Ukazuje się od 1929 roku

Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy

Przed koncertem
Madonny

Nr 9 (319) 2009

Z OBRAD RADY OCHRONY PRACY

W numerze
3

O bezpieczeństwie pracy
i misji mediów publicznych

3

Komisje sejmowe przyjęły
sprawozdanie

4
6

Wiadomości nie tylko z kraju

8

10

14

Najważniejsze są dobre nawyki
Na 30-hektarowym gospodarstwie specjalizującym się od kilku
lat w hodowli prosiąt, która obecnie liczy sobie 250 loch, Alina
i Stanisław Pietrzakowie gospodarują od 26 lat. – Wiadomo, że
nie od początku było tak, jak dziś.
Sukcesywnie zwiększaliśmy produkcję i wydajność, zawsze jednak najważniejsze było
bezpieczeństwo pracy.
Małe lekcje dorosłego życia
Jak każdego lata, inspektorzy
pracy nie ograniczyli się jedynie
do opublikowania, powielenia czy
odczytania apelu szefa inspekcji.
W całej Polsce starali się zadbać,
aby te wakacje przebiegały jak
najbardziej bezpiecznie.
Nie stresujmy się, dogadajmy
się!

O bezpieczeństwie pracy
i misji mediów publicznych

12
14
16
18
21
24
25
26

EURONEWSY

28

Idealista i społecznik
Korupcja stanowi najbardziej drastyczne naruszenie obowiązków
bezstronności przez urzędnika.
W wielu krajach w kodeksach etyki
poświęca się dużo uwagi na określenie charakteru drobnych i zwyczajowo przyjmowanych
upominków, które nie naruszają
standardów etycznych.

31
32

Biblioteka

W dyskryminacji po nowemu
Koncertowa kontrola
Legalni wciąż nielegalnie
Siatki bezpieczeństwa
Potrzebuję wyzwań
Jak bronić się przed agresją?
Nowości, wznowienia, plany
na przyszłość

Bez osłony jak… bez ręki

W dyskryminacji po nowemu
Zmiany przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu objęły również definicję molestowania, w tym
seksualnego. O molestowaniu można było mówić,
gdy chodzi o zachowania, które mają na celu lub wywołują naruszenie czyjejś godności albo poniżenie
lub upokorzenie. Aktualnie molestowaniem nazwiemy również takie niepożądane zachowanie, które doprowadzi do stworzenia wobec pracownika
zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej
lub uwłaczającej atmosfery (183a § 5 kodeksu pracy).

Z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telewizji Polskiej S.A., Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polskiego Radia S.A.,
pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, 25 sierpnia br., odbyło się pierwsze, po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy.
Prezentując stanowisko Rady Ochrony
Pracy w sprawie działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz prawa pracy, prowadzonej
przez ośrodki i instytucje szkoleniowe, dr
Andrzej Eligiusz Paszkiewicz stwierdził, iż niewątpliwie jedną z przyczyn wzrostu wypadkowości przy pracy jest niezadowalający poziom i zakres nauczania
w szkołach i uczelniach, a szczególnie
w szkoleniu pracowników w zakresie
bhp oraz prawa pracy. Taka sytuacja
przekłada się jednoznacznie na brak
przygotowania zatrudnionych do bezpiecznego wykonywania zadań. W przyjętym przez Radę stanowisku podkreślono,
że „Państwowa Inspekcja Pracy w ramach
działalności kontrolnej powinna szczególną uwagę zwrócić na przygotowanie
i prowadzenie wstępnych szkoleń pracowników na stanowiskach pracy, przede
wszystkim zaś na znajomość bezpiecznych
metod i zasad wykonywania pracy. Ponadto wprowadzenie wymagań kompetencyjnych i rejestracji jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bhp powinno dać inspekcji pracy pełniejsze podstawy do oceny
efektywności szkolenia”.
Członkowie Rady Ochrony Pracy krytycznie odnieśli się do przygotowanego
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji materiału nt. „Realizacji misji mediów
publicznych w zakresie upowszechniania
bezpiecznych warunków pracy i przestrzegania prawa pracy w programach Telewi-

zji Polskiej S. A.” Infor mował on m.in.
o audycjach, w których prowadzono „rozmowy z lekarzem i ratownikiem o niebezpiecznych zabawach na zamarzniętych jeziorach” czy omawiano „listę realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 20062010”. Mediom publicznym zarzucono
brak jasno określonej strategii, mającej
na celu promowanie bezpiecznych zachowań w pracy. Wskazywano na pogoń
za sensacją, kosztem propagowania pozytywnych przykładów, dobrych praktyk
i postaw.

Odpierając zarzuty, przedstawiciele
mediów usprawiedliwiali się głównie brakiem funduszy finansowych oraz nieatrakcyjnością tematyki bhp. Tymczasem takie audycje jak chociażby „Piórkiem i węglem” prof. Wiktora Zina, „Ojczyzna-polszczyzna” prof. Jana Miodka czy
„Sonda” autorstwa Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka dowodzą, że każdy, nawet najtrudniejszy temat, można
ubrać w atrakcyjną i przystępną dla odbiorcy formę. Zabierając głos w debacie,
szef inspekcji pracy stwierdził m. in.:
– Inspekcja pracy dysponuje interesującymi materiałami, które zawierają cenne i potrzebne informacje. Na bazie konkretnych przypadków, z jakimi nasi inspektorzy spotykają się na co dzień, można poprowadzić niejedną interesującą dyskusję,
analizującą wybrane zdarzenia. Czy taki
cykliczny program edukacyjny zagwarantuje wysoką oglądalność? W mojej ocenie tak, pod warunkiem, że zrealizują go
i poprowadzą wysokiej klasy fachowcy
– podkreślił Tadeusz J. Zając.
Podsumowując dyskusję, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy Zbigniew Żurek zapowiedział wystosowanie
do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego pisma, zawierającego krytyczne uwagi dotyczące realizacji misji mediów publicznych w zakresie upowszechniania bezpiecznych warunków pracy
i przestrzegania prawa pracy.
Jerzy Wlazło

Komisje sejmowe przyjęły sprawozdanie

Okładka:
fot. Anna Wójcik

Połączone Komisje do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, obradujące 26 sierpnia br.
w gmachu parlamentu pod przewodnictwem Magdaleny Kochan,
przyjęły sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2008 roku. Dokument zaprezentował posłom Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy.
Szef inspekcji pracy omówił najważniejsze dokonania w działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej inspekcji w roku spra9/2009 IP

wozdawczym, akcentując wymierne efekty tych działań. Należą
do nich m. in.: zlikwidowanie w kontrolowanych zakładach bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia w odniesieniu do 53,5
tys. pracowników, wyegzekwowanie dla 150 tys. pracowników należności na kwotę 104 mln zł, udzielenie ponad miliona trzysta
tysięcy porad prawnych i technicznych.

Dokończenie na stronie 6.
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Kraków Bonarka City Center – budowa centrum handlowo-rozrywkowego – to obecnie największe przedsięwzięcie budowlane
na terenie województwa małopolskiego. Liczba zatrudnionych przy realizacji inwestycji ciągle rośnie, średnio pracuje tu około 2 tys. osób.
Budowa została objęta stałym nadzorem ze strony Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Dla wykonawców I etapu projektu OIP przeprowadził trzy szkolenia w ramach kampanii „Pracuj bezpiecznie na wysokości”. Podczas szkolenia zaprezentowano podstawowe obowiązki
pracodawców i pracowników, przykłady stwierdzonych przez inspektorów zaniedbań związanych z pracą na wysokości oraz różnorodne środki techniczne do ochrony przed upadkiem z wysokości, a także spo-

rze pracy w Katowicach. Było ono okazją do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, służb bhp oraz osób reprezentujących organy nadzoru nad warunkami pracy. Tematem przewodnim spotkania było omówienie problemów, które najbardziej doskwierają przedstawicielom branży budowlanej. Dotyczą one kwot przetargów realizowanych w trybie zamówień publicznych, a w szczególności bezkrytycznego przyjmowania przez inwestorów ofert wykonawców proponujących najniższą cenę; braku wykwalifikowanej kadry kierowniczej nadzorującej prace budowlane, zbyt małej ilości szkół zawodowych z zapleczem warsztatowym, kształcących
w zawodach budowlanych. Ponadto przedstawiciel OIP Katowice omówił stan wypadkowości w budownictwie na Śląsku w 2008 r. i w I półroczu br. oraz realizację działań prewencyjnych skierowanych do małych pracodawców branży budowlanej. W efekcie spotkania obie komisje ustaliły wspólne działania, które będą zmierzały do poprawy warunków pracy. Wypracowano projekt uchwały z propozycją zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych. Zostanie on skierowany
do parlamentarzystów, samorządowców oraz inwestorów.

Warszawa W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 31 lipca odbyła się narada kierownictwa okręgu z przedstawicielami Ambasady Chińskiej, „chińskiej inspekcji pracy”, kierownictwem i pracownikami chińskiej firmy QXCE Company Ltd. Narada była poświęcona statusowi prawnemu pracowników QXCE Co Ltd w Polsce. Goście z Chin
zaakceptowali ekspercką rolę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie podczas ustalania warunków zatrudnienia cudzoziemców
przez polskie podmioty gospodarcze. Ponadto omówiona została problematyka związana z odpowiedzialnością pracodawców za nieprzestrzeganie polskiego prawa pracy oraz zagadnienia legalności zatrudnienia
i pobytu cudzoziemców w Polsce.
Rzeszów Z inicjatywy inspektora pracy nadzorującego sektor le-

sób ich prawidłowego montażu. Każdy z cykli szkoleniowych uzupełniony został pokazami praktycznych zastosowań środków ochrony indywidualnej oraz dyskusją związaną z polskimi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi nowego pojęcia występującego w niektórych krajach europejskich, czyli „alpinizmu przemysłowego”. W trakcie szkoleń kilkudziesięciu pracodawców zgłosiło swój akces do programu prewencyjnego „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – zagrożenia upadkiem z wysokości”.

Rzeszów W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 25 sierpnia odbyło się seminarium dla właścicieli firm prowadzących działalność budowlaną, którzy przystąpili do programu prewencyjnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy. Tematem seminarium
były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Inspektorzy pracy m.in. przedstawili wymagania ustawy o służbie medycyny pracy, omówili zagadnienia dotyczące
dostosowania maszyn i innego sprzętu roboczego do minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy. Przedstawili także okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, jakie zaistniały w tym roku podczas wykonywania robót budowlanych na terenie działania OIP w Rzeszowie.
Katowice 4 sierpnia w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy odbyło się spotkanie członków Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie z przedstawicielami Komisji Ochrony Pracy
– drugiego doradczego ciała powołanego przy okręgowym inspekto-

śnictwa od wielu lat prowadzone są intensywne szkolenia właścicieli
zakładów usług leśnych z terenu Podkarpacia. Uczestniczą w nich również pracownicy służby leśnej z poszczególnych nadleśnictw. Celem
spotkań jest promocja zagadnień ochrony pracy i zdrowia osób zatrudnionych w tej dziedzinie gospodarki. W bieżącym roku przeprowadzono już 6 szkoleń w nadleśnictwach: Dynów, Dębica, Brzozów, Stuposiany, Mielec i Dukla. Zorganizowano także naradę prewencyjną z udziałem dyrektora i naczelników wydziałów merytorycznych Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i 28 nadleśniczych – pracodawców z nadleśnictw zgrupowanych organizacyjnie w tejże dyrekcji.
W jednym ze spotkań (Nadleśnictwo Stuposiany) uczestniczył zastęp-

ca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych. Uczestnikom szkoleń przekazano broszury informacyjno-edukacyjne. W spotkaniach wzięło udział ok. 270 osób.

Poznań Wstrzymaniem prac rozbiórkowych zakończyła się 13 sierpnia wizyta inspektora pracy na placu budowy w centrum Poznania. Widok pracowników wykonujących niebezpieczne prace na wysokości bez
zabezpieczenia spowodował natychmiastową reakcję inspektora, który niezwłocznie nakazał wstrzymać prace do czasu zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości. W trakcie kontroli na budowie nie było ani kierownika, ani dziennika budowy. Obecny był natomiast pracodawca, który niezwłocznie podjął się realizacji wydanych
przez inspektora pracy decyzji. Dzięki zdecydowanej i szybkiej reakcji inspektora PIP nie doszło do tragedii. W chwili kontroli na budowie pracę z narażeniem życia wykonywało 6 pracowników.
Bydgoszcz Podczas dorocznych targów rolniczych w Żninie 22
i 23 sierpnia pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy udzielali porad związanych z bezpieczeństwem pracy na wsi. W punkcie konsultacyjnym PIP uruchomionym podczas dwudniowych XIII Pałuckich Targów Rolnych wystawcy i odwiedzający targi chętnie korzystali także
z materiałów promocyjno-prewencyjnych oraz porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci na wsi. Pałuckie Targi Rolne to impreza wystawiennicza organizowana od 1997 roku w Żninie. Co roku gromadzi wystawców z całej Polski oferujących między innymi: maszyny rolnicze, środki ochrony roślin, pasze i nawozy a także producentów reprezentujących branżę budowlaną i spożywczą. Patronat nad targami sprawowali: minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, wojewoda kujawsko-pomorski oraz marszałek województwa.
Warszawa Podsumowaniu wyników kontroli legalności zatrudnienia w pierwszym półroczu br. poświęcona była konferencja prasowa,
która odbyła się 4 sierpnia w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli: główny

nia i wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz 154 kontrole przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nieprawidłowości stwierdzono w blisko połowie skontrolowanych podmiotów. Najwięcej ich odnotowano w branżach: handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe oraz
budownictwo.

Warszawa Inspektorzy pracy z sekcji budowlanej OIP przeprowadzili 20 sierpnia szkolenie dla przedstawicieli firm budowlanych biorących udział w dostosowawczo-naprawczym programie PIP pod hasłem „Bezpieczna budowa”. Na wstępie omówili cele i zasady udziału firm w programie. Tematyka referatów, ilustrowana materiałem gra-

ficznym, dotyczyła: statystyki wypadkowości w budownictwie, przyczyn
wypadków z uwzględnieniem czynników organizacyjnych, technicznych
i ludzkich. Ponadto poddano analizie techniczne okoliczności występowania zagrożeń życia i zdrowia w związku z brakiem zabezpieczeń
ochronnych przy pracach na wysokości. Przedstawiono nowoczesne
środki ochrony zbiorowej i indywidualnej zapewniające bezpieczną pracę oraz eliminujące zagrożenie upadkiem z wysokości. Zwrócono szczególną uwagę na zasady stosowania siatek ochronnych – środka
ochrony zbiorowej. Uczestnicy zajęć otrzymali na koniec dyplomy-certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Gdańsk W okresie wakacyjnym, wzorem lat ubiegłych, Okręgowy Inspektorat Pracy w ramach współpracy z Komendą Chorągwi
Gdańsk Związku Harcerstwa Polskiego przeprowadził cykl pogadanek
dla uczestników obozów harcerskich organizowanych na terenie województwa pomorskiego. Inspektorzy pracy odwiedzili obozy harcerskie w: Leśnej Hucie, Starym Karpnie, Czernicy, Ustce, Potęgowie
i Gołuniu. Tematyka pogadanek dostosowana była do wieku uczestników obozu. Obejmowała m.in. warunki zatrudnienia młodzieży w okresie wakacji, a w przypadku dzieci i młodzieży z terenów wiejskich – zagadnienia bezpieczeństwa pracy w polu i obejściu.

inspektor pracy Tadeusz Jan Zając oraz dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski. Pomimo mniejszej o połowę liczby kontroli w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wzrosła liczba wykrywanych przypadków nielegalnego zatrudnienia. W opinii głównego inspektora pracy, jest to
dowód na sprawną i skuteczną pracę specjalnej grupy inspektorów,
skierowanych tylko do tych działań. W pierwszym półroczu br. inspektorzy pracy przeprowadzili ok. 7,5 tys. kontroli w zakresie legalności
zatrudnienia, w tym 6 962 kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, 642 kontrole legalności zatrudnie-

Lublin Starszy inspektor pracy z zamojskiego oddziału inspekcji
pracy Dariusz Pudło był gościem Katolickiego Radia Zamość. Tematem dwóch audycji wyemitowanych 18 i 25 lipca br. były zagrożenia,
jakie niesie za sobą usuwanie z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest. Przedstawiono obowiązki właścicieli budynków,
w których użyto materiały zawierające azbest oraz procedury związane z pracami demontażowymi, transportowymi i utylizacyjnymi wyrobów azbestowych. Z kolei radio „Er” – Rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej transmitowało na żywo rozmowy ekspertów o bezpieczeństwie
pracy w rolnictwie, w których uczestniczył Krzysztof Goldman, okręgowy inspektor pracy. 27 lipca Anna Smolarz, nadinspektor pracy
i Wojciech Dziedzic, starszy inspektor pracy wzięli udział w cyklicznej audycji radia „Er” pod tytułem: „Porozmawiajmy”. Tematem programu było bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Dokończenie ze strony 3.

Komisje sejmowe...
Tadeusz Jan Zając podkreślił, że w 2008 r.
znacznie częściej niż w latach poprzednich inspektorzy pracy stosowali środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń,
ostrzeżeń czy zwrócenia uwagi. Objęli nimi ponad siedem tys. pracodawców. To dwukrotnie
więcej niż rok wcześniej. W większości przypadków środki te kierowane były do pracodawców, u których kontrole przeprowadzano
po raz pierwszy, a charakter ujawnionych wykroczeń oraz podjęte działania wskazywały, że
wystarczą pouczenia dla wyeliminowania naruszeń prawa. Szef PIP zwrócił także uwagę,
iż okres sprawozdawczy – pierwszy pełny rok
obowiązywania zaostrzonych kar za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym nie przyniósł, jak wynika ze „Sprawozdania”, spodziewanego przełomu w zakresie poprawy stanu
praworządności w naszym kraju.
– Sytuacja ta wymaga oczywiście pogłębionej analizy – być może wysokość grzywny nakładanej na sprawców wykroczeń jest
wciąż za niska – uważam jednak, że nie poprzez kary i represję wiedzie droga do zapewnienia praworządności w stosunkach pracy.
Tym, czego potrzebujemy, jest „kultura innowacyjności” rozumiana jako proces stałego ulepszania, poszukiwania nowych obszarów działalności i wdrażania coraz lepszych
i bardziej efektywnych rozwiązań, w tym
przede wszystkim w zakresie prewencji
i wdrażania dobrych praktyk – stwierdził Tadeusz Jan Zając.
Główny inspektor pracy podziękował pracownikom PIP za ciężką pracę w roku sprawozdawczym.
Stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie
sprawozdania przedstawił połączonym komisjom jej sekretarz poseł Janusz Krasoń. Zawiera ono pozytywną ocenę działalności PIP
w 2008 r. Poseł, będący zarazem zastępcą przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli
Państwowej, równie pozytywnie odniósł się
do przedłożonego sprawozdania w wygłoszonym przez siebie koreferacie. Zabierając głos
w dyskusji podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy wzorowo wywiązała się w rozpatrywanym okresie z nałożonych na nią ustawowych zadań. Natomiast poprawa zasygnalizowanego w czasie obrad niezadowalającego stanu bezpieczeństwa pracy w kraju wymaga działań systemowych z udziałem różnych resortów,
przy wykorzystaniu mechanizmów finansowych
państwa.
W dyskusji posłowie dzielili się również
uwagami i sugestiami na temat skuteczności działań inspekcji pracy, współdziałania
urzędu z partnerami społecznymi; pozytywnie wypowiadali się o działalności prewencyjnej PIP, zwłaszcza w rolnictwie indywidualnym.
W posiedzeniu uczestniczyli zastępcy
głównego inspektora pracy: dr Marian Liwo i Anna Tomczyk.
(D. D.)
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Najważniejsze
są dobre nawyki

koła, z urazem miednicy trafiła do szpitala; 15-latkowi sadzarka do ziemniaków
zmiażdżyła dłoń, kiedy chłopak pomagał
rodzicom w polu.
Tych wypadków można było uniknąć.
Dlatego inspektorzy pracy nasilają swoje
działania prewencyjne. W roku ubiegłym
przeprowadzili ponad 14 tys. wizytacji go-

czeństwo obsługi. 70% ocenionych pił
– maszyn powszechnie stosowanych w gospodarstwach rolnych – nie posiadało
osłon tarczy piły lub osłon napędu tarczy.
Co drugi ciągnik nie miał osłony wału przegubowo-teleskopowego. 141 ciągników
wykonanych było we własnym zakresie
przez rolników (tzw. samy). Urządzenia te

spodarstw rolnych i miejsc prowadzenia
prac polowych, o 48% więcej niż rok
wcześniej. Dokonali przeglądu stanu technicznego 9,2 tys. ciągników, ok. 9 tys. przyczep rolniczych, ok. 4 tys. kombajnów oraz
ponad 9 tys. innych maszyn i urządzeń
technicznych używanych przy pracach
rolniczych (np. piły tarczowe do cięcia
drewna, prasy do słomy, kosiarki, maszyny do zbioru roślin okopowych, opryskiwacze, rozrzutniki obornika). Zły stan techniczny urządzeń może generować poważne
zagrożenia dla użytkujących je rolników.
Co druga maszyna lub sprzęt rolniczy ocenione przez pracowników inspekcji w trakcie wizytacji, posiadała uchybienia w stanie technicznym, mające wpływ na bezpie-

nie spełniały wymogów bhp i stwarzały bardzo duże zagrożenia wypadkowe.
Pozytywnym zjawiskiem jest znaczne
wyeliminowanie wieloetapowego zbioru

– Aby promować bezpieczne praktyki pracy w gospodarstwie
rolnym przyjechaliśmy na Lubelszczyznę, do wsi Pawlin – powiedział główny inspektor pracy, Tadeusz Jan Zając, który 24
lipca br. odwiedził gospodarstwo Aliny i Stanisława Pietrzaków, laureatów ubiegłorocznego konkursu na najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w Polsce. – Chcemy, by te dobre
praktyki, na ile to możliwe, były wdrażane w całym kraju.
Z rolnikami oraz licznie uczestniczącymi w tej wizycie przedstawicielami mediów
szef inspekcji pracy rozmawiał o zagrożeniach występujących w rolnictwie, przyczynach wypadków, do jakich dochodzi w polu i obejściu gospodarskim, jak również
o wiążących się z tym działaniach prewencyjnych inspektorów pracy – Tylko w ubiegłym roku 95 osób straciło życie, a ponad 25 tysięcy mieszkańców wsi zostało
poszkodowanych w wypadkach w rolnictwie. Jest to wprawdzie o 4,3% mniej niż
rok wcześniej, ale należy pamiętać, że te
statystyki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego nie uwzględniają wypadków
z udziałem dzieci – zaznaczył Tadeusz Jan
Zając. – To właśnie do najmłodszych skierowane są te działania prewencyjne, które mają wpływać na budowanie ich świadomości bezpieczeństwa i pracy na wsi.
Dzieci pomagają przy pracach w gospodarstwie. Często wykonują prace im absolutnie niedozwolone. Niestety, zwykle spotyka się to z pełną aprobatą dorosłych, dla
których powodem do dumy jest np. fakt,
że ich kilkuletnia pociecha kieruje ciągnikiem. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo. Staramy się więc docierać także
do najmłodszego pokolenia społeczności
wiejskiej. Do nich adresowane są różnego
rodzaju konkursy, prelekcje w szkołach czy
specjalnie przygotowywane wydawnictwa.
Na 30-hektarowym gospodarstwie specjalizującym się od kilku lat w hodowli prosiąt, która obecnie liczy sobie 250 loch, Alina i Stanisław Pietrzakowie gospodarują od 26 lat. – Wiadomo, że nie od początku było tak, jak dziś. Sukcesywnie
zwiększaliśmy produkcję i wydajność, zawsze jednak najważniejsze było bezpieczeństwo pracy – mówili lubelscy rolnicy.
Szczególne znaczenie mają dobre nawyki
życia codziennego. – Jeśli chodzi np.

o maszyny, to istotne jest, żeby, po pracy,
zostawiać je w takim stanie, by były gotowe do następnej pracy. Nie czekamy
na terminy z ich przeglądem czy remontami. Cały sprzęt garażujemy – tłumaczył
Stanisław Pietrzak. – Wiele wskazówek
uzyskaliśmy od inspektora pracy, Krzysztofa Sabarańskiego z Lublina, ale wybudowanie własnej stacji paliw, to był nasz
pomysł. Zrealizowaliśmy go, żeby ułatwić
sobie pracę, zyskać czas.
– Wcale nie trzeba mieć wielkich pieniędzy, żeby stosować, przykładowo, osłony
w maszynach rolniczych – podkreślała rolniczka z Pawlina. – Ich koszty nie są wielkie, a skutki wypadku, do którego może
dojść, gdy osłony nie ma, bardzo poważne,
bo zwykle wiążą się one z trwałym kalectwem, a nawet utratą życia. Nie ma takich
pieniędzy, które by to zrekompensowały.
– To są przede wszystkim wielkie ludzkie tragedie, o kosztach społecznych nie
wspominając. Wciąż, szczególnie w okresie
wzmożonych prac żniwnych, donoszą o nich
media – mówił, w trakcie wizyty u lubelskich
rolników, główny inspektor pracy.
– Tylko w ostatnich dniach 39-letni rolnik doznał poważnych obrażeń głowy, gdy
naprawiał koło ciągnika rolniczego. Inny, 40-letni mężczyzna, doznał urazów jamy brzusznej i klatki piersiowej wskutek
przygniecenia przyczepą załadowaną zbożem. W taki właśnie sposób śmierć poniósł 60-letni mężczyzna we wsi Siedliszcze w Woli Uhruskiej. Przykłady
można mnożyć, niestety również te dotyczące dzieci – informował przedstawicieli mediów, którzy także oglądali gospodarstwo rolników z Pawlina, Tadeusz Jan Zając. – 5-letni Piotruś, bawiąc się na polu,
wpadł pod pług, chłopczyk zmarł w szpitalu; 10-letnia dziewczynka spadła z załadowanej sianem przyczepy wprost pod jej
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zbóż z użyciem wiązałek i kosiarek na rzecz
zbioru kombajnowego. Oznacza to zmniejszenie nakładu pracy, co powinno przełożyć się na zmniejszone ryzyko wypadkowe.
Państwowa Inspekcja Pracy, obok doradztwa realizowanego podczas wizytacji
w gospodarstwach rolnych, prowadzi działalność o charakterze edukacyjnym dla społeczności wiejskiej (dzieci i dorośli). Dotyczy ona najczęściej występujących podczas pracy w rolnictwie zagrożeń, efektem
których są np. upadki (w roku ub.: 8 462
poszkodowanych), pochwycenia lub uderzenia przez części ruchome maszyn
(2 546 poszkodowanych), urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie (2 502
poszkodowanych).
– Prewencja wśród rolników jest sprawą absolutnie kluczową, gdyż karanie rolników np. po zaistnieniu wypadku nie byłoby dobrym i skutecznym rozwiązaniem
– podkreślał w rozmowach z dziennikarzami Tadeusz Jan Zając, który dopytywał też
o formy docierania z informacjami do samych zainteresowanych. Różnego rodzaju szkolenia, doradztwo, również za pośrednictwem mediów, także internetu, do którego rolnicy coraz częściej zaglądają, zdaniem rolników z lubelskiego Pawlina
sprawdzają się najlepiej. Oczekiwane są także wizyty inspektorów pracy, którzy
na miejscu wskazują na ewentualne zagroże nia, za chę ca ją
do poprawy stanu
technicznego maszyn rol ni czych,
współ uczest ni czą
w akcjach wymiany
starych osłon wałków odbioru mocy
ciągników, organizują po ka zy bez piecznej obsługi ciągników i agregowanych maszyn, pilarek, pił łańcuchowych (dla 1,5 tys.
rolników i uczniów
szkół rol ni czych
w 2008 r.).
W wizycie na lubelskiej wsi uczestni czy li rów nież
przed st a wi cie le
Okrę gowe go In spektoratu Pracy
w Lublinie, z jego szefem Krzysztofem
Goldmanem.
Beata Pietruszka

7

W połowie sierpnia inspektor pracy
OIP w Łodzi Janusz Krupa spotkał się
z uczestnikami obozu harcerskiego w Białym Brzegu (Stanica Harcerska Hufca Radomsko). Pięćdziesięciu sześciu harcerzy w wieku od 6 do 17 lat dowiedziało
się, jakich prac nie mogą wykonywać
w go spo dar stwie rol nym. In spek tor,
omawiając przykłady wypadków i niebezpiecznych zachowań dzieci, wy jaśnił,
jak należy bezpiecznie pomagać rodzicom
i jak należy się bezpiecznie bawić. Potem
przyszła pora na film „Rolnictwo, sposób
na życie”, w którym przedstawione zostały najczęściej zdarzające się wypadki dzieci na wsi. Na zakończenie młodsze dzieci otrzymały od inspektora pracy, opracowany przez GIP komiks „Przygoda
na wsi – Zobacz co ci zagraża”, a starsi
harcerze poradnik dla młodzieży „Bezpiecznie na wsi”.

Małe lekcje dorosłego życia
Wakacje już za nami, a wraz z nimi najbardziej gorący okres na polskiej wsi, czas
żniw. Jak co roku główny inspektor pracy
wystosował do polskich rolników apel
o bezpieczne żniwa. I jak co roku duży nacisk położył na bezpieczeństwo dzieci, które zbyt często ulegają wypadkom w czasie
prac polowych czy to przez nieuwagę, czy
przez bezmyślność. A przecież wakacje mają być dla nich najbardziej radosnym okresem w roku.
Jak każdego lata, inspektorzy pracy nie
ograniczyli się jedynie do opublikowania, powielenia czy odczytania apelu szefa inspekcji. W całej Polsce starali się zadbać, aby te wakacje przebiegały jak najbardziej bezpiecznie.

Najlepsza Kropla Wody
Z udziałem szefa Państwowej Inspekcji
Pracy Tadeusza Jana Zająca 6 czerwca
br. w Nowinach koło Kielc odbył się X Ogólnopolski Zlot Klubów 4H, podczas którego podsumowano ogólnopolski konkursu
pod hasłem: „Wsi bezpieczna, wsi wesoła”.
Pomysł na taki konkurs zrodził się kilka lat
temu z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach i Świętokrzyskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach a został zrealizowany w ramach X Ogólnopolskiego Zlotu Klubów 4H
w 2009 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.
Kluby 4H działają głównie na terenach
wiejskich i są to organizacje społeczne dla
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dzieci i młodzieży, które kładą nacisk
na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i poszerzenia wiedzy. Koordynację działalności Klubów 4H prowadzą wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
i Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Celem konkursu było przygotowanie
i upowszechnianie zasad bezpieczeństwa
dzieci na wsi oraz promocja dobrych
praktyk w tym zakresie, przygotowanych
przez kluby 4H. Do konkursu zgłoszono
prace z 60 klubów z terenu Polski. Pierwszą nagrodę i puchar ministra rolnictwa
otrzymał Klub 4H „Kropla Wody” – Potok
Stary z województwa lubelskiego. W trakcie podsumowania ogólnopolskiego konkursu 23 kluby otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym cztery nagrody
w formie sprzętu fotograficznego, komputerowego i grającego, które wręczył główny inspektor pracy – Tadeusz Jan Zając.
Na zakończenie podsumowania Zlotu
prezes fundacji 4H w Polsce, Katarzyna
Boczek wręczyła głównemu inspektorowi pracy rysunek wykonany przez dzieci,
wyrażając w ten sposób podziękowanie
za objęcie patronatu nad zlotem, osobisty
udział w imprezie, a także wkład Państwowej Inspekcji Pracy w organizację konkursu i całego przedsięwzięcia.

Bezpieczne półkolonie
Pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji
OIP w Bydgoszczy odwiedzili dzieci wypo-

Przygody na wsi

czywające na półkoloniach w podbydgoskim
Trzcińcu, Kruszynie Krajeńskim oraz gminie Brzuze i Ugoszcz. W trakcie tych niecodziennych spotkań Michalina Burker
i Anna Subkowska organizowały pogadanki i konkursy plastyczne z nagrodami
– wszystko po to, aby najmłodsi wiedzieli
jak bezpiecznie pomagać w gospodarstwie.
W sumie w spotkaniach organizowanych
przez całe wakacje wzięło udział blisko dwustu uczestników półkolonii.
A oto zwycięzcy lokalnych konkurów.
Laureaci z Trzcińca: Natalia Puczyńska, Jan
Gierszewski, Julia Łukaszewicz. Laureaci
z Kruszyna Krajeńskiego: Mateusz Kujat,
Patrycja Przyborska, Krystian Kuras.

Harcerstwo na tak
W okresie wakacyjnym, wzorem lat
ubiegłych, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Gdańsku, w ramach współpracy z Komendą Chorągwi Gdańsk Związku Harcerstwa Polskiego, przeprowadził cykl spotkań
z uczestnikami obozów harcerskich organizowanych na terenie województwa pomorskiego.
Inspektorzy pracy odwiedzili obozy harcerskie m.in. w: Leśnej Hucie, Starym Karpnie, Czernicy, Ustce, Potęgowie i Gołuniu.
Tematyka spotkań, w zależności od wieku
uczestników obozu, obejmowała m.in. warunki zatrudnienia młodzieży w okresie wakacji, a w przypadku dzieci i młodzieży z terenów wiejskich – zagadnienia bezpieczeństwa pracy w polu i obejściu.
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Po raz kolejny krakowscy inspektorzy
pracy w porozumieniu z Nowosądeckim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadzili prelekcje na temat występujących zagrożeń oraz bezpiecznych zachowań w życiu codziennym w gospodarstwie rolnym.
W spotkaniach uczestniczyło 160 dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych pochodzących z rodzin wiejskich z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego oraz nowotarskiego, przebywających na koloniach letnich w Chełmcu.
W trakcie spotkania z inspektorami pracy dzieci chętnie dzieliły się własnymi obser wacjami związanymi z życiem i pracą
na wsi. Większość z nich wzięła udział
w konkursie plastycznym na temat „Przedstaw pracę, którą wykonujesz w gospodarstwie rolnym swoich rodziców”. Wszyscy

uczestnicy otrzymali między innymi broszury „Przygoda na wsi – zobacz, co ci zagraża.”

Porażkowie uczą
Przedstawiciel poznańskiego oddziału
PIP w Ostrowie Wlkp., wspólnie z przedstawicielami PT KRUS Ostrów Wlkp.,
w minione wakacje, spotkał się z dziećmi
przebywającymi na turnusie rehabilitacyjnym w Centrum Rehabilitacji Rolników
w Jedlcu. W czasie zajęć, w których
uczestniczyło w sumie 234 dzieci, rozmawiano o zagrożeniach w gospodarstwie,
przy pracach szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych, których dzieci do lat 16
nie powinny wykonywać. Omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa nie tylko
podczas pomocy przy pracy na wsi, ale także podczas zabawy. Dzieci obejrzały także film pt. „Rodzina Porażków”.
Jak co roku, w ramach akcji prewencyjnej radcy ds. rolnictwa indywidualnego
Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocła wiu Od dział w Je le niej Gó rze,
przy współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przeprowadzili szkolenia – prelekcje oraz konkurs plastyczny
wśród dzieci rolników przebywających
na kolonii w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie.

Kwiaty ze stanicy
Dzieci i młodzież, przebywającą w ramach akcji „Pogodne Lato” w Stanicy Harcerskiej Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Gorzewie, 20 lipca br. odwiedzili przedstawiciele rządu i samorządu. Wśród gości byli:
główny inspektor pracy, Tadeusz Jan Zając oraz marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie wypoczynku dzieci uczyły się bezpiecznego poruszania się po drodze, miały możliwość zdobycia karty rowerowej oraz nauki pływania. Ponadto w ramach „Pogodnego Lata” Państwowa Inspekcja Pracy realizowała program
edukacyjny „Bezpiecznie wypoczywam
i pracuję w miejscu zamieszkania”. W trakcie pobytu goście wizytowali dzieci w obozach, gdzie byli przyjmowani okrzykami radości i gromkimi brawami, a także mieli możliwość przypomnienia sobie nocy pod namiotem oraz posłuchania harcerskich pieśni. Dzieci wyraziły wdzięczność dla głównego inspektora pracy i innych fundatorów
nagród, wykonanymi własnoręcznie, bukietami polnych kwiatów – jakich obdarowani
nie otrzymają nigdzie indziej poza Stanicą
w Gorzewie.
Opracował: Jerzy Wlazło
Współpraca:
Maria Kacprzak-Rawa OIP Warszawa,
Stanisław Golmento OIP Kielce

Europejskie doświadczenia

Nie stresujmy się, dogadajmy się!
Mateusz Warchał

Obecnie istnieje konsensus co do uznawania stresu zawodowego jako jednego z tych zagrożeń w środowisku pracy, którego zwalczanie powinno być przedmiotem systemowych działań
podejmowanych w myśl dialogu społecznego przez pracodawców, pracowników oraz partnerów społecznych. Idea wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania stresowi realizowana jest
m.in. w drodze implementacji w poszczególnych krajach UE porozumienia ramowego dotyczącego stresu związanego z pracą. Po kilku latach od podpisania porozumienia można podjąć próbę oceny jego funkcjonowania.
Kiedy w połowie ubiegłego wieku twórca jednej z najbardziej przełomowych teorii stresu, kilkukrotnie nominowany do nagrody Nobla – Hans Selye (1907-1982) – wypowiedział w jej ramach historyczne już zdanie: Bez stresu nie byłoby życia – zapoczątkował tym samym żywą dyskusję nad naturą stresu. Autor teorii i pionier badań
nad stresem na pewno nie przewidział, że
pojęcie przez niego wprowadzone zrobi tak
dużą karierę, nie tylko w powszechnym użyciu, ale w badaniach nad psychospołecznymi właściwościami środowiska pracy. Dziś
efektem tych badań jest jednoznaczna
konkluzja: stres w pracy jest szkodliwy,
a wprost z niej wynika potrzeba eliminacji,
ograniczania i prewencji tego zjawiska, które, według danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, dotyka blisko 1/3 czynnych zawodowo pracowników
zatrudnionych w samej tylko UE.

Wspólnie ze stresem
Na gruncie europejskim partnerzy społeczni, widząc potrzebę konkretnego
współdziałania na rzecz przeciwdziałania
stresowi i przewidując konsultacje w tym
przedmiocie z Komisją Europejską, włączyli to zagadnienie do programu prac nad dialogiem społecznym w latach 2003-2005.
Porozumienie ramowe dotyczące stresu
związanego z pracą zostało podpisane
przez jego sygnatariuszy w październiku 2004 r. W zapisach porozumienia znajduje się m.in. krótki opis i definicja stresu związanego z pracą, przyczyny jego występowania i, co najważniejsze, wytyczne
co do działań pracodawców, pracowników i strony społecznej w zakresie eliminacji i ograniczania zarówno źródeł, jak
i skutków stresu, które bezpośrednio korespondują z celami zawartego porozumie-
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nia. Jednym z głównych jego celów jest bowiem próba przeanalizowania możliwości
wy ne go cjowa nia wspól nych dzia łań
na rzecz eliminacji stresu, z uwzględnieniem możliwości autonomicznych regulacji w tym zakresie.
Nietrudno zauważyć, że wybrane zapisy porozumienia odwołują się do wcześniejszej Dyrektywy ramowej 89/391. Zgodnie
z jej treścią wszyscy pracodawcy są zobowiązani do ochrony bezpieczeństwa pracy
i zdrowia pracowników. Obowiązek ten odnosi się również do problemów dotyczących stresu związanego z pracą, jeśli zagraża on zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Dyrektywa nie dookreśla sposobu,
w jaki pracodawcy powinni podejmować odpowiednie działania prewencyjne i interwencyjne. Powszechnie jej realizacja odbywa się poprzez dokonywanie procesu
oceny ryzyka z uwzględnieniem czynników
stresogennych i/lub poprzez oddzielną politykę w dziedzinie stresu, np.: programy
zarządzania stresem w pracy. Część działań prowadzonych jest w ramach obowiązującego i wystarczającego w tym zakresie prawa. Inne działania wpisują się
w coraz częściej wprowadzane przez pracodawców tzw. dobre praktyki. Pomimo
obowiązujących dyrektyw, problem stanowi rzetelne wprowadzanie ich zapisów w ramach procesów legislacyjnych prowadzonych w poszczególnych krajach UE. Poja-

wia się często pytanie, czy implementacja,
która polegałaby tylko na stworzeniu
przez partnerów społecznych pewnych wytycznych oraz zasad dobrych praktyk lub
wzorców jest wystarczająca i w jakim zakresie, jeżeli w ogóle, wymaga ona zmian
w źródłach prawa pracy.

W Brukseli o priorytetach
Komisja Europejska aktywnie monitoruje przebieg procesu wdrażania dyrektywy dotyczącej stresu związanego z pracą. Od momentu jej podpisania minie niedługo pięć lat.
W lipcu br. w Brukseli, na konferencji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję ds.
Zatrudnienia, Praw Socjalnych i Równości
Szans przy Komisji Europejskiej, podsumowano działania partnerów społecznych w zakresie regulacji zawartych w dyrektywie.
Podstawowym celem organizatorów było zaprezentowanie uczestnikom wniosków z porozumień partnerów społecznych dotyczących zwalczania i ograniczania stresu w miejscu pracy. Co ważne, dokonano także podsumowania postępów w implementacji porozumienia ramowego dotyczącego stresu
zawodowego w poszczególnych krajach
członkowskich UE oraz przedstawiono
priorytetowe działania w zakresie eliminacji stresu związanego z pracą na najbliższe
lata. Podjęta została także próba odpowiedzi na pytania: jakimi sposobami, narzędzia-
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mi i środkami dysponują obecnie pracodawcy, pracownicy i partnerzy społeczni w zakresie realizacji porozumień, jakie bariery
uniemożliwiają wprowadzenie porozumień
autonomicznych oraz czy można mówić o jakichkolwiek, ponadpaństwowych i uniwersalnych rozwiązaniach. Odpowiedzi na te
i wiele innych pytań poszukiwali przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy,
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Europejskiego Instytutu Związków
Zawodowych, organizacji pracodawców oraz
instytutów badawczych.

Innowacyjnie, z inicjatywą
W niektórych krajach członkowskich
działania były bardzo innowacyjne, a wdrażanie porozumienia zaowocowało rozwojem dobrych praktyk w dziedzinie współpracy między pracodawcami, organizacjami związkowymi a stroną rządową, wynika z przedstawionego w Brukseli raportu. Najsilniejszą formą dialogu społecznego są porozumienia zbiorowe (zastosowano je np. we Francji, gdzie obejmują one
wszystkie gałęzie gospodarki). Do podobnych porozumień doszło we Włoszech
i Belgii. Warto podkreślić, że włoska strona społeczna negocjowała zapisy porozumienia przez kilka lat. W innych krajach,
takich jak: Hiszpania, Finlandia i Szwecja
istnieją porozumienia krajowe, formułujące zalecenia na szczeblu sektorowym lub
branżowym. W niektórych państwach
strona rządowa samodzielnie podjęła próbę wsparcia partnerów społecznych i zaproponowała takie ustawodawstwo, które
w pełni respektuje europejskie porozumienie. Przykładem takiego podejścia są Węgry, Czechy oraz Portugalia. Co ciekawe,
rozwiązania przyjęte w Republice Czeskiej
są przykładem zintegrowanych i kompleksowych działań środowisk naukowych,
rządowych i społecznych w zakresie regulacji dotyczących stresu. Tam, gdzie negocjacje odbywały się głównie na szczeblu organizacji, nie istniała jednoznaczna potrzeba koordynacji działań na szczeblu krajo-
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wym. W taki sposób proces implementacji przebiegał w Wielkiej Brytanii, Irlandii
oraz Holandii.
Jeżeli chodzi o Polskę trudno tu zachować obiektywizm. Z jednej strony trudno
odmówić zainteresowanym stronom zaangażowania w negocjacje porozumienia,
podkreśla się także podejmowane na dużą skalę działania informacyjne, tj. seminaria i konferencje poświęcone problematyce stresu; z drugiej jednak strony wciąż
pozostaje pewien niedosyt. Po wielu próbach dopiero w listopadzie 2008 r. przedstawiciele polskich organizacji partnerów społecznych podpisali wspólną deklarację dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku stresu związanego z pracą.
W ten sposób dookreślono kierunki działania i zasady współpracy przy wdrażaniu
w Polsce Europejskiego Porozumienia
Ramowego Dotyczącego Stresu Związanego z Pracą, ale na efekty tej współpracy będzie trzeba jeszcze poczekać. Strony deklaracji zobowiązały się do cyklicznego składania raportów z podejmowanych działań;
dopiero ich dokładna analiza pozwoli więc
na miarodajną ocenę.

Na tym nie koniec
Podczas podsumowania podkreślono,
że, z powodu opóźnienia niektórych krajów członkowskich z wdrożeniem porozumienia ramowego dotyczącego stresu,
trudno obecnie wyciągnąć reprezentatywne wnioski dla całej UE. Ponadto
zwrócono uwagę, że, pomimo powszechnego traktowania stresu jako jednego
z największych czynników ryzyka zawodowego, wciąż istnieje mała świadomość
na temat zagrożeń z nim związanych. Jako dalsze działania w zakresie polityki informacyjnej, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy postulowali:
zintensyfikowanie dialogu społecznego
oraz potrzebę adaptacji ogólnodostępnych narzędzi do badania stresorów zawodowych. Znacznym utrudnieniem w monitorowaniu stresu i dokonywaniu oceny ry-

zyka zawodowego z uwzględnieniem stresorów zawodowych jest bowiem brak narzędzi przyjaznych użytkownikowi oraz gotowych i sprawdzonych algorytmów, które mogłyby stanowić przykład uniwersalnego zastosowania. Podkreślano również
problem sektora małych firm, dla których
problem oceny stresu stanowi duży koszt.
Jako cel nadrzędny wytyczono dalsze działania partnerów społecznych na rzecz poprawy psychospołecznych warunków pracy oraz zakończenie we wszystkich krajach
członkowskich implementacji porozumienia ramowego dotyczącego stresu.
Realizacja porozumienia ramowego dotyczącego stresu związanego z pracą jest
konieczna, ponieważ, na podstawie art. 139
Traktatu Wspólnot Europejskich, wykonywanie autonomicznych porozumień europejskich partnerów społecznych odbywa
się za pomocą środków i procedur właściwych dla danego państwa członkowskiego.

Prewencją w stres
Na tle przedstawionych przez uczestników konferencji działań i ich wyników, inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prewencji stresu w pracy zrobiły wrażenie. Zarówno liczba pracowników, jak
i pracodawców biorących udział w programach PIP, liczba stanowisk pracy poddanych
rzetelnej ocenie stresogenności cech pracy, cykliczne szkolenia i imprezy towarzyszące, zbliżają nas do najwyższych standardów europejskich. Cieszy ponadto, że efektem tych inicjatyw jest dostarczenie wielu
empirycznych i sprawdzalnych informacji
o naturze stresu związanego z pracą, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane przez europejskich partnerów.
Oczekując na efekty podpisanej deklaracji oraz całkowitą implementację porozumienia wydaje się koniecznym kontynuowanie działań informacyjno-prewencyjnych w zakresie stresu zawodowego. Warto jednak podkreślić, że ewentualne opóźnienia nad wprowadzeniem szczegółowych regulacji prawnych nie zamykają możliwości zawierania porozumień branżowych, sektorowych oraz na poziomie konkretnej organizacji. Ze względu na to, że
stres jest jednym z najważniejszych wskaźników jakości życia w danym społeczeństwie, powinien nadal stanowić obszar szerokich badań i programów realizowanych
wspólnie przez pracodawców, pracowników
i stronę społeczną.
Mateusz Warchał
OIP Katowice
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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.

Ośrodek szkoleniowy HISZPANIA
Na wniosek Ministra Pracy i Imigracji, Celestino Corbacho,
Rada Ministrów zatwierdziła Dekret Królewski dotyczący utworzenia Ośrodka Szkoleniowego Inspekcji Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wynikało to ze zgłaszanej przez hiszpańskie społeczeństwo oraz ugrupowania polityczne potrzeby wzmocnienia roli Inspekcji Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wiąże się to, między
innymi, ze zwiększeniem liczby inspektorów oraz ujednoliceniem
profilów zawodowego i szkoleniowego, w celu dostosowania się
do różnych wymagań stawianych inspektorom pracy. Jednym z założeń Hiszpańskiej Strategii Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
na lata 2007-2012 jest osiągnięcie średniego (w UE-15) poziomu
wskaźnika liczby inspektorów przypadających na jednego pracownika, co znaczy, że pod koniec okresu objętego planem Strategii w Hiszpanii powinno być ok. 3 000 inspektorów. Aby osiągnąć
ten cel, zachowując jednocześnie wysoki poziom wiedzy i umiejętności niezbędnych przy pełnieniu funkcji inspektora, należy
udoskonalić tradycyjny system rekrutacji kandydatów, utrzymać
system kształcenia ustawicznego urzędników należących już
do struktur inspekcji pracy, co pozwoli im rozwijać swoje umiejętności i specjalizować się w konkretnych dziedzinach.

Samobójstwo

FRANCJA

Do tragicznego zdarzenia doszło w Marsylii. W pozostawionym
liście, 51-letni samobójca, wśród najważniejszych przyczyn swojej decyzji wymienił nadmierne obciążenie pracą, zarządzanie pracownikami poprzez zastraszanie, brak szkoleń, pełną dezorganizację pracy w przedsiębiorstwie. Zaistnienie zdarzenia, bez komentowania informacji wynikających z listu samobójcy, potwierdził pracodawca, Dyrekcja France-Telecom. Jej przedstawiciel podkreślił jedynie, iż zarówno koledzy, przełożeni, jak
i przedstawiciele związków zawodowych wiedzieli, od pewnego
czasu, o złym stanie 51-letniego pracownika i starali się mu pomóc. W dużo mniej umiarkowanym tonie wypowiadali się przedstawiciele związków zawodowych. Stresująca praca oraz wywieranie nacisków na personel od wielu lat są przedmiotem licznych
inter wencji z ich strony. Informacje te potwierdzają dodatkowo
statystyki, z których wynika, że od lutego 2008 r. aż osiemnastu
pracowników Telecom France popełniło samobójstwo, a dziesięciu podjęło próbę samobójczą.

Nierówno traktowani
Francuski Główny Inspektor ds. Spraw Socjalnych, Brigitte
Grésy, przekazała ministrowi pracy (Xavier Darcos) raport dotyczący utrzymującej się nierówności kobiet i mężczyzn w pracy. Z danych, na podstawie których dokument został przygotowany wynika m. in., że 31% kobiet świadczy pracę w niepełnym
wymiarze czasu, co wiąże się, zdaniem autorów raportu, z mniejszą stabilnością życiową oraz większym ryzykiem utraty pracy.
Od lat 90. aktywność zawodowa wśród kobiet nie zmienia się
i ogranicza się ona do dziesięciu grup zawodowych, takich jak np.:
opieka, prace biurowe, służba zdrowia, szkolnictwo. Kobiety za-
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rabiają średnio o 27% mniej od mężczyzn, a różnica ta wzrasta
wraz z wykształceniem na niekorzyść płci pięknej. Równowartość
najniższej płacy krajowej otrzymuje 20% kobiet, podczas gdy podobne wynagrodzenie uzyskuje tylko 11% mężczyzn. Brigitte Grésy
przedstawiła ministrowi pracy rozwiązania, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji kobiet. Dotyczą one m. in.: zmian związanych z urlopem macierzyńskim, wyższego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach w przypadku wymiaru czasu pracy do 16 godzin tygodniowo. Przewidują one również więcej szkoleń dla kobiet oraz zmianę warunków przyznawania emerytur.

cy. W przeciwnym razie grozi bowiem kara do 10 tys. funtów za jednego nielegalnego pracownika (w tym przypadku może to być
w sumie 20 tys. funtów). Dyrektor ds. Operacyjnych Straży Granicznej powiedział: „nie będziemy tolerować nielegalnego zatrudnienia, ani w Doncaster, ani w całym kraju, ponieważ to podważa przyjęty system wynagrodzeń, prowadzi do wyzysku słabszych
grup pracowników i szkodzi firmom działającym zgodnie z prawem. Jak długo będą istnieć nielegalne miejsca pracy, tak długo Wielka Brytania będzie atrakcyjnym miejscem dla nielegalnych imigrantów. Dlatego musimy powstrzymywać pracodawców
łamiących zasady i dążyć do wydalania nielegalnych pracowników
z naszego kraju”. W ubiegłym roku wprowadzono nowy zaostrzony system, dzięki któremu można szybko i skutecznie karać pracodawców zaniedbujących obowiązek sprawdzenia zezwoleń
potencjalnych pracowników spoza Europy. Wszyscy podejrzewający przypadki nielegalnego zatrudnienia mogą skontaktować się
telefonicznie z organizacją Crimestoppers, która zapewnia pełną anonimowość zgłoszeń.

Trzy lata

Biobójcze produkty

WIELKA BRYTANIA

i ochrony wynagrodzeń, a także rezygnacji z zamrożenia płac w sektorach edukacji, ochrony zdrowia i administracji publicznej.

Dwa razy więcej

Estońska Inspekcja Pracy poinformowała, że liczba sporów ze
stosunku pracy w Estonii podwoiła się w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 r. W większości związane są z niewypłacaniem wynagrodzeń lub innych świadczeń. Estońska Inspekcja Pracy spodziewa się dalszego wzrostu liczby sporów.

Obniżki płac

„NIE” nielegalnym
Brytyjska Straż Graniczna (Border Agency) przeprowadziła
w Doncaster akcję związaną z przeciwdziałaniem nielegalnemu
zatrudnieniu. Funkcjonariusze ds. kontroli imigrantów, w oparciu o wcześniejszy wywiad, przepytali znajdujące się w jednej z restauracji osoby, sprawdzając ich dokumenty i weryfikując prawo
do wykonywania pracy w Wielkiej Brytanii. Dwaj skontrolowani
mężczyźni, z Indii i Bangladeszu, nie mieli takich zezwoleń. Wobec właściciela restauracji wydano formalne zawiadomienie
o ewentualnej odpowiedzialności za zatrudnianie nielegalnych pracowników. W takiej sytuacji każdy pracodawca ma 28 dni
na przedstawienie Straży Granicznej dowodów potwierdzających
dopełnienie właściwych procedur prawa obcokrajowców do praI P 9/2009

Brytyjska inspekcja pracy (HSE) na swojej stronie głównej,
wśród nowości, ogłasza publiczne konsultacje i prosi o komentarze do projektu Komisji Europejskiej w sprawie unijnego rozporządzenia dotyczącego wprowadzania na rynek i stosowania
produktów biobójczych. Zastąpiłoby ono Dyrektywę 98/8/WE
i wchodząc w życie w zaplanowanym terminie (styczeń 2013), obowiązywałoby bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Propozycja jest reakcją na powszechną opinię, że obecny
system nadzorowania produktów biobójczych nie funkcjonuje odpowiednio. Najważniejsze z proponowanych zmian to: rozszerzenie systemu nadzoru, który miałby objąć także produkty zawierające środki biobójcze, przyjęcie scentralizowanego wspólnotowego systemu wydawania zezwoleń dla pewnych produktów; wymóg obowiązkowego udostępniania danych z testów i badań na kręgowcach; ograniczenie obowiązków związanych z przedstawianiem
wymaganych danych; zharmonizowanie struktury (ale nie wysokości) opłat w obrębie całej Wspólnoty. HSE zamieściło na swojej stronie pełny dokument, kwestionariusz do udzielenia odpowiedzi i uwag w ramach konsultacji oraz wyznaczyło termin ich
zakończenia na 7 października 2009 r.
http://www.hse.gov.uk/consult/condocs/cd222.htm

Dobrostan

BELGIA

Krajowa Rada ds. Zatrudnienia, w swoim setnym porozumieniu zbiorowym, nałożyła na pracodawców obowiązek wprowadzenia polityki prewencyjnej dot. nadużywania alkoholu i środków
odurzających. Porozumienie kładzie nacisk na problem uzależnień
w miejscu pracy, któremu w większym stopniu należy przeciwdziałać stosując środki prewencyjne niż sankcje karne. Porozumienie to jest efektem wspólnej inicjatywy organizacji pracodawców i związków zawodowych i ma na celu poprawę dobrostanu
pracowników w miejscu pracy.

Bierni

BUŁGARIA

Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych Bułgarii zorganizowała ogólnokrajowe protesty wobec rządowej odpowiedzi
na kryzys gospodarczy. W protestach wzięły udział 34 sektorowe
związki zawodowe oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Protestujący wzywali rząd do pilnego podjęcia działań mających
na celu złagodzenie skutków kryzysu, utrzymanie miejsc pracy
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IRLANDIA

Część spośród największych irlandzkich koncernów medialnych wprowadziło lub jest w trakcie wprowadzania obniżek płac ze względu na drastyczny spadek zysków z reklam. Dotyczy to narodowej rozgłośni radiowej – Radio Telefís Éireann oraz dwóch głównych gazet o zasięgu
krajowym – Irish Times i Irish Independent. Obniżkę płac planuje także wydawca innej irlandzkiej gazety – Irish Examiner.

W budownictwie

Na karę pozbawienia wolności został skazany przedsiębiorca budowlany, który w 2007 r. zlecił wykonanie prac rozbiórkowych ceglanego muru, w trakcie których zginął 15-letni chłopiec. Rok kary więzienia w tej sprawie, sąd orzekł również w stosunku do kontrahenta budowlanego za prowadzenie firmy, mimo dwukrotnego
zakazu wykonywania funkcji kierowniczych oraz niedopełnienie obowiązków określonych w ustawie o bhp. Przedsiębiorca budowlany,
przed rozpoczęciem prac, w trakcie których doszło do śmiertelnego wypadku, nie udzielił żadnych instrukcji, jak również nie nadzorował ich. Gdy niestabilna ściana zaczęła się chwiać, jeden z pracujących zawiadomił „szefa” o zagrożeniu, ale ten zlekceważył problem. Ściana zawaliła się, przygniatając młodszego pracownika
do przyległego garażu, co spowodowało uraz głowy, skutkujący śmiercią. Po dochodzeniu przeprowadzonym przez policję i HSE wniesiono sprawę do sądu. Przedsiębiorcę budowlanego oraz kontrahenta sąd uznał winnymi naruszenia przepisów ustawy o bhp z 1974
r. Sędzia wydający wyroki zastrzegł, że obaj skazani muszą odbyć
co najmniej połowę kary pozbawienia wolności zanim będą mogli
ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie. Badający ten wypadek inspektor HSE powiedział: „zarządzanie i rozplanowanie tego małego projektu budowlanego było zatrważające. Ofiara wypadku nigdy
nie powinna była się tam znaleźć, ponieważ zakaz pracy na budowach tak młodych osób obowiązuje od 1920 r. Kompletnie zlekceważono podstawowe wymogi bhp. Nie zastosowano dostatecznych
środków ochrony indywidualnej, nie dokonano oceny ryzyka, jak
również nie przeszkolono pracowników. Zabrakło również nadzoru nad wykonywanymi pracami”.

ESTONIA

NIEMCY

Niemieccy partnerzy społeczni osiągnęli porozumienie w sprawie nowego układu zbiorowego pracy w sektorze budownictwa
przewidującego podwyżki i podniesienie płacy minimalnej. Nowy układ oparty jest na propozycjach przedstawionych przez mediatorów i został jednogłośnie poparty zarówno przez związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców.

Dumping socjalny

NORWEGIA

Nor weski parlament przy jął nowe przepisy nakładające
na wszystkich pracodawców będących podwykonawcami solidarną odpowiedzialność za wynagradzanie pracowników. Jest to efekt
rządowego „Drugiego Programu Działań” przeciwko dumpingowi socjalnemu. Wg nowych przepisów, wykonawca będzie odpowiedzialny za wypłatę pracownikom wynagrodzeń przez podwykonawców. Dotyczy to również zapłaty za godziny nadliczbowe
oraz ekwiwalentu za urlop.

Konfederacja

PORTUGALIA

Stowarzyszenia pracodawców sektora budownictwa oraz sektora nieruchomości postanowiły stworzyć własną konfederację, rezygnując tym samym z członkostwa w Portugalskiej Konfederacji
Przedsiębiorstw (CIP). Nowa Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości chce zostać nowym partnerem społecznym reprezentującym interesy „najważniejszego sektora gospodarki kraju”.

W Scanii krócej

SZWECJA

W ostatnim okresie znacznie zwiększyła się w Szwecji liczba
przypadków skracania czasu pracy (i związanego z tym zmniejszania wynagrodzenia). Działania takie są w tym kraju znacznie
popularniejszym sposobem walki z kryzysem gospodarczym niż
zwolnienia. Organizacje związkowe mają na ten temat podzieloną opinię – część z nich poddaje w wątpliwość, czy skrócenie czasu pracy i obniżka płac jest najlepszym wyjściem w kontekście
aktualnych wyzwań na rynku pracy. Pomimo tego, w ostatnim czasie wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na podjęcie takiego
kroku, m.in. znany producent pojazdów Scania.
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, Departament
Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi GIP
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Prawo

W dyskryminacji po nowemu
Sebastian Senyszyn

18 stycznia br. weszły w życie przepisy wynikające z art. 1 ust. 1, 2, 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460). Była to odpowiedź na zarzuty formalne przedstawiane Polsce przez Komisję Europejską związane z niewłaściwym lub
niepełnym wdrożeniem regulacji dotyczących dyskryminacji.
Zasadniczym celem nowych przepisów było doprowadzenie do właściwego i pełnego
wdrożenia trzech dyrektyw z tego zakresu.
Są to:
• dyrektywa Rady 2000/43/WE z 29
czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne
(Dz. Urz. WE L 180 z 19.07.2000, str. 22; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 20,
t. 1, str. 23; naruszenie nr 2006/2255, pismo
Komisji Europejskiej z 4 lipca 2006 r. znak:
SG-Greffe (2006) D/203785),
• dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie
zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303
z 02.12.2000, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 79; naruszenie nr 2006/2445, pismo Komisji Europejskiej z 15 grudnia 2006r. znak: SG-Greffe (2006) D/207993),
• dyrektywa 2002/73/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 23 września 2002 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 76/207/EWG
w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia
i awansu zawodowego oraz warunków pracy
(Dz. Urz. WE L 269 z 05.10.2002, str. 15; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5,
t. 4, str. 255; naruszenie nr 2006/2522, pismo Komisji Europejskiej z 23. 03. 2007 r.
znak: SG-Greffe (2007) D/201588).1[1]
Czym jest dyskryminacja
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego
z 28 maja 2008 r. (I PK 259/07) do naruszenia zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu
może dojść tylko wtedy, gdy zróżnicowanie
sytuacji pracowników wynika wyłącznie z zastosowania przez pracodawcę niedozwolonego przez ustawę kryterium.
Omówienie zmian w przepisach antydyskryminacyjnych należy rozpocząć od wyjaśnienia
zagadnienia dyskryminacji. Nie zmieniła się
definicja dyskryminacji gdyż, tak jak to było
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wcześniej, pracodawca musi równo traktować
podwładnych w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia,
awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie
można dyskryminować ze względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze. Lista tych kryteriów jest oczywiście
otwarta, ponieważ art. 183a § 1 kodeksu pracy używa sformułowania „w szczególności”,
które wskazuje na istnienie innych potencjalnych przesłanek.2[2]
W jakich sytuacjach możemy mówić, że
pracodawca nie stosuje praktyk dyskryminacyjnych wobec pracowników? Niewątpliwie
wówczas, gdy nie dyskryminuje żadnego
z nich w jakikolwiek sposób. Zarówno bezpośrednio lub pośrednio z przyczyn wskazanych w kodeksowym wyliczeniu kryteriów
i przejawów dyskryminacji. Zastosowane
przez pracodawcę kryteria muszą być, ogólnie ujmując, obiektywne. Potwierdzenie powyższego znajdujemy w orzecznictwie Sądu
Najwyższego ostatnich lat.3[3]
Nie zmieniły się również formy, w jakich
dyskryminacja występuje, nadal może ona
mieć cechy bezpośredniej lub pośredniej.
Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje
wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku
przyczyn dyskryminacyjnych był, jest lub
mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni koledzy. Formę bezpośrednią określa art. 183a § 3 ustawy Kodeks pracy, który zachował swoją dotychczasową treść.4[4]
Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących
dyskryminowania pośredniego. I tak: mamy
z nim do czynienia, gdy na skutek pozornie
neutralnego postanowienia, zastosowanego
kryterium lub podjętego działania, występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja
w zakresie nawiązania i rozwiązania stosun-

ku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych na liście
przyczyn dyskryminacyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy postanowienie, kryterium
lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze
względu na zgodny z prawem cel, który mamy osiągnąć, za pomocą właściwych i koniecznych środków. Przedmiotową formę pośredniej dyskryminacji znajdujemy w znowelizowanym art. 183a § 4 ustawy Kodeks pracy.
Otóż:
– skutkiem pozornie legalnych postanowień, kryteriów czy działań są nie tylko, jak
dotychczas dysproporcje, ale i szczególnie
niekorzystna sytuacja,
– zostało doprecyzowane, w jakim zakresie muszą wystąpić takie skutki; poprzednia
definicja posługiwała się ogólnym określeniem „warunków zatrudnienia”,
– do tej pory dysproporcje musiały wystąpić, a teraz nawet możliwość ich pojawienia
się powinna spowodować uznanie pozornie
legalnych postanowień, kryteriów czy działań za dyskryminację pośrednią,
– postanowienia, kryteria i działania
nie będą kwalifikowane jako dyskryminujące, jeśli ich zastosowanie znajduje swoje uzasadnienie w obiektywnych podstawach
przy jętych ze względu na cel zgodny z prawem; dotychczas brak takiej kwalifikacji
mógł nastąpić z uwagi na „inne obiektywne powody”.5[5]
Warunki warunkujące
Powyższe zmiany dotyczą uszczegółowienia i doprecyzowania definicji dyskryminacji pośredniej; definicję uzupełniono o tryb
warunkowy, a także o wskazanie na element
zgodnego z prawem celu.6[6] Polski ustawodawca dopiero w ostatniej zmianie ustawy Kodeks pracy zdecydował się na dodanie wymogu, zgodnie z którym w celu uwolnienia się
od zarzutu dyskryminacji pośredniej pracoI P 9/2009

dawca musi przy realizacji zgodnego z prawem celu posłużyć się środkami, które są
po pierwsze właściwe i po drugie konieczne
do osiągnięcia realizowanego celu. Wydaje
się, że uznanie danego środka za konieczny
jest dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek posłużenia się środkiem, który realizuje, co prawda zgodny z prawem cel, ale w istocie środek taki stanowi nadużycie w stosunku do zasady równości.
Proporcjonalność działań podejmowanych
przez pracodawcę stanowi – podobnie jak wymóg właściwości i konieczności środków realizujących zgodny z prawem cel przy uzasadnianiu zaistniałej dyskryminacji pośredniej
– ograniczenie możliwości usprawiedliwienia
przez pracodawcę jego działań naruszających
zasadę równości. Obie nowe instytucje w przepisach rozdziału IIa Kodeksu pracy – obok wymogu istnienia obiektywnego uzasadnienia
– stanowią do dat kowe za bez pie cze nie
przed arbitralnym odwołaniem się przez pracodawcę do wyjątków od zasady równego traktowania pracownika bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przepisy te stanowią także zabezpieczenie przed nieprawidłowym
usprawiedliwieniem występującej dyskryminacji pośredniej.7[7]

nia albo upokorzenia pracownika” na „stworzenia wobec niego zastraszającej, wrogiej,
poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej
atmosfery”.8[8]
Zgodnie z nowelizacją, od 18 stycznia 2009 r. molestowaniem jest także nakazanie pracownikowi, by naruszał zasadę
równego traktowania w zatrudnieniu.
Nastąpiło, więc doprecyzowanie sytuacji
będących przejawem dyskryminacji (zmiana art. 183a § 5 Kodeksu pracy), przez
szczegółowe wskazanie, jakie działania mogą doprowadzić do stworzenia niekorzystnej
atmosfery wobec pracownika.
Ponadto uszczegółowiono definicję molestowania seksualnego (zmiana art. 183a § 6
Kodeksu pracy), podobnie jak w przypadku
molestowania, przez szczegółowe wskazanie, jakie działania mogą doprowadzić
do stworzenia niekorzystnej atmosfery wobec pracownika.9[9]
No wym roz wią za niem jest do da nie
do art. 183a regulacji, która stanowi, że podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu,
a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika. Innymi słowy,
nastąpiło wprowadzenie zakazu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec
pracownika, który poddaje się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu lub podejmuje działania przeciwstawiające się
molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu (nowy § 7 w art. 183a); dotychczasowe
przepisy nie przewidywały takiej gwarancji
prawnej.10[10]

stosowania wobec niego niekorzystnych
konsekwencji,
– przyznania ochrony pracownikowi udzielającemu pomocy innemu pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących
z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (dodanie w art. 183e
§ 2); zakres tej ochrony byłby analogiczny jak
dla pracownika korzystającego z uprawnień
przysługujących z tytułu naruszenia zasady
równego traktowania w zatrudnieniu,
– wyraźnego zagwarantowania pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego
podjęcia pracy na dotychczasowym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym (nowy
art. 1832 kodeksu pracy); proponowane rozwiązanie polega na nałożeniu na pracodawcę obowiązku dopuszczenia pracownika
po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy
na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli
nie byłoby to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem
urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie
korzystała z urlopu.11[11]
Wskazanie ostatniej zmiany niewątpliwie stanowi wyraźną potrzebę uregulowania
zagadnienia niedyskryminowania ze względu na płeć pracownika poprzez gwarancję zatrudnienia pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego, podjęcia pracy na dotychczasowym stanowisku lub na stanowisku
równorzędnym. Powyższe zagadnienie, niejednokrotnie podnoszone w literaturze związanej z prawem pracy jak również w judykaturze, zostało ustanowione w przepisach ustawy Kodeks pracy.

To nie wszystko

Transparentne przepisy,
większa ochrona

§

Niepożądane molestowanie

Zmiany przepisów o równym traktowaniu
w zatrudnieniu objęły również definicję molestowania, w tym seksualnego. O molestowaniu można było mówić, gdy chodzi o zachowania, które mają na celu lub wywołują
naruszenie czyjejś godności albo poniżenie
lub upokorzenie. Aktualnie molestowaniem
nazwiemy również takie niepożądane zachowanie, które doprowadzi do stworzenia wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (183a § 5 kodeksu pracy). Po nowelizacji
przepisów za przejaw dyskryminacji w zakresie molestowania seksualnego uważa się każde niepożądane zachowanie o charakterze
seksualnym lub odnoszącym się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenia wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, na które składają się fizyczne,
werbalne, lub pozawerbalne elementy. W tej
regulacji zawarto nowe sformułowania i nastąpiła zmiana „nieakceptowanych zachowań”
na „zachowania niepożądane” oraz „poniża9/2009 IP

Zmiany przepisów antydyskryminacyjnych dotyczą również:
– uszczegółowienia sytuacji, które nie mogą być uznane za naruszenie zasady równego trak towa nia w za trud nie niu (zmia na art. 183b § 2 pkt 1); nowa redakcja przepisu kładzie nacisk na wymóg proporcjonalności do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika,
– doprecyzowania zakresu ochrony wobec pracownika korzystającego z uprawnień
przysługujących mu z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
(zmiana art. 183e); skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie tylko nie mogłoby stanowić przyczyny zwolnienia pracownika, ale
także nie mogłoby być podstawą innego niekorzystnego traktowania pracownika lub za-

Analizując nowe regulacje możemy dostrzec, że wprowadzone zmiany do ustawy
Kodeks pracy niewątpliwie wpłyną na zwiększenie ochrony pracowników przed działaniami dyskryminującymi, jak również na przejrzystość przepisów w tym zakresie.
Niemniej jednak, dopiero praktyczne zastosowanie przedmiotowych regulacji pozwoli ocenić, na ile przepisy wprowadzone
do naszego ustawodawstwa, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, faktycznie pomogą w walce z nierównym traktowaniem
w zatrudnieniu. Zmiana przepisów antydyskryminacyjnych, spowoduje niewątpliwie
zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie równego traktowania
w zatrudnieniu.

Dokończenie na stronie 18.
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Koncertowa kontrola
Lotnisko Bemowo w Warszawie, gdzie trwały przygotowania
do koncertu Madonny w Polsce, stało się również miejscem
kontroli przeprowadzonych przez inspektorów OIP w Warszawie. Ich zakres obejmował przestrzeganie przepisów bhp podczas prac montażowych ze szczególnym uwzględnieniem
wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej
oraz uprawnień pracowników do obsługi i eksploatacji urządzeń poddozorowych.

Prowadzone przez inspektorów pracy czynności miały charakter kontrolno-profilaktyczny. W rozmowach z osobami pracującymi na wysokości oraz osobami
nimi kierującymi, zwracano uwagę na zagrożenia zawodowe w budownictwie,
w szczególności zagrożenia związane z pracą na wysokości.
Impulsem do podjęcia tych działań stały się m.in. doniesienia o tragicznym wypadku, jaki miał miejsce w Marsylii podczas prac montażowych sceny, również przed koncertem Madonny. Zginęły
wówczas dwie osoby, a sześć odniosło ciężkie rany. W ciągu kilku dni kontrolujący wizytowali kolejne etapy prac na miejscu ich wykonywania.

Prace montażowe na terenie Lotniska Bemowo trwały od 10 do 14
sierpnia br. na podstawie zgłoszenia budowy obiektu tymczasowego niepołączonego trwale z gruntem tj. sceny i trybun. Rozbiórka
obiektów nastąpiła 19.08.2009r.
W czasie kontroli przedstawiono dokumenty potwierdzające odbycie instruktażu wstępnego stanowiskowego oraz szkolenia ogólnego w zakresie bhp przez pracowników oraz inne osoby wykonujące
prace montażowe na rzecz firm wykonujących prace związane z organizacją koncertu na terenie lotniska Bemowo. Ponadto przedstawiono aktualne orzeczenia lekarskie pracowników stwierdzające
brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach
z uwzględnieniem pracy na wysokości oraz, w przypadku osób kierujących wózkami widłowymi, uwzględniające prace na stanowisku
operator wózków widłowych. Osoby kierujące wózkami widłowymi
legitymowały się ponadto aktualnymi orzeczeniami psychologicznymi wydanymi przez psychologa stwierdzającymi brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
operator wózka widłowego.
W celu zabezpieczenia prac na wysokości 25 metrów, na zadaszeniu sceny, pracownicy wyposażeni byli w nowoczesne szelki bezpieczeństwa. W wybranych
miejscach zamontowano tam
również urządzenia służące
do pomiarów siły wiatru.
Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono rażących
naruszeń przepisów prawa pracy w tym przepisów i zasad
bhp.
Wózki oraz żurawie poruszały
się po wyznaczonych, utwardzonych powierzchniach.
Na terenie prac organizator zapewnił ekipę medyczną uczestniczącą przez cały czas trwania
prac montażowych. Zaplecze higieniczno-sanitarne
składało się z kontenerów przenośnych z kabinami
prysznicowymi i umywalniami oraz toalet, stołówki z pełnym wyżywieniem serwowanym podczas przerw w pracy oraz bazy noclegowej.
Teren prac montażowych został ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewniono dodatkową ochronę agencji ochrony.
Paweł Jurkowski
OIP Warszawa
Fot. Piotr Szeligowski

Dokończenie ze strony 15.

W dyskryminacji...
Ostatnie lata pokazują, że zagadnienia dotyczące dyskryminacji w prawie pracy, często mylone są z zjawiskiem mobbingu (moda na mobbing). Jednak rozbieżności w tych
dwóch zagadnieniach są znaczne, od różnic
w zakresie przejawów oraz skutków, a skończywszy na kwestiach dowodowych, gdzie
w przypadku mobbingu ciężar dowodu spoczywa na pracowniku, który z danego faktu
wywodzi skutki prawne, zaś w przypadku dyskryminacji funkcjonuje zasada odwróconego
ciężaru dowodu obciążającego pracodawcę.
Omówienie różnic i podobieństw w powyższych kwestiach zasługuje jednak na odrębną publikację.
Sebastian Senyszyn
OIP Katowice

W kolejnym numerze „Inspektora Pracy”
przedstawimy, na zasadzie porównawczej,
w formie tabeli, wcześniejsze i obecnie
obowiązujące przepisy dotyczące zagadnienia dyskryminacji, uwzględniające zmiany,
które weszły w życie 18 stycznia br.
Przypisy
1[1]
Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 28
lutego 2008 r. (druk nr 430) pismo nr 10-20-08.
2[2]
Jadwiga Sztabińska „Poniżany czy molestowany pracownik łatwiej udowodni szykany” Rzeczpospolita – Dobra Firma 1310/5 (8210) 7 stycznia 2009 r.
3[3]
Wy ro ki SN z 12 grud nia 2001 r.
(I PKN 182/01), z 23 stycz nia 2002 r.
(I PKN 816/00), z 17 lutego 2004 r. (I PK 386/03),
z 5 maja 2005 r. (III PK 14/05), 10 października 2006 r. (I PK 92/06), oraz z 9 stycznia 2007 r.
(II PK 180/06).
4[4]
Jadwiga Sztabińska „Poniżany czy molestowany pracownik łatwiej udowodni szykany” op. cit.
5[5]
ibidem.
6[6]
Porównaj z Uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 28 lutego 2008 r. (druk nr 430) pismo
nr 10-20-08.
7[7]
„Nowy kształt kontratypów dyskryminacji
po nowelizacji Kodeksu pracy” dr Marek Wandzel,
Monitor Prawa Pracy 5/2009
8[8]
Jadwiga Sztabińska „Poniżany czy molestowany pracownik łatwiej udowodni szykany” op. cit.
9[9]
Porównaj z Uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 28 lutego 2008r. (druk nr 430) pismo
nr 10-20-08.
10[10]
ibidem.
11[11]
Porównaj z Uzasadnieniem do projektu
ustawy z dnia 28 lutego 2008 r. (druk nr 430) pismo nr 10-20-08.
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Z inspektorskiej praktyki

Legalni
wciąż nielegalnie

Jarosław Cichoń

Ostatnie doświadczenia inspektorów kontrolujących legalność zatrudnienia wskazują, że „szara strefa” absolutnie nie
daje za wygraną. Nadal nietrudno o spektakularne przykłady
nieprawidłowości – począwszy od braku wymaganych umów,
aż po nielegalnych imigrantów zamkniętych w kontenerze.
Inspektorzy OIP w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę na placu budowy w Stalowej Woli, na którym roboty wykonywało
m.in. 14 osób zatrudnionych przez spółkę
z Tarnobrzega. Pracowały one przez ok.
miesiąc bez pisemnych umów o pracę oraz
bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Ponadto pracodawca nie opłacił
składek na Fundusz Pracy za okres od lutego do kwietnia 2009 r. z tytułu zatrudniania 10 ubezpieczonych. Cztery osoby,
zarejestrowane jako bezrobotne, do dnia
rozpoczęcia kontroli nie dopełniły obowiązku zawiadomienia powiatowego urzędu
pracy o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Jeszcze w trakcie kontroli pracodawca
zawarł umowy o pracę z dwunastoma
osobami oraz zgłosił pracowników do ubezpieczenia społecznego. Inspektor pracy
wniósł o opłacenie należnych składek
na Fundusz Pracy oraz skierował do sądu
wniosek o ukaranie pracodawcy, a wobec
bezrobotnych zastosował środki oddziaływania wychowawczego.

Nie z tej parafii
W czasie kontroli w jednej z parafii
w woj. kujawsko-pomorskim inspektorzy
stwier dzi li przy pa dek do pusz cza nia
do pracy cudzoziemca bez wymaganego
zezwolenia na pracę. Ujawniono, że w parafii pracowała obywatelka kraju afrykańskiego, zatrudniona na podstawie umowy
o pracę. Nie miała jednak zezwolenia
na pracę, gdyż okres poprzedniego zezwolenia upłynął i przez kolejne miesiące pracownica wykonywała pracę bez zezwolenia. W tej sprawie skierowano pismo
do biskupa diecezjalnego o objęcie szczególnym nadzorem parafii, w których są zatrudniani cudzoziemcy. Okręgowy in-

spektor pracy powiadomił o nieprawidłowościach wojewodę.

U Turka, z problemami
Kontrola w lokalach gastronomicznych
w Krośnie i Rzeszowie, prowadzonych
przez obywateli Turcji nie wykazała nieprawidłowości w zakresie pobytu i zatrudnienia cudzoziemców z tego kraju. Ujawniono
natomiast zatrudnianie dwóch obywateli polskich, którym pracodawca nie potwierdził
na piśmie rodzaju i warunków umowy oraz
nie zgłosił ich do ubezpieczenia społecznego. Pracodawca od czerwca 2008 r. nie opłacał też składek na Fundusz Pracy z tytułu
zatrudniania w pełnym wymiarze czasu
pracy dwóch ubezpieczonych oraz nie przekazywał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymaganych deklaracji ZUS DRA.
W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wniesiono o zawarcie umów o pracę z zatrudnionymi Polakami oraz zgłoszenie ich
do ubezpieczenia społecznego, a także
niezwłoczne opłacenie składek na Fundusz Pracy. Pracodawca, obywatel Turcji,
poniósł konsekwencje – skierowano przeciwko niemu wniosek o ukaranie do właściwego sądu. Poza tym inspektor pracy poinformował o nieprawidłowościach Oddział
ZUS w Rzeszowie, który wezwał pisemnie
płatnika składek do przestrzegania obowiązków w zakresie ubezpieczenia społecznego osób, którym powierza pracę.

mknięciu cztery osoby legitymujące się
paszportami ukraińskimi i oświadczeniami o zamiarze powierzenia wykonywania
pracy, zarejestrowanymi w PUP w Grójcu.
W chwili kontroli cudzoziemcy nie wykonywali pracy. Zostali przewiezieni celem
wyjaśnienia do siedziby PSG w Międzyzdrojach, gdzie ustalono, że jedna osoba nie
posiadała ważnej wizy pobytowej. Dwie osoby zostały zobowiązane, decyzją Komendanta Morskiego Oddziału SG, do opuszczenia terytorium Polski.

Wynagradzani pod stołem
W maju br. została przeprowadzona, wraz
ze Strażą Graniczną, kontrola w jednej z restauracji w centrum Łodzi. W lokalu zastano czterech obywateli Wietnamu, trzej
pracowali, a jeden przebywał w kuchni. Pracujący Wietnamczycy nie posiadali wymaganych zezwoleń na pracę. Poza tym,
trzech cudzoziemców (dwóch wykonujących
pracę oraz jeden przebywający w kuchni)
nie miało przy sobie paszportów. Żaden
z pracujących nie miał, mimo otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia, zawartej na piśmie umowy o pracę. Wszyscy
czterej obywatele Wietnamu zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Podjęto decyzję o wydaleniu ich z terytorium RP. W stosunku do wiceprezesa
zarządu spółki prowadzącej restaurację
wszczęto postępowanie w sprawach o wykroczenia, kierując wniosek do sądu.

Na zlecenie jak o pracę
Czynności kontrolne inspektorów pracy
w spółce w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) doprowadziły do ustalenia, że zlecenio-

biorcy świadczą pracę osobiście, w systemie 3-zmianowym, po osiem godzin dziennie, w takich samych godzinach jak pracownicy. Odbywa się to według harmonogramów opracowywanych przez kierownika zakładu, a swoją obecność w pracy potwierdzają na listach obecności. Praca odbywa
się więc w sposób przewidziany dla zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Inspektor pracy wniósł o zawarcie umów o pracę
z osobami zatrudnionymi na podstawie zlecenia oraz skierował do sądu wniosek
o ukaranie pracodawcy. Z uwagi na brak zgody tego ostatniego na przekształcenie
umów cywilnoprawnych w umowy o pracę,
wytoczył również pięć powództw sądowych o ustalenie istnienia stosunku pracy.
Podobna sytuacja miała miejsce w zakładzie produkcyjnym w Białymstoku, gdzie
pracodawca zatrudniał dziewięć osób
przy obsłudze maszyn do produkcji choinek,
stroików i innych ozdób z tworzyw sztucznych na podstawie umów o dzieło (zastosowano wystąpienie oraz dwa mandaty karne na łączną kwotę 4 tys. zł), a także w jednym z górnośląskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, które prowadzi działalność polegającą na stałej obsłudze linii autobusowych (trasę i czas przejazdu ściśle określa
rozkład jazdy). W drugim z zakładów inspektor pracy zakwestionował umowy zlecenia
zawarte z 62 osobami oraz praktykę, zgodnie z którą spółka powierza kierowcom autobusów świadczenie pracy na podstawie
umów cywilnoprawnych, nie stosując w ogóle pracowniczych form zatrudnienia.

Późno, albo wcale
W jednym z zakładów w Sosnowcu, wykonującym usługi ser wisu sprzątającego

w obiektach użytkowanych przez wojsko polskie, ujawniono, że do dnia rozpoczęcia kontroli przedsiębiorca nie wypełnił obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego dziewiętnastu zleceniobiorców. W toku
czynności kontrolnych przedsiębiorca zalegalizował zatrudnienie tych osób, zgłaszając je do ZUS zgodnie z zawartymi umowami zlecenia. Kontrolując dokumentację, inspektor pracy stwierdził ponadto nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego w 52 innych przypadkach, dotyczących
osób przyjętych do pracy w okresie od stycznia do maja 2009 r.

Zdopingowani
Inspektor pracy stwierdził, że pracodawca działający na terenie Białegostoku
od stycznia 2007 r. do kwietnia 2009 r. nie
od prowa dzał obowiąz kowych skła dek
na Fundusz Pracy. W związku z popełnionym wykroczeniem inspektor skierował
przeciwko pracodawcy wniosek o ukaranie
do sądu oraz powiadomił Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podjął czynności
w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucyjnym.
Rezultatem kontroli spółki w Nowej Soli (woj. lubuskie) było ustalenie, że pracodawca również nie wywiązał się z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy
za okres od kwietnia 2008 r. do stycznia 2009 r. za 111 pracowników. Zaległość
ta równała się kwocie ponad 50 tys. zł.
W stosunku do pracodawcy został skierowany wniosek do sądu.
Z kolei kontrola u pracodawcy prowadzącego roboty drogowe koło Elbląga wykazała, że nie opłacił on w pełnej wysokości składek na FP oraz ubezpieczenia społeczne

W kontenerze
Inspektor pracy OIP w Szczecinie,
z funkcjonariuszami Posterunku Straży
Granicznej w Międzyzdrojach, podjął kontrolę na terenie firmy w Wolinie. Ustalono, że w kontenerze znajdującym się
na jednej z posesji przebywają w zaI P 9/2009

9/2009 IP
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ziemców. Do OIP w Olsztynie wpłynęła informacja, że decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego zostali wydaleni z Polski.

W turystyce też na bakier

pracowników. W tym przypadku płatnik uregulował należności jeszcze w trakcie kontroli, opłacając zaległe składki za 36 pracowników w łącznej kwocie przeszło 42 tys. zł.

Oświadczenia na wyrost
W ślad za informacjami z powiatowych
urzędów pracy o podmiotach, które na terenie Wielkopolski zarejestrowały znaczną liczbę oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obcokrajowcom
z Ukrainy, Białorusi, Rosji lub Mołdowy,
w czerwcu br., inspektorzy pracy OIP w Poznaniu przeprowadzili ich weryfikację.
Tylko w wyniku trzech kontroli stwierdzono, że – pomimo blisko dwustu przypadków zarejestrowania oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców – nie
świadczyli oni pracy, gdyż nie stawili się
w firmach, bądź odmówili podjęcia pracy.

Ogrodnicza amnezja

odzieżowym w Szczytnie. Ustalono, że
sklep jest prowadzony przez spółkę, której
zarząd składa się z dwojga obywateli Chin.
Przebywają oni w Polsce od 1 października 2008 r. na podstawie kart pobytu wydanych przez władze Hiszpanii. Tymczasem,
w myśl Konwencji Wykonawczej z 19
czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z 14
czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca
z kraju trzeciego na terytorium Polski
– na podstawie karty pobytu wydanej
przez inne państwo obszaru Schengen
– wynosi trzy miesiące w okresie kolejnych
sześciu miesięcy. Ze względu na przekroczenie tych okresów stwierdzono, że kontrolowani obywatele ChRL przebywają
w Polsce nielegalnie. Ponadto ujawniono,
że kobieta pełniąca funkcję członka zarządu spółki nie posiada wymaganego zezwolenia na pracę.
Do Sądu Rejonowego w Szczytnie zostały skierowane wnioski o ukaranie cudzo-

W wyniku kontroli przeprowadzonej
wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w przedsiębiorstwie branży turystycznej w Solinie
ujawniono zatrudnienie dziewięciu obywateli Ukrainy na podstawie umów o pracę
bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Ponadto pracodawca nie opłacił
składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
obcokrajowców, wypłaconych w kwietniu 2009 r. W wyniku podjętych działań,
już w trakcie kontroli, pracodawca zgłosił
cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego oraz opłacił zaległe składki.

Więcej po kontroli
Podczas jednej z kontroli w fir mie
transportowej na terenie woj. lubelskiego
stwierdzono, że pracownikom – cudzoziemcom – zostało zaniżone wynagrodzenie
za pracę. Inspektor ustalił, że wynagrodzenie określone w zawartych z cudzoziemcami umowach o pracę zostało ustalone
na poziomie niższym niż wynikało to z zezwoleń na pracę. Ogólna kwota zaniżenia
płacy 25 obcokrajowców za okres kilku
miesięcy wyniosła aż 45,5 tys. Inspektor
pracy m.in. skierował do pracodawcy wystąpienie z wnioskiem o niezwłoczne wypłacenie wyrównania wynagrodzenia.

Na podstawie materiałów nadesłanych
przez okręgowe inspektoraty pracy opracował:
Jarosław Cichoń
Departament Legalności Zatrudnienia GIP

Kontrola w gospodarstwie ogrodniczym
w Psarach (woj. śląskie) wykazała, że
przedsiębiorca powierzył wykonywanie
pracy na podstawie umów o dzieło dziesięciu cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy,
bez zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia im pracy. Rejestracji takiej dokonano dopiero w wyniku działania inspektora
pracy. Do sądu skierowano wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej za uchybienie.

Siatki bezpieczeństwa
Roman Burghardt

Konsekwencją ciągłych zmian w zatrudnieniu pracowników jest znaczna liczba wypadków
z udziałem osób o stażu pracy nieprzekraczającym jednego roku u danego pracodawcy.
W ostatnich latach poszkodowani o takim stażu pracy stanowili około połowę wszystkich poszkodowanych w wypadkach w budownictwie. Eliminowaniu tego m.in. zjawiska ma służyć
trzyletnia kampania pod hasłem „Nie lekceważ zagrożeń w pracy na wysokości”.
W ubiegłym miesiącu omówiliśmy szczegółowo typy i rodzaje siatek ochronnych.
W tym numerze skoncentrujemy się na zagadnieniach związanych z prawidłowym stosowaniem siatek bezpieczeństwa.

Plusy i minusy
Siatki bezpieczeństwa stosowane są jako ochrona zbiorowa, w budownictwie
i przy innych pracach montażowych, do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
ludzi i przedmiotów. Chronią zdrowie
i życie nawet wtedy, gdy w grę wchodzą duże powierzchnie. Siatki mają przewagę
nad szelkami, ponieważ, ze względu na duże plastyczne odkształcenia, chwytają
osoby spadające z wysokości łagodniej niż
liny. Niewątpliwą zaletą jest też możliwość
całkowitej mobilności osób poruszających
się po terenie zabezpieczonym przez siatki. Do minusów należy jednak zaliczyć wrażliwość na starzenie się, spowodowaną
działaniem promieniowania UV. Stąd zalecenia do ograniczania czasu wystawiania
na warunki atmosferyczne, a następnie wycofywanie ich z eksploatacji.
Definicje elementów siatek bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN-1263-1:
1. Siatka bezpieczeństwa
● Siatka podwieszona za pomocą liny
granicznej albo innych elementów utrzymujących, lub ich kombinacji, przeznaczona do chwytania osób spadających z wysokości.
● W przypadku instalowania siatek
w układzie S, długość krótszego boku siatek powinna wynosić co najmniej 5 m. Powierzchnia powinna być ograniczona liną
obwiedniową i wynosić nie mniej niż 35 m2.
Ta norma nie dotyczy siatek mniejszych

Trzy miesiące lege artis
Wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzono kontrolę w sklepie
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Ochrony zbiorowe (część 2)

I P 9/2009
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więc zaleca się, aby były objęte przedmiotem przepisów krajowych. Rozmiary oczek
sia tek w ukła dzie S nie prze kra cza ją 100 mm, a ich sploty wykonane są z bardzo wytrzymałych włókien poliamidowych
lub polipropylenowych. W przypadku łączenia siatek ze sobą, połączenie należy wykonać w taki sposób, aby między brzegami siatek nie powstawały szczeliny większe niż 100 mm, a przy połączeniu przez
zachodzenie na siebie, zakład nie powinien
być mniejszy niż 2 m.
● Łączenie siatek w układzie T powinno być wykonane w taki sposób, aby między brzegami siatek nie powstawały szczeliny większe niż 100 mm, a przy łączeniu
przez zachodzenie na siebie, zakład nie powinien być mniejszy niż 0,75 m.
● Położenie gór nego brzegu siatki
w układzie V powinno się znajdować co najmniej 1 m powyżej płaszczyzny pracy. Łączenie siatek w tym układzie powinno być
wykonane w taki sposób, aby między
brzegami siatek nie powstawały szczeliny
większe niż 100 mm, a łączenie przez zachodzenie na siebie jest niedopuszczalne.
Górny brzeg siatki mocuje się liną graniczną zaczepioną do elementów wysięgnikowych, rozmieszczonych w odległościach nie
większych niż 5 m od siebie. Dolny brzeg
siatki mocowany jest do zakotwień w budynku, które nie powinny być oddalone
od siebie więcej niż 50 cm, a odległość między zakotwionymi elementami a krawędzią
bu dyn ku nie powin na być mniej sza
niż 10 cm.
● Zgodnie z normą PN-EN 1263-2
warunki instalowania siatek w układzie
U ujęte są na razie w projekcie normy PN-EN 13374.
2. Lina graniczna (obwiedniowa)
Lina przechodząca przez wszystkie oczka
na obwodzie siatki wyznaczająca jej ze-

wnętrzne wymiary. Musi być przetestowana zgodnie z wymaganiami normy PN EN-1263-1 o minimalnej wytrzymałości 30 kN.
3. Oczka testowe
Osobny rząd oczek umieszczonych
w siatce bezpieczeństwa, które mogą być
wyjęte bez osłabienia siatki, w celu zapewnienia możliwości oceny wytrzymałości
siatki podczas okresu użytkowania.
4. Rama utrzymująca (Konstrukcja
wsporcza)
Konstrukcja, do której siatki są podwieszane i która ma udział w pochłanianiu
energii kinetycznej w przypadku obciążeń
dynamicznych.

Elementy
do mocowania siatek
Lina wiążąca (mocująca) – Lina stosowana do zamocowania liny granicznej
do konstrukcji utrzymującej. Została ona
przetestowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1263-1 o minimalnej wytrzymałości 30 kN (Lina M) lub 15 kN dla liny podwójnej (Lina Z).
Lina łącząca – Stosowana do łączenia
siatek bezpieczeństwa. Wytwarzana jest
z wytrzymałych włókien poliamidowych
i została przetestowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1263-1 o minimalnej wytrzymałości 7,5 kN.
Liny stalowe – Stosowane do mocowania siatek bezpieczeństwa winny być wykonane ze stali ocynkowanej o minimalnej wytrzymałości 50 kN. Liny stalowe łączone są
z konstrukcją za pomocą odpowiednio obliczonych elementów kotwiących.
Zatrzaśniki – winny być wykonane ze
stali ocynkowanej z nakrętką kontrującą
i mieć minimalną wytrzymałość 20 kN.
Zaczepy – stosowane są do zabezpieczania luków na wewnętrznych patiach,
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przedmiotów na powierzchni siatki, utleniania spowodowanego przez elementy metalowe, nici lub włókien uszkodzonych
w wyniku przetarcia itp.

Tabela 2.
Rys. 1

schodach i pozostałych wnękach. Należy
je umieścić przed zalaniem betonem
w konstrukcji nośnej (w odległości najwyżej 50 cm od siebie) w celu zamocowania
liny obwiedniowej na krawędzi okuwki.

Jak mocować?
Prawidłowa instalacja siatek została
uwarunkowana szerokością chwytania
(całkowitą) i granicznymi wysokościami

spadania, określonymi odrębnie dla płaszczyzny roboczej o pochyleniu do 20°
(Rys. 1) i powyżej 20° (Rys. 2).
Siatki bezpieczeństwa należy instalować
w możliwie najbliższej odległości od pozio-

Rys. 2

Wysokość spadania [m]

Najmniejszy
bok siatki [m]

1

2

3

4

5

6

5

3,50

3,80

4,00

4,20

4,30

4,40

9

4,40

4,50

4,75

4,80

4,90

5,00

12

5,00

5,20

5,40

5,50

5,70

5,80

16

6,00

6,25

6,50

6,80

6,90

7,00

20

7,10

7,25

7,40

7,80

8,00

8,20

Siatki bezpieczeństwa typu S mogą
być mocowane za pomocą lin mocujących
do odpowiednich punktów kotwiących.
Odległość pomiędzy poszczególnymi punkta mi kotwią cy mi nie mo że prze kra czać 2,5 m.
W pobliżu krawędzi mocowania siatki
bezpieczeństwa mają znacznie mniejszą
zdolność przenoszenia obciążeń udarowych, dlatego określono w normie wysokość Hr, która pomiędzy zabezpieczanym stanowiskiem pracy a siatką bezpieczeństwa w miejscu oddalonym o 2 m
od brzegu siatki nie powinna przekraczać 3 m.
Minimalna wolna przestrzeń pod siatką bezpieczeństwa powinna odpowiadać
deformacji siatki, najmniejszemu bokowi
siatki i nie powinna przekraczać wymiarów
podanych w tabeli 2.

Przechowywanie, kontrola
i wymiana
Siatki trzeba chronić przed promieniowaniem UV. Powinny więc być przechowywane w suchych pomieszczeniach, z dala

od źródeł wilgoci, na drewnianych półkach
lub w zamkniętych pojemnikach. Najlepiej
z dala od źródeł ciepła bądź miejsc, gdzie
mogą one wejść w kontakt z materiałami
lub substancjami niebezpiecznymi (rozpuszczalnikami, olejami, iskrami spawalniczymi, materiałami promieniotwórczymi
itp.). Mokrą lub wilgotną siatkę należy wysuszyć przed schowaniem. Jeżeli występuje zagrożenie kontaktu z iskrami spawalniczymi, powinna być zabezpieczona przykrywami ognioodpornymi.
Do siatki bezpieczeństwa doczepiona
jest siatka testowa, którą stosuje się
do kontroli stanu siatki z powodu np. naturalnego zużycia. Siatkę testową, mającą
ten sam numer rejestracyjny, co używana
siatka bezpieczeństwa, należy odesłać
na adres producenta w terminie trzech
miesięcy przed upływem daty umieszczonej na etykiecie siatki, aby umożliwić
producentowi kontrolę wzoru siatki i ocenę jej zużycia.
Minimalna wytrzymałość siatki testowej
jest wskazana na etykiecie siatki bezpieczeństwa. Należy ja kontrolować i sprawdzać w celu wykrycia: przetarć w oczkach,

Z żałobnej karty

Grzegorz Hyży

Tabela 1. Zatwierdzone wymagania dotyczące wysokości spadku
i szerokości całkowitej
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Wysokość
spadku He

≤ 1,0 m

≤ 3,0 m

≤ 6,0 m

Szerokość
całkowita b

≥ 2,0 m

≥ 2,5 m

≥ 3,0 m

mu prac, w taki sposób, aby zgodnie
z rys. 1 i 2 wysokości prac Hi i He nie przekraczały 6,0 m a szerokość całkowita pomiędzy krawędzią strefy prac i krawędzią
siatki bezpieczeństwa odpowiadała wymiarom z tabeli nr 1.
I P 9/2009

30 czerwca br. pożegnaliśmy Grzegorza Hyżego, długoletniego pracownika inspekcji pracy, wspaniałego kolegę
i współpracownika. Zmarł 26 czerwca 2009 r. w wieku 55 lat.
Był absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, inżynierem budownictwa. Pracę zawodową rozpoczął w 1975 r. w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Lesznie na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę. Następnie karierę zawodową kontynuował w Rejonie Dróg Publicznych w Lesznie
na stanowisku specjalisty ds. bhp.
Pracę w inspekcji pracy rozpoczął w marcu 1985 r. w Oddziale PIP w Lesznie jako inspektor pracy, a od kwietnia 1991 r. zatrudniony był na stanowisku starszego inspektora pracy.
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Uwagi końcowe
Siatki bezpieczeństwa, pomimo wielu
korzyści jakie ze sobą niosą, nie są proste
w zastosowaniu. Ich montaż na znacznych
wysokościach wymaga specjalistycznego
sprzętu, jak również wyspecjalizowanej kadry, posiadającej szeroką wiedzę techniczną. W obowiązujących przepisach brakuje regulacji w zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla monterów siatek, tak jak to jest
w przypadku rusztowań budowlanych. To
znaczy, że od brygady montażowej nie są
wymagane specjalne uprawnienia do montażu. Skoro tak, należałoby więc przyjąć
za wystarczające przeszkolenie w zakresie
bhp. Czy da to gwarancję prawidłowego
montażu siatek?
Aby siatki skutecznie chroniły życie
ludzkie i nie przyczyniły się do zwiększania wskaźników wypadkowości w Polsce, wymagania norm musiałyby być zachowane na każdym z etapów: montażu,
eksploatacji, przechowywania i kontroli.
Sprostać temu mógłby tylko odpowiednio
wykwalifikowany personel wykonawczy.
Aby jednak wymagania norm mogły być
podstawą egzekwowania dla organów
nadzoru nad warunkami pracy, musiałyby znaleźć swoje odzwierciedlenie w przepisach.
Roman Burghardt
OIP Zielona Góra

Przez cały okres pracy zawodowej, jako budowlaniec oraz
inspektor pracy, podejmował liczne działania na rzecz trwałej poprawy warunków pracy w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych. Bardzo dobrze wykonywał trudne obowiązki inspektora pracy. Był życzliwy i koleżeński. Pomagał
młodszym kolegom w trudnych zadaniach zawodowych.
Z natury był zrównoważony i spokojny, niekonfliktowy, co zjednywało mu przyjaciół oraz osoby chętnie zwracające się do niego o poradę i pomoc.
Za sumienną pracę był wielokrotnie honorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Odszedł nagle.
Będziemy Go pamiętać jako człowieka serdecznego,
przyjaznego i oddanego wszystkim.
Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Poznaniu
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Idea programu „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach”,
oparta jest na zasadzie samokontroli. Pracodawca, przy pomocy
przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy, jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich
likwidacji.

Potrzebuję wyzwań
Rozmowa z Ryszardem Cicheckim, prezesem spółki WOBET-HYDRET z Aleksandrowa Łódzkiego, uczestnikiem programu
prewencyjnego PIP, zdobywcą Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy.
Od czego zaczynał Pan swoją działalność jako pracodawca?
– W 1985 roku zorganizowałem firmę, która zajmowała się kopaniem studni. Bardzo
przydały się wtedy moje zdolności różdżkarskie. Wiele studni w okolicy było moim dziełem. Wówczas sporo też podróżowałem
po Europie, czego efektem była, między innymi, zmiana profilu mojego przedsiębiorstwa. Za czą łem pro du kować ele men ty
do oczyszczalni ścieków z żywic epoksydowych. To była ciężka i brudna robota. Szkodliwa technologia, z którą wiązało się niebezpieczeństwo wybuchu, zagrożenia drażniące,
uczulenia.
Kolejna moja podróż i spostrzeżenia
– tym razem – z Anglii, zaowocowały wręcz
rewolucyjnymi zmianami w firmie. Zakład zaczął wyglądać jak laboratorium. Czyste technologie, wysokiej jakości zaplecze dla pracowników. Te dwa cer tyfikaty, które wiszą
na ścianie, są właśnie z tamtego okresu.
Zmiany technologiczne były znaczne?
– Tak. Zaczęliśmy produkować z polietylenu wysokiej gęstości. Powstały oczyszczal-

nie ścieków, drenażowe oraz ze złożem biologicznym, separatory koalescencyjne, separatory tłuszczu, zbiorniki bezodpływowe, studzienki wodomierzowe, przepompownie
ścieków oraz wód zanieczyszczonych, osadniki gnilne.
Teraz przygotowujemy oczyszczalnie dla
domów jednorodzinnych, szkół, ośrodków
wczasowych, nawet dla małych osiedli. Mój
zakład ma nowoczesne maszyny i zaplecze
produkcji, półprodukty ułatwiające produkcję, otoczony jest zielenią itp. Zatrudniam fachowców.
Rzeczywiście, w hali pracują maszyny sterowane komputerowo, jest relatywnie niski poziom hałasu przy tego rodzaju produkcji, dobry system wentylacji. Czy właśnie to, że zakład jest nowoczesny, wpłynęło na decyzję o wzięciu
udziału w programie prewencyjnym
Zdobądź Dyplom PIP?
– Oczywiście, że gdybym miał coś „zawalone” lub chciałbym mieć święty spokój, to
sto razy bym się zastanowił, czy wziąć udział
w tym przedsięwzięciu. Zawsze jednak dba-

łem o pracowników. Rzetelnie płaciłem
za wykonaną pracę, nawet wtedy gdy inwestowałem i kupowałem nowe, bardzo drogie
maszyny. Starałem się również zapewniać im
dobre warunki pracy, poczucie bezpieczeństwa. Mamy więc w firmie przyzwoite warunki pracy, należyte zaplecze socjalne. Jest dużo zieleni i nawet staw z rybami. Jestem z tego dumny, ale kiedy byłem ostatnio w Danii
w podobnym zakładzie, to właściciel pokazał
mi takie zaplecze socjalne pracowników, jakiego wielu ludzi nie ma w domu. Chcę, żeby w moim zakładzie też pracownicy mieli takie warunki. Do tego będę dążył. Wymaga to
czasu, trochę pieniędzy.
Ja po prostu potrzebuję wyzwań, dążenia
do czegoś nowego, lepszego. I chyba dlatego wziąłem udział w programie prewencyjnym. Dotarłem do jego końca, dostałem dyplom. To także zasługa inspektora pracy z Łodzi, z którym współpracowałem, pana Czesława Kowalczyka.
Czy w jakiś sposób te zmiany wpłynęły na pańskich pracowników, na ich stosunek do firmy?
– Myślę, że są dumni z tego, bo widzą jak
zakład się zmienia. U nas nie ma dużych ruchów kadrowych, większość pracowników
od lat związana jest z firmą. Staramy się też,
aby pracownicy oglądali inne zakłady, konkurencyjne rozwiązania. Wtedy mają skalę porównawczą. Ponad 200 razy mieliśmy swoje
stanowiska na targach w Polsce i zagranicą.
Uczestniczący w nich pracownicy mogli porozmawiać z innymi pracownikami.
Czy zdobycie Dyplomu PIP coś zmienia w pańskiej działalności?
– Proszę mi wierzyć, że tak. Udział
w programie pozwolił mi nabrać dystansu
do tego, co w zakładzie już zrobiłem, przyjrzeć mu się, jakby z lotu ptaka. I to jest mój
bonus. Gdy teraz przyjeżdżają kontrahenci,
oglądają zakład i widzą te certyfikaty, dyplomy, w tym Dyplom PIP, to wydaje mi się, że

z tego powodu, inaczej ze mną rozmawiają.
A przecież przyjeżdżają Niemcy, Francuzi,
Ukraińcy, Białorusini, czyli ludzie obeznani
z tego rodzaju zakładami na całym świecie.
Ostatnio przyjechał nawet przedstawiciel jednej z afrykańskich ambasad, aby wysondować
możliwości współpracy.
Współpracuje Pan z innymi pracodawcami. Co sądzą o programie pre-

wencyjnym PIP, w którym Pan uczestniczył?
– Wiedzą o możliwości przystąpienia
do tego programu. Jednak niechętnie włączają się do niego, z obawy przed zwiększonym zainteresowaniem inspekcji pracy ich
firmą, co wciąż kojarzy się z kontrolami. Być
może trzeba im uświadomić korzyści, jakie
będą mieli, zdobywając Dyplom PIP. Przecież udział w programie wiąże się m.in. z eli-

minacją nieprawidłowości czy zagrożeń,
jeśli takie istnieją. Pracodawca ma zatem
pewność, że w jego zakładzie jest wszystko
w porządku. Nie musi obawiać się kontroli inspektorów pracy.
Rozmawiał:
Zbigniew Kowalczyk
Departament Prewencji i Promocji GIP

Psycholog odpowiada

Jak bronić się przed agresją?
Joanna Bartoszek
– Niejednokrotnie, podczas wykonywania czynności kontrolnych,
spotykam się z pracodawcami, którzy dosyć impulsywnie reagują na sam
fakt pojawienia się inspektora pracy na ich terenie, jak też podczas
całej kontroli. Są agresywni, podnoszą głos, a nawet potrafią człowieka obrazić. Zresztą, na co dzień w pracy również mamy do czynienia
z podobnym zachowaniem niektórych koleżanek, kolegów, a nawet przełożonych. Jaką taktykę przyjąć wówczas najlepiej? Jak się bronić
przed agresją?
Konflikt interpersonalny to zjawisko, które jest ściśle związane z życiem społecznym. Wywołuje negatywne emocje, ponieważ sytuacja konfliktowa stawia jej uczestników w pozycji zagrożenia istotnych dla nich
wartości czy interesów. Często w takich sytuacjach dochodzi do przemocy słownej, która potrafi ranić nie mniej boleśnie niż przemoc fizyczna. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy osoba, która czuje się zagrożona reaguje starym, najbardziej standardowym sposobem, który charakteryzuje także świat zwierząt – walcz albo uciekaj. Atak może przybierać postać rzucania oszczerstw, sabotażu, szantażu, stosowania gróźb,
obelg oraz krzyku. Ucieczka zaś stanowi reakcję obronną, która polega na unikaniu osobistego kontaktu, wycofania. Kolejną reakcją na sytuację, w której nie jesteśmy w stanie rozwiązać zaistniałego konfliktu, jest pogodzenie się z istniejącym stanem rzeczy. Reagując w ten
sposób osoba stosuje takie mechanizmy psychologiczne, jak wyparcie, maskowanie („to wszystko nie jest takie straszne”), kompensacja („w tej sytuacji skupię się na czymś innym”), a w końcu rezygnacji (np. „problem sam się rozwiąże”).
Wymienione metody obronne pozwalają na moment zapanować
nad emocjami i osiągnąć stan wewnętrznej równowagi, niemniej, na dłuższą metę zazwyczaj okazują się rozwiązaniami pozornymi, niejednokrotnie pogłębiają istniejący już problem.
Podstawowym narzędziem używanym do porozumiewania się, a tym
samym możliwości rozwiązania konfliktu, jest rozmowa. Możliwość konstruktywnego dialogu daje perspektywa, która wynika z relacji „wygrana-wygrana”, niwelując tym samym poszukiwania rozwiązań opartych na przemocy (kto silniejszy, kto ma większą władzę). Poszukiwanie rozwiązań poprzez reakcję symetryczną, może nastąpić poprzez
zmianę optyki widzenia problemu. Jest to możliwe, kiedy w pierwszej
kolejności jesteśmy w stanie dostrzec drugą osobę i zrozumieć, z czego wynikają jej emocje.
Osoba, która stosuje przemoc słowną w trakcie kontroli może odczuwać złość, wstyd, lęk i poczucie winy. Emocje te wynikają z tego,
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że została przyłapana na zachowaniu społecznie i prawnie nie aprobowanym, a poza tym będzie musiała ponieść karę. Przyczyną zachowań agresywnych może być także subiektywne poczucie krzywdy, że
to, co mnie spotkało, jest wielką niesprawiedliwością.
Kiedy będziemy w stanie zrozumieć i rozpoznać emocje osoby kontrolowanej, łatwiej będzie wtedy zachować dystans, opanowanie
i zrobić następny krok, mający na celu rozwiązanie konfliktu, konstruując wypowiedzi w sposób życzliwy, spokojny i stanowczy.
Do najczęściej powtarzających się zachowań agresywnych w sytuacjach konfliktu należą: krzyk, wyzywanie i przerywanie. Osobie
rozłoszczonej, która podnosi głos, wchodząc w słowną przepychankę, dobrze jest od razu, po pierwszym podniesieniu głosu, zwrócić uwagę na jej zachowanie. Można wtedy spokojnie poinfor mować rozemocjonowaną osobę – „pan/i na mnie krzyczy” – nie czekając aż osoba ta, jeszcze bardziej się rozzłości, ponieważ
pod wpływem silnych emocji, często ludzie nie są świadomi, że podnoszą głos. Zwrócenie uwagi osobie, że krzyczy, często pozwala przywrócić równowagę rozmówcy. Przerywanie, to sposób aby wymusić komunikację jednokierunkową: „ty masz słuchać, ja jestem
od mówienia”. Dobrym sposobem zareagowania w takiej sytuacji
może być zdanie: „pozwoli pan/i, że dokończę moją myśl? Wydaje mi się to ważne”.
Mechanizmem blokującym możliwość porozumienia się jest także
stosowanie osądów moralnych („jesteś beznadziejny/a”), porównań
(„on/a jest lepiej wykształcony/a od ciebie”), które niejednokrotnie
naruszają godność osobistą człowieka. Na tego typu krytykę można
zareagować odpowiadając np. „mam inne zdanie na swój temat”, oraz
zdecydowanie przeciwstawić się tej formie, jako dopuszczalnemu sposobowi traktowania, np. „nie podoba mi się forma, w jakiej się do mnie
pan/i zwraca”, a na koniec należy dodać, czego oczekujemy od osoby agresywnej np. „chciałbym, aby pan/i w przyszłości tak do mnie się
nie zwracał/a”.
Warto pamiętać, że to my sami, w trakcie rozmowy, wpływamy na jej
przebieg. Stosowanie zasad porozumienia się, bez przemocy pozwala poprawić jakość wzajemnego kontaktu, zarówno w sytuacjach służbowych, jak i prywatnych.
Joanna Bartoszek
psycholog, GIP
Pytania do psychologa prosimy przesyłać na adres:
jbartoszek@gip.pl
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Nowości,
wznowienia,
plany na przyszłość
Bieżący rok obfituje w nowe tytuły wydawnicze skierowane do rolników. Są też
wznowienia publikacji, adresowane również
do dzieci i młodzieży. Bogata oferta wydawnicza jest cennym narzędziem, pomocnym
przy realizacji działań prewencji wypadkowej. Promuje ona zasady bezpiecznej i higienicznej pracy na wsi.

Publikacje dla rolników
Pracuj bezpiecznie – poradnik dla
rolników
Najbardziej rozbudowana pozycja w ofercie PIP, broszura napisana przez Zbigniewa Serwańskiego w 2005 roku, doczekała się 3 wznowień oraz tegorocznej aktualizacji (wykonanej przez Jakuba Chojnickiego). Poradnik został podzielony tematycznie, według grup najważniejszych
za gro żeń wy pad kowych, zwią za nych
z: upadkami z wysokości i na płaszczyźnie
(najczęstsza przyczyna wypadku w rolnictwie), wykorzystywanymi maszynami
(z których najbardziej niebezpieczne to pilarki tarczowe
i łańcuchowe, WOM-y ciągni ków oraz roz rzut ni ki
obor nika), transpor tem
rolniczym po drogach publicznych, używanymi
środkami ochrony roślin i obsługą zwierząt gospodarskich.
Poszczególne grupy zagadnień przywo łują za sa dy
bezpiecznej
pracy i przygotowania
obejścia gospodarskiego
w spo sób umożliwiający uniknięcie wielu za-
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grożeń towarzyszących codziennej pracy
rolnika. W poradniku opisane zostały zasady bezpieczeństwa podczas sezonowych prac rolnych (prace wiosenne, żniwa, zbiór zielonek). Znajdują się tam także
informacje (przygotowane wspólnie ze
Strażą Pożarną) o zagrożeniach porażeniem prądem elektrycznym i pożarem
w gospodarstwie rolnym. Zaktualizowane
wydawnictwo posługuje się prostym językiem, ma nową szatę graficzną oraz aktualne zdjęcia.
Rolnik zawód niebezpieczny
Wznowiona i uatrakcyjniona w tym roku ulotka, omawiająca podobnie jak poradnik, najważniejsze przyczyny wypadków
przy pracy i zawierająca praktyczne porady, jak uniknąć zagrożenia wypadkiem. Pozycja jest niejako „pigułką” wiedzy w stosunku do znacznie bardziej obszernego poradnika. Dodatkowo zawiera informacje
o chorobach zawodowych rolników i bezpieczeństwie dzieci wiejskich, zwraca także uwagę na bezpieczeństwo kobiet
i osób starszych. Wznowienie ulotki wzbogacono o nowe zdjęcia.
Bezpieczna obsługa zwierząt
Nowa pozycja wydawnicza do wykorzystania w działaniach prewencyjnych PIP, poświęcona bezpieczeństwu pracy rolników.
Jej autor, Tomasz Urban, omawia zasady
bezpiecznej pracy i obsługi żywego inwentarza, najczęściej hodowanego przez polskich rolników. Oprócz oczywistych gatunków zwierząt, jak krowy (w tym zawsze nieprzewidywalne buhaje), konie i świnie (lochy i knury potrafią być naprawdę niebezpieczne), w ulotce opisane są metody postępowania z małymi przeżuwaczami (kozy i owce), zwierzętami futerkowymi (lisy,
tchórzofretki i jenoty) oraz zasady bezpiecznego utrzymywania psa w gospodarstwie.
Bezpiecznie ciągnikiem – zanim ruszysz w drogę
Ciągnik jest maszyną najpowszechniej
używaną przez rolników. Znajduje się nie-

mal w każdym go spodarstwie
rolnym. Służy za rów no
do napędu wielu innych maszyn używanych
w gospodarstwie,
jak i ciągnięcia zestawów transportowych podczas przewożenia płodów rolnych z pola. Z uwagi
na wielość zastosowań,
korzystanie z ciągnika
wiąże się z wieloma zagrożeniami obsługującego ciągnik, ale także osób postronnych. Autor ulotki, Jakub Chojnicki, omawia najważniejsze zasady bezpiecznej pracy ciągnikiem, począwszy od przygotowania ciągnika do pracy (w co wchodzi również zapoznanie się z instrukcją obsługi)
i odpowiedniego do pracy ubioru do zasad
bezpiecznego manewrowania, agregowania z maszynami i sprzęgania z przyczepami, pracy na gruntach pochylonych i sposobach wydostania ciągnika, który ugrzązł
w błocie. Osobna część ulotki dotyczy bardzo ważnej kwestii osłon na elementach
ruchomych (w tym wałku odbioru mocy
– WOM) i transportu osób i towarów. Autor zwraca również uwagę na konieczność
niedopuszczania do przypadkowego uruchomienia ciągnika przez dzieci (w wielu
wypadkach dziecko przejeżdża rodzeństwo lub rodzica).
Sianokiszonki – zasady bezpiecznej
pracy
Tegoroczna nowość wydawnicza powstała w związku z coraz powszechniej spotykaną w polskim rolnictwie metodą nowoczesnego żywienia zwierząt hodowlanych
z użyciem kiszonek i sianokiszonek. Do pozyskania
materiału do zakiszania
oraz przygotowania paszy wykorzystywanych
jest wiele specjalistycznych maszyn,
począwszy od kosia rek rota cyj nych i bęb no wych, poprzez
przetrząsacze
runi (skoszonej zielonki), sieczkarnie
zbie ra -

jące (lub przyczepy – zbieracze pokosów) do pras balotujących
i owijarek balotów (bel zielonki o dużej masie). Każdą z wymienionych maszyn cechują specyficzne zagrożenia dla osób obsługujących i postronnych, a ulotka, w praktyczny sposób, omawia
zasady i metody bezpiecznej pracy.
Przybliżając czytelnikom spektrum publikacji dla rolników warto jeszcze wspomnieć o chętnie wykorzystywanym przez naszych
pracowników podczas wizytacji gospodarstw rolnych narzędziu,
jakim jest lista kontrolna. Z jej pomocą gospodarz – rolnik może sam dokonać quasi-oceny ryzyka zawodowego we własnym gospodarstwie, przyglądając się najpowszechniejszym zagrożeniom
i planując ewentualne czynności likwidujące te zagrożenia.

Co w planach?
W tegorocznym planie wydawniczym znajduje się jeszcze jedna publikacja, składająca się z dwóch elementów. Wzorem zakończonej europejskiej kampanii „Mniej dźwigaj”, będzie to afisz i ulotka dotyczące ręcznego przemieszczania ciężarów w trakcie prowadzenia prac w gospodarstwie rolnym. Afisz będzie w większości wypełniony zdjęciami z niewielką ilością tekstu (fotostory).
W ulotce znajdą się najważniejsze informacje związane z bezpiecznym podnoszeniem i przenoszeniem ciężkich i nieporęcznych
przedmiotów, najczęściej spotykanych i używanych na wsi.
Jakub Chojnicki
Departament Prewencji i Promocji GIP

Publikacje dla dzieci i młodzieży
Corocznie, najszybciej, z magazynów okręgów i Głównego Inspektoratu Pracy, znika publikacja adresowana do najmłodszych
mieszkańców wsi, mianowicie Przygoda na wsi. Ten kolorowy
komiks, w przystępny sposób wskazuje dzieciom niebezpieczne
miejsca i sytuacje na wsi.
Do młodzieży adresowana jest kolejna z publikacji wydawanych
przez PIP – Bezpiecznie na wsi. Wznowiona i odświeżona broszura przybliża dzieciom najważniejsze informacje o tym, jak bezpiecznie przebywać na wsi i pomagać rodzicom w gospodarstwie.
Zawiera również cenne informacje na temat obchodzenia się
z ogniem, zachowań w trakcie pożaru i powodzi, zasady bezpiecznego poruszania się po drogach pieszo i rowerem oraz ABC pierwszej pomocy.
9/2009 IP

Z żałobnej karty

Piotr Sędłakowski
Z głębokim żalem informujemy, że 12 lipca br. po długiej chorobie, w wieku 51 lat, odszedł nasz Kolega Piotr
Sędłakowski, starszy inspektor pracy – specjalista.
Człowiek odchodzi, wspomnienia zostają.
Ze szczerym żalem żegnamy Cię, Piotrze.
Koleżanki i Koledzy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie
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Rozważania

Idealista
i społecznik
Zasadniczym czynnikiem, który ma wpływ
na potencjał każdego urzędu są jego zasoby
kadrowe, na które składa się zespół pracowników i prezentowane przez nich wartości,
styl pracy i kompetencje. Urząd jest bowiem
określoną społecznością o dużej różnorodności zachowań ludzkich, motywacji, działań i zaangażowania zatrudnionych osób. Rozwój tej
społeczności w pożądanych kierunkach wymaga systematycznego doskonalenia w różnych formach i zakresach. Niezmiernie istotne są w tym względzie postawy osób pełniących funkcje kierownicze w urzędzie. Stanowić one bowiem winny wzorzec we wszystkich kryteriach ocen.
Inspektorzy pracy, jako urzędnicy państwowi, są przedstawicielami państwa, które
w art. 24 i art. 66 Konstytucji RP zapewnia
poszanowanie określonych uprawnień wynikających z zatrudnienia. Miarą zaufania
do Państwowej Inspekcji Pracy jest również
zaufanie do państwa. Inspekcja pracy, z upoważnienia państwa, realizuje bowiem powierzone zadania kontrolno-nadzorcze wykonując służebną funkcję wobec społeczeństwa, któremu winna służyć. Wymaga to ze strony nie
tylko inspektorów pracy, ale i wszystkich pracowników inspekcji odzwierciedlania w prezentowanych postawach i zachowaniach zarówno godności własnej, jak i godności całej Państwowej Inspekcji Pracy. Istotny jest przy tym
profesjonalizm, zaangażowanie, ale i właściwe postawy etyczne, bardzo ważne w obecnej
rzeczywistości. Powszechne jest bowiem
przekonanie, że urzędnicy jakością swojej pracy kształtują opinię i wizerunek urzędu, który reprezentują. Przekonanie to często nie
znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości.1
Nawet pojedyncze przypadki negatywnych postaw urzędnika rzutują na powszechny obraz
urzędów w oczach społeczeństwa.2 Ze względu na szczególną misję i status urzędnika powinien on kierować się również zasadami etyki i normami moralnymi. Według Jana Pawła II, charakterystyczne dla człowieka XXI w.
powinny być postawy odpowiedzialności osobistej i wobec innych, rozwijające uczucie obowiązku i uczciwości w pracy, wzajemnej pomocy i szacunku.3
Etyka czy moralność
W języku potocznym zamiast na etykę często wskazuje się na moralność, nie odróżniając zakresów znaczenia tych pojęć. Etyka
i moralność to jednak nie to samo. Etyka pochodzi od greckiego słowa ethikos (zwyczajny, obyczajny) nawiązującego do etosu, czy-
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li charakteru, zwyczaju, obyczaju przyjętego
w danej społeczności zgodnego z prawym
charakterem postępowania i oznacza rozważania dotyczące norm, wartości i moralnych
zachowań.4 Etyka zawodowa, jak każda etyka, jest zbiorem zakazów i nakazów określających sposób wykonywania zawodu i cele,
którym służy. Nakłada na wykonujących zawód określone obowiązki nie tylko wobec grupy zawodowej, ale i społeczeństwa.5
Moralność natomiast to dziedzina decyzji i czynów człowieka, a więc zachowań, postaw i motywacji, które odpowiadają określonym kryteriom dobra, słuszności i powinności. Pojęcie moralności wywodzi się od łacińskiego słowa moralis, które oznacza obyczajność, ale dotyczy bardziej czynów, a nie charakteru osoby, która ich dokonuje.6
Jak podkreśla się w literaturze, fundamentem każdego demokratycznego państwa
prawnego jest prawo moralne. Prawo powszechnie obowiązujące zawsze, w mniejszym lub większym stopniu, wyraża prawo
moralne, rozszerza je, zawęża, wypełnia
i ogranicza. Nigdy nie jest jednakże neutralne wobec prawa moralnego. Jest bowiem
od niego uzależnione i z nim połączone,
w przeciwieństwie do prawa moralnego, które nie zależy od stanowionego.7 Prawo moralne jest również źródłem zasad etycznych
pracowników urzędów państwowych, zawierających nakazy lub zakazy określonego
zachowania pracownika, for mułowanych
z punktu widzenia prawa moralnego. W zasadach tych przejawia się konkretyzacja prawa moralnego, która uwzględnia szczególny charakter zatrudnienia urzędniczego. Zasady etyczne wiążą pracowników urzędów
państwowych niezależnie od tego, czy są ujęte w prawie stanowionym. Naruszenie zasad
etycznych, ujętych w przepisach prawa stanowionego, pociąga odpowiedzialność prawną – a nie ujętych – odpowiedzialność w sumieniu – moralną.8
Przykładem tego odniesienia są przepisy
za war te w art. 44, 46 i 48 usta wy
z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy,9 z których wynika obowiązek działania rzetelnego, obiektywnego, starannego,
zgodnego z zadaniami tej inspekcji i nie pozostającego w sprzeczności z obowiązkami
pracowniczymi.
Etyka w paragrafach
Kluczowym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy, jako organu administracji
państwowej, mieszczącym się w zakresie de-

finiowanego obszaru, jakim jest etyka i moralność urzędnika, jest budowanie etycznych
postaw i zachowań pracowników tej inspekcji. Jego istota polega na ustaleniu norm
i wzorców działania, wprowadzeniu mechanizmów ich realizacji oraz kryteriów oceny.
W szczególności obszar etyki i zapobiegania
zjawiskom korupcyjnym obejmuje takie elementy, jak: standardy zachowań etycznych,
katalogi zasad i wartości etycznych (np. kodeksy etyki) oraz szczegółowe procedury postępowania (np. kodeksy postępowania).10
Etyka zarządzania jest specjalistyczną
dziedziną etyki. Jest to nauka interdyscyplinarna korzystająca z dorobku wielu dziedzin,
zajmująca się zarówno problemami czysto
etycznymi, jak i problematyką odpowiedzialności. Etyka zarządzania administracji
publicznej oznacza normy moralne respektowane przez zarządzających, które przekładają ogólne ideały i wartości przyjęte w społeczeństwie na praktykę. W sektorze publicznym z etyką wiąże się nierozerwalnie zjawisko korupcji rozumiane jako nadużycie powierzonego zakresu władzy w celu uzyskania korzyści. W ujęciu karnym przestępstwo
korupcji polega na tym, że sprawca, w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyści majątkowe lub osobiste, albo ich
obietnicę. Korupcja stanowi najbardziej drastyczne naruszenie obowiązków bezstronności przez urzędnika. W wielu krajach w kodeksach etyki poświęca się dużo uwagi
na określenie charakteru drobnych i zwyczajowo przyjmowanych upominków, które nie
naruszają standardów etycznych. Najogólniej
rzecz ujmując przyjmuje się, że podstawowym warunkiem akceptacji jakiegokolwiek
upominku bądź gestu przez urzędnika winna być okoliczność jego wręczenia, z której
nie może wynikać jakiekolwiek zobowiązanie
czy oczekiwanie osoby wręczającej. W sytuacjach niejednoznacznych bądź budzących
wątpliwości wskazane jest poinformowanie
przełożonych.11
W Polsce brak jest jednego dokumentu
określającego normy oczekiwanego postępowania urzędniczego. Są one wymienione
w trzech podstawowych ustawach, a to:
w ustawie z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,12 ustawie z 16 września 1982 r.
o pracownikach urzędów państwowych,13
ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne.14 Szereg
regulacji dotyczących określonych grup pracowników urzędów zawartych jest w ustawach szczegółowych oraz w pragmatykach
służbowych poszczególnych urzędów.15
Poziom etyczny instytucji publicznej jest
wypadkową wielu czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zalicza
się do nich między innymi poziom i jakość
prawa, zestaw obyczajów akceptowanych
w społeczeństwie, misję urzędu, politykę wewnętrzną, kulturę urzędników i poziom moralny pracowników.16
Prawo wyznacza obszar dopuszczalnego
zachowania nie tylko obywatelom, ale przede
wszystkim zatrudnionym w nim urzędnikom.
I P 9/2009

W myśl art. 7 Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa. Źle skonstruowane prawo zniechęca
do jego przestrzegania, stając się zachętą
do naruszania.17
Uczciwy z urzędu
Poziom moralny społeczeństwa jest ściśle
też związany z jego kulturą etyczną, która wyznacza obszar zachowań uznanych za dopuszczalne. Zaś misją urzędu jest działanie skierowane do określonych adresatów. Jej wybór
to nie tylko ustalenie hierarchii wartości, ale
i wyznaczenie dopuszczalnych metod realizacji zadań. U podstaw misji każdego urzędu, w tym również Państwowej Inspekcji Pracy, winna jednakże leżeć podstawowa misja
administracji, jaką jest służba społeczeństwu
i jednostce, przejawiająca się we wzorowym
wypełnianiu obowiązków.
Polityka wewnętrzna Państwowej Inspekcji Pracy winna zatem opierać się na przyjęciu i wprowadzeniu w życie pożądanej strategii postępowania, także etycznego, będącego racjonalnym kompromisem między
realnymi możliwościami tej inspekcji działającej w konkretnych warunkach organizacyjnych a oczekiwaniami wobec niej. Dla właściwego działania w tym przedmiocie niezbędna jest jednak akceptacja zasad etycznych przez zatrudnionych i systematyczne
wdrażanie przez kierownictwo pożądanych
kryteriów zachowania i wzorców moralnych
u pracowników, jako urzędników państwowych. Nie ma bowiem nieuczciwego urzędu,
są tylko nieuczciwi urzędnicy. W rzeczywistości to oni dopuszczają się nieuczciwego
działania.18 Jak już podkreślono, każde indywidualne postępowanie jednego czy wielu
urzędników ma bowiem wpływ na ocenę całego urzędu, chociaż to konkretne osoby odpowiedzialne są zarówno za działania, jak i zaniechania. Przykładem tego mogą być anonimy, zawierające nieprawdziwe informacje
kierowane do różnych podmiotów, które
nie tylko powodują dezaprobatę wobec ich
autorów, ale i negatywne oceny całego urzędu, którego pracownicy korzystają z form
działania powszechnie uznanych za niegodziwe, a przecież żadna krzywda nie jest zapomniana, dopóki pamięta ją sumienie.
Urzędy mają możliwość wpływania na postawę swoich pracowników poprzez różne narzędzia. Należą do nich system selekcji i rekrutacji, strategia działań w zakresie etyki
i jej konsekwentna realizacja, przywództwo
etyczne osób pełniących funkcje kierownicze,
kodeksy etyczne zmierzające do budowania
i umacniania kultury etycznej. Nie należy jednakże przeceniać możliwości wpływu kodeksów etycznych podobnie jak i innych kodeksów na poprawę sytuacji, jeżeli ich stosowanie nie będzie wynikiem racjonalnych i wielokierunkowych postępowań wszystkich zobowiązanych.19 Wdrażania ich nie można jednakże nie doceniać, mają one bowiem istotny wpływ na utrzymanie oczekiwanych standardów moralnych wśród osób wykonujących
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czynności wymagające zaufania publicznego
i stanowią nieodłączną część każdej profesji
szczycącej się własną etyką zawodową.20
Jak wynika z praktyki, w wielu urzędach
nie prowadzi się świadomej i konsekwentnej
polityki w zakresie etyki ze względu na niedocenianie jej w życiu publicznym. Jak już zostało podkreślone, w urzędzie, jak i w każdej
innej organizacji, inicjatorem poziomu etycznego winny być osoby pełniące funkcje
etyczne, a w szczególności ten, który nim kieruje. Polityka urzędu w zakresie etycznym
bardzo ściśle wiąże się bowiem z przywództwem etycznym, które polega na prezentowaniu przez całą kadrę kierowniczą właściwych zachowań mogących być przykładem dla
pracowników. Przywództwo to w konsekwencji staje się czynnikiem sprawczym pozytywnych działań i zachowań pracowników urzędu oraz właściwej atmosfery pracy
w urzędzie. Dla jego realizacji niezbędne jest
przyjęcie stylu kierowania, który włączałby
wszystkich pracowników w realizację zadań
na zasadzie otwartości, przejrzystości, szczerości i współodpowiedzialności przy koordynacyjnej roli osoby kierującej. Istotnym elementem kształtowania społeczności urzędniczej jest także dążenie w różnych formach
do jej profesjonalizmu, przy zwróceniu
szczególnej uwagi na samodoskonalenie.
Rzetelność i profesjonalizm urzędników są
bowiem określonego rodzaju wartościami
etycznymi przejawiającymi się w gotowości
służenia społeczeństwu.
Przestrzeganie zasad etyki w środowiskach urzędniczych jest przedmiotem kontroli zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, realizowanej przez organy kontroli i ochrony prawa, parlament, media, jak i kontrolę wewnętrzną urzędu. Kontrola jest bowiem nie tylko niezmiernie ważną funkcją działania zorganizowanego, ale i jedną z funkcji kierowania. Stąd
też niezbędna jest jej profesjonalność i obiektywizm oraz inne wymienione w literaturze
cechy dobrej kontroli mające wpływ na jej wyniki. Dla zapewnienia właściwego postępowania pracowników urzędu w zakresie etyki istotna jest również samokontrola.
Etyka to bezpieczeństwo
Jak wykazały skrótowe rozważania będące przedmiotem artykułu – etyka nie jest jedynie kolejną powinnością urzędniczą,
a przede wszystkim sprawą honoru i obowiązku każdego zatrudnionego pracownika urzędu. Wskazuje ona bowiem na życie, jego wybory, decyzje i stosunek do stron będących
podmiotami działań administracji. W ramach refleksji etycznej rozważamy nasze relacje z obowiązkami i starannością. Etyka stanowi też określoną formę zabezpieczenia
przed nieprawidłowościami, które występują w życiu publicznym, w którym pojawiają się coraz to nowe zjawiska.
Każdy urzędnik, w tym także inspektor
pracy jako urzędnik państwowy, powinien
więc niezwykle starannie ważyć stojące
przed nim wybory moralne i podejmować

działania dla dobra sprawy, której służy mając w pamięci słowa jednego z głównych inspektorów pracy, że: „Każdy inspektor pracy, który stoi na wysokości swojego zadania,
zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek
jako najwyższej klasy idealista i społecznik”.21
Mało realistyczne jest bowiem założenie, że
jakiekolwiek działania zorganizowane mogą
zastąpić etyczny wysiłek jednostki.
dr Marian Liwo
Zastępca Głównego Inspektora Pracy

Autor jest m.in. wykładowcą Etyki na Wydziale Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie

Przypisy
1

P. Urgacz, [w:] Etos urzędnika. Red. D. Bąk,
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 129.
2
Z. Knecht, Public relations w administracji publicznej, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2006, s. 46.
3
Jan Paweł II, O pracy ludzkiej – wskazówki dla
urzędników administracji publicznej [w:] Etos
urzędnika, op. cit. s. 130.
4
Ł. Zaorski – Sikora, Etyka w biznesie, Wyd.
Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej
w Łodzi, 2007, s. 7 i 19 – J. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 35 i następne.
5
D. Długosz [w:] J. Hauser, Administracja publiczna, Wyd. PWN Warszawa 2007, s. 253, i literatura tam powołana.
6
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii [w:] Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa 1996,
s. 1107b, 10 – S. Jedynak, Z teorii historii etyki,
Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1983, s. 306.
7
J. Boć [w:] Administracja publiczna, Wyd. Wrocław 2001, s. 377.
8
Tamże, s. 277.
9
Dz. U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.
10
Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji administracyjno-prawnej, Łódź 1994, s. 114.
11
J. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, op. cit., s. 243.
12
Dz. U. Nr 227, poz. 1505
13
Dz. U. z 2001 r., Nr 86, poz. 953 ze zm.
14
Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 ze zm.
15
Przy kła dem jest powo ła na usta wa
z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
16
F. Bacon, Eseje, PWN Warszawa 1959 r.,
s. 46.
17
Z. Leoński, Nauka administracji, Wyd. C. H.
Beck Warszawa 2001, s. 44-47.
18
M. Kosewski, Kiedy urzędnicy naruszają wartości moralne i jak można to ograniczać. Służba
cywilna 2001/2002 nr 3, s. 12; ksiądz T. Styczeń,
ABC etyki, Lublin 1981, s. 22.
19
R. Suwaj, O przecenianej roli kodeksów etycznych [w:] Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Wyd. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku 2007 r., Nr 2 (10), s. 178-182.
20
J. Bartok, Promowanie postawy publicznej
w służbie publicznej – doświadczenia państw
OECD [w:] Służba cywilna 2001, Nr 2, s. 51-58.
21
J. Szczerski, Państwowa Inspekcja Pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1981, Nr 9, s. 4 i literatura tam powołana.

29

Dokończenie ze strony 32.

Bez osłony jak… bez ręki
Jedna z instrukcji znajdowała się obok stanowiska pracy tokarza na ścianie, a druga w biurze zakładu. W instrukcjach nie podano typu tokarki, której dotyczą.

Formalnie tak, faktycznie nie
Pracodawca dokonał oceny ryzyka zawodowego występującego przy pracach wykonywanych przy obsłudze tokarek. W kartach oceny ryzyka z 15.07.2007 r. również zidentyfikowano zagrożenie stwarzane przez długie wałki, wystające poza obrys maszyny i – jako środek profilaktyczny zabezpieczający przed wyżej wymienionym zagrożeniem – przewidziano osłony.
Badając okoliczności wypadku inspektor pracy ustalił, że maszyna została dopuszczona do użytkowania bez następujących urządzeń ochronnych i pomocniczych:
– urządzenia zabezpieczającego, uniemożliwiającego dostęp
pracownika do strefy niebezpiecznej uchwytu tokarki w czasie
pracy obrabiarki (wykluczenie włączenia napędu wrzeciona
przy otwartej osłonie uchwytu lub podniesienia osłony w czasie
pracy obrabiarki);

powodować jego bicie – oś wałka podczas obrotu zataczała stożek. Promień bicia jest tym większy, im większa jest różnica pomiędzy średnicą wewnętrzną wrzeciona a średnicą toczonego wałka oraz im większa jest długość wałka wystająca poza obrys tokarki.
Podczas toczenia obracający się przedmiot w strefie narzędziowej obróbki stwarza zagrożenie pochwycenia części odzieży operatora maszyny. Aby wyeliminować powyższe zagrożenie, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tokarki, operator powinien być wyposażony w odzież zabezpieczającą przed wplątaniem się w części ruchome. Pracodawca zakładu naprawy maszyn rolniczych powyższego obowiązku nie dopełnił. Poszkodowany pracownik był ubrany w spodnie typu „ogrodniczki”, koszulę flanelową oraz bluzę z polaru. Jako odzieży roboczej wierzchniej używał własnego swetra. Sposób i rodzaj ubra-

nia poszkodowanego miał więc istotny wpływ na zaistnienie wypadku. Najprawdopodobniej bowiem wirujący wałek wystający
poza obrys maszyny pochwycił bluzę z polaru i pochwycił lewą
rękę, powodując jej urwanie.
Inspektorzy pracy oraz zespół powypadkowy nie ustalili, w jaki sposób i dlaczego poszkodowany zbliżył rękę w stronę nieosłoniętego wirującego wałka poza obrysem maszyny. W złożonym
po wypadku wyjaśnieniu Kazimierz Ch. stwierdził jedynie, że nie
pamięta przebiegu zdarzenia, a także czynności, jakie wykonywał bezpośrednio przed nim.

Pracodawca odpowie

– urządzeń ochronnych zapobiegających dostępowi do strefy niebezpiecznej (ruchu obrotowego) części wałka wystającego poza zewnętrzny obrys korpusu tokarki w czasie pracy maszyny;
– podtrzymki do podparcia obrabianych długich elementów wystających poza obrys maszyny.
Nieprawidłowości te naruszają postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

To nie wszystkie zagrożenia
W trakcie dochodzenia powypadkowego stwierdzono również,
że średnica wewnętrzna otworu wrzeciona wynosi 56 mm, a brak
tulei centrującej przy toczeniu wałków o mniejszej średnicy mógł
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Prokuratura rejonowa, która również badała wypadek, przesłała do inspektora pracy informację, iż w stosunku do pracodawcy zostało wszczęte śledztwo o przestępstwo z art. 220 § 1 k. k.
(kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy,
nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) w związku z art. 156 § 1 pkt 2 k. k. (kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia
ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10).
Piotr Florczyk
OIP Białystok, Oddział w Łomży
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Bez osłony jak… bez ręki
Na terenie działalności OIP w Białymstoku, w marcu br., w zakładzie naprawy maszyn rolniczych doszło, do ciężkiego wypadku przy pracy, w wyniku którego pracownik stracił rękę. Zdarzenie miało miejsce w hali, gdzie wykonywane są operacje obróbki skrawaniem poprzez toczenie, którego wymaga regeneracja
niektórych części maszyn rolniczych. Do dnia wypadku w zakładzie użytkowana była tokarka typu TUD-50 wyprodukowana
w 1970 r. Kazimierz Ch., wykonując operację toczenia jednego
z końców wałka podbieracza prasy belującej, został pochwycony przez obrabiany wałek wystający poza obrys maszyny.

Okoliczności wypadku
Kazimierz Ch. zatrudniony na stanowisku tokarz-mechanik
otrzymał od pracodawcy polecenie wykonania przeglądu technicznego i naprawy wałka podbieracza prasy belującej „Welgier
RP 200” produkcji niemieckiej. By naprawić maszynę należało
przetoczyć przy użyciu tokarki czop wałka. Ponieważ tokarka nie
była wyposażona w podtrzymkę, więc, aby zapewnić sztywność
toczonego czopu, poszkodowany zamocował wałek w uchwycie
tokarskim trójszczękowym tak, że toczona część wystawała 100 mm od strony uchwytu i 950 mm przez wrzeciennik poza obrys tokarki. W bezpośrednim sąsiedztwie tokarki, w odległości ok. 40 cm ustawiony był stalowy regał, na którym znajdowały się m.in. noże tokarskie i kły tokarskie. Gdy układ napędo-

wy wrzeciona tokarki był włączony, Kazimierz Ch. zbliżył się najprawdopodobniej lewą stroną do obracającego się wałka wystającego poza obrys maszyny. W tym momencie odzież robocza,
w którą był ubrany, została pochwycona przez obracający się wałek, w wyniku czego pracownik został skrępowany i doszło
do urwania lewej ręki powyżej stawu łokciowego. W chwili wypadku nie było bezpośredniego świadka zdarzenia.
Dopiero, gdy przypadkowo do hali wszedł pracodawca, zobaczył poszkodowanego w nienaturalnej pozycji. Natychmiast, wyłącznikiem awaryjnym znajdującym się przy wejściu, wyłączył zasilanie instalacji elektrycznej w całej hali, co spowodowało zatrzy-

manie maszyny. Poszkodowany klęczał pod wałkiem, skrępowany odzieżą owiniętą na wale. Był nieprzytomny.
Z rekonstrukcji wydarzeń wynika, że w momencie wypadku
obrabiany przedmiot został zablokowany przez ubranie poszkodowanego. Ponieważ tokarka nadal pracowała, obracający się element wyżłobił na powierzchni wałka kanały widoczne na zdjęciu.

Z instrukcjami, ale bez osłon
Jak ustalono w trakcie dochodzenia powypadkowego, jedną
z operacji wykonywanych na tokarce było toczenie regenerowanych czopów w wałkach o długości około 2 m. Wałki stanowiły
części naprawianych maszyn rolniczych, m.in. pras belujących.
Długość wałka powodowała, że nawet podczas mocowania wał-

ka w kle konika, odsuniętego maksymalnie od uchwytu tokarskiego na łożu tokarki, końcówka wałka wystawała przez otwór wrzeciona poza obrys tokarki.
Wg wyjaśnień poszkodowanego długie elementy toczył on średnio raz w miesiącu. Pracodawca w czerwcu 2008 r. przeniósł tokarkę, przy której wydarzył
się wypadek, do nowego pomieszczenia pracy – hali obróbki mechanicznej. Po zainstalowaniu maszyny na nowym stanowisku pracy nie dokonał jednak
kontroli w celu ustalenia, czy sposób zainstalowania
maszyny zapewni bezpieczne użytkowanie i czy spełnia ona wymagania określone w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowanych u pracodawcy instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomimo że w zakładzie nie było dokumentacji
techniczno-ruchowej maszyny, którą pracodawca uzyskał dopiero po zaistnieniu wypadku, to opracowano dwie instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi tokarki. Nakazywały one wyposażenie maszyny w osłony toczonych elementów wystających poza obrys tokarki. Jednak nie zawierały, ze względu na brak dokumentacji techniczno-ruchowej, informacji dotyczących m.in. parametrów technicznych maszyny, parametrów
pracy przy wykonywaniu poszczególnych operacji, m.in. toczenia, gwintowania itp. W związku z tym poszkodowany obsługiwał
tokarkę na podstawie doświadczenia zawodowego.

Dokończenie na stronie 30.

