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Te, ale nie takie same
Zasadniczą różnicą pomiędzy irlandzką HSA a polską PIP jest zakres działania. HSA jest organem
nadzoru nad zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy
i obejmuje swym zakresem niemal wszystkie aspekty tej dziedziny. HSA w ogóle nie zajmuje się sprawami związanymi z prawną ochroną stosunku
pracy, takimi jak umowy o pracę, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy itp.
Okładka:
fot. A. Jaworski

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu plenarnym 25 września br. przyjął sprawozdania głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2007 i 2008.
Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdania przedstawił szef Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz Jan Zając, który uczestniczył w obradach wraz z zastępcami: dr.
Marianem Liwo, Iwoną Hickiewicz i Anną Tomczyk.
– Prezentowany okres sprawozdawczy
przyniósł istotne zmiany w funkcjonowaniu
Państwowej Inspekcji Pracy – przypomniał
szef PIP. – 13 kwietnia 2007 r. Sejm RP
uchwalił nową ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2007 r. Zastąpiła ona poprzednią ustawę, obowiązującą od ponad ćwierć wieku.
Inspekcja pracy uzyskała dodatkowe uprawnienia, w tym również do kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Zwiększono kary za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.
Jak wskazał Tadeusz Jan Zając, w latach
objętych sprawozdaniami inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 160 tys. kontroli. Wydali ponad 730 tys. decyzji, co wskazuje na niezadowalający stan bezpieczeń10/2009 I P

stwa pracy w naszym kraju. O skali niebezpieczeństwa, na jakie narażeni byli zatrudnieni, świadczy to, że ponad 23 tys. spośród wydanych decyzji nakazywało natychmiastowe wstrzymanie prac ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia
i życia osób wykonujących pracę. Ponad 25 tys. osób było zatrudnionych
– wbrew obowią zują cym prze pi som
– przy pracach wzbronionych, szkodliwych
bądź niebezpiecznych. Okręgowi inspektorzy pracy wydali blisko 500 decyzji
o zaprzestaniu działalności zakładu, jego
części lub działalności określonego rodzaju ze względu na stałe zagrożenia, niosące ryzyko katastrofy.
W sferze prawnej ochrony pracy najczęściej naruszane były przepisy o wynagro-

dzeniu i innych świadczeniach za pracę
– nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły co czwartego skontrolowanego pracodawcy. Podobnie jak w latach poprzednich, inspektorzy pracy ujawnili znaczne
uchybienia w dziedzinie przestrzegania
przepisów o urlopach wypoczynkowych.
Aż 76 proc. skontrolowanych pracodawców
nie udzieliło urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabywają
do niego prawo. Liczne naruszenia prawa
wykazały kontrole legalności zatrudnienia.
Nieprawidłowości w tym zakresie wykryto w więcej niż połowie skontrolowanych
podmiotów.
Tadeusz Jan Zając zaakcentował także
aktywność Państwowej Inspekcji Pracy
na forum międzynarodowym. Przypo-
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poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka,
przewodnicząca Rady Ochrony Pracy.
Zwróciła uwagę, że dzięki podejmowanym
przez inspektorów pracy działaniom prewencyjnym i rekontrolom widać w sferze
praworządności w stosunkach pracy wie-

mniał, że polska inspekcja była pierwszą
instytucją reprezentującą nowe państwa
członkowskie Unii Europejskiej, której Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC)
powierzył planowanie i nadzór nad realizacją ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjno-prewencyjnej, służącej eliminowaniu i ograniczaniu zagrożeń związanych
z ręcznym przemieszczaniem ciężarów.
Państwowa Inspekcja Pracy współdziałała z Europejską Agencją Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy w Bilbao, włączając się
w realizację jej przedsięwzięć informacyjno-prewencyjnych, umocniła swoją obecność w pracach komisji Parlamentu Europejskiego, komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. W wyniku tych działań Państwowa Inspekcja Pracy postrzegana jest dziś jako
nowoczesny, europejski urząd kontroli
i nadzoru nad warunkami pracy, cieszący
się uznaniem partnerów zagranicznych.
– Dwuletnie efekty działalności Państwowej Inspekcji Pracy wystawiają dobre,
jak sądzę, świadectwo inspektorom pracy.
Przede wszystkim jednak wskazują na dalszą potrzebę rozszerzania oraz intensyfikacji działań na rzecz eliminowania istniejących wciąż nieprawidłowości w zakresie
ochrony pracy – stwierdził pod koniec wystąpienia szef PIP.
Wśród wymiernych efektów inspektorskiego trudu w okresie sprawozdawczym
wymienił m. in.: zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia
w odniesieniu do ponad 100 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości
z zakresu legalności zatrudnienia dotyczących 160 tys. osób, wyegzekwowanie
dla 300 tys. pracowników należności
na kwotę ponad 180 mln zł, udzielenie
ok. 180 tys. pracowników zaległych urlo-
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Wśród wymiernych efektów inspektorskiego trudu w okresie
sprawozdawczym Tadeusz Jan
Zając wymienił m. in.: zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla
życia i zdrowia w odniesieniu
do ponad 100 tys. pracowników,
wyeliminowanie nieprawidłowości
z zakresu legalności zatrudnienia
dotyczących 160 tys. osób, wyegzekwowanie dla 300 tys. pracowników należności na kwotę ponad 180
mln zł, udzielenie ok. 180 tys. pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych, a także udzielenie ponad 2,6 mln porad prawnych
i technicznych.

pów wypoczynkowych, a także udzielenie
ponad 2,6 mln porad prawnych i technicznych.
Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając podziękował z trybuny sejmowej wszystkim pracownikom PIP, a w szczególności
inspektorom pracy, za codzienny trud,
ofiarność i odpowiedzialne wykonywanie
zadań.
Pozytywną ocenę działalności PIP zawar tą w stanowiskach Rady Ochrony
Pracy na temat sprawozdań przedstawiła

le zjawisk pozytywnych. Przykładowo,
poprawił się stan przestrzegania przepisów o czasie pracy w firmach zatrudniających kierowców zawodowych, a także
w supermarketach, gdzie jeszcze kilka lat
temu pracownicy mieli problem z uzyskaniem wynagrodzenia za nadgodziny, ponieważ fałszowano ewidencję czasu pracy. Lepiej jest też z terminowością wypłaty wynagrodzeń. Cieszy także, iż inspekcja
coraz częściej sięga po środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń

Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, przewodnicząca Rady Ochrony Pracy zwróciła uwagę, że dzięki podejmowanym przez inspektorów pracy działaniom prewencyjnym i rekontrolom widać w sferze praworządności w stosunkach pracy wiele zjawisk pozytywnych.
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Poseł Arkadiusz Czartoryski
i ostrzeżeń, nie osłabiając przy tym działań kontrolno-nadzorczych.
Oba sprawozdania rekomendowali Sejmowi sprawozdawcy połączonych Komisji:
do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny posłowie Arkadiusz Czartoryski i Janusz Krasoń.
Arkadiusz Czartoryski, omawiając dokonania inspekcji pracy w 2007 r. stwierdził m.in., że mimo zaledwie półrocznego
okresu działalności kontrolnej związanej
z legalnością zatrudnienia inspektorzy
przeprowadzili kontrole, które objęły 100
tys. osób, w tym blisko 3,5 tys. cudzoziemców. Kontrole dotyczące opłacania składek
na Fundusz Pracy objęły 200 tys. osób.
W wyniku ustaleń inspektorzy wydali 370
tys. decyzji. Te dane obrazują ogrom
i skalę pracy wynikającej z rozszerzenia
kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.
Poseł podziękował za pracę w roku sprawozdawczym minister Bożenie Borys-

Poseł Jarosław Pięta, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej:
Państwowa Inspekcja Pracy stoi, i mam nadzieję, że będzie stać
na gruncie obowiązującego prawa, niezależności i kompetencji.

Poseł Janusz Krasoń, Klub Poselski Lewica: Kluczowym zagadnieniem jest dzisiaj pilne przyjęcie spóźnionej o dwa lata strategii na rzecz
poprawy bezpieczeństwa pracy. Dopóki jej nie będzie, nie będzie
też radykalnej poprawy w tej dziedzinie.
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-Szopie, która w tym okresie pełniła
funkcję głównego inspektora pracy.
Z kolei Janusz Krasoń, odnosząc się
do sprawozdania za 2008 r., zwrócił uwagę na nasilenie oddziaływania zarówno represyjnego, jak i wychowawczego inspektorów pracy. Świadczy o tym ponad 40-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku średniej wysokości mandatu i podobny wzrost liczby wniosków o ukaranie
skierowanych do sądów grodzkich. Ponadto przeciętna grzywna nałożona przez sądy wzrosła z porównaniu z rokiem 2007
o 30 proc. Znacznie częściej inspektorzy
pracy stosowali środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń, ostrzeżeń, czy też zwrócenia uwagi. Działania ta-

kie dotyczyły dwukrotnie większej liczy pracodawców niż w roku poprzednim.
Za przyjęciem sprawozdań opowiedziały się wszystkie kluby poselskie. Ich
przedstawiciele z uznaniem wypowiadali
się o działaniach PIP w okresie sprawozdawczym i skierowali pod adresem pracowników urzędu podziękowania za wykonaną pracę.
Prezentując stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej poseł Jarosław Pięta podkreślił, że jego klub
wysoko ocenia działalność Państwowej
Inspekcji Pracy na rzecz przestrzegania
przepisów prawa pracy i zasad bhp.
– Państwowa Inspekcja Pracy stoi i,
mam nadzieję, że będzie stać na gruncie
obowiązującego prawa, niezależności
i kompetencji – powiedział poseł.
Słowa szczególnego uznania skierował
do pracowników Państwowej Inspekcji
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Poseł Stanisław Szwed, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość:
Trzeba tworzyć takie instrumenty prawne, aby poprawić i umożliwić
skuteczne działanie inspektorów pracy. Niedopuszczalne są ograniczenia środków budżetowych na działalność inspekcji pracy.

Pracy za prowadzenie kampanii informacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej i za związaną z tym działalność wydawniczą, organizację konkursów, udział w targach i szkoleniach dla partnerów społecznych. Zdaniem posła, tego typu działania przynoszą
wymierne efekty i cieszyć się należy, że,
na przykład, liczba wizytacji w rolnictwie
indywidualnym ogółem wzrosła z 9679
w 2007 r. do ponad 14 tys. w 2008 r. Miało to wpływ na spadek wskaźnika wypadków przy pracy w rolnictwie z 11,6 w 2007
r. do 11,3 w 2008 r. na 1000 ubezpieczonych rolników.
Niewątpliwie właściwym trendem jest
też – w opinii parlamentarzysty – współdziałanie PIP na rzecz ochrony pracy
z organami władzy, organami nadzoru
nad warunkami pracy oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką
ochrony pracy. Wspólne kontrole mogą pomóc w rozwiązaniu problemów, które pojawiły się w tym zakresie w ostatnim czasie.
Opinię Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość na temat sprawozdań zaprezentował poseł Stanisław Szwed.
Pozytywnie ocenił wzrost liczby zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanych przez inspektorów
pracy do organów ścigania. Ze smutkiem
natomiast odnotował, że prokuratura częściej niż w latach poprzednich umarzała postępowania lub odmawiała ich wszczęcia.
To pokazuje, zdaniem posła, że tak napraw-
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dę inspektorzy pracy pozostają sami
w walce z nieuczciwymi lub nieprzestrzegającymi prawa pracodawcami. Będzie
bardzo trudno coś zmienić bez zmiany nastawienia policji, prokuratury, sądów. Tylko bowiem wspólnym wysiłkiem można
wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników,
zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.
– Państwowa Inspekcja Pracy jest dzisiaj jedynym organem państwa, który
kompleksowo kontroluje i nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – stwierdził poseł. – Trzeba tworzyć takie instrumenty prawne, aby poprawić i umożliwić skuteczne działanie inspektorów pracy. Niedopuszczalne są ograni-

czenia środków budżetowych na działalność
inspekcji pracy. Wiadomo, że pracownik zawsze będzie bezbronny wobec nieuczciwego pracodawcy. Może wtedy liczyć tylko
na inspektorów PIP.
Wysoką ocenę działalności inspekcji
w okresie sprawozdawczym w imieniu Klubu Poselskiego Lewica przedstawił poseł Janusz Krasoń. Zaakcentował przy tym potrzebę stworzenia poważnego systemu
prewencji wypadkowej w naszym kraju.
– Inspekcja pracy przesuwa akcenty
na prewencję, to dobry kierunek – wskazał poseł – ale powinniśmy to zrobić także
w innych obszarach aktywności Rzeczypospolitej. Ogromną rolę do odegrania ma tu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który
może, zgodnie z ustawą o funduszu ubezpieczeń społecznych, przeznaczać 1 proc.
z puli wydatków na odszkodowania i renty z tytułu wypadków przy pracy na prewencję. Wiecie, szanowni państwo, ile
w Polsce przeznaczamy? 0,03 proc., to jest
tysiąckrotnie mniej niż w rozwiniętych państwach Unii Europejskiej w przeliczeniu
na jednego mieszkańca!
Janusz Krasoń zaznaczył, że Państwowa Inspekcja Pracy nie jest sama w stanie
w znaczący sposób poprawić warunków
pracy w Polsce.
– Kluczowym zagadnieniem – powiedział
– jest dzisiaj pilne przyjęcie spóźnionej
o dwa lata strategii na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Zgodnie zaś z dyrektywą Unii Europejskiej, ta strategia nie jest
czymś innym niż wyznaczeniem zadań dla
poszczególnych resortów, dla ministrów: gospodarki, zdrowia, edukacji, dla partnerów
społecznych i organów zajmujących się nadzorem nad warunkami pracy. Strategia ta
wyznacza także koordynatora działań związanych z bezpieczeństwem pracy. Dopóki

Poseł Józef Zych, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego:
Zmieniają się koalicje, zmieniają się układy polityczne, a Państwowa Inspekcja Pracy trwa i oby tak było dalej.

jej nie będzie, nie będzie też radykalnej poprawy w tej dziedzinie.
Pozytywnie ocenił sprawozdania głównego inspektora pracy również Klub PoselPoseł Zdzisława Janowska

teria kwalifikowania przestępstwa w oparciu o Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego, a inne przez inspektorów pracy. Dlatego też Komisja do spraw Kontro-

li Państwowej od dawna zwracała uwagę,
że te analizy są bardzo istotne, ale nie należy się temu w nadmiarze dziwić, jeżeli
weźmiemy pod uwagę, iż spojrzenie inspektora pracy jest wąskie, a prokurator,
rozważając sprawę, musi brać pod uwagę
wszystkie okoliczności.
Poseł zapewnił z trybuny sejmowej, że
PIP ma w Klubie PSL mocne wsparcie
w tym, żeby nigdy już nie była rozważana
sprawa, czy inspekcja pracy ma podlegać
Sejmowi czy rządowi.
Za przyjęciem sprawozdań głównego inspektora pracy opowiedziało się również
Koło Poselskie Socjaldemokracji Polskiej.
Wypowiadając się w jego imieniu poseł
Zdzisława Janowska wyraziła opinię, że
pracownicy w Polsce pracują w bardzo
złych warunkach.
– Pracują w złych warunkach fizycznych
i psychicznych – stwierdziła. – Są obciążeni hałasem, pracują narażeni na urazy,
na czynniki chemiczne, które powodują powstawanie warunków rakotwórczych. Złe
warunki pracy panują w zakładach pracy
chronionej. Pracownicy są narażeni na mobbing, nie są przestrzegane ich prawa.
W tym kontekście posłanka podkreśliła, że mimo wszystko Państwowa Inspekcja Pracy robi co może. Koło SDPL wyraża poparcie dla jej działań.
W drugiej części obrad Tadeusz Jan Zając odpowiadał na pytania posłów.
Podczas debaty nad sprawozdaniami
z działalności PIP w latach 2007 i 2008 obradom Sejmu przewodniczyli kolejno wicemarszałkowie Jerzy Szmajdziński
i Stefan Niesiołowski.
W posiedzeniu wzięli udział zastępcy
głównego inspektora pracy: dr Marian Liwo, Iwona Hickiewicz i Anna Tomczyk.
Donat Duczyński
Fot. Andrzej Jaworski

ski Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zabierając głos w jego imieniu poseł Józef
Zych podkreślił, że zmieniają się koalicje,
zmieniają się układy polityczne, a Państwowa Inspekcja Pracy trwa i – jak to ujął
– oby tak było dalej.
– Przy każdym sprawozdaniu – powiedział – zarówno z działalności Państwowej
Inspekcji Pracy, jak i Najwyższej Izby
Kontroli, mamy do czynienia z tym samym
zagadnieniem zawiadamiania prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
z umorzeniami, odmowami wszczęcia postępowania itd. Oczywiście, dla każdego
prawnika jest jasną sprawą, że inne są kryIP 10/2009
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Łochów Pod auspicjami Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań 12 i 13 września w Łochowie w woj. mazowieckim odbyła się tegoroczna edycja „Forum Rusztowaniowego”. W trakcie imprezy rozstrzygnięto doroczny konkurs „Rusztowanie Roku”, organizowany
pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy. Wybrano w nim najciekawsze rusztowania, nagrodzono najlepszych producentów i – po raz
pierwszym w tym roku – najlepszych montażystów rusztowań. W swoim wystąpieniu podczas Forum główny inspektor pracy Tadeusz Jan
Zając mówił o działaniach inspekcji mających ograniczyć największe
zagrożenia wypadkowe w budownictwie, w tym zwłaszcza zagrożenia
upadkiem z wysokości. Departament Prewencji i Promocji GIP

wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie zorganizowały stoisko z materiałami propagującymi bezpieczeństwo pracy w budownictwie, zaprezentowały multimedialny pokaz dobrych praktyk
w tym zakresie. Głównym punktem forum była debata dotycząca projektu nowego systemu zapewnienia bezpieczeństwa montażu i eksploatacji rusztowań w naszym kraju.

Białystok W sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 4 września odbyło się w uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Bez-

pieczne gospodarstwo rolne”. Wzięło w niej udział 60 gospodarstw indywidualnych z terenu Podlasia – większość stanowili producenci mleka. Pierwsze miejsce przyznano gospodarstwu prowadzonemu przez
Jana Zawadzkiego ze wsi Ciemnoszyje w gminie Grajewo. Nagrodę oraz list gratulacyjny (w formie grawertonu) zdobywcom drugiego miejsca, Wiesławie i Mirosławowi Hościło, wręczył okręgowy
inspektor pracy Dariusz Siwczyński. W okolicznościowym wystąpieniu szef białostockiego okręgu PIP poinformował o działaniach prewencyjnych w rolnictwie indywidualnym realizowanych przez pracowników OIP. Podkreślił konieczność przygotowania dzieci i młodzieży
na wsi do stosowania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie.

Busko Zdrój Państwowa Inspekcja Pracy została zaproszona
przez starostę buskiego do udziału VII Festiwalu Zdrowia w Busku
Zdroju. Odbył się on 10 i 11 września pod honorowym patronatem
głównego inspektora sanitarnego. Pierwszego dnia gościem festiwalu był główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Przedstawiciele
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przygotowali i wygłosili w części konferencyjnej festiwalu referat na temat: „Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci na wsi – działania profilaktyczne Państwowej Inspekcji Pracy na przykładzie OIP w Kielcach”, zorganizowali stoiska
informacyjno-promocyjne PIP oraz konkurs dla kół gospodyń wiejskich

Gdańsk Budowę stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy wizytował 15 września główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Towarzyszyli mu: Genowefa Ferenc, doradca w Głównym Inspektoracie Pracy, Mieczysław Szczepański okręgowy inspektor pracy w Gdańsku

z zastępcą Zbigniewem Długokęckim oraz koordynatorem ds. UEFA
EURO 2012 nadinspektorem Tomaszem Golcem. Z przebiegiem prac
budowlanych oraz zasadami ich organizacji zapoznali przedstawicieli PIP
kierownik budowy oraz koordynator ds. bhp z ramienia inwestora. Mówiono także o współpracy działających na terenie budowy stadionu służb bezpieczeństwa i higieny pracy z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy sprawującym nadzór nad inwestycją.

Zielona Góra Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował 24 września debatę o stanie bezpieczeństwa pracy w regionie pn.: „Firma przyjazna pracownikom”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na rzecz ochrony pracy w regionie lubuskim oraz senator RP Stanisław Iwan. W dowód uznania za dotychczasową współpracę okręgowy inspektor pracy Franciszek Grześkowiak uhono-

rował kierowników instytucji uczestniczących w spotkaniu oraz członków Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy okolicznościowym medalem wybitym dla upamiętnienia 90 lecia inspekcji pracy w Polsce.

pod hasłem: „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo na wsi”. Nagrody w konkursie wręczył szef Państwowej Inspekcji Pracy, który odwiedził także stoiska wystawiennicze kół gospodyń wiejskich oraz wziął
udział w konferencji programowej festiwalu. Głównemu inspektorowi pracy towarzyszyła podczas festiwalu Jadwiga Pechta – szefowa
kieleckiego okręgu PIP.

Niepołomice W miejscowym hufcu pracy 2 września odbyła się
inauguracja roku szkolnego Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
Wzięła w niej udział Ewa Staniszewska zastępca okręgowego inspektora pracy w Krakowie. Spotkanie z przyszłymi pracownikami było okazją do zaprezentowania przez PIP zagrożeń związanych z podejmowaniem pierwszej pracy. Inspektor Bogdan Solawa przybliżył młodzieży zebranej w jednej z sal Zamku Niepołomickiego cele międzynarodowej kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”. Ewa Staniszewska z kolei wręczyła rozpoczynającym naukę zawodu poradnik „Prawo pracy – informacje dla podejmujących pierwszą pracę”.

ściowej gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. Podczas uroczystości wręczono statuetki i dyplomy laureatom XII edycji
konkursu „Pracodawca roku w budownictwie”. Konkurs służy wyłanianiu i promowaniu profesjonalnych i rzetelnych pracodawców, reprezentujących nieprzeciętny i godny naśladowania poziom zarządzania
firmą. W skład jego kapituły wchodzi główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając, który był gościem gali. W jej trakcie wręczono również certyfikaty wyróżniającym się deweloperom. Podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Piotr Styczeń udekorował osoby
zasłużone dla polskiego budownictwa odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Gratulacje budowlanym złożył przewodniczący Sejmowej
Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan.

Zielona Góra Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego to obecnie największe przedsięwzięcie budowlane w Zielonej Górze. Długo
oczekiwany „Wodny Świat” powinien zostać otwarty przed końcem przyszłego roku. Budowa wpisuje się na listę kluczowych inwestycji dla polskiego sportu. Centrum będzie zawierać kompleks basenowy, halę widowiskowo-sportową, część rozrywkową i boiska wielofunkcyjne.
W ramach kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia” budowa została objęta stałym nadzorem Okręgowego Inspektoratu Pracy. 14 września wykonawca inwestycji zorganizował pokaz przebiegu akcji ratunkowej oraz prezentację środków ochrony zbiorowej z udziałem przedstawicieli producenta. Spotkanie otworzył okręgowy inspektor pracy Franciszek Grześkowiak, a szkolenie nt. bezpieczeństwa pracy w budownictwie poprowadził starszy inspektor pracy Roman Burghardt. W szkoleniu udział wzięło 60 przedstawicieli różnych firm.
Olsztyn Okręgowy Inspektorat Pracy już od kilku lat szczególnie
dużo uwagi w działaniach prewencyjnych poświęca edukacji dzieci i młodzieży z terenów rolniczych. Z bardzo pozytywnym odbiorem i dużym
zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży wiejskiej spotykają się
wakacyjne prelekcje na temat zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych prowadzone przez pracowników OIP na obozach organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Komendę ZHP. Minionego lata podczas takich prelekcji dzieciom i młodzieży zwracano uwa-

Warszawa Z okazji Dnia Budowlanych członkowie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa spotkali się 29 września na okoliczno-

gę na zagrożenia związane z ręcznym przemieszczaniem ciężarów i ich
wpływem na układ mięśniowo-szkieletowy. Pokazano jak prawidłowo
podnosić ciężary i jakie ciężary mogą podnosić dzieci. Uczestników
prelekcji zapoznano także z wykazem prac, jakich nie powinni wykonywać. Podczas spotkań z młodzieżą pracownicy OIP omawiali apel
głównego inspektora pracy do rolników, prezentowali filmy edukacyjne oraz rozdawali wydawnictwa PIP, w tym komiks „Przygoda
na wsi”. Ogółem w czasie wakacji pracownicy OIP zorganizowali 8 spotkań z dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich przebywających na obozach zorganizowanych przez ZHP na terenie Warmii i Mazur.

Z OBRAD RADY OCHRONY PRACY

Problemy ze stresem
i czasem pracy
O funkcjonowaniu przepisów o czasie pracy oraz o wpływie nowych form zatrudnienia na występowanie stresu zawodowego mówiono 8 września br. na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy
przy Sejmie RP. Zebrała się ona w siedzibie parlamentu pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej. W obradach wziął udział główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając z zastępcami: dr. Marianem Liwo i Anną Tomczyk oraz grupą współpracowników.
Anna Tomczyk zwróciła uwagę, że
przepisy o czasie pracy cechuje brak
przejrzystości, spójności i niejednoznaczność pojęć. Stanowią one wyjątkowo trudną sferę unormowań w polskim porządku
prawnym. Trudności i błędy interpretacyjne przy stosowaniu tych przepisów mają
duży wpływ na znaczną skalę nieprawidłowości, które od lat odnotowuje podczas
kontroli Państwowa Inspekcja Pracy.
Jak sygnalizują inspektorzy PIP, największe kłopoty stwarzają pracodawcom przepisy regulujące rozliczanie czasu pracy, które zawarte są w Kodeksie pracy, ustawie
o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawie o czasie pracy kierowców. Wiele
z nich wymaga inter wencji ustawodawcy,
by ustalanie norm i wymiaru czasu pracy
oraz przerw i odpoczynków, a także obliczanie liczby godzin nadliczbowych nie
stwarzało pracodawcom problemów.
Z ustaleń kontrolnych wynika, przykładowo, że zatrudniający kierowców wciąż popełniają ten sam błąd i nie pamiętają o tym,
że czas jazdy jest pojęciem węższym
od pojęcia czas pracy, zgodnie z art. 6 usta-
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wy o czasie pracy kierowców. W myśl tego przepisu, prowadzenie pojazdu jest jedną z wielu czynności związanych z wykonywaniem przewozu drogowego. Niestety, niejednokrotnie zapisy na wykresówkach nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu pracy kierowcy. Nie są w nich rejestrowane takie czynności, jak załadunek i wyładunek, czas oczekiwania na nie, czynności spedycyjne. Kontrole PIP prowadzone
w tym roku ujawniły, że ponad 35 proc.
sprawdzanych podmiotów zatrudniających kierowców nie miało prawidłowych
wykreskówek, które zawierałyby wszystkie
dane o aktywności kierowcy.
– Problem nie tylko dotyczy małych
firm, ale też dużych przedsiębiorstw, które mają kłopoty z wprowadzeniem prawidłowej organizacji czasu pracy. A są to sprawy bardzo poważne, gdyż wiążą się nie tylko z zagadnieniem prawidłowego naliczenia wynagrodzenia, ale także dotyczą
zdrowia ludzi zatrudnionych w środowisku
pracy. Temat czasu pracy jest corocznie
przez nas monitorowany, bo jest mocno
osadzony w realiach zainteresowania spo-

łecznego. Wiele skarg kierowanych do inspekcji odnosi się bowiem do prawidłowego naliczania czasu pracy – powiedział podczas posiedzenia główny inspektor pracy
Tadeusz Jan Zając.
Rada Ochrony Pracy została poinformowana, że inspektorzy PIP ujawnili już
w bieżącym roku przekroczenie dziennego limitu czasu jazdy w odniesieniu do prawie 60 proc. kontrolowanych podmiotów
organizujących transport drogowy, a prowadzenie przez kierowców pojazdu przez
okres dłuższy niż 4,5 godziny bez zachowania wymaganej przerwy wystąpiło u prawie 50 proc. kontrolowanych pracodawców.
Rekordowy odsetek skontrolowanych pracodawców naruszających przepisy, bo prawie 85 proc., za trud niał kie rowców
przy przekroczeniu dwutygodniowego limitu czasu jazdy.
Dr Eugenia Gienieczko, członek
ROP i zarazem dyrektor Departamentu
Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wskazała, iż jest opracowana nowa koncepcja Działu szóstego Kodeksu pracy. Byłyby w nim zawarte tylko nor-
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my ochronne, natomiast szerzej problematykę czasu pracy miałyby regulować układy zbiorowe bądź regulaminy pracy jako
zbiory praw bliższe potrzebom pracownika. Minister pracy czeka na stanowiska
w tej sprawie partnerów społecznych.

Praca tymczasowa a stres
W innym punkcie obrad Rada Ochrony
Pracy rozpatrywała problematykę zagrożeń psychospołecznych, jakie pojawiają się
w związku z wprowadzaniem nowych form
pracy i modeli zatrudnienia. Idzie zwłaszcza o pracę tymczasową, telepracę, czy
tzw. elastyczne formy czasu pracy. Wg badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego,
konsekwencjami tych nowych zjawisk
na rynku pracy są dla pracowników m. in.:
ograniczony dostęp do świadczeń pracowniczych lub ich brak, nieregularne dochody, niepewność zatrudnienia i obawa
przed utratą pracy oraz środków do życia,
niski stopień identyfikacji pracownika
z firmą, brak równowagi pomiędzy pracą
a życiem prywatnym. W efekcie rodzi się
stres.
– Zmniejszenie produkcji, wzrost strat
materiałowych, koszty zastępstw pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich lub biorących dni wolne, koszty
rekrutacji, selekcji i szkolenia nowych pracowników, a także koszty wypadków
przy pracy, to tylko niektóre przykłady
kosztów nadmiernego stresu w zakładzie
pracy. Ponoszą je pracownicy, pracodawcy i budżet państwa – stwierdził w czasie
obrad dr Marian Liwo, zastępca głównego
inspektora pracy.
Przypomniał, że Państwowa Inspekcja
Pracy od 2006 r. realizuje program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i przeciążenia psychiczne10/2009 I P

go”. W roku ubiegłym nacisk położony był
na prowadzenie bezpośrednio w zakładach
pracy szkoleń dotyczących stresu zawodowego oraz wykonywanie, wspólnie z pracodawcami i pracownikami, ocen psychospołecznych warunków pracy.
Doświadczenia PIP wskazują na brak
podstawowej wiedzy pracodawców dotyczącej przyczyn stresu zawodowego oraz najprostszych sposobów jego zmniejszania.
Braki w wiedzy, w połączeniu z przeciążeniem obowiązkami i wysokim poziomem
własnego stresu sprawiają, że kwestia
stresu pracowników traktowana jest przez
część pracodawców jako jeszcze jedno dodatkowe obciążenie, a nie problem, z którym można i warto sobie poradzić. Niemniej, jak zaznaczył dr Marian Liwo, pracodawcy którzy uczestniczą w programie
PIP i wprowadzają zmiany w swoich zakładach, oczekują od inspekcji pomocy i doradztwa w rozwiązywaniu konkretnych
problemów prawnych i organizacyjnych,
wskazywania dobrych praktyk i praktycznych sposobów zmniejszania stresu, a także zwiększenia liczby szkoleń z udziałem
psychologów. Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podjęła decyzję o kontynuowaniu programu w bieżącym roku.

Elastyczność tak,
wypaczenia nie
W dyskusji nad tym tematem obrad starły się punkt widzenia reprezentowanych
w Radzie związkowców z opinią zasiadających w niej pracodawców.
Zastępca przewodniczącego ROP Jerzy
Langer stwierdził, że związki zawodowe nie
są przeciwne różnorodnym formom zatrudnienia, niemniej zwracają uwagę, iż w praktyce formy te są często nadmiernie wykorzystywane, a tym samym intencje ustawodawcy są w sposób patologiczny wypacza-

ne. Pracodawcy nierzadko nadużywają samozatrudnienia lub pracy tymczasowej, czyniąc szkodę nie tylko pracownikom, ale i gospodarce. Poseł Stanisław Szwed zaakcentował, że niejednokrotnie pracowników
zmusza się do przyjęcia takiej a nie innej
formy zatrudnienia, podczas gdy powinny
być one podejmowane dobrowolnie. W efekcie pracownik jest zestresowany.
– A zestresowany pracownik nie jest dobrym pracownikiem – powiedział Stanisław
Szwed. – Na pewno lepszym rozwiązaniem
byłoby zatrudnianie pracownika, który
ma poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia.
Najlepszym rozwiązaniem, które daje poczucie stabilizacji zatrudnienia, jest umowa o pracę na czas nieokreślony.
Zdaniem senatora Jana Rulewskiego,
takie formy pracy jak samozatrudnienie zabijają w człowieku poczucie więzi z innymi, poczucie wspólnoty. Najwięcej tracą
na tym słabsi, którzy poprzez wspólnotę
mogą się realizować i wzmacniać.
– W świecie pracuje się zespołami, spółkami, kolektywami, a my to gubimy
– wskazał parlamentarzysta. – Dlaczego
Polska nie jest kreatywna? Bo każdy pracuje sam i na własny rachunek. Nie ma wynalazków, osiągnięć naukowych, bo każdy
uważa, że jest geniuszem. Powinniśmy walczyć z naszymi złymi wzorcami, które nawołują do indywidualizmu zamiast kreować
wspólnotę.
Reprezentujący punkt widzenia pracodawców Zdzisław Trela podkreślił, że zabronienie elastyczności w dziedzinie zatrudnienia, to stworzenie armii następnych
bezrobotnych.
– Jeśli zabronimy tych form – powiedział
– ci ludzie zaczną żebrać. Już to robią, przychodzą do mnie po darmowy chleb. Nie da
się tylko utrzymać umów o pracę. Bo część
pracodawców może powiedzieć: a po co ja
mam płacić ZUS, podatek? Jak ja jego zatrudnię na lewo, on i tak pocałuje mnie
w rękę, bo umożliwiłem mu pracę. Trzeba to wyważyć.
Z kolei w opinii zastępcy przewodniczącego ROP Zbigniewa Żurka, omawiając
problem nie można skupiać się tylko
na związanych z nim trudnościach albo inaczej: minusach różnych form zatrudnienia.
Warto natomiast mieć na uwadze, że skoro te formy istnieją, rozwijają się, stwarzają dodatkową możliwość pracy i zarobku,
to ich negatywne strony z nawiązką rekompensowane są przez pozytywy.
Tradycyjnie, wnioski z obrad znajdą się
w stanowiskach Rady Ochrony Pracy, które mają być przyjmowane na następnym
posiedzeniu.
Donat Duczyński
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STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY
w sprawie realizacji misji mediów publicznych w zakresie upowszechniania
bezpiecznych warunków pracy i przestrzegania prawa pracy
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP na posiedzeniu 25 sierpnia 2009 wysłuchała i rozpatrzyła:
■ informację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat realizacji misji mediów publicznych w zakresie upowszechniania bezpiecznych warunków pracy i przestrzegania prawa pracy, opracowaną na podstawie materiałów przekazanych przez
Prezesa TVP S.A. i Prezesa Polskiego Radia S. A.;
■ informację na ten sam temat, opracowaną przez Krajową
Radę Radiofonii i Telewizji.
Na podstawie rozpatrzenia wymienionych informacji, przeprowadzonej dyskusji i w konfrontacji z wnioskami wcześniej przekazanych ww. instytucjom stanowisk Rady Ochrony Pracy,
zwłaszcza w sprawie promocji kultury bezpieczeństwa pracy w telewizji i radiu (z czerwca 2006 roku) oraz w sprawie edukacji w zakresie bhp i prawa pracy m. in. za pośrednictwem mediów elektronicznych (z grudnia 2008 roku), Rada Ochrony Pracy stwierdza, że:
1. Przekazane Radzie Ochrony Pracy informacje są daleko niesatysfakcjonujące, stanowiąc jedynie zbiór, nadesłanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez poszczególne publiczne stacje telewizyjne i oddziały terenowe radia, wyrywkowych przykładów audycji publicystycznych, magazynów informacyjnych itp.;
2. Podane przykłady materiałów, jak wynika z ich tytułów i opisów, nie dotyczą promocji bezpiecznych warunków pracy, lecz różnej tematyki luźno lub wcale powiązanej z ogólnym pojęciem bezpieczeństwa, jak np. zmiany w przepisach emerytalnych, bezrobocie, poszukiwanie pracy, strajki itp.;
3. Brakuje analizy i jakichkolwiek wniosków jak powinna być
realizowana misja mediów publicznych w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.
W świetle powyższego, mając na uwadze fakt, iż problematyka upowszechniania bezpiecznych warunków pracy i przestrzegania prawa pracy należy do zakresu misji publicznej, Rada Ochro-

Pod
inspektorską
lupą

Pięcioletni chłopczyk w wykopie
W jednej z małopolskich wsi, w pobliżu szkoły podstawowej, przeprowadzano
rozbudowę kanalizacji. Głębokie wykopy
na placu budowy nie zostały odpowiednio
zabezpieczone przed wstępem osób niepowołanych. W maju br. w pobliżu bawiła

ny Pracy negatywnie ocenia działalność Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w tym zakresie.
Rada Ochrony Pracy, mając na uwadze olbrzymie koszty ekonomiczne wynikające z wypadków przy pracy (od 2,6% do 3,8% PKB)
oraz znacząco większe koszty społeczne, w wyniku m.in. ponad 100
tys. ofiar wypadków przy pracy, w tym ok. 500 śmiertelnych, wynoszące od 33 do 48 mld zł rocznie, uznaje za niezbędne:
1. Podjęcie w publicznej telewizji i radiu działań dotyczących:
■ uruchomienia profesjonalnych, cyklicznych programów
emitowanych przynajmniej raz w tygodniu o stałej godzinie, w okresie dobrej oglądalności/słuchalności. Praktykę taką można wprowadzić wzorem audycji dotyczących bezpieczeństwa pracy rolników w „Sygnałach Dnia”. Cykliczne programy powinny być realizowane z uwzględnieniem pogłębionej analizy przyczyn i skutków
wypadków i chorób związanych z warunkami pracy. Analizę tę powinni realizować eksperci. Szczególnie istotną rolę w cyklicznych
programach na ten temat ma telewizja oddziaływująca szerzej i skuteczniej m.in. na młode pokolenie;
■ promowanie przede wszystkim bezpiecznych form pracy
i szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa przez prezentacje
tzw. „dobrych praktyk” w przedsiębiorstwach;
■ natychmiastowe, skuteczne zablokowanie emitowania w telewizji reklam promujących niebezpieczne dla życia zachowania
w środowisku pracy.
2. Niezbędne jest zorganizowanie pod auspicjami Marszałka
Sejmu RP spotkania Prezydium Rady Ochrony Pracy z kierownictwem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz kierownictwem
Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w celu podjęcia programu promocji kultury bezpieczeństwa pracy w emitowanych audycjach radiowych i telewizyjnych oraz w reklamach.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Warszawa, 8 września 2009 r.

się grupa dzieci. Pięcioletni chłopczyk podszedł zbyt blisko wykopu, wpadł do wody
i zaczął się topić. Tylko szybka pomoc ojca uratowała mu życie. Chłopiec w stanie
bardzo ciężkim trafił do szpitala.
Badaniem okoliczności wypadku zajęła się prokuratura i OIP w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.
Inspektor pracy wydał decyzje, które zostały natychmiast wykonane. Dotyczyły one
usunięcia na bezpieczną odległość urobku
składowanego przy wykopie, usunięcia koparki na bezpieczną odległość od krawędzi wykopu oraz zabezpieczenia terenu robót ziemnych, związanych z rozbudową kanalizacji przy szkole, przed dostępem
osób nieupoważnionych. Inspektor skierował również wniosek do sądu grodzkiego
o ukaranie kierownika budowy za wykroczenia z art. 283 § 1 w związku z art. 304

§ 4 kodeksu pracy tj., m. in., za dopuszczenie do pozostawienia, w miejscu dostępnym dla osób nieupoważnionych, wykopu
szerokoprzestrzennego (o wymiarach
ok. 10 m x 10 m i głębokości ok. 4,5 m),
mimo braku balustrad zaopatrzonych
– na czas zmroku i nocy – w światło ostrzegawcze koloru czer wonego.

Budowanie bezpieczeństwa
Przeciwdziałaniu wypadkom na budowach, a w szczególności upadkom z wysokości, poświęcona była główna część posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, które odbyło się 16 września br.
w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy.
Pod nieobecność prof. Michała Bołtryka, obowiązki przewodniczącego pełnił wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Janowski. W posiedzeniu uczestniczył szef inspekcji pracy
Tadeusz Jan Zając.
Wśród zaproszonych gości w spotkaniu
uczestniczyli także podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej
Rusztowań Danuta Gawęcka, wiceprezes
Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych
Edward Szwarc, okręgowy inspektor pracy
w Poznaniu Krzysztof Fiklewicz, okręgowy
inspektor pracy w Gdańsku Mieczysław
Szczepański, koordynator ds. Euro 2012
w Państwowej Inspekcji Pracy Waldemar
Spólnicki z OIP Warszawa. Z ramienia GIP
udział wzięli dyrektorzy: Departamentu Nadzoru i Kontroli Grzegorz Łyjak oraz Departamentu Prewencji i Promocji Krzysztof Kowalik.
Otwierając posiedzenie główny inspektor
pracy Tadeusz J. Zając podkreślił, że bezpieczeństwo pracy w budownictwie jest priorytetem w działalności PIP. Przybliżył również
zebranym, opracowywaną właśnie, strategię
na lata 2010-2012, w której, jako jedno
z najważniejszych zadań, zostanie zapisane
obniżenie liczby wypadków w budownictwie o 25%.
Skalę problemu nakreślili okręgowi inspektorzy pracy z Gdańska i Poznania, Mieczysław Szczepański i Krzysztof Fiklewicz,
którzy skoncentrowali się na najtragiczniejszych, tegorocznych wydarzeniach, do jakich
doszło na terenie działalności obu inspektoratów. W województwie pomorskim wydarzy-

ło się 46 wypadków śmiertelnych, z czego aż
dziewięć na budowach, a przyczyną czterech
z nich był upadek z wysokości. W Wielkopolsce każdego roku dochodzi do 40-46 wypadków śmiertelnych przy pracy, z czego blisko 31% to wypadki w branży budowlanej. Ponad 45% procent z nich to upadki z wysokości. Przyczyny, niezależnie od rejonu Polski,
zawsze są te same: brak odpowiednich zabezpieczeń, wadliwe, często chałupniczą metodą konstruowane rusztowania i, co za tym
idzie, brak wiedzy o zagrożeniach. Oczywiście, są także pozytywne przykłady i, co bardzo ważne, pojawia się ich coraz więcej. Są
to jednak na ogół wielkie budowy, realizowane przez duże firmy budowlane. Problem
w tym, że ponad 30% ciężkich i śmiertelnych
wypadków w budownictwie dotyczy firm
małych, zatrudniających do 9 pracowników.
Potwierdziła to w swojej prezentacji dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań Danuta Gawęcka omawiając liczne przykłady
bezmyślności robotników na budowach.
Zwróciła też uwagę słuchaczy, co w późniejszej dyskusji bardzo mocno podkreślał m.in.
przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wiktor Piwkowski, na brak w polskim ustawodawstwie uregulowań prawnych dotyczących
producentów rusztowań. Brak wymogu certyfikacji natomiast powoduje, że na rynku pojawia się coraz więcej rusztowań pozasystemowych i pozaklasyfikacyjnych produkowa-

nych nie tylko w Polsce ale także za granicą i sprowadzanych na przykład z krajów azjatyckich. Dlatego Polska Izba Gospodarcza
Rusztowań wraz z Instytutem Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego przygotowała projekt nowego systemu zapewnienia
bezpieczeństwa w budownictwie z zakresu
eksploatacji rusztowań. Wprowadzenie nowych regulacji prawnych byłoby reakcją
na upowszechnienie techniki rusztowań,
postęp technologiczny i konstrukcyjny oraz
znaczne rozszerzenie zakresu stosowania
rusztowań.
Nowoczesne rusztowania, dobre praktyki
dotyczące bezpiecznej pracy na budowach, ciągłe kształcenie kadry budowlanej mogą być
pomocne w realizacji ambitnego programu
zmniejszenia o jedną czwartą wypadkowości
w budownictwie. Dowodem, że jest to realne
mogą być inwestycje związane z UEFA EURO 2012. Stan bezpieczeństwa na tych budowach przedstawił koordynator ds. Euro 2012
w PIP Waldemar Spólnicki z OIP Warszawa.
Niemal wszędzie stan bezpieczeństwa pracy
jest co najmniej zadowalający, co nie znaczy,
że nie zdarzają się uchybienia, na które inspektorzy pracy natychmiast reagują.
Odnosząc się do tematu spotkania i oczekiwanych nowych regulacji prawnych, minister Olgierd Dziekoński stwierdził, że jego
zdaniem istnieje konieczność zintegrowania
działań i mechanizmów kontroli w zakresie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na budowie. Może to dotyczyć na przykład
rozszerzenia uprawnień inspektorów pracy,
które pozwoliłyby na natychmiastowe zamykanie placu budowy po stwierdzeniu braku

planu BIOZ lub stosowania rusztowań czy deskowań niezgodnych z przepisami.
Dziękując wszystkim za wnikliwe uwagi
i prezentacje, główny inspektor pracy stwierdził:
– Cieszę się, że nasze spotkania nabierają tempa, bo tylko ściśle współpracując mamy szansę na wymianę doświadczeń. Sama
inspekcja pracy niczego nie osiągnie, ale działając razem, możemy odnieść oczekiwany
przez wszystkich sukces.
Jerzy Wlazło
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EURONEWSY
Pakiet stymulacyjny

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.

AUSTRIA

Parlament przegłosował pakiet środków mających na celu zapobieżenie wzrostowi bezrobocia w związku z panującą recesją.
Środki te objęły dalszą liberalizację przepisów o krótkoterminowym zatrudnieniu, uelastycznienie przepisów o pracy w niepełnym wymiarze starszych pracowników oraz urlopów szkoleniowych jak również utworzenie specjalnego systemu, pomagającego młodym, zwolnionym pracownikom, wrócić na rynek pracy.
Inicjatywa ta spotkała się z poparciem partnerów społecznych.

Inne korzyści?

BELGIA

Czterech na dziesięciu ankietowanych pracowników (44% ogółu) godzi się na obniżenie wynagrodzenia w zamian za niematerialne korzyści, jak np. wydłużenie wymiaru urlopu lub zmianę
miejsca pracy na lokalizację bliższą miejscu zamieszkania. Takie
dane opublikował instytut Executive Research et Kern Selection
po przeprowadzeniu ankiety wśród 1665 belgijskich pracowników wykwalifikowanych.

Niewolnicy

CZECHY

Media w Republice Czeskiej prezentują raporty, z których wynika, że tysiące bezrobotnych przybywających w poszukiwaniu
pracy dosłownie staje się „niewolnikami” na wpół legalnych „pośredników pracy”. Wielu z nich zmuszanych jest do uiszczania
bardzo wysokich opłat w zamian za przygotowanie dokumentów,
zakwaterowanie i pracę. Często są bici i poniżani, mówi się także o przypadkach gwałtów. Wiele z tych osób jednak nie zgłasza się na policję w obawie przed deportacją. Czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje o 12 tys. obcokrajowców
zwolnionych z pracy w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2009
r. Na początku roku rząd przedstawił program repatriacyjny pracowników migracyjnych, którzy stracili pracę. Od czasu wprowadzenia inicjatywy w życie, zaledwie 1 800 osób skorzystało z oferowanej pomocy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Czechach
zobowiązało się zbadać doniesienia o wykorzystywaniu i sytuacji
pracowników migracyjnych.

Apel

IRLANDIA

Irlandzka inspekcja pracy zaapelowała do pracowników
o bezpieczne zachowanie w trakcie prac na wysokości. Jest to
skutek wydarzeń, o których poinformowało HSA – śmierci siedmiu pracowników w wyniku upadków z wysokości, w tym pięciu w sektorze budowlanym. W zeszłym roku, ogółem odnotowano 15 śmiertelnych wypadków w budownictwie, z czego trzy
były konsekwencją upadków z wysokości. Śmiertelne upadki z wysokości odnotowywane są także w innych sektorach, jednak pracownicy budowlani są szczególnie zagrożeni ze względu na częste wykorzystywanie drabin, rusztowań oraz innego sprzętu
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do prac na wysokości. Urząd opublikował poradnik dotyczący
zastosowania przepisów o pracy na wysokości, bezpiecznym wykorzystaniu platform/rusztowań i drabin. Istnieje ponadto kodeks praktyk dla osób pracujących na dachach i na rusztowaniach. Wspomniane publikacje zawierają praktyczne infor macje i porady i mogą być bezpłatnie pobrane ze strony inter netowej: www.hsa.ie.

Wypadki

FRANCJA

Kra jowa ka sa ubez pie czeń zdrowot nych pra cow ni ków
(CNAMTS) opublikowała raport dotyczący wypadków i chorób
zawodowych za rok 2008. Wynika z niego, że w minionym roku
zmalała liczba wypadków przy pracy oraz liczba śmiertelnych wypadków przy pracy. Jednocześnie wzrosła liczba odnotowanych
chorób zawodowych. W statystykach wypadków liderem pozostaje sektor budowlany, a ryzyko drogowe pozostaje główną przyczyną wypadków śmiertelnych.

Reorganizacja

GRECJA

Głównym celem zmian jest poprawa efektywności działań inspekcji pracy poprzez utworzenie departamentów regionalnych i zwiększenie zatrudnienia. Grecka Rada ds. Gospodarczych
i Socjalnych uważa, że wprowadzane zmiany przyniosą poprawę
sytuacji, ale zwraca też uwagę, że nie są wystarczające by poprawić funkcjonowanie całego Urzędu.

Zaciskanie pasa

BELGIA

W instytucjach państwowych w Belgii coraz więcej osób odchodzi na emeryturę. Szacuje się, że za dziesięć lat pół miliona
urzędników osiągnie wiek emerytalny.
Belgia jest obecnie krajem o największej liczbie urzędników
administracji publicznej w Europie. Co trzeci aktywny zawodowo obywatel tego państwa (32,21 proc.) świadczy pracę w szeroko rozumianym sektorze publicznym. W regionie walońskim
zarejestrowanych jest 36,71 proc. urzędników, podczas gdy w Brukseli – 31,9 proc., a we Flandrii – 30,1 proc. Statystyki te obejmują nie tylko urzędników, ale również pozostały personel sektora publicznego i jednostek administracji państwowej.
W obliczu ogólnego kryzysu rząd federalny podjął decyzję
o zmniejszeniu ogólnej kwoty wynagrodzeń dla urzędników (3,5
miliarda euro za wynagrodzenia dla 75 000 osób) o 1 proc. w 2009
roku, oraz o 0,7 proc. w latach 2010 i w 2011.

Abolicja

WŁOCHY

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej, od 1 do 30 września br. osoby świadczące pracę w sposób nielegalny, np. jako pomoc domowa, opiekunka itd., mogły
uregulować swój status i tym samym uniknąć konsekwencji związanych z pracą na czarno. Deklaracje mogli składać obywatele
Włoch, państw UE lub pracownicy spoza Unii, posiadający ważne zezwolenie na pobyt, którzy do 30 czerwca br. wykonywali
nielegalną pracę przez okres co najmniej 3 miesięcy. W przypadku pracodawców wymagania były podobne. Przed złożeniem deklaracji w sprawie zatrudnianego pracownika musieli oni jednak
uiścić opłatę w wysokości 500 euro za każdego rejestrowanego
pracownika.

Pracownicy poszukiwani
Przedstawiciel

NORWEGIA

Ministerstwo Pracy i Wykluczenia Społecznego przedstawiło
propozycję dot. obowiązku zatrudniania przedstawiciela ds.
BHP w hotelach i restauracjach oraz firmach sprzątających. Propozycja ta będzie tematem debaty z udziałem zainteresowanych
stron, która ma się zakończyć do 26 października br. Do tej pory obowiązek zatrudniania przedstawicieli ds. BHP, blisko
współpracujących z Inspekcją Pracy, dotyczył jedynie pracodawców w sektorze budownictwa.

Duże przedsiębiorstwa, zwłaszcza na północy Włoch, poszukują pracowników i wykwalifikowanych kadr w celu uzupełnienia braków personelu spowodowanych zwolnieniami, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach. W poprzednim kwartale tego roku co drugie przedsiębiorstwo w północnych Włoszech, zatrudniające powyżej 500 pracowników, przyjęło nowych pracowników. Pozostałe przedsiębiorstwa deklarowały chęć zatrudnienia nowego personelu w bliskim czasie, korzystając z udostępnionych przez państwo pakietów pomocowych w tym zakresie.

Warsztaty

Walka z handlem dziećmi

WIELKA BRYTANIA

Brytyjska inspekcja pracy (HSE), we współpracy z Krajowym
Stowarzyszeniem Dystrybutorów Opon oraz Brytyjskim Stowarzyszeniem Producentów Opon, organizuje w całym kraju serię
spotkań warsztatowych, aby zwrócić uwagę na zagrożenia związane z przenoszeniem opon. Warsztaty są otwarte dla sprzedawców detalicznych, producentów, firm prowadzących zbiórkę
starych opon oraz wszystkich zajmujących się transportem opon
różnej wielkości. Przemieszczanie i zakładanie opon wiąże się
w dużym stopniu z dźwiganiem ręcznym, dlatego często dochodzi do urazów kręgosłupa i nadwyrężenia mięśni. Podczas szkolenia rozdawany jest komplet ulotek informacyjnych (dostępnych
także na stronie internetowej HSE).
IP 10/2009

MOP

Około jednen milion dzieci jest obecnie przedmiotem handlu
do pracy przymusowej, a istnieje obawa, że światowy kryzys ekonomiczny może dodatkowo zwiększyć skalę tego procederu. Międzynarodowa Organizacja Pracy, która od lat prowadzi walkę ze
zjawiskiem handlu dziećmi, obecnie dzięki nowemu pakietowi narzędzi szkoleniowych pragnie wesprzeć osoby i instytucje mające możliwość zwalczania tego procederu u jego źródeł, w tym min.
inspektorów pracy oraz przedstawicieli partnerów społecznych.
Pakiet szkoleniowy składa się z podręcznika i zestawu narzędzi do prowadzenia zajęć. Jego celem jest przed wszystkim ukazanie zjawiska handlu dziećmi w szerszym kontekście praw dzieci, dynamiki rynków i migracji zarobkowej oraz podkreślenie ko10/2009 I P

nieczności holistycznego i wieloaspektowego podejścia do walki z tym złożonym problemem – nie tylko poprzez pryzmat ubóstwa materialnego, ale również rodziny, społeczności, instytucji,
zakładów pracy oraz miejsc pochodzenia i przeznaczenia ofiar
handlu dziećmi.
Kluczowe w walce z handlem ludźmi jest uczynienie go nieopłacalnym z ekonomicznego punktu widzenia poprzez surowe
egzekwowanie przepisów, konfiskatę zysków handlarzy oraz skuteczniejszą ochronę dzieci.

Lotnictwo

SZWAJCARIA

Szwajcarska Rada Federalna zmodyfikowała przepisy dotyczące lotnictwa w zakresie o ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Nowelizacja jest korzystna szczególnie dla kobiet ciężarnych, matek karmiących, jak również dla personelu latającego posiadającego małe dzieci. Dotychczas szwajcarskie przepisy dotyczące czasu i warunków pracy nie obejmowały personelu latającego, a wszelkie kwestie w tym zakresie były regulowane wyłącznie przepisami międzynarodowymi. Od 1 października br. wspomniane zmiany weszły w życie.

Drabiny

WIELKA BRYTANIA

Inicjatywa HSE ma na celu stworzenie możliwości pozbycia
się starych zniszczonych i zepsutych drabin poprzez wymienienie ich na nowe. Od roku 2007, kiedy rozpoczęto program wymiany drabin, do chwili obecnej wymieniono ponad 5500 drabin
w całym kraju. Hasło całej inicjatywy jest proste: „Nie pozwól,
aby kiepska drabina zniszczyła ci życie”.
HSE prowadzi bliską współpracę w przemysłem, aby zapewnić, że każdy korzystający z drabiny pracownik używa sprzętu odpowiedniego do danej pracy i robi to w sposób bezpieczny.
Od września do końca grudnia bieżącego roku każdy, kto przyniesie do punktów sprzedaży współpracujących z HSE zepsutą,
zniszczoną lub pogiętą drabinę, będzie mógł ją wymienić na nową z 50 proc. upustem.
Ponadto w ramach akcji inspektorzy HSE oraz inspektorzy pracy zatrudnieni w urzędach administracji lokalnej będą podczas
przeprowadzania kontroli sprawdzać stan technicznych drabin,
a w przypadku wykrycia nieprawidłowości mają prawo podjąć stosowne działania inter wencyjne, łącznie z wydaniem zakazu stosowania drabiny.

Podwyżki

HOLANDIA

W zawar tych niedawno układach zbiorowych pracy partnerzy społeczni uzgodnili podniesienie wynagrodzeń pracowników
zgodnie z wysokością inflacji, t. j. w granicach 1-1,5 proc.. Jednocześnie holenderski Główny Urząd Planowania podkreśla, że
podwyżki wynagrodzenia mogą być błędem w świetle poważnego załamania gospodarczego, w jakim znalazła się Holandia. Jednak pracodawcy sektora budowlanego wykazują zainteresowanie rozwojem i pragną pozostać atrakcyjnymi dla młodych pracowników – z tego też względu w sektorze tym wynagrodzenia
wzrosną o 2 proc.
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą
w Departamencie Współpracy z Parlamentem
i Partnerami Społecznymi GIP
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XIII Spartakiada

W trakcie całej spartakiady o drużynowe zwycięstwo walczono w 13 konkurencjach:
siatkówce, karaoke, piłkarzykach, tenisie stołowym, pływaniu, tenisie ziemnym, strzelectwie, szachach, brydżu, warcabach, arabczyku, biegach i przeciąganiu liny. Ponadto
konkurowano także w wieloboju okręgów oraz podczas piłkarskiego meczu Wschód
– Zachód, który zakończył się zdecydowanym zwycięstwem Zachodu.

Wrocław 9-12 września 2009 r.

Wysiłek fizyczny przerywany był wysiłkiem intelektualnym. Uczestnicy spartakiady
wzięli udział w dwóch naradach szkoleniowych. Mieli także okazję spotkać się z głównym inspektorem pracy, który przedstawił zebranym najważniejsze plany kierownictwa
Urzędu, nakreślił jego działania w najbliższym okresie.
Podsumowaniem trzydniowych sportowych zmagań było pożegnanie przy muzyce,
podczas którego uroczyście rozdano puchary należne zwycięzcom. Znaleźli się wśród
nich, jako laureaci I miejsca, członkowie ekipy z Łodzi, zaraz za nimi na podium stanęli
przedstawiciele Katowic i Warszawy. Puchar otrzymali także piłkarze zwycięskiej drużyny
Zachodu.

Ponad 200 pracowników inspekcji wzięło udział w XIII Spartakiadzie Państwowej Inspekcji Pracy. Między 9 a 12 września rywalizowali o sportowe trofea we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP.
Otwarcia spartakiady dokonali: główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając, szefowa OS PIP Grażyna Panek i przewodniczący ZZ Pracowników PIP Marek Aleksiejuk.

Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław

By tradycji (dwuletniej już) stało się
zadość, spartakiadowe zmagania otworzył konkurs karaoke. Tu bezkonkurencyjna okazała się przedstawicielka
okręgu katowickiego. Tuż za nią byli
inspektorzy - wokaliści z Opola.

HSA a PIP, subiektywnie

Te, ale nie
takie same
O wartości i znaczeniu pracy dla całego narodu, potrzebie ochrony praw pracowniczych
i sprawiedliwym podziale dóbr mówili w niedzielę, 20 września na Jasnej Górze uczestnicy 27. Pielgrzymki Ludzi Pracy.

Wołanie o chleb i miejsca pracy
W pielgrzymce uczestniczyli: główny inspektor pracy
Tadeusz Jan Zając z zastępcą dr. Marianem Liwo i grupą pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
Uczestnicy pielgrzymki zostali przywitani przez ojca
Czesława Bróda, administratora Klasztoru Jasnogórskiego. Następnie Władysław Stasiak, szef Kancelarii
Prezydenta RP odczytał list Lecha Kaczyńskiego kierowany do pielgrzymów. Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek podkreślił w swoim wystąpieniu, że w tym roku przypada 25. rocznica
męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
– Ten bohaterski, a zarazem skromny kapłan poprowadził nas na Jasną Górę w czasie, gdy zrodzoną wraz
z „Solidarnością” nadzieję ówczesna władza próbowała,
wprowadzając stan wojenny, zabić – powiedział Janusz
Śniadek.
Przewodniczący „Solidarności” przypomniał, że misją związku pozostaje niezmienne wołanie o chleb i wolność, a dziś jest to także wzywanie do obrony miejsc
pracy i możliwości organizowania się pracowników.

Na uroczystej sumie koncelebrowanej przez duszpasterzy świata pracy krajowy duszpasterz ludzi pracy bp
Kazimierz Ryczan mówił w kazaniu o wierności Bogu,
ojczyźnie i samym sobie. Bp Ryczan zaznaczył, iż kowalami polskiej suwerenności byli ludzie pracy, którzy rozpoczęli proces owocujący darem wolności.
– To pracownicy polscy wygrali, ale padli ofiarą liberalnych przemian – powiedział hierarcha. Duchowny odniósł się m.in. do dramatycznej sytuacji panującej
w polskich stoczniach, które są symbolami wolności.
W pielgrzymce wzięło udział ok. 30 tys. osób.
Michał Olesiak
OIP Katowice
Fot. J. Hamróz, R. Kowieski, M. Olesiak

Dariusz Borowiecki

Jak zapewne przynajmniej część z koleżanek i kolegów wie,
dane było mi przez ponad dwa lata pracować w charakterze
inspektora w irlandzkim Urzędzie ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (Health And Safety Authority – w skrócie HSA).
Myślę, że zapoznanie się z kilkoma refleksjami z pobytu w Irlandii okaże się ciekawe, a może i inspirujące. Siłą rzeczy refleksje te są bardzo subiektywne i mogą się różnić
od raportów z oficjalnych wizyt studyjnych.
Pierwszą i zasadniczą różnicą pomiędzy
irlandzką HSA a polską PIP jest zakres działania. HSA jest organem nadzoru nad zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy i obejmuje swym zakresem niemal wszystkie aspekty tej dziedziny. Zarówno sprawy związane
z bezpieczeństwem, jak i higieną pracy,
może z wyjątkiem ochrony radiologicznej,
któ rą zaj muje się od ręb na in sty tu cja.
Przy czym są to bezpieczeństwo i higiena szeroko rozumiane, nie tylko w zakresie, w jakim dotyczą pracowników, ale wszelkich
osób, które mogą być narażone w związku
z prowadzoną działalnością zarobkową. Niejednokrotnie mogłem się przekonać, że
bezpieczeństwo publiczne jest tak samo
ważne, jak bezpieczeństwo pracowników, czy
innych osób wykonujących pracę. HSA
w ogóle nie zajmuje się sprawami związanymi z prawną ochroną stosunku pracy, takimi jak umowy o pracę, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy itp. Przyznam, że bardzo
wygodne, w czasie prowadzenia kontroli
przestrzegania przepisów bhp, jest to, że
w większości przypadków zagadnienie podstawy prawnej zatrudnienia schodzi na plan
dalszy. Jest to możliwe między innymi dzięki temu, że irlandzka Ustawa o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie w pracy obejmuje swym zakresem również osoby samozatrudniające się. Przy czym osób tych dotyczą obowiązki zarówno spoczywające na pracodawcach, jak i pracownikach (jest to jednoznacznie zapisane w ustawie).

Co nas łączy?
Jeśli chodzi o zakres obowiązków inspektora i sposób pracy, na co dzień są one w sumie bardzo podobne. I w Polsce, i w Irlandii
przeprowadza się kontrole przestrzegania obo10/2009 I P

wiązujących przepisów regulujących zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jednak w Irlandii, w zasadzie, nie prowadzi się tzw. kontroli kompleksowych. Inspekcje mają raczej charakter wyrywkowy, a zidentyfikowane nieprawidłowości (przypadki naruszeń wymagań bhp) służą do wyrobienia sobie przez inspektora pracy opinii o funkcjonującym u danego pracodawcy systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
W Irlandii wymóg zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy określony został ustawowo. Każdy pracodawca ma obowiązek posiadać Regulamin Bezpieczeństwa (Safety Statement), oparty na przeprowadzonej wcześniej
ocenie ryzyka zawodowego, określający w jaki sposób (w tym przy wykorzystaniu jakich
środków) bezpieczeństwo w jego firmie jest
zarządzane. Kierownictwo HSA przywiązuje
dużą wagę do egzekwowania tego obowiązku,
nie tylko w sensie formalnym, ale i merytorycznym (czyli jakości owych regulaminów i ich
dostosowania do specyfiki konkretnego pracodawcy).

Za dnia i w nocy, ale…
Jeśli chodzi o egzekwowanie obowiązujących przepisów, to warto wspomnieć, jak
wyglądają dokumentowanie kontroli i będące w dyspozycji inspektora środki prawne.
Oczywiście podobnie jak u nas, inspektor pracy ma prawo do nieskrępowanego wejścia,
o każdej porze dnia i nocy, do miejsca, w którym wykonywana jest praca zarobkowa. Jedynym wyjątkiem są mieszkania prywatne,
gdzie na wejście potrzebna jest zgoda osoby zamieszkującej lub sądu (jako mieszkanie
traktowane są też zamieszkałe domki jednorodzinne). Aby zacząć kontrolę inspektor pracy musi wcześniej mieć jakieś przesłanki

wskazujące na to, że w danym miejscu faktycznie świadczona jest praca. A więc np.
skargę, zawiadomienie o wypadku, ale też
może taką opinię wyrobić na podstawie
własnych obserwacji. Kontrolę formalnie rozpoczyna się od okazania identyfikatora ze
zdjęciem, stanowiącego jednocześnie certyfikat autoryzacji inspektora (choć oprócz tego jest jeszcze oryginalna wersja papierowa,
w praktyce wykorzystywana jedynie w postępowaniu sądowym). Najczęściej jednak wystarcza wręczenie wizytówki. Chyba nie
muszę wspominać, że nie ma mowy o jakichkolwiek upoważnieniach do kontroli.

Z notesem
i aparatem
Samo dokumentowanie kontroli odbywa
się poprzez dokonywanie bieżących notatek
w notesach, bardzo podobnych do tych,
z jakich korzysta policja. Jeżeli sprawa trafia do sądu, do najważniejszych dowodów należą zeznania świadków, a notes jest jedynym
dokumentem, z jakiego inspektor może korzystać stojąc za barierką. Kolejnym ważnym
materiałem dowodowym są wykonywane
w trakcie kontroli fotografie. Aparat fotograficzny, a od niedawna również kamera video,
należą do podstawowego wyposażenia każdego inspektora pracy.

Na piśmie,
według uznania
W Irlandii nie sporządza się rozbudowanego protokołu kontroli. Dokument nazwany „Raport Of Inspection” służy do zapisania zaleceń inspektora, w sytuacji gdy
inspektor uzna, że konieczne jest zachowanie for my pisemnej wydanych decyzji,
a jednocześnie sprawa nie kwalifikuje się
do wydania nakazu. W drobniejszych sprawach można ograniczyć się do wydania poleceń w formie ustnej, choć polecenia te też
są zapisywane w notesie inspektora. Z reguły nie ma problemów z wręczeniem „Raportu”, jako że z obowiązku zarządzania bezpieczeństwem pośrednio wynika wymóg,
aby w każdym miejscu wykonywania pracy
była obecna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy, upoważniona
przez pracodawcę do odbioru takiego protokołu. Inna sprawa, że szereg spraw załatwianych jest w Irlandii przez telefon i często również w czasie kontroli inspektor kontaktuje się telefonicznie z pracodawcą lub
osobą z kadry zarządzającej i tą drogą dokonuje ustaleń. Jest to też o tyle ważne, że
w raporcie z kontroli umieszczane są te zalecenia, co, do których osiągnięto konsensus i wskazywana jest data, do której zalecenia mają być wykonane, a inspektor powiadomiony na piśmie o sposobie ich realizacji.
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Najlepiej po dobroci

Bez mandatów

W polityce HSA jest zapisane, że w pierwszej kolejności pracodawcy daje się szansę dobrowolnego usunięcia nieprawidłowości i dostosowania do stanu zgodnego z prawem. Bardziej zdecydowana działalność nadzorcza podejmowana jest, gdy pracodawca jest „oporny” lub uchybienia są na tyle poważne, że wymagają wydania nakazu. A do swej dyspozycji
inspektor ma dwa rodzaje nakazów: Prohibition Notice (coś w rodzaju nakazu wstrzymania pracy lub zakazującego wykonywania
określonej pracy, czy też użytkowania urządzenia, instalacji itp.) oraz Improvement Notice
(odpowiadający naszemu nakazowi usunięcia
nieprawidłowości w określonym terminie). Czyli tu właściwie nie ma większej różnicy w porównaniu do tego, co znamy z Polski. Może
z wyjątkiem technikaliów. Irlandzkie nakazy
są wypisywane odręcznie, na samokopiujących
drukach i przekazywane przedstawicielowi pracodawcy bezpośrednio w trakcie kontroli.
Druki te później są skanowane i przechowywane w formie elektronicznej w systemie informatycznym HSA (niezależnie od zarchiwizowania wersji papierowej).

Pisząc o egzekwowaniu prawa należy
wspomnieć, że irlandzcy inspektorzy nie nakładają mandatów. Co prawda ustawa nadaje takie uprawnienia, ale od 2005 roku nie
wprowadzono przepisów wykonawczych
(i na razie nie zanosi się na ich wprowadzenie). Jedynie grupa kontrolująca przestrzeganie przepisów ADR stosuje postępowanie
mandatowe. W zamian inspektor może przygotować wniosek do sądu o ukaranie, ale
w praktyce odbywa się to niezwykle rzadko.
Przygotowanie takiego wniosku jest niezwykle praco- i czasochłonne, w związku z tym
odbywa się to jedynie w naprawdę poważnych
sprawach, w których spodziewana grzywna
zrekompensuje z nawiązką wysiłek włożony
w przygotowanie oskarżenia. A te sprawy, to
najczęściej dochodzenia okoliczności i przyczyn śmier telnych i ciężkich wypadków
przy pracy. W Irlandii inspektor jest podstawowym organem badającym wypadek mający związek z pracą (również taki, w którym
poszkodowane są osoby inne niż pracownicy, np. przechodnie). Informacja o poważnym
wypadku najczęściej przekazywana jest bezpośrednio przez policję, powiadamianą z kolei przez służby ratownicze. Zadaniem policji jest też zabezpieczenie miejsca wypadku
do momentu przyjazdu inspektora i na czas,
jaki zdaniem inspektora jest niezbędny.

Nie do odrzucenia
Istnieje taka zasada: jeden nakaz na jednym
druku. Rzadko się zdarza, aby w trakcie jednej kontroli wydawanych było więcej niż trzy,
góra cztery nakazy. Jeśli już miałoby tak się
zdarzyć, to raczej pracodawcy proponowane
jest dobrowolne zamknięcie zakładu lub jego
części na czas niezbędny do doprowadzenia
warunków do stanu zgodnego z przepisami,
zapewniającego bezpieczeństwo. Pracodawca z reguły przystaje na taką propozycję, bo
ma świadomość, że postępowanie sądowe najprawdopodobniej zakończyłoby się wydaniem sądowego nakazu zamknięcia zakładu,
co generowałoby dodatkowe koszty, a ponowne uruchomienie zakładu byłoby bardziej
skomplikowane. Na uruchomienie zakładu dobrowolnie zamkniętego wymagana jest zgoda
inspektora, w przypadku nakazu sądowego,
zgoda sądu. I, o ile uzyskanie nakazu zamknięcia odbywa się w czasie krótszym niż 24 godziny, o tyle przy wydawaniu zgodny na ponowne jego uruchomienie sąd już tak bardzo się
nie spieszy. Sytuacje zamknięcia zakładów, czy
ich części, nie są aż takie częste. W ciągu
dwóch lat mojej pracy jako inspektora, przytrafiły się dwa przypadki dobrowolnego zatrzymania budowy.

Niczym prokurator
Gdy dojdzie do ciężkiego lub śmiertelnego wypadku przy pracy, inspektor zabezpiecza i gromadzi dowody, przesłuchuje świadków, zleca ekspertyzy (w uzgodnieniu ze swoim przełożonym), przygotowuje akta sprawy
i formułuje opinię co do ewentualnych zarzutów. A wszystko zgodnie z rygorami postępowania karnego. I, tu trzeba podkreślić, że
jest to najbardziej wymagająca część pracy
inspektora, ale jednocześnie chyba najbardziej podnosząca rangę zawodu. Sama decyzja, co do skierowania aktu oskarżenia podejmowana jest najpierw przez wewnątrzinspekcyjny komitet, a następnie przez prokuratora, który ewentualnie kieruje sprawę do sądu. Ten tryb pozwala na zdystansowanie się
inspektora od sprawy w końcowym etapie postępowania i w samym sądzie.
Warto też wspomnieć, że wszystkie dane
z kontroli wprowadzane są do systemu komputerowego bezpośrednio przez inspektora
pracy. Począwszy od skojarzenia pracodawcy

z miejscem prowadzenia działalności, poprzez wprowadzenie informacji z kontroli,
na wprowadzaniu otrzymanej korespondencji
w sprawach dotyczących kontroli. Informatycy w HSA zajmują się jedynie utrzymaniem
sprawności sieci, oprogramowania i sprzętu.

Ogniwo ustawodawcze
Na zakończenie jeszcze jedna uwaga,
może nie wypływająca z codziennej pracy inspektora, ale mająca w jakiś sposób z nią
związek. Otóż w Irlandii przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy,
a przynajmniej ich projekty, tworzone są
przez HSA. A więc przez ludzi, którzy nie tylko mają doświadczenie w branży, której przepisy dotyczą, ale również potrafią sobie wyobrazić, w jaki sposób będą one egzekwowane. Oczywiście tryb konsultacji z partnerami społecznymi jest zachowany, a samo formalne wydanie przepisu wymaga działania odpowiedniego organu: czy to ministra, czy to
parlamentu. Tym niemniej, taki tryb uchwalania przepisów sprawia, że są one bardziej
spójne i praktyczne, przez co nieco łatwiejsze w stosowaniu i egzekwowaniu.

Zakodowane praktyki
Irlandzkie przepisy bhp są nieco mniej
szczegółowe od ich polskich odpowiedników,
ze względu na funkcjonowanie w tamtejszym
systemie prawnym tzw. kodów praktyk (Code of Practice). Dokumenty te nie mają charakteru normatywnego (a zatem nie mogą
być np. podstawą wydania nakazu), jednakże
zawierają wskazówki, w jaki sposób pracodawca ma wypełnić obowiązki nałożone
przepisami. Mogą być też uwzględnione
w postępowaniu sądowym. Zastosowanie się
przez pracodawcę do odpowiedniego kodu
praktyki równoznaczne jest z domniemaniem
spełnienia wymogów przepisu. W innym
przypadku, to na pracodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że zastosowane przez niego rozwiązania są co najmniej tak samo skuteczne, jak te zawarte w kodzie praktyki.
Na powyższych refleksjach chwilowo poprzestanę. Kwestię wyposażenia inspektorów, dojazdu do kontrolowanych miejsc pracy itp. pozostawię do omówienia w czasie osobistych spotkań przy kawie i/lub herbacie.
Dariusz Borowiecki
OIP Łódź

Prawo

Czas pracy w zakładach
opieki zdrowotnej

Przepisy dotyczące czasu pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej, po nowelizacji
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89) dostosowujące normy
czasu pracy do wymogów unijnych, były już wielokrotnie omawiane. Warto jednak podsumować podstawowe kwestie związane z czasem pracy pracowników medycznych, uwzględniając
zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2008 r.
Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2007 r., Nr 176, poz. 1240) wprowadziła do ustawy o zoz regulacje dostosowujące organizację czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej do wymogów dyrektywy Nr 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji
czasu pracy (Dz. U. UE. L. 2003.299.9).
Najważniejsza zmiana, dotycząca wliczania
dyżurów medycznych do czasu pracy, jest
powiązana z kierunkiem orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
który w kilku wyrokach stwierdził, że dyżur wykonywany w siedzibie pracodawcy
powinien być w całości wliczany do czasu
pracy. Ustawa zniosła także ograniczenie
liczby dyżurów oraz pozwoliła pracodawcom planować pracę przekraczającą 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Rozdział czwarty Działu I ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zwanej dalej
ustawą o zoz, określa w sposób szczegółowy obowiązujące normy dobowe i tygodniowe czasu pracy poszczególnych grup
zawodowych. Co do zasady, na mocy
art. 32g ustawy o zoz, czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki
zdrowotnej w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35
minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55
minut na tydzień.

Jest zasada, są wyjątki
Jeszcze przed rokiem był to powszechny widok w Dublinie.
Zdjęcie wykonane z tarasu siedziby HSA w Dublinie

Aneta Herman

Przepis art. 32g ustawy o zoz przewiduje szereg wyjątków. Dotyczą one:
– pracowników obsługi, technicznych
i gospodarczych, dla których norma dobowa wynosi 8 godzin oraz przeciętnie 40 go10/2009 I P

dzin na tydzień, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym
okresie rozliczeniowym,
– pracowników komórek organizacyjnych (zakładów i pracowni), w których występują szczególne lub szczególnie uciążliwe warunki:
1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,
2) fizykoterapii, patomor fologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki,
medycyny sądowej lub prosektoriów – dla
których norma wynosi 5 godzin na dobę

cy do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należałoby więc w tym
zakresie stosować Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Tak
więc, na mocy art. 130 Kodeksu pracy,
w celu ustalenia miesięcznego wymiaru
czasu pracy np. lekarza zatrudnionego
na pełny etat, pracodawca mnoży 37 godzin 55 minut przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
a następnie do tej liczby dodaje iloczyn
7 godzin 35 minut i liczby dni pozostałych
do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku.

Równoważny,
zależny od…

i przeciętnie 25 na tydzień, w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
– pracowników niewidomych, zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, dla których norma wynosi 6 godzin na dobę i przeciętnie 30
na tydzień, w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Ile w miesiącu?
Ustawa o zoz nie określa sposobu ustalania obowiązującego wymiaru czasu pra-

Pracodawcy mogą też stosować w zoz
równoważny system czasu pracy. Przedłużenie dobowej nor my czasu pracy do
12 godzin na dobę dopuszczalne jest
w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją w stosunku do pracowników zakładu opieki zdrowotnej (art. 32i
ustawy o zoz). Przepis ten jest regulacją
szczególną w stosunku do art. 32g ustawy
o zoz w zakresie dobowych norm czasu pracy pracowników zoz-ów. Przewiduje on
bowiem możliwość przedłużenia dobowej
normy czasu pracy do maksymalnie 12 godzin dla rozkładów czasu pracy pracowników w ramach tzw. równoważnego systemu
czasu pracy (przedłużony dobowy wymiar
czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych
dniach lub dniami wolnymi od pracy).
Należy jednak zwrócić uwagę na sformułowanie „z zastrzeżeniem art. 32g
ust. 3 i 4”, zawarte w art. 32i ust. 1 ustawy o zoz, regulującym zasady dopuszczalności stosowania równoważnego systemu
czasu pracy. Ustawodawca wykluczył zatem
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zastosowanie do pracowników określonych
w art. 32g ust. 3 i 4 równoważnego systemu czasu pracy (tj. w stosunku do pracowników, którzy mają skrócone normy czasu pracy ze względu na szczególne lub
szczególnie uciążliwe warunki oraz pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami).

Rozliczeniowy czyli jaki?
Z pojęciem tygodniowej normy czasu
pracy powiązane jest pojęcie okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy to
określona we właściwym trybie liczba, kolejno po sobie następujących, tygodni lub
miesięcy, w których dokonywane jest obliczenie wymiaru czasu pracy, jaki dany pracownik powinien przepracować oraz rozliczenie przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.
Okres rozliczeniowy dla zatrudnionych
w ZOZ w podstawowym systemie czasu
pracy nie może przekraczać trzech miesięcy. Natomiast okres rozliczeniowy dla
równoważnego systemu czasu pracy wynosi miesiąc. W szczególnie uzasadnionych
sytuacjach można go wydłużyć maksymalnie do czterech miesięcy.

Według rozkładu
Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy
oraz dni wolne od pracy. W rozkładach czasu pracy, wymiar czasu pracy pracownic
w ciąży nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę. Także pracownic opiekujących się dzieckiem do lat 4 nie wolno zatrudnić w godzinach nadliczbowych, chyba że wyrażą na to zgodę.

Dyżur medyczny
Kwestie dotyczące dyżuru medycznego
reguluje art. 32j ustawy o zoz. Zgodnie z jego treścią lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla
osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być zobowiązani do pełnienia
w tym zakładzie dyżuru medycznego.
Czas pełnienia dyżuru wlicza się do czasu
pracy. Ponadto, jak wynika z ust. 3 komen-
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towanego przepisu, pracodawca może
planować pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego przekraczającą 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Odnosi się to zarówno do pracowników, którzy zgodzili się
na tzw. opcję opt-out, czyli pracę powyżej 48 godzin tygodniowo, jak i do tych, którzy takiej zgody nie wyrazili. Pracownicy
mogą mieć zatem rozkłady czasu pracy
z zaplanowanymi dyżurami. Ci pracownicy jednak, którzy nie wyrazili zgody
na opcję opt-out, nie mogą pracować więcej niż do 48 godzin przeciętnie na tydzień.

Za dyżur
jak za nadliczbowe
Jeśli chodzi o zasady rekompensowania dyżurów medycznych przypadających
w niedziele, Główny Inspektorat Pracy
Depar tament Prawny przy jął w piśmie
z 16 kwietnia 2008 r. (GPP-302-4560202/08/PE) sta nowi sko, iż „zgod nie
z art. 32j ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89) po 1 stycznia 2008 r. do wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się odpowiednio
art. 1511 § 1-3 kp. W praktyce oznacza to,
że każda godzina dyżuru opłacana jest w taki sposób, jak praca w godzinach nadliczbowych. Takie wynagradzanie nie zwalnia
zatem pracodawcy z obowiązku rekompensowania dyżuru medycznego pełnionego
w niedzielę zgodnie z regułami wynikającymi z art. 15111 kp (…).”

Opcja opt-out
Wykonywanie pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym
dopuszcza art. 32ja ustawy o zoz (tzw.
opcja opt-out). Przepis ten dotyczy lekarzy oraz innych posiadających wyższe wykształcenie pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w zakładzie
opieki zdrowotnej przeznaczonym dla
osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, którzy uprzednio wyrażą na to zgodę na piśmie. Przyjęty okres rozliczeniowy nie może być wówczas dłuższy niż
4 miesiące. Pracodawca natomiast obowiązany jest prowadzić i przechowywać ewidencję czasu pracy pracowników, którzy
wyrazili zgodę na tzw. opcję opt-out, oraz
udo stęp niać ją or ga nom wła ści wym
do spra wowa nia nad zo ru i kon tro li

nad przestrzeganiem prawa pracy, które
mogą, z powodów związanych z bezpieczeństwem lub zdrowiem pracowników, a także
w celu zapewnienia właściwego poziomu
udzielania świadczeń zdrowotnych, zakazać albo ograniczyć możliwość wydłużenia
maksymalnego tygodniowego wymiaru
czasu pracy. Ustawa wyłącza w tej sytuacji
stosowanie art. 151 § 3 Kodeksu pracy.
Oznacza to, że praca w skali roku może
przekroczyć 150 godzin nadliczbowych.

W gotowości
Gotowość do udzielania świadczeń
zdrowotnych to trzecia – obok dyżuru medycznego i pracy powyżej 48 godzin na tydzień – dopuszczalna forma wydłużenia
pracy lekarzy i innych pracowników medycznych w zoz świadczących przez całą dobę usługi zdrowotne. Dopuszcza ją art. 32k
ustawy o zoz. W przeciwieństwie do powyższych form, pracownik medyczny pozostaje poza zoz w gotowości do udzielania
świadczeń medycznych. Może więc przebywać w domu lub innym miejscu przez
siebie wybranym i stawić się niezwłocznie
na wezwanie. W przypadku wezwania
do zakładu opieki zdrowotnej zastosowanie mają przepisy dotyczące dyżuru medycznego.

Ani wydłużyć, ani polecić
Należy podkreślić, iż czas pracy pracowników komórek organizacyjnych – zakładów, pracowni radiologii, radioterapii,
medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym
okresie rozliczeniowym.
Zgod nie ze sta nowi skiem Ko mi sji
Prawnej Głównego Inspektora Pracy
z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie pełnienia dyżuru medycznego przez pracowników zatrudnionych w skróconym czasie
pracy (GPP-152-0020-26/09) „brak jest
prawnych możliwości wydłużenia tej grupie zawodowej dobowego wymiaru czasu
pracy do 12 godzin. Tym bardziej brak jest
prawnego pozwolenia na polecenie takim
pracownikom pełnienia 19 lub 24 godzinnych dyżurów dobowych, w warunkach,
które mogą być szkodliwe dla zdrowia tejże grupy zawodowej”.
Należy mieć jednak na uwadze, iż pracownicy, poza lekarzami i innymi posiadaIP 10/2009

jącymi wyższe wykształcenie pracownikami wykonującymi zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia
wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być zobowiązani
do pełnienia dyżurów pracowniczych
na podstawie art. 1515 Kodeksu pracy.
Zgodnie z cytowanym wyżej stanowiskiem „możliwe jest pełnienie dyżurów
na mocy art. 1515 Kodeksu pracy przez pracowników zatrudnionych w skróconych normach czasu pracy z zachowaniem obostrzeń wynikających z K. p. w zakresie odpoczynków. Każdy pracownik ma prawo
do 11 godzin nieprzerwanego dobowego
odpoczynku. Z konstrukcji art. 132 § 1
i art. 133 § 1 Kodeksu pracy wynika, że nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy jest przypisany do pracownika i stanowi jego osobiste uprawnienie (prawo podmiotowe), któremu odpowiada obowiązek pracodawcy, polegający na zapewnieniu pracownikowi tego odpoczynku”.

Dobowy i tygodniowy
Kwestie dotyczące odpoczynku dobowego i tygodniowego reguluje artykuł 32jb
ustawy o zoz. Przepis ten gwarantuje
pracownikom zatrudnionym w zoz prawo
do 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie. Ustawa nie definiuje przy tym pojęcia doby pracowniczej. Dlatego należy odwołać się do Kodeksu pracy, według którego doba, to kolejne 24 godziny, poczynając od godziny kiedy pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Pracownik ZOZ powinien zatem korzystać z 11godzinnego odpoczynku podczas kolejnych 24 godzin od chwili rozpoczęcia
pracy.

Jednym głosem
Stanowisko to potwierdza Główny Inspektorat Pracy w piśmie o nr ref. GPP-302-4560-154/08/PE w sprawie pozostawania przez lekarza w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych czasu pracy
niektórych pracowników zoz, w którym
podkreślono, iż „ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89) wprowadza jeszcze jedną, obok dyżuru, for mę aktywności pracowniczej,
polegającą na tzw. pozostawaniu w gotowości. Aktywność taka odbywać się może
poza miejscem wykonywania pracy np.
w domu pracownika medycznego. Ponie10/2009 I P

waż pracownikowi medycznemu w każdej dobie przysługuje prawo do 11 godzin
nieprzerwanego odpoczynku (z wy jątkiem sytuacji, gdy pełni dyżur medyczny),
nie ma – w ocenie departamentu – prawnej możliwości naruszania nieprzerwanego odpoczynku taką gotowością. Ustawa
o zoz nie przewiduje bowiem możliwości
przerywania dobowego odpoczynku w żadnej sytuacji, tak jak to czyni przykładowo
kodeks pracy. (…)” Podobne stanowisko
przyjęło Ministerstwo Zdrowia w piśmie
z dnia 20 grudnia 2007 r. w kwestii czasu
trwania dyżuru medycznego po 1 stycznia 2008 r. Według Ministerstwa przepis
art. 32jb ust 2 ustawy o zoz określa, iż pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny,
okres 11-godzinnego odpoczynku dobowego powinien być udzielony bezpośrednio
po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego. W związku z tym po 1 stycznia 2008
r. dopuszczono możliwość pełnienia przez
pracownika dyżuru medycznego w wymiarze do 24 godzin z zastrzeżeniem, że naruszony okres odpoczynku dobowego będzie musiał być udzielony pracownikowi
bezpośrednio po zakończeniu dyżuru.
Możliwe będzie również zobowiązanie
pracownika do pełnienia dyżuru bezpośrednio po zakończeniu pracy w wymiarze 7 godzin 35 minut lub – w przypadku zastosowania równoważnego systemu czasu pracy – w wymiarze nie przekraczającym 12
godzin, z tym że łączny czas pracy obejmujący czas dyżuru nie będzie mógł wykraczać poza dobę pracowniczą, a więc nie będzie mógł być dłuższy niż 24 godziny. Również w tym przypadku, w następnej dobie
bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru, pracownikowi należy udzielić 11-godzinnego odpoczynku wyrównawczego.

Kiedy skrócić, przenieść?
Pracownik zoz powinien mieć w każdym
tygodniu zagwarantowane co najmniej 35
godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, w którym zawiera się 11-godzinny odpoczynek dobowy. Odpoczynek tygodniowy można skrócić do 24 godzin lekarzom oraz innym pracownikom medycznym w wyższym wykształceniem, którzy
pracują w zoz przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych lub,
którzy mogą być zobowiązani do pełnienia
dyżuru medycznego w tym zakładzie.
Odpoczynek tygodniowy można także
przenieść na kolejny tydzień, ale pod warunkiem, że zostanie udzielony w ciągu 14

dni. Ustawa o zoz nie wskazuje przy tym,
jak liczyć te 14 dni, ani od kiedy. Wydaje
się, iż granicznym terminem powinien być
jednak 14 dzień, licząc od ostatniego wykorzystanego przez pracownika odpoczynku tygodniowego. Zatrudnionemu
można więc zaplanować maksymalnie
12 następujących po sobie dni roboczych.
Wystarczy aby odpoczynek tygodniowy
przypadł na początku pierwszego tygodnia
i na końcu drugiego.

Formy zatrudnienia
a czas pracy
W kwestii wpływu formy zatrudnienia
na długość czasu pracy należy zaznaczyć,
iż ustawa o zoz, a zatem i ochrona w zakresie czasu pracy wynikająca z tej ustawy, dotyczy wyłącznie personelu medycznego zatrudnionego na podstawie umowy
o pracę.
Sprawa stosowania umów regulowanych prawem cywilnym, do zatrudniania lekarzy i innych pracowników medycznych
– jest złożona, przy czym odnosi się to zarówno do „zatrudnienia podstawowego”, jak
i do „zatrudnienia na dyżury lekarskie”. W literaturze i w orzecznictwie na ogół wyklucza się zawieranie umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami (zatrudnionymi na umowę o pracę). Umowy te uznaje się bowiem za nieprawidłowe z powodu
omijania na tej drodze przepisów ochronnych prawa pracy – głównie w zakresie czasu pracy. Takie też stanowisko przyjął Sąd
Najwyższy w wyroku z 30 czerwca 2000 r.
(II UKN 523/99 OSNP 2002/1/22) uznając
takie działanie za celowe ominięcie przepisów o czasie pracy dotyczących godzin nadliczbowych.
W przypadku zatrudnienia wyłącznie
na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, kontraktu medycznego zawieranego przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej
praktyki lub indywidualnej specjalistycznej
praktyki lub przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych itp. z zakładem opieki zdrowotnej)
strony dowolnie kształtują warunki umowy,
w tym także długość czasu pracy. Nie mają wówczas obowiązku stosowania się
do przepisów cytowanej ustawy w zakresie
czasu pracy. Nie ma jednak przeszkód
prawnych, aby ustalając warunki umowy odnieśli się do omawianych przepisów.
Aneta Herman
OIP Olsztyn
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Zapowiedzi wydawnicze PIP

Legalni nielegalnie

Ukażą się w najbliższym czasie
„Szacuje się, że na świecie co najmniej kilkaset milionów ludzi narażonych jest w procesie pracy na działanie czynników biologicznych, a w bardzo wielu
środowiskach pracy są one głównym zagrożeniem.
Stanowią więc bardzo ważny problem medycyny pracy
i zdrowia publicznego. Nowoczesne rozwiązania problemu narażenia zawodowego na czynniki biologiczne
wymagają interdyscyplinarnego podejścia, udziału
wielu środowisk i zmiany orientacji działań z naprawczych na zapobiegawcze.
Dotąd zagadnienie to kojarzone było przede wszystkim z placówkami służby zdrowia. Pracownicy pozostałych
branż, zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie
czynników biologicznych, pozostawali poza strefą działań
służb zajmujących się nadzorem nad środowiskiem
pracy i ochroną zdrowia
pracujących. Tymczasem
ochrona pracowników we
wszystkich sferach zatrudnienia, w których występuje kontakt z tymi
czynnikami, wymaga
uwzględnienia tej problematyki w codziennej
praktyce działania służby bezpieczeństwa
i higieny pracy.” – czytamy we stępie
do opracowania.
Czytelnik znajdzie w nim
kompleksowy przegląd kluczowych zagadnień związanych z narażeniem w środowisku pracy
na szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne. W broszurze omówione są: klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych, wykaz prac narażających
pracowników na działanie tych czynników, obowiązki
pracodawców zatrudniających pracowników w warunkach takiego narażenia. Autorka szerzej analizuje
aspekt szkodliwych czynników biologicznych w służbie
zdrowia. Koncentruje się zwłaszcza na czynnościach
stwarzających ryzyko kontaktu z czynnikami biologicznymi w zakładach opieki zdrowotnej oraz omawia
czynniki stwarzające wyjątkowo duże zagrożenie dla
pracowników placówek medycznych. Pisze również
o środkach profilaktyki chorób wywoływanych przez
szkodliwe czynniki biologiczne wśród pracowników
służby zdrowia i laboratoriów.
Substancje chemiczne – to szeroka gama prostych
czynników chemicznych o różnych właściwościach tak
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chemicznych, jak i fizycznych. Spośród wszystkich istniejących, kilka tysięcy znalazło się w wykazie niebezpiecznych substancji chemicznych. Ryzyko związane
z niebezpiecznym czynnikiem chemicznym powstaje,
gdy ten czynnik ma bezpośredni kontakt z organizmem człowieka lub w przypadku jego uwolnienia się
w sposób niekontrolowany. Kiedy środek chemiczny
staje się niebezpieczny i wzrasta ryzyko związane z narażeniem na niebezpieczne czynniki chemiczne? – odpowiedź na to i wiele innych pytań związanych
z zagrożeniem czynnikami chemicznymi w miejscu
pracy znajdzie Czytelnik w przygotowywanej do druku
broszurze.
Autor skupia się w niej na identyfikacji zagrożeń
czynnikami chemicznymi oraz ocenie ryzyka zawodowego. Pisze m. in.: „Pomimo wielu prób ujednolicenia
procedury oceny ryzyka zawodowego związanego
z występowaniem czynników chemicznych w środowisku pracy, nie dokonano tego w zakresie satysfakcjonującym specjalistów. Jest to związane z szeroką
gamą związków chemicznych i ich właściwości.
W broszurze przedstawiono zarys
dwóch sposobów
oceny ryzyka
zawodowego
związanego
z obecnością
niebezpiecznych czynników
chemicznych.
Przedstawione
metody powinny
ułatwić pracodawcom małych
i średnich firm
spełnienie przepisów prawa pracy
w zakresie obowiązku dokonania oceny
ryzyka zawodowego.
Ważne są praktyka
i doświadczenie zawodowe, niezbędne
w prawidłowym oszacowaniu ryzyka zawodowego
i prawidłowym zastosowaniu środków prewencyjnych.
Najważniejszy jest cel – podniesienie bezpieczeństwa
i higieny pracy poprzez zastosowanie środków prewencyjnych adekwatnych do ryzyka występującego
na stanowisku pracy, np.: zastąpienie niebezpiecznych
czynników chemicznych bezpieczniejszymi, hermetyzację procesu, automatyzację, ograniczenie narażonych pracowników itp.”
RED
IP 10/2009

Głodni turyści w Juracie
Tomasz Rutkowski

Lipiec, godzina 13.00, miejsce – reprezentacyjny deptak w Juracie. Coś się dzieje w pizzerii,
jest „nalot” z legalności zatrudnienia. Wieść niesie się lotem błyskawicy. Z poszczególnych
restauracji-ogródków, w pośpiechu, wychodzą ludzie nerwowo pakując białe fartuszki do toreb i reklamówek. Wszyscy idą w kierunku plaży… A turyści czekają na realizację swoich zamówień dziwnie długo. Dłużej niż zazwyczaj.
Wiosną bieżącego roku w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Gdańsku zrodził się
pomysł przeprowadzenia zwiększonej liczby kontroli legalności zatrudnienia na terenie „pasa nadmorskiego”. Na propozycję współpracy przystał Morski Oddział
Straży Granicznej. Pierwsze działania
rozpoczęły się od odprawy w Oddziale Straży Granicznej we Władysławowie, 20 lipca. W tygodniu poprzedzającym, przeprowadzono rozpoznanie, wykonano kilkadziesiąt fotografii osób pracujących w punktach gastronomicznych, restauracjach,
smażalniach, sklepach. W trakcie kontroli, a w szczególności w czasie zbierania
oświadczeń od osób zatrudnionych, fotografie pozwalały na „odświeżenie pamięci” o dacie rozpoczęcia zatrudnienia. Z kolei funkcjonariusze Straży Granicznej wytypowali kilka podmiotów, gdzie można było spodziewać się nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców.
W tym miejscu mógłbym opisać przebieg kontroli, podać dane liczbowe, zaprezentować ciekawsze przykłady i efekty
– zrobię to, ale najpierw pozwolę sobie
na odrobinę fantazji ….
Rozpoczynamy kontrolę – my inspektorzy pracy oraz funkcjonariusze Straży
Granicznej. Infor mujemy pracodawcę
o rozpoczęciu kontroli, jednocześnie odbieramy oświadczenia od osób wykonujących pracę. Pracodawca oświadcza, że osoby u niego zatrudnione mają zawarte
umowy o pracę, pracownicy zostali terminowo zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego, zaś składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane są prawidłowo i terminowo. Korzystając z przenośnego komputera, rozpoczynamy przygotowanie protokołu kontroli. W formie
elektronicznej lub telefonicznej sprawdzamy we właściwej jednostce Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych fakt oraz termin
10/2009 I P

zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia
społecznego, otrzymujemy również informację o wpływach składek na Fundusz Pracy. Następnie – też w formie elektronicznej lub telefonicznej – dostajemy informację z powiatowego urzędu pracy, że pracownicy nie figurują w rejestrze bezrobotnych.
Po około 2 godzinach od rozpoczęcia
kontroli, korzystając z przenośnej drukarki, drukujemy protokół kontroli. Po jego
podpisaniu pracodawca wraca do swoich
zajęć ….
Wróćmy do rzeczywistości. Jesteśmy
na Półwyspie Helskim – restauracja sezonowa, zatrudnienie: 10 osób. Rozpoczynamy kontrolę w składzie: czterech inspektorów pracy oraz czterech funkcjonariuszy
Straży Granicznej. Odbieramy oświadczenia od wszystkich pracujących. Wynika z nich, że część osób zatrudnionych jest
na podstawie umów o pracę (najczęściej
kucharze oraz kadra kierownicza – „managerowie”), niektóre osoby oświadczają,
że pracują na podstawie umów zlecenia
(z reguły zdecydowana większość) i są studentami, jeszcze inni twierdzą, że pracę
rozpoczęli dopiero dzisiaj i jest to „okres
próbny”. Pracodawca informuje nas, że cała dokumentacja pracownicza, w tym
umowy oraz zgłoszenia do ubezpieczenia
społecznego, a także potwierdzenia wpłat
na Fundusz Pracy znajdują się w biurze rachunkowym na drugim końcu województwa. Umawiamy się z pracodawcą na kolejną wizytę za kilka dni, dając mu czas
na dostarczenie dokumentów. Powoduje to
zrozumiałą irytację pracodawcy, który
w szczycie sezonu, w okresie „żniw” jest
odrywany od pracy, zabieramy mu „czas
i pieniądz”.
My w tym czasie sprawdzamy telefonicznie w powiatowych urzędach pracy treść
oświadczeń o zarejestrowaniu jako osoby
bezrobotne, złożonych przez pracowników.

W trakcie ponownego spotkania, o ile posiadamy wszystkie niezbędne informacje, przygotowujemy protokół z kontroli
i drukujemy go u pracodawcy, a jeżeli nie
jest to możliwe, to w najbliższej szkole,
urzędzie, kontrolowanej wcześniej firmie
– to już zależy od operatywności i uroku
osobistego inspektora pracy.
Efekty naszej 7-osobowej ekipy w ciągu 4 tygodni pracy, patrząc od zachodu:
w Karwi, Władysławowie, Chałupach, Kuźnicy, Jastarni, Juracie i Helu są następujące:
■ łączna liczba zakończonych kontroli
– 44,
■ liczba kontroli przeprowadzonych
wspólnie ze Strażą Graniczną – 17,
■ ogólna liczba zebranych oświadczeń
dotyczących legalności zatrudnienia – 202,
■ liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 68,
■ liczba osób pracujących w ramach
umowy zlecenia – 134, w tym 128 uczniów
i studentów,
■ liczba osób, dla których był to „pierwszy dzień w pracy” – 10,
■ nałożone mandaty – 20, na ogólną
kwotę 20 700 zł.
Dotarły do nas wieści, że kontrole legalności zatrudnienia spowodowały powszechne zawieranie różnych umów. Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi,
dzięki zalegalizowaniu ich zatrudnienia,
otrzymało należne wynagrodzenie. Oprócz
branży hotelarskiej, dobrze zarobili też lekarze medycyny pracy i fir my świadczące usługi z zakresu bhp. Nie zapominajmy też o dochodach budżetu państwa
– każda zalegalizowana umowa, nawet zlecenie, powoduje odprowadzenie podatków
i składek.
Tomasz Rutkowski
OIP Gdańsk
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tora pracy z jednej strony wymaga określonych predyspozycji psychicznych i pewnej wrażliwości społecznej, z drugiej natomiast
konsekwencji w działaniu, mimo że niejednokrotnie działania te
wydają się syzyfowe. Byłem zwolennikiem podejmowania przede
wszystkim różnorodnych działań prewencyjnych na rzecz ochrony pracy, jednak gdy to nie skutkowało, a przepisy prawa pracy,
a szczególnie przepisy bhp były drastycznie nieprzestrzegane uważałem, że wobec winnych zaniedbań powinny być wyciągnięte surowe konsekwencje. Przestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy powinno być w pełni egzekwowane, jednak z drugiej strony przepisy te powinny być jasne, zrozumiałe, logiczne
i możliwe do przestrzegania, co niejednokrotnie budzi poważne
wątpliwości.

Z Jerzym Wrońskim, długoletnim
inspektorem pracy, laureatem Nagrody
im. Haliny Krahelskiej
rozmawia Beata Pietruszka.
Proszę przyjąć gratulacje z powodu przyznania Nagrody im. Haliny Krahelskiej. To chyba znakomite zwieńczenie Pana dokonań zawodowych?
– Dziękuję. Przyznanie nagrody było dla mnie miłym zaskoczeniem. To duże wyróżnienie i, przede wszystkim, uwieńczenie
wieloletniej pracy, najpierw w branżowej, a później Państwowej
Inspekcji Pracy.
Zaledwie kilka lat temu rozstał się Pan z inspekcją pracy, ale nie z działalnością na rzecz ochrony pracy. Z czego wzięła się potrzeba dalszej aktywności w tej właśnie dziedzinie?
– Doskonale wiem, ile jest jeszcze do zrobienia. Wykorzystuję wieloletnie doświadczenie i wiedzę. Zawsze byłem zwolennikiem prewencji. Tłumaczenia, wyjaśniania konsekwencji i kosztów zaniedbań związanych z bezpieczeństwem pracy. A koszty,
i to nie tylko społeczne, są naprawdę wysokie. Można je obliczyć.
Pracodawcy coraz częściej stają przed dylematem co jest korzystniejsze, czy ponosić duże koszty związane ze skutkami złych warunków pracy, czy zwiększyć środki na likwidację zagrożeń i poprawę sytuacji. Chodzi o zwykły rachunek ekonomiczny. To najlepiej przekonuje do inwestowania w bezpieczeństwo pracy.
Czy mając tak bogate doświadczenie zawodowe pokusiłby się Pan o porównanie: ochrona pracy kiedyś a dziś?
– Chyba nie. Zmiany są tak duże, szczególnie w regulacjach
prawnych, że byłoby to niezwykle trudne. Ale pokuszę się o pewną refleksję. Z pewnością nasz udział w Unii Europejskiej spowodował, że szerzej patrzymy na problem ochrony pracy. Dyrektywy Unii Europejskiej znacznie rozszerzyły zakres problematyki ochrony pracy, którą się zajmowaliśmy. Z pewnością przyczynił się do tego postęp techniczny oraz coraz większa wiedza na temat zagrożeń i ochrony zdrowia w środowisku pracy.
Wcześniej aż tak kompleksowo nie zajmowaliśmy się tą problematyką.
Obecnie ograniczanie wydatków na ochronę pracy,
pracodawcy tłumaczą kryzysem ekonomicznym, ale czy to
od zawsze nie było tak, że jeśli trzeba było w firmie
na czymś zaoszczędzić, to właśnie na tym?
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Jerzy Wroński. Przeszło 40 lat pracy zawodowej
związanej z działalnością na rzecz ochrony pracy.
Początkowo w branżowej inspekcji pracy leśników
i pracowników przemysłu drzewnego, a następnie
w Państwowej Inspekcji Pracy. Obecnie działa
w Stowarzyszeniu Ochrony Pracy.
– Tak, oczywiście, zawsze tak było i myślę, że nadal jeszcze
można się dość często z takim podejściem pracodawców spotkać.
Wcześniej jednak, wynikało to z niskiej kultury bezpieczeństwa
pracy, niewielkiej wiedzy na ten temat. Dziś dużo się zmieniło,
między innymi za sprawą dobrze funkcjonujących firm, które
w dziedzinie ochrony pracy mogą być wzorem do naśladowania.
Motywem pozytywnych działań nie są już tylko względy ekonomiczne, ale świadomość pracodawców, że będą inaczej postrzegani na rynku, wzrośnie ich pozycja, prestiż?
– Tak rzeczywiście jest, ale dotyczy to większych, dobrze zorganizowanych zakładów. U nas najwięcej jest jednak małych i średnich firm, w których poziom bezpieczeństwa na ogół jest niski.
Często zbiega się to z problemami finansowymi, z którymi borykają się te zakłady, co w rezultacie nie sprzyja poprawie bezpieczeństwa pracy, a zagrożenia zawodowe są na porządku dziennym, np. w branży budowlanej.
Czy dotyczy to również branży drzewnej, z którą był Pan
związany w branżowej inspekcji pracy leśników i pracowników przemysłu drzewnego?
– Tak oczywiście, tym bardziej, że w leśnictwie i w przemyśle drzewnym, podobnie jak w budownictwie, występują duże zagrożenia zawodowe.
A jak to się stało, że jako leśnik z wykształcenia trafił
pan do urzędu nadzoru i kontroli?
– Całkiem przypadkiem. To długa historia. Ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że dobre wykonywanie zawodu inspekIP 10/2009

Czy wraz z transformacją ustrojowo-gospodarczą uległo
zmianie podejście do kwestii ochrony pracy?
– W pierwszym okresie, kiedy przemiany miały charakter żywiołowy, podejście do ochrony pracy i respektowanie przepisów
prawa pracy budziło wiele zastrzeżeń. Z czasem jednak sytuacja
zaczęła się poprawiać, co niewątpliwie było także wynikiem działalności inspekcji pracy. Naszą działalność w tym okresie można
scharakteryzować jako swego rodzaju misję, którą mieliśmy
do spełnienia w okresie tak zwanej „dzikiej prywatyzacji”.
Równie ważne było sięganie do dobrych przykładów z przeszłości, także tych ustawodawczych. Do dziś uważam, że budowanie
przyszłości powinno odbywać się na dobrych przykładach z przeszłości. Potępianie wszystkiego i zaczynanie po swojemu od początku nie jest dobre. Pamiętam, jak kiedyś w leśnictwie organizowaliśmy kontrole zespołowe. Uprzedzaliśmy, że się odbędą.
Efekt był taki, że przez te, powiedzmy pół roku, jakie pozostało do kontroli, w danym rejonie lasów robiono więcej niż kiedykolwiek. Ponieważ wiedziano, że będzie kontrola i należy wszystko uporządkować. Przecież w działaniach inspekcji nie chodzi o to,
żeby pracodawcę złapać na nieprzestrzeganiu przepisów, tylko
żeby uzyskać poprawę.
Czy było coś, co w inspektorskiej praktyce pozytywnie
Pana zaskoczyło?
– Gdy byłem zastępcą głównego inspektora pracy, to zwiedzałem gliwicką fabrykę Opla. To był początkowy okres jej funkcjonowania. Wiedziałem, że działają według jednolitych standardów na całym świecie. Te standardy wprowadzili również w Gliwicach. Rozmawiałem wtedy z pracownikami. Mówili, że o ile
w innych zakładach szkolenia z bezpieczeństwa pracy odbywają się na zasadzie uzyskania „papierka”, to w Oplu, w praktyce wymagania są dużo większe niż te, o których uczono. Pozytywnie zaskoczyła mnie w tym zakładzie przyjęta hierarchia ważności problematyki bhp oraz wprowadzony system i procedury w tym zakresie.

„Przekonanie najwyższego kierownictwa w zakładzie
do przestrzegania przez pracowników przepisów
bhp, to jedna z najważniejszych zasad bezpieczeństwa pracy.”
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„Budowanie przyszłości powinno odbywać się
także na dobrych przykładach z przeszłości”
– W swojej karierze zawodowej dość mocno był Pan związany zagadnieniami ergonomii. Kiedyś ta dziedzina traktowana była w sposób nowinkowo-ciekawostkowy. Jak jest
obecnie?
– Uważam, że bezpieczeństwo jest podstawowym elementem
ergonomii. Istnieją już jednoznaczne unijne wymagania w zakresie ergonomii dotyczące wyrobów. Również w nowobudowanych
zakładach pracy te wymogi uwzględniane są w większym stopniu. Chodzi o to, że najlepszym i najtańszym sposobem wdrażania wymogów ergonomicznych jest ich uwzględnianie na etapie
projektowania maszyn, urządzeń, obiektów itp. Ranga ergonomii
jest coraz większa jeśli chodzi o jakość wyrobów w konkurencyjnej rywalizacji na rynku.
Metodyka badania wypadków przy pracy to tytuł niedawnej publikacji, której Pan jest współautorem. Skąd ten pomysł, przecież nie są to nowe zagadnienia?
– Dochodzenie powypadkowe, to jedno z trudniejszych zadań
służby bhp i właśnie do tej grupy zawodowej jest skierowana publikacja. Została opracowana z inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony Pracy, gdyż okazało się, że służba bhp nie zawsze dobrze radzi sobie z przeprowadzeniem dochodzenia powypadkowego i sporządzeniem dokumentacji powypadkowej. Prawidłowe przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego oraz ustalenie rzeczywistych przyczyn wypadku, to podstawa do działań profilaktycznych
mających na celu likwidację lub ograniczenie zagrożeń. Błędy w dokumentacji powypadkowej rzutują na statystyki, które w ten sposób są przekłamywane. Ich celem jest przecież wyciąganie wniosków i wskazywanie, jak eliminować zagrożenia, zmniejszać liczbę wypadków. Stąd zrodził się pomysł na tę publikację.
Czy optowane przez Pana zróżnicowanie wysokości
składki wypadkowej dla pracodawców przyniosło zamierzony efekt?
– Niestety jeszcze nie, gdyż nie do końca zostało to przez ustawodawcę dobrze rozwiązane. Za podwyższeniem składki tam, gdzie
do wypadków przy pracy dochodzi częściej, nie poszło bowiem
jej obniżenie u tych pracodawców, którzy wyeliminowali lub zmniejszyli ich liczbę. A więc zabrakło motywacji finansowej, która byłaby istotnym bodźcem do inwestowania w bezpieczeństwo pracy. Ponadto w załączniku nr 2 do rozporządzenia MIPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych należałoby rozdzielić grupy działalności na klasy i podklasy celem
dostosowania wykazu do rzeczywistych zagrożeń i kategorii ryzyka w poszczególnych branżach i zakładach.
Cieszy się Pan ogromnym autorytetem wśród współpracowników. W Głównym Inspektoracie Pracy usłyszałam opinię, że ów autorytet wynika z kompetencji. To wielki komplement.
– Jak każdy człowiek mam wady i zalety. Jednak i w życiu prywatnym i w pracy nigdy nie postępowałem z pozycji osoby, która ma monopol na wiedzę i rację. Tę zasadę stosuję do dziś.
Dziękuję za rozmowę
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Oswoić stres
Nadmiar obowiązków związanych
z pracą, ale także po niej, kiedy to muszę dopilnować dzieci i dom, sprawia, że
jestem chronicznie zmęczona. Mój lekarz rodzinny stwierdził, że to efekt długotrwałego stresu. Oprócz tabletek zalecił mi… gimnastykę. Nie mam siły ani
czasu, żeby codziennie ćwiczyć. Wybrałam się więc na kilkudniowy urlop.
Nadrabiam domowe zaległości i już dener wuję się, gdy pomyślę, co na mnie
czeka po powrocie do pracy…
Stan wzmożonego napięcia ner wowego,
reakcja na zagrożenie, silna mobilizacja organizmu – tak najczęściej opisuje się stres.
Stres stanowi nieodłączny element naszego
życia. Wiele osób skłania się ku myśleniu, że
jest on szczególnie charakterystyczny dla naszego stulecia i bezpośrednio związany
z rozwojem cywilizacyjnym. To nieprawda.
Podobnie jak w naszym życiu, stres był
obecny również w życiu naszych praprzodków. Różnice dotyczą jedynie jego źródeł.
Skoro nie jesteśmy w stanie wyeliminować
stresu z naszego życia, to jak go oswoić?
Przede wszystkim należy mieć na uwadze,
że stres to nie tylko negatywne zjawisko kojarzone z nieprzyjemnym przeżyciem czy
trudną sytuacją. Stres w niewielkiej dawce,
tzw. stres pozytywny, bywa mobilizujący, działa jak skumulowana siła i energia, która sprawia, że właściwie wykorzystujemy nasz czas,
koncentrujemy się i jesteśmy w stanie podołać wielu obowiązkom. Jednak, jeśli dawka
stresu przekracza dopuszczalną granicę,
wówczas przestajemy sobie radzić, stajemy

Kamila Pawłowska
się ner wowi, rozdrażnieni, tracimy wiarę
w siebie, jesteśmy coraz bardziej zmęczeni
i niezadowoleni z siebie.
Warto zatem docenić rolę pozytywnego
stresu, a starać się zmniejszyć skutki tego
nadmiernego, negatywnego, który działa
niszcząco na naszą psychikę i zdrowie. Ale
jak to zrobić?
Nie ma jednoznacznej recepty na stres.
Strategie, dzięki którym efektywnie poradzimy sobie ze stresem, muszą być dopasowane z jednej strony do specyfiki źródła stresu, z drugiej – do naszych indywidualnych
predyspozycji. Na początku warto sobie
uświadomić, co powoduje u nas stres (co jest
stresorem) i jak na niego emocjonalnie i fizycznie reagujemy. Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytania: Jakie konkretne wydarzenia wywołują u mnie stres? Jak sobie
tłumaczę znaczenie tych wydarzeń? Jak moje ciało reaguje w takich sytuacjach? Uświadamianie sobie swoich wewnętrznych stanów,
uspokojenie gonitwy myśli i próba odpowiedzi na pytanie, co się właściwie stało i dlaczego wywołało taką reakcję, jest bardzo istotna. Z jednej strony chłodna analiza sytuacji
pomaga z dystansem spojrzeć na problem,
z drugiej – pogłębia naszą znajomość własnych słabych i mocnych stron, co pozwala
m.in. przewidywać na przyszłość, jakie sytuacje stanowią dla nas źródło stresu i co mo-

żemy zmienić w naszych reakcjach, aby były one dla nas mniej stresogenne.
Sposób odreagowania stresu zależy od indywidualnych cech osobowości. Niewątpliwie
skutecznym sposobem walki ze stresem
jest regularna aktywność fizyczna. Trzydziestominutowy wysiłek fizyczny pomaga
usunąć z organizmu hormony stresu dzięki
przyspieszonemu krążeniu. Poza tym, w wyniku ćwiczeń, zwiększa się wydzielanie hormonów szczęścia (endor finy, serotonina),
dzięki czemu dochodzi do poprawy samopoczucia. Pobudzone krążenie krwi powoduje
rozluźnienie mięśni i podniesienie temperatury ciała. Ponadto podczas uprawiania
sportu nasze myśli oddalają się od problemów. Tego typu walka ze stresem, sprawia
także, że jesteśmy mniej narażeni na jego powstanie. Badania pokazują, że osoby systematycznie ćwiczące są bardziej odporne
na stres. Ważne, aby wybrać tę dyscyplinę
sportu, która rzeczywiście sprawia nam
przyjemność. Może to być relaksujące pływanie, joga, czy też po prostu spacer na świeżym powietrzu. Warto także pamiętać o zdrowych nawykach, takich jak regularny sen czy
uzupełnianie diety o produkty bogate w magnez, ponieważ niedobór tego pier wiastka
wpły wa ne ga tyw nie na układ ner wo wy. I na koniec najważniejsze: pamiętajmy,
że obecność bliskich, serdecznych osób
działa jak najlepsze lekarstwo. Dzięki nim mamy poczucie bezpieczeństwa, czujemy, że jesteśmy komuś potrzebni i że możemy liczyć
na czyjeś wsparcie. To działa jak najlepszy
wentyl bezpieczeństwa, niweluje napięcie
i pozwala z dystansem spojrzeć na problemy.
Kamila Pawłowska
Psycholog GIP
Pytania do psychologa prosimy kierować na adres: kpawlowska@gip.pl

Jeszcze o zakresie przedmiotowym nakazu inspektora pracy
i okręgowego inspektora pracy
Dodatek tematyczny nr 4/2009 dołączony do nr 7-8/2009 „Inspektora Pracy” dotyczył Zakresu przedmiotowego nakazu inspektora pracy i okręgowego inspektora pracy. W opracowaniu tym pominięte
zostały oczywiste, zdaniem autorów, treści, które jednak – jak wynika z pojawiających się wątpliwości – powinny się w nim znaleźć.
Mając na uwadze decyzje wydawane przez okręgowego inspektora pracy przykładowo wymienione w opracowaniu, należy pamiętać, że ich wydawanie zawsze winno wiązać się z wystąpieniem zagrożenia dla życia lub zdrowia.
Przepisy bezpieczeństwa i ochrony pracy, których celem jest ochrona zdrowia i życia pracowników zawarte są w aktach normatywnych,
także pozakodeksowych różnej rangi.1 Jak wynika bowiem z art. 9
§ 1 Kp ilekroć w kodeksie jest mowa o prawie pracy rozumie się przez
to przepisy kodeksu oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie
porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających
prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Powołany przepis zawiera
więc definicję kodeksową prawa pracy. Pod pojęciem natomiast in-
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nych ustaw należy rozumieć także ustawy zawierające inne treści aniżeli zawarte w Kodeksie pracy, które nie stanowią bezpośrednio praw
i obowiązków pracowników jako stron stosunku pracy. Przykładem
tego są akty normujące stosunki pracy między pracodawcami
a związkami, czy problematykę rynku pracy i promocji zatrudnienia.2
Podając przykładowo jakie sprawy nie mieszczą się w zakresie
przedmiotowym nakazu należy również wskazać, że nie mieści się
w nim powołanie służby bhp (wyjątek stanowi art. 23711 Kp) czy określenie formy zatrudnienia tej służby bhp.
Przedstawiając powyższe uzupełnienie autorzy opracowania wyrażają przekonanie, że przyczyni się ono do wyjaśnienia wątpliwości, które wystąpiły. W razie pojawienia się innych niejasności, autorzy proszą o ich przekazywanie.
Marian Liwo, Anna Tomczyk
Jacek Okoń
Główny Inspektorat Pracy
1
M. Flasiński, Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy – zagadnienia proceduralne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1997 r., Nr 11, s. 115.
2
L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2008, s. 18.
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Współpraca z ZUS

„Stop wypadkom” na bis
Dzięki zaangażowaniu Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w realizację kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia” jeszcze w tym roku ponownie
zobaczymy w telewizji spot Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to tylko jedno ze wspólnych przedsięwzięć prewencyjnych.

lecz zachęcanie pracodawców do inwestycji w poprawę bezpieczeństwa pracy. Pakiety wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej są rodzajem nagrody a zarazem inspiracją do dalszego podwyższania standardów ochrony pracy w przedsiębiorstwie.

Ciąg dalszy nastąpi?
Państwowa Inspekcja Pracy zaproponowała kontynuację
w 2010 roku wspólnej 3-letniej kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie: upadki i poślizgnięcia”. Celem kampanii jest
prewencja wypadkowa i uświadomienie zagrożeń poprzez wskazanie na przyczyny i okoliczności zaistniałych wypadków. W przyszłym roku przekaz kampanii medialnej będzie prawdopodobnie
skoncentrowany na bezpiecznej organizacji ciągów komunikacyjnych i transportu na placu budowy. Inspekcja chciałaby również
kontynuować współpracę przy realizacji programu prewencyjnego adresowanego do mikrozakładów, w szczególności organizacji wspólnego programu szkoleniowego i stworzenia systemu zachęt do inwestowania w bezpieczeństwo pracy.

Podczas konferencji prasowej inicjującej kampanię medialną
poświęconą zagrożeniom przy pracy na wysokości w branży budowlanej, wiceprezes ZUS Elżbieta Łopacińska (obecnie pełniąca obowiązki prezesa ZUS) poinformowała o decyzji, jaką podjął ZUS, postanawiając włączyć się w realizację kampanii PIP. Umożliwi to rozszerzenie jej zakresu i ponowną emisję spotów w okresie jesiennym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sfinansuje
również wydanie publikacji dotyczących organizacji bezpiecznej
pracy w ilości umożliwiającej przekazanie tego materiału wszystkim przedsiębiorstwom budowlanym. Nakładem ZUS ukażą się
między innymi wznowienia broszur dla branży budowlanej,
w tym 100 000 egzemplarzy publikacji dla pracowników Stop wypadkom! zawierającej rysunkowe przykłady dobrych praktyk.
Elżbieta Łopacińska podkreśliła, że koszty kampanii są niewspółmiernie niskie do kosztów, jakie ponosi społeczeństwo na skutek wypadków przy pracy. Tylko w ubiegłym roku ZUS wypłacił
blisko pięć miliardów złotych na świadczenia związane ze skutkami wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nowe inicjatywy mogłyby dotyczyć wspólnej realizacji nowych
kampanii informacyjnych. Jedną z nich jest kampania pod egidą
Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy „Zapobieganie zagrożeniom chemicznym w małych przedsiębiorstwach”, której koordynację powierzono portugalskiej inspekcji pracy. Ma na celu upowszechnienie wiedzy i praktycznych umiejętności dokonywania
oceny ryzyka zawodowego w zakresie pracy z substancjami i preparatami chemicznymi, w szczególności w małych przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, gdzie wykorzystywane są
popularne środki chemiczne mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

Na szklanym ekranie

Do biurowych i nie tylko

Po rozstrzygnięciu postępowania zamówień publicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych sfinansuje emisję spotu w wybranych ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Tym razem kampania obejmie swoim zasięgiem jeszcze większą grupę niż w pierwszej edycji. Będzie jednocześnie bardziej widoczna dzięki zdecydowanie większej liczbie spotów w tzw. prime time (20.00 – 22.00).
Jest to możliwe dzięki przeznaczeniu na emisję spotów przez ZUS
budżetu ponad dwukrotnie większego niż pozostawał w dyspozycji Państwowej Inspekcji Pracy.

Druga kampania jest inicjatywą własną Państwowej Inspekcji
Pracy na rzecz bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy
w biurach. Działania promocyjne podejmowane będą przede wszystkim za pośrednictwem prasy i internetu. Polegać będą na tworzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat prawidłowej organizacji
stanowiska pracy przy komputerze. Założeniem kampanii jest dostarczenie użytkownikom internetu atrakcyjnych materiałów informacyjnych w formie tapet, wygaszaczy ekranu, innych pożytecznych programów (na przykład kalkulatorów czasu pracy). Tego rodzaju materiały mogłyby trafić do nieoficjalnego obiegu i być przedmiotem swobodnej wymiany między pracownikami biur i innymi
użytkownikami komputerów. Program adresowany będzie także
do osób samozatrudniających się i telepracowników.
Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy mogłaby wziąć
udział w prewencyjnej kampanii „foniatrycznej” organizowanej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a skierowanej do nauczycieli zagrożonych schorzeniami narządu głosu.
Osobnym zagadnieniem we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest wykorzystanie baz danych obejmujących
płatników składek do planowania celowanych kontroli i działań
prewencyjnych. Prace w tym zakresie trwają.
Paweł Rozowski
Departament Prewencji i Promocji GIP

Inwestycja w inwestycję
Można powiedzieć, że rok 2009 przyniósł znaczące poszerzenie zakresu współpracy w sferze prewencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki zwiększeniu środków, które otrzymuje
fundusz prewencji wypadkowej planowane jest przeprowadzenie
kolejnych wspólnych działań prewencyjnych i promocyjnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zainteresowany jest współdziałaniem przy realizacji programu prewencyjnego adresowanego do małych zakładów. W pierwszej kolejności laureaci programu z roku 2008 otrzymają z inicjatywy ZUS pakiety środków ochrony indywidualnej stosowne do branży, w której prowadzą działalność.
Należy przy tym zaznaczyć, że nie chodzi o wyposażanie zakładów,
10/2009 I P

Razem przeciw zagrożeniom
chemicznym
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Dokończenie ze strony 32.

Przeciążony brak nadzoru
Nie udało się ustalić, dlaczego poszkodowany wyszedł na zewnątrz sekcji, w której pracował, i pozostał w strefie niebezpiecznej. Prawdopodobnie, gdyby pracował dalej wewnątrz sekcji, nie
odniósłby żadnych obrażeń, gdyż ta część nie uległa zniszczeniu.

O 224% za dużo
Inspektor pracy badając wypadek ustalił m.in., że żuraw miał
udźwig 20 ton przy wysięgu do 16 m, i 12,5 tony przy wysięgu 32 m. Podniesienie sekcji o wadze około 28 ton, znajdującej
się w odległości 22 m od osi żurawia powodowało przeciążenie
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia udźwigu o 224%. Ponadto inspektor pracy podczas kontroli ustalił, że pracownicy, biorący udział w transporcie sekcji, zostali dopuszczeni do pracy bez
wymaganych szkoleń dla poddźwigowych (hakowych). Rażącą nieprawidłowością był jednocześnie fakt, iż żuraw w dniu wypadku
był niesprawny technicznie, nie posiadał ważnej decyzji Urzędu
Dozoru Technicznego. Wiedział o tym mistrz zlecający pracę. Poprzedni przegląd żurawia przeprowadzony przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego odbył się 8 sierpnia 2007 r.
Czynności inspektora zakończyły się wydaniem decyzji zakazującej eksploatacji żurawia. Prace transportowe prowadzone by-

■ brak bezpośredniego nadzoru podczas operacji transportu mistrza transportu.
Niewłaściwie zachował się również pracownik obsługujący żuraw, gdyż nie dopełnił obowiązków operatora wynikających z załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. Nr 15, poz. 58).
Przede wszystkim przed wykonaniem transportu, nie sprawdził,
jaki jest ciężar podnoszonego ładunku (§ 5 pkt 1 załącznika nr 2).
Dane te były dostępne w biurze technologa oddalonym od nabrzeża o niecałe 300 m. Inspektor ustalił, że ciężar sekcji był określony przez pracowników „na oko” i wg tej oceny wynosił poniżej 20 ton. Dwukrotne zadziałanie wyłącznika przeciążeniowego

Taka sekcja była transportowana
– waga ok. 28000 kg
wskazywało jednak na to, że podnoszony ładunek przekracza dopuszczalne obciążenie żurawia.

Zawinił nadzór

Widok wywróconego żurawia
ły bez nadzoru, a mistrz, który miał kontrolować przebieg prac
opuścił zakład – udał się do domu. Pozostał tylko mistrz produkcji nadzorujący budowę sekcji.
Bezpośrednią przyczyną wypadku ustaloną przez inspektora
pracy było przeciążenie żurawia. Pośrednimi przyczynami były:
■ dopuszczenie do pracy żurawia bez decyzji UDT,
■ użytkowanie żurawia niesprawnego technicznie,
■ tolerowanie przez mistrza produkcji podnoszenia ładunku
o wadze przekraczającej dopuszczalne obciążenie robocze żurawia,
■ dopuszczenie do pracy pracowników bez wymaganych
kwalifikacji do prac transportowych,
■ przebywanie pracownika w strefie niebezpiecznej podczas
transportu pionowego,
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Powyższe prace mogły być wykonane przy użyciu żurawia samojezdnego o odpowiednim dla danej sekcji udźwigu, gdyż pracodawca miał podpisaną stałą umowę na świadczenie takich usług
z firmą transportową. Dlaczego nie skorzystano z tego i nie zamówiono właściwego urządzenia transportowego? Jak pokazuje
powyższy przykład zaniedbania ze strony nadzoru były przyczyną poważnego w skutkach wypadku.
Kontrola inspektora pracy ujawniła również inną nieprawidłowość. Żuraw stanowiący własność firmy A, został przekazany
do użytkowania firmie B, a prace z użyciem dźwignicy wykonywała firma C. Książka żurawia z decyzją UDT zabraniającą użytkowania była w posiadaniu właściciela żurawia. Sytuacja ta w żaden sposób nie zwalniała użytkownika z obowiązku utrzymania
w sprawności urządzenia transportowego, jak i uzyskania zezwoleń na jego użytkowanie.
Inspektor pracy po zakończeniu czynności kontrolnych wydał
właściwe środki prawne, a w stosunku do osób winnych zaniedbań przeprowadził postępowanie karno-administracyjne nakładając mandaty na łączną sumę 8 000 zł.
Artur Kempkiewicz
OIP Szczecin
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nr 136, poz. 1119.
00.00.00 Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009
r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych // Dziennik
Ustaw. – 2009, nr 142, poz. 1160.
20.05.00 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2009
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin
do obrotu i stosowania jest obowiązany
do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki
substancji aktywnej i środka ochrony roślin
// Dziennik Ustaw. – 2009, nr 138, poz. 1128.
20.00.12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2009
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania
środków ochrony roślin, programów tych
szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia // Dziennik Ustaw. – 2009,
nr 141, poz. 1152.
00.00.00 Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego
i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego // Dziennik Ustaw. – 2009,
nr 130, poz. 1073.
21.00.02 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2009 r.

W numerze 9 (319) 2009 „Inspektora Pracy” przy artykule „W dyskryminacji po nowemu” omyłkowo podaliśmy, że autor tekstu jest pracownikiem
OIP w Katowicach. W rzeczywistości pan Sebastian Senyszyn reprezentuje OIP w Zielonej Górze. Autora i czytelników przepraszamy za pomyłkę.
Redakcja

w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach
diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych // Dziennik Ustaw. – 2009, nr 141,
poz. 1153.
00.00.00 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej
Praktyki Wytwarzania // Dziennik Ustaw.
– 2009, nr 135, poz. 1114.
WYDAWNICTWA
00.00.00 Leksykon prawa pracy: 100 podstawowych pojęć / pod red. Jakuba Steliny.
– Warszawa: C. H. BECK, 2008. – 437 s.
Leksykon zawiera wyjaśnienia 100 najważniejszych – zdaniem autorów – pojęć z zakresu prawa pracy. Pod każdym hasłem
umieszczono wykaz aktów prawnych oraz literaturę wykorzystaną w tekście.
00.00.50 Ocena ryzyka zawodowego: wykorzystanie systemu STER / Małgorzata Suchecka [i in.]. Warszawa: CIOP, 2008. – 443 s.
Zaprezentowano system STER ze szczególnym zwróceniem uwagi na moduł RYZYKO. Przedstawiono kilkadziesiąt przykładów oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, dokonanej z wykorzystaniem
programu STER.
W publikacji zamieszczono wyroki Sądu
Najwyższego dotyczące wynagrodzenia, ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia
i rozwiązania umowy o pracę, ekwiwalentu
za urlop, nagród i premii, mienia zakładu pracy oraz uznania przeniesienia za bezskuteczne. Poszczególne orzeczenia uzupełniono
fragmentami ich uzasadnień.
00.00.00 Rady pracowników na nowym
etapie: komentarz do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji wraz ze wzorami pism / Jerzy
Wratny (red.), Renata Markowska-Wolert,
Ma rze na Wą sow ska. – War sza wa:
IPiSS, 2008. – 123 s.
Opracowała:
Danuta Szot
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Przeciążony brak nadzoru
Na terenie Stoczni Szczecin doszło do wypadku zbiorowego
w trakcie prowadzonych prac transportowych z użyciem żurawia.
Poszkodowani zostali dwaj pracownicy. Jeden poniósł śmierć
na miejscu, a drugi doznał ciężkich obrażeń.
Od godzin rannych na nabrzeżu stoczniowym transportowano elementy stalowe, niezbędne do zapewnienia ciągłości produkcji. Używano do tego sztaplarki oraz zestawu składającego
się z przyczepy sprzęgniętej z ciągnikiem rolniczym. Obok prac
transportowych, w wyznaczonych rejonach nadbrzeża, prowadzona była również prefabrykacja sekcji okrętowych. Prace wykonywali polscy pracownicy, wspomagani przez grupę spawaczy
z Ukrainy, nad którymi nadzór prowadził również obywatel Ukrainy, pełniący funkcję mistrza. W stopniu komunikatywnym znał
język polski.

Do trzech razy sztuka
Około godziny 14.00 pracownicy transportu otrzymali od mistrza polecenie przemieszczenia sekcji okrętowej o wadze około 28 ton na stanowisko odstawcze oddalone o ok. 30 m
od miejsca początkowego ustawienia sekcji. Prace te wymagały użycia żurawia. W związku z tym, że operator na stałe zatrudniony w firmie do obsługi żurawia wykonywał prace w innej części zakładu, obsługi tej podjął się pracownik zatrudniony na stanowisku kompletatora. Posiadał uprawnienia kategorii I Ż bez

ograniczenia udźwigu wydane w lipcu 1998 r. Użyty do transportu żuraw typ EBERSWALDE miał udźwig 20 ton. Był jednym
z dwóch zlokalizowanych na nabrzeżu o największym udźwigu.
Pracownicy, przystępując do transportu, w pierwszej kolejności
podczepili sekcję linami transportowymi do haka żurawia, a następnie zaczęli ostrzegać pracujących w pobliżu o niebezpieczeństwie. Nakazywali stoczniowcom polskim i ukraińskim, pracującym w obrębie transportu sekcji, opuszczenie stanowisk pracy.
Sekcja przeznaczona do transportu znajdowała się w odległości 22 m od osi żurawia.
W trakcie podnoszenia sekcji ogranicznik przeciążenia wyłączał się trzykrotnie. Operator trzykrotnie wchodził do maszynowni i załączał go, za trzecim razem skutecznie. Kiedy sekcja została uniesiona na wysokość ok. 3 m operator rozpoczął jazdę
żurawiem. Po przejechaniu ok. 17 m żuraw utracił stateczność,
przewrócił się na sekcję okrętową budowaną na nabrzeżu. W wyniku wypadku konstrukcja szkieletu żurawia uległa całkowitemu
zniszczeniu. Kabina operatora została wciśnięta w tę sekcję. Operator doznał ciężkich obrażeń, w wyniku zakleszczenia nóg w kabinie. Natychmiast powiadomiono wszystkie służby ratunkowe,
które po przybyciu na miejsce przystąpiły do akcji ratunkowej.
Po wypadku, obok sekcji, znalezione zostały zwłoki ukraińskiego spawacza. Zginął w wyniku przyciśnięcia sekcją przesuniętą
przez upadający żuraw.
Dokończenie na stronie 30.

Akcja ratunkowa

