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Dźwiganie staje się
bezpieczniejsze
Z francuskimi doświadczeniami
kampanii „Ręczne przemieszczanie ciężarów”, uczestników sesji
poświęconej handlowi detalicznemu, zapoznała Jessy Presto.
W tym sektorze we Francji wzrosła świadomość zagrożeń wśród
pracowników i pracodawców.
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Dotychczasowy a nowy pracodawca
W myśl art. 231 § 2 kp za zobowiązania wynikające ze
stosunku pracy (np. wynagrodzenia za pracę, nagrody jubileuszowe), powstałe przed przejściem części
zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.
Z kolei w przypadku przejęcia całego zakładu za zobowiązania wobec przejmowanych pracowników odpowiada w całości nowy pracodawca.
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W hołdzie ofiarom wypadków przy pracy
Z okazji przypadającego co roku 28 kwietnia Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, obchodzonego również jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta konferencja, której tematem była
„Ewolucja warunków, technologii i organizacji pracy w gospodarce rynkowej. Wypadki przy pracy w latach 1989-2009”. Patronat nad konferencją objął marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. Wzięli w niej udział: wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński, przedstawiciele Rady
Ochrony Pracy na czele z jej przewodniczącą poseł Izabelą Katarzyną Mrzygłocką, główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, ministerstw, urzędów
centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Konferencję zorganizowali: Rada Ochrony Pracy przy Sejmie
RP i Związek Zawodowy „Budowlani”.
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński
przypomniał, że Sejm RP, wpisując się
w światową kampanię na rzecz poprawy
warunków pracy, uchwałą z 9 lipca 2003
roku ustanowił 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Ustawodawca chciał w ten sposób nie tylko
uczcić pamięć współobywateli tracących życie w wypadkach przy pracy, ale też zwrócić uwagę na konieczność stałego i kom-
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pleksowego działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących.
Jak podkreślił wicemarszałek Sejmu RP,
efekty konferencji pomogą wypracować
właściwą strategię w zakresie kształcenia
dla bezpieczeństwa w pracy oraz przyczynią się do lepszej i bardziej skoordynowanej współpracy kluczowych partnerów
społecznych i instytucji.
– Oddajemy hołd wszystkim, którzy ponieśli śmierć w miejscu pracy, stracili
zdrowie na skutek doznanych urazów, stali się osobami niepełnosprawnymi – powiedziała poseł Izabella Katarzyna Mrzygłocka. – W tym dniu, przypominając o tragicznych skutkach lekceważenia prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
myślimy również o rodzinnych tragediach
będących konsekwencją wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Umacniamy się
w przekonaniu, że nigdy za dużo troski
o człowieka na każdym stanowisku pracy,
że wszystkie działania na rzecz poprawy warunków pracy mają jedną wspólną wartość
– ludzkiego zdrowia i życia!
Zbigniew Janowski, przewodniczący
Związku Zawodowego „Budowlani” podkreślił, że temat konferencji nie jest przypadkowy i nie odnosi się jedynie do rocznicowej okazji. Wynika w znacznie większym

stopniu z potrzeby analizy i oceny ewolucji rozwiązań prawnych, polityki i – co najważniejsze – praktyki mijającego dwudziestolecia. Zaznaczył, że wbrew krytycznym i z reguły dobrze uzasadnionym opiniom, w sferze budowy systemu bezpieczeństwa pracy udało naprawdę dużo
zdziałać. – W 1990, 1991 czy jeszcze 1994
roku obawialiśmy się, że system bezpieczeństwa pracy funkcjonujący lepiej lub gorzej w tzw. realnym socjalizmie ostatecznie się załamie, że nie da się szybko zbudować struktury, która będzie przystawała do gospodarki rynkowej i że czeka nas
wiele lat chaosu okupionych ogromnymi
kosztami ludzkimi i społecznymi – stwierdził Zbigniew Janowski.
Dokończenie na stronie 6.
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Ministrowie pracy i polityki
spo łecz nej Pol ski i Ho lan dii oma wia li
2 kwietnia zagadnienia dotyczące współpracy bilateralnej. Z tej okazji w Ambasadzie Królestwa Niderlandów odbyło się spotkanie
przedstawicieli holenderskiej i polskiej inspekcji pracy. Ze strony holenderskiej uczestniczyli w nim: Lex van Dijk – dyrektor Departamentu Oszustw na Rynku Pracy, Willem van der Mass – doradca
ds. politycznych odpowiadający za instytucję łącznikową w Holandii oraz
Walter ter Borg – szef Działu Ekonomicznego Ambasady Królestwa
Niderlandów. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Marian Liwo – zastępca głównego inspektora pracy i Jarosław Leśniewski – dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. Tematem spotkania były kwestie związane z realizacją porozumienia podpisanego między inspekcjami 7 listopada 2006 r. oraz współpraca w zakresie instytucji łącznikowej i dyrektywy UE nr 96/71 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Obie strony wyraziły zadowolenie
z owocnej współpracy oraz chęć kontynuowania dialogu. Zaproponowano zwiększenie skuteczności wspólnych działań poprzez pełniejszą
ich synchronizację.
Lublin W przeddzień obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował 27 kwietnia konferencję prasową poświęconą problematyce narażenia pracowników na zagrożenia zawodowe oraz kształtowania bezpiecznych warunków pracy. Konferencję poprzedził telewizyjny „Poranek z Panoramą Lubelską”, w którym dziennikarz TVP przeprowadził rozmowę
z Krzysztofem Sudołem, zastępcą okręgowego inspektora pracy. Rozmowa dotyczyła przesłania Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
w Pracy oraz przedsięwzięć inspekcji promujących bezpieczną, godną i zdrową pracę. Na konferencję w OIP Lublin przybyli dziennika-

rze reprezentujący lokalne media. Metody kształtowania świadomości kultury bezpieczeństwa pracy omówili: Krzysztof Goldman, okręgowy inspektor pracy oraz Krzysztof Sudoł. Z kolei okoliczności i przyczyny najtragiczniejszych zdarzeń wypadkowych zaistniałych na terenie województwa lubelskiego w ostatnich latach przedstawił nadinspektor pracy Waldemar Kawalec.

Gdańsk Jak co roku Okręgowy Inspektorat Pracy zaakcentował swoją obecność na w Targach Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa BALTPIEK połączonych z Targami Mleczarstwa MLECZNA REWIA. Organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. imprezy trwały
od 2 do 4 kwietnia. W targach brało udział ok. 150 firm, w tym producenci i dystrybutorzy maszyn, urządzeń, opakowań oraz gotowych produktów i dodatków stosowanych w piekarnictwie, cukiernictwie i mleczarstwie. W uroczystym otwarciu targów wzięli udział: Zbigniew Długokęcki, zastępca okręgowego inspektora pracy oraz Henryk Batarowski, kierownik Sekcji Prewencji i Promocji OIP. Ponadto Henryk
Batarowski uczestniczył w pracach jury konkursu o nagrodę promocyjną targów „Mercurius Gedanensis” w kategorii maszyn i urządzeń. Jednym z kryteriów oceny produktów było przystosowanie do wymagań Unii
Europejskiej, ich bezpieczeństwo dla zdrowia oraz funkcjonalność i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Ostatecznie przyznano dwie nagrody promocyjne „Mercurius Gedanensis” oraz wyróżnienie. W stoisku
Państwowej Inspekcji Pracy, otwartym przez 3 dni dla wystawców i odwiedzających targi, przygotowano bogatą ofertę wydawniczą naszego urzędu, a także udzielano porad prawnych i technicznych.
Olsztyn Pracodawcy i pracownicy firm budowlanych mieli okazję
poznać plany kontrolne i prewencyjne OIP na rok 2009 oraz zobaczyć
profesjonalny pokaz środków ochrony indywidualnej stosowanych
przy pracach budowlano-remontowych. 2 kwietnia w siedzibie okręgu
odbyło się szkolenie nt. działań kontrolnych i prewencyjnych PIP w budownictwie w 2009 r. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu pracodawców, pracowników oraz przedstawicieli służb bhp z firm budowlanych regionu Warmii i Mazur. Inspektorzy pracy zaprezentowali najczęstsze i najbardziej rażące przykłady naruszenia przepisów bhp na budowach, które stwierdzili podczas kontroli w 2008 r. W programie szkolenia znalazł się ponadto pokaz rodzajów środków ochrony indywidualnej stosowanych w budownictwie, w tym chroniących przed upadkiem
z wysokości. Uczestnicy szkolenia otrzymali wydawnictwa PIP oraz informacje o zaistniałych i badanych w 2008 r. wypadkach przy pracy,
podjętych przez OIP działaniach prewencyjno–promocyjnych oraz propozycjach i sposobach ograniczania zagrożeń wypadkowych.
Białystok IX Forum Bezpieczeństwa w Budownictwie zorganizowano w ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
w Pracy przez Okręgowy Inspektorat Pracy, Politechnikę Białostocką oraz Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Otwarcia
forum, które odbyło się 24 kwietnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, dokonał prorektor uczelni prof. Andrzej Seweryn. Okręgowy inspektor pracy Dariusz Siwczyński poinformował uczestników o zadaniach w zakresie prewencji i promocji realizowanych przez PIP w 2009 r. oraz wręczył dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy dziewięciu pracodawcom, którzy w 2008
r. uczestniczyli w akcji „Zdobądź Dyplom PIP” i uzyskali pozytywną

opinię inspektora pracy. Podkreślił, że podczas kontroli budów najwięcej nieprawidłowości stwierdzonych przez inspektorów pracy dotyczy
wadliwie zorganizowanych stanowisk pracy, nieprawidłowo zbudowanych rusztowań, braku zabezpieczeń pracowników przed upadkiem z wysokości. W forum uczestniczyło ponad 120 osób, w tym wykonawcy
zadań inwestycyjnych, inspektorzy pracy i nadzoru budowlanego, reprezentanci zrzeszeń pracodawców i związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy, rzeczoznawcy ds. bhp, uczniowie szkół budowlanych i pracownicy naukowi Politechniki Białostockiej.

Rzeszów Ciekawą inicjatywą wykazało się Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu,
organizując 28 kwietnia piknik edukacyjny z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Adresatami pikniku byli podopieczni koła zatrudnieni w zakładzie aktywności zawodowej. Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w sposób przystępny omówili zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy sektora utrzymania czystości. Pogadankę uzupełniał film animowany „Napo – czysta sprawa” tematycznie związany z przekazywanymi treściami. Dla
uczestników zajęć przygotowano wydawnictwa PIP oraz drobne gadżety z logo inspekcji pracy. Organizatorzy pikniku oraz instytucje zaproszone do udziału w przedsięwzięciu, w tym PFRON, inspekcja sanitarna, straż pożarna zgodnie podkreślały, iż jest to inicjatywa ze wszech
miar cenna, godna naśladowania, która powinna się na stałe wpisać
w kalendarz imprez z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
w Pracy.

Bydgoszcz W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 22 kwietnia odbyła się konferencja naukowa pn. „Ochrona zdrowia pracujących”.
Organizatorami byli: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział
Kujawsko–Pomorski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. Uroczystego otwarcia uroczystości dokonali: zastępca dyrektora WOMP Ewa Kaczanowska-Burker i zastępca okręgowego inspektora pracy Beata Gołębiewska. Na konferencję przybyli przedstawiciele środowiska lekarskiego, naukowcy, pracodawcy i pracownicy. Zaprezentowane prelekcje dotyczyły m.in. chorób zawodowych zarejestrowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2008 roku, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy na konkretnych stanowiskach. Osobny wykład poświęcony był chorobom układu oddechowego. Nadinspektor Katarzyna
Borowiecka z OIP przybliżyła zebranym tematykę zagrożeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi w laboratoriach diagnostycznych zakładów opieki zdrowotnej.

Piotrków Tryb. Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Tryb. wspólnie
z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Tomaszowie Maz. zorganizowali 19 kwietnia
punkt informacyjno-promocyjny na imprezie rolniczej – IV Piotrkowskich Targach Ogrodniczych.
W czasie targów inspektor pracy rozprowadzał
wśród rolników wydane przez Główny Inspektorat Pracy broszury i ulotki propagujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. Ponadto rolnikom i zwiedzającym targi udzielano porad z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy w rolnictwie oraz z zakresu prawnej ochrony pracy. W targach uczestniczyło około 150 wystawców.
Poznań, Opole, Słupsk, Bydgoszcz, Katowice – oto miejsca, w których z roboczymi wizytami przebywał w minionym miesiącu główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Poza rutynową wizytacją okręgów i oddziałów, zapoznawaniu się z problemami inspektorów w terenie i dzieleniu się przemyśleniami na temat nowej formuły funkcjonowania urzędu, szef inspekcji pracy sporo czasu poświęcił
na spotkania i rozmowy z władzami wojewódzkimi, samorządowymi,
miejscowymi partnerami społecznymi PIP, przedstawicielami urzędów
i instytucji będących sojusznikami inspekcji pracy w zwalczaniu przejawów braku praworządności w stosunkach pracy. Zamieszczone obok
zdjęcie ilustruje fragment jednej z tych ważnych wizyt.

Ciechanów Zapoczątkowano współpracę Państwowej Inspekcji
Pracy z urzędami pracy na rzecz pomocy prawnej udzielanej pracownikom podlegającym zwolnieniom grupowym na terenie oddziału PIP
w Ciechanowie. W marcu kierownik Oddziału PIP w Ciechanowie Andrzej Marczak spotkał się z Jakubem Gwoździkiem, dyrektorem
miejscowej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Celem było ustalenie
możliwości i zasad współpracy w zakresie: przepływu informacji o aktualnej skali zwolnień w zakładach, organizacji punktów konsultacyjnych w zakresie poradnictwa prawnego dla poszukujących pracy, organizacji seminariów i szkoleń dla bezrobotnych. 9 kwietnia w siedzibie filii WUP odbyło się podobne spotkanie w poszerzonym gronie.
Zasugerowano organizowanie punktów konsultacyjnych w zakładach
dokonujących zwolnień grupowych lub w siedzibach powiatowych urzędów pracy. Poruszono również zagadnienia związane z prowadzeniem
kontroli dotyczących legalności zatrudnienia

Dokończenie ze strony 3.

W hołdzie ofiarom wypadków
Stało się na szczęście inaczej i to musimy dzisiaj uczciwie powiedzieć, niezależnie
od wielu naszych, często uzasadnionych krytycznych opinii. Jest to wypadkowa działań
związków zawodowych, niedocenianego
często parlamentu, wielu odpowiedzialnych urzędników rządowych, inspekcji pracy, środowisk naukowych, świadomych i odpowiedzialnych pracodawców. To się nie stało samo. Mamy system prawny ochrony pracy – na który narzekamy, ale, który mimo
niedoskonałości jest spójny, mamy niezależną i mocną inspekcję pracy, mamy kompetentne instytucje naukowo-badawcze. Mamy
wreszcie - dodał Zbigniew Janowski - tworzący się z pewnym trudem ale i sukcesami system partnerstwa społecznego zorientowa-
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ny nie tylko na poprawę standardów, ale
przede wszystkim na kwestie praktyczne.
Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając zwrócił uwagę uczestników konferencji
na czarne statystyki wypadkowe. Przez
ostatnie 20 lat poszkodowanych w wypadkach przy pracy zostało 2 miliony osób. Zginęło – 12 tysięcy 300 pracowników! Zaznaczył, że tak jak 20 lat temu, tak i dzisiaj dominują przyczyny związane z niewłaściwym zachowaniem człowieka i złą organizacją pracy. Na poziom wypadkowości w Polsce, zwłaszcza w budownictwie, oprócz sytuacji na rynku pracy i kondycji finansowej
firm, istotny wpływ ma poziom kultury bezpieczeństwa pracy oraz kultury technicznej
w przedsiębiorstwach.
Liczba ujawnianych przez inspektorów
pracy podczas kontroli przypadków lekce-

ważenia zagrożenia oraz poleceń przełożonych, przekłada się na niestosowanie środków ochrony indywidualnej czy innych za-

bezpieczeń. W wielu zakładach akceptuje się
podejmowanie przez pracowników ryzyka
utraty życia lub zdrowia. Powtarzają się nieprawidłowości w użytkowaniu sprzętu roboczego. Szef inspekcji pracy podkreślił, że
w wyniku ponad 80 tysięcy kontroli podmio-
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wi Bulskiemu, Michałowi Jankowskiemu,
Da riu szowi Syl we strowi Gaw la kowi.
Na wniosek Sekretariatu ds. Budownictwa
i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”, Kapituła Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa” uhonorowała złotą odznaką
„Zasłużony dla Budownictwa” Tadeusza Fica, okręgowego inspektora pracy w Krakowie.
Na zakończenie konferencji, poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, przewodnicząca Rady Ochrony Pracy zwróciła się

– w imieniu organizatorów konferencji i jej
uczestników – do Sejmu RP z Apelem
o przeprowadzenie w bieżącym roku debaty parlamentarnej poświęconej sprawom
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Przeprowadzenie takiej debaty wychodzi naprzeciw wnioskom różnych środowisk i organizacji, kierowanych bez widocznych skutków do Parlamentu w ciągu kilkunastu minionych lat.
Beata Pietruszka

tów gospodarczych, przeprowadzonych
w roku 2008, zatrudniających ok. 4 mln
osób, inspektorzy pracy wyegzekwowali
bezpieczne warunki pracy na stanowiskach,
które nie spełniały wymagań bhp.
O ewolucji warunków, technologii i organizacji pracy w gospodarce rynkowej mówiła podczas konferencji prof. Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu
Pracy – PIB.
Główny inspektor pracy, na wniosek
Związku Zawodowego „Budowlani”, przyznał odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Pracy” Irenie Surmie, Andrzejowi Tadeuszo5/2009 IP
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Międzynarodowe seminarium we Wrocławiu

Dźwiganie staje się bezpieczniejsze
Przedstawiciele 20 europejskich inspekcji pracy podsumowali na międzynarodowym seminarium 21 i 22 kwietnia we Wrocławiu dwuletnią kampanię informacyjno-kontrolną, służącą eliminowaniu i ograniczaniu zagrożeń związanych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów
w pracy. Organizatorem seminarium była Państwowa Inspekcja Pracy, która decyzją Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy koordynowała kampanię w 2008 roku.
W seminarium, które odbywało się
w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji
Pracy, wzięli udział goście z kraju i zagranicy, przedstawiciele polskiego Parlamentu,
władzy państwowej i samorządowej, związków zawodowych i organizacji pracodawców,
świata nauki, a także wybitni praktycy.

Otwarcia seminarium dokonał główny
inspektor pracy Tadeusz Jan Zając, który przywitał wszystkich gości. W uroczystości uczestniczyli Bożena Borys-Szopa – doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Danuta Koradecka
– dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Rudolf Hahn – główny inspektor
pracy Republiki Czeskiej, Antonio Cammarota i Andrew Murray – przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Tim Tregenza – z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W seminarium
wzięli udział przedstawiciele inspekcji
pracy z 20 państw europejskich: Austrii,
Belgii, Bułgarii, Czech, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Łotwy,
Niemiec, Nor wegii, Portugalii, Rumunii,
Słowacji, Słowenii, Serbii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Tadeusz Jan Zając podkreślił, że polska
inspekcja pracy była pierwszą instytucją
reprezentującą nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej, której Komitet Wyższych Inspektorów Pracy powierzył planowanie i nadzór nad realizacją ogólnoeuropejskiej kampanii 30 uczestniczących
w niej państw. Ich działania w 2008 roku
skupiły się na handlu detalicznym i budow-
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nictwie. Sukcesem kampanii stało się, zdaniem szefa polskiej inspekcji pracy, uświadomienie jej adresatom problemu zagrożeń związanych z nadmiernym bądź niewłaściwym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego. Z przekonaniem stwierdził,
że „znajdzie to przełożenie na ograniczenie liczby chorób zawodowych i wypadków
przy pracy, co z kolei jest priorytetem strategii unijnej w dziedzinie ochrony pracy
na najbliższe lata i nadrzędnym celem misji realizowanej przez urzędy inspekcji pracy państw Unii Europejskiej”.
Tadeusz Jan Zając zwrócił uwagę na fakt,
że spotkanie przypada w szczególnym
okresie dla polskiej inspekcji pracy – w roku jej 90-lecia oraz wyraził nadzieję, że seminarium, jako niezwykle ważne forum wymiany doświadczeń, myśli i poglądów,
wniesie trwały wkład w proces doskonalenia form i metod przeciwdziałania schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego
– jednemu z najpoważniejszych problemów
z zakresu ochrony zdrowia człowieka
w środowisku pracy.
W imieniu Prezydenta RP, głos zabrała, odczytując list adresowany do uczestników seminarium, Bożena Borys-Szopa.
Życząc owocnej i twórczej debaty Lech
Kaczyński wyraził w swoim liście przekonanie, że płynące z kampanii poświęconej ręcznemu przemieszczaniu ciężarów w środowisku pracy wnioski przełożą się na praktykę, co przyczyni się
do skuteczniejszego przeciwdziałania
występujących w tym zakresie nieprawidłowości.

Główny inspektor pracy Republiki Czeskiej, która sprawuje obecnie prezydencję
Unii Europejskiej, Rudolf Hahn, podkreślił,

że współdziałanie w ramach kampanii
wszystkich państw europejskich jest nie
do przecenienia. Omówił efekty działań czeskich inspektorów pracy, którzy nałożyli
na pracodawców dopuszczających się uchybień związanych z niewłaściwym przemieszczaniem ciężarów kary pieniężne
w ogólnej kwocie około 3 milionów koron
czeskich. Zapewnił, że w przyszłości inspektorzy pracy w Czechach będą korzystali z dorobku kampanii, idąc w kierunku większego uświadamiania problematyki ręcznego
przemieszczania ciężarów w pracy.
Przedstawiciel SLIC, Andrew Murray,
szef sekretariatu Komitetu Wyższych In-

spektorów Pracy, przypomniał, że komitet
został utworzony, aby także wydawać opinie związane z egzekwowaniem przepisów
dotyczących bezpieczeństwa zawodowego
i zdrowia oraz monitorować efektywność
wdrażania prawa wspólnotowego. Kampanie europejskie inicjowane przez Komitet
Wyższych Inspektorów Pracy są podstawowymi narzędziami realizacji tych celów. Sekretarz SLIC omówił genezę kampanii
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„Ręczne przemieszczanie ciężarów”. Zauważył, była możliwa dzięki współpracy i zaangażowaniu europejskich inspektoratów
pracy. Wyraził przekonanie, że ta wspólnotowa inicjatywa oparta na określonych
założeniach, pakietach szkoleniowych pozwoliła skupić się m.in. na ocenie ryzyka
zawodowego związanego z ręcznym przemieszczaniem ciężarów w pracy. Nie doprowadziła ona jednak do zupełnej eliminacji zagrożeń, dlatego działania te należy kontynuować, angażując w nie również
partnerów społecznych, instytuty zawodowe, pracodawców.
Pierwszego dnia seminarium wygłoszono kilka referatów, wśród których Tim Tregenza, przedstawiciel Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, omówił inicjatywy dotyczące prewencji obciążeń mięśniowo-szkieletowych, zaś Antonio
Cammarota z Komisji Europejskiej przybliżył planowane inicjatywy legislacyjne Komisji Europejskiej tym zakresie. Raport
z realizacji III fazy europejskiej kampanii
„Ręczne przemieszczanie ciężarów” zaprezentował Paweł Rozowski z Państwowej
Inspekcji Pracy.
W dwóch grupach roboczych odbyły się
równoległe sesje tematyczne. Przedstawiciele europejskich inspekcji pracy oraz
partnerzy społeczni przedstawili swoje doświadczenia oraz dobre praktyki związane
z realizacją kampanii w budownictwie
i handlu detalicznym.
Na sesji poświęconej ręcznemu przemieszczaniu ciężarów w pracy w sektorze
handlu detalicznego, której moderatorem był Rob Hagen z Holandii, o swoich
dokonaniach w tej dziedzinie mówili m.in.
szwedzcy inspektorzy pracy. Zaprezentowali metody działania, które wykorzystywali w kampanii. Jedną z nich było przeprowadzenie wśród 5 tysięcy pracowników,

specjalnie opracowanej i przesłanej drogą
elektroniczną, ankiety. W ten sposób informacje o kampanii uzyskali również praco-

dawcy. Po doręczeniu im listów zawierających dane o kampanii, wraz z adresem
jej stron inter netowych, odnotowano
wzrost liczby osób odwiedzających tę witrynę. Szwedzcy inspektorzy pracy internet wykorzystali też do przeprowadzania,
wśród pracowników i pracodawców, testów,
na podstawie których wydawano certyfikaty. Potwierdzały one nabycie określonej
wiedzy w zakresie ręcznego przemieszczania ciężarów w pracy.
O doświadczeniach związanych z przebiegiem kampanii w sektorze handlu
w Austrii mówiła dr Susanne Pinsger ze
Służby Medycyny Pracy. Skupiła się
na kwestii złej dystrybucji towarów o wielkich gabarytach, a także na rozróżnianiu
wielkości obciążeń ze względu na płeć.
Przedstawiła również ergonomiczne sposoby przemieszczania ciężarów oraz dobre
praktyki z tym związane. Podkreśliła wagę szkolenia inspektorów pracy, gdyż to oni
właśnie muszą umieć rozpoznać nieprawidłowe zachowania związane z dźwiganiem ciężarów w handlu.
Kolejnym prelegentem sesji poświęconej dźwiganiu ciężarów w handlu była
przedstawicielka polskiej inspekcji pracy,
Grażyna Pawlata-Ich, która mówiła
m.in. o sposobach transportu towarów
w supermarketach, wykorzystywaniu wóz-

ków kontenerowych służących do przewożenia towarów z samochodów do magazynów i sklepów. Zwróciła przy tym uwagę
na to, że ryzyko przeciążeń fizycznych w takich sytuacjach idzie w parze z zagrożeniem bezpieczeństwa. Zaprezentowała
również wypracowane dobre praktyki.
Krajowe wysiłki prowadzenia kampanii
w sektorze handlu detalicznego w Portugalii przybliżył Joaquim Silva. Omówił
m.in. badania uniwersyteckie dotyczące
stosowania w tej dziedzinie określonych
standardów, które muszą być czytelne
i proste, gdyż w przeciwnym razie nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Zaprezentował praktyczny zbiór zasad kampanii,
który znajduje się również w internecie.
Z francuskimi doświadczeniami kampanii „Ręczne przemieszczanie ciężarów”,
uczestników sesji poświęconej handlowi detalicznemu, zapoznała Jessy Presto.
Zwróciła uwagę, że w tym sektorze we
Francji wzrosła świadomość zagrożeń
wśród pracowników i pracodawców, do czego przyczyniły się działania prewencyjne
inspektorów pracy.
Sesję poświęconą europejskiej kampanii ręcznego przemieszczania ciężarów
w budownictwie, powołując się m.in.
na brytyjskie i hiszpańskie doświadczenia,

drugiego dnia seminarium, podsumował
przedstawiciel holenderskiej inspekcji
pracy, Jan Blok. Zauważył, że w Wielkiej
Brytanii, podczas rutynowych kontroli

Fotoreportaż z seminarium na stronie 16 i 17.
5/2009 IP
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prowadzonych przez inspektorów pracy, te
właśnie kwestie były traktowane priorytetowo. Inspektorzy przeanalizowali przyczyny wypadków przy pracy, w szczególności
te, które były związane z przemieszczaniem dużych i ciężkich ładunków, np. bloków budowlanych. Spotykali się z producentami takich elementów i konstrukcji budowlanych. Rozmawiali o zagrożeniach
układu mięśniowo-szkieletowego z pracownikami i pracodawcami. Działania te doprowadziły do wypracowania dobrych praktyk
i przygotowania czytelnych wytycznych
określających podstawowe zasady dotyczące zdrowia zawodowego i chorób zawodowych. Zostały one zamieszczone na stronie internetowej.
Ciekawe dokonania dotyczące przebiegu kampanii w budownictwie zaprezentowali hiszpańscy inspektorzy pracy, którzy
rozróżnili poszczególne fazy prac budowlanych, w zależności od poziomu ryzyka występowania schorzeń mięśniowo-szkieletowych. Stwierdzili, że bardzo ważne przy jego ocenie jest rozpoznanie skali wysiłku
fizycznego związanego z wykonywaniem
prac budowlanych. Poinformowali również uczestników seminarium, że częstotliwość występowania w Hiszpanii przypadków MSD (dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego) w sektorze budownictwa
wynosi 50% i w porównaniu z innymi krajami Europy plasuje się na bardzo wysokim poziomie.
W prezentowanych drugiego dnia referatach, europejscy partnerzy kampanii koncentrowali się m.in. na ergonomicznym
spojrzeniu na prewencję schorzeń mięśniowo-szkieletowych w przyszłości oraz wpływie stresu na dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Mówili też o efektywności programów profilaktyczno-rehabilitacyjnych dla pielęgniarek, w zakresie dolegliwości układu ruchu.
Oceniając pozytywnie efekty dwuletniej
kampanii „Ręczne przemieszczanie ciężarów” 2007-2008 i jej koordynację, uczestnicy seminarium położyli w swoich wystąpieniach nacisk na rolę szkoleń nie tylko
wśród pracowników i pracodawców, ale też
samych inspektorów pracy. Uznali również
za niezbędną dalszą współpracę na poziomie europejskim, związaną z wymianą doświadczeń i popularyzowaniem dobrych
praktyk. Stwierdzili ponadto, że mimo zakończenia kampanii należy zintensyfikować
działania prewencyjne oraz kontynuować
nadzór i kontrolę nad warunkami pracy.
Beata Pietruszka
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Inicjatywy Komisji Europejskiej
w zakresie delegowania pracowników

Niezadowalająca
wymiana informacji

Beata Krajewska

Problematyka delegowania pracowników w celu świadczenia
usług budzi wiele emocji, zwłaszcza w krajach członkowskich
„starej Unii”, czego wyrazem jest dążenie do ograniczenia możliwości działania na ich terytoriach firm z nowych państw
członkowskich. Ponadto, w ocenie Komisji Europejskiej niezadowalające jest stosowanie się państw członkowskich
do przepisów dyrektywy 96/71/WE w zakresie wywiązywania
się z obowiązku wymiany informacji. W związku z tym, Komisja i gremia jej podległe podejmują działania w celu rozwiązania tych problemów.
Należy do nich zalecenie Komisji Europejskiej z 31 marca 2008 r. w sprawie pogłębionej współpracy administracyjnej
w kontekście delegowania pracowników
w ra mach świad cze nia usług (2008
/C 85/01).
U podstaw wydania powyższego zalecenia legło przekonanie Komisji Europejskiej, że pomimo zwiększenia dostępności
informacji dotyczących warunków zatrudnienia objętych dyrektywą 96/71/WE1 nadal istnieją uzasadnione obawy co do sposobu, w jaki państwa członkowskie wdrażają i stosują w praktyce zasady dotyczące współpracy administracyjnej, o której
mowa w tej dyrektywie.
Zdaniem Komisji Europejskiej, aby uzupełnić braki w zakresie wdrożenia, stosowania i egzekwowania prawodawstwa w dziedzinie delegowania pracowników należy podjąć pilne działania polegające na wzmocnieniu współpracy administracyjnej państw
członkowskich, stwarzając wydajniejsze
systemy wymiany informacji, poprawiając
dostęp do informacji, a także wspierając wymianę informacji i dobrych praktyk.
Komisja Europejska 31 marca ub. r. wydała zalecenie w sprawie pogłębionej
współpracy administracyjnej w kontekście
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Akt ten zobowiązuje państwa
członkowskie do podjęcia niezbędnych
działań, aby doprowadzić do opracowania
elektronicznego systemu wymiany informacji (na wzór systemu wymiany informacji w ra mach ryn ku we wnętrz ne go
– „IMI”), w szczególności do stworzenia

– w ścisłej współpracy ze służbami Komisji – specjalnej aplikacji służącej do wspierania i usprawnienia współpracy administracyjnej.
Ponadto, zgodnie z zaleceniem państwa
członkowskie powinny zwiększyć wysiłki
zmierzające do poprawy dostępu do informacji o warunkach zatrudnienia, których
muszą przestrzegać usługodawcy delegujący pracowników oraz zadbać o to, aby
biura łącznikowe były w stanie skutecznie
wykonywać swoje zadania.
Aby poprawić dostęp do informacji
państwa członkowskie powinny w szczególności:
● unikać odsyłania do przepisów prawa pracy lub podawania ogólnych informacji o tych przepisach; właściwe jest dokładne określenie, które warunki zatrudnienia
i która część (krajowego lub regionalnego)
ustawodawstwa mają zastosowanie do pracowników delegowanych na ich terytorium,
● zapewnić powszechną dostępność informacji na temat tego, które umowy
zbiorowe mają zastosowanie (i do kogo mają zastosowanie) oraz, których warunków zatrudnienia muszą przestrzegać zagraniczni usługodawcy,
● udostępniać infor macje pracownikom i usługodawcom w językach innych niż
urzędowy język (języki) kraju, w którym
świadczone są usługi, w miarę możliwości
w formie broszury zwięźle opisującej najważniejsze obowiązujące przepisy prawa
pracy,
● lepiej wykorzystać możliwości oferowane przez Internet i poprawić dostępność
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i przejrzystość informacji umieszczonych
na krajowych stronach internetowych.
Zalecenie zobowiązuje również państwa członkowskie do tego, aby zadbały
o sprawne funkcjonowanie struktury biur
łącznikowych oraz zapewniły im odpowiedni personel i inne zasoby umożliwiające wykonywanie zadań w zakresie udzielania informacji. Państwa członkowskie powinny też – w miarę możliwości – wyznaczyć w biurze łącznikowym osobę uprawnioną do kontaktów, odpowiedzialną za odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji.
Komisja Europejska ze swej strony zobowiązała się do wspierania państw członkowskich w zakresie dostępu do informacji, zwłaszcza poprzez istniejący portal internetowy w ser wisie internetowym EUROPA, który zawiera adresy krajowych serwisów internetowych dotyczących delegowania pracowników.2
Zalecenie zobowiązuje państwa członkowskie do aktywnego uczestnictwa w systematycznym i sformalizowanym procesie
identyfikowania i wymiany dobrych praktyk w dziedzinie delegowania pracowników
poprzez uczestnictwo w ustanowionych
w tym celu przez Komisję forach współpracy, np. Komitecie Wysokiego Szczebla ds.
delegowania pracowników (więcej informacji na temat tego gremium zostało zamieszczonych w kolejnym podrozdziale).

Komitet Ekspertów
ds. Delegowania
Pracowników
Został powołany na podstawie decyzji
Komisji Europejskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. (2009/17/WE). Utworzenie tego ciała stanowi realizację zapowiedzi
powołania Komitetu Wysokiego Szczebla
ds. delegowania pracowników, która znalazła się Zaleceniu Komisji z dnia 31 marca 2008 r.
Komitet Ekspertów ds. Delegowania
Pracowników zastąpił dotychczasową Grupę Krajowych Ekspertów w sprawie implementacji dyrektywy nr 96/71/WE.
W skład Komitetu wchodzi po dwóch
członków każdego z państw członkowskich. Państwa członkowskie mają również
możliwość mianowania dwóch zastępców
członków. Wyznaczając swoich przedstawicieli państwa członkowskie są obowiązane
uwzględnić udział organów publicznych takich jak inspekcja pracy, odpowiadających za nadzór nad przepisami obowiązującymi w stosunku do pracowników dele5/2009 IP

gowanych. W pracach Komitetu mogą
również uczestniczyć przedstawiciele partnerów społecznych.
W Brukseli 25 marca br. odbyło się
pierwsze spotkanie Komitetu Ekspertów
ds. Delegowania Pracowników. Stronę
polską w pracach Komitetu reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Z przedstawionych na pierwszym spotkaniu projektów programów pracy Komitetu wynika, że ciało to będzie się zajmować m.in. pojęciem delegowania, kwestiami implementacji i stosowania wybranych przepisów dyrektywy 96/71/WE
(w kontekście orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), zastosowaniem
ww. dyrektywy do przedsiębiorstw utworzonych w państwach trzecich, interpretacją pojęcia minimalnej stawki płac, ze
szczególnym uwzględnieniem składników
podlegających wliczeniu do minimalnego
wynagrodzenia, a także zasadami udzielania pracownikom delegowanym dni wolnych od pracy z tytułu świąt państwowych.

Podgrupa ds. rozwoju
systemu wymiany
informacji
Na swoim pierwszym posiedzeniu Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników podjął decyzję w sprawie utworzenia Podgrupy ds. rozwoju systemu wymiany informacji. Podgrupa ma zbadać, w ścisłej współpracy z Komisją Europejską, możliwości udoskonalenia wymiany informacji, w celu wzmocnienia współpracy administracyjnej koniecznej do poprawy prak-

tycznego wdrożenia dyrektywy 96/71/WE,
w szczególności artykułu 4.
Podgrupa ma pracować pod przewodnictwem członka Komisji Europejskiej. W jej
skład będzie wchodzić po jednym reprezentancie z każdego państwa członkowskiego
UE/EOG. Polskę w Podgrupie ds. rozwoju systemu wymiany informacji będzie reprezentować przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.

Projekty badawcze
W ostatnim czasie mówi się coraz głośniej o dążeniu państw członkowskich
„sta rej” Unii do zmia ny dy rek ty wy 96/71/WE, w wyniku której miałoby
dojść do ograniczenia możliwości działania na ich terytoriach firm z państw
członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej. Na powstanie takiej sytuacji niewątpliwie miały wpływ wydane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości niekorzystne wyroki wobec niektórych państw „starej” Unii.4 Mając powyższe na uwadze Komisja Europejska podjęła decyzję o przeprowadzeniu badań nad zjawiskiem delegowania pracowników pod kątem skutków
ekonomicznych i społecznych tego zjawiska, a także aspektów prawnych. Badania
te – bazując na dowodach empirycznych
i analizach przypadków – mają umożliwić
dokonanie oceny, czy realizowane są cele
dyrektywy 96/71/WE, polegające na osiągnięciu kompromisu pomiędzy prawem
przedsiębiorstw do świadczenia usług
na rynkach państw Wspólnoty, w ramach
swobody transgranicznego świadczenia
usług5 a ochroną praw pracowników.
Dokończenie na stronie 26

Do zadań Komitetu Ekspertów ds. Delegowania Pracowników należy:
● wspieranie państw członkowskich w określaniu doświadczeń i dobrych praktyk oraz
w propagowaniu ich wymiany,
● promowanie wymiany istotnych informacji, w tym dotyczących istniejących form (dwustronnej) współpracy administracyjnej łączącej państwa członkowskie i partnerów społecznych,
● analizowanie wszelkich zagadnień i trudności, jakie mogą wystąpić w związku z wdrażaniem i praktycznym stosowaniem dyrektywy 96/71/WE (w tym art. 3 ust. 10) lub krajowych środków wykonawczych, a także z egzekwowaniem przepisów wyżej wymienionej dyrektywy w praktyce,
● monitorowanie osiąganych postępów w dziedzinie poprawy dostępności informacji i zacieśnianiu współpracy administracyjnej z uwzględnieniem możliwości zastosowania elektronicznego systemu wymiany informacji,
● analizowanie możliwości poprawy w zakresie przestrzegania i egzekwowania praw
pracowników oraz, w razie konieczności, ich obrony,
● zaangażowanie w pogłębione badanie praktycznych problemów powstających na tle
delegowania pracowników, doskonalenie stosowania obowiązujących aktów prawnych
w praktyce, a także w razie potrzeby, poprawa w zakresie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.
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Posłowie zapoznali się ze stanem bhp w budownictwie
Wystąpić do ministerstwa infrastruktury z wnioskiem o rozważenie możliwości nowelizacji
przepisów z 1977 r. dotyczących bhp przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych postanowili posłowie z Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP na posiedzeniu 22 kwietnia br. Regulacje te nie przystają bowiem do nowych technologii. Potrzebę ich noweli
zasygnalizowali podczas obrad przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.
Komisja zapoznała się z informacją inspekcji pracy nt. przestrzegania przepisów
bhp na placach budowy oraz przy budowie
i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów
i wiaduktów). Przybliżając zagadnienie,
główny inspektor pracy Tadeusz Jan
Zając stwierdził, że podwyższony poziom
ryzyka zawodowego w budownictwie jest
problemem w wielu krajach, także o wysokim poziomie cywilizacyjnym i ugruntowanej tradycji kultury pracy. Wynika to ze
specyfiki prac budowlanych, najczęściej sezonowych, prowadzonych na nieustannie
zmieniającym się froncie robót, w zmiennych wa run kach at mos fe rycz nych
i pod presją dotrzymania terminów ukończenia inwestycji.
W Polsce sytuacja jest szczególnie
trudna. Świadczy o tym wzrost liczby wypadków przy pracy w budownictwie w latach 2006-2008. Liczba ofiar śmier telnych zwiększyła się z 92 w roku 2007
do 122 w roku 2008. Zdaniem szefa inspekcji pra cy, za pew ne mia ła na to
wpływ emigracja zarobkowa wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników,
których zastąpiły osoby bez odpowiedniego przygotowania zawodowego i wyrobionych nawyków bezpiecznej pracy. Nie tłumaczy to jednak bałaganu organizacyjnego, braku nadzoru nad wykonywanymi robotami i tolerowania lekceważenia przepisów na budowach.
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Jak poinfor mowała posłów Teresa
Cabała, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu
Pracy, w roku 2008 inspektorzy pracy
przeprowadzili 5635 kontroli na 3431 budowach. W zakresie przygotowania pracowników do pracy najwięcej stwierdzonych przez nich nieprawidłowości dotyczyło braku uprawnień kwalifikacyjnych
do obsługi maszyn i urządzeń budowlanych oraz braku oceny ryzyka zawodowego. Wielu pracowników dopuszczano
do pracy bez aktualnych badań lekarskich
i szkoleń w dziedzinie bhp. Przy pracach
na wysokości najczęstszymi uchybieniami były niezabezpieczone otwory technologiczne i niewyposażenie stanowisk pracy w środki ochrony zbiorowej. Rusztowania nie były w ogóle wyposażone bądź miały nieprawidłowe poręcze ochronne;
w ponad połowie skontrolowanych budów
inspektorzy PIP ujawnili brak udokumentowanego odbioru rusztowań. Na budowach częstokroć stwierdzano niezabezpieczenie ścian wykopów oraz niewyznaczenie i nieoznakowanie strefy niebezpiecznej przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym.
W efekcie kontroli inspektorzy pracy
zmuszeni byli wydać ponad 3,6 tys. decyzji wstrzymania prac i blisko1,8 tys. decyzji skierowania pracowników do innych
prac. Nałożyli ponad 2,4 tys. mandatów

karnych na łączną kwotę prawie 3 mln zł.
Do sądów grodzkich trafiło 366 wniosków o ukaranie, do prokuratury – 16 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa. Działania kontrolno-nadzorcze uzupełniał program prewencyjno-promocyjny adresowany do przedsiębiorców budowlanych. Obejmował szkolenia,
seminaria, konkursy, porady dla uczestników procesu budowlanego. W związku
z przygotowaniami do EURO 2012 realizowano kampanię pod hasłem bezpieczne
budowanie. Połączenie w jej ramach działań prewencyjnych i kontrolnych – co
podkreśliła Teresa Cabała – przyczyniło się
do tego, że w 2008 roku na żadnej z nadzorowanych budów nie doszło do poważnego wypadku przy pracy.
Nawiązując do przyczyn powstawania
nieprawidłowości, szefowa Departamentu
Nadzoru i Kontroli GIP powiedziała m. in.:
– Nadal w budownictwie dąży się do uzyskania maksymalnych efektów pracy w jak
najkrótszym czasie, przy minimalizacji
kosztów. Osiąga się to między innymi przez
zatrudnianie małych firm o słabej kondycji finansowej, wykonujących pracę często
poniżej kosztów, zatrudniających przypadkowe osoby bez przygotowania zawodowego. Często te osoby nie są stałymi pracownikami w firmie, a są jedynie angażowane do wykonania określonych robót.
Wówczas pracodawcy nie opłaca się inwe-
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stować w przeszkolenie lub poddanie
tych osób badaniom lekarskim.
Posłowie zostali poinformowani, że zaprezentowane im problemy uzasadniają konieczność prowadzenia przez PIP dalszych
intensywnych kontroli w budownictwie,
szczególnie w sferach działalności, które ge-

nerują duże zagrożenia wypadkowe. Dlatego w roku bieżącym działania inspekcji pracy koncentrują się na kontrolowaniu prac
na wysokości oraz robót ziemnych, a także
na przygotowaniu pracujących do pracy i organizacji robót. Inspektorzy pracy zwracają również uwagę na legalność zatrudnienia.

Niezależnie od kontynuacji działań kontrolno-nadzorczych realizują przedsięwzięcia
prewencyjno-informacyjne. Powinny się
one przyczynić do poprawy kultury pracy
zatrudnionych na budowach.
Posiedzeniu przewodniczył poseł Arkadiusz Czartoryski.(d)

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY
w sprawie raportu Państwowej Inspekcji Pracy na temat „Oceny funkcjonowania
kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w okresie od 1 lipca 2007
do 31 grudnia 2008 na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej,
w szczególności Niemiec i Francji”
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 17 lutego 2009 zapoznała się z przygotowanym przez Głównego Inspektora Pracy materiałem „Ocena funkcjonowania kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w okresie od 1 lipca 2007
do 31 grudnia 2008 na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej, w szczególności Niemiec i Francji”.
Począwszy od 1 lipca 2007 r., na mocy znowelizowanej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – zadania Inspekcji zostały
poszerzone o między innymi o kontrolę legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Jednocześnie
wdrożone zostały w Państwowej Inspekcji Pracy nowe procedury kontrolne, zgodnie z którymi kontrole legalności zatrudnienia podjęli wyłącznie inspektorzy pracy. Wiązało się to z koniecznością szeregu zmian organizacyjnych oraz przeprowadzeniem procedur, w wyniku których osoby zajmujące się kontrolą legalności zatrudnienia uzyskały uprawnienia inspektorów pracy.
W okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. przeprowadzono 2,6 tys. kontroli dotyczących legalności zatrudnienia
i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Tym kontrolom poddano prawie 2,4 tys. podmiotów, w których wykonywało pracę prawie 11,4 tys. cudzoziemców (na ogólną liczbę 920 tys.
zatrudnionych w kontrolowanych podmiotach), w tym 5,2 tys.
cudzoziemców, od których wymagane było zezwolenie na pracę na terytorium Polski. Cudzoziemcy, których dotyczył obowiązek posiadania zezwolenia na pracę, byli zatrudnieni
w 51% skontrolowanych podmiotów.
Naruszenia przepisów w tym zakresie stwierdzono w co
trzecim kontrolowanym podmiocie. Wykazano nielegalną pracę 611 cudzoziemców. Najczęściej spotykanym uchybieniem
był brak wymaganego zezwolenia na pracę cudzoziemca – wykazano go podczas 182 kontroli w stosunku do 410 cudzoziemców.
Najliczniejszą grupę cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę stanowili obywatele Ukrainy – 195 osób.
W dalszej kolejności największa liczba nielegalnie pracujących obcokrajowców pochodziła z Wietnamu, Mołdawii, Rosji, Chin oraz Białorusi.
Ogółem wykazano nielegalną pracę obywateli 47 krajów,
z czego 46% stanowili obywatele państw graniczących z Polską, które nie należą do Unii Europejskiej (Ukraina, Białoruś i Rosja).
Największą liczbę cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę, wykazały kontrole przeprowadzone w wojewódz-
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twach: mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim oraz dolnośląskim.
Nielegalna praca cudzoziemców dominowała w następujących branżach: przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawy,
budownictwo, hotele i restauracje oraz rolnictwo i łowiectwo.
Przeniesienie zadań kontroli legalności zatrudnienia
do Państwowej Inspekcji Pracy przyniosło poprawę efektywności działania w tym zakresie – ale otwartą kwestią pozostaje pytanie, czy jest to poprawa wystarczająca, gdyż PIP nie posiada odpowiednich narzędzi kontrolnych takich, jakie istnieją przy analogicznej działalności w instytucjach innych krajów
europejskich. Poszerzając zadania PIP nie zapewniono do ich
realizacji odpowiednich środków i uprawnień.
Zdaniem Rady Ochrony Pracy, aby w ramach dziś obowiązującego prawa i zadań PIP, w celu zwiększenia efektywności
kontroli legalności zatrudnienia, wobec zdecydowanie odrębnej specyfiki zadań i środków koniecznych do ich realizacji – rozważyć możliwość powołania w Państwowej Inspekcji Pracy oddzielnego pionu, który zajmie się wyłącznie kwestią legalności zatrudnienia.
Rada Ochrony Pracy uważa, że kontrole legalności zatrudnienia, aby były efektywne i bezpieczne dla kontrolujących, winne być przeprowadzane we współpracy z Policją, Strażą Graniczną, która ostatnio otrzymała nowe zadania i uprawnienia
w tym zakresie oraz innymi instytucjami.
Efektywność działań PIP w zakresie kontroli legalności zatrudnienia można znacząco zwiększyć poprzez udostępnienie
Inspekcji dostępu do baz danych ZUS. Rada Ochrony Pracy
postuluje pilne uregulowanie prawne tej kwestii.
Rada Ochrony Pracy zaleca PIP kompleksową, nie tylko dotyczącą kontroli legalności zatrudnienia, ocenę skuteczności
działań PIP pod rządami nowej ustawy po dwóch latach jej funkcjonowania czyli w roku 2009.
Jednocześnie Rada Ochrony Pracy apeluje do Ministerstwa
Finansów o ściślejsze włączenie się w problematykę przeciwdziałania nielegalnego zatrudnienia w Polsce. W szczególności należy ocenić, w jakim stopniu kontrola legalności zatrudnienia przyczynia się do walki z szarą strefą i tym samym w jakim stopniu chroni z jednej strony interesy państwa, a z drugiej przeciwdziała nieuczciwej konkurencji.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Warszawa, 28 kwietnia 2009 r.
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O wypadkach przy pracy na konferencji służb bhp
„Wypadki przy pracy a koszty społeczne” – to temat konferencji zorganizowanej 17 kwietnia
br. w Gdańsku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uczestniczyła w niej Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy. Wśród
prelegentów byli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Jednym z patronów medialnych przedsięwzięcia był nasz miesięcznik: „Inspektor Pracy”.
Jak podkreślił gospodarz konferencji
– prezes Zarządu Głównego OSPSBHP
i zarazem członek Rady Ochrony Pracy
Ma rek No ściusz, ka żdy wy pa dek
przy pracy stanowi poważny problem
zdrowot ny, eko no micz ny, spo łecz ny,
a przede wszystkim ludzki, bo dotyka samego poszkodowanego i jego najbliższego środowiska zawodowego oraz rodzinnego. W Polsce wydarza się corocznie kilkadziesiąt tysięcy takich wypadków, ginie
w nich ok. pół tysiąca osób, a wiele ofiar
staje się osobami niepełnosprawnymi.
Koszty tego ponosi całe społeczeństwo.
Ważną rolę w zapobieganiu wypadkom
pełnią służby bhp, reprezentowane w stowarzyszeniu. Wpływają one na kształtowanie bezpiecznych warunków pracy i profilaktyki wypadkowej, coraz częściej wypowiadają się we wszystkich sprawach dotyczących zamierzeń kierownictwa firmy
w zakresie ochrony zdrowia pracowników.
Misję zapewnienia skutecznej ochrony
człowieka w środowisku pracy pełnią we
współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.
Na znaczenie współdziałania służb bhp
z inspekcją pracy zwróciła uwagę w krót-

14

kim wystąpieniu Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy. Stwierdziła, że pracownicy służby bhp są dla PIP
cennymi naturalnymi sojusznikami, z którymi inspektorzy pracy spotykają się
na co dzień w zakładach i wspólnie dzia-

Zadania PIP w zakresie prewencji wypadków przy pracy przybliżył uczestnikom
konferencji Andrzej Kowerski, kierownik
Sekcji Wypadkowej w Depar tamencie
Nadzoru i Kontroli GIP. Zaakcentował, że
inspekcja wykorzystuje w tym celu wyniki

łają na rzecz poprawy warunków pracy.
W związku z obchodzonym właśnie jubileuszem 90. lecia polskiej inspekcji pracy,
Anna Tomczyk wręczyła prezesowi Markowi Nościuszowi pamiątkowy medal.

badań i analiz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontroli stosowania środków zapobiegawczych, a także kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r.
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy. Udziela też porad
i informacji technicznych służących eliminowaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.
Z kolei Henryk Batarowski, kierownik Sekcji Prewencji i Promocji OIP
w Gdańsku mówił m.in. o kosztach wypadków. Jak wskazał, w 2008 r. koszty świadczeń pieniężnych wypłaconych przez ZUS
z tytułu rent inwalidzkich i rodzinnych, jednorazowych odszkodowań, zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych
w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi wyniosły ponad 4,7
mld zł. Tymczasem całkowite koszty ponoszone przez państwo w wyniku wypadków
przy pra cy i cho rób za wo dowych
(przy wzięciu pod uwagę, że wydatki
z funduszu ubezpieczenia wypadkowego
ZUS to tylko – jak to określił nadinspektor Henryk Batorowski – czubek góry loI P 5/2009

dowej) są 4-5 krotnie większe. Dla budżetu państwa, a co za tym idzie całego społeczeństwa jest to więc bardzo dotkliwy wydatek.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
przedstawili strategię Unii Europejskiej
w dziedzinie bhp do 2012 roku oraz nowe
zasady zróżnicowania składek na społeczne ubezpieczenie wypadkowe w naszym
kraju. O kosztach ponoszonych z tytułu wypadków przy pracy w województwie pomorskim w ostatnich latach mówił reprezentant gdańskiego oddziału Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, natomiast przedstawiciele pomorskich przedsiębiorstw zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w zakresie prewencji wypadkowej, realizowanych w ich macierzystych firmach.
W konferencji wziął udział okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Mieczysław
Szczepański z zastępcą Zbigniewem
Długokęckim.
Donat Duczyński

Marek Nościusz, prezes OSPSBHP – specjalnie dla „Inspektora Pracy”
– Pomimo pozornych antagonizmów, jakie mogą się
kojarzyć z reprezentowaniem przez nasze instytucje rozbieżnych nierzadko interesów stron stosunku pracy, postrzegamy Państwową Inspekcję Pracy jako niezwykle
cennego partnera we wspólnym dla nas dziele zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka
w środowisku pracy. Przypomnę, że współpracujemy
na wielu płaszczyznach. Służby bhp dostarczają inspektorom pracy profesjonalne przygotowane materiały nt.:
stanu wypadkowości i zachorowalności na choroby zawodowe w zakładach, występujących w nich zagrożeń,
oceny ryzyka zawodowego czy wyników kontroli przestrzegania zasad bhp, prowadzonych we własnym zakresie. Inspektorzy pracy udzielają nam porad prawnych i technicznych, prowadzą szkolenia na seminariach organizowanych przez stowarzyszenia służby bhp.
Główny inspektor pracy zwraca uwagę, że PIP jest żywotnie zainteresowana wysokimi kwalifikacjami zawodowymi pracowników służby bhp. Nie ukrywam, że my
z kolei bylibyśmy zainteresowani większą otwartością
kierownictwa PIP na ten problem. A mówiąc konkretnie, bardzo cenimy sobie szkolenia prowadzone przez
inspektorów pracy i odczuwam pewien niedosyt, jeśli
idzie o ich liczbę, a ściślej zbyt rzadkie – naszym zdaniem – udzielanie zgody na ich prowadzenie. Są
przecież ośrodki szkoleniowe z prawdziwego zdarzenia, o wysokiej renomie, prowadzone przez poważne
towarzystwa naukowe, stowarzyszenia branżowe, zakłady doskonalenia zawodowego, itp., gdzie inspek-
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torzy pracy mogliby częściej zasilać grono wykładowców. Generalnie, dobrze jako OSPSBHP pracuje się
nam ze strukturami okręgowymi inspekcji pracy. Nasze inicjatywy popularyzatorskie z elementami edukacyjnymi – takie jak ta
konferencja – znajdu ją zro zu mie nie
i pomoc przedstawicieli inspekcji pracy.
Liczymy też na podob ne prze ło że nie
z drugiej strony. Chętnie deklaruję aktywny
udział – o ile otrzymamy takie zaproszenie
– członków naszego
stowarzyszenia w podobnego typu przedsięwzięciach, organizowanych zwłaszcza
na poziomie Główne go In spek to ra tu
Pracy. Bardzo pozytywnym działaniem ze strony Państwowej Inspekcji Pracy jest przypominanie pracodawcom o obowiązku posiadania służby bhp, co pozwala pracownikom tej służby wykonywać swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Notował: dd
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Wrocław, 21-22 kwietnia 2009 r.

Finał międzynarodowej kampanii
Europejscy partnerzy z 20 inspekcji pracy podsumowali dwuletnią kampanię „Ręczne przemieszczanie ciężarów”, koordynowaną w 2008 r. przez Państwową Inspekcję Pracy. Dwudniowe seminarium odbyło się w Ośrodku Szkolenia PIP we
Wrocławiu.

Autorzy zdjęć: Justyna Koryś,
Zbigniew Jóźwiak, Michał Wojczek.

EURONEWSY
Kryterium wieku

Przegląd informacji zamieszczanych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji
pracy Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką
zdrowia zawodowego i ochrony pracy.

BELGIA

Od początku br. wiek nie może już stanowić kryterium ustalania
wysokości wynagrodzenia. Takie kryterium jest bowiem sprzeczne
z dyrektywą europejską oraz ustawodawstwem belgijskim, które zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek. W konsekwencji zmianie
ulegnie wiele stawek wynagrodzenia, które nie będą już związane
z wiekiem pracownika, ale z jego kompetencjami i doświadczeniem
zawodowym.

Na zdrowie
Belgijska sekcja Europejskiego Klubu Zdrowia organizuje konkurs,
którego celem będzie wykorzystanie badań i nowatorskich inicjatyw
w dziedzinie prewencji w miejscu pracy. Skłoni on do refleksji oraz
poznania inicjatyw w zakresie prewencji ryzyka związanego z pracą. Chodzi w szczególności o takie działania edukacyjne, które pozwolą wyrobić nowe zachowania i przyzwyczajenia, a także poprawić warunki fizyczne, psychiczne i socjalne pracowników oraz ich
środowisko pracy.

na swoją szeroką użyteczność, azbest nadal jest obecny w wielu instalacjach i konstrukcjach, przygotowanych jeszcze przed wprowadzeniem zakazu. Taka sytuacja wymagała opracowania nowych przepisów dotyczących prewencji i ochrony w tym zakresie. Zostały one
wyrażone i ujęte w Dekrecie Królewskim, ustalającym zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac o podwyższonym ryzyku kontaktu z azbestem. Dekret ten
był transpozycją dyrektywy 2003/18/KE. Państwowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny w Pracy w Hiszpanii stworzył oddzielny Przewodnik Techniczny do oceny i prewencji ryzyka wynikającego
z pracy przy materiałach azbestowych, którego głównym celem jest
ułatwienie przedsiębiorcom i podmiotom odpowiedzialnym za prewencję interpretacji i wdrożenia postanowień zawartych w ww. Dekrecie Królewskim.

Szkodliwy pył

AUSTRIA

Coraz większą skalę osiąga niepokojące zjawisko wyrzucania z pracy, bez uprzedniego wypłacenia zarobków, polskich opiekunek starszych ludzi na Sycylii. Ich miejsca, z niższym wynagrodzeniem, zajmują obywatelki Rumunii. Od początku roku konsulat RP udzielił pomocy 12 kobietom. Zjawisko to może jednak mieć charakter masowy. Polski konsul zapewnił, że z pomocą policji skutecznie inter weniuje w każdym zasygnalizowanym przypadku. W rezultacie pracodawcy natychmiast wypłacili Polkom zaległe zarobki. Konsul zachęca wszystkie kobiety, które decydują się jechać do pracy jako opiekunki na Sycylii, a także w innych częściach Włoch, aby wcześniej
dokładnie upewniły się, jakie są jej faktyczne warunki i aby nie jechały do zupełnie nieznanego miejsca.

Austriacka Inspekcja Pracy realizowała kampanię, której celem
było zmniejszenie narażenia na pył mączny w piekarniach. Jako materiał pomocniczy opracowano broszurę pt. „Bezpieczeństwo i zdrowie w piekarni” oraz ok. 20-stronicowy folder „Piekarnie – podstawowe wymagania. Inspekcja pracy informuje”, wzbogacony zdjęciami i ilustracjami. Broszura obejmowała m. in.: prezentację środków
technicznych, wśród których były urządzenia wspomagające wietrzenie pomieszczeń czy ochronę przed wybuchem w silosach z mąką.
Szczegółowo opisane zostały również narzędzia i sposoby pracy wpływające na ograniczenie wydzielania pyłów mąki, a także odpowiedni sprzęt i odzież ochronna oraz urządzenia sanitarne i socjalne dostosowane do potrzeb pracowników zatrudnionych w piekarniach.
Efektem kampanii był wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń oraz
sposobów zapobiegania im zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców tej branży. Po zakończeniu kampanii ponad 25% firm tej
branży miało systemy usuwania pyłu. W wielu piekarniach osiągnięto trwałą redukcję ekspozycji na pył mączny.

Pojazdy w pracy

Kultura pracy

Wyrzucane i oszukiwane WŁOCHY

IRLANDIA

W zeszłym roku 57 osób uległo śmiertelnym wypadkom przy pracy, z czego 34 (60%) z udziałem pojazdów wykorzystywanych
w pracy (WRVs – skrót od nazwy ang. „Work Related Vehicles”). Jest
to zdecydowany wzrost w porównaniu z pięcioma wcześniejszymi latami, kiedy to statystyki kształtowały się na poziomie 45% wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów wykorzystywanych w pracy.
Ogółem w latach 2003-2008 w wypadkach śmiertelnych przy pracy
zginęło 367 osób, z czego 170 (46%) stanowiły wypadki z udziałem
WRV. W bieżącym roku inspektorzy prowadzą m.in. ocenę ryzyka
w zakresie transportu w miejscu pracy, opracują dobre praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem transportu w miejscu pracy. Planowane są również publikacje dotyczące zapobiegania upadkom z pojazdów i ich przewracaniu się. Przy realizacji tych zadań inspekcja
będzie współpracowała z partnerami zewnętrznymi.

Azbest

HISZPANIA

W Hiszpanii, jeszcze w 2002 roku, zatwierdzono dyrektywę, która wprowadzała absolutny zakaz stosowania, produkcji i handlu włóknami azbestowymi oraz produktami, które je zawierają. Z uwagi

18

NIEMCY

Federalny Minister Pracy i Spraw Socjalnych ogłosił inicjatywę
pod hasłem „Nowa Kultura Pracy”. Wraz z nią ministerstwo rozpoczęło dyskusję nt. znaczenia dobrze wykonywanej pracy. „Praca stanowi połowę naszego życia, podkreślał minister, dobrze by
było, gdybyśmy czas spędzany w pracy traktowali jako bardzo ważny w naszym życiu i czuli się w pracy dobrze”. Propozycje konkretnych działań opracuje komitet 26 doradców, którzy mają przygotować program działania.

Powstrzymać bezrobocie LITWA
W trybie natychmiastowym opracowano projekt na rzecz promocji zatrudnienia. Pomoże on wrócić na rynek pracy osobom bezrobotnym, a także zapobiegać utracie ich umiejętności roboczych
i zapewnić środki do życia. Projektem zostaną objęte osoby bezrobotne oraz pracownicy w okresie wypowiedzenia. Osoby zwolnione z pracy będą miały możliwość utrzymania lub przywrócenia utraconych umiejętności zawodowych, a osoby bezrobotne, zaangażowane przy robotach publicznych, czasowo będą otrzymywały rzeczywiste wynagrodzenie zamiast zasiłku dla bezrobotnych.
I P 5/2009

Konferencja prasowa w GIP

Kryzys a wypłata wynagrodzeń
W pierwszym kwartale br. inspektorzy pracy stwierdzili podczas kontroli sześciokrotny wzrost liczby pracowników pozbawionych pensji w porównaniu z analogicznym okresem
ubiegłego roku. Blisko dwukrotnie zwiększyła się też kwota
niewypłaconych pracownikom należności. Poinformował
o tym dziennikarzy szef Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz
Jan Zając 24 kwietnia br. na konferencji prasowej w Głównym
Inspektoracie Pracy.

Główny inspektor pracy przypomniał,
że w lutym br. zwrócił się do pracodawców
z apelem o przestrzeganie przepisów
o wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Zapowiedział
wtedy cokwartalne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów, jak
przedsiębiorcy wywiązują się z tego podstawowego obowiązku, a także innych
wymogów prawa pracy w kontekście sygnałów o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej licznych zakładów pracy. Spotkanie
w siedzibie GIP dało pierwsze odpowiedzi
na to pytanie.
Oprócz wzrostu liczby niewypłaconych pensji – z 3 tys. do prawie 19 tys.
– i kwoty przysługujących pracownikom
należności – z 17 mln do 32 mln – inspektorzy pracy ujawnili również, iż wzrosła
liczba pracodawców naruszających przepisy regulujących kwestie rozwiązywania
stosunku pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników – z 54 do 105. Ponadto
do PIP wpłynęło prawie dwukrotnie więcej skarg w sprawie zwolnień z przyczyn
niedotyczących pracowników: w pierwszym kwar tale ub. r. było ich 110, w mi5/2009 IP

nionym kwartale – 201. Dane te odnoszą
się do kontroli przeprowadzonych u 19,3
tys. pracodawców w tym roku i u 18 tys.
w roku 2008.
Nałożone przez inspektorów pracy
mandaty karne za wykroczenia przeciwko
prawom pracownika, zastosowane środki
wychowawcze i wnioski o ukaranie skierowane do sądów grodzkich, jak wskazał Tadeusz Jan Zając, nie wyczerpują zakresu

działań kontrolno-represyjnych i pomocowych podejmowanych przez PIP w celu
przeciwdziałania negatywnemu wpływowi
pogarszającej się sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstw na stan przestrzegania
prawa pracy. Inspekcja uruchomiła w kraju 30 punktów informacyjno-konsultacyjnych, w których wspólnie z przedstawicielami urzędów pracy oferuje pracownikom i pracodawcom pomoc prawną i doradztwo.
O możliwościach radzenia sobie pracodawcy w dobie kryzysu bez naruszania
praw pracowniczych, zgodnych z prawem
pracy sposobach przeciwdziałania zwolnieniom pracowników czy obniżaniu wynagrodzeń poinformował dziennikarzy dr Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy. Przykładowo, jedną z takich
możliwości jest zawarcie porozumienia
o zawieszeniu stosowania zakładowych
przepisów prawa pracy, jeżeli jest to uzasadnione trudną sytuacją finansową pracodawcy. Innym rozwiązaniem dla pracodawców o przejściowych kłopotach finansowych, nieobjętych układem zbiorowym
pracy lub zatrudniających poniżej 20 pracowników, jest podpisanie z pracownikami porozumienia, w wyniku którego można zawiesić stosowanie niektórych postanowień indywidualnych umów o pracę.
W grę mogą też wchodzić, pod określonymi warunkami, wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy.
Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Teresa Cabała przybliżyła
przedstawicielom mediów spektakularne przykłady naruszeń praw pracowniczych
w ostatnim okresie, zakończone interwencją inspektorów pracy.
W konferencji uczestniczyła także Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy.
(d)
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Przejście zakładu pracy

Dotychczasowy a nowy pracodawca
Andrzej Pawłowski

Nieustanne przekształcenia organizacyjno-prawne pracodawców prowadzą do powstawania
nowych podmiotów prawnych. W takich sytuacjach, wprowadzony nowelizacją z 1989 r.,
art. 231 Kodeksu pracy gwarantuje pracownikom osłonę socjalną, natomiast nabywcy przejęcie zakładu pracy wraz z załogą. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 1 lipca 1999 r.
(I PKN 133/99) „celem art. 231 kp jest ochrona interesów pracowników, zwłaszcza w obliczu dokonywanych zmian o charakterze restrukturyzacyjnym”.

§

Istotą omawianego przepisu są przekształcenia podmiotowe (przejście zakładu) zachodzące po stronie pracodawcy,
w wyniku których nowy pracodawca z mocy prawa staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Przejmuje tym samym wszelkie (majątkowe i niemajątkowe)
prawa i obowiązki wynikające z tych stosunków, tzn., że wstępuje w nawiązane stosunki pracy o treści obowiązującej w momencie transferu. Należy zaznaczyć, że powyższa zasada dotyczy tylko przejmowanych pracowników, którzy są zatrudnieni
na podstawie umowy o pracę, a nie pracowników świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, tj. na podstawie
powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę. I tak, przejmujący pracodawca nie wchodzi w dotychczasowe stosunki pracy np. z pracownikiem
mianowanym, lecz jest zobowiązany do zaoferowania nowych warunków pracy i płacy. Ustawodawca w tej sytuacji nakłada
na nowego pracodawcę obowiązek określenia pracownikowi terminu (nie krótszego
niż 7 dni) do przyjęcia lub odmowy przyjęcia zaoferowanych warunków. Nieprzyjęcie nowych warunków prowadzi do rozwiązania stosunku pracy z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia dla
danego pracownika.
Jeszcze inaczej przedstawia się sytuacja
osób świadczących pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia,
o dzieło, kontrakt menedżerski), ponieważ
nie stosuje się do nich przepisów prawa
pracy. Nowy pracodawca nie staje się stroną tych stosunków cywilnoprawnych, nie
ma również obowiązku zaproponowania
tym osobom nowych warunków pracy
i płacy. Z chwilą przejęcia zakładu umowy
cywilnoprawne ulegają rozwiązaniu. Jeżeli strony wyrażą zgodę na dalszą współpra-

20

cę, wówczas mogą zawrzeć umowę na nowych warunkach.

Nowy pracodawca

Przejście zakładu pracy może nastąpić
poprzez każdą czynność prawną lub zdarzenie np. poprzez umowę kupna – sprzedaży, dzierżawy, przekształcenia zakładu
w spółkę, bądź w drodze działania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych. Sama zmiana właściciela zakładu pracy np. w razie przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z o. o., nie prowadzi
do przejścia zakładu, ponieważ w tej sytuacji nie powstaje nowy pracodawca.
Przejście zakładu może nastąpić także
w razie dziedziczenia przedsiębiorstwa
na skutek śmierci pracodawcy. Jeżeli z poczynionych ustaleń będzie wynikało, że
przedsiębiorstwo stanowi zakład pracy
w znaczeniu przedmiotowym (wyodrębniona jednostka organizacyjna zatrudniająca
pracowników), w którym pracownik zatrudniony był w chwili śmierci pracodawcy, „to
w wyniku dziedziczenia dochodzi do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę – spadkobiercę dotychczasowego pracodawcy – na zasadach określonych w 231
kp. Zgodnie z tym przepisem, zmiana pracodawcy następuje tylko w tym przypadku, gdy dochodzi do przejęcia zakładu w całości lub w części. Przepis ten z jednej strony wprowadza zasadę powiązania stosunku pracy w znaczeniu przedmiotowym
z przejęciem zakładu lub jego części,
z drugiej strony zaś określa szczególne zasady przejścia praw i obowiązków pracodawcy, niezależnie od zasad prawa spadkowego (por. uchw. SN z 22.02.1994
r., I PZP 1/94, OSN 1994/9/172)”.1
W razie odrzucenia spadku przez spadkobierców lub braku spadkobierców spa-

dek dziedziczy gmina ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy, a gdy tego
miejsca nie da się ustalić lub znajdowało
się ono za granicą, to dziedziczy Skarb Państwa.

Odpowiedzialność
pracodawców

W myśl art. 231 § 2 kp za zobowiązania
wynikające ze stosunku pracy (np. wynagrodzenia za pracę, nagrody jubileuszowe),
powstałe przed przejściem części zakładu
pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że pracownik może żądać całości lub części świadczenia od obu pracodawców (tj. dotychczasowego i nowego)
łącznie, bądź od każdego z osobna. Z kolei w przypadku przejęcia całego zakładu
za zobowiązania wobec przejmowanych
pracowników odpowiada w całości nowy
pracodawca. I tak np. niewypłacenie pracownikom wynagrodzeń przed datą przejścia zakładu powoduje nałożenie na nabywcę obowiązku wypłaty zaległych wynagrodzeń. Również za zobowiązania powstałe po dacie przejęcia zarówno całego, jak
i części zakładu odpowiedzialność spada
zawsze na nowego pracodawcę.

Obowiązek informowania

Znowelizowane w 2004 r. przepisy Kodeksu pracy nakładają na dotychczasowego i nowego pracodawcę obowiązek informowania pracowników o zamierzonych
przekształceniach. Gdy u pracodawcy nie
działa organizacja związkowa, to przekazanie informacji powinno nastąpić na piśmie,
indywidualnie każdemu pracownikowi,
na co najmniej na 30 dni przed przewidyI P 5/2009

wanym terminem przejścia zakładu pracy
lub jego części na innego pracodawcę.
Jeżeli zaś u pracodawcy działa organizacja związkowa to wówczas, zgodnie
z art. 261 ustawy o związkach zawodowych,
dotychczasowy i nowy pracodawca są zobowiązani do poinformowania na piśmie
działających u każdego z nich zakładowych
organizacji związkowych w terminie 30 dni
przed przewidywanym terminem przejścia
zakładu pracy lub jego części na innego
pracodawcę.
W przypadku zmiany daty transferu,
o którym mowa, pracodawcy muszą powtórnie zawiadomić swoich pracowników
o nowej dacie.
W myśl art. 231 § 3 kp i art. 261 ustawy
o związkach zawodowych, powyższa informacja powinna zawierać dane dotyczące:
przewidywanego terminu przejścia zakładu, przyczyny przejścia, np. sprzedaż,
dzierżawa. Powinna także określać skutki wynikające z przejścia dla pracowników:
prawne, np. prawo pracownika do rozwiązania umowy o pracę w trybie uproszczonym, ekonomiczne, np. odpowiedzialność
pracodawców za zobowiązania powstałe
przed przejściem zakładu, socjalne, np. objęcie działalnością socjalną przejmowanych
pracowników, którzy dotąd nie byli nią objęci. W informacji o przejściu powinny być
wskazane zamierzone działania dotyczące
warunków zatrudnienia, czyli warunków
pracy i płacy. W tym przypadku pracodawca, u którego działają związki zawodowe
musi pamiętać, że dodatkowo obowiązany
jest do podjęcia negocjacji z organizacjami związkowymi w celu zawarcia odpowiedniego porozumienia (np. dotyczącego
przekwalifikowania pracowników, zmian
technologicznych) w ter minie 30 dni
od dnia przekazania informacji o tych działaniach. W razie niezawarcia porozumienia, pracodawca może sam podjąć działania w tych sprawach, uwzględniając ustalenia przedstawicieli związkowych. Często
te porozumienia występują w postaci pakietów socjalnych zobowiązujących nabywcę m.in. do gwarancji zatrudnienia
przez określony czas od daty przejęcia,
większych odpraw itd.
Obaj pracodawcy muszą mieć na uwadze, aby przejście zakładu na nowego
pracodawcę nie stanowiło przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie jednak jest możliwe, jeżeli jego przyczyny leżą po stronie pracownika, np. w razie naruszenia podstawowych obowiązków
pracowniczych lub gdy nie są związane
z faktem przejścia zakładu, np. w przypad5/2009 IP

ku likwidacji stanowisk pracy. Również pracownikowi pozostawiono możliwość rozwiązania umowy za siedmiodniowym uprzedzeniem w ciągu dwóch miesięcy od daty
przejęcia zakładu. I tu nasuwa się pytanie:
czy pracownikowi, który rozwiązał umowę
w tym trybie przysługują dni na poszukiwanie pracy przewidziane w art. 37 kp?
Otóż nie, ponieważ w myśl ww. przepisu
okres wypowiedzenia musi wynosić co najmniej 2 tygodnie. Nowy pracodawca w tym
przypadku jest zobowiązany do wydania
pracownikowi m.in. świadectwa pracy
(wskazując właściwy tryb rozwiązania
umowy, czyli art. 231 § 4 kp) i wypłaty należnego wynagrodzenia.

Akty wewnątrzzakładowe
Niekiedy nabywca zakładu przejmuje zobowiązania zawarte np. w układzie zbiorowym pracy bądź regulaminie wynagradzania. W tej sytuacji obowiązkiem nowego
pracodawcy jest zapoznanie przejętych pracowników z treścią dokumentów stosowanych u niego. Gdy u obu pracodawców stosowane są układy zbiorowe pracy, wówczas
zgodnie z art. 2418 kp przejętych pracowników przez okres 1 roku od daty przejęcia obowiązują przepisy dotychczasowego
układu, chyba że nabywca pozwoli na stosowanie korzystniejszych uregulowań zawartych w jego układzie.
W stosunku do przejmowanych pracowników nabywca może wprowadzić mniej ko-

rzystne zasady, które obowiązują w jego
układzie, ale dopiero po upływie roku.
Wówczas musi je wprowadzić w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków zatrudnienia (art. 24113 § 2
kp), tj. wypowiedzenia zmieniającego.
Ponadto nowy właściciel powinien pamiętać, że nie jest stroną układu zbiorowe go pra cy przeję te go pra co dawcy
i w związku z tym nie może przez okres
jednego roku od daty przejęcia dokonywać
żadnych zmian w przejętym układzie.
Identycznie sytuacja wygląda w odniesieniu do regulaminów wynagradzania obowiązujących u obu pracodawców (jeżeli regulamin nabywcy jest mniej albo bardziej korzystny) z tą jednak różnicą, że pracownicy przechodzący do nowego pracodawcy korzystają ze swoich dotychczasowych uprawnień do upływu okresu ich wypowiedzenia,
a nie jak w przypadku układu zbiorowego
pracy przez okres jednego roku. Po tym czasie zaczynają obowiązywać ich postanowienia nowego pracodawcy.
Andrzej Pawłowski
OIP Poznań
1
Urszula Jackowiak, Maciej Piankowski, Jakub
Stelina, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka,
Marcin Zieleniecki: Kodeks pracy z komentarzem,
Gdańsk 1996.
Uwa ga: ko men tarz do art. 63 (2) (Dz.
U. 98.21.94) [w:] U. Jackowiak (red.), M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M.
Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem, Fundacja Gospodarcza, 2004, wyd. IV.

Z żałobnej karty
Henryk Pankanin
Rodzina, bliscy i przyjaciele z Państwowej Inspekcji Pracy pożegnali 12 marca 2009 r. na cmentarzu komunalnym w Poznaniu zmarłego w wieku 86 lat Henryka Pankanina, emerytowanego starszego inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.
Urodzony w 1922 r. w Krotoszynie, był absolwentem wydziału leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1950 roku podjął pracę w Inspektoracie Pracy X Okręgu w Poznaniu, początkowo jako podinspektor pracy w Wydziale Pracy i Pomocy Społecznej, a następnie jako inspektor i starszy inspektor pracy Związku Zawodowego Pracowników Rolnych i Leśnych.
Okres pracy zawodowej w Państwowej Inspekcji Pracy zakończył w 1986 r.
Henryk Pankanin w latach młodości był członkiem Szarych Szeregów
i Związku Harcerstwa Polskiego.
Za zasługi w pracy zawodowej oraz zaangażowanie społeczne odznaczony został m.in. Honorową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Pracy”, Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Był prawym i sumiennym inspektorem pracy. Służył radą młodszym stażem
inspektorom pracy, którzy zawsze mogli liczyć na Jego pomoc.
Koleżanki i koledzy z OIP w Poznaniu
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Błędy w montażu rusztowań (cz. 3)

Zabezpieczenia
pomostów roboczych

Piotr Kmiecik

Dariusz Gnot

Jednym z warunków bezpiecznej pracy na rusztowaniach jest ochrona pracownika przed upadkiem z wysokości. Zapewnić ją można poprzez prawidłowe zmontowanie konstrukcji wyposażonej przede wszystkim w poręcze (balustrady) oraz krawężniki (bortnice, deski krawężnikowe)
– środki ochrony zbiorowej. W kolejnym już artykule tematycznym przytoczymy aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz pokażemy przykłady wadliwie zmontowanych rusztowań.
Uwypukli to skalę problemu niekompletnych konstrukcji, które mogą doprowadzić do wypadków
ze skutkiem śmiertelnym.
Zgodnie z § 112 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) rusztowanie robocze powinno
mieć poręcz ochronną (zwaną dalej balustradą), o której mowa w § 15 ust. 2. Balustrada (fot. 1) składa się z:
– de ski kra wężni kowej o wy so ko ści 0,15 m,
– poręczy ochronnej (poręczy głównej)
umieszczonej na wysokości 1,1 m.
Wolna przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą powinna być wypełniona w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
W przypadku rusztowań systemowych
dopuszcza się umieszczanie poręczy
ochronnej na wysokości 1 m (§ 15 ust. 3).
Gdy rusztowanie oddalone jest od ściany o ponad 0,2 m (fot. 2), to zgodnie
z § 115 ust. 4 rozporządzenia oraz normą
PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojące
metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur, powinna być zastosowana, wyżej
opisana, balustrada od strony wewnętrznej rusztowania. Należy również zwrócić
uwagę na fakt, iż jest to odległość brzegu
pomostu od lica ściany, więc rzeczywista
odległość stojaka rusztowania od ściany wynosi około 0,15 m. W praktyce, większość
prac budowlanych wymaga odsunięcia
rusztowania na większą odległość.
W przypadku, gdy nie zastosowano
środka ochrony zbiorowej, jakim jest balustrada, monterzy rusztowań oraz ich użytkownicy zobligowani są do stosowania środków ochrony indywidualnej, np. zestawu
w postaci szelek bezpieczeństwa wraz z linką, amortyzatorem i zatrzaśnikiem. W innych krajach Unii Europejskiej przepis ten
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jest bardziej liberalny, a wspomniana odległość wynosi 0,30 m.
Bardziej szczegółowe wymagania odnośnie balustrady znajdują się w normie PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojące
metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur. Mówi ona o elemencie zamoco-

wanym poziomo pomiędzy poręczą główną a pomostem, nazywanym poręczą pośrednią. W przypadku rusztowań niesystemowych poręcz pośrednia powinna być
umieszczona na poziomie 0,60 m licząc
od powierzchni pomostu do górnej powierzchni poręczy.

Fot. 1. Rusztowanie z prawidłowo zabezpieczoną powierzchnią roboczą
I P 5/2009

Fot. 2. Brak zabezpieczeń w przypadku, gdy odległość od pomostu rusztowania do ściany jest większa niż 0,2 m

Norma dopuszcza inny skuteczny sposób zabezpieczenia pomostów, np. za pomocą mocnej siatki zamiast poręczy z rur.
Należy jednak pamiętać, że stosowanie materiału okładzinowego, np. siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania
balustrad. Reguluje to zapis § 119 ust. 2
rozporządzenia.
Częstym powodem demontażu poręczy
przez użytkowników rusztowania jest kolizja z nimi podczas wykonywania prac
transportowych, np. za pomocą wysięgni-

Przepis, norma

Treść

Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót
budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

§ 15. 1. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza się balustradą.
2. Balustrada, o której mowa w ust. 1, składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1, 1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
3. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.
§ 112. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;
6) posiadać piony komunikacyjne.
§ 115. pkt. 4. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o
których mowa w § 15 ust. 2, od strony tej ściany.
§ 118. 1. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.
2. Rusztowania, o których mowa w ust. 1, oprócz wymagań określonych w § 112, powinny posiadać co najmniej:
1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
2) zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
§ 119. 1. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść
dla pieszych, oprócz wymagań określonych w § 112, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek
ochronnych.
2. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad, o których mowa w § 15 ust. 2.
§ 120. 1. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Polska Norma
PN-M-47900-2:1996
„Rusztowania stojące
metalowe robocze.
Rusztowania
stojakowe z rur.”

5/2009 IP

4.7.2. W miejscach służących do transportu materiałów poręcze pośrednie powinny być rozsunięte na odległość
umożliwiającą wciągnięcie ładunku na pomost, lecz nie więcej niż 0,8 m.
4.10.1 Poręcze główne i pośrednie.
Pomosty robocze znajdujące się powyżej 2,0 m od podłoża należy zamykać poręczą:
– główną umocowaną na wysokości 1,10 m, licząc od powierzchni pomostu do górnej powierzchni poręczy,
– pośrednią umocowaną na wysokości 0,60 m, licząc jw.
Jeżeli odległość pomostu od lica ściany jest nie więk¬sza niż 20 cm, wówczas od strony ściany nie jest wymagane montowanie poręczy.
ręcze powinny przenosić obciążenia siłą skupioną co najmniej:
– w kierunku poziomym – 30 daN,
– w kierunku pionowym – 25 daN.
Dopuszcza się inny skuteczny sposób zabezpieczenia pomostów np. za pomocą mocnej siatki o oczkach nie
przekraczających 10 cm x 10 cm zamiast poręczy z rur.
4.10.2 Krawężniki.
Każdy pomost roboczy należy zaopatrzyć od strony zewnętrznej w krawężniki o przekroju nie mniejszym
niż 2,5 cm x 15 cm i długości większej od odległości między stojakami o co najmniej 40 cm. Krawężniki należy ułożyć dokoła pomostu na rusztowaniu wolno stojącym, natomiast rusztowanie przyścienne może nie mieć
krawężników od strony ściany, jeżeli brzeg pomostu oddalony jest od lica ściany nie więcej niż 20 cm.
Krawężniki powinny przenieść obciążenie poziome co najmniej 10 daN.
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a)

Rys. 1. Rozmieszczenie elementów zabezpieczenia bocznego wg PN-EN 12811-1: 2007

c)

b)

Fot. 3. Przykłady rusztowań bez zabezpieczeń bocznych
ków transportowych. Tymczasem norma
mówi, iż w miejscach służących do transportu materiałów poręcze pośrednie powinny być rozsunięte na odległość umożliwiającą wciągnięcie ładunku na pomost,
lecz nie więcej niż 0,8 m. Dobrze jest więc
zaplanować wcześniej miejsce transportu
pionowego materiałów i zapewnić możliwość rozsunięcia poręczy.
Norma PN-EN 12811-1: 2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 1: Rusztowania – Warunki
wykonania i ogólne zasady projektowania,
posiada bardziej restrykcyjne wymagania w zakresie balustrad, nazywanych tutaj „zabezpieczeniami bocznymi”. Poręcze
powinny przenosić obciążenia siłą skupioną, co najmniej:
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– w kierunku poziomym – 0,30 kN (tak
samo jak wg PN-M-47900-2: 1996). To obciążenie może być rozłożone na powierzchni maksymalnie 300 mm x 300 mm, np.
gdy jest ono przyłożone do kraty poręczy
siatkowej;
– w kierunku pionowym skierowanym
ku dołowi z odchyleniem od pionu w granicach ± 10o – 1,25 kN (wg PN-M wartość
ta wynosi 0,25kN);
– w kierunku pionowym skierowanym
ku górze – 0,30 kN (brak uregulowań
w PN-M).
W przypadku krawężników, wartość
poziomego obciążenia punktowego wynosi 0,15 kN (wg PN-M natomiast 0,10 kN).
Obciążenia te należy traktować jako chwilowe i powinny być przyłożone w najbar-

dziej niekorzystnych miejscach. Każda
poręcz główna i pośrednia oraz krawężnik,
poddane działaniu obciążenia poziomego,
nie powinny ugiąć się sprężyście o wartość
większą niż 35 mm.
Deski krawężnikowe (krawężniki, bortnice) powinny mieć przekrój nie mniejszy niż 2,5 cm x 15 cm. W przypadku
rusztowania niesystemowego z rur stosuje się krawężniki o długości większej
od odległości między stojakami o co najmniej 40 cm. Krawężniki te należy ułożyć dokoła pomostu na rusztowaniu wolnostojącym, natomiast rusztowanie przyścienne może nie mieć krawężników
od strony ściany, jeżeli brzeg pomostu oddalony jest od lica ściany nie więcej
niż 20 cm.
I P 5/2009

Pośrednie zabezpieczenie boczne może składać się z:
– jednej lub większej ilości poręczy pośrednich,
– ramy,
– ramy, w której poręcz główna tworzy
górną krawędź,
– elementu konstrukcyjnego w postaci ogrodzenia.
Wszelkie otwory w zabezpieczeniu
bocznym powinny być tak zwymiarowane,
aby kula o średnicy 470 mm nie mogła
przez nie przejść. Oprócz tego odstęp poziomy pomiędzy zewnętrzną powierzchnią
czołową krawężnika i wewnętrzną powierzchnią poręczy i innymi elementami
pośredniego zabezpieczenia bocznego
nie powinien przekraczać 80 mm. Rozmieszczenie elementów zabezpieczenia
bocznego przedstawia rys. 1.
W sytuacji stosowania jako poręczy
pośredniej kraty poręczy siatkowej (ogrodzenia), powierzchnia każdego otworu
lub szczeliny w osłonie nie może przekraczać 100 cm2. Dodatkowo wymiar poziomy

każdego otworu lub szczeliny poziomej nie
może przekraczać 50 mm (wg PN-M maksymalne wymiary oczka siatki to 10 x 10
cm). Krata poręczy siatkowej, poddana
działaniu obciążenia poziomego nie powinna się ugiąć o wartość większą niż 100 mm
w stosunku do jej podparcia. W przypadku, kiedy konstrukcja kratowa jest jednocześnie poręczą główną, wymagania dla poręczy muszą być spełnione osobno.
Normy zawierają dosyć precyzyjne informacje na temat zabezpieczenia w postaci balustrady – czyli zabezpieczenia bocznego. Należy pamiętać, że wszystkie wymogi dotyczą całego rusztowania, również
jego boków. Najczęściej występującym
błędem, wciąż jeszcze widocznym na rusztowaniach, jest brak elementów zabezpieczających z czoła – fot. 3.
Wymienione przepisy nie mają bezpośredniego zastosowania w przypadku rusztowań ochronnych (fot. 4).
Rusztowania ochronne to tymczasowe
konstrukcje budowlane, służące do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości lu-

dzi oraz przedmiotów. Nie muszą one być
wy po sa żo ne w ba lu stra dy ochron ne
od strony zewnętrznej (pod warunkiem, że
pozwalają na to względy konstrukcyjne systemu rusztowania), gdyż z takich rusztowań nie będą wykonywane żadne prace budowlane. Podstawowym ich zadaniem jest
ochrona ludzi oraz przedmiotów podczas
wykonywania obiektu, przy którym są
wzniesione. Rusztowania ochronne często
mylone są z roboczymi, w których występują braki elementów. M. in. dlatego, oraz
oczywiście ze względów bezpieczeństwa,
takie rusztowania powinny być jednoznacznie oznakowane, aby nie wykonywać
z nich żadnych prac. Jednak w przypadku
uzupełnienia ich o odpowiednie elementy, rusztowania takie mogą również pełnić
funkcję rusztowań roboczych.
Opracowali:
mgr inż. Piotr Kmiecik
doktorant Politechniki Wrocławskiej
mgr inż. Dariusz Gnot

Fot. 4. Przykład rusztowania ochronnego
5/2009 IP
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Dokończenie ze strony 11.

Niezadowalająca wymiana informacji
Badania mają odpowiedzieć na pytanie,
czy celowe i możliwe byłyby ewentualne
zmiany dyrektywy.
Analizy realizowane w ramach wspomnianych projektów, mają w szczególności
umożliwić Komisji Europejskiej głębsze
przyjrzenie się problemom oraz identyfikację trudności w przedmiocie implementacji, stosowania i egzekwowania dyrektywy
na szczeblu państw członkowskich.
W ramach analizy prawnej zostanie
dokonany spis istniejących problemów
związanych ze stosowaniem dyrektywy, ze
szczególnym uwzględnieniem jej art. 3. Celem będzie identyfikacja przepisów sprawiających największe trudności, a także
stwarzających rozbieżności interpretacyjne przepisów dyrektywy w różnych państwach członkowskich. Opisane zostaną
trudności organów nadzorczych z państw
członkowskich podczas kontroli przestrzegania warunków pracy, o których mowa
w art. 3 dyrektywy, w tym specyficzne problemy zgłaszane przez inspekcje pracy i or-

czania pracy niezadeklarowanej.6 Wykonawca badania ma opracować niezależną, dogłębną analizę możliwości stworzenia europejskiej platformy współpracy pomiędzy inspektoratami pracy oraz innymi ważnymi
instytucjami monitorującymi i egzekwującymi przestrzeganie prawa w celu zapobiegania i zwalczania niezarejestrowanego
zatrudnienia. Analiza ta ma koncentrować
się na przypadkach dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatków i prawa pracy,
włączając sytuacje w kontekście transgranicznym, ale z pominięciem nadużyć podatkowych dotyczących podatku VAT. W ramach badania, analizie zostaną poddane
główne cechy charakterystyczne poszczególnych systemów instytucjonalnych i inspekcyjnych działających w państwach
członkowskich UE i państwach EOG zaangażowanych w prewencję i zwalczanie pracy niezadeklarowanej, a także ich odpowiednie kompetencje.
Ce lem ana li zy jest spraw dze nie
– na podstawie istniejących praktyk, mo-

Do zadań Podgrupy ds. rozwoju systemu wymiany informacji należy:
● uczestniczenie w wypracowywaniu możliwych opcji stworzenia specjalnego informatycznego systemu wymiany informacji, z uwzględnieniem możliwości skorzystania ze specjalnej aplikacji Systemu Informacji o Rynku Wewnętrznym (IMI),3
● określenie głównych problemów i pytań, których będą dotyczyć informacje wymieniane pomiędzy państwami członkowskimi i które zatem powinny być uwzględnione w przyszłym systemie wymiany informacji,
● wskazanie kompetentnych władz w państwach członkowskich i, jeśli będzie to
konieczne, innych podmiotów zaangażowanych w monitorowanie i kontrolę warunków zatrudnienia pracowników delegowanych, które powinny być uwzględnione w przyszłym systemie wymiany informacji,
● doprecyzowanie roli biur łącznikowych,
● zbadanie problemu związanego z zapewnieniem odpowiednich środków
do ochrony danych osobowych wymienianych przez władze państw członkowskich
i, jeśli to konieczne, inne zaangażowane podmioty.

gany odpowiedzialne za egzekwowanie prawa (w tym w zakresie ubezpieczenia społecznego).
Dokonane zostaną również ustalenia
na temat transgranicznych umów pomiędzy
inspekcjami pracy w państwach członkowskich, których przedmiotem jest współpraca w zakresie delegowania pracowników.
Komisja Europejska zamierza też zlecić
przeprowadzenie badań dotyczących możliwości ustanowienia Europejskiej Platformy
Współpracy pomiędzy inspekcjami pracy
oraz innymi właściwymi instytucjami, które zajmują się monitoringiem i egzekwowaniem przepisów w celu zapobiegania i zwal-
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deli organizacji oraz podobnych bądź porównywalnych przykładów współpracy pomiędzy inspektoratami pracy i innymi
właściwymi instytucjami zajmującymi się
egzekwowaniem przepisów na szczeblu
krajowym lub w kontekście transgranicznym – możliwych sposobów i form (także
za pośrednictwem drogi elektronicznej)
ustanowienia przyszłej europejskiej platformy współpracy.
Beata Krajewska
Departament Legalności Zatrudnienia
zastępca członka w Komitecie Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

Źródła:
1) Zalecenie Komisji z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie pogłębionej współpracy administracyjnej w kontekście delegowania pracowników w ramach świadczenia
usług (2008/C 85/01).
2) Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. De le gowa nia Pra cow ni ków
(2009/17/WE).
3) Projekt Mandatu Podgrupy ds. rozwoju systemu wymiany informacji.
4) Informacja na temat Projektu Pilotażowego dotyczącego delegowania pracowników. Analiza ekonomiczna i społeczna.
5) Informacja na temat Projektu Pilotażowego dotyczącego delegowania pracowników. Studium prawne.
6) Studium wykonalności projektu ustanowienia Europejskiej Platformy Współpracy pomiędzy inspekcjami pracy oraz innymi instytucjami właściwymi zajmującymi
się monitoringiem i egzekwowaniem przepisów w celu zapobiegania i zwalczania pracy niezadeklarowanej (szkic roboczy).

Przypisy
1

Dyrektywa 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników
w ra mach świad cze nia usług (Dz. U.
UE. L. 1997.18.1, Dz. U. UE-sp. 1805-2-431).
2
Witryna internetowa Komisji poświęcona delegowaniu pracowników zawiera linki
do krajowych stron tematycznych: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=726&langId=en
3
System IMI stosowany jest obecnie do wymiany informacji w ramach dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. System ten pozwala na znaczną oszczędność kosztów poprzez
zmniejszenie obciążeń administracyjnych, skrócenie czasu oczekiwania na informacje, likwidację bariery językowej oraz pomoc w identyfikacji organów odpowiednich do udzielenia informacji.
4
Por. wyrok ETS z dnia 17.12.2007 r.
w sprawie C-341/05 Laval un Partneri, wyrok
ETS z dnia 03.04.2008 r. w sprawie C-346/06
Dirk Rüffert, wyrok ETS z dnia 19.06.2008 r.
w sprawie C-319/06 Komisja przeciwko Luksemburgowi.
5
Swoboda ta jest zagwarantowana w art. 49
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
6
Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej z dnia 24.10.2007 r. w sprawie zaostrzenia wal ki z pra cą nie zgło szo ną (COM/
2007/0628) pod pojęciem pracy niezadeklarowanej” należy rozumieć wszelką działalność zarobkową o charakterze legalnym, ale która nie
została zarejestrowana we właściwej instytucji
państwowej z uwzględnieniem różnic w systemach regulacyjnych poszczególnych państw
członkowskich.
I P 5/2009

Kazimierz Swat – wspomnienie
Półtora roku temu pożegnaliśmy naszego kolegę, inż. Kazimierza Swata. Pracę w Związkowej Inspekcji Pracy rozpoczął
w 1974 roku. Przyszedł do nas po 30. latach pracy w wielu zakładach przemysłu metalowego – początkowo w Radomiu,
gdzie się urodził 10 września 1928 roku, a potem w Warszawie
w Fabryce Wyrobów Precyzyjnych im. Świerczewskiego (słynny VIS), gdzie przez 11 lat przeszedł przez wszystkie stanowiska – od starszego technologa do kierownika wydziału produkcji i szefa produkcji. Branżę metalową i stosowane w niej technologie znał doskonale. Po uzyskaniu uprawnień inspektora pracy został kierownikiem Inspektoratu Pracy Związku Zawodowego Metalowców – jednego z najliczniejszych, bo liczącego ponad 60 inspektorów pracy w całym kraju. Choć byli to ludzie dobrze znający tę branżę, mający praktykę zawodową (często wieloletnią) w zakładach przemysłu metalowego, to jednak, w większości przypadków, nie byli dość dobrze wykształceni. Kazik w ciągu kilku lat zmienił ten stan. Zaraził inspektorów chęcią nauki,
osobiście pomagał wybrać kierunek studiów, pomagał również
w przygotowaniach do egzaminów, doradzał, załatwiał formalności. Jednocześnie potrafił stworzyć w Zarządzie Głównym Metalowców i w Głównym Inspektoracie Pracy atmosferę przychylną uzupełnianiu wykształcenia. Potrafił świetnie wykorzystać, z pożytkiem dla inspektorów, możliwości wynikające z podwójnej podległości – z jednej strony Głównemu Inspektorowi Pracy CRZZ,
z drugiej – Zarządowi Głównemu ZZ Metalowców. Kazik okazał
się znakomitym organizatorem pracy. Inspektorzy pracy kochali Go i szanowali za zaufanie, jakim ich obdarzał, i przyzwalanie
na realizację różnych inicjatyw i pomysłów. Okresowo organizowane przez Niego krajowe narady inspektorów były znakomitą
okazją do pogłębiania i aktualizowania wiedzy, pozwalały na wymianę doświadczeń, ale też sprzyjały zacieśnianiu więzów koleżeńskich, przyjaźni. W 1981 roku, po powstaniu Państwowej Inspekcji Pracy, inż. Kazimierz Swat przeszedł do pracy w Głównym Inspektoracie Pracy, gdzie początkowo kierował Zespołem
ds. Przemysłu Kluczowego i Budownictwa, a w 1983 roku został
Doradcą Głównego Inspektora Pracy. Zajmował się problematyką nauczania bhp. Ta dziedzina zawsze była Jego pasją.

Z żałobnej karty
Jan Makaruk
24 marca pożegnaliśmy Jana Makaruka, długoletniego pracownika inspekcji pracy i dobrego kolegę. Zmarł 22 marca 2009 r.
w wieku 73 lat.
Był absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, inż.
leśnikiem. Pracę zawodową rozpoczął w kwietniu 1958 r. w Lasach Państwowych. Przeszedł wszystkie szczeble od adiunkta
do nadleśniczego.
Od października 1972 r. był pełnomocnikiem ds. tworzenia gmin,
następnie do września 1975 r. naczelnikiem gminy Platerów.
Z inspekcją pracy związał się we wrześniu 1975 r. Mianowany Wojewódzkim Inspektorem Pracy pełnił tę funkcję do końca
grudnia 1980 r. (inspekcja pracy funkcjonowała wówczas w ramach CRZZ). Po reformie naszej instytucji został starszym inspektorem pracy. Od grudnia 1984 r. objął stanowisko Naczelnika Wydziału Wojewódzkiego Inspekcji Pracy w Łomży, był więc
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Od 1956 roku, w którym Kazik ukończył Wieczorową Szkołę Inżynierską (słynnego Wawelberga) i uzyskał stopień inżyniera mechanika, poza pracą w swoim zawodzie, dodatkowo pracował jako wykładowca – początkowo w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Mechanicznym dla Dorosłych, potem – w latach 80 – tych – we współorganizowanym Studium Podyplomowym BHP dla pracowników służb bhp. Wciąż pogłębiał swoją wiedzę. W 1971 roku ukończył Studium Pedagogiczne na Politechnice Warszawskiej, a następnie Studium Podyplomowe BHP
na PW oraz liczne kursy doskonalenia kadr kierowniczych. Jako Doradca GIP w 1987 roku przygotował dla Rady Ochrony Pracy „Raport o stanie nauczania ochrony pracy w Polsce”. Wniósł
duży wkład w prace, które doprowadziły do wprowadzenia zagadnień bhp do programów nauczania na wyższych uczelniach.
W pracę zawodową zawsze angażował się głęboko i wykonywał ją z dużym poświęceniem, ale zawsze pamiętał o rodzinie
– kochanej żonie, synu i bracie. Tu życie nie oszczędziło Mu
ogromnych kłopotów i tragicznych doświadczeń. Zmagał się z długotrwałą i nieuleczalną chorobą syna. Poruszył niebo i ziemię,
żeby zapewnić mu najlepszych specjalistów i najnowsze metody leczenia. Niestety, bezskutecznie. Także konieczność opieki nad bardzo ciężko chorą żoną spowodowała, że Kazik w 1989
roku, w związku z reorganizacją PIP, mając 60 lat przeszedł
na emeryturę. Nie zaprzestał jednak całkowicie działalności zawodowej. Pracował jako wykładowca bhp, prowadził szeroką działalność wydawniczą z zakresu bhp, popularyzował tę problematykę wydając liczne podręczniki, broszury i artykuły.
W ostatnich latach mimo ciężkiej choroby, do końca utrzymywał kontakt z Państwową Inspekcją Pracy, ze swoimi kolegami i współpracownikami. Ciągle wierzył, że wróci do zdrowia i będzie mógł kontynuować pracę. Zmarł 23 paździer nika 2007 roku.
Dla nas, którzy Go znaliśmy, pozostanie w pamięci jako wspaniały człowiek o wielkim poczuciu humoru, znakomity fachowiec,
świetny organizator i popularyzator wiedzy o bhp, ale nade wszystko jako serdeczny przyjaciel. Takim Cię Kaziu będziemy pamiętali. Zawsze.
Krzysztof Dutkiewicz

pierwszą osobą kierującą oddziałem łomżyńskim białostockiego okręgu PIP.
W marcu 1991 r. z powodu pogarszającego się stanu zdrowia
zakończył pracę na pełnym etacie, do końca marca 1992 r. pracował na pół etatu, po czym przeszedł na emeryturę.
Przez cały okres pracy zawodowej, jako nadleśniczy oraz inspektor pracy podejmował skuteczne działania na rzecz trwałej
poprawy warunków pracy w leśnictwie i przemyśle drzewnym.
Dobrze wypełniał trudne i odpowiedzialne obowiązki inspektora pracy. Był życzliwy i koleżeński, pomagał młodszym kolegom,
często podtrzymując ich na duchu. Spokojny i pogodny, był oparciem wszystkich pracowników łomżyńskiego oddziału.
Za sumienną pracę wielokrotnie był honorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Jeszcze w styczniu br. uczestniczył w spotkaniu emerytów z kierownictwem OIP. Odszedł nagle.
Będziemy Go pamiętać jako człowieka ciepłego, przyjaznego wszystkim.
Pracownicy OIP w Białymstoku
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Rozważania

Problemy świata pracy w nauczaniu Kościoła (1)
W całym procesie budowania świata,
problemy człowieka i pracy są ze sobą ściśle związane – stanowią stały element składowy życia społecznego.
Od początku istnienia ludzkości, praca
stanowiła podstawowy wymiar bytowania
człowieka na ziemi. Przekonanie o tym Kościół czerpie już z pierwszych zapisów starotestamentowej Księgi Rodzaju. Boże polecenie „czyńcie sobie ziemię poddaną”
(Rdz 1,28), stawia człowieka na pierwszym
miejscu wśród istot żyjących i czyni go podmiotem pracy, poprzez którą zmienia on
rzeczywistość według własnych uzdolnień
i planów. Realizuje przez to swoje człowieczeństwo i urzeczywistnia siebie.
Według nauczania Jana Pawła II, praca
jest powołaniem otrzymanym przez człowieka od Stwórcy. To właśnie ona odróżnia
ludzi od innych Bożych stworzeń, „których
działalności związanej z utrzymaniem życia nie można nazywać pracą – tylko
człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek
ją wykonuje... Można powiedzieć, że człowiek żyje w kontekście pracy, która nosi
na sobie szczególne znamię człowieka
i człowieczeństwa” (encyklika Laborem
exercens).
Osoba ludzka nadaje każdej pracy określoną formę tj. jej istotę, treść, temat, wartość. Człowiek jest najwyższą miarą pracy i jej godnością, a także jej początkiem
i celem. Nigdy nie może być sprowadzony do narzędzia produkcji lub narzędzia
społeczności przemysłowej.
Podmiot pracy – człowiek, jest zawsze
ten sam i praca jest jedna – jedna i za każdym razem niepowtarzalna. Jednakże
z uwagi na jej ukierunkowanie występuje
wiele różnych prac. Tę różnorodność
przynosi nam rozwój cywilizacji i techniki. Jedne prace zanikają, a inne powstają.
Tak więc praca stanowi najistotniejszy
klucz do całej kwestii społecznej. Przypisuje się jej coraz to wyższe znaczenie i zadania w obliczu człowieka, rodziny, społeczeństwa, narodu i ludzkości.

Praca a przepisy
Aby człowiek mógł wykonywać swoją
pracę – w sposób gwarantujący zachowanie jego godności i podmiotowości – władze państw i przedstawiciele narodów uję-
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ły problemy pracownicze w formie określonych praw.
Prawa człowieka w dziedzinie pracy są
wielorakie. Wynikają one nie tylko z rozwiązań prawnych danego państwa, ale
także z norm prawa międzynarodowego zaakceptowanego przez rządy większości
państw.
Podstawowe zasady praw pracowniczych w Polsce zawarte zostały w rozdziale II Konstytucji RP oraz w rozdziale II Kodeksu pracy. Stanowią one między
innymi, że: istnieje wolność tworzenia
związków zawodowych; praca znajduje
się pod szczególną ochroną RP, a państwo
sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy; każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy; państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę; władza publiczna prowadzi politykę
zmierzającą do pełnego, produktywnego
zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia; każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; pracownik ma prawo do dni wolnych od pracy i urlopów wypoczynkowych itp.
Po drugiej wojnie światowej ogłoszono
aż 75 różnego rodzaju dokumentów uniwersalnych i regionalnych posiadających
moc prawną oraz liczne deklaracje w dziedzinie praw ludzi pracy. Przykładowo są to:
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
(1948), Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Pakt Praw Gospodarczych,
Społecznych i Kulturalnych (1966), Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950).
Europejska Karta Społeczna (1961), Amerykańska Konwencja Praw Człowieka
(1969), Afrykańska Karta Praw Człowieka i Narodów (1981).
Najważniejszym z wymienionych wyżej
dokumentów jest Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka przy jęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r. Deklaracja
ta w swych postanowieniach wskazuje
między innymi na następujące prawa
w dziedzinie pracy: prawo do pracy, prawo do swobodnego wyboru miejsca pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem, prawo do równej płacy za równą pracę, prawo do odpowiedniego i za-

dowalającego wynagrodzenia, zapewniającego robotnikowi i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej
i uzupełnianego w razie potrzeby innymi
środkami pomocy społecznej, prawo
do tworzenia związków zawodowych,
do wypoczynku, włączając w to rozsądne
ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.

Z nauki społecznej
Kościoła
Godne i znaczące miejsce w problematyce pracowniczej zajmuje nauka społeczna Kościoła wyrażona w różnego rodzaju dokumentach i wypowiedziach autorytetów Kościoła. Idzie ona zdecydowanie dalej niż nasze rodzime prawo, a także prawo międzynarodowe.
Ważnymi dokumentami Kościoła katolickiego, w których zawarte są stanowiska
w kwestiach robotniczych to między innymi Encykliki papieskie: Leona XIII – Rerum novarum (1891), Piusa XI – Qudragesimo anno (1931), Jana XXIII – Pacem in
terris (1963), Jana Pawła II: Laborem exercens (1981), Sotticitudo rei socialis (1987),
Centesimus annus (1991) oraz dokumenty Kościoła (Soboru Watykańskiego II):
Gaudium et spes i Dignitatis humanae
(1965), a także dokument Papieskiej Komisji Iustitia et Pax – Kościół i Prawa Człowieka (1975).
W nauce społecznej Kościoła najczęściej
wymieniane są prawa do pracy, sprawiedliwej płacy, własności, wypoczynku, opieki lekarskiej, mieszkania, stowarzyszania
się. W nauce tej prawa człowieka ujmowane są integralnie. Wskazuje się na to, że
są one współzależne. Za ich jednością przemawia ich podstawa, czyli godność osoby
ludzkiej, która jest niepodzielna.

Prawa ludzi pracy
w Polsce
Jedną z podstawowych konsekwencji demokratyzacji i prywatyzacji gospodarki jest
rosnące zróżnicowanie społeczne. Jego negatywnym skutkiem – szczególnie na rynku pracy – jest występowanie bezrobocia.
Dotyka ono przede wszystkim robotników.
To oni są grupą, która najsilniej odczuwa
I P 5/2009

niepewność zatrudnienia. Ponad połowa tej
grupy społecznej ma niższy od minimum
socjalnego dochód na osobę w rodzinie. Co
więcej robotnicy też najbardziej odczuli
zmiany na społecznej drabinie prestiżu
– z siły, którą komuniści sławili i której jednocześnie najbardziej się obawiali, stali się
dla wielu polityków przeszkodą na drodze
do reform.
Najwyższą cenę za wprowadzenie gospodarki rynkowej płacą robotnicy niewykwalifikowani, rolnicy i w dalszej kolejności robotnicy wykwalifikowani. Natomiast beneficjentami przemian są – według badań społecznych – inteligencja, kadra kierownicza
i właściciele firm prywatnych.
Bezrobocie jest poważnym problemem
społecznym i ekonomicznym, o wielu negatywnych konsekwencjach dla gospodarki, jako całości i dla bezrobotnych
osób. Oznacza ono nie tylko niewykorzystanie części siły roboczej i niższą produkcję w gospodarce, ale także pogorszenie
poziomu życia bezrobotnych oraz ich rodzin. Na koniec 2008 r. bezrobotni – zarejestrowani w urzędach pracy – stanowili
nieco ponad 10% ludności aktywnej zawodowo (1 milion 700 tysięcy osób).
W encyklice Laborem exercens Jan
Paweł II stwierdza: „Zadaniem tych instancji (czytaj instytucji państwowych), które
obejmuje się tu nazwą pośredniego pracodawcy, jest przeciwdziałać bezrobociu,
które jest w każdym wypadku jakimś
złem, a przy pewnych rozmiarach może
stać się prawdziwą klęską społeczną”.
Z obser wacji naszego życia społecznego
i gospodarczego można dostrzec, że zabiegi władz państwowych nie zawsze idą
w dobrym kierunku.
W dalszej części tej encykliki Jan Paweł II pisze: „Obowiązek świadczeń na korzyść bezrobotnych, czyli obowiązek wypłacania zasiłków niezbędnych dla utrzymania niezatrudnionych pracowników oraz ich
rodzin, jest powinnością wynikającą z najbardziej podstawowej zasady porządku
moralnego w tej dziedzinie – to znaczy z zasady powszechnego używania dóbr, albo
jeszcze inaczej i po prostu: z prawa do życia i utrzymania”.
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych obwarowane zostało licznymi ograniczeniami w taki sposób, aby maksymalnie uszczuplić liczbę uprawnionych do jego otrzymania. Ponadto wypłacane kwoty są stawkami nie dającymi możliwości biologicznego
przetrwania uprawnionego do zasiłku i jego rodziny. W obecnym 2009 r. wynoszą
one średnio 532 zł, co stanowi niecałe 42%
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obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2009 r. – 1276 zł).

Niesprawiedliwość
w stosunkach pracy
Wśród znacznej liczby naruszeń prawa
pracy są takie, które niepokoją nie ze
względu na ich aspekt formalno-prawny, ale
z uwagi na dotkliwe skutki społeczne. Nic
tak nie bulwersuje społeczeństwa, jak
niesprawiedliwość w stosunkach pracy,
szczególnie, jeśli dotyczy ona spraw bytowych pracowników. Każdy wykonujący
pracę pragnie otrzymać należną mu zapłatę w ustalonym terminie i w wymaganej
wysokości. Przemawia za tym wymóg
sprawiedliwości społecznej. Jest to nie tylko problem prawny, ale i moralny. W tym
względzie raporty Państwowej Inspekcji
Pracy biją na alarm. Łamanie podstawo-

wych praw pracowniczych w zakresie wypłaty należnych pracownikom świadczeń
budzi uzasadniony sprzeciw.
Co roku wydaje się około 10 tys. decyzji nakazujących wypłatę dla średnio 100
tys. pracowników wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy. Kwotowo wynosi to średnio około 90 mln. złotych. Jednocześnie co
roku egzekwuje się od pracodawców powyższe należności w granicach od 200
do 300 milionów złotych (realizowanie decyzji z poprzednich lat). Są to świadczenia

pieniężne związane z niewypłaconym
w należnej wysokości i w ustalonym terminie wynagrodzeniem za pracę oraz innych pochodnych świadczeń. Jak negatywnie rzutuje to na codzienne funkcjonowanie wielu polskich rodzin i ich materialne
bezpieczeństwo nie trzeba nikogo przekonywać.
Przyczyną naruszenia przepisów o wynagrodzeniach był, w większości przypadków, brak środków finansowych, a w pozostałych: albo brak woli pracodawcy, albo nieznajomość obowiązujących przepisów.
Jak do problemów tych odnosi się nauka społeczna Kościoła:
– Jan Paweł II w encyklice Laborem
exercens pisze: „Nie ma w obecnym kontekście innego ważniejszego sposobu
urzeczywistniania sprawiedliwości w stosunkach pracodawca-pracownik, jak właśnie ten: zapłata za pracę... Stosunek pomiędzy pracodawcą a pracownikiem rozwiązuje się na zasadzie salariatu – czyli poprzez odpowiednie wynagrodzenie wykonywanej pracy”,
– w encyklice Centesimus annus Jan Paweł II stwierdził: „płaca musi wystarczyć
robotnikowi na utrzymanie siebie i swojej
rodziny”,
– Leon XIII w encyklice Rerum novarum
napisał: „Społeczeństwo i państwo winny ponadto gwarantować taki poziom zarobków, by wystarczyły na utrzymanie pracownika i jego rodziny, a także pozwalały
na gromadzenie pewnych oszczędności”,
– Karta Praw Rodziny (Synod Biskupów
– Rzym 1980 r.) stwierdza: „Wynagrodzenie za pracę winno być wystarczające do założenia i godnego utrzymania rodziny,
czy to dzięki odpowiedniej płacy określonej jako płaca rodzinna, czy też dzięki innym środkom społecznym, jak zasiłki rodzinne, bądź wynagrodzenie pracy domowej jednego z rodziców: powinno ono być
takie, aby matka nie była zmuszona do pracy poza domem ze szkodą dla rodziny,
a zwłaszcza wychowania dzieci”,
– w Ewangelii Św. Mateusza zapisano:
„Wart jest bowiem robotnik swej strawy
(czytaj: zapłaty),
– w Pierwszym Liście do Koryntian Św.
Paweł napisał: „każdy ma prawo do zapłaty za swoją pracę”.
Nasza rzeczywistość społeczna w omawianym przedmiocie w wielu przypadkach
nie przystaje do wymienionych wyżej stanowisk i deklaracji Kościoła.
Henryk Buchowicz
OIP Kielce
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Pod
inspektorską
lupą

Bezprawie
znajdzie finał
w prokuraturze
Z trudnym przypadkiem konsekwentnego braku wyobraźni i permanentnego
naruszania prawa spotkali się inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Rzeszowie w jednym z zakładów branży drzewnej. W obliczu wielu nieprawidłowości, których pracodawca nie usuwał,
skierowali do prokuratury zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
z art. 220 § 1 k. k., polegającego na narażeniu pracowników na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w zakładzie
stolarskim z siedzibą w P.
Pracodawca prowadził działalność
związaną z produkcją trumien. Przez
ostatni rok inspektorzy pracy przeprowadzili w jego zakładzie cztery kontrole dotyczące przestrzegania przepisów
prawa pracy.
W pomieszczeniach pracy stwierdzili brak rozwiązań technicznych zapewniających hermetyzację procesów technologicznych, szczególnie w zakresie zapobiegania zapyleniu wewnątrz pomieszczeń. Podczas kontroli odnotowali liczne nieprawidłowości w zakresie
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minimalnego wyposażenia zainstalowanych tam maszyn i urządzeń do obróbki drewna, m. in.: brak wymaganych układów sterowania i wyłączania awaryjnego oraz brak wymaganych osłon elementów ruchomych frezarki dolnowrzecionowej-Europa 340, frezarki poziomej, pilarki tarczowej, strugarko-wyrówniarki
SW-40, strugarki, pilarki tarczowej,
wiertarki słupowej. Pracodawca nie zapewnił ponadto wykonywania zadań
służby bhp w zakładzie.
W budynku produkcyjnym jednego
z dwóch oddziałów zakładu zarówno w jego części maszynowej, jak i w szlifierni
i malarni wysokość użytkowa od podłogi do podsufitki wynosiła 2,9 m zamiast wymaganych 3,3 m. W pomieszczeniach prowadzona były obróbka
drewna powodująca występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
Stwierdzono m. in.:
● zły stan techniczny użytkowanych
budynków produkcyjnych i technicznych. Na całym terenie przy budynkach
panował nieporządek i bałagan. Składowano w różnych miejscach luźno zrzucony, oparty o maszyny produkcyjne lub
ściany budynku materiał do produkcji,
gotowe podzespoły i odpady. Materiał
ten ograniczał swobodny dostęp do maszyn i dróg komunikacyjnych;
● nad maszynami nie zastosowano
okapów odciągowych. W całym pomiesz-

czeniu szlifierni w powietrzu unosił się
pył obrabianego drewna. Na podłodze
i na urządzeniach (wentylator, szlifierki, stojaki) znajdowała się warstwa pyłu drzewnego, co jednoznacznie wskazywało na nieskuteczność wentylacji;
● w zakładzie nie przeprowadzono
pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
● w malarni, gdzie znajdowała się kabina lakiernicza, przechowywano w ilościach przekraczających dzienne zużycie,
materiały lakiernicze nitro i poliestrowe
o cechach: łatwopalny i wysoce łatwopalny oraz o działaniu szkodliwym. W pomieszczeniu przy materiałach malarskich znajdowały się również śmieci i odpady. Przy wejściu do kabiny lakierniczej
nie oznakowano stref wybuchowości;
● w pomieszczeniu dosychania wyrobów – suszarni nie zainstalowano instalacji odciągowej;
● czterech pracowników wykonujących pracę w pomieszczeniu szlifierni
i malarni nie otrzymało od pracodawcy
odzieży i obuwia roboczego.
W wyniku kontroli inspektorzy pracy
wydali ogółem 32 decyzje nakazowe,
w tym decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wystąpienie zawierające 9 wniosków oraz 2 mandaty
na kwotę 4000 zł. i wniosek o ukaranie
do sądu grodzkiego. Ponadto okręgowy
inspektor pracy w Rzeszowie nakazał zaprzestanie działalności oddziału zakładu
drzewnego zlokalizowanego w miejscowości S.
Kolejne kontrole przeprowadzone
w grudniu 2008 r. i lutym 2009 r. w zakładzie wykazały, iż pracodawca nie
wykonał wydanych przez inspektorów decyzji nakazowych (oprócz jednej). Nie
wykonano również decyzji okręgowego
inspektora pracy, dotyczącej zaprzestania działalności w S. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne po uprzednio kierowanych upomnieniach, a inspektorzy zawiadomili prokuraturę o zaistniałej sytuacji.
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Śmiertelne pochwycenie
W jednym z gospodarstw szkółkarsko-sadowniczych na terenie województwa lubelskiego w marcu br. doszło do tragicznego w skutkach wypadku przy pracy. Śmierć poniosła wówczas 60letnia kobieta zatrudniona przez właściciela gospodarstwa
na podstawie tzw. ustnej umowy sąsiedzkiej – odrobku.
Przeprowadzając czynności kontrolne inspektor pracy z OIP
w Lublinie ustalił, że poszkodowana w chwili wypadku wykonywała prace pomocnicze przy wykopywaniu sadzonek drzewek owocowych. Właściciel gospodarstwa jadąc ciągnikiem rolniczym wykopywał drzewka przy pomocy wyorywacza szkółkarskiego, napędzanego wałem przekazania mocy przez ciągnik. Dwóch mężczyzn idąc bezpośrednio za ciągnikiem wyjmowało wyorane
drzewka z ziemi podając je podążającym za nimi kobietom, które następnie układały je w odpowiedni sposób na ziemi.
Używany wówczas wyorywacz wykonany był przez właściciela we własnym zakresie. Użytkowano go około dziesięciu lat
przy tego typu pracach. Będący elementem urządzenia wytrzą-

łu przekazania mocy oraz wałków napędzających wytrząsacz ziemi wyorywacza szkółkarskiego.
Analizowany wypadek jest podobny do zdarzeń zaistniałych
w przeszłości podczas prowadzenia prac rolniczych i sadowniczych
z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, którym ulegały osoby
świadczące pracę na podstawie różnych form zatrudnienia. Zarówno w przedstawionym przypadku, jak i w innych, były to najczęściej umowy cywilnoprawne bądź tzw. odrobkowe umowy sąsiedzkie, przy których
zatrudniający nie są
wprost zo bowią za ni
przepisami do odpowiedniego przygotowania i przeszkolenia zatrudnianych osób w za-

sacz ziemi napędzały trzy obracające się, zblokowane wałki przekazania mocy bezpośrednio z ciągnika. Nie były one zabezpieczone trwałą osłoną przed możliwością pochwycenia zbliżających
się przedmiotów.
Z relacji właściciela gospodarstwa wynika, że wypadek wydarzył się w chwili, gdy zatrzymał on ciągnik i wyłączył napęd. W tym
samym momencie poszkodowana z nieustalonych powodów podeszła do wytrząsacza i obracający się jeszcze siłą rozpędu wał
końcowy pochwycił ją za ubranie i nawinął na siebie. W wyniku
doznanych obrażeń kobieta poniosła śmierć na miejscu.
Przeprowadzone postępowanie kontrolne inspektora pracy wykazało, że bezpośrednią przyczyną tego zdarzenia było pochwycenie odzieży kobiety przez nieosłonięty wał przekazania mocy,
a następnie zmiażdżenie jej ciała. Natomiast pośrednią przyczyną wypadku był brak osłon lub innych trwałych zabezpieczeń wa-

kresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prokuratura zabezpieczyła maszynę i bada okoliczności wypadku. Maszyny i urządzenia używane przy tego rodzaju pracach rolnych częstokroć wykonane są
we własnym zakresie i nie posiadają właściwych osłon i zabezpieczeń części ruchomych i obracających się. Stwarzają tym samym
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia obsługujących je osób.
Ze względu na tragiczne skutki wypadku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie skierował do organizacji zrzeszających sadowników i szkółkarzy oraz do zarządu Lasów Państwowych pismo z informacją o okolicznościach i przyczynach zaistniałego
zdarzenia, w celu zapoznania z nim osób zatrudnianych do prac
sadowniczych oraz ewentualnego wykorzystania w działalności
profilaktycznej i szkoleniowej.
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