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Jubileusz 90 lecia inspekcji pracy
Charakteryzując specyfikę zawodu inspektora pracy
Tadeusz Jan Zając powołał się na słowa wybitnego
przedwojennego głównego inspektora pracy, Mariana Klotta: „Wydaje mi się, że każdy z inspektorów
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Okładka:
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Sprawozdanie z działalności inspekcji
w 2008 r.
Likwidacja bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia 53,5 tys. pracowników, wyeliminowanie
nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia dotyczących 160 tys. osób świadczących
pracę , wyegzekwowanie dla 150 tys. poszkodowanych pracowników należności na kwotę
104 mln zł, udzielenie zaległych urlopów wypoczynkowych blisko 63 tys. zatrudnionym – to
tylko niektóre z efektów ubiegłorocznych działań Państwowej Inspekcji Pracy. Mówił o nich Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy, przedkładając Radzie Ochrony Pracy 19 maja br.
w gmachu Sejmu sprawozdanie z działalności inspekcji w 2008 r.
Jak poinfor mował, inspektorzy pracy
prze prowa dzi li w ro ku spra woz daw czym 80,5 tys. kontroli u ok. 60 tys. pracodawców. W kontrolowanych zakładach
zatrudnionych było 3,8 mln osób. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa wydanych zostało ponad 364 tys. decyzji. Większość z nich, podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyła niewłaściwego przygotowania do pracy (m. in. szkoleń, badań lekarskich, uprawnień kwalifikacyjnych) oraz niezgodnego z wymogami zabezpieczenia stanowisk pracy, maszyn i urządzeń technicznych. Dzięki
tym środkom prawnym udało się
uzyskać znaczącą poprawę warunków pracy w licznych zakładach wielu branż.
Wśród wydanych decyzji, 11,3
tys. nakazywało natychmiastowe
wstrzymanie prac w związku ze
stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia pracujących. 13 tys. osób zatrudnionych – wbrew obowiązującym przepisom – przy pracach wzbronionych, szkodliwych bądź niebezpiecznych, inspektorzy skierowali
do innych robót.
Pracodawcy, którzy dopuścili
się wykroczeń, zostali ukarani
przez inspektorów pracy grzywnami na łączną kwotę ponad 24 mln zł. Jest
to o 5,5 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Do sądów grodzkich skierowano 5 tys.
wniosków o ukaranie, do prokuratury
trafiło o 13 proc. więcej niż w 2007 r. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa.
Znacznie częściej niż w latach poprzednich inspektorzy pracy stosowali środki oddziaływania wychowawczego w postaci
pouczeń, ostrzeżeń czy zwrócenia uwagi.
W ub. r. objęli nimi ponad 7 tys. pracodawców. To dwukrotnie więcej niż rok wcze6/2009 IP

śniej. W większości przypadków kierowane były do pracodawców, u których kontrole przeprowadzano po raz pierwszy, a charakter ujawnionych nieprawidłowości oraz
podjęte działania wskazywały, że wystarczą pouczenia dla wyeliminowania naruszeń prawa.
W roku 2008 Państwowa Inspekcja
Pracy zrealizowała wiele istotnych zadań
o charakterze prewencyjnym. Dotyczyły
one w szczególności: promowania standardów bezpiecznej pracy w sektorze budowlanym, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w przekazy-

wanych do użytkowania obiektach budowlanych, dostosowywania użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań
bhp, ograniczania zagrożeń przy ręcznych pracach transportowych, ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, przestrzegania prawa pracy w mikroprzedsiębiorstwach, przeciwdziałania negatywnym
skutkom stresu w miejscu pracy, promocji kultury bezpieczeństwa wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
Inspekcja pracy ugruntowała ponadto
swoją pozycję na arenie międzynarodowej.

Współpracowała z Komitetem Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), uczestnicząc
w pracach jego grup tematycznych, m.in.
do spraw egzekwowania prawa wspólnotowego, do spraw kampanii dotyczącej ręcznego przemieszczania ciężarów. Współdziałała z Europejską Agencją Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy w Bilbao, włączając się
w realizację kampanii informacyjno-prewencyjnych. Umocniła swoją obecność
w pracach komisji Parlamentu Europejskiego, komitetów i grup roboczych Komisji
Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. Miniony rok zapisał się wymianą doświadczeń i licznymi kontaktami roboczymi oraz nowymi porozumieniami z inspekcjami państw
członkowskich Unii, w tym z Urzędem ds. Warunków Pracy w Portugalii i inspekcją słowacką.
Szef Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz Jan Zając zwrócił uwagę na utrzymującą się w roku sprawozdawczym tendencję wzrostową liczby wypadków przy pracy. Jako na jedną z głównych tego przyczyn wskazał na nadal niską kulturę bezpieczeństwa pracy w naszym
kraju. Filary, na których wspiera się
jej kształtowanie, to, zdaniem głównego inspektora pracy, właściwe szkolenie
w zakresie bhp, badania lekarskie i ocena
ryzyka zawodowego. Zbyt wielu pracodawców nie rozumie jeszcze tej podstawowej
prawdy.
– Chciałbym – stwierdził Tadeusz Jan Zając – aby pracodawcy zgłaszali się częściej
do inspekcji z problemami odnoszącymi się
do stosowania prawa bez obawy, że uruchomi to lawinę kontroli. Będziemy preferować
– na każdym szczeblu działalności – doradzanie, pouczanie, wyjaśnianie.
Dokończenie na stronie 6.
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Z udziałem Anny Tomczyk, zastępcy głównego inspektora pracy, odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla
uczniów z zakładów rzemieślniczych. Uroczystość, poprzedzoną przeprowadzeniem finału konkursu, zorganizowano 15 maja w siedzibie
Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Konkurs adresowany jest
do młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego w zakładach rzemieślniczych i uczniów odbywających
w nich praktykę. Muszą oni wykazać się wiedzą zarówno z zakresu technicznego bezpieczeństwa, jak i prawnej ochrony pracy. Najlepszy w finałowych zmaganiach okazał się Sylwester Panas, zgłoszony przez

ślin transgenicznych, listy kontrolnej dotyczącej zamierzonego uwolnienia GMO, wspólnych wizyt inspekcyjnych i przyszłości sieci EEP.
Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy uzyskała listę kontrolną dot. zamkniętego użycia GMO w laboratoriach, która może okazać się przydatna dla inspektorów PIP.

Ostrawa Od 12 do 13 maja trwały obrady kolejnej edycji konfe-

Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, kształcący się w Zamościu w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. Wśród blisko 50 finalistów najliczniej reprezentowani byli przyszli fryzjerzy, cukiernicy, mechanicy pojazdów samochodowych, stolarze. Byli ponadto przedstawiciele tak ciekawych zawodów, jak: rzeźnik–wędliniarz,
krawiec, czy technolog robót wykończeniowych w budownictwie. W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyli również: Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi oraz Paweł Rozowski, wicedyrektor
Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

Słowacja Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Teresa Cabała uczestniczyła w spotkaniu Europejskiej Grupy Inspekcyjnej (EEP) ds. zamkniętego użycia i zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Odbyło się ono 14 i 15 maja w Tatrzańskiej Poliance niedaleko Popradu. Grupa EEP to nieformalne forum służące wymianie informacji pomiędzy inspektorami z właściwych
organów kontrolnych ds. GMO w Europie. W spotkaniu na Słowacji
uczestniczyli przedstawiciele: Austrii, Cypru, Czech, Danii, Finlandii,
Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Nor wegii, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Na program składały się prezentacje i dyskusje dotyczące: kontroli w laboratoriach w celu wykrycia zanieczyszczeń patogenami, badania próbek nasion pod kątem obecności materiału zmodyfikowanego genetycznie, transgranicznego przemieszczania odpadów GMO, prób polowych związanych z uprawą ro-

rencji „Occupational Safety and Health”. Wydarzenie, podobnie jak w latach poprzednich, było zorganizowane przez miejscową politechnikę.
W czasie dwóch dni konferencji przedstawiono blisko 30 referatów dotyczących szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa pracy. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie głównego inspektora czeskiej inspekcji pracy Rudolfa Hahna, dotyczące wskaźników
wypadkowości w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Michał Olesiak wygłosił referat
pt.: „Sposoby komunikacji ze społeczeństwem w świetle wybranych
programów prewencyjnych PIP realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach”. Poza tematami typowo technicznymi (dot.
zagrożeń związanych z występowaniem w procesie pracy ołowiu, dymów) prelegenci najwięcej czasu poświęcili problematyce oceny ryzyka zawodowego oraz metodom ograniczania czynnika ludzkiego jako głównej przyczyny wypadków przy pracy.

Tomaszów Maz. W Urzędzie
Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
pod koniec kwietnia odbył się jednodniowy trening umiejętności radzenia
sobie ze stresem, zorganizowany
przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Łodzi. Był to pierwszy z cyklu
siedmiu warsztatów zaplanowanych
do przeprowadzenia w 2009 roku
na terenie województwa łódzkiego
w ramach kampanii inspekcyjnej pn.: „Przeciwdziałanie negatywnym
skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy”.
W pierwszym warsztacie wzięło udział 20 pracowników urzędu miejskiego, a poprowadził je certyfikowany trener umiejętności psychologicznych. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z pojęciem stresu zawodowego, jego psychofizjologią, mechanizmami działania, objawami,
a także sposobami przeciwdziałania stresowi. Zajęcia oparte były na aktywności własnej uczestników i koncentrowały się na praktycznym przetrenowaniu zmiany wzorców myślenia, skutecznej komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, technik relaksacyjnych i wyobrażeniowych.

Paryż Starszy inspektor pracy OIP w Poznaniu Jarosław Nyzio
uczestniczył 14 i 15 maja w spotkaniu Grupy Współpracy Administracyjnej ADCO ds. dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej.
Znaczna część posiedzenia poświęcona była tzw. pakietowi towarowemu, w tym głównie rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765 z 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu. Nowe prawodawstwo tworzy szerokie podejście do spraw związanych między innymi z nadzorem rynku, ponadto jego celami są: zapewnienie równoważności jednostek notyfikowanych, poprawa spójności prawa UE oraz wzmocnienie roli oznakowania CE. Uczestnicy spotkania rozważali praktyczne aspekty wdrażania pakietu towarowego a w szczególności takie kwestie, jak: koordynacja i kooperacja nadzoru rynku poszczególnych krajów członkowskich, utworzenie unijnego systemu informatycznego, budżet dla nadzoru rynku umożliwiający prowadzenie badań laboratoryjnych oraz zapewnienie szkoleń gwarantujących wysoki poziom inspektorów nadzoru rynku.
Warszawa W Łazienkach Królewskich 21 maja odbyła się gala
finałowa czwartej edycji konkursu Polskiej Organizacji Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych „Lodołamacze”. Zgromadziła wielu przedstawicieli świata polityki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych.
Obecna była małżonka prezydenta RP Maria Kaczyńska – patron honorowy konkursu. Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie pracodawców, którzy decydując się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych,

ryki Północnej. Jak co roku targom towarzyszył bogaty program imprez towarzyszących, w tym konferencji naukowo-technicznych, seminariów i prezentacji różnych firm. Imprezę odwiedzili również inspektorzy pracy z całej Polski, koordynujący działania nadzorczo-prewencyjne w budownictwie. Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała trzeciego dnia targów – 14 maja – konferencję pod hasłem: „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – nowe wyzwania”. Wystąpienie głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca dotyczyło przestrzegania
przepisów bhp przy budowie i remoncie dróg oraz autostrad. Prezentację na temat środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zabezpie-

czających pracownika przed upadkiem z wysokości przedstawiła uczestnikom konferencji Małgorzata Słowińska, inspektor pracy OIP Poznań. Kielecki inspektorat PIP zorganizował na terenie targów punkt
informacyjny, w którym można było otrzymać wydawnictwa edukacyjno-promocyjne PIP oraz zasięgnąć porady w zakresie bezpieczeństwa,
higieny, a także prawnej ochrony pracy.

Warszawa Sprawna przedsiębiorczość, budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku zależą nie tylko od osiąganego doraźnie zysku,
ale także od tego, na ile pracodawca potrafi zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i godziwe warunki pracy. Mówił o tym dr Marian
Liwo, zastępca głównego inspektora pracy, w czasie konferencji „Zakład pracy wspólnym dobrem”. Zorganizował ją Okręgowy Inspektorat Pracy wspólnie z partnerami społecznymi PIP 29 maja w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Podczas spotkania podkreślono m. in., że właśnie teraz, w okresie dekoniunktury gospodarczej, szczególnej wagi nabiera dialog między pracodawca-

a jednocześnie prowadząc przyjazną politykę personalną wobec
nich, łamią bariery, walczą z niechęcią i chłodem społeczeństwa, dla
których rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz konieczność łączenia sfery biznesu ze sferą etyki jest naturalna i oczywista.
W skład kapituły centralnej konkursu wchodzi szef Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz Jan Zając. W całej Polsce do tegorocznej rywalizacji o tytuł Pracodawcy Wrażliwego Społecznie zgłosiło się blisko 390
firm i instytucji. W kwietniu nagrodzono regionalnych zwycięzców I etapu konkursu, wśród których kapituła centralna wybrała laureatów głównej nagrody – statuetki „Lodołamacza” w kilku kategoriach.
Nagrodę „Super Lodołamacza”, przyznawaną „najlepszemu z najlepszych”, wręczyli Tadeusz Jan Zając i dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Otrzymał ją Urząd Miasta Poznań.

Kielce Od 12 do 15 maja odbyły się XV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA – największa impreza targowa sektora drogownictwa w Polsce i jedna z największych na naszym kontynencie. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją targów
sprawował także główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Wzięło w niej udział blisko 800 wystawców z 25 państw Europy, Azji i Ame-

mi, pracobiorcami i przedstawicielami strony rządowej, bo tylko on
może doprowadzić w konsekwencji do uratowania zakładów przed upadkiem i uchronienia miejsc pracy przed likwidacją. Trzecia już edycja
konferencji odbyła się pod patronatem wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz metropolity warszawskiego abp. Kazimierza
Nycza. W spotkaniu uczestniczyli: Małgorzata Kwiatkowska dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi GIP, Janusz Niedziółka – okręgowy inspektor pracy w Warszawie z zastępcą Dariuszem Mińkowskim. Obecna była eurodeputowana Ewa Tomaszewska.

Dokończenie ze strony 3.

Sprawozdanie z działalności inspekcji w 2008 r.
Główny inspektor pracy podziękował
partnerom i sojusznikom inspekcji za efektywne współdziałanie w roku sprawozdawczym w dziedzinie zapewniania praworządności w stosunkach pracy, a także pracownikom PIP, zwłaszcza inspektorom pracy,
za trud i zaangażowanie w wypełnianiu ich
ustawowej misji.

W opinii
uczestników dyskusji
W trakcie dyskusji członkowie Rady
Ochrony Pracy wskazywali na bogactwo zawartego w sprawozdaniu materiału, świadczącego o ogromie pracy inspektorów PIP
w roku sprawozdawczym, składali podziękowania za podjęty wysiłek, gratulowali przedłożonego opracowania. Dzielili się również
uwagami i zastrzeżeniami, a także zgłaszali sugestie na temat niektórych zapisów rozpatrywanego materiału.
Tadeusz Szymanek zwrócił uwagę, że
w porównaniu z rokiem poprzednim obniży-

ła się liczba skontrolowanych przedsiębiorców. Zastanowiła go także spora liczba ponownie przeprowadzonych kontroli w kontekście zgodności z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, dopuszczającą powtórną kontrolę tylko w wyniku rażącego naruszenia przepisów prawa. Miał zastrzeżenia
do czytelności niektórych danych statystycznych podanych w sprawozdaniu; z niepokojem odnotował wzrostową tendencję wykroczeń przeciwko prawom pracownika popełnianych przez pracodawców. Zdaniem Tadeusza Szymanka, w niekorzystnym świetle
stawia inspekcję pracy mało postępowań wszczętych przez prokuraturę w stosunku
do stosunkowo dużej liczby skierowanych
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do niej przez inspektorów pracy zawiadomień
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Poseł Stanisław Szwed zaakcentował wysoki odsetek niewypłacania wynagrodzeń ze
stosunku pracy. Smutne, powiedział, że
„po raz kolejny powracamy do sytuacji, która wydawała się już być poza nami”. Stawiając pytanie, czy wprowadzone zmianą ustawy o PIP zaostrzenie kar przyniosło lepsze
efekty, stwierdził, że średnia grzywna nakładana przez sądy w wysokości 1882 zł nie jest
znaczną dolegliwością. Zastanawiając się, jak
poprawić skuteczność oddziaływania na pracodawców łamiących prawo, poseł pozytywnie ocenił koncepcję podejmowania przez inspekcję pracy zmasowanych kontroli, która
sprawdziła się przy okazji sprawdzania stanu przestrzegania praw pracowniczych w placówkach handlowych. Opowiedział się za kontynuowaniem kampanii informacyjnych i programów prewencyjnych, propagowaniem
dobrych praktyk, wskazał na potrzebę lepszego dotarcia do pracodawców za pośrednictwem mediów i uświadamiania im, jak wiel-

kie koszty ponosi państwo, a co za tym idzie
wszyscy obywatele w wyniku wypadków
przy pracy.
Prof. Danuta Koradecka, zastępca przewodniczącego ROP, uwypukliła zwłaszcza problem zróżnicowanej składki ubezpieczeniowej, a ściślej nałożonego na inspektorów pracy artykułem 35 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obowiązku sprawdzania
poprawności informacji ZUS IWA – składanych do ZUS przez płatników składek – zawie ra ją cych da ne do usta le nia skład ki
na ubezpieczenie wypadkowe. W sprawozdaniu z działalności PIP w 2008 r. rozważa się
bowiem zasadność tego zapisu. Najważniej-

sza przesłanka takiej oceny to udokumentowany wynikami kontroli inspektorów pracy
bardzo niski i ustabilizowany poziom nieprawidłowości dotyczących sporządzanych przez
pracodawców informacji ZUS IWA. Procedura sprawdzania tych informacji i ustalania danych odpowiadających stanowi faktycznemu,
dokumentowania wyników kontroli oraz powiadamianie jednostek ZUS o stwierdzonych
nieprawidłowościach, wymaga od inspektorów PIP dużego nakładu pracy i wpływa
na wydłużenie czasu trwania czynności kontrolnych. Ponadto, w powszechnej opinii inspektorów pracy, funkcjonujący w kraju system zróżnicowanej składki na ubezpieczenie
wypadkowe nie skłania pracodawców do podejmowania działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy. W związku z tym w sprawozdaniu proponuje się rozważenie wprowadzenia zmiany do ustawy o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, poprzez uchylenie
w całości art. 35 lub zmianę jego brzmienia,
polegającą na zobowiązaniu inspektorów
pracy do przeprowadzania kontroli poprawności danych zawartych w informacji ZUS
IWA – tylko na wniosek ZUS, w związku
z prowadzonym w tym zakresie postępowa-

niem wyjaśniającym. Prof. Danuta Koradecka nie zgodziła się z tą sugestią, argumentując, że mówienie iż nie sprawdza się to rozwiązanie jest przedwczesne, należy natomiast
je doskonalić poprzez ewentualne doprecyzowanie roli inspekcji pracy. Wiceprzewodnicząca ROP poruszyła także problem wysokiego poziomu nieprawidłowości w analizowaniu przyczyn wypadków, co ma negatywny wpływ na planowanie działań prewencyjnych. Podkreśliła konieczność poprawy tego
stanu. Odniosła się również do nieprawidłowo prowadzonej w wielu zakładach, często
wręcz fikcyjnej oceny ryzyka. Nierzadko jest
ona formalnie robiona poprzez wpinanie gotowych kart oceny przedrukowywanych z poIP 6/2009

radników. Tymczasem – jak wskazała prof.
Danuta Koradecka – cały sens oceny sprowadza się do tego, iż powinna być przeprowadzana jako chwila refleksji nad warunkami pracy w konkretnym zakładzie. Pracownik powinien sam uczestniczyć w procesie
oceny ryzyka, wtedy będzie ona miała dla niego istotną wartość.
Dr Eugenia Gienieczko mówiła o wpływie PIP na tworzenie prawa pracy zbyt
skromnie – jej zdaniem – wyeksponowanym
w sprawozdaniu. Warto by, w opinii mówczyni, podkreślić w nim, że główny inspektor pracy ma swojego przedstawiciela w zespole roboczym Komisji Trójstronnej. Poprzez to
na bieżąco korzysta z możliwości wyrażenia
swojego stanowiska i ma wpływ na tworzenie
prawa. Ponadto każdy właściwie projekt rządowy w zakresie bhp i – szerzej – prawa pracy, przynajmniej ten, który powstaje u ministra pracy, jest kierowany do opiniowania
przez PIP niezależnie od udziału jej reprezentanta w Komisji Trójstronnej. Jak podkreśli-

ła przedstawicielka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, uwagi inspekcji pracy są
w większości uwzględniane.
Zastępca przewodniczącego ROP Zbigniew Żurek zwrócił uwagę na zbyt małą różnicę, biorąc pod uwagę uciążliwość kary i drogę jej nakładania, pomiędzy średnią wysokością mandatu nałożonego w roku sprawozdawczym przez inspektora pracy i średnią wysokością grzywny orzeczonej przez sąd: 1230 zł
i 1882 zł. W jego opinii, ta proporcja powinna być większa. Mówił również o umowach cywilnoprawnych, polemizując z obiegowym mitem o zbytniej powszechności i naganności ich
stosowania w świetle prawnego obowiązku nawiązywania stosunku pracy. Sam fakt istnienia umów cywilnoprawnych, w opinii mówcy,
nie jest niczym złym, dobrze że istnieją i dopóki nie są zawierane pod przymusem, dopóki są zawierane na zasadzie dobrowolności
stron, a zawsze to domniemanie dobrowolności stron trzeba mieć na uwadze, należy je uważać za zjawisko pozytywne, uelastyczniające

stosunki pracy. Zbigniew Żurek odniósł się
również do poruszonego przez głównego inspektora pracy przy okazji prezentacji sprawozdania problemu z przepisami prawa pracy: że są skomplikowane, rodzą trudności interpretacyjne, itd. Problem ten nagminnie jest
bowiem zgłaszany przez przedsiębiorców,
przynajmniej z Business Centre Club i oni bardziej skarżą się na niejednoznaczność przepisów niż na ich surowość. Stąd słuszne są
wnioski i postulaty zmierzające do przebudowywania prawa w kierunku jego jednoznaczności i uproszczenia.
Poseł Alicja Olechowska m.in. podkreśliła potrzebę szerszego nagłaśniania problematyki ochrony pracy w mediach, zwłaszcza
telewizji i radiu.
Obradom, z udziałem zastępców głównego inspektora pracy: dr. Mariana Liwo i Anny Tomczyk oraz grupy bliskich współpracowników, przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Donat Duczyński

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY
w sprawie oceny skuteczności stosowania środków ochrony indywidualnej na tle najnowszych osiągnięć
nauki i techniki w tym zakresie
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 17 marca 2009 r. zapoznała się
z informacjami dotyczącymi stanu stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów
związanych z systemem oceny zgodności tych środków z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz najnowszych osiągnięć nauki i techniki
w zakresie rozwoju ich innowacyjnych rozwiązań. Materiały zostały przygotowane i przedstawione przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Rada pozytywnie oceniła działania podejmowane w zakresie rozwoju
innowacyjnych rozwiązań technologicznie zaawansowanych środków
ochrony indywidualnej. Podkreślono konieczność szczególnej dbałości
o ochronę praw autorskich w odniesieniu do rezultatów prac badawczych
i rozwojowych prowadzonych w tym zakresie, a także upowszechnianie
wśród użytkowników wiedzy o krajowych wyrobach i producentach.
Rada zwraca uwagę, że stosowanie środków ochrony indywidualnej nadal jest w Polsce traktowane jako podstawowe rozwiązanie ochrony pracownika przed czynnikami niebezpiecznymi lub szkodliwymi. Nie jest to prawidłowe podejście, gdyż najważniejsza w prewencji jest likwidacja zagrożeń u źródła ich powstawania. Tymczasem w latach 2005-2007 stosowanie
środków ochrony indywidualnej kształtowało się na poziomie 50% w odniesieniu do wszystkich środków używanych w celu wyeliminowania albo ograniczenia ryzyka. Jednocześnie głównymi przyczynami wypadków przy pracy w latach 2005 i 2006 było nieegzekwowanie przez pracodawcę stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, lub brak tych środków na wyposażeniu stanowisk pracy albo ich nieprawidłowy dobór.
Jednym z powodów niestosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej może być ich niedopasowanie do warunków panujących
na stanowiskach pracy oraz wybór z oferty rynkowej wyrobów o niskich
cenach, ale złej jakości. Przyczyn tego stanu można poszukiwać z jednej
strony w nierzetelności producentów środków ochrony indywidualnej i ich
dystrybutorów, a z drugiej strony może to wynikać z nierzetelności przeprowadzanych badań i oceny tych wyrobów przez niektóre jednostki notyfikowane.
Jednym z istotnych problemów nieprawidłowości w krajowym systemie oceny zgodności jest występująca w Polsce praktyka tzw. podwójnej
certyfikacji wyrobów polegająca na wprowadzeniu w niektórych sektorach
obowiązku uzyskiwania dodatkowych świadectw dopuszczenia do stosowania na wyroby objęte obowiązkiem certyfikacji zgodności z wymaganiami dyrektyw UE. Prowadzi to do nieuzasadnionych dodatkowych kosztów ponoszonych przez producentów tych wyrobów, a także jest sprzeczne z zasadami europejskiego systemu oceny zgodności, których głównym
celem jest znoszenie barier technicznych w handlu.
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Za niepokojące uznaje Rada wyniki kontroli środków ochrony indywidualnej realizowanej w ramach krajowego systemu nadzoru rynku. W latach 2006-2008 Państwowa Inspekcja Pracy objęła kontrolą 1651 środków
ochrony indywidualnej. Zastrzeżenia wzbudziło 406 wyrobów, co stanowi ok. 25 % ogółu wyrobów skontrolowanych. Wyniki kontroli wskazują,
że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło środków ochrony rąk i nóg oraz
odzieży ochronnej (najczęściej sprowadzanych z Azji). Ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły głównie niespełnienia zasadniczych
wymagań bezpieczeństwa.
W związku z powyższym Rada Ochrony Pracy uważa za niezbędne podjęcie intensywnych działań w celu poprawy istniejącej sytuacji, w szczególności dotyczących:
• wzmocnienia systemu nadzoru środków ochrony indywidualnej poprzez zwiększenie, adekwatnie do liczby wprowadzonych na rynek środków danego typu, losowego ich pobierania przez Państwową Inspekcję
Pracy, Wyższy Urząd Górniczy i Inspekcję Handlową działającą w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, celem oceny
w akredytowanych laboratoriach jednostek notyfikowanych ich zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ergonomii,
• wprowadzenia mechanizmu weryfikacji poziomu kompetencji krajowych jednostek notyfikowanych,
• wyeliminowania nieuzasadnionego powtarzania procedur oceny zgodności środków ochrony indywidualnej wprowadzanych na rynek krajowy.
Z zakresu wyrobów podlegających obowiązkowi uzyskania „dopuszczenia
do użytkowania” powinny być wyłączone wszystkie rodzaje środków ochrony indywidualnej kategorii II i III, podlegające ocenie zgodności w obszarze dyrektywy 89/686/EWG (w szczególności wymagana jest zmiana w odpowiednich przepisach prawnych, przede wszystkim ustawy o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351, z późn. zm.),
• prowadzenia intensywnych prac badawczych we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi producentami nad innowacyjnymi rozwiązaniami środków ochrony indywidualnej, wielofunkcyjnymi i zapewniającymi bezpieczeństwo oraz ergonomię użytkowania,
• organizowania szkoleń i kampanii informacyjnych w celu uświadomienia pracodawcom i pracownikom potrzeby stosowania właściwie dobranych i skutecznych środków ochrony indywidualnej, a także przekazywania informacji o najnowszych zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach tych środków.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Warszawa, 28 kwietnia 2009 r.
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Spotkanie
w sprawie bezpieczeństwa pracy w budownictwie

Rady dobre rady
– Ćwierć wieku temu, kiedy w budownictwie pracowało dwa razy więcej zatrudnionych, było mniej wypadków śmiertelnych niż
obecnie – takie niepokojące zdanie wygłosił
Ryszard Rodzoch, przystępując do przedstawienia „Propozycji zmian zmierzających
do poprawy skuteczności w eliminacji źródeł
zagrożeń wypadkowych w budownictwie”.
Wypracowaniu modelu wspólnych działań
w tej sprawie poświęcone było posiedzenie
Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy, które odbyło się 26 maja br. w siedzibie Związku Zawodowego „Budowlanych” w Warszawie. Przewodniczył mu prof. Michał Bołtryk, a gospodarzem spotkania był wiceprzewodniczący Rady, a zarazem przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani, Zbigniew Janowski. Obok Tadeusza Jana Zająca – głównego inspektora pracy,
udział wzięli: Teresa Cabała – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, Krzysztof Kowalik – dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Zdzisława Rodak
z Ministerstwa Infrastruktury reprezentująca ministra Cezarego Grabarczyka, prof. Zbigniew Grabowski – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Karol Heinrich
– prezes Zarządu Polskiej Izby Konstrukcji
Stalowych, Janusz Niedziółka – okręgowy
inspektor pracy w Warszawie, Józef Skorłutowski – członek Rady Ochrony Pracy
i wielu innych. Nie zabrakło przedstawicieli pracodawców, prezesów dużych firm budowlanych i przewodniczących okręgowych
struktur Związku Zawodowego „Budowlani”
z całej Polski.

O tym trzeba
głośno mówić
Już na samym początku spotkania wróciła sprawa zorganizowania parlamentarnej debaty na temat bezpieczeństwa i warunków
pracy w Polsce. Jak poinformował przewodniczący Zbigniew Janowski przychylny tej inicjatywie jest Marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski.
Nawiązując do tej informacji główny inspektor pracy, Tadeusz Jan Zając stwierdził,
że: „debata w parlamencie o bezpieczeństwie
musi się odbyć, dlatego, że bez sygnału z parlamentu do społeczeństwa, jak ważna jest
ochrona pracy będzie nam dużo trudniej działać. Wielkim problemem jest dla nas zmia-
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na mentalności, nastawienia pracodawców
i pracowników do zagadnień bezpieczeństwa
i higieny pracy”.
Jak ważny jest to temat uzmysłowiło
wszystkim wystąpienie Teresy Cabały, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.
„Od 2006 roku odnotowuje się postępujący
wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w budownictwie. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem był wzrost
liczby ofiar śmiertelnych – z 92 osób w roku 2007 do 122 osób w roku 2008. Równocześnie zmniejszyła się liczba poszkodowanych, którzy doznali ciężkich uszkodzeń
ciała. Było ich o 42 mniej w porównaniu
do 2007 roku. Na podstawie obserwacji PIP,
jak i informacji uzyskanych od pracodawców
ustalono, że ma to związek z dużym odpływem, z rynku pracy w Polsce, pracowników
lepiej wyszkolonych i posiadających wyrobione nawyki bezpiecznych zachowań w pracy.
Wyemigrowali oni za granicę w poszukiwaniu lepiej płatnego zajęcia (…).
Konsekwencją ciągłych zmian w zatrudnieniu pracowników jest znaczna liczba wypadków z udziałem osób o stażu pracy nie
przekraczającym 1 roku u danego pracodawcy. Chciałabym również wspomnieć, że pracodawcy nie poświęcają zbyt wiele uwagi pracownikom nowym lub młodym rozpoczynającym prace w zakładzie. W ostatnich latach
poszkodowani o takim stażu pracy stanowili około połowy wszystkich poszkodowanych w wypadkach w budownictwie”.

Sami nie zrobimy nic
Przedstawione na spotkaniu „Propozycje
rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności w eliminacji źródeł zagrożeń wypadkowych w budownictwie” opracowane
przez przedstawicieli Związku Zawodowego „Budowlani” oraz członków Rady spotkały się z żywą reakcją. Już na gorąco pojawiły się pierwsze głosy zarówno akceptacji, jak
i krytyki.
Żywa dyskusja podjęta w trakcie obrad już
obrazuje, jak ważny i trudny jest to problem.
Zarówno członkowie Rady, jak i zaproszeni
goście przerzucali się argumentami, które,
ich zdaniem, mają wpływ na niepokojący stan
na polskich budowach. Jako jeden z najważniejszych pojawił się problem małych i średnich przedsiębiorstw, które skutecznie konkurują w przetargach z dużymi, wyspecjali-

zowanymi firmami budowlanymi. Ich monetą przetargową jest zazwyczaj niska cena,
a tzw. cięcie kosztów, zdaniem zebranych, odbywa się najczęściej poprzez drastyczne
ograniczenie wydatków skierowanych na bezpieczeństwo i higienę pracy.
Innym ważnym problemem sygnalizowanym przez obecnych na spotkaniu jest sposób zawierania umów miedzy głównym inwestorem a wykonawcą. Zbyt często, ich zdaniem, wszyst kie obowiąz ki wy ni ka ją ce
z przepisów BHP są przerzucane na mniejsze podmioty, podczas gdy inwestor „umywa ręce”.
Pojawiła się również propozycja stworzenia i opublikowania w internecie „czarnej listy” przedsiębiorców nagminnie i rażąco naruszających przepisy bezpieczeństwa. Do rozważenia została kwestia, jakie sankcje dotknęłyby firmy na niej figurujące.
Krótko podsumowując dyskusję dotyczącą możliwości wpływu na zmianę postrzegania problemu bezpieczeństwa pracy, główny
inspektor pracy Tadeusz Jan Zając powiedział: – Powinniśmy być głównym animatorem niesienia idei bezpiecznej pracy. Tego
się od Państwowej Inspekcji Pracy oczekuje! Ale my nie możemy być wszędzie. Dlatego musimy zastanowić się, jak zachęcić
obywatela, aby zgłosił do nas dostrzeżone
przez siebie nieprawidłowości na jakiejś
budowie. A tworząc pewien system podejmowania działań, powinniśmy w nim ująć także
policję i służby miejskie ze strażą miejską.
Wszyscy zgodzili się, że aby szczegółowo
ustosunkować się do wszystkich zawartych
propozycji, potrzeba czasu. Temat powróci
więc na kolejnym spotkaniu Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy.

Nie wszędzie jest źle
W okręgu warszawskim, z inicjatywy
okręgowego inspektora pracy, testowany
jest nowy model współpracy z inwestorem.
Odbywa się to na jednym z największych w tej
chwili placów budowy w Europie. Mowa
o centralnej oczyszczalni ścieków „Czajka”.
Tam, na przestrzenni obejmującej 60 ha pracuje około 1 000 pracowników.
Na prośbę kierownictwa budowy inspekcja pracy dostarczyła stosowne materiały. Wyznaczony został inspektor pracy z przygotowaniem budowlanym, który praktycznie pełni funkcję doradcy kierownika budowy. Po 4
miesiącach budowa stała się modelem, który – jak twierdzą fachowcy – można naśladować. Obecnie wszystkie działania, które wynikają z przepisów prawa budowlanego,
z przepisów wykonawczych, są na bieżąco realizowane.
A więc jednak można.
Jerzy Wlazło
IP 6/2009

Z inspektorskiej praktyki

Legalni nielegalnie
Utrzymująca się recesja gospodarcza skłania, niestety, pracodawców do poszukiwania taniej siły roboczej. Często
sprowadza się to do zatrudniania bezrobotnych na zasiłku,
obcokrajowców bez wymaganych zezwoleń na pracę czy
do nieopłacania należnych składek. Oto kilka przykładów
z bieżącej działalności kontrolnej.

Jednodniowi
pracownicy
W toku kontroli w zakładzie stolarskim
w Jordanowie inspektorzy pracy OIP w Krakowie wylegitymowali 11 osób. Ze złożonych
przez nie oświadczeń wynikało, że wszyscy
pracują pierwszy dzień. Niektórzy oświadczyli, że wykonują pracę „na razie bez umowy”,
część stwierdziła, że pracuje na podstawie
umowy o dzieło (przedsiębiorca w rezultacie
okazał umowy o dzieło zawarte z wszystkimi ww. osobami). W toku dalszych czynności, w tym na podstawie przesłuchania
świadków, ustalono, że wskazane umowy
o dzieło mają charakter umów o pracę.
Ponadto, z informacji uzyskanych z powiatowego urzędu pracy wynikało, że 6 osób było zarejestrowanych jako bezrobotne z prawem do zasiłku. Już pierwszego dnia kontroli wystąpiły one o wykreślenie z rejestru bezrobotnych.
Przedsiębiorca otrzymał wystąpienie
z wnioskiem o potwierdzenie wszystkim osobom na piśmie warunków zawartych umów
o pracę oraz o zaniechanie zawierania umów
o dzieło w warunkach, gdy powinna obowiązywać umowa o pracę. Właściciel zakładu został ukarany mandatem.

Nepalczycy
poza Mazowszem
W kwietniu br. Sąd Rejonowy w Ostródzie
orzekł prawomocne wyroki wobec 10 obywateli Nepalu, którzy pracowali nielegalnie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawa rozpoczęła się od kontroli w ostródzkiej firmie, gdzie inspektor pracy udał się
wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Okazało się, że pracodawca zatrudniał 10 obywateli Nepalu, którzy nie posiadali zezwoleń
na pracę wydanych przez wojewodę właściwego dla siedziby pracodawcy (czyli warmiń6/2009 IP

sko-mazurskiego). Cudzoziemcy przedstawili jedynie przyrzeczenia wydania zezwoleń wydane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Bez składek, bez wypłat
Podczas kontroli w jednym z przedsiębiorstw w Ustce stwierdzono:
– zaleganie z opłaceniem składek od wynagrodzeń (m. in. na ZUS), których zakład
nie przekazywał od wielu miesięcy;
– niewypłacenie 207 pracownikom pełnych kwot należności, w tym wynagrodzeń
za pra cę, za lu ty 2009 r. – na su mę
225 758, 30 zł brutto.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy wydał 2 nakazy płatnicze
oraz skierował do pracodawcy wystąpienie
zawierające 6 wniosków. Ponadto do Prokuratury Rejonowej w Słupsku zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące pracodawcę.

Białorusini z Warszawy
W trakcie kontroli legalności zatrudnienia
na budowie w Suwałkach inspektorom pracy przedstawiono zezwolenia na pracę dla 23
obywateli Białorusi, wydane przez wojewodę mazowieckiego. Zezwolenia dotyczyły
konkretnych budów (pod dokładnie wskazanymi adresami) realizowanych na terenie
Warszawy i tylko tam cudzoziemcy mieli prawo pracować.
Do Sądu Rejonowego w Suwałkach skierowano wniosek o ukaranie dyrektora firmy białoruskiej za wykroczenie polegające na zatrudnianiu cudzoziemców niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniach na pracę.

Chińskie uchybienia
Inspektorzy pracy, wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej, równocześnie przepro-

wadzili czynności kontrolne w 2 sklepach
(w Chorzowie i Bytomiu) prowadzonych
przez obywateli Chin. Stwierdzono 17 przypadków zatrudnienia bez potwierdzenia
na piśmie zawartych umów o pracę (w tym
przypadki pracy „na próbę”) oraz niezgłoszenia zatrudnionych osób do ubezpieczenia społecznego.
Kontrola wykazała również m.in. dopuszczenie pracowników do pracy bez aktualnych
orzeczeń lekarskich oraz zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także naruszenie przepisów o czasie pracy oraz wynagrodzeniach.
Powyższe nieprawidłowości, w ocenie inspektorów pracy, stanowiły podstawę do sporządzenia zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowniczych.

Jeden
równa się osiem
W wyniku kontroli przeprowadzonej
z funkcjonariuszami Straży Granicznej
w fir mie w Studzienicach ustalono, że
w przedsiębiorstwie zatrudnionych zostało 8
obywateli Ukrainy, z czego tylko w stosunku do jednego obcokrajowca pracodawca złożył stosowne oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Odnośnie pozostałych oświadczenia
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom sporządzone zostały
przez inne podmioty oraz zarejestrowane
w powiatowych urzędach pracy poza województwem śląskim.

Umowy warte
2 000 zł kary
Czynności kontrolne w gospodarstwie
ogrodniczo-szkółkarskim w Jarosławiu doprowadziły do ujawnienia, że przedsiębiorca nawet przez 6 lat zatrudniał pracowników
na podstawie „ustnych” umów o pracę. Nie
zgłosił także tych osób do ubezpieczenia społecznego, ani nie opłacał z tego tytułu żadnych składek. Inspektor pracy wniósł o potwierdzenie pracownikom na piśmie rodzaju i warunków zawartych umów o pracę oraz
ukarał pracodawcę grzywną w wysokości 2 000 zł. Ponadto poinformował Inspektorat ZUS w Jarosławiu o naruszeniach
przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.
Opracował: Departament Legalności
Zatrudnienia GIP
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Komitet SLIC podejmuje aktualne tematy

W latach 1995-2006 koszt działań prewencyjnych dotyczących prac na wysokości wyniósł 39 milionów euro, natomiast
korzyści ekonomiczne, dzięki ograniczeniu liczby wypadków oszacowano na kwotę 300 milionów euro.

By ograniczyć liczbę wypadków

Belgia

Teresa Jastrzębska
W Pradze czeskiej 28 i 29 maja br. odbyło się 56. posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy,
w którym uczestniczyła Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy. Zwyczajowo już dzień
pierwszy, zwany tematycznym, miał charakter konferencji, tym razem poświęconej problematyce zatytułowanej „Obniżanie wskaźników wypadków przy pracy i chorób zawodowych zgodnie ze >>Strategią wspólnotową w dziedzinie bhp na lata 2007-2012<<. Rola i działania krajowych inspekcji pracy”.
W wystąpieniach otwierających konferencję przypomniano, że globalne straty
spowodowane wypadkami przy pracy sięgają już 4% PKB. Podkreślono jednak, że
statystyki wypadkowe w poszczególnych
państwach nie są gromadzone w jednakowy sposób.
We wprowadzeniu do tematu Jukka
Takala, Dyrektor Agencji ds. BHP z Bilbao,
przypomniał, że „Strategia” zakładając 25%
redukcję wskaźnika wypadków, wzywa
do działania na wszystkich poziomach.
W dokumencie bowiem podkreślono potrzebę włączania zagadnień bhp do innych
obszarów polityki na szczeblu krajowym,
np.: w dziedzinie zdrowia publicznego, edukacji, równouprawnienia, zatrudnienia
i zamówień publicznych. Strategia unijna
podkreśla konieczność promowania kultury prewencji oraz przyjęcia i realizacji spójnej strategii krajowej.
Według danych Agencji, w 27 krajach
UE zgony związane z pracą zawodową (167
tys. rocznie) spowodowane są najczęściej: nowotworami, w tym azbestopochodnymi (57%), chorobami krążenia
(23%), chorobami układu oddechowego
(6%), wypadkami (5%). Zdaniem dyrektora Agencji z Bilbao, obecny kryzys gospodarczy w sposób oczywisty spowoduje
spadek liczby wypadków i ich częstotliwości. Pociągnie za sobą także zmianę struktury zatrudnienia. Więcej ludzi będzie wykonywać prace tymczasowe, na część etatu czy wybierać samozatrudnienie. Te
zmiany mogą powodować negatywne skutki zdrowotne, zaburzenia psychospołeczne, choroby układu krążenia.
W oparciu o kwestionariusz przeprowadzony w związku z dniem tematycznym
przez czeską inspekcję pracy, stwierdzono,
że w większości krajów liczba wypadków
w okresie 2006-2007 uległa zmniejszeniu.
Jednak w kilku krajach nastąpił wzrost (Holandia, Irlandia, Malta, Polska, Słowenia,
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Wielka Brytania). Ankieta zawierała także
pytania służące uzyskaniu odpowiedzi opisowych. Oto wyniki: w 23 krajach przygotowano i zatwierdzono krajową politykę
w obszarze bhp oraz krajowe programy działania służące realizacji wspomnianej polityki, przewidujące np. kampanie tematyczne
(w 13 krajach), współpracę z mass mediami (16), współpracę z partnerami społecznymi (11) i inne instrumenty wprowadzone na postawie krajowej polityki i programów działania (w 10 krajach).
Oto kilka przykładów:

Hiszpania
W Hiszpanii program APS służy do analizy przyczyn wypadków w wybranych
przedsiębiorstwach mających najgorsze
statystyki wypadków ciężkich i chorób zawodowych. Pomaga sprawdzić środki zaradcze, między innymi pod kątem zarządzania, informowania pracowników i ich
szkolenia oraz koordynacji działań prewencyjnych. Do kampanii APS, zaplanowanej
na lata 2008-2009, wybrano 475 zakładów
pracy i dotychczas skontrolowano 221 spośród nich. Jak wynikało z przedstawionych
statystyk, w zakładach tych, od roku 2006
do 2007, liczby wypadków lekkich, ciężkich
oraz śmiertelnych wzrosły, a następnie
w 2008 r. znacząco zmalały, w stosunku
do roku poprzedzającego (odpowiednio
o 26%, 53% i 74%). „Prevea” to drugi program realizowany w Hiszpanii, opracowany i pilotowany przez inspekcję, ale opierający się na dobrowolnych działaniach
przedsiębiorstw mających ograniczyć liczby wypadków i chorób zawodowych.

Irlandia
Ciekawy przykład z Irlandii to kampania
ograniczania liczby wypadków podczas pracy na wysokości. Jej potrzeba zrodziła się

z dynamicznego rozwoju przemysłu budowlanego w Irlandii w połowie lat 90. oraz
kilku poważnych incydentów związanych
z upadkami rusztowań na budowach. Statystyki wskazały upadki z wysokości jako najważniejszą przyczynę wypadków śmiertelnych. W związku z tym wprowadzono nowe
rozporządzenie o bhp w budownictwie
z 2006 r., opublikowano zatwierdzone kodeksy praktyk dotyczące rusztowań i prac
na wysokości oraz „Plany bezpiecznego systemu pracy”, w których wykorzystano symboliczne obrazki. Inspekcja pracy rozszerzyła swoje działania o specjalne kampanie i zatrudniła wyspecjalizowanych inspektorów ds.
budownictwa. Z partnerami społecznymi tego sektora zawarto partnerstwo na rzecz
bezpieczeństwa w budownictwie oraz wprowadzono obowiązkowe szkolenia prowadzące do uzyskania „Przepustki bezpieczeństwa” i „Certyfikatu umiejętności w budownictwie”.
Dane z okresu 1995-2006 pokazują
początkową fluktuację, a później spadek
(w latach 2005 i 2006) wskaźników wszystkich upadków z wysokości oraz tych ze
skutkiem śmiertelnym. Zauważono, że
większość ofiar śmiertelnych to osoby starsze. Pewne zaniżenie statystyk dotyczące
samozatrudnionych i obcokrajowców, sugerowało niezgłaszanie części upadków
z wysokości jako zdarzeń wypadkowych.
W okresie 1998-2005 inspekcja irlandzka zwiększyła liczbę kontroli prac na wysokości oraz rozpatrywanie odnośnych skarg.
Spośród zastosowanych środków prawnych
największy wpływ na ograniczenie liczby
upadków z wysokości miały wydane zakazy
kontynuowania niebezpiecznych prac. Rozszerzenie działalności inspekcyjnej, a szczególnie formalne egzekwowanie prawa, było dla pracodawców bodźcem do lepszego
przestrzegania przepisów. 80-90% z nich
twierdziło, że ponieśli nakłady na zabezpieczenie prac na wysokości oraz szkolenia.
IP 6/2009

zji omawiania funkcjonowania sieci wymiany informacji, czyli SLIC-KSS. Jeżeli powstanie grupa dyskusyjna inspektorów ds.
zapobiegania schorzeniom mięśniowo-szkieletowym spowodowanym pracą i będzie funkcjonować w oparciu o istniejący
system CIRCA-KSS, to, przy założeniu, że
umożliwiona będzie bezpośrednia wymiana informacji przez osoby upoważnione,
bez udziału koordynatorów krajowych.

W Belgii inspekcja uważa, że dysponuje zbyt małą liczbą inspektorów w stosunku do potrzeb, dlatego system ochrony pracy w dużym stopniu opiera się na dialogu
społecznym oraz funkcjonowaniu służb prewencyjnych monitorowanych przez partnerów społecznych i władze, w tym inspekcję pracy. Wykrywanie przedsiębiorstw
stwarzających problemy odbywa się nie tylko dzięki pisemnemu zgłaszaniu wypadków, ale także porozumieniom sektorowym, zgodnie z którymi partnerzy społeczni powinni zawiadamiać inspekcję o „niebezpiecznych” zakładach. Pomocne w tym
zakresie jest także istnienie bardzo zaawansowanej bazy danych, w której zarejestrowani są wszyscy pracownicy, zaś w przypadku osób, które doznały wypadku i są zatrudnione przez agencję, istnieje obowiązek wskazania firmy, w której doszło
do wypadku. W Belgii przyjęto system o nazwie „bonus-malus”, polegający na regulowaniu wysokości składek ubezpieczeniowych, czyli ich obniżaniu dla zakładów bezpiecznych i podwyższaniu – dla przedsiębiorstw o niskich standardach bhp.

Przedstawiciel Grupy Roboczej CHEMEX przedstawił na forum ogólnym dwa
dokumenty dotyczące: ram egzekwowania
przepisów REACH przez inspekcje pracy
oraz studium porównawczego rozporządzenia REACH i dyrektyw dot. bhp podczas
pracy z chemikaliami. Pierwszy z tych dokumentów został przetłumaczony na 22 języki urzędowe UE, a po zweryfikowaniu
przez inspekcje pracy poprawności tłumaczenia, zostanie on oficjalnie opublikowany. Podobna procedura będzie dotyczyć
drugiego ze wspomnianych dokumentów,
które mogą być bardzo pomocne dla inspektorów pracy. Komitet SLIC zgodził się
z propozycją kontynuacji współpracy z Forum Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów
działającej w Helsinkach. Poinformowano
ponadto, że obecnie nie jest przewidywane powiększenie składu grupy roboczej
CHEMEX, tak aby objęła przedstawicieli
wszystkich krajów UE.

Podsumowanie Kampanii
MHL 2008

Inne programy
i procedury SLIC

Podczas obrad plenarnych w dniu 29
maja br. delegacja naszego Urzędu przedstawiła raport podsumowujący realizację
koordynowanej w 2008 r. przez Państwową Inspekcję Pracy europejskiej kampanii
„Ręczne przemieszczanie ciężarów”. Przewodniczący SLIC Costas Constantinou podziękował polskiej inspekcji za ogromny
wkład pracy w sprawną koordynację ubiegłorocznej kampanii, wszystkie produkty
przygotowane dla potrzeb jej realizacji oraz
wspomniał kwietniowe seminarium podsumowujące w OS PIP we Wrocławiu. W naszej prezentacji przypomnieliśmy członkom SLIC o istniejącej stronie internetowej kampanii, która będzie dostępna
do roku 2012. Do przedstawionej przez nas
propozycji, dalszej wymiany informacji
o problematyce ręcznego przemieszczania
ciężarów w ramach grupy dyskusyjnej kontaktującej się on-line, nawiązano przy oka-

Komitet SLIC przyjął przedstawiony
na posiedzeniu raport końcowy podsumowujący wyniki kampanii dotyczącej kontroli pracy przy usuwaniu azbestu, zrealizowanej w roku 2006. Przewodniczący grupy roboczej zaproponował, aby Komitet
SLIC nadal zajmował się tym tematem, jednak, po kilku wypowiedziach wyrażających
sprzeciw, zapadła decyzja negatywna.
Przedstawiono projekt ulotki, mającej
promować sieć wymiany informacji CIRCA-KSS w poszczególnych inspekcjach
oraz zapowiedziano spotkanie koordynatorów krajowych na początku grudnia br.
Sekretarz SLIC zachęcał członków komitetu do składania wniosków na wymianę inspektorów, na co wydłużono termin
do końca czerwca br. Poinformowano ponadto, że ponieważ w roku bieżącym kończy się kadencja Komitetu SLIC w obecnym składzie, służby KE uruchomią, za po-
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REACH w centrum uwagi

średnictwem Stałych Przedstawicielstw
przy UE, procedurę powołania nowych
członków komitetu. Zgodnie z decyzją
Komisji, od stycznia 2010 r. w Komitecie
zasiadać będzie po jednym przedstawicielu unijnych inspekcji pracy. Ponieważ zakłada się, że może im towarzyszyć po jednym ekspercie, padały pytania, kto będzie
decydować o udziale danego eksperta.
Przedstawiciele Hiszpanii i Niemiec argumentowali, że dwuosobowa reprezentacja lepiej odpowiadałaby istniejącemu w ich
krajach zdecentralizowanemu systemowi inspekcji pracy. Przewodniczący SLIC uznał
jednak, że sprawa liczebności komitetu
jest już przesądzona, natomiast zasady wyboru i rolę ekspertów można będzie wypracować dopiero po pewnym czasie funkcjonowania komitetu w nowej formule. Członkowie komitetu mogą nadsyłać do Sekretariatu SLIC swoje propozycje zmiany „Regulaminu wewnętrznego” SLIC.
Dyrektor generalny hiszpańskiej inspekcji pracy przedstawił propozycję dnia tematycznego, który odbędzie się przy okazji 58. posiedzenia SLIC w Hiszpanii w maju 2010 roku. Dotyczyć on będzie skutecznej realizacji zadań inspekcji pracy w kontekście globalizacji gospodarki, swobodnego przepływu pracowników i usług, przeciwdziałania wynikającym z tych zjawisk oszustwom, obowiązujących przepisów prawa
pracy i bhp oraz odpowiedzialności za wypadki przy pracy w przypadku pracowników
imigrantów lub transgranicznego świadczenia usług. Do grupy roboczej, mającej
przygotować wspomniany dzień tematyczny, oprócz Polski zgłosiły się jeszcze: Belgia, Francja, Łotwa, Niemcy, Rumunia i Słowacja. Hiszpania przedstawiła również propozycję projektu pt. „Poprawa transgranicznego egzekwowania przepisów”, który miałby zostać sfinansowany przez KE i być realizowany pod przewodnictwem hiszpańskiej
inspekcji pracy. Hiszpania zaprosiła do udziału Belgię i Węgry i uzyskała aprobatę tych
państw, poza tym chęć wsparcia projektu wyraziły jeszcze Portugalia, Włochy, Francja
i Niemcy. Grupa robocza SLIC ds. Strategii zostanie poproszona o przygotowanie propozycji planu i uzasadnienia budżetu dla
SLIC na rok 2011. Podsumowano także przebieg ocen krajowych inspekcji pracy przez
zespoły oceniające działające z ramienia
SLIC: zakończonych (Szwecji) i bieżących
– Estonii, Cypru oraz Malty, w której
uczestniczy przedstawiciel naszego Urzędu.
Teresa Jastrzębska
Sekcja Współpracy z Zagranicą
w GIP
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EURONEWSY
Bezrobocie

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.

IRLANDIA

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy podaje: liczba likwidowanych miejsc pracy niemal trzykrotnie
przewyższyła liczbę nowych miejsc pracy. European Restructuring Monitor odnotował w pierwszym kwartale 2009 r. w państwach UE likwidację 220 tys. miejsc pracy i utworzenie 90 tys.
nowych. Najwięcej zwolnień dotknęło sektor pośrednictwa finansowego, branżę motoryzacyjną i handel detaliczny. Z kolei najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w handlu detalicznym, hotelach i restauracjach, w szczególności w sklepach dyskontowych
i restauracjach typu fast food, które to sektory najwyraźniej korzystają na obecnym kryzysie.
W pierwszym kwartale br. najwięcej etatów zlikwidowano
w Wielkiej Brytanii (63 314), Polsce (38 975), Niemczech (17 416)
i Francji (11 779). Był to trzeci kolejny kwartał, w którym największa liczba zwolnień dotknęła sektor motoryzacyjny – 23 584
miejsc pracy. Z kolei liczba zlikwidowanych miejsc pracy w handlu detalicznym wyniosła 21 740, w pośrednictwie finansowym
– 16 778, oraz w produkcji maszyn – 16 432.

Zagrożone zawody

BELGIA

W związku ze wzrostem zapotrzebowania na siłę roboczą w niektórych sektorach gospodarki oraz wyraźnym brakiem przedstawicieli niektórych zawodów, w Belgii prowadzona jest aktualnie
ogólnokrajowa akcja polegająca na promowaniu szkolnictwa związanego z „zagrożonymi” zawodami. Osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, które decydują się kontynuować naukę lub zmienić swój profil zawodowy wybierając jeden z tych zawodów, są zwolnione z niektórych, ciążących na nich, obowiązków. Warunki do spełnienia: brak dyplomu studiów wyższych, przerwa w nauce minimum od dwóch lat.
W zamian ochotnicy mają prawo do korzystania z zasiłku dla bezrobotnych przez cały czas trwania nauki.

Rumuni wracają

RUMUNIA

Z inicjatywy hiszpańskiego rządu, pomiędzy Madrytem a Bukaresztem przygotowywane jest porozumienie hiszpańsko-rumuńskie w sprawie świadczeń finansowych dla rumuńskich emigrantów, którzy, z powodu utraty pracy w Hiszpanii, zdecydują się
na powrót do domu. Nieznane są szczegóły oferty ani liczba osób,
które może ona objąć. Wiadomo tylko, że na koniec marca br.
w Hiszpanii 71 tys. Rumunów było bez pracy, spośród ogólnej ich
liczby 718 tys. Prawie 253 tys. rumuńskich pracowników płaci
składki na ubezpieczenie społeczne, ale w ciągu ostatnich
trzech miesięcy liczba bezrobotnych emigrantów z Rumunii wzrosła z 44 do 71 tys. Przewiduje się, że w następnych miesiącach
statystyki te ulegną dalszemu pogorszeniu.
Rząd w Bukareszcie twierdzi, że, z powodu masowej emigracji na Zachód, Rumunia straciła potrzebną siłę roboczą, którą uzupełniała pracownikami z Chin. Jest zatem gotowa przyjąć blisko
milion powracających rodaków. Hiszpanie mają nadzieję, że do pomocy finansowej dołoży się także rząd rumuński.
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Zdrowe miejsca pracy CZECHY
Osiem organizacji i firm otrzymało nagrody podczas dziewiątego dorocznego europejskiego konkursu dobrych praktyk,
zorganizowanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Nagrody były częścią kampanii
„Zdrowe miejsca pracy” prowadzonej na rzecz oceny ryzyka zawodowego. Zarówno zdobywcy nagród, jak i wyróżnione organizacje promowały dobre praktyki w zakresie bhp w ocenie ryzyka w miejscu pracy.
W konkursie wzięły udział setki organizacji i firm z całej Europy. Laureaci otrzymali nagrody podczas kongresu „BHP w Europie w XXI w.”, zorganizowanego w przeddzień Światowego Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przez czeską prezydencję Unii Europejskiej w Pradze.
Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, powiedział: „Te firmy i organizacje w wyjątkowy sposób przyczyniają się do promowania oceny ryzyka,
a tym samym do zmniejszania liczby wypadków i promowania dobrych praktyk zdrowotnych w miejscu pracy. Ich dobre praktyki są zgodne z naszą wspólnotową strategią na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy (2007-2012), która poza tym, że
ma na celu walkę z problemami zdrowotnymi związanymi z pracą, dąży również do zmniejszenia o jedną czwartą liczby wypadków związanych z pracą w całej UE”.

Zasiłki

Jubileusz 90. lecia inspekcji pracy
na Zamku Królewskim
W największej i najbardziej reprezentacyjnej sali Zamku Królewskiego odbyła się część oficjalna jubileuszowego spotkania pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i zaproszonych gości, połączonego
z wręczeniem odznaczeń.
Sala Balowa ma powierzchnię 321 m2. Wystrój i artystyczne wyposażenie zawdzięcza projektom wybitnych artystów II poł. XVIII w. Dominika Merliniego i Jana Chrystiana Kamsetzera. Zrekonstruowana
na podstawie fotografii sprzed 1939 r., posiada zachowane elementy
sztukaterii, uratowane posągi Apolla i Minerwy André Le Bruna oraz
kompozycję rzeźbiarską, przedstawiającą alegorie Sprawiedliwości
i Pokoju. Ogromnych rozmiarów plafon – dzieło Marcella Bacciarellego – został współcześnie odtworzony. Salę zdobią rozmieszczone
koliście złotawe kolumny ze stiuku, okazałe kandelabry, żyrandole
i bogato złocone dekoracje ścienne. W czasach króla Stanisława Augusta Sala Balowa była miejscem ceremonii dworskich. Tu odbywały się uczty, bale, koncerty i spektakle teatralne.

WIELKA BRYTANIA

Pogorszenie sytuacji na brytyjskim rynku pracy powoduje, że
rośnie liczba polskich imigrantów ubiegających się w Wielkiej Brytanii o świadczenia i zasiłki socjalne – donosi „Financial Times”.
Z oficjalnych danych MSW (Home Office) wynika, że w ostatnich trzech miesiącach 2008 r., gdy w gospodarce wyraźnie zaznaczyło się spowolnienie, o zasiłki socjalne wystąpiło 4 049 imigrantów z nowych krajów UE wobec 2 488 w analogicznym kwartale 2007 r.
Według „FT” dalszy wzrost, nie wykazany jeszcze w najnowszych danych, wystąpił w początkach 2009 r. i, w ocenie rozmówców gazety, potrwa do końca roku. Większość wniosków o zasiłki jest załatwianych odmownie ponieważ imigranci nie spełniają odpowiednich warunków (12 miesięcy ciągłej, udokumentowanej pracy).
– Polacy mają dobre rozeznanie w systemie zasiłków
i świadczeń, do których mogą być uprawnieni. Przychodzą
do mnie po poradę w sprawie zasiłku dla poszukujących pracy, co jeszcze pół roku temu było nie do pomyślenia – mówi
Ania Heasley, która prowadzi w Londynie biuro doradztwa i pośrednictwa pracy.
– Wielu spośród tych, którzy wrócili do Polski, przekonało się,
że nie jest tam łatwo. Częściej dzwonią do mnie Polacy z terenu Wielkiej Brytanii, którym praca się kończy i szukają nowej.
Dzwonią do mnie także Polacy z Niemiec i Holandii poszukujący pracy w Wielkiej Brytanii, ponieważ niemiecki i holenderski
rynek pracy także się usztywnia – dodaje Chris Slay z agencji Skills
Provision w południowo-zachodniej Anglii.
IP 6/2009

Medal za Długoletnią Służbę – polskie odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczpospolitej. Ustanowiony 8 stycznia 1938
roku, nadawany za pracę w służbie państwowej. Przed wybuchem drugiej wojny światowej nikt nie został odznaczony medalem złotym.
Zadecydowały o tym ścisłe kryteria przyznawania: po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal,
po 20 latach – srebrny, a dopiero po 30 latach – złoty. Przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku. Jest
nagrodą za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa".

Fot. K. Dejnarowicz

90 lat polskiej inspekcji pracy

Uroczysta gala z okazji jubileuszu
W Sali Wielkiej, nazywanej Balową, Zamku Królewskiego w Warszawie, w środę, 20 maja 2009
roku, odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 90-lecia istnienia inspekcji pracy w Polsce.
Zaproszeni zostali inspektorzy pracy z całego kraju, a powodem spotkania było uhonorowanie
wielu z nich wysokimi odznaczeniami państwowymi.
Wśród licznych gości na uroczystość przybyli m. in.: Bożena Borys-Szopa – doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Arkadiusz Czartoryski – przewodniczący
sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Jolanta Fedak – minister pracy
i polityki społecznej, prof. dr hab. Danuta Koradecka – zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, a zarazem dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
– Państwowego Instytutu Badawczego,
Piotr Litwa – prezes Wyższego Urzędu
Górniczego, Andrzej Urban – zastępca
głównego inspektora Nadzoru Budowlanego, generał Andrzej Matejuk – komendant
główny Policji, Jan Guz – przewodniczący
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych, Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Zbigniew Żurek – wiceprezes
Business Centre Club, Janusz Pietkiewicz

– wiceprezydent Konfederacji Pracodawców
Polskich, Henryk Smolarz – prezes
KRUS.
Główny inspektor pracy, Tadeusz Jan Zając, witając wszystkich, przywołał 3 stycznia 1919 roku, kiedy to naczelnik państwa
Józef Piłsudski podpisał dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, dając tym samym początek państwowemu organowi nadzoru i kontroli warunków
pracy. Przypomniał jednocześnie, że „polska inspekcja jest rówieśnikiem Międzynarodowej Organizacji Pracy, w ustanowieniu której polscy inspektorzy pracy pomogli w sposób znaczący. (…) Chlubną tradycję przedwojennej inspekcji kontynuuje
obecnie Państwowa Inspekcja Pracy, którą mam zaszczyt kierować po raz drugi. Jako jeden z najważniejszych organów kontrolnych, realizuje konstytucyjną zasadę
państwa, zapewniającą każdemu obywate-

lowi prawo do bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy.”
A charakteryzując specyfikę zawodu inspektora pracy, powołał się na słowa wybitnego przedwojennego głównego inspektora pracy, Mariana Klotta: „Wydaje
mi się, że każdy z inspektorów pracy, który stoi na wysokości swego zadania, który z wielkim samozaparciem i wielkim poświęceniem – mimo wszystko – trwa
na swoim posterunku, zyskuje zaufanie
i szacunek! Że tego rodzaju typ urzędnika to nie jest typ biurokraty, ale typ najwyższego idealisty i najwyższego społecznika.”
Kończąc okolicznościowe wystąpienie,
główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając
zwrócił się do zebranych inspektorów: „Jestem przekonany, że wśród pracowników
Państwowej Inspekcji Pracy jest wiele
osób, do których można odnieść te słowa

dzinie – serdeczne podziękowania za codzienny trud i wysiłek!
Życzę wszystkim jak najwięcej sukcesów
w pracy zawodowej i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, przede wszystkim zaś zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym!
Jesteśmy, co prawda, starsi o 90 lat, ale
wciąż młodzi duchem! Świętowany jubileusz jest powodem do satysfakcji i zadowolenia, ale też niech będzie bodźcem do dalszej efektywnej pracy!”
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz
swoim własnym życzenia jubileuszowe
złożyła doradca Prezydenta RP Bożena Borys-Szopa.
Dokończenie na stronie 18
i które zasługują na najwyższe
wyróżnienie! Dlatego pozwolą Państwo – że z tego wyjątkowego miejsca, w tak uroczystej chwili – na ręce tu obecnych koleżanek i kolegów złożę – i poproszę o przekazanie
całej naszej inspekcyjnej ro-

– Czuję się bardzo podbudowany tym, że doceniono moją pracę – Grzegorz Juraszek, GIP
w Warszawie. – To wspaniałe uczucie. Inspektorzy są skażeni, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, pracą. I, choć każdy z nas inaczej to nazywa, to tak naprawdę ta praca sprowadza
się do wypełniania misji. Najpiękniej nazwał ją nasz wielki rodak, Jan Paweł II, mówiąc, że:
Ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek. To przesłanie każdy z nas, inspektorów pracy, nosi w sercu.

Odznaczenia dla inspektorów pracy
Na podstawie artykułu 138 Konstytucji RP oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem
Prezydenta RP, za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz ochrony pracy, Roman Giedrojć został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 114 inspektorów zostało uhonorowanych złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę.
Na wniosek Głównego Inspektora Pracy Prezydent RP nadał:
ZŁOTE MEDALE
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Roszak Kazimierz

Zemanek Roman Tadeusz

Ruszkiewicz-Urbańska Danuta
Rynkiewicz Teresa Ludmiła
Sieklucki Zdzisław

Tata Iwona Maria
Trela Roman Jan

SREBRNE MEDALE
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Słomka Adam Władysław

Trojanowski Mirosław Piotr
Twardowski Marek Andrzej
Tyczyński Michał Aleksander

Spólnicki Waldemar

Ćwikła Zbigniew

Winczakiewicz Gerard Tadeusz

Sok Kazimierz Adam

Długokęcki Zbigniew Jan

Wójcik Janusz

Sołowiej Wiktor

Duczyński Donat

Zawartowska Elwira Łucja

Staniszewska Ewa

Dudziński Wojciech Zdzisław

Ziółkowska Stanisława

Stempski Romuald

Goździewicz-Suchanek Danuta

Grześkowiak Franciszek

Kulczyński Andrzej

Stepaniuk Piotr

Hauke Kazimierz

Jarosz Edward

Maj Halina Stanisława

Stryjewska Eulalia Romualda

Janczyńska Elwira Bogusława

BRĄZOWE MEDALE
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Juraszek Grzegorz

Malinowski Tadeusz Waldemar

Szpiganowicz Antoni

Kiciński Zbigniew Grzegorz

Andrian Józefa Elżbieta

Kacprzak-Rawa Maria Antonina

Marczak Andrzej Marian

Szwal Józef

Kowalski Zdzisław

Adamski Tomasz Józef

Balcerzak Elżbieta

Kaja Zygmunt

Mazurek Andrzej

Śliwa Tadeusz

Kraińska-Dulić Ewa Barbara

Bolszakow Teresa Grażyna

Borowski Jerzy Mieczysław

Kaliszan Jacek Jerzy

Miś Maria

Tesarowicz Ryszard

Kupis Jan Zbigniew

Jaroszek Sobiesław Jacek

Chilicka Wanda Krystyna

Kałek Roman

Morawska Maria

Trzop Władysław

Lodziński Waldemar

Kowieski Robert

Dąbrowski Sławomir

Kaproń Jan

Musielak Marek

Weremczuk Jerzy Józef

Łaguna Bogusław Piotr

Meler Grzegorz Leszek

Domagała Danuta

Kaszyca Maria Danuta

Nicewicz Grażyna

Wieczorek Zygmunt

Marciniak Lidia Maria

Mińkowski Dariusz Marcin

Domanowski Andrzej

Keller Janusz Stanisław

Okseniuk Krzysztof

Wieczorkowski Tadeusz Antoni

Mazur Jarosław Antoni

Nowak Piotr Stanisław

Duljasz Irena Malwina

Kocańda Franciszek

Ossowski Ryszard

Więckowski Bogdan

Pawlik Ireneusz Zbigniew

Pawlak Grzegorz Tomasz

Feliks Zygmunt Franciszek

Konopka Jadwiga

Owłasiuk Olga

Włodarczyk Jerzy Zygmunt

Pietrzak Barbara Anna

Ryfka Zbigniew

Fiklewicz Krzysztof

Kosiba Marek Franciszek

Pawlak Andrzej

Wolny Franciszek Antoni

Sobczak Zbigniew

Wilemska Małgorzata Wanda

Gawlik Marek

Kowerski Andrzej Marian

Peckiel Zbigniew Marian

Wrońska Grażyna Elżbieta

Sobkowicz Józef

Wojtalewicz Ewa Małgorzata

Głowacka Danuta Teresa

Kruszewska Halina

Piszczorowicz Lech Stanisław

Wróblewski Janusz

Sułkowska Wiesława

Ziemiński Piotr

Grodzki Janusz Andrzej

Kubis Jerzy

Podhajski Zbigniew

Zapłata Alicja

Świerczyński Zdzisław

– Czego można życzyć z okazji jubileuszu wszystkim pracownikom inspekcji pracy?
– Satysfakcji z wykonywanej pracy, ale też zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – Bożena Borys-Szopa, doradca Prezydenta RP. – Doskonale wiem, jak odpowiedzialny i stresujący jest
zawód inspektora pracy, jak wysokie kompetencje i ogromną wiedzę trzeba posiadać, by go wykonywać, jakim problemom trzeba
na co dzień stawiać czoło, dlatego czuję się zaszczycona, że tylu
wspaniałym ludziom mogłam osobiście podziękować za ich służbę,
wręczając odznaczenia przyznane przez Pana Prezydenta. Uważam,
że zaufanie społeczne, jakim są obdarzani inspektorzy pracy jest
w pełni zasłużone. Odznaczenia, które otrzymali, są oczywiście wyróżnieniem dla nich, ale stanowią też wyzwanie, żeby w tych trudnych czasach, kiedy kryzys zagląda do niemal każdego zakładu
pracy, umieli dostrzec sprawy najważniejsze.

Dokończenie ze strony 15.

Uroczysta gala z okazji jubileuszu
W okolicznościowym liście skierowanym
do wszystkich inspektorów pracy Lech Kaczyński stwierdził m. in.: „(…) Rola Inspekcji w systemie instytucji państwowych oraz
szczegółowe rozwiązania dotyczące jej
organizacji, uprawnień i obowiązków podlegały zmianom – tak aby dostosować je
do nowej rzeczywistości ustrojowej i gospodarczej. Cieszę się, że dane mi było aktywnie włączyć się w ten proces. Przygotowany w porozumieniu z ekspertami Inspekcji projekt ustawy o Państwowej Inspekcji

postanowieniem Prezydenta RP, za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz ochrony pracy, Roman Giedrojć został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 114 inspektorów zostało uhonorowanych złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami
– Jestem bardzo szczęśliwa. Niezwykle przyjemnie być
za Długoletnią Służbę.
tak wysoko ocenionym w pracy – Halina Maj, OIP we
Gratulując wszystkim odWrocławiu. – Teraz inspektorzy mają bardzo dużo oboznaczonym, miwiązków. Są bardziej zestresowani. Te odznaczenia są
ni ster pra cy
więc podziękowaniem za ich trud.
–To ukoronowanie kariery zawodowej – Ryszard
i polityki spoOsowski, Oddział OIP w Słupsku. – Otrzymane odznałecznej Jolanta
czenie świadczy o tym, że coś pożytecznego zrobiłem.
Fedak podkreśliła, że rok ju- z jednej strony dla przedsiębiorców, co poJest także potwierdzeniem, że przełożeni docenili mobileuszowy jest szczególny może im lepiej zorganizować pracę i proją pracę.
pod względem zmian za- ces technologiczny swoich firm, a z druchodzących w prawie pracy. giej strony, prezentując indywidualne poPracy, który wniosłem do laski marszałkow- „Po 90 latach, wspólnie z partnerami spo- dejście do pracownika, będzie również ułaskiej w roku 2006, został uchwalony 13 łecznymi, próbujemy uzgodnić nowator- twiało ludziom godzenie obowiązków prakwietnia 2007 roku. Jestem przekonany, skie rozwiązania dotyczące elastycznego cowniczych i rodzinnych.”
że zawarte w ustawie regulacje umożliwią
skuteczniejsze niż do tej pory pociąganie
– Jestem pod wielkim wrażeniem w związku z przyznaniem mi tak zaszczytnego
do odpowiedzialności sprawców naruszeń
odznaczenia, jakim jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Roman
przepisów prawa pracy, oraz że w dłuższej
Giedrojć, Oddział OIP w Słupsku. – Na co dzień nic szczególnego nie robię, po
perspektywie spełnią funkcję prewencyjprostu staram się skutecznie pomagać ludziom. Piętnować zło, a chwalić, gdy jest
ną, przyczyniając się do ograniczenia nedobrze, to zasada, którą w pracy kieruję się od początku. Nie dzielę ludzi, z którymi
gatywnych zjawisk w tej dziedzinie.”
zawodowo mam do czynienia na pracodawców i pracobiorców, gdyż uważam, że
Odznaczenia państwowe zasłużonym
powinni ze sobą współpracować i pomagać sobie wzajemnie.
pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy, z okazji jubileuszu 90-lecia powstania
Prof. dr hab. Danuta Koradecka, dyrekinstytucji, w imieniu Prezydenta RP wrę- czasu pracy. W tamtych latach był to trwaczyła pani minister Bożena Borys-Szopa. ły wkład w kulturę pracy Polski i całej Eu- tor Centralnego Instytutu Ochrony PraNa podstawie artykułu 138 Konstytucji ropy. Mam nadzieję, że obecne negocja- cy – PIB, uzasadniając wyjątkową rolę, jaRP oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, cje skończą się ustawą satysfakcjonującą ką odgrywa PIP w funkcjonowaniu państwa, w swoim wystąpieniu przywołała postać Naczelnika Józefa Piłsudskiego, który „w momencie tworzenia zrębów nowego państwa po prawie 200. letniej niewoli, jako jedną z pierwszych instytucji powołał inspekcję pracy. I wydawałoby się,
że to nie był priorytet na tamte lata, bo
państwu groziły kryzysy zewnętrzne i wewnętrzne. A jednak taką decyzję podjęto.
Oznacza to głęboką, historycznie sprawdzoną mądrość, że nie ma zdrowego
państwa bez zdrowego społeczeństwa,
a w tym społeczeństwie bez tej jego części tworzącej gospodarkę, w której kapitał ludzki decyduje o powodzeniu zarówno ludzi jak i gospodarki.”
W imieniu odznaczonych pracowników,
głos zabrał wieloletni kierownik oddziału
PIP w Nowym Sączu Franciszek Kocańda:
„Lew Tołstoj powiedział kiedyś, że >>poży-

teczna praca jest cicha i niedostrzegalna<<.
Wydaje się, że są to słowa, które oddają specyfikę naszego zawodu, którego nadrzędnym celem jest człowiek i jego godna, bezpieczna praca. Wydaje mi się, że to dzisiejsze spotkanie pozwala stwierdzić, że ta cicha, często skomplikowana i trudna praca
daje nam wielką satysfakcję, którą dzisiaj
właśnie odczuwamy. (…) Inspektor pracy to
służba z powołania. Mogę sobie pozwolić
na takie stwierdzenie, bowiem ponad połowę mojego życia spędziłem właśnie w Państwowej Inspekcji Pracy dążąc nie tylko
do osiągnięcia jak najlepszych wyników, ale
też dbając o autorytet tej instytucji.”
Beata Pietruszka
Jerzy Wlazło

– To dla mnie ogromne wyróżnienie. Ja
i obecni tu koledzy cieszymy się nie tylko
z powodu medali, które otrzymaliśmy, ale
także dlatego, że możemy powspominać
i porozmawiać o… pracy. – Waldemar
Spólnicki, OIP w Warszawie. – Spotkałem
kolegę ze szkoły we Wrocławiu. Nie widzieliśmy się 18 lat. W pokoju nr 11 był
jeszcze jeden kolega, który również dostał
wysokie odznaczenie państwowe. Jestem
zadowolony, że doceniono naszą pracę.

– To pierwsze moje odznaczenie i jestem z niego bardzo dumna – Teresa Bolszakow
z Oddziału w Toruniu. – Pracowitość, sumienność i odpowiedzialność, to są przymioty w naszym zawodzie niezbędne. Jeśli do tego dojdzie jeszcze zaangażowanie, to pojawiają się nagrody takie, jak te państwowe odznaczenia. Na co dzień ważna jest
satysfakcja z wykonywanej pracy.

Będzie Euro, będzie stadion
– Jaki powinien być inspektor pracy, żeby zasłużyć na wyróżnienie?
– Musi przede wszystkim umieć dostrzegać zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz skutecznie je likwidować, i to nie
tylko poprzez karanie, ale – a może przede wszystkim – poprzez
działania prewencyjne – Stanisława Ziółkowska, OIP w Poznaniu. – Musi być partnerem, z którym kontakt jest dobrze kojarzony przez pracowników, ale także pracodawców.
***
– Co dla inspektora pracy znaczy
medal za długoletnią służbę?
– Jest potwierdzeniem, że dobrze
wy ko nuje pra cę, że ona ma sens
– Piotr Ziemiński, OIP w Warszawie.
– Wielu z nas długo i ciężko pracowało na to wyróżnienie. To jest nagroda,
któ ra jesz cze bar dziej mo ty wu je
do pracy.
***
– Gdy usłyszałem, że znalazłem się
w gronie odznaczonych, to przed oczami przeleciał mi cały okres pracy w inspekcji – Zbigniew Długokęcki, OIP w Gdańsku. – Jak ogromnym było to dla mnie przeżyciem, niech świadczy moje migotanie serca rano, przed wyjazdem na uroczystości do Warszawy.

Z listów gratulacyjnych
(…) Każdy doświadczony inspektor pracy wie, że za złożonymi konstrukcjami prawnymi, procedurami i dokumentami ostatecznie zawsze stoją ludzie z krwi i kości, że najważniejsze są działania konkretnych osób, ich decyzje, dążenia i postawy wobec porządku prawnego. Dlatego też jestem pewien, że wbrew wszelkim spodziewanym i nieprzewidzianym utrudnieniom Inspekcja sprosta wyzwaniom
obecnego czasu przede wszystkim dzięki wielkiemu potencjałowi swoich pracowników, dzięki ich wiedzy, wieloletniemu doświadczeniu oraz zasługującemu na szacunek osobistemu zaangażowaniu.
Z okazji 90. rocznicy istnienia Państwowej Inspekcji Pracy proszę wszystkich Państwa o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wielu dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji płynącej z pracy tak ważnej, tak potrzebnej ludziom
i cieszącej się coraz większym prestiżem instytucji, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
***
(…) W tym uroczystym dniu, wręczenia wyróżniającym
się inspektorom pracy najwyższych odznaczeń państwowych
z okazji 90-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, składam Panu Ministrowi oraz wszystkim pracownikom Inspekcji najlepsze życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z pracy oraz
pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
Jan Guz
Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

20

Ten medal jest dużym wyróżnieniem, na które składa się ciężka,
systematyczna i wytrwała praca, a więc dużo kontroli, które skutkowały trwałą poprawą warunków pracy. W tym, według mnie,
tkwi sens naszej pracy.
***
– Wzorowy inspektor pracy to?
– Przede wszystkim uczciwy, prawy i solidny człowiek – Zdzisław Sieklucki, OIP w Lublinie. – Praca inspektora jest o tyle szczególna, że on sam decyduje o jej
rytmie, o tym, ile czasu poświęcić
na sporządzanie dokumentacji w biurze,
kiedy i ile kontroli przeprowadzić. Jeżeli nie ma dostatecznej samodyscypliny,
to na pewno nie będzie dobrym inspektorem.
***
– Przepracowałem w inspekcji wiele lat i przyznam, że nie jest to praca,
która może być jakąś odskocznią. Tej
pracy trzeba się oddać i poświęcić
– Franciszek Kocańda z Oddziału OIP
w Nowym Sączu. – Jak się połknie inspektorskiego bakcyla, to już nie ma odwrotu. W naszym zawodzie zwykle pracuje się przez całe życie. W moim przypadku: 34 lata. Teraz jestem już na emeryturze, ale wciąż jeszcze pracuję.

(…) W imieniu naszego środowiska bardzo dziękuję
za wartościową współpracę. Owocuje ona wysoką skutecznością działań prewencyjnych na rzecz poprawy warunków,
kultury i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
(…) Inspektorom i Pracownikom Państwowej Inspekcji
Pracy uhonorowanym z okazji 90-lecia PIP odznaczeniami
państwowymi serdecznie gratuluję uznania za skuteczność
w działaniach kontrolnych i prewencyjnych.
Henryk Smolarz
Prezes KRUS
***
Z okazji 90-lecia istnienia Państwowej Inspekcji Pracy proszę o przyjęcie – składanych w imieniu władz Krajowej Izby
Gospodarczej oraz moim własnym – najserdeczniejszych
gratulacji oraz życzeń wszelkiej pomyślności w dalszej działalności tej tak zasłużonej dla kraju instytucji.
Jestem głęboko przekonany, że kolejne lata działalności
Państwowej Inspekcji Pracy przyczynią się do dalszego rozwoju zarówno podstawowej działalności statutowej, jak i profilaktyki oraz programów prewencyjnych i promocyjnych
upowszechniających dobrą praktykę i bezpieczne zachowania w miejscu pracy.
Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
***
W roku jubileuszu Kierownictwu oraz pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy życzę sukcesów w realizacji celów
stojących przed organami nadzoru nad warunkami pracy,
satysfakcji zawodowej oraz szczęścia i zadowolenia w życiu
osobistym.
Piotr Litwa
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
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Klamka zapadła! Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Federacji Piłkarskiej dokonał 13 maja 2009 r. wyboru miast-organizatorów, w których odbędą się mecze Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Michel Platini ogłosił, że w Polsce pojedynki Euro rozegrane zostaną
w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.
Po ogłoszeniu decyzji o przyznaniu
Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012,
na terenie Warszawy przewidziano 22
przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym,
między innymi, Stadionu Głównego obejmującego Budowę Narodowego Centrum
Sportu ze Stadionem Narodowym. Zostały one zawarte w akcie wykonawczym
do Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniach finałowego tur nieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219) w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r.
w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. Nr 192, poz. 1385, z późn.
zm.).

Oni budują stadion
Narodowe Centrum Spor tu Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością utworzone zostało 4 października 2007 r. przez Mini stra Spor tu i Tu ry sty ki na mo cy
w/w ustawy z dnia 7 września 2007 r.
Jego zadaniem jest budowa wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie dla 55 000 widzów z myślą o piłkarskich Mistrzostwach Europy 2012. Siedziba Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o.
mieści się niedaleko dawnego Stadionu
Dziesięciolecia w Warszawie. Spółka dzia6/2009 IP

ła na rzecz i rachunek Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Sportu
i Turystyki. Tutaj znajduje się główna
makieta przyszłego Stadionu Narodowego
i dokumentacja techniczna na budowę. Narodowe Centrum Sportu organizować będzie m.in. przetargi na kolejne etapy inwestycji.
Koordynatorem regionalnym budowy
Stadionu Narodowego jest Spółka Skarbu
Państwa PL. 2012 z siedzibą w budynku
PKOL w Warszawie.

Ma być bezpiecznie
Koordynatorem sprawującym nadzór
nad bezpieczeństwem i higieną pracy ze
strony inwestora stadionu jest jego przedstawiciel, Ryszard Krzywicki. To swoista
nowość w praktyce inwestycyjnej. Z reguły leży to w gestii wykonawców, a nadzór
inwestorski ogranicza się do działań w zakresie odbiorów cząstkowych i jakości
wykonanych prac.
Państwowa Inspekcja Pracy powiadomiła inwestora o konieczności powołania koordynatorów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – co zostało wykonane w ciągu kilku tygodni. Zwróciła uwagę, aby
w warunkach organizowanych przetargów i zamówień publicznych, uwzględniano elementy związane z bezpieczeństwem

pracy. Zawiadomiła również o konieczności zapewnienia wykonania planu BIOZ
przez osoby pełniące obowiązki określone
w art. 21 Prawa budowlanego. Plan BIOZ
dla budowy Stadionu Narodowego został
wykonany przed wejściem na plac budowy.
Plan BIOZ był opiniowany, co również jest
nowością, przez służby inwestora.
Inwestorowi i wykonawcom zaproponowano wsparcie PIP w zakresie poradnictwa prawnego i technicznego w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy na etapie
projektowania i wykonawstwa, a także przekazywania materiałów informacyjnych.
Do maja 2009 r. odbyło się 14 spotkań z inwestorem, projektantami i rzeczoznawcami bhp, aby omawiać najistotniejsze problemy występujące na danym etapie realizacji inwestycji.

Ufać i kontrolować
Kontrole przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie Stadionu Narodowego poprzedzane
są spotkaniem z kierownictwem budowy
(kierownik budowy, kierownicy robót)
i inspektorami nadzoru. Wtedy określane
są wymagania, jakie będą egzekwowane
przez PIP. Istnieje możliwość kontroli
(wizytacji) bez uzgodnienia wcześniejszego terminu, jeśli pojawi się niezwłoczna po-
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Bezpieczny plac dla składowania pali prefabrykowanych

trzeba. Częstotliwość kontroli ustalono
na co najmniej jedną w miesiącu.
Koordynatorzy ds. bhp ze strony inwestora i generalnego wykonawcy na bieżąco współpracują w zakresie bhp. Wizytują plac budowy. W Raporcie dziennym pracy otrzymują informacje o: podwykonawcach, zrealizowanych robotach, stanie
maszyn i urządzeń, w tym także nowo
wprowadzonych, a także liczbie zatrudnionych pracowników oraz o problemach, które należy rozwiązać w trybie natychmiastowym.
Stwierdzone nieprawidłowości na placu budowy są na bieżąco usuwane przez
wykonawców, po poinformowaniu o tym
kierownika budowy i koordynatora ds. bhp
ze strony generalnego wykonawcy. Nieprawidłowości o większym znaczeniu wyszczególniane są w comiesięcznym Raporcie o stanie bhp na budowie, przekazywanym dyrektorowi ds. realizacji inwestora.
Raport zawiera szczegółowy opis dokonanych czynności kontrolnych koordynatora
w poszczególnych dniach miesiąca.
W trakcie comiesięcznych spotkań koordynacyjnych omawiane są ponadto
sprawy bieżące i tematy wymagające
„szczególnej uwagi”. Sporządzany jest
wówczas zapis w Dzienniku budowy oraz
krótka notatka ze spotkania z podpisami
uczestników.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych generalny wykonawca opracował Instrukcję bezpiecznej pracy dla poszczególnych rodzajów maszyn i urządzeń oraz stanowisk pracy w liczbie 42. Wszyscy podwykonawcy dysponują dla własnych, wewnętrznych potrzeb Instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót dla maszyn i urządzeń oraz stanowisk pracy objętych zakresem wykonywanych prac.

22

Mycie kół i drzewa
pod ochroną
Budowa jest całodobowo strzeżona
przez firmę ochroniarską. Jej pracownicy
posiadają bieżący wykaz firm i osób, które mogą przebywać na jej terenie. W czasie kontroli stwierdzono jednak trzy przypadki przebywania na budowie osób nieuprawnionych. W związku z tym inwestor
wydał okresowe zakazy.
Na placu budowy Stadionu Narodowego
zorganizowano bezpieczne miejsca składowe dla materiałów budowlanych, prefabrykatów i części usuwanej ziemi oraz gruzu.
Pracownikom i osobom przebywającym służbowo na terenie budowy zapewniono parkingi dla samochodów osobowych.

Plac budowy ogrodzono blachą trapezową o wysokości około 2,0 m, w ramie z kątowników na słupkach metalowych umieszczonych na stopach betonowych. Ogrodzenie wsparto podporami usztywniającymi,
znacznie poprawiającymi jego stabilność.
Dolna przestrzeń pod ogrodzeniem, o wysokości około 20 cm, pozwala na swobodny przepływ wody.
Na placu budowy ustawiono kilkanaście
rozdzielni elektrycznych. Zasilanie oświetlenia, maszyn i urządzeń kablami energetycznymi poprowadzono w izolowanych rurach z PCV w sposób nie kolidujący z pracami, zabezpieczając je przed uszkodzeniem mechanicznym. Długość przewodów zasilających odbiorniki energii nie
przekracza 50 m. Wykonano pomiary
ochron przeciwporażeniowych i rezystancji izolacji instalacji i urządzeń pracujących
na budowie. Samochody ciężarowe i osobowe wyjeżdżające z placu budowy posiadają możliwość mycia kół na myjkach.
Drzewa wokół korony stadionu zabezpieczono w sposób uniemożliwiający ich
uszkodzenie przez pracujący nieopodal
sprzęt i środki transportowe.

generalnego wykonawcy, Przedsiębiorstwa Ro bót In żynie ryj nych „POL AQUA” S.A. oraz ośmiu podwykonawców
na placu budowy. Stan zatrudnienia na placu budowy wynosił wtedy 112 osób.
Generalny wykonawca opracował Tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego
oraz środków ochrony indywidualnej na poszczególnych stanowiskach pracy, na terenie placu budowy. Uwzględnił w nich
m.in. okresy używalności oraz zawarł informację o sposobie konser wacji odzieży
i obuwia, wypłacanych ekwiwalentach
za pranie. Zadbał również o odzież i obuwie robocze przeznaczone na okres jesiennozimowy, np.: kombinezony ocieplane,
kurtki ocieplane, buty ocieplane, kalosze
(tzw. gumofilce), płaszcze przeciwdeszczowe, czapki zimowe. Osobą odpowiedzialną za właściwe wyposażenie pracowników

rowe i magazyny zapleczy ma każdy podwykonawca osobno. Jadalnie są nowocześnie wyposażone w meble, urządzenia
do przygotowania posiłków i mycia naczyń. Grzejniki elektryczne w suszarni zapewniają niezbędną temperaturę do skutecznego suszenia odzieży i obuwia roboczego.
Dotychczas nie zanotowano żadnego
wypadku przy pracy. Punkty do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowano i zlokalizowano zgodnie z opracowaną procedurą.

Platformy widokowe
i kamery internetowe
Generalny wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL -AQUA”
S. A, dotrzymując terminu 13 kwietnia br.,

Odzież ochronna i higiena
W grudniu ub. r. skontrolowano wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej

Zaplecze higieniczno-sanitarne generalnego wykonawcy

Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

Ogrodzenie placu budowy
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poszczególnych wykonawców na placu
budowy jest kierownik robót. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że pracownicy
generalnego wykonawcy stosują przydzieloną odzież i obuwie robocze. Kontrole
osób zatrudnionych u wszystkich podwykonawców wykazały, że pracownicy zostali wyposażeni w niezbędny asortyment
odzieży i obuwia roboczego oraz w środki ochrony indywidualnej ze szczególnym
uwzględ nie niem prze zna cze nia ich
na okres jesienno-zimowy. Pracownicy
na placu budowy posiadają firmowe oznaczenia identyfikacyjne w postaci napisów lub charakterystycznej bar wy sygnalizacyjnej odzieży.
Wszyscy, także podwykonawcy, mają zapewniony dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Są to kontenery systemowe jednokondygnacyjne umieszczone na wygrodzonym placu budowy. Natomiast szatnie, jadalnie, pomieszczenia biu6/2009 IP

wywiązał się z wykonania robót rozbiórkowych, ziemnych i głębokiego fundamentowania, czyli pierwszego etapu prac, który
rozpoczęto 7 października ub. r.
Ze względu na warunki geologiczne Stadion Narodowy stanie na 7 721 żelbetowych palach o średniej długości 22 m
i o łącznej długości ponad 140 km oraz
na 6 772 kolumnach żwirowych i betonowych, wzmacniających byłą płytę boiska.
Ilość betonu przeznaczona do budowy pali przekroczyła 52 tys. m3.
Stalowy dach będzie konstrukcją niezależną od żelbetu, z którego zbudowany zostanie stadion. Osłoni on nie tylko trybuny, ale również boisko. Tym samym zostanie zwiększona funkcjonalność stadionu,
gdzie imprezy będzie można organizować
bez względu na warunki atmosferyczne
i porę roku. Murawa przyszłego boiska zostanie położona na żelbetowej płycie
umieszczonej 8 m wyżej niż była na stadio-

nie „Dziesięciolecia”. Pod płytą powstanie
dwupoziomowy parking dla blisko 2 000
samochodów.
Do zakończenia pierwszego etapu prac
na stadionie wykonano roboty ziemne
związane z rozbiórką miejsc do siedzenia
i konstrukcji betonowych sektorów, a także wywieziono ziemię (34 670m3) z korony niecki, wykonano ogrodzenie całości
terenu budowy, powstały zaplecza higieniczno-sanitarne generalnego wykonawcy
i podwykonawców oraz place składowe. Będą one wykorzystane w II etapie budowy.
Wykonano ścianki szczelne o pow. 30 939
m2 – wbijane na koronie dla zabezpieczenia osuwania się ziemi w trakcie palowania i stabilizowania platform kafarowych.
Wykonano pale wielkośrednicowe (898
szt.), pale prefabrykowane (6 923 szt.), kolumny żwirowe i betonowe (6 772 szt.) i kotwy gruntowe (300 szt.), które utrzymują
ścianki szczelne w wymaganym położeniu
pionowym.
Generalny wykonawca zobowiązał się
do wykonywania transpor tu ziemnego
ciężkimi samochodami w sposób nie kolidujący z ruchem miejskim, głównie w porze nocnej, natomiast palowania do godziny 2200.
Znajdujące się na stadionie rzeźby, tablice pamiątkowe zostały przeniesione w celu ich konserwacji i docelowego umieszczenia na terenie przyszłego stadionu.
Dla delegacji UEFA, wycieczek i zainteresowanych budową Stadionu Narodowego, zorganizowano dwie platformy widokowe po przeciwległych stronach korony stadionu. Obecnie czynna jest tylko jedna
z nich. Postępy prac na budowie można śledzić w internecie z kamery zainstalowanej
w pobliżu siedziby Narodowego Centrum
Sportu.
Zwiedzanie stadionu może odbywać
się wg opracowanych przez inwestora
procedur (zgłoszenie na 7-14 dni przed terminem, podanie liczebności grupy i ustalenie godzin). Do maja 2009 r. budowa była wizytowana 27 razy przez oficjalnych
przedstawicieli UEFA i inne organizacje
międzynarodowe. Plac budowy zwiedziło
dotychczas ponad 4 500 osób.
Stadion Narodowy zaprojektowany
zgodnie ze wszystkimi normami i wymogami UEFA będzie najbardziej nowoczesną areną futbolu nie tylko w Polsce, ale
i w naszej części Europy.
Waldemar Spólnicki
koordynator inwestycji EURO 2012
OIP Warszawa
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Efekty kampanii antystresowej PIP

Na herbacie jesteśmy zrelaksowani
W ciągu 3 lat trwania programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącego przeciwdziałania skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy wzięło w nim
udział 10 tysięcy osób z 1 600 zakładów pracy w całej Polsce. Inspektorzy pracy udzielili 3
i pół tysiąca porad udając się do 321 pracodawców. Uzyskane informacje pozwoliły wstępnie
odpowiedzieć m.in. na pytania o skalę problemu stresu w pracy oraz koszty, jakie wiążą się
z tym zjawiskiem.
Pomysł na realizację programu zrodził
się, gdy Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała rapor ty Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy mówiące o czynnikach,
które będą w przyszłości wywierać negatywny wpływ na pracownika. Wśród nich,
oprócz braku aktywności fizycznej, dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz
nowych technologii i inter fejsów w układach człowiek-maszyna (Risk Observatory, European Agency for Safety and Health
at Work, 2006) wyodrębniono psychospołeczne warunki pracy, czyli stres. To,
jak dalece wpływa on na życie zawodowe,
zdrowie pracowników i jak przekłada się
na funkcjonowanie firmy, koszty, organizację pracy, jej jakość i efekty, sprawdzono w jednej z katowickich fabryk będącej
częścią światowej korporacji. Zakład Produkcyjny Unilever Polska S. A., obok Sądu Okręgowego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prokuratury Okręgowej i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej wziął udział, w OIP Katowice,
w pro gra mie ad re sowa nym za rów no
do pracowników, jak i pracodawców. Jego

informacyjno-prewencyjnym celem była
identyfikacja przyczyn stresu w zakładzie
i zastosowanie właściwych metod przeciwdziałania.

Gigantyczne badania

Sabina Krzystolik, gospodarz seminarium i dyrektor firmy Unilever. – Ciekawiło nas, jakie będą efekty badań stresu
wśród naszych pracowników. Chcieliśmy
Sabina Krzystolik, dyrektor firmy Unilever

– Firma Unilever przeprowadziła ocenę stresogenności pracy na wybranych stanowiskach pracy. Była to jedna z największych ocen dokonana przez pracodawcę w skali całego kraju. Dzisiaj chcieliśmy
podsumować ją, przedstawić wyniki, sposoby realizacji programu oraz zmiany,
które firma planuje wprowadzić w warunkach pracy – mówił podczas seminarium,
które odbyło się w siedzibie zakładu Unilever 23 kwietnia br. Mateusz Warchał,
specjalista do spraw psychologii, z Sekcji
Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Podkreślił, że firma sama zgłosiła swój udział.
– Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Od wielu lat dobrze
nam się układa współpraca z inspekcją
pracy – stwierdziła w trakcie spotkania

wcześniej przeciwdziałać ewentualnym negatywnym skutkom w myśl zasady, że zdrowy, niezestresowany pracownik, to dobry
pracownik. Jesteśmy przekonani, że to się
po prostu opłaci i firmie, i pracownikom, dla
których ważny jest komfort pracy.
– Rzeczywiście. To, jak ludzie czują się
w pracy jest niezwykle istotne – potwierdził Mirosław Gawron, dyrektor Okręgu
Służby Więziennej w Katowicach. – Z całą pewnością nasza praca wiąże się z dużym stresem. Ten problem był nam doskonale znany. Chcieliśmy jednak, przy pomocy inspekcji pracy, dokładnie poznać wiel-
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kość stresu poprzez dokonanie pomiaru.
Okazało się, że jego poziom w służbach
więziennych jest dwukrotnie większy niż
np. w policji. Postaramy się zmniejszyć obciążenie stresem naszych pracowników. Jesteśmy na etapie opracowywania procedur,
które przedstawimy PIP, by pomogła nam
te metody dostosować do specyfiki pracy
– dodał Mirosław Gawron. – Z wynikami
badań zapoznamy wszystkich dyrektorów
jednostek penitencjarnych. Także do nich
zwrócimy się, by zaproponowali rozwiązania, które pozwolą zminimalizować stres
w pracy.

Naukowe podstawy
Współorganizatorem, a zarazem jednym
z gości zaproszonych na seminarium pt.
„Stres zawodowy – nowoczesne rozwiązania prewencyjne” była Teresa Różańska,
okręgowy inspektor pracy w Katowicach.
– Punktem wyjścia wszelkich działań
w zakresie badania stresogenności pracy
jest uświadomienie pracownikom i pracodawcom istnienia tego problemu i jego
skutków – podkreślała w swoim wystąpieniu. – Każdy dzień niesie ze sobą różne
stresujące sytuacje. Przygotowanie tego seminarium w Unilever także łączyło się ze
stresem. Ważne jest, by wyrobić właściwe
nawyki reagowania na takie sytuacje – zauważyła szefowa katowickiego inspektoratu pracy. Z zadowoleniem dodała, że
od kilku lat w okręgu jest zatrudniony psycholog, do którego, ze swoimi problemami mogą się zwracać również inspektorzy
pracy. – Ankiety dotyczące stresu w pracy przeprowadziliśmy też wśród pracowników inspekcji pracy w całym kraju.
Okazało się, że w naszym środowisku całkiem dobrze próbujemy sobie radzić z problemem stresu zawodowego, a to jest chyba najważniejsze. Mają w tym także pomagać zawodowi psychologowie z Głównego
Inspektoratu Pracy.
W dowód uznania „za zaangażowanie
w dostosowywanie psychospołecznych
warunków pracy pracowników do standardów europejskich” Teresa Różańska wręczyła pięciu pracodawcom honorowe podziękowania głównego inspektora pacy.
Program przeciwdziałania stresowi w pracy w całym kraju koordynował Michał
Gólcz z Głównego Inspektoratu Pracy.
– Gdy przyjrzeliśmy się raportom inspektorów pracy, okazało się, że stan psychofizyczny związany z nagłym zachorowaniem,
niedyspozycją fizyczną, zmęczeniem jest jedną z przyczyn, i to bardzo istotną, wypad6/2009 IP

W laboratorium herbaty
ków przy pracy. Ponad 760 osób w całej Polsce w ciągu trzech lat uległo ciężkim
uszkodzeniom ciała na skutek stresu związanego z wykonywaną pracą – tłumaczył,
przybliżając zgromadzonym na seminarium gościom problematykę stresu w pracy. Przytaczał również wnioski, z których
m.in. wynika, że w przypadku 60% badanych
stanowisk pracy występuje średni lub wysoki poziom stresu. Ten problem można całkowicie wyeliminować.
W Unilever już wcześniej prowadzono
badania związane z zagadnieniem stresu,
w których pracownicy wypowiadali się np.
o sposobie zarządzania i pracy innych.
Do swojej dyspozycji mieli wówczas psychologa, z którym mogli konsultować
sposób komunikowania się czy zarządzania zespołami ludzi. Włączenie się zakładu do inspekcyjnego programu informacyjno-prewencyjnego dotyczącego stresu zawodowego było zatem kolejnym działaniem

realizowanym w tym kierunku przez władze firmy.

Stres w praktyce
Z badań poziomu stresu przeprowadzonych wśród pracowników katowickiego zakładu, kojarzonego z produkcją herbaty
i margaryny wynika, że najbardziej stresuje ich złożoność stawianych przed nimi zadań. Wiąże się ona z dynamicznym wzrostem liczby nowych produktów w ramach
jednego asortymentu. – Jeszcze kilka lat
temu na margarynowni produkowaliśmy
ok. 70 różnych rodzajów produktów, dziś
jest ich ok. 200. „Na herbacie” było 50,
a obecnie jest ich 300 – tłumaczy Sabina
Krzystolik, szefowa zakładu. – Ta, stale rosnąca w fabryce, kompleksowość wiązała
z wprowadzaniem nowych, bardziej złożonych procedur. Dwa lata temu przyjęliśmy
strategię polegającą na ich upraszczaniu.
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W ubiegłym roku objęła ona dział jakości,
a w tym roku usprawniamy procesy biurowe, komunikacyjne. Działania te z pewnością ograniczają poziom stresu osób tam
zatrudnionych.
W katowickiej fabryce dokładnie widzą,
że ogromny wpływ na poziom stresu ma
bezawaryjność maszyn. Sprawne maszyny nie stwarzają zagrożenia. Pozwalają
za to wykonać na czas plan produkcji, bez
pośpiechu, który sam w sobie jest przecież
stresujący. Pracownicy nie muszą też
obawiać się kar np. za opóźnienia w produkcji, jeśli takie się zdarzą. Ludzi coraz
bardziej stresuje rywalizacja w pracy, dążenie do tego, żeby być lepszym, dużo wiedzieć, dokształcać się. Nie lubią monoton-

przebieg urozmaicony był prezentacjami
technik odstresowujących i sposobów
zmniejszania stresu wśród pracowników,
zapoznali się z procesami technologicznymi oraz procedurami bezpieczeństwa bezpośrednio na liniach produkcyjnych zakładu. Zna je dobrze, tak jak i pracowników
tam zatrudnionych, jego obecna szefowa.
Pracowała w firmie od momentu rozpoczęcia jej budowy w Katowicach, na różnych
stanowiskach, także jako kierownik produkcji. Doskonale wie, jak wygląda stres
związany z samym procesem produkcji
i gdzie pod tym względem praca jest najbardziej obciążająca. Może dlatego wyniki badań określających poziom stresu
pracowników produkcji nie stanowiły dla

Zakładowa grupa ratownicza
nych i długotrwałych szkoleń. Dlatego w zakładzie nie robi się ich, a zaprasza na kilkunastominutowe spotkania.
– Pracownicy w Unilever na pewno nie
mają powodu stresować się zagrożeniem
utraty pracy – zapewniała szefowa firmy,
przywołując dane świadczące o niewielkiej
rotacji wśród zatrudnionych na stałe. Sami adresaci ankiet, które miały określić poziom stresu na danym stanowisku pracy
w fabryce herbaty i margaryny, potwierdzali słowa dyrektor Krzystolik, podając
na dowód swój, zwykle długoletni staż pracy w przedsiębiorstwie. Firma postawiła
na silne przywództwo. Ono, zdaniem
władz zakładu, daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa, jest również metodą
na odciążenie psychiczne pracowników,
którzy nie są pozostawieni sami sobie, lecz
wykonują pracę w zespołach.
Uczestnicy seminarium w katowickim
oddziale kor poracji Unilever, którego
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niej szczególnego zaskoczenia. Twierdzi,
że stanowiska operatorskie zawsze były
najbardziej newralgicznymi, a więc najbardziej stresującymi. Potwierdziły to badania
ankietowe przygotowane przez inspekcję pracy. Operatorzy, oprócz tego, zarządzają samym pakowaniem produktu, muszą też znać się na technologii produkcji.
Złożoność i kompleksowość tej pracy wiąże się z dużym stresem. Wymaga ona
ogromnej wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności, także za innych pracowników.
Sami pracownicy zapytani o to, co w pracy najczęściej ich stresuje, odpowiadali
zgodnie, że pośpiech, wielość zadań,
a czasami współpraca z innymi.

Zestresowany szef
Pracownicy działu herbaty w Unilever
z przekonaniem twierdzą: „na herbacie jesteśmy zrelaksowani”. Wynika to rów-

nież z przeprowadzonych ankiet na temat
stresu. Na margarynowni z jego nasileniem, określonym w badaniach, jest już nieco gorzej. Tam koordynatorem produkcji
jest drobnej postury kobieta z prawie dwudziestoletnim stażem pracy. Pokazując stanowiska pracy związane z dozowaniem
margaryny tłumaczy, że tu praca wiąże się
z dużym stresem, gdyż jakikolwiek błąd
skutkuje dużymi stratami finansowymi firmy. Szefowa działu margaryny dobrze zapamiętała badanie ankietowe, gdyż – ku jej
zaskoczeniu – okazało się po ich przeprowadzeniu, że jest pracownikiem zestresowanym. Sama o sobie miała dotychczas inne zdanie i z wynikami ankiety się nie zgadza. Nie dziwi to jednak speców od stresu zawodowego, którzy dobrze wiedzą, że
najbardziej zestresowana jest właśnie kadra kierownicza. Potwierdza to dyrektor fabryki, która zdradza, że z badań dotyczących stresu wynikło, że jest jedną z najbardziej zestresowanych osób w Unilever. Sama mówi, że lubi pozytywny stres, który
mobilizuje do pracy, ale, jak większość pracujących matek małych dzieci, oczywiście
stresuje się niewystarczającą ilością wolnego czasu.
– Bardzo chcielibyśmy poznać dobre
praktyki eliminujące stres w innych firmach. Liczymy na pomoc inspektorów pracy, którzy spotkali się takimi rozwiązaniami, pozwalającymi tam zmniejszyć lub wyeliminować stres zawodowy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją jednak stanowiska, na których stresowi nie da się zapobiec – przyznała dyrektor Unilever.
– Dlatego, obok prowadzonych ankiet, seminariów czy szkoleń, zdecydowaliśmy się
na organizowanie treningów antystresowych.

Nie koniec na tym
Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji programu nie zostaną zmarnowane.
Dobre praktyki będą zebrane i opublikowane, a następnie wykorzystane podczas
szkoleń inspektorów pracy, którzy w swojej praktyce stykają się z problemem negatywnego stresu zawodowego. Dorobek
Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie może zostać przedstawiony podczas
międzynarodowych spotkań przedstawicieli inspekcji pracy Unii Europejskiej – większość z nich także realizowała programy
przeciwdziałania negatywnym skutkom
przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy.
Beata Pietruszka
IP 6/2009

Górnicy wysokiego ryzyka
W ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego 2008–2009 trwa ogólnopolska kampania społeczna „Ryzyko zawodowe w górnictwie”. 3 czerwca br. miała
miejsce kolejna konferencja, która odbyła się na terenie KHW
KWK „Wujek” S. A., a jej gospodarzem był Katowicki Holding
Węglowy S.A.
Uczestniczyli w niej głównie społeczni inspektorzy pracy. Program obejmował, poza aktualną informacją na temat przebiegu
kampanii, takie zagadnienia jak: ocena stanu bezpieczeństwa w polskim górnictwie
w 2008 r., przyczyny wypadków przy pracy
w górnictwie, ryzyko chorób zawodowych
w górnictwie, kultura bezpieczeństwa pracy
w górnictwie, ergonomiczne czynniki ryzyka w zawodzie górnika, zasady użytkowania
maszyn w zakładach górniczych oraz zagrożenia biologiczne w górnictwie.
Akcję prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy we
współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Państwowa Inspekcja Pracy również
włączyła się w realizację kampanii.
Sytuacja w górnictwie
Górnictwo, obok budownictwa, rolnictwa i przetwórstwa przemysłowego, jest
sektorem gospodarki charakteryzującym
się największymi wskaźnikami wypadkowymi – w pierwszej połowie 2008 r. wskaźnik
częstotliwości wypadków przy pracy w górnictwie wyniósł 7,46 (liczba poszkodowanych
na tysiąc pracujących) i był najwyższy w skali całej gospodarki (dla całej gospodarki
wskaźnik ten wynosił 3,88). W opracowaniu
(mającym charakter materiału wstępnego)
„Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie 2008 r.” (Katowice 2009) WUG podaje, że w 2008 r. wydarzyło się w górnictwie 3337 wypadków przy pracy. Oznacza to
poziom zbliżony do poziomu wypadków
w roku 2007, z tym, że w roku 2008 doszło
do wzrostu liczby wypadków śmiertelnych
i ciężkich.
Jedną z najważniejszych przyczyn wypadków przy pracy w górnictwie jest, poza błędnymi zachowaniami ludzi i awariami
technicznymi, brak przewidywania możliwości wystąpienia wypadków i nieprzeprowadzanie stałej (systematycznej) oceny ryzyka. Ocena ryzyka zawodowego w górnictwie nie powinna być traktowana jako działanie jednorazowe, ale jako stały element kształtowania
i poprawy warunków pracy, będący integralnym składnikiem systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
6/2009 IP

O kampanii
Adresatem nowej kampanii są pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw górniczych,
związki zawodowe, społeczni inspektorzy pracy, instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy, specjaliści w dziedzinie bhp, firmy szkoleniowe, uczelnie i szkoły górnicze oraz instytucje zajmujące się nadzorem i kontrolą w tym sektorze. Kampania
obej muje okres dziewię cio mie sięcz ny,
od kwietnia do grudnia br.
Celem kampanii jest pomoc pracodawcom
i pracownikom przedsiębiorstw górniczych
w kształtowaniu bezpieczniejszego i zdrowszego środowiska pracy poprzez zmianę
ich podejścia do problematyki oceny ryzyka
zawodowego w miejscu pracy i przekonanie
adresatów kampanii, że systematyczna analiza i ocena ryzyka zawodowego to najefektywniejszy sposób eliminowania zagrożeń zawodowych i kontrolowania poziomu ryzyka.
Inauguracja kampanii nastąpiła na XI Konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, która odbyła się w Kocierzy 21 i 22 kwietnia br.
Uczestniczyło w niej ponad 170 osób – przedstawicieli zakładów górniczych górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego,
w tym prezesów i wiceprezesów spółek węglowych, kierowników ruchu zakładów górniczych oraz rzeczoznawców ds. ruchu zakładów górniczych, producentów maszyn górniczych, przedstawicieli wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych i organów nadzoru górniczego. Konferencja była podzielona na sześć sesji tematycznych.
Przedstawiono na niej strategię Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2013, a następnie
informację na temat przedmiotowej kampanii. Mówiono też o ocenie stanu bezpieczeństwa w górnictwie w 2008 r., ryzyku chorób
zawodowych w gór nictwie, ratownictwie
górniczym w górnictwie nafty i gazu oraz
działaniach pracodawców w zakresie prewencji wypadkowej. Nie zabrakło także oceny
wpływu człowieka na wypadkowość w kopalniach węgla kamiennego (artykuł na ten temat został opublikowany w maju br. w „Bezpieczeństwie Pracy”).
Jesienią br. zaplanowana jest konferencja
dla pracodawców i pracowników żwirowni,

która będzie zorganizowana we współpracy
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP z Olsztyna, oraz seminarium, na którym zostaną podsumowane
działania zrealizowane w ramach kampanii
przez Katowicki Holding Węglowy S.A.
W ramach kampanii przeprowadzonych
będzie kilka konkursów: fotograficzny (na temat ryzykownych zachowań), wiedzy z zakresu prawa pracy i bhp dla uczniów klas górniczych ze szkół zawodowych oraz konkurs
na plakat kampanii (przedsięwzięcie własne
KHW S. A.). Celem konkursu fotograficznego będzie popularyzacja problematyki bezpiecznych zachowań, a przede wszystkim
uwrażliwienie jego uczestników na występujące w otoczeniu potencjalne zagrożenia.
Na potrzeby kampanii utworzono specjalną stronę internetową, na której zamieszczane są publikacje na jej temat i materiały z zakresu ryzyka zawodowego w górnictwie:
www.ciop.pl/kampania_gornictwo
Planowane są także publikacje w mediach.
Do udziału w kampanii zaproszone są wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się
problematyką oceny ryzyka zawodowego,
i których zagadnienie to dotyczy.
PIP w kampanii
Państwowa Inspekcja Pracy aktywnie
włącza się w przebieg kampanii. W programie konferencji „Ryzyko zawodowe w górnictwie” uwzględniono wystąpienie przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach na temat wypadków przy pracy
w górnictwie (na konferencji reprezentowany był także Wyższy Urząd Górniczy, Politechnika Poznańska, Urząd Dozoru Technicznego i oczywiście CIOP-PIB). W innych, organizowanych w ramach kampanii przedsięwzięciach, również uczestniczyć będą przedstawiciele PIP. Informacje na jej temat pojawią
się w „Inspektorze Pracy” oraz na stronie internetowej PIP.
Na zakończenie warto wspomnieć, że
KWK „Wujek”, na terenie której odbyła się
czerwcowa konferencja „Ryzyko zawodowe
w górnictwie”, ma w zakresie oceny ryzyka
zawodowego w górnictwie szczególne osiągnięcia. W roku ubiegłym zajęła bowiem
pierwsze miejsce w polskiej edycji Konkursu Dobrych Praktyk, zorganizowanego w ramach ww. Europejskiej Kampanii na rzecz
Oceny Ryzyka Zawodowego 2008-2009. Temat rozwiązania zgłoszonego przez kopalnię
do konkursu brzmiał: „Ocena ryzyka zawodowego zagrożeń naturalnych jako element
procesu oceny ryzyka w KHW S.A. KWK
„Wujek”.
Na podstawie materiałów udostępnionych przez CIOP-PIB opracował:
Maciej Sokołowski
Departament Prewencji i Promocji GIP
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Rozważania

Problemy świata pracy w nauczaniu Kościoła (2)
Stan ochrony pracy w kraju w dalszym
ciągu jest niezadowalający. Znaczna liczba pracowników zatrudniona jest w warunkach zagrożenia życia i zdrowia z uwagi
na występowanie niekorzystnych czynników związanych ze środowiskiem pracy,
uciążliwością oraz złym stanem technicznym maszyn i urządzeń. Najwięcej zagrożeń stwierdza się na budowach, przy eksploatacji sprzętu, który nie spełnia minimalnych wymagań bhp, w miejscach publicznych, w kopalniach odkrywkowych,
w warunkach narażenia na hałas i drgania
mechaniczne.

Wypadki przy pracy
Problemem nierozerwalnie związanym
z zagrożeniami zawodowymi jest wypadkowość przy pracy. Liczba poszkodowanych
w wypadkach przy pracy w ostatnich latach
utrzymuje się z reguły na zbliżonym poziomie, tj. w granicach około 100 000 poszkodowanych. Zasadniczymi przyczynami
wszystkich wypadków wciąż są: zła organizacja pracy, stosowanie niebezpiecznych metod pracy, niestosowanie zabezpieczeń wymaganych przy wykonywaniu prac w warunkach szczególnych, lekceważenie – także
przez poszkodowanych – przepisów przy obsłudze maszyn i urządzeń.
A jakie stanowisko w tym względzie zajmuje nauka społeczna Kościoła?
– Papież Leon XIII w encyklice Rerum
novarum napisał: „Jeśli pracownik zmuszony koniecznością albo z obawy przed sytuacją jeszcze gorszą, zgadza się na niekorzystne dla siebie warunki, zostały one bowiem narzucone przez właściciela warsztatu, lub przedsiębiorstwa i chcąc nie chcąc
muszą być przyjęte, jest to oczywistym
gwałtem, przeciwko któremu głos podnosi sprawiedliwość”.
– Ksiądz Prymas Stefan Kardynał Wyszyński na spotkaniu z przedstawicielami
NSZZ „Solidarność” w rezydencji arcybiskupów warszawskich 10 listopada 1980 r. tak
powiedział: „Zadbanie o warunki pracy
jest sprawą pilną. Jeżeli każdy z nas dba o to,
aby w jego domu, choćby ciasnym, były higieniczne warunki życia, to związki zawodowe (…) powinny czuwać nad warunkami
pracy robotników we wszystkich warsztatach, fabrykach, nie wyłączając kopalń”.
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– Papież Pius XI w encyklice Quadrage si mo an no na pi sał: „Pod czas, gdy
z warsztatu materia wychodzi uszlachetniona, człowiek staje się w nim gorszy,
upodlony”.
Zatrudnianie w warunkach ubliżających ludzkiej i pracowniczej godności,
a więc przy niezabezpieczonych przed wypadkami i urazami maszynach i urządzeniach, w warunkach zatruwania środowiska pracy szkodliwymi oparami substancji chemicznych, bez odpowiedniej wentylacji i ochron osobistych, w nadmiernym
hałasie i drganiach mechanicznych – to
wszystko prowadzi w efekcie do wyniszczenia zdrowia człowieka i jego fizycznego unicestwienia.

Prawo do wypoczynku,
czas pracy
Powszechnym zjawiskiem jest nierespektowanie przez pracodawców prawa
pracownika do wypoczynku i do dni wolnych od pracy. Do podstawowych naruszeń
przepisów w tym zakresie należy zaliczyć:
nieudzielanie urlopu w wymaganym terminie, zaniżanie jego wymiaru, zaniżanie wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany
urlop. Nieprawidłowości z tym związane
stwierdzono u ponad połowy kontrolowanych pracodawców. Dane te dotyczą roku 2007 i poprzednich lat.
Jako bezdyskusyjna konieczność traktowane jest w wielu firmach ciągłe wydłużanie czasu pracy ponad dopuszczalne normy
– zwłaszcza tygodniowe. W ten właśnie sposób realizuje się powszechny obecnie wymóg „dyspozycyjności” pracowników. Płacą oni za to gorzką cenę swojego życia prywatnego i rodzinnego nie wspominając już
o konsekwencjach zdrowotnych. Z niepokojem należy stwierdzić, że naruszanie prawa dokonuje się na podstawie niepisanej
umowy między pracodawcami a pracownikami – „umowy” oczywiście wymuszonej sytuacją na rynku pracy. Nieprawidłowości
z tym związane stwierdzono u ponad 30%
kontrolowanych pracodawców.
I znów warto w tym miejscu przywołać
poglądy i stanowiska Kościoła katolickiego i jego autorytetów:
– Prymas Tysiąclecia Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński w liście na 33 Tydzień Mi-

łosierdzia z sierpnia 1977 r. pisze: „Od nas
zależy czuwanie, by ludzie nie wyniszczali sił i zdrowia przez to, że normy, eksport
i kontrakt więcej znaczą niż możliwości fizyczne człowieka z naruszeniem przepisów
o czasie pracy. Od nas zależy, by ludzie nie
byli pobudzani do pracy w godzinach nadliczbowych, czy w niedzielę i święta w nadziei na większe zarobki. Bo cóż pomogą
te zarobki, jeśli człowiek zniszczy zdrowie
i przedwcześnie pomnoży liczbę inwalidów,
czy ofiar źle zorganizowanej pracy”.
– Z kolei Papież Leon XIII w encyklice
Rerum novarum przyznaje robotnikom prawo do ograniczenia liczby godzin pracy
oraz do należnego wypoczynku.
Dbałość o zgodne z przepisami warunki pracy jest sprawą pilną. Bezpośrednie
obowiązki na tym polu spoczywają przede
wszystkim na pracodawcach.

Prawa kobiet…
Kościół upomniał się także o zachowanie praw dla kobiet, dzieci i osób niepełnosprawnych, a więc tych najsłabszych
w procesie pracy.
Sytuacja w tym względzie w wielu zakładach pracy odbiega od obowiązujących
norm. Papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum wskazuje na konieczność odmiennego traktowania dzieci i kobiet, jeśli chodzi o rodzaj i czas pracy. Prawa kobiety muszą być chronione, ponieważ
spełnia ona także zasadniczą rolę w życiu
rodziny. Często pracuje podwójnie: w swoim zawodzie, a później w rodzinnym domu,
jako opiekunka dzieci. Jej czas pracy
trwa nie osiem godzin, ale niekiedy dwa
razy tyle. Stąd też należy jej oddać wyjątkową cześć i szacunek.
Jak prawa kobiet – w procesie pracy – są
niekiedy łamane, wykazały kontrole w sklepach wielkopowierzchniowych (marketach, supermarketach). W tych sfeminizowanych jednostkach kobiety zmuszano do dźwigania i przenoszenia ciężarów
ponad ludzkie siły, z pogwałceniem wszelkich dopuszczalnych norm.
Mechanizmy rządzące rynkiem pracy
szczególnie dotkliwie uderzają w pracowników młodocianych. W wielu zakładach zatrudniających tę grupę osób nie respektuje się zarówno ich podstawowych uprawIP 6/2009

nień, jak i wszelkich innych przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa pracy.
Jest to problem podwójny. Dotyczy nie tylko zagrożeń dla zdrowia i życia młodych ludzi, ale także złych wzorców przekazywanych im u progu dorosłego życia i pracy zawodowej. Najwięcej nieprawidłowości
stwierdza się w dopuszczaniu pracowników
młodocianych do pracy bez wstępnych badań profilaktycznych oraz szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa pracy,
a także bez badań i pomiarów czynników
szkodliwych w środowisku pracy.
Należne miejsce w procesie pracy powinny mieć także osoby niepełnosprawne.
Nie do rzadkości należy likwidacja
spółdzielni inwalidzkich, w których mieli oni zatrudnienie. Państwo powinno je utrzymywać nawet
poprzez odpowiednie dotacje, by
zachować miejsca pracy dla tej
grupy ludzi – ludzi bardzo wartościowych, o olbrzymim potencjale
intelektualnym i często także możliwościach fizycznych. W tym zakresie Państwowa Inspekcja Pracy
podejmuje kontrole zakładów pracy chronionej, w których z reguły
zatrudniani są niepełnosprawni,
a poprzez swoje ustawowe działania wspiera tę grupę zawodową
w realizacji ich ambicji zawodowych. Ich praca – często precyzyjna – daje olbrzymie wartości niezbędne całemu społeczeństwu.
W encyklice Laborem exercens Jan Paweł II pisze: „Osoba przeto w jakiś sposób upośledzona, będąc podmiotem
ze wszystkimi jego prawami, winna mieć
ułatwiony dostęp do uczestnictwa w życiu
społeczeństwa we wszystkich wymiarach
i na wszystkich poziomach, odpowiednio
do swych możliwości. Osoba upośledzona
jest jednym z nas i w pełni uczestniczy
w naszym człowieczeństwie”.
Z przywołania wielu stanowisk Kościoła katolickiego i jego przedstawicieli
w kwestiach pracowniczych można śmiało powiedzieć, że nasi wielcy Polacy: Papież Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia
Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński byli wyjątkowo świadomi znaczenia godnych warunków pracy dla wszystkich ludzi.
Obecne przemiany społeczne i gospodarcze nie mogą usuwać z pola widzenia
problemów związanych z zapewnieniem
warunków pracy zgodnych z przepisami.
Człowiek pracy musi czuć się bezpiecznie
gdziekolwiek jest i cokolwiek w procesie
pracy czyni.
6/2009 IP

Z myślą o zdrowiu
i życiu zatrudnionych
Eliminowanie patologii w stosunkach
pracy i likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia zatrudnionych to przede wszystkim skuteczne działania inspektorów pracy. Swoją misję zawodową wykonują z gorliwością
i determinacją. Do jej realizacji potrzeba
czegoś więcej niż tylko egzekwowanie ustawowych zapisów – potrzeba powołania. Aby
móc je realizować, trzeba kochać ludzi.
Właśnie tę grupę zawodową cechuje miłość
do człowieka. Sprzyja ona łamaniu wszel-

nie tylko modernizują budynki, pomieszczenia pracy oraz maszyny i urządzenia, ale także ponoszą olbrzymie koszty na import nowoczesnych technologii i maszyn, które gwarantują zachowanie światowych standardów
bezpieczeństwa pracy. W takich właśnie zakładach obserwuje się poprawę, istotny postęp w tym obszarze. Dotyczy to szczególnie firm z udziałem kapitału zagranicznego, które mogą pochwalić się nowoczesnymi technologiami i oferują pracownikom odpowiednie standardy bhp.
Zmienia się prawo, także to, które dotyczy świata pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że zmiana stosunków własnościowych nie mo że osła biać
ochronnej funkcji prawa pracy
i zwalniać państwa od zapewnienia pracownikom określonego,
gwarantowanego ustawowo, stopnia ich ochrony. Przemawiają
za tym względy zarówno społeczne, jak i szerzej rozumiane względy gospodarcze.

Społeczne
oczekiwania

kich barier na drodze walki o godność człowieka i jego pracy.
Dla obiektywnego obrazu zagadnienia
należy z prawdziwą satysfakcją odnotować
fakt, iż w ostatnich latach coraz większa
rzesza pracodawców rozumie ciążące
na nich obowiązki w przestrzeganiu przepisów ustawodawstwa pracy i w sposób
właściwy pojmuje swoje posłannictwo, jako organizatorów pracy. Dostrzegają oni
nie tylko potrzebę osiągania słusznych dla
siebie zysków, ale widzą także potrzeby
tych, którzy pomnażają ich dorobek.
Wielu pracodawców ma świadomość, iż
zdrowie i życie zatrudnionych to dla nich
nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale przede wszystkim powinność moralna. Jest to kapitał, na którym
można budować dobre prognozy dla świata pracy na przyszłość.
Przykłady pozytywnych pracodawców
– w obecnym czasie – nie należą do rzadkości. Godny odnotowania jest fakt, że dla
stworzenia bezpiecznych warunków pracy

Być może najbardziej niekorzyst ne – dla ochro ny pra cy
– skutki transformacji gospodarczej mamy już za sobą. Prawdziwość tego stwierdzenia zweryfikują następne lata. Dziś można
stwierdzić jedynie, że – co prawda – w niektórych obszarach
ochrony pracy rzeczywiście zachodzą korzystne zmiany, ale ich zakres jest jeszcze
daleki od społecznych oczekiwań. Błędem
byłoby twierdzić, że nieprzestrzeganie
prawa pracy to tylko wynik trudności
ekonomicznych. Niedostatek środków finansowych ma wprawdzie ogromny wpływ
na zakres działań w obszarze ochrony pracy, ale nie usprawiedliwia nieprzestrzegania prawa.
Należy jednak wyrazić przekonanie,
że postęp w poprawie warunków zatrudnienia będzie następował sukcesywnie.
Podstawę do takiego stwierdzenia dają analizy porównawcze wyników kontroli przestrzegania praw pracowniczych na przestrzeni ostatnich lat. Można jedynie zwrócić się do pracodawców z apelem o dokładanie wszelkich starań, by życie i zdrowie
człowieka w procesie pracy były traktowane jako najwyższa wartość.
Henryk Buchowicz
OIP Kielce
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Z inspektorskiej praktyki

Słodko-gorzka branża
Okres komunijny, Dzień Matki, Dzień Dziecka czy koniec
roku szkolnego, a co za tym idzie – wakacje, oto wystarczające powody, dla których warto przyjrzeć się funkcjonowaniu zakładów cukierniczych. Okazuje się, że
trwający kryzys dotarł także tutaj, a jego skutki odbiły
się na jakości pracy i zatrudnienia. To właśnie ta kropla
goryczy dotycząca słodkiej, bądź co bądź, branży.
Inspektorzy pracy OIP Wrocław skontrolowali 46 zakładów cukierniczych, w większości małych podmiotów gospodarczych (ponad 64% zatrudniało do 20 pracowników). A oto krótkie omówienie
wniosków wynikających z ich pracy.

Pracownicy bez badań
Chociaż nikomu nie trzeba przypominać, że życie i zdrowie człowieka jest dobrem najwyższym, wciąż jeszcze niepokoi swoista niefrasobliwość pracodawców. Kontrole wykazały na przykład zatrudnianie w zakładach cukierniczych osób bez wymaganych badań lekarskich.
Co znamienne, niektóre z nich nie posiadały także aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy
na określonym stanowisku. W tym miejscu na przykład warto zwrócić uwagę na zaskakujące niedopatrzenie dotyczące niewłaściwego doboru środków ochrony indywidualnej rąk.
Zdarzały się również przypadki zatrudniania ludzi, którzy nie przeszli chociażby szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, nie mówiąc już
o szkoleniach okresowych. Do takich sytuacji dochodziło, co gorsza,
w placówkach, gdzie właściciel firmy nie zadbał o przeprowadzenie
oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac. Co za tym idzie, pracownicy nie byli odpowiednio informowani i instruowani o istniejącym ryzyku zawodowym. W konsekwencji nie znali zasad ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami.
Kolejnym zaniedbaniem był nagminny brak rozpoznania procesów
technologicznych. Jest to warunek konieczny w celu wytypowania
czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy. Nieprowadzone były także na bieżąco pomiary stężenia zapylenia (co w zakładach cukierniczych powinno być oczywiste), ani nawet natężenia hałasu.
Karygodnym, ale wcale nie takim rzadkim, okazało się dopuszczanie do obsługi urządzenia energetycznego, którego moc cieplna
przekracza ponad 50 kW, osoby zatrudnionej bez odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania tego typu prac.
I jeszcze jedno spostrzeżenie dotyczące podejścia do zatrudnionego personelu. Otóż wśród najczęściej powtarzających się nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy, wymienić należy nieinformowanie pracowników na piśmie o warunkach zatrudnienia wynikających z art. 29 § 3 Kodeksu pracy, nieprawidłowe prowadzenie
akt osobowych, nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Zagracone korytarze
Jak się okazuje wielu właścicieli zakładów cukierniczych nie zadbało dostatecznie o bezpieczeństwo swoich podwładnych. Najczęstszym
przejawem, delikatnie rzecz nazywając, beztroski, jest brak jakiegokolwiek oznakowania miejsc łatwo dostępnych, a jednocześnie niebezpiecznych, w których pracownik narażony jest na ryzyko kolizji lub upad-
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ku. Równie często okazywało się w czasie kontroli, że ciągi komunikacyjne bywają tarasowane przez opakowania oraz surowce używane
w procesie technologicznym. Codziennością jest fatalny stan podłóg
i posadzek. Pół biedy, gdy takie niedopatrzenie jest krótkotrwałe i dotyczy zwykłego korytarza. Niestety, inspektorzy natknęli się także
(na szczęście sporadycznie) na zatarasowane lub źle opracowane drogi ewakuacyjne.
Co najmniej bezmyślnością wykazali się natomiast ci pracodawcy, którzy nie zadbali o wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie narzędzia, chociaż to akurat wydawałoby się elementarzem.

Wadliwe maszyny
Zaskakująco dużo nieprawidłowości w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy dotyczyło maszyn i urządzeń. A w szczególności:
mieszałek do ciasta, ubijaczek cukier niczych oraz przesiewaczy
do mąki. Nie posiadały one zazwyczaj urządzeń ochronnych czy osłon
na – mogące powodować wypadki czy obrażenia – ruchome części maszyn stykające się bezpośrednio z przerabianym surowcem.
Do tego wiele z nich nie spełniało wymagań zasadniczych (brak deklaracji zgodności, brak znaku CE, brak urządzeń do całkowitego
lub awaryjnego zatrzymania, brak instrukcji użytkowania, instrukcji obsługi bhp).
Nie koniec na tym. Niezadowalająco wypadła także kontrola eksploatacji i urządzeń elektrycznych. Na pierwszy plan wysuwa się w tym
miejscu brak pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych, a co za tym idzie, pod znakiem zapytania trzeba postawić ochronę tam zastosowaną. We wnioskach pokontrolnych pojawiają się nawet zapisy o niewłaściwej eksploatacji urządzeń zasilanych prądem.

Nie ma tego złego
W wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy
oraz udzielonych porad technicznych, niektórzy pracodawcy zdecydowali się na kupienie nowych maszyn (mieszałki do ciasta, ubijaczki cukiernicze, przesiewacze do mąki). Okazywało się bowiem, że
dostosowywanie starych i zużytych do choćby minimalnych wymagań bhp, wiązałoby się z poważnymi kosztami. Poza tym owe maszyny i tak nie osiągnęłyby odpowiedniej i zadowalającej wydajności.
Do tego wciąż ogromnym problemem finansowym byłaby ich energochłonność.
Najczęstsze przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to – zdaniem inspektorów kontrolujących – niewłaściwy nadzór wewnątrzzakładowy nad stanem bhp, lekceważenie zagrożeń zarówno przez
pracowników, jak i pracodawców, w tym i osoby kierujące pracownikami, oraz niska świadomość w zakresie bhp. Przestarzałe, wyeksploatowane maszyny i urządzenia, to właśnie skutek zaostrzającego się kryzysu. Wiele firm boryka się obecnie z trudnościami finansowymi, które w ostatnim okresie znacznie się pogłębiły.

Resumé
Inspektorzy pracy z Wrocławia wydali 739 decyzji, w tym 314 decyzji ustnych. Rygor natychmiastowej wykonalności nadali 250 decyzjom dotyczącym 1 046 pracowników. Nałożyli 22 mandaty karne za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, ponadto w 220
przypadkach udzielili porad prawnych, 310 porad technicznych oraz 90
porad dotyczących legalności zatrudnienia.
W związku z dużą liczbą stwierdzonych nieprawidłowości, kontrole w zakładach cukierniczych będą prowadzone systematycznie.
Anna Stankiewicz
OIP Wrocław
IP 6/2009
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Gdy maszyna idzie na rękę
Zgłoszenie było alarmujące, nastąpiło dociśnięcie dłoni pracownika obsługującego wtryskarkę do matrycy przez zamykającą się formę. Specjalista bhp natychmiast zatelefonował do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Doświadczenie podpowiadało, że taki wypadek musi skończyć się co najmniej zmiażdżeniem kości. W najgorszym wypadku konieczna jest amputacja.
Niewielka miejscowość pod Krakowem. Tutaj mieści się zakład produkujący akcesoria meblowe. W ramach tej działalności między innymi wytwarza detale z tworzyw sztucznych przy użyciu wtryskarek. To
właściwie firma rodzinna. Nawet młodszy brat właściciela pracuje tu

Poszły w ruch telefony. Specjalista ds. bhp realizujący u pracodawcy obowiązki służby bhp niezwłocznie powiadomił Okręgowy Inspektorat Pracy. Zgłoszenia zdarzenia do OIP dokonał, bazując na informacji przekazanej mu również telefonicznie przez pracodawcę.
Dlaczego zdecydował się to zrobić zanim osobiście pojawił się na miejscu zdarzenia? Uczynił tak dlatego, że z jego doświadczenia zawodowego wynikało jasno, że wypadek należy wstępnie zakwalifikować
jako ciężki, czyli podlegający zgłoszeniu do PIP. Przewidywał, że jego skutki to, w najlepszym razie, zmiażdżenie części kończyny, która znalazła się w strefie zamykania formy, a w najgorszym, amputacja urazowa.

Happy end
Na miejscu okazało się, że lewa dłoń poszkodowanego pracownika, która została dociśnięta przez zamykającą się formę, nie będzie musiała być amputowana. Co więcej, ze wstępnej diagnozy medycznej wynikało, że poza powierzchownymi urazami pracownik nie
doznał większych obrażeń. Ostatecznie najpoważniejszym skutkiem
zdarzenia dla poszkodowanego okazało się pęknięcie jednej z kości
śródręcza.

Widok ogólny strefy zamykania formy, gdzie operował dłonią pracownik
przy maszynie obsługując między innymi wtryskarkę. Kiedy kilka lat
temu rozpoczynali działalność nie było ich stać na sprowadzenie nowych maszyn. Wtryskarka wyprodukowana i kupiona w Chińskiej Republice Ludowej to koszt około 100 tysięcy zł. I mowa w tym miejscu
o urządzeniu najtańszym wśród dostępnych na rynku.
Nabycie tak drogiego sprzętu wiązało się automatycznie ze wzrostem kosztów produkcji, a co za tym idzie podniesieniem ceny produktu finalnego. Na to właściciel firmy nie mógł sobie pozwolić. Równocześnie nie chciał wyposażać przedsiębiorstwa w zdezelowane maszyny, które można dostać na rynku niemal po cenie złomu.
Zdecydował się na rozwiązanie pośrednie. Kupił maszyny używane, ale wydał na nie nieco więcej, aby nie nabywać rozpadających
się wraków. Decyzji tej nigdy nie żałował, mimo że – jak twierdzi – wiele zakładów w tej branży jest bardziej konkurencyjnych, a ich właściciele, w przeciwieństwie do niego, mogą sobie pozwolić na zagraniczne wakacje kilka razy do roku, przeznaczając na ten cel fundusze „zaoszczędzone” między innymi na sprzęcie.

Wypadek
Feralnego dnia młodszy brat właściciela jak zwykle stanął
przy maszynie. Dalej wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Z poczynionych na miejscu ustaleń wynika, że zdarzenie miało miejsce
w czasie operowania przez pracownika dłonią w strefie zamykania
formy. Urządzenie pracowało właśnie w cyklu automatycznym. Operator nie zatrzymał urządzenia wyłącznikiem, słusznie zakładając,
że po odsunięciu osłony strefy zamykania formy, jej ruch ustanie dzięki wyłącznikowi krańcowemu zblokowanemu z tą osłoną. Niestety,
tak się nie stało. Wyłącznik krańcowy jest niewidoczny dla operatora ponieważ umieszczony jest po przeciwnej stronie niż panel sterowniczy. Operator nie zauważył więc, że odłamała się końcówka łącząca wyłącznik z osłoną. Ta usterka stała się przyczyną nieuchronnego wypadku.

Zdefektowany wyłącznik krańcowy – powiększenie
W tej sytuacji wydawało się, że to sam pracownik, dzięki błyskawicznemu uruchomieniu wyłącznika awaryjnego, w który wyposażane jest urządzenie, zminimalizował skutki zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające wykazało inną przyczynę.
Z dokumentacji technicznoruchowej urządzenia wynika, że
oprócz wyłącznika krańcowego zblokowanego z osłoną strefy zamykania formy, wtryskarka wyposażona jest w dodatkowe zabezpieczenie działające przez detektor położenia formy. To właśnie on wyłącza ruch, gdy pomiędzy formą a matrycą znajduje się jakaś przeszkoda. Oba ww. zabezpieczenia są konieczne w tego typu urządzeniach,
zgodnie z wymaganiami minimalnymi.

Wnioski
O tym, że warto ze względów bezpieczeństwa ponieść dodatkowe koszty dostosowania urządzenia do wymagań minimalnych wystarczająco chyba przekonuje przytoczona historyjka o pracodawcy, który w małej miejscowości pod Krakowem zajmuje się produkcją akcesoriów meblowych. Na pewno za decyzję o zakupie
droższych, ale spełniających minimalne wymagania urządzeń, jest
i będzie mu zawsze wdzięczny młodszy brat, który mimo przykrych
konsekwencji naruszenia zasad bezpiecznej obsługi urządzenia, pozostał osobą w pełni sprawną.
Bogdan Solawa
OIP Kraków

