zdaniem dyrektora Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań przez uprawnioną osobę, o której mowa w cytowanym przepisie,
należy rozumieć upoważnioną przez kierownika budowy osobę posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa
w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane („Atest”
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11/2005). Interpretacja ta znalazła potwierdzenie w stanowisku Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
wydanym w 2012 roku, dotyczącym osób
uprawnionych i upoważnionych do odbioru rusztowań.
Należy także pamiętać o wymogu
umieszczenia na rusztowaniu tablicy określającej wykonawcę montażu rusztowania,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy,
numeru telefonu, dopuszczalnego obciążenia pomostów oraz konstrukcji rusztowania. Nierzadko sprowadza się to do
umieszczenia na rusztowaniu kopii protokołu jego odbioru.
Przedsiębiorcy wprowadzili różne systemy oznakowania rusztowań. Przykładowo,
przywieszona na rusztowaniu karta w kolorze zielonym świadczy o dopuszczeniu
rusztowania do eksploatacji, karta w kolorze czerwonym informuje o wyłączeniu
rusztowania z eksploatacji i o zakazie wejścia na rusztowanie. Innym przykładem
oznakowania rusztowania jest stosowanie
tzw. koszulek na kartki formatu A4 z
umieszczonym wewnątrz nadrukiem o treści „Wstęp na rusztowanie wzbroniony”.
Gdy rusztowanie jest sprawne, w koszulce
znajduje się informacja o wykonawcy montażu rusztowania oraz dopuszczalnym obciążeniu pomostów i konstrukcji rusztowania bądź kopia protokołu odbioru rusztowania. Gdy ktoś z nadzoru na budowie
stwierdzi, że rusztowanie nie powinno być
eksploatowane, wyciągnięcie tej kartki powoduje natychmiast pojawienie się informacji o zakazie wstępu na rusztowanie.
Jednak spełnienie wymogów formalnych
w zakresie eksploatacji rusztowań to nie
wszystko. Bezpieczeństwo pracy zależy
także od prawidłowego planowania prac i
doboru sprzętu właściwego do zakresu
prac. Podczas kontroli wykonawcy robót
tłumaczą się, że nieprawidłowo zmontowali rusztowania, gdyż nie mieli możliwości
wykonania tego poprawnie, np. z uwagi na
żądaną wysokość podestu roboczego niemożliwą do osiągnięcia przy użyciu dostępnych ram rusztowań. Tymczasem właściwe planowanie prac powoduje, iż wykonawcy na plac budowy nie przywożą jedy-
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kiem i wypełnieniem przestrzeni między
nimi. Rusztowania te nie są jeszcze zbyt popularne ze względu na ich koszt, ale na budowach objętych kontrolami PIP często
spotykane są inne rusztowania pozwalające na skokową regulację wysokości podestu roboczego wraz z zamontowaną barierą pośrednią i krawężnikiem; przykładem
może być rusztowanie DRABEX RJ-220, którego modułowe zestawienie podestu roboczego wraz z balustradami ochronnymi
montowane jest na bocznych elementach
wsporczych stanowiących swego rodzaju
szczeble drabiny.

A jeśli nie rusztowanie…

nie ram o tej samej wysokości, ale takie, jakie są wymagane do osiągnięcia odpowiedniej wysokości rusztowania.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie
odmiennego rodzaju rusztowania. Na placach budów coraz częściej można spotkać
tzw. rusztowania samowznoszące się RAZOR DECK 2M. Swoją konstrukcją umożliwiają one płynną regulację wysokości podestu roboczego wraz z już zamontowaną
górną poprzeczką balustrady, krawężni-

Na budowach prowadzonych przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w miejsce drabin rozstawnych, przystawnych bądź też rusztowań wieżowych o niewielkiej wysokości stosuje się drabinopodesty. Pozwalają one pracownikowi bezpiecznie wejść na podest,
stabilnie na nim stanąć i wykonywać pracę z
użyciem obu rąk (w odróżnieniu od pracy na
drabinach). Drabinopodest nie jest rusztowaniem, więc nie są konieczne uprawnienia
przy jego montażu, nie wymaga się odbioru
technicznego oraz spełnienia innych wymogów, jakie muszą być zachowane w przypadku eksploatacji rusztowań.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku eksploatacji podestów roboczych.
Nie służą one jednak do pracy na wysokości, gdyż – mimo iż przypominają one swoją konstrukcją rusztowania wieżowe typu
drabinowego – ich podesty zamontowane
są na wysokości ok. 97-98 cm.
Jak widać, praca na rusztowaniu może
być bezpieczna, warunkiem takiej pracy
jest jednak spełnienie wymogów formalnych wynikających z obowiązujących przepisów, a także umiejętnego i rozważnego
zaplanowania takich prac, co pozwala wykonawcom robót na dobranie sprzętu odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
robót budowlanych.
starszy inspektor – specjalista
Marek Dudek
OIP Katowice

Popularność rusztowań
wieżowych typu warszawskiego sprawiła, iż często
były one montowane
przez osoby, które nie posiadały uprawnień montażysty rusztowań metalowych. A przepis rozporządzenia jednoznacznie
wskazuje, iż maszyny robocze, w tym rusztowania
budowlano-montażowe
metalowe, mogą być obsługiwane, tj. montowane
i demontowane, wyłącznie
przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały
pozytywny wynik sprawdzianu wiadomości.
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Gospodarstwo idealne
Niespełna 16-hektarowe gospodarstwo
o profilu sadowniczym z województwa
łódzkiego zostało docenione przez głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia
nagrodą specjalną w tegorocznej edycji konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.
Gospodarstwo znajduje się w Białej Rawskiej, zostało
przejęte przez Grażynę i Jana Rokickich po rodzicach w
1984 roku. Wówczas liczyło 9,88 hektara ziemi II klasy, z czego połowę zajmował sad, a pozostałą część zboża, z czasem
zaczęto tam uprawiać warzywa. Ostatecznie jednak skoncentrowano się na produkcji sadowniczej, powiększając areał do ponad 15 hektarów. Obecnie w prowadzenie gospodarstwa włączył się syn Rokickich, Cezary.

transportu jabłek wyposażony jest w urządzenie chłodnicze.
Jabłka po zbiorze przechowywane są w komorach chłodniczych ULO, z kontrolowaną atmosferą. Przed załadunkiem,
który odbywa się na rampie, tzw. DOG, ułatwiającej tę operację, jabłka także są schładzane.
Drzewka do nowych nasadzeń pochodzą wyłącznie z polskich, renomowanych szkółek w Żdżarach. W gospodarstwie
znajduje się odrębny budynek do przechowywania drzewek
przez zimę, tzw. dołownik. W specjalnie oznaczonych i wydzielonych pomieszczeniach znajdują się środki ochrony roślin oraz magazyn paliw. Gospodarstwo wyposażone jest w
podstawowy sprzęt przeciwpożarowy i specjalistyczne narzędzia do naprawy maszyn i urządzeń, które wykonywane
są we własnym zakresie w przygotowanym do tego warsztaOd połowy lat dziewięćdziesiątych Rokiccy sukcesywnie modernizowali gospodarstwo, wymieniali stare maszyny
na nowe. W 1993 roku przebudowali
przechowalnię czterokomorową, w skład
której wchodziły dwie komory chłodnicze o załadunku 200 ton. Kolejny raz zrobili to w 2000 roku, chłodnia tzw. ULO
mieściła wówczas 500 ton. Gospodarstwo nastawione jest obecnie wyłącznie na produkcję jabłek, m.in. odmian champion, janagored, supra, ligol czy gloster. Roczne zbiory to około 600-700 ton owoców wysokiej
jakości. Ich sprzedaż rozpoczyna się już w maju, na rynek krajowy oraz eksport na wschód, m.in. Białoruś, gdzie dowóz
odbywa się we własnym zakresie. Samochód ciężarowy do
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cie. W wydzielonym i oznaczonym miejscu znajduje się
odzież ochronna.
Instalacja elektryczna w gospodarstwie jest nowoczesna
i zabezpieczona przed wyładowaniami elektrycznymi. Każde
urządzenie posiada po trzy zabezpieczenia. Właściciele gospodarstwa współpracują z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Stanisława Pieniążka w Skierniewicach. Gospodarstwo ma własną stację meteorologiczną, która jest pomocna przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie. Znajduje się tam również stacja sterująca nawodnieniem sadu, z zaworami dozującymi wodę i nawozy na poszczególne kwatery. Wykorzystywany jest tu systemem kropelkowy. Do zabezpieczenia przeciwgradowego używana
jest armatka przeciwgradowa z certyfikatem unijnym, atestowana, co roku serwisowana przez belgijską firmę. Park maszynowy gospodarstwa składa się z ciągników z kabinami gazoszczelnymi, które obsługują opryskiwacze dwuwentylowane, posiadające atesty i coroczne przeglądy serwisowe, platformy do zbioru jabłek z górnych partii drzew oraz wózków
sadowniczych do zbioru dolnych partii jabłek. W gospodarstwie są różnego rodzaju kosiarki do koszenia traw i rozdrabniania gałęzi, siewniki do nawozu, rozrzutniki do obornika do
sadu, głębosz do rekultywacji sadu, brony aktywne, agregat ścierniskowy
z pługiem, piły spalinowe
do wycinki sadu oraz
wózki widłowe wysokiego składowania, z wymaganym potwierdzeniem
przeglądu Urzędu Dozoru Technicznego.
Wszystkie wykorzystywane maszyny i urządzenia są zaopatrzone w
osłony bezpieczeństwa.
Jan i Cezary Rokiccy po-
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siadają stosowne uprawnienia do korzystania z wózków widłowych, pilarek spalinowych, do stosowania środków ochrony roślin. Legitymują się zaświadczeniami o odbytych szkoleniach, w tym bhp, posiadają prawo jazdy kat. A, B, C, E i T.
Gospodarstwo wchodzi w skład Grupy Producenckiej „RajFrujt” w Wilkowie. Posiadają certyfikaty „Integrowanej Produkcji” i „GLOBAL G.A.P.”
Rokiccy chcą rozwijać gospodarstwo sadownicze i planują
powiększyć areał. Poza zakupem ziemi planują również urządzić komorę chłodniczą na 140 ton jabłek, zbudować wiatę
na opakowania na 2,5 tys. skrzyniopalet, nabyć platformę samojezdną i ciągnik o mocy około 80 kM do podcinania korzeni jabłoni przy silnym wzroście, by nie stosować jego stymulatorów.
Podczas wizytowania gospodarstwa sadowniczego Grażyny i Jana Rokickich, w związku z konkursem „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, komisja zwracała uwagę na stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
ich wyposażenie w osłony ruchomych części, stosowanie

środków ochrony osobistej, a także na estetykę, ład i porządek w obejściach gospodarskich oraz warsztatowych, stan
budynków gospodarskich. Komisja uwzględniała w swojej
ocenie rozwiązania organizacyjne, techniczne oraz technologiczne wpływające na poprawę bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w gospodarstwie.
Komisja doceniła szczególne zaangażowanie właścicieli
w poprawę bezpieczeństwa gospodarstwa oraz wszystkich
osób pracujących i przebywających w nim. Zyskało ono opinię idealnie zorganizowanego i prowadzonego.
specjalista Tomasz Abramczyk
OIP Lublin
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Nasze okręgi

Okręgowy Inspektorat Pracy
w Poznaniu

Wyzwania
dla inspektorów pracy
Ponad 21 mln zł należnych świadczeń pieniężnych wyegzekwowali w minionym roku
inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. W wyniku realizacji
wniosków pokontrolnych pracodawcy zawarli umowy o pracę z 1 884 osobami.
Aktualnie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu
jest zatrudnionych 219 pracowników, w tym 153 na stanowiskach inspektorskich. Działalnością okręgu kieruje Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy oraz Tomasz
Gajdziński, zastępca ds. prawno-organizacyjnych i Krzysztof Duda, zastępca ds. kontroli i nadzoru. W skład Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wchodzą cztery oddziały: w Koninie, Lesznie, Pile i Ostrowie Wlkp.

W ujęciu statystycznym
W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili na terenie
Wielkopolski 8 618 kontroli, które objęły 7 420 pracodawców
zatrudniających ponad 457 tys. osób, w tym ponad 377 tys.
na podstawie umów o pracę. W wyniku kontroli inspektorzy
wydali 38 325 decyzji dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, w tym 1 278 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn
oraz 526 decyzji wstrzymania prac z uwagi na bezpośrednie
zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Skierowano 5 749
wystąpień zawierających prawie 26 000 wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, a także wyegzekwowano na rzecz pracowników ponad 21 mln zł należnych świad-
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czeń pieniężnych. Z uwagi na stwierdzone podczas kontroli
rażące nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy inspektorzy pracy skierowali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 32 wnioski o podwyższenie składki wypadkowej. Coraz skuteczniejsze są działania inspektorów
pracy w zakresie zawierania umów o pracę i przekształceń
umów cywilnoprawnych mających cechy stosunku pracy
w umowy o pracę. W 2015 r. w wyniku realizacji wniosków
pokontrolnych pracodawcy zawarli umowy o pracę z 1 884
osobami; w 2014 r. zmiana formy zatrudnienia na umowę o
pracę objęła 597 osób.
❖ W jednym z dużych zakładów przetwórstwa spożywczego inspektor pracy stwierdził zatrudnianie pracowników

Innowacyjne technologie, zakłady produkcyjne,
duże budowy, centra logistyczne, finansowe
i handlowe, a także nowoczesne rolnictwo – to
obraz dzisiejszej Wielkopolski, terenu działania
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Dogodne położenie pomiędzy Warszawą i Berlinem,
dobra infrastruktura oraz dobrze wykształceni fachowcy, a także żywe tradycje pracy organicznej
zachęcają inwestorów do lokowania firm w Wielkopolsce. To jest także spore wyzwanie dla inspektorów pracy, którzy muszą być przygotowani
do kontroli podmiotów działających w różnych
branżach.
Wielkopolska zajmuje drugie miejsce w kraju
pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby mieszkańców.
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na podstawie umowy zlecenia w warunkach, w których
zgodnie z Kodeksem pracy powinna być zawarta umowa o
pracę. W wyniku kontroli pracodawca, realizując wniosek inspektora pracy, zawarł umowy pracę ze 126 pracownikami
zatrudnionymi na podstawie umów zlecenia.
❖ Przeprowadzając kontrolę w jednej z dużych firm transportowych na terenie Wielkopolski, inspektor pracy stwierdził niewypłacenie pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym należnego
wynagrodzenia za czas dyżurów. Na wniosek inspektora pracodawca wypłacił 427 pracownikom dodatkowe wynagrodzenie za czas dyżurów w łącznej kwocie 1 372 105 zł.
❖ W wyniku stwierdzonych podczas kontroli, przeprowadzonej w jednym z zakładów przeróbki drewna, zagrożeń zawodowych dotyczących m.in. braku zabezpieczeń ruchomych części maszyn oraz przekroczenia dopuszczalnych
norm hałasu inspektor pracy wydał 15 decyzji nakazujących
poprawę warunków bezpieczeństwa pracy. Wskutek realizacji wydanych decyzji poprawie uległy warunki pracy 68 pracowników.
❖ Efekty w postaci wypłaty zaległego wynagrodzenia za
pracę 504 pracownikom na łączną kwotę 676 787 zł uzyskał
inspektor pracy przeprowadzający kontrolę w jednym z dużych zakładów przemysłowych w Wielkopolsce. Na skutek
decyzji wydanej przez inspektora pracodawca wypłacił pracownikom należne świadczenia.
Liczba kontroli, wydanych decyzji, wystąpień, wniosków
do sądów o ustalenie istnienia stosunków pracy, świadczeń
pieniężnych wyegzekwowanych na rzecz pracowników,
wniosków do ZUS to bardzo ważna, wymierna strona działalności inspektorów pracy. – Za tymi liczbami kryją się jednak
nieprawidłowości i zagrożenia, które mogłyby doprowadzić do
wypadku. Dzięki właściwej reakcji inspektorów pracy być może
nie doszło do tragedii – podkreśla Stanisława Ziółkowska. Dodaje też, że oprócz zasadniczej działalności nadzorczo-kon-

trolnej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu duże
znaczenie ma prewencja i promocja.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo
Podejmowanie i wspieranie inicjatyw propagujących
ochronę zdrowia i życia pracowników, a także osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, rolników
indywidualnych, uczniów i studentów, współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców oraz organami nadzoru nad warunkami pracy – to główne kierunki
działań prewencyjnych podejmowanych przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Poznaniu. Do najważniejszych inicjatyw
należą tu: Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020, Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym.
Wszystkie działania promocyjno-prewencyjne realizowane są we współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, samorządami
zawodowymi oraz współdziałającymi z Państwową Inspekcją Pracy organami nadzoru nad warunkami pracy.

Ograniczanie zagrożeń zawodowych
Z inicjatywy Krzysztofa Fiklewicza, ówczesnego okręgowego inspektora pracy w Poznaniu, powołano do życia w
kwietniu 2010 r. Wielkopolską Strategię Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2013, jako pierwszą w Polsce. W 2013 roku partnerzy Strategii postanowili kontynuować projekt do 2020 r. pod nieco zmienioną nazwą, jako
Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych. Przedsięwzięcie to honorowym patronatem objęli wojewoda wielkopolski oraz marszałek województwa wielkopolskiego. Głównym założeniem Strategii jest zmniejszenie
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liczby wypadków przy pracy oraz ograniczenie zagrożeń zawodowych, które mogą być przyczyną wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, poprzez kształtowanie i propagowanie kultury bezpieczeństwa. Podejmowane są różne
działania adresowane zarówno do pracowników, jak i pracodawców lub osób kierujących pracownikami oraz uczniów
i studentów, którzy dopiero podejmą pracę zawodową.
Wśród form aktywności podejmowanych przez partnerów
Strategii są: popularyzacja dobrych praktyk, zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja targów, konferencji,
seminariów, szkolenia dla pracowników i działaczy związkowych, wymiana poglądów i dyskusje na tematy bezpieczeństwa. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem społecznym, jak ostatnia konferencja podczas targów SAWO w
kwietniu br., która dotyczyła ograniczania zagrożeń zawodowych związanych z czynnikami szkodliwymi w środowisku
pracy i zgromadziła ponad 550 uczestników.

W trosce o bezpieczeństwo na wsi
Wielkopolska jest także znanym w całym kraju regionem
rolniczym, w którym użytkowane są coraz nowocześniejsze
maszyny oraz urządzenia ułatwiające prace polowe i gospodarcze. Niewłaściwa obsługa może być jednak niebezpieczna. Na zagrożenia narażone są dzieci, szczególnie podczas
prac żniwnych, także w obejściu gospodarstw rolnych. Sami
rolnicy także nie zawsze stosują się do zasad bezpieczeństwa

pracy, więc z myślą o nich powołano Wojewódzką Komisję
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym, a także komisje regionalne. W ich skład wchodzą,
oprócz inspektorów pracy, przedstawiciele Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, izb rolniczych, urzędów i instytucji związanych ze środowiskiem wiejskim. Wśród podejmowanych przez Komisję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym szczególne
znaczenia mają:
❖ konkursy i szkolenia dla sołtysów, rolników oraz dzieci
i młodzieży,
❖ seminaria dla nauczycieli,
❖ punkty konsultacyjne organizowane na targach i wystawach rolniczych,
❖ dystrybucja materiałów i publikacji o tematyce bezpieczeństwa na wsi.
Podczas posiedzeń Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym podejmowane są uchwały dotyczące zmian legislacyjnych w przepisach.

Bezpieczne wielkopolskie budowy
Dynamiczny rozwój regionu to również duże inwestycje
budowlane realizowane na terenie Poznania i Wielkopolski.
Oprócz modernizacji stadionu miejskiego w Poznaniu, budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, budowy

Term Maltańskich oraz inwestycji związanych z przygotowaniem Poznania do EURO 2012, w odległości 50 km od Poznania w miejscowości Białężyce koło Wrześni na powierzchni
220 ha budowana jest jedna z największych w Europie fabryka samochodów użytkowych Volkswagen Crafter. Zatrudnienie znajdzie tam ponad 3 tys. pracowników. Zgodnie
z planem pierwsze samochody zjadą z taśmy montażowej
już w październiku 2016 r. Na końcowym etapie jest budowa
Posnanii, jednej z największej w Polsce galerii handlowej.
Przeprowadzane przez inspektorów pracy systematyczne
kontrole budów, szkolenia organizowane dla wykonawców i
inwestorów, a także promocja dobrych praktyk na budowach sprawiły, że mimo wielu zagrożeń na największych budowach w Wielkopolsce w ostatnich latach nie odnotowano
tam żadnych wypadków ciężkich i śmiertelnych. Duże znaczenie w promowaniu zasad bezpieczeństwa pracy na budowach ma powołana jako pierwsza w Polsce w kwietniu
2002 r. Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Główne cele Rady, określone w regulaminie, zakładają promocję dobrych praktyk na budowach oraz upowszechnianie wiedzy na temat występujących zagrożeń i ich
eliminacji. Posiedzenia Rady organizowane są z reguły na
dużych budowach, na których wdraża się nowe technologie,
a prace wykonuje wielu wykonawców i podwykonawców.
Inspektorzy pracy omawiają przepisy bezpieczeństwa pracy
i przedstawiają dobre praktyki w budownictwie, podejmowane są także uchwały dotyczące propozycji zmian legislacyjnych. Corocznie podczas konferencji na Międzynarodo-
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wych Targach Budownictwa BUDMA prezentowane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w budownictwie, a specjaliści z branży wymieniają się poglądami.
W 2015 r. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Poznaniu przeprowadzili łącznie 1 096 kontroli budów i firm prowadzących działalność budowlaną, wydając
5 858 decyzji nakazowych, w tym 999 decyzji wstrzymania
prac oraz 399 decyzji skierowania pracowników do innych
prac.
Realizując temat „Kontrole dotyczące budowy i remontu
dróg”, w siedzibie okręgu i oddziałach w 2015 r. przeprowadzono 37 szkoleń, w których uczestniczyli przedstawiciele
firm realizujących inwestycje budowlane i drogowe.
Historia organizowania w Poznaniu imprez targowych o
charakterze międzynarodowym sięga 1929 r., kiedy to z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości odbyła się Powszechna Wystawa Krajowa (PeWuKa). Wśród aktualnych
przedsięwzięć są Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Ratownictwa i Pożarnictwa SAWO, Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi do Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
DREMA, w których uczestniczy Państwowa Inspekcja Pracy.
Organizowane podczas targów SAWO, BUDMA, DREMA, INTERMASZ konferencje cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko specjalistów bhp, lecz także pracowników
naukowych i studentów uczelni technicznych.
główny specjalista Jacek Strzyżewski
OIP Poznań
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Dokończenie ze strony 36.

Bezpieczeństwo pracy
w budownictwie

Na Forum Ekonomicznym
w Krynicy
Blisko 4 tys. gości z 50 różnych krajów
wzięło udział w XXVI Forum Ekonomicznym, które miało miejsce w dniach 6-8
września br. w Krynicy-Zdroju. Zaproszeni
eksperci rozmawiali o kondycji współczesnej Europy i świata. Odbyło się kilka sesji
plenarnych i 150 paneli dyskusyjnych, w
tym ten o roli bezpieczeństwa pracy w procesie inwestycyjnym, zorganizowany z inicjatywy Porozumienia ds. Bezpieczeństwa
w Budownictwie. Inspekcję pracy reprezentował Mariusz Pyrcz, zastępca okręgowego
inspektora pracy w Krakowie.
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest
inicjatywą utworzoną w sierpniu 2010 r. przez siedmiu największych generalnych wykonawców w naszym kraju: Bilfinger Berger, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa,
Polimex Mostostal, Skanska i Warbud. Misją Porozumienia
jest prowadzenie działań służących zwiększaniu kultury bezpieczeństwa pracy na placach budów, a celem – ograniczenie liczby wypadków w branży budowlanej. W marcu 2011 r.
sygnatariusze Porozumienia określili zasady współpracy
z partnerami biznesowymi, tj. firmami podwykonawczymi,
z którymi realizują kontrakty. Podpisano dokument „Standardy minimalnych wymagań”, określający warunki pracy oraz
zasady szkolenia pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy
wspiera działalność Porozumienia. Wspólne działania mają
prowadzić do znaczącej poprawy bezpieczeństwa na polskich budowach.
Obecnie na czele Porozumienia stoi Warbud (obowiązuje
roczna kadencja), który był inicjatorem zorganizowanego w
Krynicy panelu dyskusyjnego o bezpieczeństwie pracy na
polskich budowach. Uczestnicy tej debaty zgodzili się, że w
Polsce obowiązuje wiele przepisów bhp, które mają chronić
pracowników, potrzebne jest jednak ich skuteczniejsze eg-
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zekwowanie. Zdaniem prezesa Warbudu Jerzego Werle,
choć można już dostrzec minimalną poprawę bezpieczeństwa pracy na polskich budowach, to sytuacja nadal jest niepokojąca. Podkreślił, że do poprawy potrzebna jest przede
wszystkim zmiana mentalności samych Polaków i działania
związane z kulturą bezpieczeństwa. Równie istotna jest
zmiana prawa polegająca na zwiększeniu odpowiedzialności inwestora i przedsiębiorcy za bezpieczeństwo na budowie. Prezes Werle poruszył również kwestię wymagań specyfikacji w zamówieniach publicznych, które stanowią bardzo
duży odsetek rynku budowlanego. „Niech w tych specyfikacjach narzucanych przez zamawiających znajdą się kwestie
bezpieczeństwa, ujemne punkty dla firm, w których zdarzyły
się wypadki śmiertelne”, podkreślił.
Mariusz Pyrcz, zastępca okręgowego inspektora pracy w
Krakowie, podczas dyskusji zwrócił uwagę, że od pięciu lat
liczba śmiertelnych wypadków w budownictwie wyraźnie
spada, mniej więcej o 10% rocznie. Jeśli chodzi o przyczyny
wypadków, to głównie odnoszą się one do ogólnej organizacji pracy oraz przygotowania stanowiska pracy. Prelegent
wskazał na nieprawidłowe zachowania pracowników w
miejscu pracy, wynikające najczęściej z braku lub nieprawidłowego przeszkolenia.
W dyskusji uczestniczył także wiceminister infrastruktury i
budownictwa Tomasz Żuchowski, który nawiązując do
zmian legislacyjnych, zauważył, że „dozbrajanie” systemu
prawnego kolejnymi zapisami, jego zdaniem, nie rozwiąże
problemu, który dotyczy złej organizacji pracy. Ważną rolę
odgrywa tu branża, podmioty wygrywające przetargi, które
powinny egzekwować od podwykonawców przestrzeganie
standardów. Mogłoby się to odbywać na poziomie umowy
cywilnoprawnej wskazującej, że aspekty dotyczące bezpieczeństwa są kluczowe, a nieprzestrzeganie tych zasad może
rodzić konsekwencje finansowe. Wiceminister poinformował, że w resorcie ukończono prace nad zapowiadaną od lat
reformą systemu inwestowania. Chodzi o projekt ustawy –
Kodeks urbanistyczno-budowlany, który najdalej w ciągu
miesiąca zostanie przekazany do konsultacji publicznych.
Będzie to również okazja, by wzmocnić postulaty dotyczące
bezpieczeństwa na budowie i określić rolę poszczególnych
uczestników procesu budowlanego.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk podzieliła opinię wiceministra infrastruktury, że wprowadzanie kolejnych regulacji nie musi przynieść oczekiwanych
efektów, a w szczególności w prawie zamówień publicznych,
które już na tym etapie jest przeregulowane. Prezes optowała
raczej za wprowadzaniem dobrych praktyk. Powiedziała, że
Urząd Zamówień Publicznych jest obecnie na etapie tworzenia różnego rodzaju wzorcowych dokumentów.
starszy specjalista Anna Majerek
OIP Kraków
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Śmierć przy wielopile
Do przyczyn pośrednich wypadku inspektor pracy zaliczył nieznajomość
przez poszkodowanego zagrożenia,
które doprowadziło do zaistnienia zdarzenia. Ustalił w trakcie kontroli, że w dokumencie oceny ryzyka zawodowego
związanego z pracą na stanowisku operatora maszyn do obróbki drewna nie
uwzględniono m.in. zagrożenia wynikającego z możliwości odrzutu bądź też
wyrzutu obrabianego materiału ze stref
roboczych pilarki tarczowej wielopiłowej. Ponadto w zakładowej instrukcji
bhp, umieszczonej na stanowisku pracy,
nie uwzględniono zagrożenia polegającego na uderzeniu materiałem odrzuconym przez piły tarczowe pilarki. Poszkodowany nie został przez pracodawcę zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową (instrukcją użytkowania)
przedmiotowej pilarki, w której to znajduje się informacja o zagrożeniu występującym podczas obsługi tej maszyny,
określonym jako uderzenie materiałem
odrzuconym przez piły tarczowe pilarki
wielopiłowej.

mał jedynie dokumentację techniczno-ruchową (instrukcję użytkowania),
jednak nie zamieszczono w niej deklaracji zgodności;
● dokumentacja techniczna wyrobu – do maszyny dołączono dokumentację techniczno-ruchową sporządzoną w języku polskim. W treści instrukcji
użytkowania nie zawarto jednak następujących informacji: deklaracji
zgodności WE lub dokumentu przedstawiającego treść deklaracji zgodności WE; stwierdzenia, że na danej obrabiarce powinny być stosowane tylko
piły wykonane zgodnie z normą EN

go obrabiarki, tj. nie zajmowały całej
szerokości roboczej obrabiarki).

Nieograniczona przestrzeń
Uszkodzenia mechaniczne oraz wady
techniczne maszyny spowodowały, że
powstała niczym nieograniczona przestrzeń pomiędzy pracującymi elementami maszyny a poszkodowanym.
W związku z rażącymi nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania
przepisów i zasad bhp inspektor pracy
nałożył na pracodawcę grzywnę w postaci mandatu karnego w maksymalnej
wysokości, natomiast w związku z zaistniałymi wątpliwościami i niejasnościami
dotyczącymi legalności zatrudnienia
poszkodowanego i kilku innych osób

Fot. poglądowe

Nadzór rynku
W toku prowadzonych czynności
kontrolnych inspektor pracy dokonał
kontroli przedmiotowej pilarki w następującym zakresie:
● oznakowanie maszyny – inspektor stwierdził, że nie umieszczono wymaganych normą PN-EN 1870-4 oznakowań maksymalnej i minimalnej średnicy piły, dla których zaprojektowano
obrabiarkę, brakowało ostrzeżenia, np.
piktogramu, informującego, że podawanie do obrabiarki kilku przedmiotów obrabianych jednocześnie jest niebezpieczne;
● deklaracja zgodności WE – użytkownik przedmiotowej pilarki nie posiadał deklaracji zgodności. Pracodawca wyjaśnił, iż wraz z maszyną otrzy-
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847-1:1997, oraz stwierdzenia, że do
obrabiarki nie należy podawać jednocześnie więcej niż jednego przedmiotu obrabianego;
● oględziny maszyny – stwierdzono
następujące nieprawidłowości w budowie przedmiotowej obrabiarki: niewłaściwą konstrukcję bocznych osłon strefy
roboczej oraz niewłaściwą konstrukcję
i szerokość rzędów przednich zapadek
(trzy rzędy przednich zapadek miały
łączną szerokość znacznie mniejszą niż
szerokość wejściowego okna robocze-

wykonujących pracę na rzecz pracodawcy skierowano do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto w związku
z ujawnionymi nieprawidłowościami
w trakcie badania maszyny, na której
doszło do wypadku, inspektor pracy
zdecydował o objęciu tego wyrobu
działaniami z zakresu nadzoru rynku.
kandydat na podinspektora
Robert Walaszczyk
OIP Zielona Góra
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Eurowizji laury zdobyli: na czele drużyna
łódzka, tymczasowo z Berlina, na miejscu
drugim węgierska ekipa na stałe z Wrocławia, trzecie miejsce zajął przybyły z Paryża
zespół białostocki.
Tegorocznym zawodom towarzyszyło
wyjątkowo intensywne słońce i temperatura, chyba najwyższe w dziejach spartakiad. Na zakończenie zawodów nieco się
orzeźwiło i na eurobalu sportowca, który
tradycyjnie odbył się na terenie wrocławskiego ZOO, odprężeni już zwycięzcy w 19
dyscyplinach zostali uhonorowani medalami, dyplomami i pucharami dla utytułowanych drużyn. Nie zabrakło też podziękowań i pamiątkowych medali jubileuszowych dla osób angażujących się programowo i organizacyjnie w przygotowanie
spartakiadowych spotkań przez 20 już lat.
W klasyfikacji zespołowej najmniejszego
zaskoczenia nie było. Jak w latach poprzednich triumfował ponownie łódzki
team, który nawet przeskoczył jubileuszową dwudziestkę, zdobywając 22 medale
(w tym 12 złotych) oraz tytuł multimistrza.
W „siatkę” też wygrał wieloletni lider tej widowiskowej dyscypliny, czyli drużyna z Lublina, która w klasyfikacji łącznej zajęła II
miejsce (12 medali, w tym 6 złotek). Ekipa z
Bydgoszczy zdobyła 4 medale (same złote)
i uplasowała się na III miejscu. Według unijnej konwencji Euro(PIP)Spartakiady wygrały kolejno: Niemcy, Litwa oraz Czechy.
Spartakiada Pracowników PIP przyciąga
rokrocznie blisko 200 miłośników tej sportowej aktywności, wielu z nich uczestniczy
od początku jej istnienia. Nadal hołdują
mądrej dewizie „w zdrowym ciele zdrowy
duch”, chętnie konkurują w kategorii seniorów i nic sobie nie robią z numeru PESEL. Spore jest też zainteresowanie najmłodszych kolegów, którzy polubili klimat
rozgrywek z różnorodnymi motywami
przewodnimi, tworzącymi styl i oprawę zawodów oraz radosną atmosferę wśród
uczestników. Ich przeżycia zawsze utrwalane są obiektywem, także podczas tegorocznej jubileuszówki…

Taka rocznica i do tego we
Wrocławiu, który właśnie
w roku 2016 jest stolicą kultury europejskiej! Nic więc
dziwnego, że tegoroczne
spotkanie sportowców
otrzymało dostojne miano
Euro(PIP)Spartakiady.
Do zawodów, wspieranych przez
Związek Zawodowy Pracowników PIP,
przystąpiło w dniach 14-17 września
18 reprezentacji wcielonych w barwy
unijnych krajów (wcześniej wylosowanych): Francja: OIP Białystok, Czechy: OIP
Bydgoszcz, Szwecja: OIP Gdańsk, Estonia: GIP, Finlandia: OIP Katowice, Irlandia:
OIP Kielce, Słowacja: OIP Kraków, Litwa:
OIP Lublin, Niemcy: OIP Łódź, Bułgaria:
OIP Olsztyn, Rumunia: OIP Opole, Luksemburg: OIP Poznań, Łotwa: OIP Rzeszów, Wielkiej Brytania: OIP Szczecin, Dania: OIP Warszawa, Węgry: OIP Wrocław,
Malta: OIP Zielona Góra, Słowenia: OS
PIP Wrocław.
Powitanie odbyło się w unijnej konwencji. W auli, która na uroczystość
otwarcia Spartakiady przeobraziła się w
Euro(PIP)Parlament, przed obliczem parlamentarnej elity, zawodników i publiczności przedefilowały poczty flagowe
startujących ekip UE oraz zabrzmiała
„Oda do radości”. Otwarcia jubileuszowych zawodów dokonał Zbigniew Ryfka, zastępca głównego inspektora pracy, a jako gospodarze powitali uczestników: Jacek Koszteyn ze związkowym
przesłaniem i Janusz Krasoń, dyrektor
Ośrodka Szkolenia PIP. W dalszej części
wieczoru odbyła się pierwsza konkurencja – wielobój okręgów na wesoło, czyli
PIP-Eurowizja. Występy reprezentacji w
specjalnie przygotowanych strojach,
uatrakcyjnione zmyślnymi gadżetami,
radosne śpiewy folklorystyczne, krotochwilne scenki i skecze bawiły do łez. Oj,
działo się, działo… Spontaniczni i kreatywni uczestnicy jak zwykle błysnęli
pomysłami i dobrym humorem, a w PIP-

Jubileuszowa 20.

Spartakiada
Pracowników PIP

starszy specjalista Aldona Matyjek
Ośrodek Szkolenia PIP Wrocław
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Śmierć przy wielopile
W jednym z zakładów
specjalizujących się w
produkcji palet drewnianych na terenie województwa lubuskiego doszło do tragicznego wypadku, któremu uległ
20-letni mężczyzna obsługujący pilarkę tarczową wielopiłową Drew
Met. W wyniku odrzucenia ze strefy pracy pił tarczowych obrabiany materiał ugodził poszkodowanego w szyję.

W dniu wypadku poszkodowany został
przydzielony do obsługi pilarki tarczowej
wielopiłowej Drew Met, typ WD 200-240/M,
rok produkcji 2011. Na polecenie przełożonych pracę tę miał wykonywać w zespole
czteroosobowym – wraz z innym pracownikiem stał po stronie podawczej, stronę odbiorczą obsługiwało dwóch pozostałych
pracowników. Mieli oni za zadanie obrabiać
pryzmę sosnową o wysokości 75 mm i długości 2400 mm, która była rozcinana na
8 desek o grubości 15 mm. Poszkodowany
z drugim pracownikiem ręcznie zdejmowali
pryzmy ze stosu (tzw. paczki) i wkładali je na
stół podawczy, po czym poszkodowany lekko dopychał pryzmę, aż ta zostanie „przejęta” przez walce posuwowe wielopiły. Pracowano bez przerwy i nic niepokojącego się
nie działo aż do momentu, gdy pracownik
obsługujący stronę odbiorczą maszyny, odkładając deski na stertę (był pochylony), zauważył, że maszyna się wyłączyła, po czym
usłyszał krzyki.

Odrzucenie materiału
Jak ustalono, doszło do odrzutu obrabianego materiału ze strefy pracy pił tarczowych. Fragment drewna (ścinki) o długości
ok. 155 cm został wyrzucony na zewnątrz i
ugodził poszkodowanego w szyję. Osoby
obecne w pobliżu miejsca wypadku udzieliły mu pierwszej pomocy oraz powiadomiły
pogotowie ratunkowe, jednak w wyniku odniesionych obrażeń poszkodowany zmarł.
Pracodawca wyjaśnił, że zatrudnił poszkodowanego dwa dni przed wypadkiem, zawierając z nim umowę zlecenia. Wydruk
umowy, która nie została podpisana przez
strony, okazano inspektorowi pracy w dniu
wypadku. Nie było w niej wszystkich danych
zleceniobiorcy (pomimo przewidzianych na
to rubryk), gdyż – jak wyjaśnił pracodawca –
do chwili wypadku nie odebrał jej od księgowej. Po wypadku księgowa, na prośbę
pracodawcy, przesłała mu tę umowę pocztą
elektroniczną. Na podstawie okazanego
przez pracodawcę wydruku formularza ZUS
P ZUA oraz jego wyjaśnień ustalono, że poszkodowany został zgłoszony do ubezpieczenia społecznego przez księgową pracodawcy już po wypadku – według formularza
zgłoszenie nastąpiło ok. godz. 11.40, natomiast do wypadku doszło ok. godz. 8.20.

Niewłaściwa konstrukcja?
W ocenie inspektora pracy bezpośrednią
przyczyną wypadku było uderzenie (ugodzenie) poszkodowanego materiałem odrzuconym przez piły tarczowe. Podczas kontroli ustalono, że odrzucone ze strefy obróbczej fragmenty drewna mogły zostać wyrzucone na zewnątrz poprzez którąś ze szczelin
powstałych na skutek niewłaściwej konstrukcji i szerokości rzędów przednich zapadek przeciwodrzutowych lub niewłaściwej
konstrukcji bocznych osłon strefy roboczej.

Fot. poglądowe
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