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metrów został podniesiony element
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O działaniach inspekcji pracy
w budownictwie
Budownictwo – to jedna z największych i najbardziej niebezpiecznych pod względem zagrożenia wypadkami sekcji gospodarki. Stanowi przedmiot szczególnej troski Państwowej Inspekcji
Pracy i objęte jest jej stałym nadzorem. O efektach działań kontrolnych i prewencyjnych PIP
w branży budowlanej poinformował Radę Ochrony Pracy na jej posiedzeniu 20 października br.
w Sejmie dr Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy.
– Od 2006 r. występuje niepokojąca tendencja wzrostu liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w budownictwie. Wiąże
się ona zapewne ze wzrostem liczby inwestycji budowlanych i zwiększonym zatrudnieniem. Warto jednak zauważyć, że w I półroczu br. zanotowano spadek o 20,4 proc. ogólnej liczby poszkodowanych w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Za wcześnie, by mówić o odwróceniu niepokojącej tendencji, ale trzeba to odnotować
– stwierdził dr Marian Liwo.
Podkreślił, że konsekwencją dużej rotacji pra cow ni ków jest licz ba wy pad ków
z udziałem osób o stażu pracy nieprzekraczającym 1 roku. W ostatnich latach poszkodowani o takim stażu stanowili około połowy wszystkich poszkodowanych w wypadkach w budownictwie.
Zastępca głównego inspektora pracy poinformował, że od stycznia do końca sierpnia br. inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 4 tys. kontroli na ponad 2 tys. budów. Były to kontrole przestrzegania przepisów
bhp na placach budowy oraz przy budowie
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Hałas pod kontrolą
Pracodawcy zatrudniali pracowników w godzinach
nadliczbowych na stanowiskach, na których występowało przekroczenie wartości NDN hałasu lub
drgań mechanicznych. Tłumaczyli się brakiem dostatecznej liczby pracowników chętnych do pracy. Niekiedy byli jednak zdziwieni, że przepis zabrania im
zatrudniania w nadgodzinach pracowników wykonujących prace w warunkach przekroczenia NDN.
Na ten problem inspektorzy pracy winni zwracać
uwagę podczas rutynowych kontroli.

Okładka:
fot. Jacek Strzyżewski
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i remoncie dróg i autostrad, w tym mostów
i wiaduktów.
Najwięcej stwierdzonych istotnych nieprawidłowości towarzyszyło pracom na wysokości. Brak zabezpieczeń stanowisk pracy
na wysokości i otworów technologicznych,
niezabezpieczenie dojść i przejść, klatek schodowych na placach budowy inspektorzy pracy napotykali nagminnie. Poważnym problemem był również brak wygrodzenia i oznakowania stref niebezpiecznych przy wykonywaniu prac na wysokości, gdy stosowany był
sprzęt do transportu pionowego oraz prowadzone były prace ziemne. Ponad 5 tysięcy
pracowników nie było wyposażonych lub niestosowało wymaganych środków ochrony indywidualnej, w tym przede wszystkim ochrony głowy i środków chroniących przed upadkiem z wysokości.
W celu usunięcia nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali blisko 30 tys. decyzji, z których 2,5 tys. dotyczyło wstrzymania prac ze
względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia
i życia pracowników. Nałożyli 1,8 tys. mandatów karnych na łączną sumę ponad 2 mln

zł. Skierowali ponadto 142 wnioski o ukaranie do sądów grodzkich i 10 zawiadomień
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
do prokuratury.
W podmiotach prowadzących działalność
budowlaną inspektorzy pracy przeprowadzili także ponad 2,3 tys. kontroli legalności zatrudnienia. Skontrolowano legalność zatrudnienia 16,5 tys. osób, w tym 864 cudzoziemców.
Kontrole te wykazały stosowanie przez
pracodawców i przedsiębiorców wielu praktyk mających na celu obejście przepisów prawa. Polegały one w szczególności na: zawieraniu umów cywilnoprawnych, posługiwaniu
się nieformalnymi „okresami próbnymi”,
zawieraniu umów „na wszelki wypadek”
(np. kontroli PIP), podpisywaniu umów bez
daty, niezgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego pracowników prowadzących działalność gospodarczą. 8 proc. ogółu obcokrajowców poddanych kontroli na polskich budowach wykonywało pracę nielegalnie.
Dr Marian Liwo omówił również programy informacyjno-promocyjne i kampanie prewencyjne PIP skierowane do przedsiębiorców budowlanych zainteresowanych poprawą stanu bhp w swoich firmach. Zaakcentował także coraz większe znaczenie argumentów ekonomicznych w motywowaniu pracodawców budowlanych do podejmowania
efektywnych działań na rzecz bezpiecznych
warunków pracy. W wyniku nieprawidłowości stwierdzanych w czasie kontroli inspektorzy PIP coraz częściej bowiem kierują wnioski do jednostek organizacyjnych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w celu podwyższenia składki wypadkowej o 100 proc.
W dyskusji członkowie Rady Ochrony
Pracy zwrócili m.in. uwagę na potrzebę
lepszego szkolenia pracowników podejmujących pracę w budownictwie, którzy – z powodu braku dostatecznej wiedzy nt. zagrożeń – najczęściej ulegają wypadkom.
Dokończenie na stronie 6.
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Każde niewypłacenie wynagrodzenia, każde opóźnienie wypłaty wynagrodzenia to wykroczenie przeciwko prawom pracownika – mówił główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie GIP 9 października. Jej tematem były wyniki kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzeń w trzech ostatnich kwartałach. Z porównania danych za trzy pierwsze kwartały bieżącego i ubiegłego ro-

siębiorstw Budowlanych. Patronat objęła Krajowa Izba Gospodarcza
w Warszawie. Celem wydarzenia było stworzenie okazji do dyskusji
nad aktualnymi problemami związanymi z eksportem usług oraz polskimi inwestycjami w Niemczech. Poruszono problematykę legalności zatrudnienia, kontroli przestrzegania prawa przez przedsiębiorców,
obowiązki (w tym w zakresie prawa pracy) ciążące na polskich
przedsiębiorcach wynikające z niemieckich przepisów. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Beata Krajewska, główny specjalista
w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.

Warszawa Z oficjalną wizytą 13 i 14 października przebywała
w Głównym Inspektoracie Pracy delegacja Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy Republiki Czeskiej (SÚIP) na czele z inspektorem generalnym urzędu Rudolfem Hahnem. Wizyta była okazją do wymiany informacji na temat funkcjonowania polskiej i czeskiej inspekcji pracy, bliższego poznania obu partnerskich urzędów, określenia perspektyw wzajemnej współpracy. Inspektorowi generalnemu SÚIP towarzyszyli dyrektorzy departamentów w Państwowym Urzędzie Inspekcji
Pracy. Czescy goście, przywitani przez zastępców głównego inspektora pracy Annę Tomczyk i dr. Mariana Liwo, zostali obszernie poinformowani o zadaniach i uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy, różnorodnych aspektach jej działalności. Uzyskali również odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych PIP oraz GIP, a także odnoszących się do codziennej praktyki inspektorów pracy. Obie strony zadeklarowały
chęć zacieśniania współpracy. Z okazji przypadającego w bieżącym roku jubileuszu 90. lecia polskiej inspekcji pracy Anna Tomczyk wręczyła Rudolfowi Hahnowi pamiątkowy medal.

ku wynika, że wzrosła liczba pracowników, którym pracodawcy nie wypłacili wynagrodzenia za pracę. Wzrosła też liczba pracodawców, u których inspektorzy pracy ujawnili różnego rodzaju naruszenia przepisów
w sferze wypłaty świadczeń przysługujących za pracę. Elementem optymistycznym – co podkreślił szef inspekcji pracy – jest fakt, że nie zwiększa się liczba pracodawców, którzy z pełną premedytacją, wykorzystując sytuację kryzysową, nie wypłacają pracownikom wynagrodzeń. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli także zastępcy głównego inspektora pracy Anna Tomczyk i dr Marian Liwo.

Warszawa W południe 7 października na 976 dni przed meczem
otwarcia piłkarskich mistrzostw Europy 2012 i dokładnie rok po rozpoczęciu prac rozbiórkowych byłego Stadionu Dziesięciolecia wmurowany został akt erekcyjny pod budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. Ekumenicznej uroczystości poświęcenia aktu przewodniczył
prymas Polski kardynał Józef Glemp. Treść aktu erekcyjnego, który zawierał krótką historię Stadionu Dziesięciolecia i najważniejsze
fakty z okresu jego obecnej budowy, przeczytał Krzysztof Kolberger.
Pod dokumentem podpisy złożyli m. in.: prymas Józef Glemp, wiceminister sportu i turystyki Adam Giersz, prezes PZPN Grzegorz Lato. Akt erekcyjny umieszczony został w metalowej tubie, trafił następnie do specjalnej, przeźroczystej skrzyni wraz z symbolicznym kamieniem węgielnym – fragmentem z kamiennej konstrukcji Stadionu Dziesięciolecia. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali na uroczystości dr Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy i Waldemar
Spólnicki, koordynator inwestycji EURO 2012 w PIP.

Bad Saarow Konferencja pod hasłem „Aktualne Trendy. Perspektywy po otwarciu rynku pracy w roku 2011” obradowała 1 i 2 października w niemieckim Bad Saarow. Zorganizowała ją Polska Izba Gospodarcza w Niemczech we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Przed-

Luksemburg W ostatnim dniu września obradowała grupa robocza Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) ds. Strategii Wspólnotowej na lata 2007 – 2012. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Ewa Dośla, specjalista w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy. Spotkanie poświęcone było omówieniu wypełniania rezolucji
SLIC nt. priorytetów działań komitetu w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego dostosowanych do nowej strategii UE. Mówiono m.in.
o realizowanych na ogólnoeuropejskim szczeblu kampaniach informacyjno-kontrolnych. Wskazując na sukces koordynowanej przez PIP Europejskiej Kampanii w zakresie Ręcznego Przemieszczania Ciężarów,
podkreślono dużą skuteczność tego rodzaju inicjatyw prewencyjnych.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej wysoko ocenił zaangażowania w koordynację kampanii polskiego zespołu projektowego.
Warszawa Z udziałem przedstawicieli: prezydenta RP, rządu i parlamentu 9 października w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się centralne uroczystości z okazji „Dnia Bu-

dowlanych”. Zorganizował je Związek Zawodowy „Budowlani” wraz z organizacjami samorządowymi budownictwa, związkami pracodawców
i placówkami naukowymi. List do budowlanych z okazji ich święta wystosował szef Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz Jan Zając.
Z treścią pisma zapoznała uczestników uroczystości Anna Tomczyk,
zastępca głównego inspektora pracy. Szef PIP życzył w nim wszystkim przedstawicielom sektora budownictwa dynamicznego rozwoju branży, połączonego z rosnącym poziomem bezpieczeństwa pracy i coraz większą liczbą nowoczesnych mieszkań, dróg i autostrad przekazywanych społeczeństwu. List z okolicznościowymi życzeniami i gratulacjami od Lecha Kaczyńskiego odczytała podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta Bożena Borys-Szopa. Życzenia budowlanym z okazji ich święta złożył także przedstawiciel polskiego parlamentu poseł Janusz Piechociński. Odznaką Honorową za Zasługi dla
Ochrony Pracy udekorowani zostali: Stanisław Owczarzak, elektromonter w Grupie Prefabet S. A., Oddział w Redzie oraz Sławomir
Szczepanik, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polimexie- Mostostalu S. A w Siedlcach. Aktu dekoracji dokonała Anna Tomczyk.

Ankara W stolicy Turcji 29 i 30
września miało miejsce seminarium na temat praktycznych rozwiązań dotyczących nadzoru rynku
środków ochrony indywidualnej.
Zorganizowane zostało przez Taiex
(Biuro Wymiany Informacji – Pomoc Techniczną Komisji Europejskiej). Celem spotkania była przede
wszystkim wymiana doświadczeń wnikających z różnych systemów wdrażania do prawodawstwa krajowego dyrektywy 89/686/EWG oraz odmiennych zasad organizowania systemu nadzoru rynku. Przedstawiciele Belgii, Portugalii, Turcji i Polski w swoich referatach zaprezentowali dobre praktyki stosowane w nadzorze rynku środków ochrony
indywidualnej, przedstawili ocenę skuteczności działania stosowanych
środków prawnych oraz praktyczne aspekty pracy inspektorów nadzoru rynku. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Jarosław Nyzio, starszy inspektor pracy OIP w Poznaniu.
Poznań Na terenie budowy stadionu miejskiego w Poznaniu 22
października odbyła się narada koordynatorów ds. EURO 2012.
Uczestniczyli w niej koordynatorzy z Warszawy, Wrocławia, Poznania,
i Krakowa. Nadinspektor pracy Krzysztof Duda przedstawił wprowadzone przez generalnego wykonawcę w uzgodnieniu z inspektorem
PIP „dobre praktyki”, czyli rozwiązania organizacyjne i techniczne wpływające na poprawę bezpieczeństwa pracy na budowie. Koordynatorzy
ds. EURO dzielili się wnioskami i doświadczeniami z nadzorowanych
placów budowy. Z dużym zainteresowaniem wizytowali plac budowy,
interesując się w szczególności operacją podniesienia na wysokość 30 metrów kratownicy stanowiącej konstrukcję dachu stadionu.
Warszawa W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie 28 października odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek Złotego i Platynowego Lauru wiodącym firmom rzemieślniczym i kupieckim. Gratulacje i życzenia od szefa Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusza Jana Zająca przekazała laureatom Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy. Przyznana po raz trzynasty nagroda jest
prestiżowym wyróżnieniem dla najlepszych polskich firm, potrafiących
połączyć wielowiekowe tradycje z nowoczesnością. W tym roku statuetki Platynowego Lauru przyznano 8 firmom, Złote Laury zaś trafiły do rąk 22 przedsiębiorców. Główny inspektor pracy życzył nagro-

dzonym wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z tworzenia bezpiecznych miejsc pracy, kontynuacji i twórczego rozwijania wielosetletnich
tradycji polskiego rzemiosła.

Białystok List intencyjny przyznawania Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa „Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom” podpisano 16 października w sali Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Jest to program profilaktyczny, mający na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach oraz wyróżnianie szkół podejmujących szczególne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów. Podpisy
pod listem intencyjnym złożyli: wojewoda podlaski, komendanci wojewódzcy policji i straży pożarnej, kurator oświaty, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny i okręgowy inspektor pracy w Białymstoku Dariusz Siwczyński.

Warszawa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP
na posiedzeniu 22 października zapoznała się z informacją głównego
inspektora pracy dotyczącą skuteczności realizacji funkcji kontrolnych
Państwowej Inspekcji Pracy w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Główny inspektor podkreślił m. in., że pracodawcy skarżą się
zwłaszcza na trudności interpretacyjne wynikające z braku zdefiniowania pojęć, a także na różne regulacje dotyczące tych samych lub podobnych zagadnień. W opinii komisji, istnieje konieczność zmiany przepisów, które powodują kolizję prawa i jego niespójność interpretacyjną, wpływającą na skuteczność realizacji funkcji kontrolnej PIP. Komisja zapoznała się także z informacją głównego inspektora odnośnie
działalności kontrolnej PIP, związanej z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2008 r. Zdaniem Komisji analiza wyników kontroli wskazuje m.in. na potrzebę dalszego monitorowania
warunków pracy osób niepełnosprawnych. W posiedzeniu uczestniczył
zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo.

Dokończenie ze strony 3.

Inspekcja pracy
w budownictwie
Z niepokojem mówiono również o braku
większego zainteresowania problemem bezpieczeństwa pracy w budownictwie ze strony rządu, odpowiedzialnego za stan bhp

w państwie. Wskazano, że bez wspólnych zintegrowanych działań w tej sferze różnych podmiotów może nadal utrzymać się tendencja
wzrostowa liczby wypadków na budowach.
Rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Krzysztofa Podsiedlika na stanowisko
okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie.

Obradom, które toczyły się w Sali Kolumnowej Sejmu, przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. W posiedzeniu
uczestniczyli: szef Państwowej Inspekcji
Pracy Tadeusz Jan Zając oraz Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy
z grupą współpracowników.(d)

Senacka komisja o stanie bhp w państwie
– Statystycznie rzecz biorąc, dziś w Polsce w wypadkach przy pracy zginą 2 osoby, 300 dozna
poważnego uszczerbku na zdrowiu. To przynagla nas do dołożenia wszelkich starań, by to spotkanie nie było bezowocne – powiedział senator Mieczysław Augustyn 28 października br. w gmachu parlamentu na posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, któremu
przewodniczył. Omawiano kierunki zmian w organizacji i zarządzaniu środowiskiem pracy.
Posiedzenie, zwołane z inicjatywy senatora Jana Rulewskiego, zastępcy
przewodniczącego komisji i zarazem
członka Rady Ochrony Pracy, zgromadziło przedstawicieli rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, placówek
naukowych, central związkowych i organizacji pracodawców, a także stowarzyszeń i innych podmiotów działających
w sferze ochrony pracy. Dyskutowano
nad złożonymi przez senatora propozycjami zmian w funkcjonowaniu środowiska
pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli inspekcji pracy.
(fragmenty przedstawionego materiału
– strona 7)
W opinii pomysłodawcy projektu, działania państwa w dziedzinie kształtowania
zdrowego i bezpiecznego środowiska
pracy w naszym kraju od lat nie przynoszą spodziewanych skutków. Konieczne
są więc zmiany organizacyjne i strukturalne w ochronie pracy. W odniesieniu
do inspekcji pracy miałyby one polegać
m.in. na zmianie jej podporządkowania,
połączeniu z inspekcją sanitarną i placówkami naukowo-badawczymi działającymi
w ochronie pracy w celu utworzenia służby ochrony środowiska pracy podległej
właściwemu ministrowi, wprowadzeniu kadencyjności funkcji głównego inspektora
pracy.
Propozycje te nie znalazły uznania
wśród uczestników dyskusji. Wskazywano,
że podporządkowanie PIP jest na dziś optymalne i zazdrości nam go wiele innych inspekcji unijnych. Polska inspekcja jest państwowym organem kontrolnym i nie może brać odpowiedzialności za warunki
pracy w państwie, bo jest to prerogatywa
rządu. I właśnie w degradacji działań rzą-
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du w zakresie bhp należy upatrywać przyczyn obecnej sytuacji.
– Polska dysponuje wartościowym systemem ochrony pracy. Proponuję przyjąć
go najpierw i dopiero potem poprawiać
– mówiła w nagrodzonej brawami wypowiedzi prof. Danuta Koradecka, dyrektor
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
– Państwowego Instytutu Badawczego
i jednocześnie zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy. Wśród warunków
poprawy funkcjonowania systemu wymieniła promocję w społeczeństwie problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w ramach profesjonalnych kampanii medialnych, doskonalenie bodźców ekonomicznych, uruchomienie systemowej prewencji wypadkowej z funduszu ubezpieczenia wypadkowego.
Dyrektor CIOP-PIB mówiła również
o potrzebie doskonalenia profesjonalnych
służb bezpieczeństwa i ochrony pracy, rozwoju możliwości działania organów nadzoru i kontroli warunków pracy, w tym
przede wszystkim PIP, tworzenia warunków dla działalności naukowej celem zapobieżenia nowym zagrożeniom i ograniczenia istniejących.
– Możemy dokonywać zmian strukturalnych, organizacyjnych, ale jeżeli ludzie
nie zrozumieją, że przepisy bhp nie są przeciwko nim, póki nie będzie kultury bezpieczeństwa pracy i uczciwego rozmawiania
o tych problemach, póki będą przypadki fałszowania dokumentów przed kontrolą, to
tak naprawdę będziemy dreptać miejscu
– powiedział główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając.
Mówił o niewykorzystywanej z winy publicznego nadawcy społecznej misji mediów, braku czynnika koordynującego

działania różnych podmiotów w ochronie
pracy, niedostatecznej edukacji społeczeństwa w zakresie bhp. Podkreślił znaczenie promowania dobrych praktyk wśród
pracodawców.
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy Ryszard Celeda zwrócił uwagę, że:
– szkolenia pracowników faktycznie
nie ma; instruktaż na stanowisku pracy
trwa maksymalnie pół godziny i mówi się
o wszystkim, tylko nie o tym, co powinno
być przekazane;
– kulturę bezpieczeństwa pracy powinno się wprowadzać już na etapie pierwszych klas szkoły podstawowej, a nawet
przedszkola;
– strategia rządu w zakresie poprawy
warunków pracy powinna być gotowa 2 lata temu. Dokument leży sobie spokojnie
na półce.
– Odpowiedzialność za wypadki w zakładzie ponosi pracodawca, a kto w państwie?
– pytał z kolei Maciej Sekunda z Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan” – Mnie się wydaje że powinien
ponosić rząd. Ale mam wrażenie, że tak nie
jest. To, że nie ma strategii w dziedzinie
bhp, jest dowodem jak jest traktowana
przez rząd sprawa warunków pracy.
Wnioski ze spotkania mają być przeanalizowane i posłużyć wypracowaniu form oddziaływania na podmioty odpowiedzialne
za stan bezpieczeństwa pracy.
W posiedzeniu uczestniczyli także: Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy i Małgorzata Kwiatkowska,
dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi GIP.
Donat Duczyński
I P 11/2009

Kierunki zmian w organizacji i zarządzaniu środowiskiem
pracy w Polsce – wprowadzenie do dyskusji.
Fragmenty opracowania przedstawionego przez senatora Jana Rulewskiego
● Przemieszczenie środka ciężkości
w kształtowaniu środowiska pracy z działań kontrolnych i nadzorczych na rzecz
badawczych, projektowych i wykonawczych
Obserwuje się nieuzasadniony rozrost zadań i organizacyjny Państwowej Inspekcji Pracy, która w obecnych warunkach nie jest
w stanie wypełnić oczekiwań, które wykraczają poza rolę inspekcyjną (np. z powodu
braku zaplecza techniczno–badawczego).
Daje się zauważyć, iż pełna realizacja 26 zadań Państwowej Inspekcji Pracy nakierowana jest na kontrolę przepisów z zakresu realizacji prawa pracy, takich jak: wynagrodzenia, urlopy, stosunek pracy, czas pracy oraz
przepisów dotyczących funduszu socjalnego
czy nielegalnego zatrudnienia. Zaangażowanie inspekcji pracy w kontrolę powyższych
zagadnień szacuje się na ok. 65 proc. wszystkich podjętych działań, co może świadczyć
o pewnej marginalizacji zagadnień związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Miejsce samorządu zajmującego się rynkiem pracy może zostać uzupełnione o zadania polegające na wymuszaniu bezpiecznych
warunków pracy. Ta dodatkowa funkcja może być wzmacniana funduszami europejskimi.
Zadania te mogłyby także zostać przekazane
prywatnym służbom zatrudnieniowym, które
obecnie praktycznie zwolnione są od obowiązku monitorowania swoich zleceniodawców
w tym zakresie. Podobnie należałoby uzupełnić szczegółowo zadania nałożone na rady zatrudnienia o problematykę bezpieczeństwa
na lokalnych rynkach pracy.
Pilnej potrzeby wymagają badania dotyczące stresu w środowisku pracy, oddziaływania
zakładu pracy na otaczające go środowisko,
badania występujących w środowisku pracy różnych form mobbingu oraz innych patologii.
● Komasacja instytucji zarządzających i kontrolujących
Celowa wydaje się komasacja funkcji, a nawet instytucji, z zapewnieniem ustawowej funkcji koordynacyjnej ministra pracy. Rozważać
należy komasację PIP, PIS, CIOP i ośrodków
medycyny pracy w celu utworzenia służby
ochrony środowiska pracy, kierowanej przez
wiceministra ds. środowiska pracy.
Nadzór nad działalnością tej służby sprawować mogłaby Rada Ochrony Pracy jako organ
Komisji Trójstronnej, w kształcie obecnym, powiększonym o przedstawicieli samorządu terytorialnego. Możliwym też wydaje się utrzymanie Rady Ochrony Pracy jako organu Sejmu, składającego się z posłów, senatorów,
przedstawicieli związków zawodowych, orga-
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nizacji pracodawców, samorządu terytorialnego i bezpośrednio nadzorującego działalność
ministra pracy.
Działalność instytucji i urzędów działających
w sferze ochrony pracy powinna być powiązana ustawowo w zakresie planowania i budżetu. Minister pracy powinien posiadać funkcję
koordynatora wszystkich działań w sferze
ochrony pracy.
● Ustawa o bezpiecznym i zdrowym
środowisku pracy w Polsce
Ustawa powinna określać zadania państwa, pracodawców, partnerów społecznych
w zakresie kształtowania zintegrowanego środowiska pracy. Za cel powinna sobie stawiać
jego poprawę, eliminację zagrożeń dla pracownika, otoczenia zakładu, powinna chronić środowisko naturalne przed negatywnymi skutkami działalności przedsiębiorstw
na danym terenie.
● Plany strategiczne
Ustalanie przez „głównego inspektora
środowiska pracy” na 3 – letnie okresy celów
strategicznych, z budżetem zadaniowym gwarantującym ich osiągnięcie. Plan powinien być
rozliczany w okresach rocznych przez Radę
Ochrony Pracy. Wnioski z oceny realizacji planu powinny mieć formę uchwały Sejmu.
● Zmiana systemu poradnictwa
Zwiększenie zasięgu poradnictwa dla
zorganizowanych grup pracodawców, związków zawodowych, społecznych inspektorów
pracy. Przygotowanie większej liczby poradników dla pracowników, pracodawców, związków zawodowych. Zwiększenie aktywności
w zakresie kształtowania zasad bezpiecznych
zachowań wśród dzieci i młodzieży.
● Rewizja ustawy o działalności gospodarczej w części limitującej kontrole
środowiska pracy
Zmniejszyć ograniczenia, zwłaszcza tam
gdzie następuje naruszanie przepisów, odmowa realizacji postanowień pokontrolnych.
W szczególności tam, gdzie brak służb bhp,
oceny ryzyka i gdzie duże zagrożenia stwarzają duży potencjał wypadkowy i chorobowy.
● Zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy
Wprowadzenie wydłużonej do 5 lat kadencji głównego inspektora pracy oraz zasada wyboru okręgowych inspektorów pracy spośród przedstawicieli środowisk zajmujących
się praktycznym kształtowaniem środowiska pracy. Rada Ochrony Pracy winna uzyskać
poszerzone uprawnienia, w tym m.in. możliwość wydawania wiążących opinii dotyczących
kandydata na głównego inspektora pracy
i występowania z dezyderatami do rządu.

Ustawowo należy też zapewnić bezpośredni dostęp inspekcji do laboratoriów znajdujących się pod pieczą władz publicznych lub
– na podstawie zleceń – do prywatnych, celem szybkiego diagnozowania środowiska
pracy.
Wyklucza się możliwość prowadzenia przez
inspektorów pracy działalności gospodarczej
lub innej zarobkowej w zakładach pracy usytuowanych na obszarze objętym ich właściwością. Nie dotyczy to działalności pośredniej,
w której zleceniobiorcy werbowani są na zasadach ogólnych przez organizacje zawodowe,
czy samorządowe.
Uwzględniając potrzeby specjalizacji i branżowości działań, należy wprowadzić instytucję krajowego inspektora specjalisty oraz wydzielenia w obecnie istniejącej strukturze inspekcji wiodących ośrodków branżowych.
Działalność służby głównego inspektora pracy powinna być ograniczona do działań sztabowo-analitycznych, współpracy z innymi służbami nadzoru nad warunkami pracy w Polsce, uczestnictwem w pracach odpowiednich organów UE, przygotowaniem strategii
Inspekcji dla potrzeb okręgów i branż.
● Rozstrzyganie spraw przez sądy
pracy i sądy karne
Stosunkowo niewielkie możliwości wydawania przez Państwową Inspekcję Pracy decyzji administracyjnych przy naruszeniach
przepisów prawa pracy skłaniają do rozważenia możliwości ograniczenia zadań inspekcji
pracy do kontroli przestrzegania tych przepisów, gdzie ustawodawca przewiduje stosowanie sankcji za wykroczenia przeciwko prawom
pracownika np. nieudzielenie urlopu, niewypłacenie wynagrodzenia.
● Ewolucyjna polityka kadrowa inspekcji
Politykę kadrową należy opierać o doświadczenie zawodowe, poparte systemem uzyskiwania specjalizacji, dającym możliwości oddziaływania na inne struktury inspekcyjne i kontrolne.
● Szkolenie ustawiczne inspektorów,
regionalne specjalistyczne ośrodki szkoleniowe, zgodne z krajową strategią w zakresie bhp
Uruchomienie stałego, specjalistycznego
systemu szkolenia, w zakresie objętym strategią, dyrektywami Unii i innymi potrzebami.
W PIP powinno się dążyć do specjalizowania
się struktur regionalnych i nadania im zadań
szkoleniowych wobec pozostałych inspektorów. Uruchomienie szkoleń specjalistycznych dla inspektorów w ramach wyższych
uczelni.
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im. Haliny Krahelskiej

Wręczono nagrody
im. Haliny Krahelskiej
W Sali Kolumnowej Sejmu 20 października br. odbyła się doroczna uroczystość wręczenia Nagrody Głównego Inspektora
Pracy im. Haliny Krahelskiej. Wyróżnienie to przyznawane jest
za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony pracy. Laureatom
osobiście gratulowali: wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, przewodnicząca Rady Ochrony Pracy poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka i szef Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz Jan Zając.

Stefan Gawroński Od kilkunastu lat
w Pre zy dium Za rzą du Re gio nu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Priorytetem działania są sprawy
ochrony warunków pracy i zdrowia
pracowników w środowisku pracy,
także popularyzacja przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa pracy.
Na czym polega Pana działalność
związkowa związana z ochroną pracy?
– Organizuję spotkania ze społecznymi
inspektorami pracy z województwa pomorskiego. Wspólnie analizujemy problemy
pracownicze, ustalamy tematy szkoleń,
spotkań z ekspertami. Moim pomysłem było organizowanie tzw. wizyt studyjnych
w miejscach pracy. Byliśmy m.in. w Pomorskim Zakładzie Gazowniczym w Gdańsku,
Zakładzie Utylizacji i Przerobu Odpadków
„Ekodolina” w Łężycach czy Zespole Elektrociepłowni Wybrzeże.
To chyba dobry sposób, żeby u źródła zapoznawać się z rozmaitymi problemami. Czy pracownicy bez obaw
o nich mówią?
– Wiadomo, że w wielu sprawach nie poskarżą się władzom firmy, w której pracują. Zgłaszają to nam. Każdy taki sygnał uruchamia pewien mechanizm, w którym istotnym trybem są inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Te wspólne
dokonania przynoszą mi wielką satysfakcję.
Mobilizują do dalszego działania. Mam
wtedy poczucie, że moja praca ma sens, bo
przecież chodzi o to, żeby ludziom pracowało się bezpieczniej i lepiej, żeby mieli godziwe wynagrodzenie.
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Nagroda im. Haliny Krahelskiej – przypomnijmy – przyznawana jest od 1989 r.
przez głównego inspektora pracy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie prewencji
zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, jego popularyzacji, a także projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy. Upamiętnia postać
aktywnej działaczki niepodległościowej,
wieloletniego inspektora pracy, w tym również za stęp cy głów ne go in spek to ra
w II Rzeczypospolitej, autorki wielu opracowań dotyczących ochrony pracy, zamordowanej przez hitlerowców w KL Ravensbrück. Jest wyrazem uznania dla nie-

ryk Karczowski – prezes kaliskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP, Jarosław Lepiarz – dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski – kierownik Katedry
Zarządzania Produkcją na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
dr Stanisław Wieczorek – adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie, Jerzy Wroński
– emerytowany zastępca głównego inspektora pracy, dr Wiesław Zarychta
– nauczyciel akademicki.
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski,
gratulując wyróżnionym, stwierdził, że

– Z perspektywy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który nadzoruje działalność
Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo wyraźnie widać, jak ogromna odpowiedzialność
spoczywa na pracownikach tej instytucji,
a także jak wielka jest skala stojących
przed nimi zadań. Przypominam o tym
w roku jubileuszu polskiej inspekcji pracy, dziękując przy tej okazji wszystkim jej
pracownikom za zaangażowanie i rzetelność w realizacji służby na rzecz praworządności w stosunkach pracy w naszym
państwie – powiedział Stefan Niesiołowski.
Charakteryzując laureatów, wicemarszałek Sejmu podkreślił, że są oni niezwykle
cennymi sojusznikami inspekcji w tworzeniu zdrowego i bezpiecznego środowiska
pracy, a ich profesjonalizm i ogromna wie-

wyjątkowość i prestiż nagrody im. Haliny
Krahelskiej wynikają zarówno z jej ugruntowanej już tradycji, jak i uniwersalnego
przesłania, które niesie. Mówi ono, że nigdy za wiele starań, wysiłków i dążeń
do upodmiotowiania ludzkiej pracy, czynienia jej bezpieczną, sprawiedliwie nagradzaną, godną. Są to wartości nieprzemijające,
niezależne od upływających kolejnych dekad i zmieniającej się rzeczywistości.
Na ich straży od 90 już lat stoi polska inspekcja pracy.
I P 11/2009

im. Haliny Krahelskiej

Janusz Karol Grabowski Wiceprzewodniczący Federacji NSZZ Pracowników Łączności, członek Komisji
Ochrony Pracy OPZZ. Od ponad 25
lat zaangażowany w sprawy służące
obronie praw pracowniczych, w tym
prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

dza wsparta bogatym doświadczeniem
budzą najwyższy szacunek.
Głębokie uznanie dla osiągnięć nagrodzonych wyraziła przewodnicząca Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Zwróciła uwagę, że
laureaci wpisują się w zaszczytną tradycję
służby na rzecz obrony prawa do godnych
warunków pracy, spełniających europejskie
standardy, oraz do zdrowego i przyjaznego
środowiska pracy.
– W ciągu ponad dwudziestu lat na obszernej liście laureatów znaleźli się przedstawiciele różnych zawodów, praktycy
i teoretycy, zasłużeni dla ochrony pracy inzwykłej osobowości inspektor Haliny Krahelskiej, która służyła sprawie ochrony pracy w okresie trudnym dla inspekcji, trudnym dla państwa polskiego całym swoim
sercem i umiejętnościami.
Tegorocznymi laureatami nagrody zostali: Stefan Gawroński – koordynator regionalny ds. bhp i ochrony środowiska pracy w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność”, Janusz Karol Grabowski – przewodniczący Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Poczty w Radomiu, Hen-

spektorzy i związkowcy. Wierzę, że dzięki ich doświadczeniu, wiedzy i pasji w wielu polskich zakładach pracuje się bezpieczniej i zgodnie z prawem – powiedziała Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Z kolei główny inspektor pracy Tadeusz
Jan Zając wskazał, że tegoroczni laureaci
poszerzają grono znamienitych poprzedników, które liczy już ponad 130 osób. Ich
działalność ma wymiar głęboko humanitarny. Objawia się on poprzez eliminowanie
zagrożeń w miejscu pracy; poprzez dialog
i konsekwentne działania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia; poprzez umiejętność kształtowania i rozwijania – po obu
stronach stosunku pracy – kultury bezpieczeństwa pracy; poprzez przekazywanie
wiedzy kolejnym pokoleniom.

11/2009 IP

Tadeusz Jan Zając złożył laureatom
gratulacje w imieniu wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
Gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć od minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak przekazała nagrodzonym podsekretarz stanu w Ministerstwie
Pracy Czesława Ostrowska. W imieniu
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych laureatom pogratulowała
również wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska.
Donat Duczyński

Lista Pańskich zasług związanych
z ochroną pracy jest długa. Z czego Pan
jest najbardziej dumny?
– Od 25 lat jako związkowiec zajmuję się
bezpieczeństwem pracy pocztowców. Przeszkoliliśmy społecznych inspektorów pracy i przewodniczących organizacji związkowych w zakresie systemowego zarządzania
bhp, stworzyliśmy wewnętrzne procedury
bhp stanowiące dokumentację przygotowującą do wdrożenia tego systemu w Poczcie
Polskiej, zmieniliśmy zasady przyznawania
środków ochrony indywidualnej. Ale najważniejsze, że zmieniliśmy podejście pracowników do zasad bhp.
Dzisiaj np. w karcie oceny ryzyka każdy
odcinek drogi listonosza ma szczegółowy
opis. Wprowadziliśmy też nowy system doręczania wypłat, przeszkoliliśmy listonoszy,
jak mają reagować w razie napaści. Udało nam się też porozumieć z pracodawcą
w sprawie nowych mier ników obciążenia
pracą.
Wraz z doświadczeniem zmienia się
podejście do bezpieczeństwa pracy?
– Zmienia się rzeczywistość, a z nią świadomość pracowników. Młode pokolenie
coraz bardziej docenia korzyści płynące
z bezpiecznej pracy.
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Polsko–irlandzkie rozmowy
o rolnictwie
Na zaproszenie Państwowej Inspekcji Pracy od 19 do 21 października br. przebywała w naszym kraju delegacja irlandzkich specjalistów od zagadnień bhp
w rolnictwie na czele z Martinem O’Halloranem – dyrektorem generalnym Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego (HSA) w Irlandii, będącego odpowiednikiem polskiej inspekcji pracy. Wizyta była okazją do wymiany
doświadczeń w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa pracy na wsi.

Henryk Karczowski 45 lat pracy
w Fabryce Maszyn Spożywczych
„SPOMASZ” w Pleszewie, najpierw
na stanowisku konstruktora-technologa, a później kierownika działu
bhp. Aktywnie działa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników
Służby BHP. Obecnie pełni funkcję
prezesa oddziału kaliskiego.
Czy konstruktor powinien być wizjonerem bezpieczeństwa pracy?
– Tak, to jest bardzo ważne, żeby nim był.
Skonstruowałem wiele urządzeń i przyrządów. W ten sposób dobrze poznałem, jak
działają, gdzie i jakie zagrożenia mogą
stwarzać. Jeden z moich projektów został
opatentowany, inne uzyskały nagrody, również w ogólnopolskim konkursie poprawy
warunków pracy. Z tej wiedzy, dotyczącej też
technologii produkcji, do dziś korzystam jako inspektor bhp.
Jakie cechy powinni posiadać pracownicy służb bhp?
– Przede wszystkim powinni na wskroś
znać firmę, w której nadzorują warunki
bezpieczeństwa pracy. Nie tylko każdą maszynę, ale też każdego pracownika. Zatrudnieni muszą wiedzieć, że wciąż sprawdzamy,
czy bezpiecznie pracują. Powinni też mieć
pewność, że zawsze mogą się do nas zwrócić z problemem dotyczącym bezpieczeństwa
pracy, a my znajdziemy dla nich czas. Wytłumaczymy, a kiedy trzeba podejmiemy interwencję. Niezwykle ważne jest więc, żeby behapowiec nie pracował zza biurka. On musi na co dzień być na stanowiskach pracy. Tylko wtedy dostrzeże nieprawidłowości.
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Szefowi irlandzkiej inspekcji pracy towarzyszyli: Patrick Griffin – starszy inspektor
HSA, kierownik Sekcji ds. Polityki Bezpieczeństwa w Rolnictwie, John McNamara – specjalista ds. bezpieczeństwa w służbach doradztwa rolniczego Teagasc i James Phelan
– dziekan Wydziału Rolniczego i Nauki o Żywności Uniwersytetu w Dublinie.
Irlandzcy goście spotkali się w Warszawie
z głównym inspektorem pracy Tadeuszem Janem Zającem i jego zastępcą dr. Marianem
Liwo. Zaprezentowano strukturę, zadania
i uprawnienia inspekcji pracy w obu krajach.
Omówiono realizowane przez nie programy
prewencyjne i działania edukacyjne kierowane do rolników. Dyskutowano nad formami
przyszłej współpracy PIP i HSA, zwłaszcza odnoszącej się do przedsięwzięć podejmowanych
w sektorze rolniczym.
Jak poinformował Martin O’Halloran, irlandzka inspekcja pracy przywiązuje do działań w rolnictwie szczególne znaczenie. Jest
to bowiem dziedzina gospodarki, w której odnotowuje się najwięcej, bo aż 40 proc.
wszystkich wypadków przy zatrudnieniu
sięgającym zaledwie 6 proc. wszystkich pracujących. Najczęściej dochodzi do wypadków
przy produkcji mleka. W ostatnich kilku latach HSA udało się odnieść spektakularny
sukces w tym sektorze gospodarki i znacząco obniżyć w nim poziom zagrożeń. Osiągnięto to poprzez prowadzenie zintegrowanego
kompleksu działań, którego filarami były: mądre rozwiązania prawne, szeroki program
szkoleń realizowanych wśród rolników, upo-

wszechnianie wśród nich dobrych praktyk
i współdziałanie z różnymi partnerami. Zdaniem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy w Bilbao, irlandzka inspekcja pracy jest dziś – obok brytyjskiej – najskuteczniejsza na naszym kontynencie.
Poprawa skuteczności działania jest też
jednym z priorytetów Państwowej Inspekcji
Pracy. Mówił o tym Tadeusz Jan Zając wskazując na liczne podobieństwa w działalności
inspektorów PIP i HSA. Podkreślił, że polska inspekcja pracy również kładzie szczególny nacisk na oddziaływanie prewencyjne.
Drugiego dnia wizyty delegacja z Irlandii
wzięła udział w seminarium nt. oceny ryzyka zawodowego w rolnictwie w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie. Goście wysłuchali wielu referatów, poświęconych tej problematyce oraz zaprezentowali własne dokonania
w zakresie rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wsi.
Następnego dnia wizytowali gospodarstwa
rolne w okolicach Lublina. Odwiedzili m.in. gospodarstwo we wsi Radawczyk, którego właściciele uprawiają 10 ha pszenicy i buraków, hodują kilka krów i świń. Posiadają wiekowy park
maszyn, ale w dobrym stanie technicznym, co
nie uszło uwadze obeznanych z tematem Irlandczyków. Odwiedzili również laureatów konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne z roku 2008 we wsi Pawlin. Pięknie prowadzone,
zadbane i bezpieczne gospodarstwo zrobiło
na gościach duże wrażenie. Przy filiżance kawy rozmawiano o radościach i troskach związanych z prowadzeniem produkcji rolnej.
Irlandzcy goście
w gospodarstwie JMP flowers
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Nadzór państwa

nad bhp

im. Haliny Krahelskiej
Dariusz Borowiecki

W Irlandii, podobnie jak i chyba w większości rozwiniętych krajów, budownictwo, obok rolnictwa, należy do najbardziej wypadkogennych działów gospodarki. Tylko w tym roku, do końca sierpnia, na budowach w Irlandii
śmierć poniosło 8 osób.

Jeśli do niepokojących statystyk dołoży się zagrożenia zdrowotne związane
z warunkami wykonywania pracy, zrozumiałe jest, że zarówno dla władz Irlandii,
jak i irlandzkiego Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (Health and Safety Authority – w skrócie HSA) zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie
mają charakter priorytetowy.

Z praktyki do teorii
Opisując kwestie państwowego nadzoru nad bezpieczeństwem pracy w budownictwie wypada podkreślić, że w Irlandii
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
tworzone są przez HSA. Może właśnie
dzięki temu, przeniesienie na grunt irlandzki postanowień unijnej Dyrektywy
Rady z 24 czerwca 1992 r. w sprawie
wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma
szczegółowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) dokonało się w całości poprzez umieszczenie jej wymagań w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
w Rozporządzeniu w sprawie bhp w budownictwie /aktualnie Safety, Health and
Welfare at Work (Construction) Regulations 2006/. Jest to podstawowy przepis
dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach. W codziennej praktyce
na budowach zastosowanie mają też niektóre wymagania Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp /Safety, Health and Welfare at Work (General Application) Regulations 2007/, regulującego
między innymi zagadnienia pracy na wysokości, znaków bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, ręcznych prac transpor towych, drgań, hałasu, użytkowania sprzętu roboczego (w tym urządzeń dźwigowych) oraz urządzeń zasilanych energią
elektryczną. Odrębnym rozporządzeniem
11/2009 IP

bhp uregulowane są zasady usuwania
azbestu.
Powyższe rozporządzenia są przepisami wykonawczymi do irlandzkiej ustawy
o bhp (Safety, Health and Welfare at
Work Act 2005). I to w zasadzie niemal
wszystko. Może poza stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, które mają swoją własną ustawę.
A nadzór nad stosowaniem wszystkich wymienionych przepisów sprawowany jest
przez jeden organ: HSA.

Od inwestora zaczynając
Zgodnie z duchem wspomnianej dyrektywy obowiązki w zakresie bezpieczeństwa
budowy, a także późniejszej bezpiecznej
eksploatacji wybudowanego obiektu, zaczynają się od inwestora. Jest on zobowiązany wyznaczyć dwóch koordynatorów ds.
bezpieczeństwa: dla etapu projektowania inwestycji (Project Super visor for the
Design Process – w skrócie PSDP) oraz
dla etapu wykonawstwa (Project Super visor for the Construction Stage – PSCS).
Władze irlandzkie poszły nieco dalej niż wymagania Dyrektywy i występujące w niej
określenie „coordinator” zastąpiły sformułowaniem „super visor”, bardziej odpowiadające naszemu: „inspektor nadzoru”. Jest to zgodne z faktyczną rolą tych
osób. Nie tylko koordynują one zagadnienia bhp na poszczególnych etapach inwestycji oraz zapewniają opracowanie i bieżącą aktualizację planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (nazwanego Preliminary Safety and Health Plan – dla etapu projektowania i Safety and Health Plan for the
Construction Stage – dla etapu wykonawstwa), ale również monitorują stosowanie
przepisów bhp, w tym przez podwykonawców, a w razie potrzeby podejmują odpowiednie działania korygujące.
Jest to bardzo praktyczne z punktu widzenia inspektora HSA. W większości

Jarosław Lepiarz Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Górnik z 30-letnim stażem, od 24
lat w organach nadzoru górniczego.
Propagator bezpiecznych metod
pracy oraz nowych technik eksploatacyjnych w branży górnictwa odkrywkowego, podziemnego,
Nadzorował Pan budowę największej
polskiej kopalni gazu ziemnego i ropy
naftowej „Dębno”. Jako sukces można traktować fakt, że nie doszło wówczas do żadnego wypadku przy pracy?
– Znałem tamten teren, bo kilka lat wcześniej prowadziłem tam akcję ratunkową podczas erupcji gazu. Tamtejsze złoża należą
do najtrudniejszych w eksploatacji. Wymagają nie tylko specjalistycznych urządzeń,
ale też wyobraźni i świadomości zagrożenia.
Udało mi się przekonać fachowców, aby
w projekcie zagospodarowania złoża ujęli zabezpieczenia na światowym poziomie. I, rzeczywiście nic się nie stało. To jest właśnie
sukces.
Lista Pańskich osiągnięć jest długa.
A czego nie udało się Panu zrealizować?
– Ja się wciąż realizuję. Czuję się górnikiem. Górnikiem odpowiedzialnym za innych. Górnictwo tym różni się od innych zakładów przemysłowych, że, oprócz zagrożeń
typowych, występują zagrożenia naturalne.
Każdy człowiek z zakładu górniczego, każdy
młody pracownik nadzoru górniczego, musi się tego nauczyć w praktyce. Wraz ze
świetnym zespołem ludzi o różnych specjalnościach uczymy tego nowych członków nadzoru górniczego.
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Jerzy Lewandowski jest jednym
z niewielu uczonych w Polsce posiadających tytuł profesora nauk ekonomicznych i nauk technicznych. Jest autorem przeszło 400 prac twórczych,
w tym 40 książek. Członek m.in. Komitetu Ergonomii PAN i Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.
Opracował Pan model szacowania ryzyka zawodowego przy wykorzystaniu
rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Czy życie da się
opisać liczbami?
– Model to pewne odwzorowanie rzeczywistości, a nikomu jeszcze nie udało się odzwierciedlić rzeczywistości w stu procentach.
Rozmawiamy o bezpieczeństwie warunków
pracy. I tu rzeczywistość dotyczącą urządzeń
technicznych można modelować. Ale jest jeszcze człowiek. Obecnie nie ma możliwości aby
w stu procentach przewidzieć zachowanie
człowieka w sytuacji zagrożenia.
A co Pana skłoniło do zainteresowania problemami ludzi niepełnosprawnych?
– Widziałem na własne oczy, jak ciężko
ludziom niepełnosprawnym żyć w świecie
pełnosprawnych. Na Wydziale Zarządzania
Politechniki Warszawskiej wraz ze współautorami wydaliśmy książkę „Organizacja
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Staraliśmy się stworzyć model, który ułatwiłby pracodawcom dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnych. Dałoby to możliwość zatrudnienia i wykorzystania potencjału fizycznego i intelektualnego osób niepełnosprawnych.
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przypadków w czasie kontroli budowy
ma on do czynienia z jedną osobą odpowiedzialną za całą budowę i jednego adresata decyzji. Co więcej, nie powinno dojść
do sytuacji, aby na budowie nie było osoby od powie dzial nej za bez pie czeń stwo. I faktycznie, sytuacje takie zdarzały się niezwykle rzadko. Warto może tu
jeszcze podkreślić, że inwestor przed wyznaczeniem koordynatorów powinien
upewnić się, że ich kompetencje (a więc
wiedza i dotychczasowe doświadczenie)
oraz środki, które mogą zaangażować
w realizację inwestycji, są wystarczające
dla jej bezpiecznego przebiegu. Koordynatorów wyznacza się dla niemal wszystkich
projektów, jedynymi wyjątkami są rutynowe prace konser wacyjne (o ile nie wiążą
się z występowaniem szczególnych zagrożeń bądź jednoczesną pracą więcej niż jednego wykonawcy) i domy budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Informacja o inwestycji
i osobach, które podjęły się roli koordynatorów jest (a przynajmniej powinna być)
przekazywana na piśmie do HSA. Niewyznaczenie kompetentnych koordynatorów
lub uznanie przez inspektora, że koordynator jest niekompetentny (zwłaszcza
na etapie wykonawstwa), w skrajnym
przypadku może stanowić podstawę do zatrzymania budowy. Gdyby doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy, inwestor
mógłby nawet być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

W regulaminach
i planach

konsultacji z pracownikami, system udzielania pierwszej pomocy itp.).
Safety and Health Plan jest podstawowym dokumentem, którego obecność
i treść, a także zapoznanie z jego treścią
osób pracujących na budowie, badane są
przez inspektorów w trakcie kontroli budów. Jego uzupełnieniem są tzw. Method
Statement, technologiczne instrukcje
bhp, sporządzane dla prac związanych ze
szczególnymi zagrożeniami lub nie będących pracami rutynowymi (np. montaż konstrukcji stalowych, wykonanie dachu, praca w wykopach), szczegółowo określające
sposób bezpiecznego wykonania pracy
i niezbędne do tego środki (zasoby). W zasadzie można uznać, że zarówno treść Safety and Health Plan, jak i obowiązki koordynatora mniej więcej odpowiadają ich
polskim odpowiednikom (czyli planowi bioz
i obowiązkom kierownika budowy). Podstawowa różnica polega jednak na tym, że
w Irlandii obowiązki te są nałożone przepisami bhp, co niewątpliwie ułatwia ich egzekwowanie przez inspektorów. Co więcej,
inspektor ma prawo zakwestionować taki
plan i zażądać jego uzupełnienia lub opracowania na nowo, jeśli jego zdaniem nie
został on sporządzony rzetelnie (np. nie
jest dostosowany do specyfiki danej budowy, nie uwzględnia wszystkich zagrożeń,
zawiera luki w ocenie ryzyka lub brak
w nim innych ważnych informacji).
Mogę stwierdzić, że w praktyce niewiele było budów, dla których Safety and Health Plan nie był opracowany (ich jakość
to już odrębna sprawa).

szkoleń bhp jak w Polsce. Stąd tak dużą wagę przywiązuje się do owej karty „Safe Pass”.
Niezależnie od posiadania wspomnianego
dokumentu, każda osoba podejmująca pracę na danej budowie musi przejść instruktaż wstępny. Ponadto instruktaż przeprowadzany jest przed rozpoczęciem każdego
ważniejszego etapu pracy, okresowo
na większych budowach prowadzone są też
tzw. toolbox talks, czyli pogadanki (instruktaże) dotyczące konkretnego zagadnienia (np. pracy na wysokości, pracy z elektronarzędziami itp.).

Dodatkowe, ale niezbędne
W Irlandii, podobnie jak w Polsce, istnieje wymóg posiadania dodatkowych
kwalifikacji przez osoby wykonujące niektóre prace na budowie. Głównie dotyczy
to obsługi sprzętu budowlanego, montażystów rusztowań itp. Ale nie tylko. Na przykład od bieżącego roku wymagane jest posiadanie dodatkowych kwalifikacji od pracowników zajmujących się lokalizacją instalacji podziemnych, prowadzeniem prac
z użyciem materiałów wybuchowych, czy
zabezpieczaniem prac drogowych (natomiast nie są w Irlandii wymagane dodatkowe uprawnienia np. do obsługi betonia-

rek). Szkolenia w tym zakresie mogą prowadzić jedynie akredytowane ośrodki,
a wydawaniem kart zajmuje się FAS w ramach Construction Skills Certification
Scheme (w skrócie CSCS).
Egzekwowanie posiadania kart CSCS
przez osoby, na których spoczywa wymóg
spełnienia dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, odbywa się dość rygorystycznie. Ciekawostką jest, że oprócz uprawnień
irlandzkich, automatycznie honorowane są
jedynie uprawnienia brytyjskie. Dużą wagę przywiązuje się też do innych szkoleń
przygotowujących od obsługi niektórych
maszyn i urządzeń, jak na przykład, obsługi pił łańcuchowych, przecinarek tarczowych, mechanicznych podnośników, wózków widłowych. Ponieważ jednak obsługa
tych urządzeń nie jest objęta wspomnianym schematem CSCS, ukończenie akredytowanych kursów obsługi wspomnianych
maszyn traktowane jest raczej jako dobra
praktyka niż wymóg ustawowy (choć kilkakrotnie irlandzcy inspektorzy prosili
mnie o rozszyfrowanie różnego rodzaju polskich dokumentów przedstawianych przez
operatorów wózków widłowych, co świadczy o tym, że jednak i w tym przypadku
przywiązuje się dużą wagę do kwalifikacji
pracowników).

Świadectwo pracy
– nic trudnego, a jednak

Okresowo odnawialny
Irlandzki system zapewniania bezpieczeństwa w miejscu pracy opiera się
na zarządzaniu bezpieczeństwem, którego
podstawą jest dokonana przez pracodawcę ocena ryzyka i oparty na jej wynikach
Regulamin Bezpieczeństwa (Safety Statement) danego pracodawcy. Nie inaczej jest
na budowach, z tą różnicą, że niezależnie
od posiadania przez każdego wykonawcę
jego własnego Regulaminu Bezpieczeństwa, dla całej budowy obowiązuje wspomnia ny wy żej Plan Bez pie czeń stwa
i Ochrony Zdrowia (Safety and Health
Plan). Podobnie jak Regulamin bezpieczeństwa, plan ten jest opracowywany w oparciu o ocenę ryzyka (specyficzną dla danej
budowy), zawiera również podstawowe informacje o samej budowie oraz o strukturze zarządzania budową (w tym imiona i nazwiska oraz stanowiska osób odpowiedzialnych wraz z telefonami kontaktowymi, tryb

Kolejnym ważnym elementem, wpływającym na poprawę bezpieczeństwa na irlandzkich budowach, jest wymóg posiadania przez każdą osobę pracującą na budowie tzw. Safe Pass, czyli okresowo odnawianego dokumentu potwierdzającego
ukończenie jednodniowego kursu zapoznającego z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pracy na budowach. Szkolenia te mogą być prowadzone jedynie
przez autoryzowane ośrodki szkoleniowe,
a sama karta wydawana jest przez odpowiednik polskiego Urzędu Pracy (FAS).
Choć przepisy irlandzkiej ustawy o bhp
zobowiązują pracodawców do zapoznawania
pracowników z zasadami bezpiecznego wykonywania pracy, i to w dodatku w sposób
zrozumiały dla pracownika (również w zakresie języka, w jakim odbywa się instruktaż),
to nie ma tam tak rozbudowanego systemu
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W związku z zakończeniem pracy pracodawca powinien wydać
pracownikowi świadectwo pracy. Ten, wynikający z Kodeksu
pracy, obowiązek nie może być uzależniony od wypełnienia
przez pracownika jakichkolwiek warunków.
W artykule 97 § 1 Kodeksu pracy czytamy: „W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie
może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą”. Drugie zdanie tego paragrafu nie pozwala pracodawcy na uzależnianie wydania pracownikowi świadectwa pracy od określonego działania lub zaniechania działania przez pracownika dotyczącego rozliczenia się z pracodawcą, czyli nie otrzymania przez pracownika stosownych wpisów na tzw. obiegówce.
Do 28.11.2002 r. w Kodeksie pracy nie było art. 97 § 11 Kodeksu pracy – „W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
11/2009 IP

o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę
o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie”.
Brak tego zapisu powodował, że niektórzy
pracodawcy, po zakończeniu każdej z umów
o pracę zawartych z pracownikiem, mimo że
stosunek pracy trwał nieprzerwanie, wydawali pracownikowi świadectwo pracy. Powodowało to dla pracodawcy liczne komplikacje np.: „w której części akt osobowych pracownika przechowywać kopię wydanego
świadectwa pracy?”, czy też „jakiego zapisu
dokonać w świadectwie pracy w pozycji dotyczącej liczby dni urlopu wypoczynkowego

im. Haliny Krahelskiej

Stanisław Wieczorek Adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kierował studiami
podyplomowymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2004 r.
jest prezesem Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.
Jak udało się Panu zainteresować
młodych ludzi tak niepopularnym tematem jak bhp?
– Ludzie nie chcą już słuchać wykładów
czysto teoretycznych. Trzeba umieć im
sprzedać wiedzę praktyczną, swoje doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki, umieć teorię poprzeć przykładami, podać różne interpretacje tego samego faktu.
Był Pan nominowany do tytułu najlepszego wykładowcy ergonomii w Polsce. Jak Pan ocenia stan wiedzy Polaków o ergonomii?
– Ta wiedza wciąż jest szczątkowa. Ale nie
może być inaczej, skoro u nas ergonomia nie
istnieje jako dyscyplina naukowa. Nawet
na wielu kierunkach studiów technicznych
nie ma jej w programie. Jak można zostać inżynierem, nie znając podstawowych zasad
projektowania bloków sygnalizacyjnych czy
sterowniczych maszyn? Tymczasem, podstawy ergonomii powinniśmy wprowadzać już
na etapie szkoły podstawowej, by kształtować
kulturę bezpiecznych zachowań. Kierując się
tym napisałem 12 książek na temat bezpieczeństwa pracy, na kilku uczelniach realizują kolejną edycję studiów podyplomowych
w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
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im. Haliny Krahelskiej

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.
Z czego wzięła się Pana potrzeba dalszej aktywności w ochronie pracy?
– Doskonale wiem, ile jest jeszcze do zrobienia. Wykorzystuję wieloletnie doświadczenie i wiedzę. Zawsze byłem zwolennikiem
prewencji. Tłumaczenia, wyjaśniania konsekwencji i kosztów zaniedbań bezpieczeństwa
pracy. A koszty, i to nie tylko społeczne, są
naprawdę wysokie. 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. Chodzi
o zwykły rachunek ekonomiczny.
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?
– Tak, oczywiście, zawsze tak było i myślę, że nadal można się z takim podejściem
pracodawców spotkać. Wcześniej jednak wynikało to z niskiej kultury bezpieczeństwa
pracy, niewielkiej wiedzy na ten temat. Dziś
dużo się zmieniło, m.in. za sprawą wielu dobrze funkcjonujących firm, które w dziedzinie ochrony pracy mogą być wzorem do naśladowania.
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wykorzystanego w roku kalendarzowym,
w którym ustaje stosunek pracy?” Obecnie,
pracodawca może mieć te dylematy jedynie
w przypadku zażądania przez pracownika wydania świadectwa pracy, po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.
W art. 97 § 2 Kodeksu pracy, wymieniono informacje, które powinny być zawarte w świadectwie pracy.

cę, jeżeli świadectwo pracy wydawane jest
pracownikowi przejętemu od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami
art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi. Zdarza się, że informacja ta jest podawana w ust. 6 świadectwa pracy dotyczącym informacji uzupełnianych lub jest podawany łączny okres zatrudnienia bez wskazania poprzedniego pracodawcy.

Od ogółu do szczegółu

Z upływem czasu,
czyli jak?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie
szczegółowej treści świadectwa pracy oraz
sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282, ze zmianami oraz
z 2003 r. Dz. U. Nr 230, poz. 2289) dookreśla, jakie informacje powinny znaleźć się
w świadectwie pracy, kiedy i w jaki sposób
powinno być wydane. Rozporządzenie to zawiera też załącznik, w którym zawarto wzór
świadectwa pracy. Ponadto w rozporządzeniu tym uwzględniono szczegółową informację dotyczącą sposobu wypełniania świadectwa pracy, co powinno wykluczać wszelkie
problemy związane z prawidłowym wypełnieniem świadectwa pracy i wydaniem go pracownikowi.

Przepisy sobie,
a życie…
W lewym górnym rogu świadectwa pracy
powinna być zawarta nazwa pracodawcy
oraz jego siedziba lub adres zamieszkania
oraz numer REGON – EKD. Pozycja ta jest
wypełniana poprzez przystawienie pieczęci
pracodawcy. Niestety, nie wszystkie pieczątki pracodawcy zawierają numer REGON – EKD, a zdarza się, że pracodawcy zapominają o uzupełnieniu tych danych na świadectwie pracy.
Kolejne nieprawidłowości pojawiają się
przy wpisywaniu w ust. 1 świadectwa pracy,
wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia
pracownika. W sytuacji, gdy w okresie zatrudnienia zmieniał się wymiar czasu pracy pracownika, pracodawcy niekiedy nie wpisują
części danych dotyczących tego zagadnienia.
Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji, gdy
w okresie zatrudnienia wielokrotnie zmieniał
się wymiar czasu pracy pracownika. Nadmienić należy, że zgodnie z pkt. 2 zawartej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.
U. Nr 60, poz. 282, ze zmianami oraz
z 2003 r. Dz. U. Nr 230, poz. 2289), informacji dotyczącej sposobu wypełniania świadectwa pracy, w ust. 1 świadectwa pracy należy też podać okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy i wskazać tego pracodaw-

Szczególnie newralgicznym wydaje się
być ust. 3 świadectwa pracy dotyczący trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy. Bardzo często w przypadku, gdy
do rozwiązania stosunku pracy dochodzi
z upływem czasu, na który umowa była zawarta, w świadectwie pracy jest podawane,
że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło
na skutek wygaśnięcia. Należy zauważyć, że
przy zapisie o wygaśnięciu stosunku pracy,
nie jest podawana podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy. W przypadku, gdy rozwiązanie stosunku pracy jest dokonywane
przez pracodawcę bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w świadectwie pracy jako
podstawa prawna rozwiązania stosunku
pracy najczęściej podawany jest art. 52 lub
art. 53 Kodeksu pracy. W pkt. 3 informacji
dotyczącej sposobu wypełniania świadectwa
pracy, w sposób jednoznaczny podano, że
w przypadku rozwiązania stosunku pracy,
pracodawca podaje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30
§ 1 Kodeksu pracy (nie dotyczy szczególnych
przypadków rozwiązania stosunku pracy
określonych w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 48
§ 2, w art. 683 lub w art. 201 § 2 Kodeksu
pracy), a ponadto w przypadku rozwiązania
stosunku pracy za wypowiedzeniem lub
bez wypowiedzenia – dodatkowo wskazuje
stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie.
W wielu świadectwach pracy nie jest
wskazywana strona, która złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy o pracę.

Dni bez godzin
Kolejne błędy pojawiają się w ust. 4, pkt. 1
świadectwa pracy dotyczącym wykorzystanego urlopu. Zdarza się, że w świadectwie pracy, w przypadku gdy w roku kalendarzowym,
w którym ustaje stosunek pracy pracownik
wykorzystuje urlop zaległy i urlop bieżący,
lub otrzymuje ekwiwalent za urlop zaległy
i bieżący, w świadectwie pracy podawana jest łączna liczba urlopu zaległego i bieżącego lub łączna liczba dni, za które pracownik otrzymał ekwiwalent. Bardzo często
w świadectwie pracy podawana jest jedynie
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liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, bez podania liczby godzin.
Często też w świadectwie pracy jest zawierana informacja o wypłaceniu ekwiwalentu
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Zgodnie z pkt. 4 zawartej w cytowanym rozporządzeniu informacji dotyczącej sposobu wypełniania świadectwa pracy, pracodawca
wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym
ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny. Odrębnie wskazuje się liczbę dni
i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy.
W art. 97 § 2 Kodeksu pracy i § 1 ust. 1
cytowanego rozporządzenia określono cel wydawania świadectwa pracy. Jest nim ustalenie uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień
z ubezpieczenia społecznego. Ponieważ informacja o wypłaceniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie służy ustaleniu uprawnień ze stosunku pracy lub
z ubezpieczenia społecznego i nie jest wymieniona w Kodeksie pracy i cytowanym powyżej rozporządzeniu, nie należy jej podawać
w świadectwie pracy.

Co z bezpłatnym?
W ust. 4 ppkt. 2 świadectwa pracy należy podać okres trwania urlopu bezpłatnego
i podstawę prawną jego udzielenia. Zgodnie
z § 1 ust. 1 pkt. 5 cytowanego rozporządzenia, w świadectwie pracy należy podać
okres korzystania z urlopu bezpłatnego
i podstawę prawną jego udzielenia. Podanie
podstawy prawnej udzielenia urlopu bezpłatnego, czyli art. 174 § 1 Kodeksu pracy, jest
bardzo ważne, gdyż urlop bezpłatny może
być udzielony na pisemny wniosek pracownika. Okresu tego urlopu bezpłatnego nie
wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, chyba że jest
to uregulowane odmiennie przepisami
szczególnymi.
Natomiast na podstawie art. 1741 Kodeksu pracy, za zgodą pracownika wyrażoną
na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
(okres tego urlopu bezpłatnego wlicza się
do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego
pracodawcy). Niekiedy też nie jest wpisywany okres urlopu bezpłatnego, lecz liczba
dni urlopu bezpłatnego (zwłaszcza przy krótkotrwałych urlopach). A bywa i tak, gdy pracownik był długo zatrudniony u danego pracodawcy, że w świadectwie pracy nie podano żadnych informacji o urlopie bezpłatnym,
na którym był pracownik.
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Bez większych
zastrzeżeń
W kolejnych ustępach świadectwa pracy
błędy występują raczej sporadycznie. Dotyczy to ust. 6, w którym to pracodawcy piszą różne treści.
W informacji dotyczącej sposobu wypełniania świadectwa pracy, w pkt. 5 podano,
że „W ust. 6 pracodawca zamieszcza informację:
1) o należnościach ze stosunku pracy
uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy
z powodu braku środków finansowych;
2) na żądanie pracownika:
a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia,
b) o uzyskanych kwalifikacjach,
c) o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub
przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi
przypadek określony w § 5 ust. 3 rozporządzenia, przy czym pracodawca, uzupełniając
treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą”.
Jest to wyliczenie enumeratywne, a więc
zawierające wszystkie infor macje, które
mogą być wymienione w pkt. 6 świadectwa
pracy. Czyli w punkcie tym nie można podawać innych informacji.

Ważne
pouczenie
W świadectwie pracy należy też zawrzeć
pouczenie o przysługującym pracownikowi
prawie wystąpienia do sądu pracy z żądaniem
sprostowania świadectwa pracy. W pouczeniu tym należy zmieścić adres sądu pracy.
Niestety, w występujących w sprzedaży drukach świadectwa pracy, pouczenie to oprócz
tego, że umieszczone jest poniżej pozycji dotyczącej pieczęci i podpisu pracodawcy lub
osoby działającej w jego imieniu, to jeszcze
bardzo często jest zawarte na drugiej stronie świadectwa pracy, co często powoduje
brak wpisu adresu sądu pracy. Zdarza się też,
że jako adres sądu pracy podawana jest jedynie nazwa miejscowości, w której ma siedzibę sąd pracy.
Pominąłem oczywiste pomyłki (błędny
okres zatrudnienia, nieprawidłowo wyliczony urlop proporcjonalny, błędny adres sądu
pracy itp.).
Poprawne wypełnienie świadectwa pracy nie jest trudne. Wystarczy mieć właściwy druk. Dobrze by było, gdyby druk ten
zawierał infor mację dotyczącą sposobu
wypełniania świadectwa pracy (niektóre
druki będące w sprzedaży nie zawierają tej
infor macji).
Robert Parkita
OIP Warszawa

im. Haliny Krahelskiej

Wiesław Zarychta wieloletni członek
Rady Ochrony Pracy, jej wiceprzewodniczący, a w latach 1998-2002
sekretarz. Były wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce
bezpieczeństwa i ochrony pracy.
Autor licznych książek i publikacji
z tego zakresu.
Jaki przyświecał Panu cel, gdy z upoważnienia Prezydium ROP kierował
Pan pracami dwóch stałych zespołów
roboczych: ds. Prawa Pracy i Ratyfikowania Konwencji MOP oraz ds. Reformy Systemu Ochrony Pracy?
– Bardzo powoli przebiegały procedury z tym związane, a przecież bardzo ważne było dostosowanie polskiego prawa
do standardów europejskich. Zależało
mi, żebyśmy należeli do europejskiej czołówki, jeśli chodzi o prawo z zakresu
ochrony pracy. Jako sekretarz występowałem z propozycjami i wnioskami o przyspieszenie procedur.
Z Pana inicjatywy powstał projekt
ustawy o społecznej inspekcji pracy.
Czy ma ona dzisiaj rację bytu?
– Społeczny inspektor pracy jest najbliżej pracownika, widzi zagrożenia na stanowiskach pracy. Jego obecność jest potrzebna nawet w interesie pracodawcy, żeby nie
ponosił konsekwencji związanych z wypadkami przy pracy. Wydaje mi się, że taka funkcja jest niezbędna, ale może nie jako społecznego inspektora pracy, a jako przedstawiciela załogi pracowników, który będzie pomagał także pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów bhp.
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Rekordowe podnoszenie

Jak olbrzymim przedsięwzięciem jest budowa tego zadaszenia niech
świadczy fakt, że będzie ono cięższe niż dach słynnego stadionu Wembley
i nowocześniejsze niż znane z obiektu sportowego w Monachium. Wprawdzie podobny dach powstaje w Gdańsku, ale tam poszczególne elementy
kratownic są montowane na wysokości. W Poznaniu, ze względu na bezpieczeństwo pracowników oraz ułatwienie montażu, inwestor zdecydował
o zmontowaniu konstrukcji na płycie boiska, a następnie podniesieniu jej
w całości na 30 metrowe żelbetowe trzony.

Kratownica, stanowiąca część konstrukcji zadaszenia, o ciężarze sześciu konstrukcji mostu na
Wiśle w Płocku zawisła nad stadionem Lecha w Poznaniu. Pierwszy raz w historii Polski na
wysokość 30 metrów został podniesiony element ważący 1400 ton. Przedsięwzięcie
dokumentowała telewizja Discovery.

Kratownica ma długość 175 m., szerokość maks. 12 i wysokość
maks. 17,5 m. Do jej podniesienia wykorzystano osiem siłowników hydraulicznych H-200 zamontowanych na specjalnych wieżach systemowych.
Operacja rozpoczęła się uniesieniem konstrukcji na wysokość ok. metra
aby sprawdzić naciągi stalowych lin. Następnie, przy pomocy komputera
sterującego równomiernym rozłożeniem ciężaru, z prędkością ok. czterech
metrów na godzinę, konstrukcja została podniesiona wyżej. W końcu, z wykorzystaniem siłowników hydraulicznych H-140, zamontowana na trzonach.
Efekt okazał się imponujący na miarę pobitego rekordu!
Całe to przedsięwzięcie, jak i budowa wszystkich stadionów na EURO 2012, jest objęta nadzorem i kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy.
Jerzy Wlazło
Spółce z o.o. „EURO Poznań 2012” dziękujemy za udostępnienie zdjęć

NDN. Na ten problem inspektorzy pracy
winni zwracać uwagę podczas rutynowych kontroli.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Hałas pod kontrolą

Hałas ujarzmiony

Ewa Krasuska

Udostępnienie pracodawcom praktycznych wskazówek dotyczących stosowania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania
mechaniczne jest niezbędne, aby zwiększyć efektywność wdrożenia tych przepisów. Pracodawca bowiem powinien mieć możliwość nieograniczonego dostępu do informacji w tym zakresie. Istnienie problemów związanych ze stosowaniem określonych przepisów potwierdzają
wyniki kontroli przeprowadzonych w latach 2007-2008.
W ubiegłym i poprzednim roku (2007
i 2008) inspektorzy pracy skontrolowali 1227 zakładów, w których występował hałas oraz 331 zakładów, gdzie zidentyfikowano drgania mechaniczne.

młotki igłowe. Niekiedy były to przestarzałe maszyny i urządzenia, emitujące do środowiska pracy hałas lub drgania mechaniczne o poziomie przekraczającym najwyższe dopuszczalne natężenie.

Hałas zidentyfikowany

Hałas niewymierny

W narażeniu na hałas zatrudnionych było ponad 80 tys. osób (43% ogółu zatrudnionych), w tym 35% w warunkach ekspozycji o wielkości powyżej najwyższego
dopuszczalnego natężenia (NDN). Na drgania mechaniczne narażonych było ponad 8 tysięcy osób (10% ogółu zatrudnionych), w tym ponad połowa pracowała
w narażeniu na drgania miejscowe. Według
oceny Państwowej Inspekcji Pracy, liczba
osób narażonych na drgania mechaniczne
nadal jest niedoszacowana, ponieważ pracodawcy nie identyfikują drgań mechanicznych w środowisku pracy. Jest to bowiem
trudniejsze i bardziej kosztowne aniżeli
identyfikacja hałasu. Wśród skontrolowanych 49% stanowiły zakłady małe i średnie
(do 49 pracowników) produkujące m.in.
meble, cement, wyroby z cementu, betonu i gipsu, tkaniny, artykuły spożywcze, naczepy, pojazdy samochodowe, prowadzące działalność poligraficzną.
Źródłem hałasu w kontrolowanych zakładach najczęściej były procesy technologiczne związane z obróbką metali i drewna (szlifierki, frezarki, tokarki, prasy, pilarki, traki), maszyny i urządzenia do produkcji materiałów włókienniczych (krosna, przewijarki, zgrzeblarki), maszyny do produkcji wyrobów betonowych (zagęszczarki, wibratoroprasy), urządzenia do mielenia, obróbki
plastycznej wyrobów metalowych, dysze instalacji sprężonego powietrza itd. Źródłem
drgań mechanicznych były zwykle młoty hydrauliczne, zagęszczarki, szlifierki, piły,

Porównanie danych z lat 2007 i 2008
przedstawionych na wykresie wskazuje, że
największy procent nieprawidłowości dotyczy braku programów działań naprawczych organizacyjno-technicznych, uwzględniania w ocenie ryzyka zawodowego istotnych informacji (np. czasu i poziomu narażenia, pracy w godzinach nadliczbowych), a także szkolenia pracowników
z uwzględnieniem informacji wynikających
z oceny ryzyka zawodowego.
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Stosowanie środków
ochrony indywidualnej
w warunkach przekroczonej wartości progów
działania

Hałas

Podkreślić należy, że coraz więcej pracodawców nie dokonuje pomiarów hałasu
(21% w 2008 r.; w 2007 r. – 5%) i drgań mechanicznych (odpowiednio 25% i 10%).
W niektórych zakładach, w których dokonano pomiarów, ocena narażenia pracowników nadal budzi jednak wątpliwości, ponieważ czas ekspozycji na hałas lub drgania mechaniczne był zaniżany w stosunku
do czasu faktycznego. Zaniżony czas ekspozycji pozwala pracodawcy na uzyskanie
niższego wyniku końcowego, mieszczącego się poniżej wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN), co zwalnia go m.in. z opracowania i wdrożenia programu działań organizacyjno-technicznych, nadzorowania stosowania przez pracowników środków ochrony słuchu oraz
zgłoszenia tych pracowników do ZUS.
Drgania mechaniczne

Dokumentacja związana
z pomiarami
Programy szkoleń
uwzględniające skutki
odziaływania hałasu,
wartości progów
działania NDN itp.
Praca w warunkach
przekroczonego NDN
Uwzględnienie w ocenie
ryzyka zawodowego
istotnych informacji
Program napraw czy
działań organizacyjnotechnicznych
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Ręczne szlifowanie spawów, natężenie
hałasu 94 dB (krotność NDN 7,94)
Na przykład na stanowisku operatora piły tarczowej czas pracy wynosił 4 godziny,
ale do interpretacji wyniku pomiaru narażenia na hałas przyjęto – 90 minut. Zaniżony czas ekspozycji pozwolił pracodawcy
na uzyskanie niższego o 3 dB wyniku końcowego, który dzięki temu mieścił się poniżej NDN. W związku z tym nie musiał
w stosunku do 14 pracowników podjąć działań wymaganych dla takiej sytuacji, m.in.
opracować i wdrożyć programu działań organizacyjno-technicznych, nadzorować
stosowanie środków ochrony słuchu oraz
zgłosić tych pracowników do ZUS.

Hałas manipulowany
Ze względu na pogłębiającą się tendencję występowania nieprawidłowości związanych z typowaniem przez pracodawców
stanowisk pracy do pomiarów hałasu
i drgań mechanicznych, a także manipulowanie wynikami oceny narażenia przez zaniżanie czasu ekspozycji podawanego
w obliczeniach, główny inspektor pracy
zwrócił się do głównego inspektora sanitar nego z prośbą o zwrócenie uwagi
na ten problem i dokonanie przez Państwową Inspekcję Sanitarną prawidłowości
oceny narażenia pracowników na hałas
i drgania mechaniczne w kontekście
przedstawianych przez pracodawców wyników pomiarów, z uwzględnieniem podawanego w obliczeniach czasu ekspozycji.
Wyniki kontroli wskazują ponadto, że
nie zawsze możliwe byłoby odwołanie się
do wymaganych danych z pomiarów w terminie późniejszym, ponieważ w 24% zakładów, w których dokonano pomiaru natężenia hałasu i w 22% zakładów, gdzie zmierzono drgania mechaniczne, nie prowadzo11/2009 IP

no wymaganej dokumentacji z pomiarów
lub prowadzono ją w sposób niezgodny
z przepisami. Karty pomiarów nie były
na bieżąco aktualizowane, w rejestrach nie
uwzględniano czasu ekspozycji lub stosowane wzory rejestrów nie odpowiadały aktualnie obowiązującym.
Niestety, pracodawcy zarówno w 2007
r. jak i w 2008 r. (16% kontrolowanych zakładów), zatrudniali pracowników w godzinach nadliczbowych na stanowiskach,
na których występowało przekroczenie
wartości NDN hałasu lub drgań mechanicznych. Pracodawcy tłumaczyli się brakiem
dostatecznej liczby pracowników chętnych do pracy. Niekiedy byli jednak zdziwieni, że przepis zabrania im zatrudniania
w nadgodzinach pracowników wykonujących prace w warunkach przekroczenia

Prawie połowa kontrolowanych pracodawców powinna opracować i wdrożyć program organizacyjno-techniczny. W porównaniu do roku poprzedniego trochę więcej pracodawców opracowało taki program,
odpowiednio 41% zakładów w odniesieniu
do hałasu (w 2007 r. – 34%) i 29% w odniesieniu do drgań mechanicznych (w 2007
r. 26%). Często jednak zawierał on bardzo
ogólne wymagania, a nie propozycje działań adekwatnych do analizy warunków pracy oraz poziomów emisji hałasu lub drgań
mechanicznych, z podaniem kalendarza ich
realizacji. Pomimo braku programu, pracodawcy podejmowali jednak różne działania organizacyjno-techniczne ograniczające narażenie pracowników na hałas,
np. instalowano osłony, obudowy dźwiękoizolacyjne urządzeń lub wymieniano park
maszynowy, wprowadzano dodatkowe
przerwy w pracy. Najczęściej jednak nie
miały one charakteru kompleksowego
i systemowego.
Kompleksowe działania organizacyjno-techniczne związane z obniżeniem narażeniu na hałas z reguły są kosztowne i wymagają zaangażowania wyspecjalizowanych firm. Dlatego mniejsze zakłady, tam
gdzie może to dać właściwe efekty, koncentrują się przede wszystkim na przeglądach
technicznych urządzeń emitujących hałas
i bieżących naprawach tych urządzeń.

Oczyszczarka bębnowa z 1972 r. jest źródłem
ponadnormatywnego hałasu
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Należy zaznaczyć, że poziom hałasu niekiedy kilkukrotnie, a nawet 50-krotnie
przekraczał NDN.
Wielu pracodawców, jako jedyny środek
zapobiegawczy przed skutkami narażenia
na hałas, stosuje ochronniki słuchu. Dlatego w 2008 r. podobnie jak w 2007 r., tylko niewielu pracownikom (3%) wykonującym pracę w warunkach przekroczenia
wartości progu działania hałasu nie udostępniano środków ochrony indywidualnej
słuchu (pracę w warunkach przekroczonego progu działania stwierdzono w 83% kontrolowanych zakładów). Także niewielu pracowników (2%) nie stosowało ochronników
słuchu w warunkach przekroczenia NDN
hałasu lub stosowało je w złym stanie technicznym (0,6%). Natomiast rękawic ochronnych przed drganiami miejscowymi nie
miało aż 67% pracowników (w 2007 r.
– 35%), co wynikało głównie z niewiedzy
pracodawców i osób nadzorujących prace
o występowaniu drgań mechanicznych
o poziomie przekraczającym próg działania. Najczęściej pracodawcy byli przekonani, że obowiązek stosowania rękawic antywibracyjnych występuje dopiero po przekroczeniu NDN drgań miejscowych.

Hałas diagnozowany
Warto zaznaczyć, że nadal nie ma pewności, czy przydzielone pracownikom

środki ochrony słuchu zostały dobrane tak
by eliminować ryzyko uszkodzenia słuchu,
bowiem pracodawcy na ogół nie dysponowali wartościami niezbędnymi do określenia tłumienia dźwięku ochronnika słuchu
w odniesieniu do wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy. Jest to szczególnie istotne, jeśli na stanowisku pracy
występuje bardzo wysoki poziom natężenia hałasu, na przykład około 100 dB.
W ocenie inspektorów pracy nadal trudne jest także ustalenie przez pracodawców, czy narażenie indywidualne na drgania mechaniczne, po zastosowaniu rękawic antywibracyjnych, nie przekracza
wartości NDN. Dlatego niezbędne jest wyposażenie pracodawców w poradniki zawierające wskazówki, jak dobierać ochronniki słuchu i rękawice antywibracyjne oraz
w jaki sposób ustalać narażenie indywidualne, zdefiniowane w § 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 5
sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach związanych
z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.
Pracodawcy nie są również pewni, jak
poprawnie spełnić nałożony na nich obowiązek wynikający z zapisu § 10 rozporządzenia MGiP z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy pracach
związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne. Przede wszystkim ma-

ją wątpliwości, czy pracownikom narażonym na hałas i drgania mechaniczne należy organizować odrębne szkolenie, czy też
wymienione zagadnienia powinny być
przedstawione w ramach szkolenia bhp.
W 2008 r. aż 41% pracowników narażonych
na hałas i drgania mechaniczne (w 2007
r. – 30%) poddano szkoleniom bhp, nieuwzględniającym wskazanej w § 10 problematyki.
Zastrzeżenia budzi jakość profilaktycznych badań lekarskich pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne, bowiem – jak wynika z ustaleń (tam, gdzie
było to możliwe) – lekarze nie otrzymują
od pracodawców infor macji o hałasie
na stanowisku pracy (w 2008 r. – 26%,
w 2007 r. – 23%) i drganiach mechanicznych (odpowiednio 29% i 28%). Wniosek
głównego inspektora pracy dotyczący uregulowania obowiązku przechowywania
przez pracodawców skierowań na badania
profilaktyczne pracowników, a także wizytowania stanowisk pracy przez lekarzy
sprawujących profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami zachowują swoją aktualność. Brak nowelizacji w tym zakresie w dalszym ciągu generuje formalistyczne podejście do profilaktycznych badań lekarskich.
Ewa Krasuska
Departament Nadzoru i Kontroli GIP

Legalni - nielegalni

Szara strefa
Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują
jedno – inspektorzy pracy kontrolujący legalność zatrudnienia bezrobotnymi w najbliższym czasie na pewno nie będą. Ciągle
jeszcze wielkość szarej strefy mobilizuje
do wykrywania nieprawidłowości przy zatrudnianiu pracowników.

Skanują legalnie
Zbliżający się termin zakończenia realizacji inwestycji centrum handlowego w Krakowie wymusza na wykonawcach zatrudnianie coraz większej liczby pracujących. Sprzyja to próbom wprowadzania na teren budowy osób niezarejestrowanych w ewidencji przepustek. Kontrole prowadzone przez inspektorów pracy wykazały, że znaczna część tych osób
pracuje również bez jakiejkolwiek umowy. Stwierdzone w trakcie kontroli przypadki przebywania na terenie budowy osób pracujących bez
wymaganych identyfikatorów lub posługujących się cudzymi identyfikatorami skłoniły inwestora do zakupu przenośnego skanera elektronicznego. Weryfikacja za pomocą tego urządzenia pozwoliła
na ujawnienie w sierpniu i wrześniu br. nielegalnego przebywania na budowie kilkudziesięciu osób, z których większość jednocześnie wykonywała pracę. Osoby przebywające na terenie budowy bez wymaganego identyfikatora były usuwane przez ochronę z jednoczesnym obowiązkiem ustalenia przez podmiot zatrudniający (podwykonawcę) ich
danych osobowych. Podmiot ten był obowiązany do przejęcia zatrzymanych osób z posterunku ochrony, wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wyrobienia dla nich identyfikatorów.

W malinowym raju
W trakcie kontroli plantacji malin znajdującej się na terenie działania OIP w Lublinie inspektorzy pracy ustalili, że w siedmiu gospodarstwach rolnych nielegalnie pracowało łącznie 15 osób narodowości ukraińskiej. Posiadały one oświadczenia wystawione przez inne podmioty niż te, na rzecz których wykonywały pracę. Ponadto ujawniono, że 14 cudzoziemców w sześciu gospodarstwach rolnych świadczyło pracę bez umów zawartych na piśmie. W innym gospodarstwie zatrudniający nie zgłosił czterech pracujących u niego obywateli Ukrainy do ubezpieczenia społecznego. W kolejnych trzech przypadkach
ujawniono, że kontrolowane podmioty zarejestrowały łącznie 35 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Tylko w jednym
przypadku stawiło się do pracy pięciu cudzoziemców, natomiast 30
nie podjęło pracy. O ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli inspektor pracy poinformował Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

Bez paszportu

Agregaty hydrauliczne zasilające wibroprasę obudowano materiałem dźwiękoizolacyjnym oraz wyłożono ściany pomieszczenia materiałem dźwiękochłonnym. Na stanowisku operatora wibroprasy i węzła betoniarskiego obniżono poziom ekspozycji na hałas do wartości poniżej progu działania (80 dB).

Czynności kontrolne w jednej z łódzkich firm wykazały, że sześć
z zatrudnionych dziewięciu pracownic – obywatelek Chin nie miało
przy sobie paszportu. Wezwani na miejsce funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że obywatelki Chin legalnie przebywają na terytorium Polski. Posiadały one też ważne zezwolenia na pracę. Za nieokazanie paszportu do kontroli każda z cudzoziemek została ukarana przez
Straż Graniczną mandatem karnym w wysokości 100 zł. Ponadto inspektor pracy ustalił, że pracodawca (obywatel Ukrainy) zatrudniał
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osiem obywatelek Chin, wypłacając im wynagrodzenie w kwocie niższej niż wskazana w zezwoleniu o pracę. Z dalszych ustaleń wynikało, że jedna z pracownic, także obywatelka Ukrainy, podjęła pracę dwa
dni przed otrzymaniem zezwolenia wojewody. W stosunku do osób winnych skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Cztery miesiące na dwa lata
Podczas kontroli na budowie w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) inspektor pracy stwierdził, że właściciel firmy prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganego wpisu do ewidencji. Poprzedni wpis został wykreślony decyzją sądu, który orzekł wobec przedsiębiorcy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres trzech
lat. Na podstawie tych ustaleń inspektor pracy powiadomił właściwą komendę Policji o prowadzeniu nielegalnej działalności gospodarczej. W związku ze złamaniem sądowego zakazu we wrześniu br.
Sąd Rejonowy w Ostródzie wymierzył pracodawcy karę czterech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Poza tym kontrolowany pracodawca nie zgłosił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymaganych danych mających wpływ na wymiar składek
na Fundusz Pracy oraz nie regulował zobowiązań wobec ZUS, w tym
również składek na FP. Inspektor pracy wystąpił o usunięcie nieprawidłowości oraz skierował do sądu wniosek o ukaranie właściciela
firmy. W związku z unikaniem kontaktu z inspektorem skierowano
także zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa polegającego na utrudnianiu kontroli.

Cywilne jak o pracę
W zakładzie na terenie Wielkopolski, prowadzącym sprzedaż hurtową mięsa, inspektor pracy zakwestionował 210 umów cywilnoprawnych, uznając, że praca była wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Analizując strukturę zatrudnienia u pracodawcy, inspektor stwierdził, że w 2008 r. na 146 osób zatrudnionych w firmie tylko z jedną osobą zawarto umowę cywilnoprawną.
Tymczasem obecnie w zakładzie wykonywały pracę 234 osoby, w tym
aż 145 na podstawie umów cywilnoprawnych. Inspektor zwrócił uwagę na specyficzną sytuację, iż spośród 77 pracowników objętych zwolnieniami grupowymi w 2008 r. 24 osoby zostały ponownie zatrudnione w kontrolowanej firmie, ale już na podstawie umowy zlecenia.
Do pracodawcy wystosowano wystąpienie o zawarcie umów o pracę w miejsce umów cywilnoprawnych oraz skierowano przeciwko niemu wniosek o ukaranie do sądu.

Próba za próbą
W restauracji prowadzącej działalność na terenie Katowic w wyniku wstępnych czynności, polegających m.in. na ustaleniu tożsamości
osób wykonujących pracę, stwierdzono, że w okresie od grudnia 2008 r. do września 2009 r. pracę świadczyło łącznie dziewięciu
pracowników, z czego dwóch bez wymaganych umów o pracę. Dalsze
czynności kontrolne, w tym przesłuchanie świadków skonfrontowane
z informacjami pracodawcy, pozwoliły stwierdzić, że od chwili otwarcia restauracji (tj. od grudnia 2008 r.) do czerwca br. pracę wykonywało tam jeszcze sześć innych osób, którym nie potwierdzono zatrudnienia w formie pisemnej. W kontrolowanej restauracji jest zatrudnianych jednocześnie od trzech do pięciu osób, co w zestawieniu z liczbą stwierdzonych nieprawidłowości pozwala ocenić, że zasadą jest zatrudnianie osób bez jakiejkolwiek umowy – na tzw. próbę.

Na podstawie materiałów nadesłanych przez okręgowe inspektoraty pracy opracowali:
Jarosław Cichoń, Agnieszka Iwanek
Departament Legalności Zatrudnienia GIP
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Farma 2009
W Poznaniu od 9 do 11 października br. odbywały się Międzynarodowe
Targi Hodowli Zwierząt „Farma 2009”. Podczas targów podsumowano VII edycję ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego jednym z organizatorów jest Państwowa Inspekcja Pracy.

W kategorii gospodarstw indywidualnych
za najlepsze uznano gospodarstwo Marii
i Leszka Świderskich z Pastwy w woj. pomorskim. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali listy gratulacyjne od prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Efektowne torby wraz ze środkami ochrony indywidualnej wręczyła im Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy.
Jedną z imprez towarzyszących targom była zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat
Pracy w Poznaniu konferencja pn.: „Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie”. Jerzy Walczak,
starszy inspektor pracy z OIP w Poznaniu
przedstawił na niej referat: „Obsługa zwierząt
może być bezpieczna”, natomiast tematem wystąpienia starszego inspektora Włodzimierza
Traczyńskiego była „Technika rolnicza – sprzymierzeniec czy wróg bezpiecznych warunków
pracy w rolnictwie”. Podczas konferencji uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
z Przygodzic k. Ostrowa Wlkp. zaprezentowali
pokaz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy pracy udzielali porad z zakresu bhp w rolnictwie, a wszyscy zainteresowani mogli otrzymać ulotki i broszury dotyczące tej tematyki.
Tegoroczna edycja targów była skierowana
do profesjonalistów. Interesująco przygotowana ekspozycja przedstawiała nowoczesne
wyposażenie budynków inwentarskich, zgodnie z aktualnymi trendami w hodowli. Zaprezentowano specjalistyczne urządzenia obór, chlewni i kurników.
Jacek Strzyżewski
OIP Poznań

Panu Piotrowi Piosikowi i Spółce z o.o.
Międzynarodowe Targi Poznańskie
dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

Prewencja, promocja

Prezenter w szelkach
Adam Pisarczyk

Lubuscy inspektorzy, przy współpracy przedstawicieli firm produkujących ochrony indywidualne, zorganizowali, w ramach projektów prewencyjnych realizowanych w 2009 r., cykl pokazów z zakresu stosowania środków ochrony indywidualnej. Profesjonalizm prezentujących
ochrony oraz dynamiczna i atrakcyjna forma prowadzenia szkoleń przyciągnęła uwagę przedstawicieli ponad 100 przedsiębiorstw, którzy uczestniczyli w spotkaniach.
Pokazy poprzedziła konferencja prasowa, podczas której okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak omówił problematykę wypadków
przy pracy w budownictwie oraz działania
prewencyjno-nadzorcze PIP na rzecz poprawy stanu ochrony pracy. Szef okręgu
apelował do przedsiębiorców o pogłębianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Wpłynie to zarówno na poziom
bezpieczeństwa, jak i na zwiększenie
świadomości zagrożeń, co najlepiej przełoży się na obniżenie wypadkowości.
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Środki ochrony przed upadkiem z wysokości zaprezentował przedstawiciel producenta. Podczas pokazu wielokrotnie
podkreślał, iż w pierwszej kolejności należy dążyć do eliminowania zagrożenia. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas zastosowanie znajdują środki ochrony zbiorowej, a w dalszej kolejności środki ochrony
indywidualnej.
Po teoretycznym wstępie, nastąpiła
demonstracja sprzętu. Prezenter błyskawicznie przebierał się w różnego typu szelki, przedstawiając w ten sposób, kolejne
klasy ich użytkowości. Wkrótce do szelek
zaczął dopinać amortyzatory bezpieczeństwa z linką. Tłumaczył, że podczas upadku, gdy następuje ich rozerwanie, pochłaniają część energii upadku człowieka.
Droga tłumienia dla niektórych amortyzatorów wynosi 6,2 m. Aby pracownik podczas upadku nie uderzył o podłoże, niezwykle ważna jest odpowiednia kalkulacja związana z doborem amortyzatora.
Następnie omówione zostały stałe punkty kotwiczenia. Zwrócono tu uwagę na najczęściej popełniane błędy związane z ich
konstruowaniem i umiejscowieniem. Ostatnią grupę prezentowanych środków stanowiły urządzenia samozaciskowe i samohamowne z poziomym systemem kotwiczenia. Pokaz zakończono prezentacją zdjęcia
przedstawiającego pracownika wykonującego pracę na wysokości, gdzie z pozoru
wszystko wydawało się w jak najlepszym
porządku. Prowadzący szybko jednak
zwrócił uwagę uczestników pokazu na to,
że szelki bezpieczeństwa założone są „tył
na przód” i w razie upadku może w efekcie dojść do złamania kręgosłupa, jak
i również wyślizgnięcia się z szelek. Z naciskiem podkreślił, że samo użycie prezentowanego środka ochrony nie gwarantuje
bezpieczeństwa, jeśli nie będzie on prawi-

dłowo zastosowany. Zwrócił również uwagę na ogromne znaczenie czasowych przeglądów sprzętu, by nie doprowadzać
do stosowania sprzętu niezapewniającego
ochrony. Stawką bowiem, w tym przypadku, jest życie.

wo dużym tłumieniu hałasu np. zbyt głośnej pracy maszyn. Tworzywa, z których
wykonane są ochronniki, zapewniają duży
komfort użytkowania. Mikrowentylacja
umożliwia lepszą dbałość o kondycję i stan
naszych narządów słuchu. Celem stosowania takich ochronników jest nie tyle spełnienie polskich norm, ile najlepsza ochrona zmysłu słuchu użytkownika.

Niedoceniane
zagrożenie
Skutki nieodpowiedniego zabezpieczenia dróg oddechowych nie są natychmiastowe. Choroby dróg oddechowych rozwijają się wiele lat, a zmiany w układzie oddechowym są często nieodwracalne. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń filtracyjnych dróg
oddechowych. Prezentacja, prowadzona
przez przedstawiciela producenta, objęła
szereg masek i półmasek. Można było nie
tylko obejrzeć każde z pokazywanych zabezpieczeń, ale również sprawdzić na sobie komfort jego użytkowania. Największą
uwagę uczestników pokazów przyciągnęły maski izolujące, które – w razie rozszczelnienia układu – natychmiast sygnalizują to dźwiękiem. Prezenter masek podkreślał również jak ważny jest ich odpowiedni dobór do określonych prac. Wciąż
zdarzają się przypadki stosowania masek, które są nieodpowiednie lub niewła-

ściwie zakładane, tylko na wypadek kontroli inspektora pracy, by ten „się nie czepiał”. Taka maska nie chroni przed żadnym
zagrożeniem. W doborze odpowiedniego
typu maski należy kierować się umiarem
i rozsądkiem. Tak, jak we wszystkim,
chodzi o to, aby nie przedobrzyć i pomóc
a nie utrudniać. Dlatego tak ważne jest prawidłowe dobranie klas filtracyjnych.

Pod
inspektorską
lupą

Indywidualnie taniej
Ochrona słuchu dobrana indywidualnie
dla konkretnej osoby jest w perspektywie
czasu bardziej opłacalna niż stosowanie zabezpieczeń jednorazowych. Przekonywali o tym przedstawiciele wiodącego w Polsce producenta ochronników i protetyki
słuchu. Najnowsze tego typu produkty pozwalają nie tylko chronić słuch, ale również
sprawiają, iż możliwe staje się eliminowanie określonych częstotliwości. W ochronnikach najnowszej generacji słyszana jest
mowa i sygnały alarmowe przy stosunkoI P 11/2009

Rusztowanie na cegłach
W wyniku kontroli prac budowlanych wykonywanych na budowie budynku handlowego w B., inspektor pracy
OIP w Białymstoku stwierdził wykonywanie prac z pomostów roboczych nieprawidłowo wykonanych rusztowań warszawskich kolumnowych (5 kolumn)
o wysokości 8 m.

11/2009 IP

Rusztowania były posadowione niestabilnie – na kawałkach desek i cegłach,
pomosty wykonano z luźno ułożonych desek, nie zabezpieczonych przed możliwością przesunięcia się, nie zamontowano barier ochronnych przy pomostach
roboczych, nie wykonano pionów komunikacyjnych, nie dokonano odbioru stanu technicznego rusztowań. Rusztowa-

Frekwencja, zainteresowanie oraz doświadczenia zdobyte przez licznie przybyłych pracodawców, a uczestników pokazów
z zakresu stosowania środków ochrony indywidualnej, pozwalają bardziej optymistycznie patrzeć na stan bezpieczeństwa
pracy w okręgu lubuskim.
Adam Pisarczyk
OIP Zielona Góra

nia zostały zmontowane przez osoby
nie posiadające kwalifikacji do montażu
rusztowań metalowych.
Stwierdzono także wiele innych nieprawidłowości związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej budowy, maszyn i elektronarzędzi. W związku z dokonanymi ustaleniami inspektor pracy
zastosował środki prawne w postaci
17 decyzji, w tym dwie decyzje wstrzymania prac, trzy decyzje wstrzymania
eksploatacji maszyn i urządzeń, jedną decyzję skierowania do innych prac. Osoba odpowiedzialna – właściciel firmy wykonującej prace budowlane – został
ukarany mandatem w wysokości 1500 zł.
Ponadto inspektor skierował do ZUS
w Białymstoku wniosek o podwyższenie składki wypadkowej ponieważ była to już druga kolejna kontrola, podczas której stwierdzono rażące nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Naukowy wymiar
ochrony pracy
Z udziałem dr. Mariana Liwo, zastępcy głównego inspektora
pracy, odbyło się wręczenie nagród laureatom I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową z Ochrony
Pracy. Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi na naukowy wymiar ochrony pracy w kontekście rozmaitych działań podejmowanych na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy.
Uroczystość zorganizowano 9 października w Warszawie,
w siedzibie Stowarzyszenia Ochrony Pracy, które było inicjatorem konkursu.

Na konkurs napłynęło 30 prac z 11 wyższych uczelni. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazło się aż czterech dyplomantów z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu i dwóch z Politechniki Gdańskiej.
Pierwsze miejsce w kategorii prac magisterskich zdobył Marcin Wiecha z Politechniki Śląskiej za pracę pt. „Ocena skutecz no ści sys te mu za rzą dza nia bhp
na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.” W kategorii prac podyplomowych
laur pierwszeństwa przypadł Anecie
Żukowskiej z Politechniki Gdańskiej
za projekt pt. „Oznaczenie lotnych związków chemicznych chlorowcoorganicz-
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nych w moczu ludzkim pobranym od pracowników pralni chemicznych”.
Przewodniczący jury konkursowego dr
Kiejstut Roman Szymański, gratulując
laureatom i wyróżnionym, podkreślił, że
przekrój tematów zgłoszonych na konkurs
był bardzo szeroki a wszystkie prace osiągnę ły wy so ki po ziom me ry to rycz ny.
– Konkurs jest zupełnie nową jakością
na polu szeroko rozumianej ochrony pracy. Cieszyć może fakt, że problematyka
ochrony pracy zaczyna coraz częściej gościć w działalności naukowej instytutów
naukowych uczelni – powiedział przewodniczący jury.

Spotkanie związane z rozstrzygnięciem kon kur su by ło rów nież oka zją
do nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Ochrony Pracy przyznawanych
przez głównego inspektora pracy. Otrzymali ją, z rąk zastępcy głównego inspektora pracy dr Mariana Liwo: Maciej Sekunda – prezes Spółki SEKA S. A., Józef
Gierasimiuk – główny specjalista w CIOP-PIB, Teresa Sidowska – z Safety and Risk
Management TuDelft w Holandii, Adam
Beluch – emerytowany pracownik OIP
w Katowicach, Zbigniew Cierpka – dyrektor Ośrodka Szkolenia BHP w Warszawie
oraz redakcja miesięcznika „Przy jaciel
przy pracy”.
Rozmowa z Marcinem Wiechą, laureatem nagrody w kategorii prac magisterskich pt. „Ocena skuteczności systemu zarządzania bhp na przykładzie wybranego
przedsiębiorstwa”
Skąd wzięło się Pana zainteresowanie problematyką ochrony pracy?
– Zaczęło się wraz z wyborem tej specjalności jeszcze na czwartym roku studiów. Temat pracy magisterskiej był tego efektem.
Podpowiedział mi go mój promotor.
Jury najwyżej oceniło Pana pracę.
Co, Pana zdaniem, jest w niej takiego
szczególnego, że spotkało się z takim
uznaniem?
– Opracowałem listę kontrolną do oceny skuteczności systemów zarządzania bhp
w oparciu o Polską Normę 18000. Myślę,
że to ten element pracy, w głównej mierze,
przekonał jury, by przyznać mi pierwsze
miejsce. Chodzi o odpowiednie pytania,
które ułożyłem na podstawie wspomnianej
normy.
Jak się Pan przygotowywał do utworzenia tej listy?
– Przeczytałem wiele opracowań dotyczących Polskiej Normy i później, po przemyśleniach i konsultacjach z moim promotorem, uzgodniliśmy, że to będzie lista kontrolna, która oceni system zarządzania bhp
funkcjonujący w walcowni blach grubych
Huty Katowice.
Dlaczego tak ważna jest problematyka dotycząca ochrony pracy?
– Znajomość tych zagadnień i to zarówno przez pracodawców, jak i pracowników
przekłada się na bezpieczeństwo pracy,
a w efekcie na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Istnieje tu ścisła zależność.
Moim zdaniem, problem tkwi w tym, że wielu pracodawców, niestety, niezbyt poważnie
traktuje zagadnienia bhp. Każdy sposób, by
temu przeciwdziałać, jest dobry.
I P 11/2009

Rozmowa z Ryszardem Celedą – prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Ochrony Pracy
Ogólnopolski konkurs na najlepsze
prace dyplomowe z ochrony pracy
jest bodaj pierwszym w Polsce konkursem poświęconym tej, chyba mało
popularnej, problematyce. Z jakim
zainteresowaniem spotkało się jego
ogłoszenie?
– Postanowiliśmy rozpropagować informacje o konkursie, zachęcając także atrakcyjnymi i cennymi nagrodami. Rozmowy
przeprowadzone na wielu uczelniach spowodowały, że otrzymaliśmy prace z jedenastu z nich.
Problematyką ochrony pracy chcieliśmy
zainteresować ludzi młodych, którzy jeszcze nie rozpoczęli pracy zawodowej lub, jako absolwenci studiów podyplomowych,
mają w tym zakresie niewielkie doświadczenie. Jesteśmy przekonani, że jedni
i drudzy, zawodowo będą się parać tą trudną problematyką. W tym choćby wypełnia
się cel naszego konkursu, który jest swoistą pracą u podstaw.
Przewodniczący jury powiedział,
że wszystkie nadesłane na konkurs
prace były interesujące, przez co wybór tych najlepszych stał się naprawdę trudny. Czy w ocenie specjalistów
Stowarzyszenia Ochrony Pracy były takie prace konkursowe, które podzieliły ich opinie?
– Rzeczywiście tak. Ja osobiście byłem
bardzo mile zaskoczony pracą podyplomową poświęconą edukacji bhp dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Czy to oznacza, że z tą wiedzą trzeba aż tak wcześnie docierać?
– W krajach skandynawskich o bhp zaczyna się mówić właśnie na etapie przedszkola. Dotyczy to także zagadnień ochrony
środowiska czy ruchu drogowego. Oczywiście, z taką wiedzą dociera się do dzieci
w sposób dostosowany do możliwości ich percepcji. W Polsce w tym roku, po raz pierwszy po wielu latach, będzie się o tym mówić
w czwartej klasie szkoły podstawowej.
Czy można mówić o praktycznym
przełożeniu inicjatywy SOP, jaką była pierwsza edycja konkursu poświęconego ochronie pracy?
– Myślę, że tak. Ci młodzi ludzie,
gdziekolwiek by pracowali, to stykając się
z zagadnieniami ochrony pracy, będą je właściwie rozumieli i o nie dbali. To było jedno z założeń tego konkursu, który zamierzamy kontynuować w cyklu dwuletnim.
Beata Pietruszka
11/2009 IP

Ojciec
sukcesu

Z Januszem Karolem Grabowskim, wiceprzewodniczącym federacji
NSZZ Pracowników Łączności w Polsce, laureatem Nagrody
im. Haliny Krahelskiej rozmawia Jerzy Wlazło
– W uzasadnieniu wniosku w sprawie
przyznania Nagrody im. Haliny Krahelskiej jest cała lista Pańskich zasług, ale
gdyby Pan sam miał podać powód, dla
którego został pan tegorocznym laureatem to byłby to…
– Sukces prywatny i zawodowy.
– Jednocześnie? Najczęściej sukces
zawodowy osiąga się kosztem życia prywatnego.
– Widzi pan, pracuję w Poczcie Polskiej
już 35 lat. Nawiasem mówiąc, w tym roku wybieram się na emeryturę. W 1982 roku pojawiła się konieczność zorganizowania ludzi
w związki zawodowe, więc przekonywałem
do tego koleżanki i kolegów z Radomia. No
i wtedy usłyszałem kilka razy: „To ja wstąpię,
ale jak ty będziesz przewodniczącym”. Zgodziłem się, z zastrzeżeniem, że ja tylko na początku, a potem to musi ktoś przejąć. I ten początek trwa już 25 lat. Zarówno w OPZZ, jak
i w Federacji Pracowników Łączności zajmowałem się sprawami związanymi z bhp. No
i kilka spraw nam się udało. Przeszkoliliśmy
wszystkich naszych społecznych inspektorów
pracy i przewodniczących organizacji związkowych w zakresie systemowego zarządzania
bhp, stworzyliśmy od podstaw wewnętrzne
procedury bhp stanowiące dokumentację
przygotowującą do wdrożenia tego systemu
w Poczcie Polskiej, zmieniliśmy zasady przyznawania środków ochrony indywidualnej. Długo tak można wyliczać, bo przez wszystkie lata nazbierało się tego trochę. Ale najważniejsza jest zmiana podejścia naszych pracowników do spraw bezpieczeństwa w pracy.
– Jak się to udało?
– Długim i mozolnym tłumaczeniem.
Na samym początku, jak listonosz dostawał
od nas karty oceny ryzyka, to wpisywał najwyżej, że gdzieś tam kiedyś pies na niego wyskoczył. A potem przychodził do nas z prośbą o pomoc, bo coś mu się stało. Wyjmowałem tę jego kartę i pytałem: „A wpisałeś tutaj te strome schody, niebezpieczne przejście

dla pieszych? Jak mamy ci pomóc, skoro nam
tego nie ułatwiasz”. No i dzisiaj w karcie listonosza każdy odcinek jego codziennej drogi ma
swoją specyfikę i szczegółowy opis.
– System zadziałał?
– Chyba nawet lepiej niż się spodziewaliśmy. Jeszcze kilka lat temu co miesiąc odnotowaliśmy 4-5 napadów rabunkowych, w których śmierć ponosili listonosze. Obecnie są
to sporadyczne wypadki. Wprowadziliśmy
nowy system doręczania wypłat, rozłożyliśmy
je na raty na kilka dni, przeszkoliliśmy listonoszy, jak mają reagować w razie napaści.
W najbardziej zagrożonych rejonach zawsze
możemy liczyć na wzmożoną ochronę służb
mundurowych. A czasem nawet drobiazgi wystarczą, żeby ułatwić człowiekowi życie, a jego pracę uczynić bezpieczniejszą, łatwiejszą.
W 2005 roku weszliśmy w spór zbiorowy z pracodawcą, którego główną przyczyną było
nadmierne obciążenie listonoszy. Chodziło
między innymi o różnego rodzaju druki bezadresowe, które dostarczaliśmy do skrzynek. Trochę to trwało, ale udało nam się porozumieć w sprawie opracowania nowych
mierników obciążenia pracą. No i drukami bezadresowymi zajmują się specjalnie do tego wyznaczeni ludzie, listonosze przestali dźwigać
ciężkie i nieporęczne torby, a w ich miejsce
dostali wózki na kółkach. Teraz mamy jeszcze
jeden ważny problem do rozwiązania. Chodzi
nam o wyegzekwowanie rozliczenia czasu pracy na poszczególnych stanowiskach. To bardzo trudne, bo nie da się szczegółowo wyliczyć,
w jakie dni, w jakich godzinach będzie na poczcie wzmożony ruch, a w jakich interesanci
się nie pojawią. To trochę jak loteria, tyle że
w konsekwencji trzeba utrzymywać pełną obsadę pracowniczą na zmianie. Nie oszczędzamy pracodawcy i przy każdej kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy prosimy inspektorów, żeby zwrócili szczególną uwagę właśnie
na to zagadnienie. I, chociaż nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, muszę powiedzieć, że już jakiś postęp jest.
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– A skoro jesteśmy przy niezałatwionych sprawach…
– To muszę wspomnieć o posiłkach regeneracyjnych. Staramy się porozumieć z pracodawcą w celu wypracowania nowych procedur, bo te, według których pracownicy obecnie otrzymują posiłki, są przestarzałe i nie odpowiadają potrzebom. Zresztą, prace związane z badaniem obciążenia pracą i wydatkiem
energetycznym na poszczególnych stanowiskach, doprowadziły nas do zaskakującego
wniosku: że żadna kobieta nie powinna być zatrudniona na stanowisku listonosza. Obciążenie pracą jest wprawdzie w granicach 80-90%,
ale już wydatek energetyczny dochodzi
do 2500 kcal, podczas gdy przy pracach bardzo ciężkich norma dla kobiet to 1300 kcal.
Na tej podstawie staramy się teraz przekonać
pracodawcę, że nie na każdym stanowisku musi być 100% obciążenia pracą. Ale te rozwiązania jeszcze przed nami.
– Wraz z doświadczeniem zmienia
się podejście do bezpieczeństwa pracy?
– Nie chodzi tylko o doświadczenie. Zmienia się rzeczywistość. Od dawna wiadomo było, że listonosze są narażeni na ataki bandytów i psów, że mogą wpaść pod samochód lub

skręcić nogę na schodach, że i listonosze, i nasi pracownicy na poczcie są narażeni na urazy związane z podnoszeniem i dźwiganiem ciężarów. Ale nadeszła komputeryzacja. No
i musieliśmy dojść do porozumienia w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory oraz okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego. Ale to nie wszystko. W związku z pracą przy komputerze pojawiają się skrzywienia
kręgosłupa. Przykro o tym mówić, ale w tym
roku mieliśmy pierwszy od lat zgon w pracy
z przyczyn zawodowych: zawał. I odzywa się
dzwonek ostrzegawczy, bo naszych pracowników coraz częściej dotykają choroby wieńcowe. Trudno temu zaradzić. Jedno co możemy
zrobić: nasza organizacja związkowa wykupuje dla swoich członków turnusy sanatoryjne
w liczbie ok. 100 skierowań rocznie, w zależności od tego, na ile pozwalają fundusze. My
pokrywamy połowę kosztów, resztę dopłaca
pracownik. To już jakaś pomoc.
– Powiedział Pan na wstępie, że wybiera się w tym roku na emeryturę, a teraz Pan mówi, ile jeszcze jest do zrobienia. Kto to będzie kontynuował?

Psycholog odpowiada

Jak nie wypalić się w pracy?
Jestem starszym inspektorem pracy. Od kilku lat, obok kontroli, zajmuję się prewencją i promocją, która zajmuje mi coraz więcej
czasu. Chcąc w pełni wywiązać się z obowiązków, przynoszę pracę
do domu. Chodzi głównie o dokumentację, na zrobienie której brakuje mi często czasu w godzinach pracy. Cierpią na tym moje relacje z rodziną. Nadmiar obowiązków zawodowych powoduje również,
że bez entuzjazmu, a wręcz z poczucia obowiązku, wykonuję pracę,
która wcześniej była moją pasją. Coraz częściej myślę o… emeryturze, ale do niej mam, niestety, jeszcze kilka lat!
Wypalenie zawodowe dotyczy szczególnie osób, których praca polega na podejmowaniu trudnych decyzji, które zmuszone są do dotrzymywania reżimów czasowych oraz skupiania się na szczegółach
i utrzymania stale napiętej uwagi. Zjawisko to jest procesem, który obejmuje kilka etapów. W pierwszym stadium – ostrzegawczym
– pojawiają się takie dolegliwości jak: bezsenność, zmęczenie i niepokój bez widocznej przyczyny, infekcje, bóle głowy itp. W kolejnej,
zdecydowanie dłuższej fazie, charakterystyczne objawy to: gwałtowne wybuchy irytacji, pogardliwe i instrumentalne traktowanie innych
osób. W trzecim stadium stan ten staje się chroniczny. Mogą pojawić się problemy gastryczne (np. wrzody żołądka), układu krążenia
(np. nadciśnienie), napady lęku, poczucie alienacji, obniżone poczucie osiągnięć osobistych, stan nadmiernej koncentracji na emocjach
i ich wyładowaniu oraz nadużywanie środków psychoaktywnych.
Niejednokrotnie problemy te przenoszone są na rodzinę i przyjaciół. Tak więc, w takiej sytuacji, cierpi nie tylko osoba dotknięta
wypaleniem, ale także jej otoczenie.
W profilaktyce antystresowej istotne jest zatem szukanie przeciwwagi dla spraw zawodowych, na przykład w pasjach lub rodzinie, traktowanie pracy mniej osobiście. Chodzi o to, aby nie zatracić granic i nadmiernie nie identyfikować się z problemami zawodowymi. Oddzielając życie osobiste od pracy, doceniając przede wszystkim ten pierwszy aspekt, należy jednak pamiętać, że każdy z nas jest indywidualistą, życie jest płynne i błędem jest tworzenie za wszelką cenę sztucznego podziału, aby zachować równowagę w swoim planie dnia i pre-
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– W związkach znajdą się odpowiedni ludzie, ale jednocześnie dochodzimy do tego,
o czym również powiedziałem na samym początku: do swoistego sukcesu osobistego. Łatwo się można domyślić, że moja praca w jakiś sposób miała wpływ na dom i rodzinę.
Człowiek musi się wygadać, więc nieraz
przy obiedzie opowiadałem o swoich problemach, rozmawialiśmy o moich spotkaniach,
negocjacjach. I proszę sobie wyobrazić, że
obie moje córki już są inspektorami, jedna
na poczcie, druga w urzędzie skarbowym. Powiem więcej, jeden z zięciów właśnie skończył Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska
i również poważnie rozważa poświęcenie się
pracy inspektora.
– To czego można jeszcze życzyć
człowiekowi tak spełnionemu?
– Stabilizacji w okresie kryzysu. Poczta
Polska to wielka instytucja zatrudniająca 100 tysięcy pracowników. Przetrwaliśmy ostatnie 30 lat, a nie były one łatwe, ale
teraz czekają nas negocjacje dotyczące redukcji załogi. To bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie.
– Dziękuję za rozmowę.

cyzyjnie wyznaczyć czas przeznaczony na pracę oraz na swoje zainteresowania, ponieważ efekt może być odwrotny. Każdy z nas powinien sam określić, kiedy jest czas na pracę, a kiedy na przyjemności,
zadając sobie na przykład pytania: czego potrzebuję danego dnia? Co
pozwoli mi na polepszenie samopoczucia? Czy, jeżeli wezmę dokumenty do domu, albo zostanę po godzinach, będę spokojniejszy?
Osoby, u których pojawiają się obawy dotyczące trudności związanych z pracą zawodową, zazwyczaj skoncentrowane są na emocjach,
na przeżywaniu problemu. Warto w takiej sytuacji spróbować sformułować swoje obawy, ponieważ często są one tylko pewnymi przewidywaniami, które nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, a następnie skupić się na zadaniu, na zachowaniach mających
na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
Jeżeli za bardzo koncentrujemy się na przewidywanych trudnościach warto ustalić najpierw, co mamy zrobić, a dopiero później w jaki sposób, starając się wymyślić jak najwięcej sposobów na rozwiązanie danego problemu, rozważając przy tym jego dobre i złe strony, no i oczywiście wybierać te najodpowiedniejsze.
W pozostawieniu pracy w murach swojej instytucji pomaga wyznaczanie sobie realistycznych celów. Projekty dalekosiężne oraz te najtrudniejsze warto uzupełniać celami cząstkowymi, wymiernymi, które są możliwe do osiągnięcia w przeciągu dnia, tygodnia, miesiąca.
Podział zadania na mniejsze części daje poczucie, że robimy postępy, zwłaszcza, gdy wcześniej sami ustalimy po czym poznamy, że
je osiągnęliśmy. Uwaga! należy nagradzać się za postępy (np. wyjście do kina, dobra kolacja).
Należy też pamiętać, że motywacja wewnętrzna jest silniejsza
od zewnętrznej. Może zatem warto się przyjrzeć, co dobrego można uzyskać z tego co się robi. Być może uczymy się czegoś nowego? W każdym razie, warto korzystać z nowych doświadczeń i nie
poddawać się rutynie, zauważać to, co dobre, nawet jeśli są to drobne sprawy. Doceniając zalety i dobrą wolę innych, łatwiej znieść nieuniknione porażki i frustrujące sytuacje.
Joanna Bartoszek psycholog, GIP
Pytania do psychologa prosimy przesyłać na adres:
jbartoszek@gip.pl
I P 11/2009

EURONEWSY
Stop dyskryminacji

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.

HISZPANIA

Szefowie hiszpańskich resortów Równych Szans oraz Pracy
i Imigracji podpisali dwa protokoły, na mocy których oba ministerstwa zobowiązują się do wzajemnej współpracy w celu zwalczania dyskryminacji kobiet w miejscu pracy, w szczególności
pod względem wynagrodzeń. Koncentrują się na zwiększonej kontroli zatrudnienia w sektorach, które wykazują największy
udział zawodowy kobiet. Ministerstwo Pracy i Imigracji ma sprawdzić, przy zaangażowaniu Inspekcji Pracy, czy dyskryminacja – pośrednia lub bezpośrednia – w kontekście wynagrodzeń rzeczywiście ma miejsce. Dyskryminacja ta miałaby wynikać z „uznaniowego” przyznawania mężczyznom dodatków do wynagrodzeń,
których kobiety w tej samej kategorii zawodowej nie otrzymują.
W tym celu, przeprowadzone zostaną kontrole w około 260 przedsiębiorstwach, gdzie zbadane będą wynagrodzenia, które zostały wypłacone w ostatnich dwóch latach oraz składki społeczne
odprowadzone w tym okresie. Wyniki analizy i informacje na temat środków podjętych podczas działań inspektorskich zostaną
przekazane do Ministerstwa Równych Szans.
Drugi protokół koncentruje się na zwalczaniu nieprawidłowości związanych z procesem zatrudniania w sektorach o największym udziale zawodowym kobiet. Szczególna uwaga będzie
zwrócona na zjawisko nieprzepisowego zatrudniania żeńskich pracowników na niepełny etat lub unikania rejestracji pracownic w systemie ubezpieczeń społecznych w tych sektorach zawodowych.
Wstępnie protokoły obowiązywać będą przez jeden rok, jednak
nie wyklucza się możliwości przedłużenia ich ważności. Oba zaangażowane ministerstwa mają powołać wspólne komisje, których zadaniem będzie sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem
postanowień każdego z porozumień.

Szkolenia dla zdrowia FRANCJA
Xavier Darcos, francuski minister pracy, stosunków społecznych, rodziny, solidarności i spraw miejskich, zainicjował we wrześniu br. działalność Francuskojęzycznej Sieci ds. szkoleń w zakresie zdrowia zawodowego. Celem sieci ma być zapewnienie instrumentów pedagogicznych, które umożliwią przeszkolenie,
pod kątem zdrowia w pracy, kadr zarządzających w jak największej liczbie przedsiębiorstw, tak aby zdrowie zawodowe zyskało
równie ważny wymiar, co jakość pracy i produktywność.

Ofiary stresu
Według INSERM (Krajowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych) liczba samobójstw we Francji wzrosła przez ostatnie 20
lat i utrzymuje się na poziomie 12 tysięcy przypadków w skali
rocznej. Liczba ofiar samobójstw jest większa niż liczba ofiar wypadków samochodowych. Prowadzone statystyki nie pozwalają
obecnie na stwierdzenie, jaka część z 12 tysięcy rocznych samobójstw jest wynikiem nadmiernego stresu zawodowego. W ostat11/2009 IP

nich tygodniach temat stresu zawodowego ponownie wrócił
na pierwsze strony gazet. A wszystko za sprawą kolejnego już samobójstwa we France Telecom. To już 24 ofiara trudnych warunków pracy w tej firmie (w przeciągu 18 miesięcy). Zwiększoną
liczbę samobójstw odnotowuje ostatnio także Michelin. W sierpniu br. jeden z pracowników tej dużej formy motoryzacyjnej podjął decyzję o samobójstwie, spowodowaną prawdopodobnie brakiem wsparcia po powrocie do pracy ze zwolnienia chorobowego (będącego konsekwencją wypadku przy pracy). Związki zawodowe zapowiadają podjęcie działań w celu zapobieżenia takim sytuacjom w przyszłości.

W budownictwie

IRLANDIA

Minister zajmujący się sprawami pracy – Dara Calleary pogratulował Stowarzyszeniu na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie
(CSP) osiągnięć na półmetku trzyletniego planu, w który są zaangażowani i wezwał przedstawicieli branży do udzielania stowarzyszeniu wsparcia. Minister ostrzegł jednak przed popadaniem
w samozadowolenie w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy, zwracając uwagę na poważne skutki załamania gospodarczego i ich wpływ na sektor budowlany. Zdaniem ministra Calleary,
„W tych trudnych czasach, bardzo ważne jest, aby zawsze mieć
na uwadze priorytety: zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i stawiać je ponad osiąganie zysków”. Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie, założone w 1999 r., to główny inicjator działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przestrzeni
ostatnich dziesięciu lat. Dziś widać, że wielostronna współpraca pomiędzy pracownikami, pracodawcami i instytucjami państwowymi, wraz ze stowarzyszeniami zawodowymi, przynosi zamierzone rezultaty. Pomimo poprawy sytuacji, nadal wiele jest do zrobienia – powiedział Martin O’Halloran, szef irlandzkiej inspekcji pracy. Szczególne zaniepokojenie budzi wzrost liczby ofiar
śmiertelnych wskutek upadku z wysokości. W tym roku siedmiu
pracowników straciło życie w wyniku upadków z wysokości; wielu z nich to drobni podwykonawcy wykonujący prace remontowe na niskich wysokościach.

Oświetlenie

NIEMCY

Już teraz, gdy dni stają się krótsze, zdajemy się na sztuczne
oświetlenie. Właściwy poziom oświetlenia w biurze, laboratorium
czy w hali produkcyjnej może zapobiegać wypadkom. Zwracają
na to uwagę związki zawodowe oraz branżowe kasy ubezpieczenia wypadkowego. „Właściwe oświetlenie pomaga w porę rozpoznać zagrożenie potknięciami i poślizgnięciami i uniknąć wypadków. Ponadto odpowiednie oświetlenie ma duży wpływ na zdrowie pracowników i wydajność pracy”, twierdzi Gerold Soestmeyer, szef DGUV. Dobre oświetlenie pozwala chronić oczy, zapobiega przedwczesnemu zmęczeniu, ułatwia koncentrację. Oświetlenie powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Właściwe oświetlenie zależy od wielu czynników. Optymalnym
rozwiązaniem jest używanie w miejscu pracy światła dziennego.

29

Jeżeli jest to niemożliwe, należy optymalnie dostosować oświetlenie sztuczne. Dużą rolę odgrywają też sposób wykonywania
czynności, czas oraz wiek pracownika.

Reprezentacja

LUKSEMBURG

Program działań nowego rządu obejmuje wprowadzenie
zmian w zakresie reprezentacji pracowników w przedsiębiorstwach. Związki zawodowe uważają, że uregulowania prawne dotyczące reprezentacji pracowników pochodzące z lat 70. nie odzwierciedlają aktualnych realiów pracy w przedsiębiorstwach. Już
w 2004 r. opracowany został projekt zmian przepisów w tym zakresie, jednak prace nad nim nie zostały zakończone. Nowy rząd
zamierza do nich powrócić, jednak przedstawiciele pracodawców
nie popierają planowanej reformy.

REACH
Przy okazji Forum Chemicznego w Helsinkach, organizacja pracodawców BusinessEurope przedstawiła pierwsze wyniki badań
dot. nałożonych rozporządzeniem REACH obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystywania chemikaliów. Organizacja
przedstawiła siedem działań priorytetowych mających na celu optymalizację implementacji REACH. BusinessEurope opowiada się
przede wszystkim za ograniczeniem obciążenia finansowego. Inny pogląd prezentuje Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), która popiera obowiązki przewidziane w rozporządzeniu REACH.

Łatwiej o pracę

NORWEGIA

Jak podał dziennik „Nor way Post”, od 1 października br. obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu podjęcia pracy w Nor wegii nie będą potrzebować zezwolenia na pobyt. Mają jedynie obowiązek zarejestrowania się na policji. Nowe przepisy mają zastosowanie do obywateli wszystkich państw
EOG, z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii. Są one częścią aktu ustawodawczego, który ma zabezpieczyć obywatelom wspomnianych
krajów swobodę przemieszczania się w obrębie EOG.

Maszyny

WIELKA BRYTANIA

HSE opublikowało ostrzeżenie przed zagrożeniem, jakie może wystąpić podczas używania podnośników nożycowych typu „Liftlux”, modeli SL260-25 i SL245-25. Niedawne awarie tego typu podnośników wynikały z wad konstrukcyjnych głównego elementu podpierającego, tj. podwozia. HSE publikuje ostrzeżenie
jeszcze przed zakończeniem swojego dochodzenia w sprawie wspomnianych awarii, tak, aby dostawcy i użytkownicy tego typu podnośników mogli szybko podjąć stosowne działania i zapobiec ewentualnym wypadkom. Maszyny nie poddane dotychczas wymaganym kontrolom powinny zostać jak najszybciej wycofane z eksploatacji i skontrolowane przez wykwalifikowane osoby.

Do robotników budowlanych
HSE rozpoczęło kampanię mającą na celu informowanie robotników budowlanych z Polski, Rumunii i Indii, pracujących w Londynie, na temat zasad bhp na budowach oraz roli HSE w udzielaniu im pomocy i ochronie ich praw, zgodnie z obowiązującymi prze-
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pisami. HSE chce uświadomić imigrantom, że mają oni takie samo prawo do ochrony zdrowia i życia w miejscu pracy, jak robotnicy brytyjscy. W ramach kampanii, HSE wydało w różnych językach małoformatowe ulotki nt. bhp, które będą rozprowadzane wśród
imigrantów, oraz uruchomiło specjalną, poufną linię telefoniczną
obsługiwaną w językach ww. imigrantów – dla Polaków jest to numer: 0207 556 2239. HSE uruchomiło też adres poczty elektronicznej: outreach@hse.gsi.gov.uk i specjalną stronę internetową.

W budownictwie
Prace na wysokości pozostają najważniejszą przyczyną wypadków śmiertelnych w pracy i jedną z głównych przyczyn wypadków
ciężkich. Po ciężkim wypadku 19-latka, który naprawiał dach o słabej konstrukcji i spadł z wysokości 10 metrów do pomieszczeń fabrycznych, szkocka firma i jej podwykonawca zostali uznani winnymi naruszenia przepisów Ustawy o bhp z 1974 r. i ukarani na kwotę odpowiednio 6 i 3 tys. funtów. W związku z ww. wyrokiem, 31
sierpnia 2009 r. HSE opublikowało ostrzeżenie przed zagrożeniami podczas wykonywania prac na słabych dachach lub prowadzenia ich napraw.
● We wrześniu br. firma budowlana z Glasgow została uznana
winną z powodu niezapewnienia odpowiednich standardów bhp,
w wyniku czego 20-letni praktykant pracujący jako cieśla spadł z wysokości 4 metrów przez otwór w stropie, zakryty tylko kawałkiem
płyty wiórowej, która pod jego ciężarem złamała się. Otwór powinien być właściwie zabezpieczony – tzn. albo otoczony solidną barierką, albo zakryty elementem odpowiednio wytrzymałym i przymocowanym. Firmę ukarano grzywną w wysokości 20 tys. funtów.
● HSE przypomniało pracodawcom o zapewnieniu odpowiednich szkoleń i nadzoru nad osobami zatrudnionymi przy pracach
na wysokości. Bezpośrednią przyczyną ostrzeżenia HSE był
śmiertelny wypadek robotnika, który pracował przy instalacji kontenera przeznaczonego na tymczasowe pomieszczenie biurowe.
Wspomniany robotnik chciał rozładować kontener z ciężarówki,
wszedł na jego górną powierzchnię, aby podczepić linę nośną żurawia i spadł na jezdnię, doznając obrażeń głowy ze skutkiem śmiertelnym. Dostawcę kontenera uznano winnym naruszenia Ustawy
o bhp z 1974 r. i ukarano grzywną w wysokości 80 tys. funtów plus
zwrot kosztów (8 tys. £).
● HSE wydało ostrzeżenie, przypominając firmom o konieczności podejmowania właściwych środków ostrożności, jeśli ich pracownicy muszą wykonywać prace na wysokości. Bezpośrednią przyczyną był wypadek robotnika, który wymieniał pokrycie dachu i spadł
przez okno dachowe, doznając pęknięć czaszki. Zatrudniającej go
firmie postawiono trzy zarzuty naruszenia Rozporządzenia o pracach na wysokości i ukarano na łączną kwotę 23,5 tys. funtów plus
ok. 3,5 tys. £ jako zwrot kosztów. Kary w tym przypadku były wyższe niż w sprawach opisanych powyżej, ponieważ zaczęła obowiązywać nowa Ustawa o naruszeniach przepisów bhp z 2008 r., która daje sądom możliwość nakładania wyższych kar finansowych.
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„Stres pozytywny”
4 listopada był w Wielkiej Brytanii „Krajowym dniem świadomości nt. stresu”. Tegoroczna kampania Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Stresem (International Stress Management Association) koncentruje się na podkreślaniu pozytywnych
aspektów stresu (wg motto „stressing the positives”).
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą
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Pomyłka i rutyna przyczyną śmierci
Niefrasobliwość doświadczonego pracownika doprowadziła do tragedii w okolicach Olsztyna, gdy pracownicy pogotowia energetycznego przystępowali do wymiany przewodów pod napięciem. W wyniku porażenia zginął 50 letni mężczyzna od 18 lat pracujący w pogotowiu.
Jak ustalił inspektor pracy badający zdarzenie, poszkodowany – kierujący zespołem, pełniący funkcję „dopuszczającego”
– sam bezpośrednio przyczynił się do tragedii zupełnie lekceważąc zagrożenie, obowiązujące przepisy i instrukcje bhp.
W dniu wypadku dwaj pracownicy pogotowia elektroenergetycznego, w tym poszkodowany, otrzymali pisemne polecenie dotyczące wymiany odcinka przewodu ochronno-neutralnego PEN
w linii napowietrznej 0,4 kV (linia nr 1). Prace miały być wykonane przy wyłączonym napięciu w linii. Podczas przygotowywania miejsca pracy poszkodowany pomyłkowo wyłączył w stacji
transformatorowej obwód nr 2 zamiast obwodu nr 1, następnie,
w miejscu wymiany przewodu, wszedł na słup przelotowy, dotknął
dłonią do przewodów elektrycznych i został porażony prądem elektrycznym. Nie sprawdził uprzednio braku napięcia w przewodach
i nie założył uziemiaczy na przewody, pomimo że w samochodzie
pogotowia energetycznego miał drążki izolacyjne, uziemiacze
i wskaźnik napięcia. Wskutek porażenia prądem pracownik zmarł
na miejscu wypadku. Jak wykazała sekcja zwłok, wyłączną przyczyną zgonu pracownika było porażenie prądem elektrycznym.
Badanie krwi poszkodowanego wykazało, że nie był pod wpływem
alkoholu.
Inspektor pracy stwierdził, że główną przyczyną wypadku było przystąpienie poszkodowanego do pracy bez wyłączenia napięcia, co doprowadziło do śmiertelnego porażenia prądem.
Na wypadek miały też wpływ inne przyczyny wynikające ze zbytniej rutyny i zlekceważenia przez pracownika (kierującego zespołem) zagrożenia:
G nieprzestrzeganie podstawowych przepisów bhp – nie sprawdził braku napięcia i nie uziemił miejsca pracy na słupie, zlek-

Stacja transformatorowa; widoczne wyraźne oznakowanie obwodu nr 2, który poszkodowany wyłączył zamiast obwodu nr 1

ceważył możliwość porażenia prądem elektrycznym, pomimo że
był w pełni świadomy tego zagrożenia ze względu na wieloletnie
doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje,
G niestosowanie urządzeń zabezpieczających – brak obustronnego uziemienia miejsca pracy na słupie,
G dotknięcie przewodu elektrycznego będącego pod napięciem bez upewnienia się czy napięcie w linii zostało wyłączone,
G niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności – poszkodowany pomyłkowo wyłączył inną linię niż określona w poleceniu pisemnym; linie w stacji transformatorowej
były odpowiednio oznaczone tabliczkami, poszkodowany miał więc
możliwość odczytania oznaczenia wyłączonej linii.
W wyniku kontroli inspektor pracy wydał cztery decyzje nakazujące:
G zapewnienie pracownikom pogotowia energetycznego
sprawnego uziemiacza przenośnego;
G ustalenie w instrukcji eksploatacji stacji transformatorowej
rodzaju i parametrów uziemiaczy, które należy stosować w tej
stacji;
G udostępnienie pracownikom pogotowia energetycznego instrukcji obsługi uziemiacza typu ST stosowanego do współpracy z rozłącznikiem SZ51;
G zapewnienie pracownikom pogotowia energetycznego
urządzenia ewakuacyjno-ratunkowego umożliwiającego bezpieczne zdjęcie poszkodowanego pracownika ze słupa.

Słup, na którym doszło do wypadku; widoczna poplątana lina asekuracyjna
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