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cisk kładzie na działalność nakazową, przede wszystkim dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem.
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Kontrola i prewencja
– razem czy osobno?
Aktualnym zagadnieniem dla kierownictwa irlandzkiego urzędu
oraz inspektorów jest znalezienie
odpowiedniej równowagi pomiędzy działaniami prewencyjnymi
(prevention) podejmowanymi
w czasie kontroli, a stosowaniem
środków przymusu (enforcement).
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Jubileusz 60-lecia społecznej inspekcji pracy
Pod patronatem marszałka Bronisława Komorowskiego w Sali Kolumnowej Sejmu 16 lutego br.
odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia społecznej inspekcji pracy. Zorganizowała ją Rada Ochrony Pracy wspólnie z największymi centralami związkowymi i Państwową Inspekcją Pracy. W uroczystości wzięło udział ponad 300 społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli parlamentu,
resortów, urzędów centralnych, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.
Z inicjatywy II Kongresu Związków
Zawodowych, obradującego w czerwcu 1949 r., opracowano ustawę o społecznej inspekcji pracy, którą Sejm uchwalił 4
lutego 1950 r. Dawała ona początek spo-

ników w celu wzmożenia kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, poprawy stanu bhp, jak również wzmocnienia walki bezpośrednio w zakładach pracy z chorobami zawodowymi. Obecnie wie-

łecznej służbie, powoływanej jako organ zakładowych organizacji związkowych i pełnionej w zakładach przez samych pracow-

lotysięczna rzesza społecznych inspektorów pracy – to znakomici fachowcy, wybitni specjaliści różnych dziedzin, technicy,

Czas pracy w II Rzeczpospolitej
W związku z obecną dyskusją dotyczącą zmian przepisów o czasie
pracy, warto przyjrzeć się regulacjom prawnym, które obowiązywały
wcześniej. Interesującym może być
retrospektywne spojrzenie na okres
powstawania państwa polskiego.
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Mściwość czy konsekwencja?
Wielomiesięczne zmagania inspektora pracy, mające
na celu wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia i życia
pracowników przyniosły wymierny skutek – stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, która znalazła
się pod nadzorem elbląskiego oddziału Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Olsztynie, zdecydowanie się poprawił. Zmiany na lepsze dotyczyły też prawnej ochrony pracy – umowy o dzieło zostały zamienione
na umowy o pracę.

ergonomiści, przedstawiciele służby zdrowia. Wnoszą oni znaczący wkład w poprawę warunków pracy w zakładach i na poszczególnych stanowiskach, a także upowszechnianie wśród pracowników i pracodawców kultury bezpieczeństwa pracy.
Mówił o tym, zwracając się do jubilatów,
marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Podkreślił, że społeczni inspektorzy
pełnią w zakładach pracy dobrą, ważną i potrzebną rolę. Wyraził przekonanie, że
mają świadomość nowych wyzwań, nowych
okoliczności, nowego stylu organizowania
pracy, co niesie ze sobą potrzebę wyznaczania sobie kolejnych celów i kierunków
działania z myślą o przyszłości.
W imieniu własnym, kierownictwa oraz
wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wyrazy uznania, szacunku oraz podziękowania za wieloletnią działalność w służbie człowieka w środowisku pracy przekazał społecznym inspektorom główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając.
Dokończenie na stronie 6.
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Praga „Europejska konferencja dotycząca samozatrudnienia i pozornego samozatrudnienia w budownictwie” odbyła się 4 i 5 lutego w stolicy Republiki Czeskiej. Zorganizowały ją Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (EFBWW) i Europejska Federacja Budownictwa (FIEC), przy wsparciu głównych partnerów społecznych w europejskiej branży budowlanej Komisji Europejskiej. EFBBW reprezentuje 2,3 mln pracowników zrzeszonych w 74
związkach zawodowych w 30 krajach, zaś FIEC – 34 federacje związkowe z 29 państw. W trakcie konferencji szczegółowo przeanalizowano sytuację w zakresie samozatrudnienia oraz zwalczania pozornego
samozatrudnienia w sektorze budowlanym w 11 krajach Unii Europejskiej: Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech,
Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. W konferencji
uczestniczyli: Michał Tyczyński, wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP i Jarosław Cichoń, starszy specjalista
w tym departamencie, który przedstawił referat na temat doświadczeń
polskich inspektorów pracy w zakresie prewencji i sankcjonowania pozornego samozatrudnienia w budownictwie.
Ostrołęka Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając, okręgowy inspektor pracy w Warszawie Janusz Niedziółka oraz Małgorzata Wilemska – kierownik oddziału PIP w Ostrołęce spotkali się w trzeciej dekadzie stycznia z przedstawicielami władz miasta, samorządowcami i przedstawicielami związków zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Andrzej Kania, prezydent Ostrołęki Janusz
Kotowski, zastępca starosty powiatu ostrołęckiego Witold Pakieła,
przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy Krystyna Szymołon,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jacek Małkowski, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Ostrołęce Andrzej Zawalich i reprezentujący Radę Województwa Mazowieckiego OPZZ Kazimierz Maciejewski. Omawiano plan działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy na 2010 r. oraz współpracę z partnerami społecznymi podczas realizacji działań prewencyjno-promocyjnych. Szef PIP spotkał się
z pracownikami oddziału w Ostrołęce. Rozmawiano o kontraktowanej
działalności kontrolnej w 2010 r., infor matycznych programach
usprawniających pracę inspektora oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji pracowników inspekcji.
Wrocław „Społeczna Inspekcja Pracy – dobro czy uciążliwość dla
firmy?” – pod takim hasłem 4 lutego w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy odbyła się konferencja z okazji sześćdziesięciolecia uchwalenia ustawy o społecznej inspekcji pracy. Zorganizowali ją:
Okręgowy Inspektorat Pracy oraz Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ
„Solidarność”. Patronatem objął seminarium Główny Inspektorat Pracy, który na spotkaniu reprezentowany był przez zastępcę głównego
inspektora dr. Mariana Liwo. Społeczni inspektorzy pracy odebrali
z rąk wiceszefa PIP Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy. Dr Marian Liwo omówił w swoim wystąpieniu rolę społecznej inspekcji pracy w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków

pracy w zakładach. W dyskusji panelowej wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych, pracodawcy i inspektorzy pracy. Starano się
odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule konferencji oraz zastanawiano się oraz nad możliwością takich zmian ustawy o społecznej inspekcji pracy, które przystosowałyby ją do współczesnych wymagań.

Lublin Z inicjatywy lubelskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, w Nadrzeczu k. Biłgoraja odbył się 13 i 14 lutego I Zjazd Rzemieślników Branży Motoryzacyjnej. Wzięli w nim udział rzemieślnicy i przedsiębiorcy z terenu województwa lubelskiego prowadzący firmy motoryzacyjne. Na zaproszenie organizatorów zjazdu, w spotkaniu uczestniczył inspektor pracy Dariusz Wronowski, który przedstawił podstawowe zagadnienia związane z legalnością zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej. Wykład inspektora pracy stał się okazją
do wymiany doświadczeń zawodowych oraz pogłębienia wiedzy na temat prawa pracy, w tym podstawowych obowiązków przedsiębiorców
i pracodawców w zakresie legalności zatrudnienia oraz likwidowania
zjawiska tzw. „szarej strefy” w gospodarce. W spotkaniu wzięło
udział 53 pracodawców oraz 7 pracowników firm dystrybuujących materiały lakiernicze oraz narzędzia dla potrzeb branży motoryzacyjnej.
Poznań Okręgowy inspektor pracy Krzysztof Fiklewicz spotkał
się 9 lutego w siedzibie spółki Euro Poznań 2012 z prezesem zarządu Ryszardem Dembińskim i dyrektorem kontraktu Grzegorzem
Starzakiem, reprezentującym Hydrobudowę Polska S.A. W spotkaniu uczestniczyli również koordynator OIP ds. Euro 2012 Krzysztof
Duda, kierownik budowy Andrzej Michalski oraz inspektorzy nadzoru inwestora. Na spotkaniu omówiono działania PIP w zakresie prewencji i kontroli w 2009 r. Inspektorzy pracy pozytywnie ocenili stan
bezpieczeństwa pracy na budowie. Jednocześnie uznali, że system nadzoru nad warunkami pracy wymaga cały czas skutecznego monitoringu. Wskazali, iż szczególnie dużą rolę odgrywa średni nadzór budowy,
który w bardziej skuteczny sposób winien egzekwować przestrzeganie przepisów bhp od pracowników i podwykonawców. W działania te

należy zaangażować również inspektorów nadzoru inwestora. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z planem działań PIP na 2010 r. Wszyscy uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele wykonawcy otrzymali materiały prewencyjne PIP.

Białystok Z udziałem okręgowego inspektora pracy Dariusza
Siwczyńskiego oraz przedstawicielki Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność” Izabeli Żmojdy w końcu stycznia odbyło się podsumowanie dwuletniego cyklu szkoleń w ramach „Klubu Społecznego Inspektora Pracy”, działającego przy podlaskiej „Solidarności”. Zaświadczenia ukończenia szkoleń odebrało 26 osób. Szkolenia te, organizowane przez Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”,
mają ośmioletnią tradycję. Uczestnikami są głównie związkowcy pełniący obowiązki społecznego inspektora pracy, ale także inni zainteresowani problematyką prawa pracy. W 2009 r. inspektorzy pracy szkolili słuchaczy w trakcie ośmiu spotkań. Tematykę ustalił organizator
uwzględniając potrzeby uczestników. W trakcie szkoleń przedstawiono m.in. problematykę oceny ryzyka zawodowego, prawa pracowników w przypadku zwolnień grupowych. Omówiono też postępowanie
powypadkowe, organizację pracy zakładowej społecznej inspekcji pracy, prowadzenie książki zaleceń społecznego inspektora pracy oraz inne zagadnienia interesujące uczestników.
Wrocław Okręgowy inspektor pracy Tomasz Gdowski, szef Dolnośląskiego Zespołu Budownictwa Jarosław Głowacki i inspektor
Mirosław Hanusewicz spotkali się 10 lutego na terenie wrocławskiego portu lotniczego, by z inwestorem i realizatorami tej inwestycji porozmawiać na temat bezpieczeństwa pracy. Przedstawicieli inwestora, czyli spółki Port Lotniczy Wrocław S. A., inwestora zastępczego ECM
Group Polska sp. z o. o., kierownictwo budowy firmy Hochtief Polska
sp. z o. o., a w szczególności inspektorów ds. bhp zatrudnionych przez
generalnego wykonawcę, zapoznano z najczęściej występującymi zagrożeniami przy tego rodzaju pracach. Określono zasady wzajemnej
współpracy, której celem jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych.
Przedstawiono potrzebę wzmożenia nadzoru inwestorskiego nad bezpieczeństwem pracy na budowie, w szczególności poprzez powołanie
koordynatora ds. bhp. Inwestor zaproponował organizowanie okresowych spotkań roboczych, analizujących dotychczasowy stan bhp które stworzą możliwość formułowania wniosków na przyszłość. Okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu podkreślił szczególne zainteresowanie inspekcji pracy inwestycjami realizowanymi w związku z organizacją w naszym kraju mistrzostw Europy EURO 2012, którego najlepszym przejawem jest objęcie specjalnym nadzorem kontrolnym i prewencyjnym tych inwestycji.
Gdańsk Okręgowy Inspektorat Pracy po raz kolejny zaakcentował swoją obecność na XIII Targach Piekarnictwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa BALTPIEK, XV Targach Zaopatrzenia i Wyposażenia Gastronomii i Sklepów GASTRO-EXPO oraz V Targach Wyposażenia Hoteli Ciepły Bałtyk zorganizowanych od 17 do 19 lutego przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Swoje produkty wystawiało ponad 150 firm
z kraju i zagranicy, w tym producenci i dystrybutorzy maszyn, urządzeń oraz gotowych produktów i dodatków stosowanych w piekarnictwie, cukiernictwie i mleczarstwie. W uroczystym otwarciu targów wziął
udział Zbigniew Długokęcki zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku. Stoisko Państwowej Inspekcji Pracy cieszyło się dużym
zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i zwiedzających, którzy mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty wydawniczej naszego urzędu oraz zasięgnąć porad prawnych i technicznych. Z poradnictwa i wydawnictw PIP korzystali także uczniowie gdańskich szkół.

Łódź Po raz szósty Okręgowy Inspektorat Pracy został zaproszony do udziału w targach budownictwa „INTERBUD”, które odbyły się
od 11 do 14 lutego w Łodzi. Stoiska 356 wystawców odwiedziło ponad 15
tysięcy zwiedzających. Wśród nich byli nauczyciele i uczniowie ponadgimnazjalnych szkół budowlanych, a także studenci Politechniki
Łódzkiej. Inspektorzy pracy udzielali porad w zakresie prawa pracy,
w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne publikacje
skierowane do branży budowlanej. W ramach targów odbyło się Forum Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Przedstawiono na nim plan działań
prewencyjno-kontrolnych, mających na celu promocję standardów bhp
na budowach i zapewnienie bezpieczeństwa przy pracy na wysokości
i w wykopach.
Bydgoszcz W siedzibie Toruńskiej Energetyki CERGIA S.A. 12
lutego odbyło się spotkanie zarządu spółki z przedstawicielami
związków zawodowych działających w zakładzie, społecznej inspekcji
pracy oraz pracowników. Uczestnicy rozmawiali o problemach związanych ze stresem w pracy oraz zapoznali się z prezentacjami na temat przyczyn, wpływu i skutków stresu, a także metod zarządzania nim,
w tym metod stosowanych w spółce. W związku z tym, że od kwietnia 2006 r. spółka uczestniczy w programie prewencyjnym dotyczącym przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia i stresu w miejscu pracy prowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy, w spotkaniu wzięła udział Danuta Kalinowska, starszy inspektor pracy, która podsumowała efekty trzyletniego programu. Przedstawicielka
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zaprosiła jednocześnie
prezesa zarządu Cergii, Henryka Dworakowskiego do podzielenia
się doświadczeniami z międzynarodowej konferencji na temat wdrażania środków profilaktycznych, która odbędzie się w kwietniu na targach SAWO w Poznaniu.
Kielce Na zaproszenie Związku Młodzieży Wiejskiej przedstawiciele OIP uczestniczyli 16 lutego w rozstrzygnięciu wojewódzkiego finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, które odbyło się w Wo-

jewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Do finału przystąpiło 17 młodych rolników z całego województwa. Do etapu centralnego olimpiady zakwalifikowało się pięciu rolników, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe. Pilarkę
elektryczną ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, a wręczył ją zastępca okręgowego inspektora pracy Janusz Czyż. Gościem
honorowym i fundatorem głównej nagrody był marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Dokończenie ze strony 3.

Zwróciła uwagę, że od 60. lat społeczna
inspekcja pracy zapisuje bogatą kar tę
w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy, a także w ochronie uprawnień pracowniczych.
– Zdaniem wielu osób – powiedziała Izabela Katarzyna Mrzygłocka – potrzebne są
zmiany legislacyjne, dostosowujące zasady działalności społecznej inspekcji pracy,
jej usytuowanie i zakres kontroli do aktualnych uwarunkowań rynku pracy. Nie
przesłania to jednak generalnego obrazu
i znaczących dokonań społecznej inspekcji pracy. Jej dorobek to ogromny kapitał,
którego nie wolno nam zmarnować.
Jak wskazała posłanka, aktywność i determinacja w działaniu, tak charakterystyczne dla wielu społecznych inspektorów
pracy, przyczyniły się do usunięcia wielu
istotnych naruszeń prawa, które mogły być

źródłem nie tylko zagrożeń wypadkowych
i chorób zawodowych, ale także konfliktów
pracowniczych.
Podziękowania za wieloletnie, owocne
pełnienie społecznikowskiej misji służącej
poprawie przestrzegania prawa pracy,
w tym przepisów i zasad bhp oraz gratulacje i życzenia dalszych sukcesów przekazali społecznym inspektorom od kierownictwa
central związkowych: przewodniczący OPZZ
Jan Guz, wiceprzewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” Jerzy Langer oraz przewodniczący Forum Związków
Zawodowych Wiesław Siewierski.
Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając w towarzystwie przewodniczącej Rady
Ochrony Pracy poseł Izabeli Katarzyny
Mrzygłockiej wręczył kilkudziesięciu przedstawicielom społecznego nadzoru nad warunkami pracy Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy.
(D.D.)

Rzeczypospolitej nie stać jeszcze na zapewnienie (obywatelom) bezpieczeństwa
socjalnego i ekonomicznego. Może jednak zagwarantować wszystkim bezpieczeństwo prawne i polityczne.
Prezydent RP Lech Wałęsa,
w uzasadnieniu projektu Karty Praw i Wolności. Listopad 1992 rok.

wiązane.1 Częścią tego systemu stała się społeczna inspekcja pracy powołana ustawą
z 4.02.1950 r.2, która, jak wynika z ówczesnych komentarzy do tej ustawy, stworzyła
warunki prawne do rozbudowanego systemu
inspekcji w ramach związków zawodowych
i wprowadzenia nowej formy kontroli warunków pracy opartej na aktywności samych pracowników. Miało to stanowić czynnik mobilizujący załogi do udziału w bezpiecznym wykonywaniu pracy.3 Uwarunkowania historyczne po prze dza ją ce uchwa le nie usta wy
z 4.02.1950 r. były złożone. Z jednej strony,
miało miejsce pogarszanie się bezpieczeństwa pracy wynikające między innymi z braku kadry zawodowej, intensywnej odbudowy
kraju, a z drugiej strony, niewystarczająca aktywność społeczna nie inspirowała do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni lat
społeczna inspekcja pracy uzyskała duży autorytet i akceptację potrzeby jej funkcjonowania ze względu na umiejscowienie w zakładach

Jubileusz 60-lecia SIP
Stwierdził, że Państwowa Inspekcja
Pracy ceni sobie możliwość współdziałania ze strukturami społecznej inspekcji pracy, które przekłada się na większą efektywność działań naprawczych obu inspekcji.
Przywiązuje dużą wagę do rozwijania poradnictwa prawnego i udziela jak najdalej

idącej pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy. Tylko w roku ubiegłym
w ponad 170 szkoleniach zorganizowanych
przez główny i okręgowe inspektoraty PIP
uczestniczyło blisko 7 tysięcy społecznych
inspektorów pracy.
Gratulując jubileuszu, szef PIP życzył
społecznym inspektorom pracy licznych
sukcesów w trudnej i odpowiedzialnej, ale
też przynoszącej wiele satysfakcji służbie na rzecz bezpiecznej i godnej pracy.
W imieniu Rady Ochrony Pracy gratulacje z okazji jubileuszu złożyła społecznym inspektorom przewodnicząca ROP
poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Prawno-organizacyjne uwarunkowania

Społeczna inspekcja pracy
60-letni okres, jaki upłynął od powołania tej społecznej służby
pełnionej przez pracowników w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz okres ochrony
uprawnień określonych w przepisach prawa pracy skłaniają
do refleksji nad jej dokonaniami i prognozami na przyszłość.
Jak w każdej dziedzinie działalności zorganizowanej, którą państwo kształtuje w pożądany sposób w trybie przymusowym, także
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w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędny jest sprawnie funkcjonujący system kontroli i nadzoru przez podmioty zobo-
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pracy i możliwość niezwłocznego reagowania
na mające miejsce negatywne zjawiska, które w każdym zakładzie są zróżnicowane i zależne od wielu przyczyn. Nawet bowiem najprostsze czynności, czy też i te bardziej złożone, wymagają, aby wykonywane były
z uwzględnieniem kwalifikacji osób je realizujących, przeszkolenia, badań lekarskich, środków ochrony, znajomości ryzyka zawodowego, prawidłowej organizacji pracy i nadzoru
przełożonych wymuszającego przestrzeganie przepisów. Przykładem są nieprawidłowe
zachowania w procesie pracy, które niesie codzienna rzeczywistość, wskazujące na nieprawidłową organizację pracy i brak nadzoru. Jak
wynika z treści obecnej ustawy z 24.06.1983
r. o społecznej inspekcji pracy4, reprezentuje ona interesy wszystkich pracowników
w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Do zakresu
jej działania należy kontrola, której celem jest
ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z włączeniem do niej określonych
w ustawie przepisów prawa pracy, w szczególności z punktu widzenia zdrowia i życia pracowników.
Ustawodawca wyposażył społeczną inspekcję pracy w szeroki zakres uprawnień,
w wyniku których może ona nie tylko ustalać stan faktyczny, ale również oddziaływać
wychowawczo w celu tworzenia prawidłowych
postaw w zakresie organizacji i wykonywania pracy. Środkiem prawnym zmierzającym
do usuwania stwierdzonych naruszeń dotyczących przestrzegania prawa pracy są zalecenia zbliżone do nakazu inspektora pracy,
nie będące jednakże decyzjami administracyjnymi. Społeczni inspektorzy pracy, nie bę-

dąc organami administracji, nie są bowiem
uprawnieni do stosowania środków prawnych
przysługujących tym organom. Stąd też
podkreśla się uprawnienia kontrolne społecznych inspektorów pracy bez uprawnień nadzorczych w rozumieniu prawa administracyjnego, jakkolwiek zalecenia wydawane przez
tych inspektorów zmierzają, podobnie jak nakaz inspektora pracy, do usunięcia stanu
sprzecznego z prawem.5 Realizacji zadań społecznej inspekcji pracy służy jej współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy i innymi
organami nadzoru i kontroli warunków pracy w formach określonych ustawowo.6 Państwowa Inspekcja Pracy ceni sobie tę możliwość, gdyż przynosi to wymierne korzyści dla
obu inspekcji i ma wpływ na większą efektywność działań naprawczych.
Dokonania społecznej inspekcji pracy
na tle 60-lecia jej działalności budzą podziw
i szacunek oraz pozwalają na stwierdzenie,
że, w wyniku aktywnych i zdeterminowanych
postaw wielu społecznych inspektorów pracy, usunięte zostały istotne naruszenia prawa, które mogły być źródłem nie tylko zagrożeń wypadkowych i chorób zawodowych, ale
także konfliktów. Tak, jak w każdej strukturze zorganizowanej, tak też w służbie społecznej, jaką jest społeczna inspekcja pracy, o jej
sukcesie decydują ludzie, wśród których było wielu wybitnych inspektorów. Na trwałe
zapisali się w historii zakładów pracy i wychowali godnych następców.
Znane są obecne uwarunkowania mające
wpływ na działalność tej społecznej służby
kontroli warunków pracy, powodowane inną
sytuacją w ruchu związkowym i w zakładach.
Wykraczają one poza zakres oddziaływania
Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to bo-

wiem domena ustawodawcy, która będzie wymagała przemyśleń i podjęcia rozwiązań
uwzględniających obecny stan rzeczy, także
w organach państwowego nadzoru i kontroli oraz rodzaju kontroli społecznej, jej usytuowania, zakresu i potrzeb.
dr Marian Liwo
zastępca głównego inspektora pracy
1

Bezpieczeństwo jest przedmiotem wielu dziedzin nauki i gałęzi prawa. Wskazuje się
między innymi na bezpieczeństwo publiczne,
wewnętrzne, obrotu gospodarczego, bezpieczeństwo pracy, zob. S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007,
s. 15; A. Misiuk, Administracja Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego. Zgadnienia
Prawno-Ustrojowe, Warszawa 2009, s. 15.
Ma ono też wiele znaczeń wynikających
ze słownika języka polskiego jak: stan spokoju i pewności, niezagrożenia, zob. Słownik
współczesnego języka polskiego, t. I, Warszawa 1998, s. 50
2
Dz. U. nr 20 z 1955 r, poz. 134 i Dz. U.
nr 13 z 1956 poz. 91
3
Zob. Społeczna Inspekcja Pracy, Przepisy. Dokumenty. Materiały, Warszawa 1986
r., s. 4
4
Dz. U. z 1983, nr 35, poz. 163 z późn.
zm.
5
Zob. G. Szpor, Kontrola administracji
[w:] Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski, warszawa 2007, s. 305-306.
6
Zostały one określone w rozdziale 4 Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy z 24.06.1983
r. i w art. 29 ustawy z 1.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. nr 89, poz. 589
z późn. zm.).

Powstała opolska Komisja ds. bhp w budownictwie
Zastępca głównego inspektora pracy Iwona Hickiewicz była honorowym gościem inauguracyjnego
posiedzenia Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Budownictwie w Opolu, które odbyło się 12 lutego br.
Otwierając posiedzenie, okręgowy inspektor pracy Lesław Mandrak przypomniał, że dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa
pracy na budowach wymaga wzmożonych działań kontrolno-nadzorczych, wspomaganych poprzez przedsięwzięcia o charakterze
prewencyjnym i promocyjnym. Właśnie w tym celu kierownictwo
OIP w Opolu wystąpiło z inicjatywą powołania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, jako organu konsultacyjno-doradczego, usytuowanego przy OIP. W jej skład weszli
przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami pracy, samorządu wojewódzkiego, organizacji pracodawców i pracowników, stowarzyszeń naukowo-technicznych, izb samorządów zawodowych
i uczelni. Do zadań komisji będzie należeć inicjowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony pracy w budownictwie, ustalanych
przy współpracy zainteresowanych instytucji, urzędów i organizacji, w tym przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu
3/2010 IP

wiedzy z zakresu ochrony pracy, znajomości przepisów bezpieczeństwa pracy, nabywania potrzebnych umiejętności i praktycznego
stosowania bezpiecznych metod wykonywania pracy wśród osób
uczestniczących w procesach budowlanych.
Przewodniczącym komisji został dr Henryk Nowak z Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, a stanowisko zastępcy powierzono Mieczysławowi Molenckiemu z Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Komisja będzie obradować co kwartał.
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ROP o bezpieczeństwie robót budowlanych
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie było najważniejszym tematem omawianym na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 16 lutego br. w siedzibie Sejmu. Doświadczenia z działalności
kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w tym sektorze gospodarki przedstawił zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo.
W ocenie PIP, istotny wpływ na wysoką wypadkowość w budownictwie mają: obniżanie kosztów działalności, w tym zwłaszcza „oszczędności” związane z zatrudnieniem w firmach budowlanych pracowników posiadających niewielką wiedzę
i praktykę, duża rotacja pracowników
spowodowana migracją zarobkową doświadczonej kadry, sezonowy charakter robót budowlanych oraz niski ogólny poziom
kultury bezpieczeństwa pracy. Pewien
optymizm można wiązać z odnotowanym
w roku ubiegłym spadkiem liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy, nie
zmienia to jednak generalnego obrazu złego stanu bezpieczeństwa pracy na krajowych budowach.

W 2009 roku inspektorzy pracy przeprowadzili wg jednolitych wytycznych 6272
kontrole przestrzegania przepisów bhp
na prawie 4 tysiącach budów. Kontrole
ukierunkowano na prace niebezpieczne,
przy których wykonywaniu rokrocznie
dochodzi do największej liczby wypadków.
Były to prace na wysokości, prace w wykopach, a także roboty drogowe i mostowe.
Na terenach budów najwięcej istotnych nieprawidłowości towarzyszyło pracom na wysokości. Stwierdzano brak
środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości, niezabezpieczenie
dojść i przejść, niezabezpieczenie otworów
technologicznych oraz niestosowanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Pracodawcy bardzo często nie dopełniali obowiązku odbioru rusztowań przez oso-
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by uprawnione. W większości przypadków
skutkowało to wykonywaniem pracy na nieprawidłowo zmontowanych, niekompletnych rusztowaniach. Brak też było poręczy ochronnych przy pomostach roboczych rusztowań lub poręcze takie były nieprawidłowe.
Jedna piąta kontroli ujawniła niewyposażenie lub niestosowanie przez pracowników wymaganych środków ochrony indywidualnej, w tym przede wszystkim ochron
głowy i środków chroniących przed upadkiem z wysokości.
Z kolei przy pracach drogowych i mostowych najwięcej nieprawidłowości dotyczyło zabezpieczenia oraz oznakowania
stref i miejsc niebezpiecznych, między innymi w pobliżu pracujących
spe cja li stycz nych ma szyn
i urządzeń do robót ziemnych, drogowych i budowlanych. Co piąty kontrolowany
pracodawca nie opracował instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. Skutkowało to
zwykle niewłaściwym sposobem wykonywania prac, w tym
również prac szczególnie niebezpiecznych.
Jak podkreślił dr Marian Liwo, w wyniku realizacji zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte. W wielu przypadkach
nie osiągnięto jednak trwałego efektu, bowiem błędy wyeliminowane dzięki działaniom inspekcji na jednej budowie, pojawiały się u tego samego pracodawcy na innej

budowie lub na tej samej budowie wkrótce po wyjściu inspektora pracy.
Zastępca szefa PIP poinformował, że
w celu osiągnięcia trwałej poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach w roku 2010
inspekcja pracy prowadzić będzie również
tzw. kontrole krótkie. Polegają one na tym,
że inspektorzy koncentrują swą uwagę
na bezpośrednich zagrożeniach zdrowia lub
życia pracowników, stosując adekwatne
środki prawne, a kontrole na budowie powtarzane są kilkakrotnie.
Uczestnicy dyskusji jako jedną z głównych przyczyn złego stanu warunków pracy w budownictwie wymieniali złe przepisy dotyczące postępowania przetargowego. Dominujące w tym procesie kryterium
cenowe powoduje, że nierzadko przetargi wygrywają nierzetelni oferenci, którzy
później szukają zysku w oszczędzaniu
na bezpieczeństwie pracy. Mówiono również o potrzebie edukacji pracowników budowlanych w dziedzinie bhp, akcentując dotychczasowe dokonania Państwowej Inspekcji Pracy i Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy w kształtowaniu pożądanej
świadomości pracodawców. Zasugerowano wprowadzenie certyfikatów poświadczających kompetencje dla pracowników budownictwa i zgłoszono pomysł zorganizowania 4-5 pokazowych budów do celów
edukowania i upowszechniania wśród pracodawców dobrych praktyk.
W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka,
wzięli udział główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając i Anna Tomczyk, zastępca szefa PIP.
(D.D.)
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W przedłożonym posłom projekcie noweli prezydent RP proponuje wyłączenie
spod przepisów rozdziału 5 ustawy, dotyczącego kontroli działalności gospodarczej
przedsiębiorcy, sferę kontroli przeprowadzanych przez PIP. Obecne uregulowania zawarte w tym rozdziale przewidują m. in.:
obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy
o zamiarze wszczęcia kontroli, zakaz równoczesnego podejmowania i prowadzenia
przez wyspecjalizowane organy więcej niż
jednej kontroli, ograniczenie czasu trwania
wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w danym roku kalendarzowym. Mają one nega-

lnego, jest uprzedzanie o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Jest to rozwiązanie niespotykane i niepraktykowane w działalności inspekcji w żadnym unijnym kraju oraz
w tych państwach na świecie, gdzie istnieją organy nadzoru nad warunkami pracy
– stwierdziła Bożena Borys-Szopa.
Przypomniała, że Polska ratyfikowała
Konwencję nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą inspekcji pracy
w przemyśle i handlu. Przepisy tej konwencji upoważniają inspektorów pracy do swobodnego wstępu, bez uprzedniego zawiadomienia, o każdej porze dnia i nocy, do ka-

ko podwykonawcy usługi dla wielkich
firm budowlanych.
– Uprzedzenie o zamiarze przeprowadzenia kontroli uniemożliwia skuteczną
kontrolę w sytuacji, gdy zagrożenia dla
zdrowia lub życia można stwierdzić dopiero po rozpoczęciu czynności kontrolnych.
Idzie, przykładowo, o zjazd pod ziemię
w kopalni, sprawdzenie w dokumentach
uprawnień pracowników do wykonywania
danych czynności, sprawdzenie i ujawnienie stosowania zabronionych technologii
czy używania niebezpiecznych, niedopuszczanych do ruchu maszyn i urządzeń. Ponadto uniemożliwia skuteczna kontrolę w zakresie legalności zatrudnienia.
Mówiąc szczerze, kontrola legalności zatrudnienia po uprzednim uprzedzeniu
nie ma po prostu sensu – stwierdziła minister w Kancelarii Prezydenta RP.
Argumentacji tej nie podzielili uczestniczący w obradach przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki. Podsekretarz stanu w tym
ministerstwie Marcin Korolec powiedział,
że reprezentowany przez niego resort „nie
widzi zasadności wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”. Przeciwni
nowelizacji, głównie z obawy o pojawienie
się dodatkowych obciążeń dla przedsiębiorców, byli również niektórzy posłowie.

tywny wpływ na działalność kontrolną organów PIP i ich skuteczność, co w konsekwencji powoduje utrudnienia w wywiązywaniu się z nałożonych na inspekcję pracy
zadań. Ograniczenia te szczególnie mocno
odbijają się na jakości kontroli przeprowadzanych w wyniku skarg pracowników, dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnień związanych z wynagrodzeniami za pracę, a zwłaszcza dziedziny legalności zatrudnienia.
Mówiła o tym Bożena Borys-Szopa,
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiając projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
– Najczęściej sygnalizowanym w związku z ustawowymi zapisami problemem,
utrudniającym skuteczność procesu kontro-

żdego zakładu pracy podlegającego inspekcji. Uprawniają ponadto do tak częstego
kontrolowania przedsiębiorstw, jak to tylko będzie konieczne dla zapewnienia skutecznego stosowania odpowiednich przepisów prawa. Jednakże regulacje konwencji dotyczą zakładów przemysłowych
i handlowych, nie mają natomiast zastosowania do kontroli prowadzonych przez PIP
w innych sektorach działalności gospodarczej, np. usługach.
Jako przykłady przedsiębiorstw wyłączonych spod działania przepisów konwencji
Bożena Borys-Szopa wymieniła funkcjonujące przy kopalniach przedsiębiorstwa
usługowe, które zatrudniają blisko 100 tys.
pracowników. Podobnie jest z tzw. spółkami około budowlanymi, świadczącymi ja-

Większość komisji w głosowaniu opowiedziała się jednak za przyjęciem wniosku jej wiceprzewodniczącego posła Janusz Krasonia, popierającego prezydencką inicjatywę.
Posłowie powołali 7-osobową Podkomisję nadzwyczajną do przygotowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
W obradach, którym przewodniczył poseł Arkadiusz Czartoryski, uczestniczyli zastępcy głównego inspektora pracy: dr
Marian Liwo i Iwona Hickiewicz z grupą współpracowników. Dr Marian Liwo mówił o oczekiwaniach inspekcji pracy związanych z nowelizacją ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, zauważając jednakże ich skromniejszy zakres niż wynikający z projektu prezydenta RP. (D.D.)

Sejmowa komisja
za zniesieniem utrudnień w kontrolach
Posłowie z Komisji do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 17 lutego br. w gmachu Sejmu pozytywnie zaopiniowali
prezydencki projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w części dotyczącej zniesienia ograniczeń w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy.
Przyjęcie przez Sejm proponowanych zmian pozwoliłoby
na skuteczniejsze egzekwowanie przez PIP praworządności
w stosunkach pracy.

3/2010 IP
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Ukraińscy inspektorzy z wizytą w Warszawie
Z roboczą wizytą 23 i 24 lutego br. przebywała w Warszawie delegacja Państwowego Komitetu Ukrainy ds.
Bezpieczeństwa Przemysłowego, Ochrony Pracy i Nadzoru Górniczego z jego wiceprzewodniczącym Stefanem Dunasem na czele. Celem wizyty było m.in.
omówienie perspektyw współpracy, a także wymiana
doświadczeń z działalności kontrolnej w zakresie nadzoru nad budową obiektów sportowych w ramach przygotowań do piłkarskich mistrzostw Europy EURO 2012.
Pierwszego dnia zagraniczni goście przebywali w Głównym Inspektoracie Pracy. Zapoznali się z systemem nadzoru państwowego
nad bezpieczeństwem zawodowym i warunkami pracy w Polsce, działalnością i zadaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Członkowie
ukraińskiej delegacji, prezentując swój urząd i jego zadania, zwrócili uwagę na problemy, z jakimi borykają się w ich kraju pracownicy i pracodawcy, szczególnie w sferze bezpieczeństwa pracy.
Spotkanie w GIP było okazją do wymiany doświadczeń związanych
z nadzorem budowy obiektów sportowych na EURO 2012, a także

omówienia metod zacieśnienia i usprawnienia współpracy organów
kontrolnych Polski i Ukrainy. Gospodarzem była Anna Tomczyk,
zastępca głównego inspektora pracy.
Drugiego dnia pobytu w Polsce ukraińska delegacja gościła w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, gdzie rozmawiano m. in.
na temat badania wypadków przy pracy. Poruszono przyczyny wypadku śmiertelnego na budowie Stadionu Narodowego. Następnie
udano się na teren budowy Stadionu Narodowego. Waldemar Spólnicki, koordynator PIP ds. EURO 2012, zapoznał gości ze stanem
warunków pracy budowy oraz omówił działalność kontrolną.
Wśród ukraińskich gości byli: Oleg Nazarenko, dyrektor
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Przemysłowego i Ochrony
Pracy w Budownictwie, Mykola Prokopyak, dyrektor Działu ds.
Budownictwa, Gazu, Górnictwa i Przetwórstwa Minerałów, Produktów
Gazo i Ropopochodnych oraz Przemysłu Chemicznego, Natalia
Iemelianova, zastępca dyrektora Departamentu ds. Organizacji
Nadzoru Publicznego, Olga Havrylets, główny specjalista Działu
ds. Kontaktów Międzynarodowych i Współpracy Komitetu z Radą
Najwyższą Ukrainy i Radą Ministrów Ukrainy.

Ze Stefanem Dunasem, wiceprzewodniczącym
Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego, Ochrony
Pracy i Nadzoru Górniczego, rozmawia Beata Pietruszka
– Jaka jest rola Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego, Ochrony Pracy i Nadzoru Górniczego, jeśli chodzi o realizację budowy stadionów na EURO 2012?
– Przede wszystkim przeprowadzamy ekspertyzy projektów, a także sprzętu i urządzeń, elementów budowlanych, które są wykorzystywane przy realizacji obiektów do piłkarskich
mistrzostw Europy. Wydajemy również stosowne certyfikaty. Oczywiście prowadzimy działalność
kontrolną.
– A jak wyglądają takie kontrole, jak często są prowadzone? Czy, tak jak to jest w Polsce, są powołani ze strony inwestorów specjalni koordynatorzy bhp?
– Budownictwo jest branżą o podwyższonym
stopniu ryzyka, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy. Na takich obiektach przeprowadzamy kontrole przynajmniej raz w roku, natomiast na tak wielkiej inwestycji, jak np. stadion olimpijski, realizowanej przez bardzo wiele firm, gdzie pracują tysiące ludzi, nasi inspektorzy są na co dzień. Zostali tam oddelegowani, by na bieżąco kontrolować
wszelkie prace. Każdego rana omawiają stan bezpieczeństwa i wydają zalecenia głównemu koordynatorowi prac z ramienia wykonawcy. Wskazują mu, jak należy usunąć niedociągnięcia, usterki...
– Z jakimi problemami najczęściej spotykają się?
– Podstawowy problem wiąże się z ogromną liczbą ludzi zatrudnionych na budowach stadionów. Chodzi o to, by zadbać o bezpieczeństwo każdej pracującej tam osoby, by przestrzegała zasad bhp.
Inspektorzy pracy szkolą i podnoszą ich kwalifikacje, żeby byli świadomi zagrożeń, a co za tym idzie swoich praw i obowiązków. Bardzo
istotne przy tym jest to, żeby pracownicy mieli umowy o pracę.
– Czy tak, jak w Polsce, ukraińscy inspektorzy mogą weryfikować legalność zatrudnienia?
– Tak, to także kontrolujemy.
– A czy na którejś z inwestycji realizowanych pod kątem
EURO doszło do wypadku śmiertelnego?
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– Był jeden tragiczny wypadek na stadionie olimpijskim. Podczas budowy kolektora jeden z pracowników został porażony prądem. Zakończyliśmy już badanie tego wypadku. Przyczyną był niezadowalający stan techniczny urządzenia, była naruszona izolacja.
Ponadto urządzenie pracowało w zbyt wilgotnym pomieszczeniu.
– Prace na budowie stadionów na EURO 2012 wykonywane są w dużym pośpiechu, pod presją
czasu. Wiemy, że np. we Lwowie budowa
ma duże opóźnienia. To poważna, choć zapewne nie jedyna bolączka, z jaką spotykają się ukraińscy inspektorzy pracy nadzorujący te budowy?
– Intensywność prac ma ogromny i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Bywa, że ludzie pracują na trzy zmiany, a więc i w nocy. I to
ma wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa tak
jak wszelkie sprawy dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy.
– Czy już w tej chwili można powiedzieć,
jak wygląda współpraca między naszymi
urzędami w związku z EURO 2012?
– W ubiegłym roku mieliśmy spotkanie
w jednym z waszych województw, w inspekcji pracy. Omawialiśmy
różne problemy związane z organizacją nadzoru przy realizacji projektów na EURO 2012, np. w kontekście zatrudniania obcokrajowców czy też wykorzystywania nowoczesnego sprzętu. Na budowie,
a właściwie rekonstrukcji Stadionu Olimpijskiego w Kijowie rozpoczął pracę największy na świecie dźwig, który będzie montował
specjalne kolumny. Mają one utrzymać konstrukcję zadaszenia stadionu. To, także jeśli chodzi o nadzór, bardzo trudne zadanie i trzeba się do niego dobrze przygotować.
– Czego mogliby sobie Państwo życzyć, jeśli chodzi
o współpracę z polską inspekcją pracy?
– Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby przeprowadzać
wspólne kontrole na budowie stadionów. Moglibyśmy w ten sposób wymieniać doświadczenia. Myślę, że taka współpraca byłaby
bardzo pożyteczna dla obu urzędów.
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EURONEWSY
Ocena ryzyka

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.

PORTUGALIA

Z udziałem generalnego inspektora pracy Paulo Morgado de Carvalho Urząd ds. Warunków Pracy zainicjował w styczniu br. europejską kampanię dotyczącą oceny ryzyka związanego z użyciem substancji niebezpiecznych. Jej celem jest dotarcie do pracodawców i pracowników różnych branż, m.in. produkcji drewna, mebli, branży samochodowej i piekarniczej z informacją nt. zagrożeń chemicznych
oraz promowanie dobrych praktyk w przedsiębiorstwach, które wykorzystują niebezpieczne substancje chemiczne w procesach produkcyjnych. W Portugalii kampania będzie adresowana głównie do sektora drzewno-meblowego, w którym pracę wykonuje około 50 tys.
pracowników zatrudnionych w 4,5 tys. przedsiębiorstw. W ramach
europejskiej inicjatywy opracowane zostaną różne materiały informacyjne, przede wszystkim foldery i plakaty. Powstanie również strona internetowa, na której znajdą się materiały szkoleniowe, dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Zakończenie, promowanej przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy, zaplanowano w marcu 2011 r.

Mobilna sala

HISZPANIA

Specjalny autokar Fundacji na rzecz Pracy w Budownictwie, tzw.
mobilna sala, kontynuuje przejazd przez region Andaluzji, promując kampanię „Szlak do Twojego Bezpieczeństwa”. Zaznajamia mieszkańców z Kartą Profesjonalnego Pracownika Budowlanego (TPC).
Celem kampanii, która została już zaprezentowana w południowej
Kastylii i Estremadurze, jest rozpowszechnienie TPC wśród jak największej liczby pracowników i przedsiębiorstw z sektora budowlanego, co ma usprawnić i przyśpieszyć proces wprowadzania tego dokumentu w życie. Od 1 stycznia 2011 r. każdy hiszpański pracownik,
zatrudniony w budownictwie, będzie musiał obowiązkowo posiadać
taką kartę. Oprócz udzielania informacji i porad oraz pomocy przy załatwianiu formalności związanych z wydawaniem Karty Profesjonalnego Pracownika Budowlanego, podczas kampanii organizowane będą stałe zajęcia z prewencji, które są podstawą ośmiogodzinnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Odbycie tego szkolenia jest nieodzownym wymogiem otrzymania Karty Profesjonalnego Pracownika Budowlanego.

Szkolenia

SZWAJCARIA

„Szwajcarskie Techniki Budowlane”, to hasło kolejnej edycji kursu organizowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Emigracji przy Ministerstwie Pracy i Imigracji we współpracy ze Szwajcarskim Towarzystwem Przedsiębiorców Budowlanych, związkami zawodowymi UNIA
i SYNA oraz przy wsparciu finansowym pochodzącym z Wzajemnego
Funduszu na rzecz Szkoleń. Akcja szkoleniowa skierowana jest
do hiszpańskich pracowników zatrudnionych w szwajcarskiej branży
budowlanej. Obejmuje 320 godzin zajęć dotyczących m. in.: szalowania, kanalizacji, kopania i obudowy otworów i studni, ceglanej obmurówki, podstaw interpretacji planów architektonicznych oraz bhp. Podobnie jak w poprzednich edycjach, narzędzia i materiały wykorzystywane podczas kursu pochodzą ze Szwajcarii, nauczyciele zaś zostali
wcześniej odpowiednio przeszkoleni w ośrodku szkoleniowym Szwajcarskiego Towarzystwa Przedsiębiorców Budowlanych w Sursee.
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Poprawa bhp WIELKA BRYTANIA
Wiodące europejskie stowarzyszenie ds. bhp – IOSH 24 i 25 marca br. organizuje w Glasgow coroczną konferencję, tym razem poświęconą prezentacji argumentów na rzecz poprawy bhp. Jednym
z aktywnych uczestników konferencji ma być brytyjska inspekcja
pracy (HSE). Eksperci z wielu różnych sektorów przedstawią przykłady udanych działań związanych z poprawą standardów bhp
przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, wpływaniu na kierownictwo wyższego szczebla i uzyskiwaniu zwrotu poniesionych nakładów. Organizatorzy kierują swoje zaproszenie do wszystkich
przedstawicieli przemysłu, którzy mogą wybierać spośród 34 zaplanowanych sesji. Podczas konferencji przewidziano: wywiady z dyrektorem wykonawczym HSE i dyrektorem „Central Networks”,
interaktywną dyskusję na temat wniosków wynikających z dużych
katastrof, dwie sesje warsztatowe, które mają pomóc uczestnikom
rozwinąć umiejętności przedstawiania argumentów i skutecznego
infor mowania w swojej fir mie, autorski projekt pt.:”Na żywo z sali sądowej”, w ramach którego grupa wybitnych prawników przeanalizuje pierwszą sprawę sądową o „kor poracyjne zabójstwo” 1
i odpowie na pytania z zakresu prawa. Organizatorzy spodziewają się 2000 uczestników.
1

Brytyjska ustawa o korporacyjnym zabójstwie (Corporate
Manslaughter and Corporate Homicide Act) z 2007 r. stanowi, że
spółka jest winna przestępstwa, jeśli prowadzi działalność, jest zarządzana lub zorganizowana w sposób, który doprowadził do czyjejś
śmierci wskutek rażącego naruszenia obowiązku dochowania należytej staranności wobec ofiary. Ustawa oddziela odpowiedzialność
samych spółek od odpowiedzialności osób. Nie są one ze sobą związane ani się nie wykluczają.

90 tys. funtów grzywny
Brytyjska inspekcja pracy podała, że zapadł wyrok w sprawie dużej firmy obsługującej lotnisko Heathrow, przeciwko której HSE skierowało akt oskarżenia w związku z wypadkiem, w wyniku którego
w 2008 roku zginął pracownik. Mężczyzna przy pomocy lewarka, zapewniającego tylko jeden punkt podparcia, wykonywał naprawę samochodu używanego do ciągnięcia wózków z bagażem. Kiedy mechanik znajdował się pod samochodem, lewarek przesunął się do tyłu, a samochód opadł na pracownika, powodując u niego obrażenia
głowy i niedługo potem zgon. Inspektor HSE powiedział, że tragicznej śmierci tego pracownika można było uniknąć, gdyby mechanicy mieli rutynowo na wyposażeniu podpory pod osie i je stosowali. Ofiara wypadku mogłaby żyć, gdyby wydano 30 funtów na parę
podpór pod osie. Firmę Aviance UK ukarano grzywną w wysokości 90
tys. funtów i nakazano zwrot kosztów w kwocie 18 tysięcy funtów.
HSE przypomniało, że praca pod źle zabezpieczonymi pojazdami
od wielu lat jest uważana za poważny problem. Inspekcja brytyjska
opublikowała wytyczne, w których wyraźnie podaje, że absolutnie
nie wolno pracować pod pojazdami podpartymi tylko na lewarkach.
Zasady podane w wytycznych powinni znać i stosować wszyscy dyrektorzy i kierownicy firm z branży naprawy samochodów.
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
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Doświadczenia irlandzkie

Kontrola i prewencja
– razem czy osobno?

Dariusz Borowiecki

Od kilku lat prewencja odgrywa coraz ważniejszą rolę wśród zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Widoczna jest w programie i sprawozdaniach z działalności urzędu.
W planach na 2010 rok działania prewencyjne zostały jeszcze bardziej zintegrowane z zadaniami kontrolno-nadzorczymi. Co jakiś czas jednak powraca postawione w tytule pytanie. Może warto w związku z tym przedstawić, na czym polega prewencja i jak jest realizowana przez
irlandzki Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (HSA), uznawany pod względem skuteczności
działania za drugą, po brytyjskiej HSE, inspekcję w Europie.
Działalność HSA uregulowana jest ustawą
o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie
w pracy z 2005 roku. Spośród 13 zadań nałożonych na HSA przepisami artykułu 34 ustawy, na pierwszym miejscu wymieniono promocję, zachęcanie do wspierania prewencji wypadków, niebezpiecznych wydarzeń i obrażeń
w pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi. Promocja i wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć służących kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy (w tym w zakresie edukacji, współpracy i konsultacji, poradnictwa i informowania)
stanowi przedmiot kolejnych zadań. Oczywiście jednym z zadań HSA jest też egzekwowanie stosowania przepisów odnoszących się
do zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Priorytetowe
i fundamentalne
W sprawozdaniu z działalności za 2008 r.
HSA przedstawia się właśnie jako organ państwowy odpowiedzialny za: egzekwowanie stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia, promocję i wspieranie prewencji wypadkowej, a także poradnictwo i dostarczanie informacji oraz prac badawczych
wszystkim przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom fizycznym. Jako swój cel nadrzędny wskazuje uczynienie z zagadnień bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy integralnego elementu prowadzenia działalności
gospodarczej w Irlandii.
Priorytetem HSA jest ograniczenie wypadkowości poprzez dostarczanie wskazówek
i merytorycznego wsparcia, tak dla pracodawców, jak i pracowników. Ma to zapewnić przestrzeganie przez pracodawców i inne podmioty obowiązującego ustawodawstwa. Zadanie
to jest traktowane fundamentalnie. Jednakże
tam, gdzie zawodzi podejście prewencyjne,
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urząd jest zdeterminowany do podejmowania środków prawnych niezbędnych do ochrony pracowników i zapewnienia stosowania
standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
W trzyletniej strategii, zaprogramowanej
tak, aby osiągnąć przedstawione wyżej cele
strategiczne, HSA przyjęła następujące cele pośrednie:
– zwiększenie ogólnej świadomości zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracodawców i pracowników, i całego społeczeństwa,
– przygotowanie pracowników i menadżerów przyszłości poprzez promocję i wdrażanie kultury bezpieczeństwa poprzez poszczególne szczeble edukacji,
– udostępnienie wszystkim, którzy zajmują się zarządzaniem lub promocją bezpieczeństwa w miejscu pracy, odpowiednich i dostosowanych do specyfiki poszczególnych sektorów i zagrożeń informacji i wskazówek, a także udzielanie im pomocy w osiągnięciu celów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia
w miejscu pracy,
– zapewnienie stosowania (egzekwowania) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ukierunkowane i priorytetowe kontrole, łącznie z podejmowaniem działań prawnych, gdy okaże się to niezbędne.
Realizacji tak określonych celów sprzyja
zarówno struktura urzędu, jak i zadania poszczególnych jego jednostek. W interesującym nas zakresie wiodącą rolę pełnią dwa,
jak byśmy je nazwali, departamenty, czy też
wydziały: Nadzoru i Doradztwa (Workplace
Compliance and Advice Division) oraz Prewencji (Prevention Srevices Division).

Tak urzędu, jak i państwa
Departament Prewencji kreuje krajową
strategię prewencji wypadków i chorób

związanych z pracą. Zakłada się, że w wyniku jej realizacji pracodawcy i pracownicy będą świadomi swoich obowiązków
i odpowiedzialności oraz, z przekonaniem o słuszności tych obowiązków i odpowiedzialności, będą je realizować. Dzięki temu miejsca pracy będą bezpieczniejsze i zdrowsze dla każdego. Osiągnięcie tego celu wymaga jak najszerszego docierania z przesłaniem „Kultura bezpieczeństwa
dla wszystkich” oraz jak najszerszego
i jak najłatwiejszego dostępu do przygotowywanych informacji, wskazówek i przewodników. Bardzo bogata jest w tym zakresie ofer ta witryny inter netowej HSA,
z której bezpłatnie można pobrać liczne wydawnictwa (dostępne również w wersji wydrukowanej, ta jednak jest odpłatna), filmy (np. seria filmów, z których każdy zawiera studium przypadku wykonywania
ręcznych prac transportowych); jest też obszerny dział zawierający wyjaśnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Działania realizowane w Departamencie Prewencji obejmują między innymi:
● analizowanie danych i planowanie
priorytetów w działalności HSA (na podstawie występującego ryzyka i jego skutków), w tym opracowywanie strategii
urzędu (będącej w istocie strategią państwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy) oraz przygotowywanie kontroli
ukierunkowanych na określone zagrożenia
lub branże (łącznie z opracowaniem kwestionariuszy i wskazówek do przeprowadzenia tych kontroli, często zawierających
przykłady promowanych rozwiązań, a także przykłady i omówienie środków prawnych możliwych do zastosowania w zależności od stwierdzonych stanów faktycznych); jedną z takich priorytetowych, ze
względu na wysoki poziom wypadkowości,
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branż jest budownictwo – i faktycznie,
w 2008 r. 44% ogółu kontroli zostało
przeprowadzonych w tej właśnie branży,
dla porównania w Polsce kontrole w budownictwie stanowiły 16,8 % ogółu kontroli
przeprowadzonych w 2008 roku;
● udział w przygotowaniu niezbędnych i adekwatnych do zagrożeń występujących w środowisku pracy aktów prawnych
(w praktyce opracowywanie projektów
krajowych przepisów bhp);
● promocję standardów bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno na poziomie
ogólnej świadomości społeczeństwa, jak
i w poszczególnych sektorach lub w odniesieniu do określonych zagrożeń (np. poprzez organizowanie udziału HSA w targach i innych imprezach masowych, szkoleń kierowanych do poszczególnych branży,
czy grup zawodowych);
● dostarczanie łatwo dostępnych informacji i wskazówek (w tym przygotowywanie kodów praktyki, przewodników, poradników, ulotek, materiałów na witrynę internetową, newslettera, alertów bezpieczeństwa itp.);
● edukację i zwiększanie świadomości
przyszłych pracowników;
● wdrażanie inicjatyw prewencyjnych
dotyczących miejsc pracy;
● rozwój współpracy z partnerami społecznymi w celu uregulowania kluczowych
wyzwań, w tym udział w komitetach partnerskich, konsultowanie i wyjaśnianie, organizowanie wspólnych seminariów, itp.;
● reprezentowanie HSA jako krajowych władz (organów) w obszarze ADR (europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów
niebezpiecznych) i dyrektywy o ciśnieniowych urządzeniach transportowych (TPED);
● reprezentowanie HSA w komitetach
partnerskich i doradczych instytucji międzynarodowych;
● pełnienie funkcji eksperckiej (doradczej) dla inspektorów.
To, co zostanie przygotowane, czy też
zaprogramowane przez Departament Prewencji, jest realizowane w terenie przez
inspektorów zgrupowanych w Departamencie Nadzoru i Doradztwa. Głównie poprzez
kontrole prowadzone w miejscach, w których wykonywana jest praca. W trakcie
kontroli, na podstawie dokonanych obserwacji i przeprowadzanych wywiadów, inspektorzy oceniają, jak pracodawca wywiązuje się z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzone przypadki nieprzestrzegania obowiązujących
przepisów traktowane są jako symptomy
3/2010 IP

świadczące o niepełnym zaangażowaniu
pracodawcy w zapewnianie bezpiecznych
warunków pracy.

Skrajnie różne podejście
W politykę HSA wpisane jest pierwszeństwo dobrowolnych działań pracodawców
związanych z dostosowaniem się do obowiązujących przepisów. Co więcej, zapisy
ustawy zabraniają wyciągania jakichkolwiek
konsekwencji w stosunku do osób, które
zrezygnowały ze stosowania środków przymusu, na rzecz uzgodnienia z pracodawcą dobrowolnych przedsięwzięć, nawet jeśli w wyniku zaniedbania pracodawcy
w takiej sytuacji doszłoby do wypadku lub
strat materialnych. Daje to inspektorowi
dużą swobodę w doborze środków oddziaływania. Zależą one od powagi nieprawidłowości, postawy podmiotu kontrolowanego w czasie kontroli, a także dotychczasowych doświadczeń z tym podmiotem.
A zatem: w dwóch, na pozór takich samych stanach faktycznych, inspektor może zastosować skrajnie różne podejście.
Może ograniczyć się do udzielenia porady ustnej, zapisać poradę (będącą w istocie poleceniem) w formie pisemnej w raporcie z kontroli lub zastosować jeden
z dwóch dostępnych nakazów: usunięcia
nieprawidłowości lub zakazu (wykonywania pracy, użytkowania sprzętu, urządzeń,
instalacji itp. – od chwili wydania do czasu spełnienia wymagań bezpieczeństwa).
W ekstremalnych przypadkach, gdy zagrożenia stają się niebezpieczne dla zdrowia
lub życia i jest ich wiele, bądź pracodawca lekceważy dotychczasowe decyzje, inspektor może wystąpić z wnioskiem o za-

mknięcie zakładu (lub jego części) do czasu zapewnienia bezpieczeństwa.
W czasie kontroli inspektor nie poprzestaje na stosowaniu środków prawnych. Każda nieprawidłowość jest omówiona z kontrolowanym pracodawcą tak, aby wiedział,
jakie działania powinien podjąć, by zapewnić zgodność z prawem (na przykład zakazanie wykonywania pracy na wysokości wiąże się jednocześnie z przekazaniem informacji, w jaki sposób można zorganizować
tę pracę tak, aby wymagania bezpieczeństwa były spełnione). Co więcej, w trakcie
kontroli inspektorzy interesują się także
przyszłymi pracami i sposobem zapewnienia bezpieczeństwa przy ich wykonywaniu
(na przykład w czasie kontroli budowy
na etapie wykonywania konstrukcji budynku inspektorzy już pytają o sposób zabezpieczenia przewidziany dla pracowników
wykonujących konstrukcję i pokrycie dachu). We wszystkich takich przypadkach inspektorzy pełnią rolę doradczą i informacyjną. Upowszechniają wiedzę o wymaganiach przepisów, dobrych praktykach, zapraszają też do zapoznania się ze stroną internetową HSA, gdzie zainteresowani mogą znaleźć dodatkowe informacje. Część
kontroli w ogóle jest ukierunkowana na propagowanie wchodzących w życie przepisów
lub zalecanych działań prewencyjnych, wynikających z analizy zagrożeń, ich skutków
i dostępnych środków zapobiegawczych.

Pro i reaktywne
Nomenklatura stosowana w irlandzkim urzędzie odróżnia opisane wyżej kontrole, określane mianem „inspection”,
od kontroli prowadzonych w celu wyjaśnie-
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nia zasadności skargi lub zbadania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
określanych mianem „investigation”, bardziej odpowiadającym polskiemu „dochodzenie”. Te pierwsze określane są też jako proaktywne, wyprzedzające niejako
negatywny skutek pracy niezgodnej z wymaganiami bhp, podczas gdy druga grupa
kontroli są to kontrole reaktywne, gdzie
do takiego skutku już doszło (choćby
w postaci dyskomfortu osoby wykonującej
pracę lub będącej świadkiem zagrożenia). Z reguły w trakcie kontroli „dochodzeniowych” inspektorzy są bardziej restrykcyjni, zwłaszcza jeśli są to kontrole
po wypadkach śmiertelnych, często kończące się przygotowaniem aktu oskarżenia.

dentyfikowane jako główne źródła wypadków. Odbywa się to w ciągu następujących po sobie działań:
– przygotowanie i uchwalenie odpowiednich przepisów, których stosowanie ma wyeliminować zagrożenia;
– przeprowadzenie szeroko zakrojonej
akcji informacyjnej – przygotowanie przewodników, poradników, ulotek informacyjnych i kodów praktyki, odbywające się równolegle z przygotowywaniem nowych przepisów, organizowanie seminariów dla partnerów społecznych oraz zainteresowanych grup zawodowych, poświęconych
omówieniu nie tylko treści, ale i idei tych
przepisów, przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla wszystkich inspektorów,

opierające się na obowiązku organizowania, prowadzenia i nadzorowania tych
prac w spo sób eli mi nują cy ry zy ko,
z uwzględnieniem podstawowych zasad
prewencji określonych dyrektywami unijnymi. W efekcie, w 2008 roku upadki z wysokości przestały być najczęstszymi wypadkami śmiertelnymi na irlandzkich budowach. Ich miejsce zajęły potrącenia przez
ciężki sprzęt budowlany, co stało się impulsem do wprowadzenia przepisów nakazujących wyposażenie pojazdów użytkowanych na budowach w urządzenia wspomagające widoczność z tyłu pojazdu w trakcie cofania. Wdrożenie tych przepisów odbyło się również według przedstawionego
wcześniej schematu.

Pod
inspektorską
lupą

Śmiertelne
porażenie prądem
Pod koniec 2009 roku inspektor pracy OIP Opole przeprowadził kontrolę
w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w którym
śmierć poniósł 51-letni kierowca ciągnika siodłowego IVECO. Tragedia rozegrała się na terenie zakładu produkcyjnego
w powiecie brzeskim.
W dniu wypadku kierowca przyjechał
po żwir. Po zważeniu pustego samochodu i załatwieniu for malności w biurze,
wskazano mu miejsce załadunku. Boks
ze żwirem znajdował się we wschodniej
części zakładu, przed linią elektroenergetyczną o napięciu 15 kV przebiegającą na wysokości 7.80 m. Poszkodowany zapytał, gdzie mógłby oczyścić

Aktualnym zagadnieniem dla kierownictwa irlandzkiego urzędu oraz inspektorów
jest znalezienie odpowiedniej równowagi
pomiędzy działaniami prewencyjnymi (prevention) podejmowanymi w czasie kontroli, a stosowaniem środków przymusu (enforcement). W ostatnich latach, zwłaszcza
po audycie przeprowadzonym przez przedstawicieli SLIC, kierownictwo HSA nieco
większy nacisk kładzie na działalność nakazową, przede wszystkim dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem.

Od teorii do praktyki
Uznanie wzbudza sposób, w jaki w Irlandii załatwiane są poważne problemy, zi-
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łącznie z przekazaniem jednolitej wykładni i wskazówek do kontroli;
– informowanie o wejściu w życie nowych przepisów w trakcie kontroli prowadzonych przez inspektorów w miejscach
wykonywania prac. W okresie przejściowym inspektorzy z reguły ograniczają się
do informowania, dopiero później stosują
działania nadzorcze (jest to usankcjonowane oficjalną polityką HSA i wskazówkami
do kontroli). Po zakończeniu okresu przejściowego nowe przepisy są z całą konsekwencją egzekwowane w czasie kontroli,
przy zachowaniu spójnego i jednolitego podejścia (wykładni).
Między innymi w ten sposób wdrożono
przepisy dotyczące pracy na wysokości,

skrzynię ładunkową naczepy i podjechał
we wskazane miejsce. Najprawdopodobniej nie zauważył, że ustawił naczepę
dokładnie pod linią elektroenergetyczną. Włączył hydraulikę aby podnieść
skrzynię ładunkową i wysiadł z kabiny.
Dopiero wtedy, gdy skrzynia ładunkowa podniosła się maksymalnie do góry,
zorientował się, że lewą bur tą dotyka
przewodu linii elektroenergetycznej.
Kiedy próbował włączyć opuszczanie
skrzyni został porażony prądem. Poniósł śmierć na miejscu.
Prowadzący kontrolę powypadkową
inspektor pracy stwierdził:
● nieprawidłowe usytuowanie placu
składowania kruszywa pod linią elektroenergetyczną średniego napięcia 15
kV (jest to niezgodne z postanowieniem § 77 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
ze zmianami oraz z 2008 r.
Nr 108, poz. 690] które stanowi, że niedopuszczalne
jest składowanie materiałów
bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi)

● brak ta blic ostrze ga ją cych
przed zagrożeniem porażenia prądem
oraz brak znaków zakazujących zatrzymywania się i postoju pod linią elektroenergetyczną przebiegającą nad drogą
wewnątrzzakładową;
● nieprawidłową organizację ruchu
kołowego, powodującą, że zestawy transportowe oczekujące na załadunek kruszywa zatrzymywały się pod linią elektroenergetyczną.
Inspektor pracy skierował do właściciela zakładu nakaz zapewnienia na terenie firmy bezpiecznej organizacji ruchu kołowego. Pracodawca oraz osoba
kierująca pracownikami zostali ukarani
mandatami karnymi w łącznej wysokości 2700 zł.

Wracając zatem do postawionego w tytule pytania: kontrola i prewencja – razem
czy osobno?, trzeba stwierdzić, że w Irlandii byłoby ono zupełnie niezrozumiałe.
W tamtejszym systemie prewencja jest
podstawą zapobiegania wypadkom i chorobom oraz urazom związanym z pracą,
a kontrola jest jedną z form szeroko rozumianej prewencji.
Dariusz Borowiecki
OIP Łódź

Artykuł stanowi skrót prezentacji przedstawionej na szkoleniu dla zastępców
okręgowych inspektorów pracy oraz kierowników sekcji prewencji i promocji
w OSPIP we Wrocławiu 28.01.2010 r.
I P 3/2010
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Problem dotyczący bezpiecznego dla zdrowia użytkowania
przenośnych systemów komputerowych, czyli notebooków, istnieje od dawna… właściwie
od czasu, gdy zaczęto je użytkować z taką intensywnością, co
stacjonarne systemy komputerowe. Wygoda związana z możliwością przemieszczania się
z „biurem” w czarnym pudełku
spowodowała, że inspektorzy
pracy, podobnie, jak przedstawiciele innych zawodów, korzystają z takiej możliwości. Jednak
z drugiej strony nawet cecha,
dotychczas uważana za zaletę,
może stać się z czasem uciążliwością. Dotyczy to sytuacji, gdy
przychodzi nam przez dłuższy
czas opracowywać materiały
na stanowisku nie do końca
przygotowanym do tego celu.

Praca z laptopem

Pracując z laptopem należy przestrzegać podstawowych zasad dotyczących uwzględniania wymagań ergonomii podczas organizowania stanowisk pracy. W tym przypadku istniała konieczność dostosowania wysokości siedziska i wysokości płaszczyzny pracy do możliwości fizycznych użytkownika. Dostosowanie polega na ustaleniu takiej wysokości

siedziska, by zachować kąt prosty w stawie kolanowym oraz takiej wysokości blatu roboczego, by przestrzeń między udami a blatem pozwoliła na swobodne siedzenie. Pamiętać należy też o ustawieniu podłokietników na wysokości umożliwiającej wygodne położenie rąk na blacie
i utrzymanie kąta prostego w stawie łokciowym.
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TAK – laptop na podstawce, na wysokości pozwalającej na utrzymywanie
głowy prosto. Dodatkowo zamontowana klawiatura, która ułożona jest
na biurku w odległości ok. 10 cm od jego krawędzi.

TAK – prawidłowa pozycja jest zapewniona przez dostosowanie do potrzeb pracownika wysokości płaszczyzny pracy oraz wysokości, głębokości i pochylenia siedziska.
Ważne jest też odciążenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa przez odpowiednie ustawienie oparcia (wysokości i pochylenia) lub zamontowanie „pajączka”.
Właśnie kryterium czasu pracy z laptopem jest główną przesłanką
do zajęcia się zagadnieniem prawidłowo zorganizowanego stanowiska
pracy wyposażonego w przenośny system komputerowy. Im dłużej pracujemy w pozycji niewygodnej (wymuszonej), tym większe jest prawdopodobieństwo pojawienia się np.: bólów pleców (kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz szyjnym), głowy, kończyn gór nych (szczegól-
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nie w nadgarstkach) itp. Pozycja ciała przyjmowana podczas pracy jest
zdeterminowana głownie przez konstrukcję przestrzenną stanowiska
pracy. Dlatego oddziaływanie w tym obszarze oraz aktywnie wykorzystywane przerwy w pracy z komputerem poświęcone ćwiczeniom rozciągającym i rozluźniającym mięśnie, mogą wpłynąć na komfort pracy i efektywność pracownika.
I P 3/2010

NIE – podczas pracy w biurze, domu lub w terenie unikaj pracy z laptopem na kolanach lub na krzesłach nie pozwalających na regulację podstawowych parametrów. Długotrwałe przyjmowanie takiej pozycji ciała będzie skutkowało dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi.
Zasady, którymi należy się kierować przy organizacji stanowisk pracy i samej pracy, mogą być zaczerpnięte z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973).
3/2010 IP
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Artykuł dyskusyjny

O współpracy z organami ścigania
Monika Wroniecka
Po przeprowadzonym w październiku
ub. r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy szkoleniu nt. „Postępowania
w sprawach o wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową” można odnieść wrażenie, że
współpraca organów Państwowej Inspekcji Pracy z organami policji i prokuratury
nie układa się w sposób oczekiwany, z poszanowaniem wszystkich stron. Przy czym
trzeba zaznaczyć, że zgłoszone przez
uczestników problemy nie dotyczą pojedynczych okręgów.

Dowód osobisty organu
Szczególny niepokój budzi niezmienne
żądanie od inspektorów pracy legitymowania się dowodem osobistym, a nie legitymacją służbową. Zgodnie z art. 34 ustawy
z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych, od ukończenia 18
roku życia osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązana jest posiadać dowód
osobisty. Należy zauważyć, że żaden przepis prawa nie nakłada na pełnoletniego obywatela RP obowiązku posiadania dowodu
osobistego przy sobie. Czy jednak można
traktować inspektora pracy jak osobę fizyczną? Zgodnie z art. 17 ustawy z 13
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy, inspektor pracy jest organem Państwowej Inspekcji Pracy. Czy od organu
można wymagać posiadania dowodu osobistego? W mojej ocenie – nie.
Równocześnie art. 24 ustawy o PIP stanowi, że inspektor pracy przeprowadza
kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej. Literalne brzmienie przepisu jest jasne i zrozumiałe, ale dotyczy jedynie
czynności kontrolnych. A co z innymi
czynnościami? Przecież przesłuchanie
w charakterze świadka w toku postępowania przed sądem bądź organami ścigania
jest jak najbardziej związane z przeprowadzonymi czynnościami służbowymi, ale nie
jest postępowaniem kontrolnym. Dlatego,
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moim zdaniem, należałoby dążyć do zmiany powyższego przepisu na następujący:
„w toku czynności służbowych inspektor
pracy (pracownik Państwowej Inspekcji
Pracy) ma obowiązek posługiwać się legitymacją służbową”. Analogiczne uregulowania znajdują się w ustawie o policji oraz
w ustawie o prokuraturze.

Służbowa tożsamość
W odniesieniu do pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wymieniony problem
jest przedmiotem jedynie zarządzenia
nr 18 marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności
kontrolne. W myśl tego zarządzenia pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne w celu wykonywania obowiązków
służbowych otrzymują legitymację służbową, która stanowi dokument potwierdzający ich uprawnienia (a nie tożsamość), wynikające z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Zarządzenie jest jednak aktem prawa wewnętrznego i nie wywołuje skutków poza
urzędem. W toczących się postępowaniach sądowych i prokuratorskich inspektorzy pracy występują natomiast jako organy Państwowej Inspekcji Pracy, a nie jako osoby prywatne, gdyż jako takie, nie mogą wypowiadać się na temat zakresu
i przebiegu kontroli.

Prywatnie chroniony
Kolejnym argumentem przemawiającym
za posługiwaniem się legitymacją służbową jest bezpieczeństwo inspektorów pracy. Prywatny adres zamieszkania inspektorów pracy podlega ochronie zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, analogicznie jak adres zamieszkania
sędziego, prokuratora i policjanta. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, ma to
istotne znaczenie nie tylko dla nienaruszal-

ności miru domowego, ale przede wszystkich dla zapewnienia bezpieczeństwa inspektorom pracy i ich rodzinom.
Z tego względu przy obowiązujących
obecnie sfor mułowaniach inspektorzy
pracy powinni powoływać się na ustawę
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, ponieważ z aktami sprawy może zapoznać się każdy. Dlatego warto pamiętać, że:
– jako adres dla doręczeń należy podawać siedzibę OIP,
– numer inspektora pracy (zawierający
numer okręgu i numer pracownika) pozwala na identyfikację organu kontroli na tych
samych zasadach, co numer pesel w przypadku osoby fizycznej,
– każda legitymacja służbowa posiada
swój indywidualny numer, również umożliwiający identyfikację pracownika PIP.

wania z urzędu albo składania zawiadomienia z powołaniem się na sygnaturę sprawy
już wszczętej) są tylko rozwiązaniem prowizorycznym i doraźnym oraz mogą ulec
zmianie/anulowaniu przy zmianie organów
nadrzędnych/kierownictwa.
Zachowanie opisane w punkcie 2. nie
znajduje uzasadnienia w obowiązujących
przepisach prawa. Podstawę do złożenia
zawiadomienia o przestępstwie stanowi
art. 304 kpk, który nie reguluje formy, w jakiej zawiadomienie ma być złożone. Równocześnie art. 304a i 143 kpk stanowią, że
ustne złożenie zawiadomienia ma miejsce
przy równoczesnym przesłuchaniu w charakterze świadka, a czynności te wymagają spisania protokołu. Podawane przez
uczestników szkolenia przykłady świadczą
o tym, że inspektorzy pracy składają pisemne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a następnie są wzywani do ustnego złożenia zawiadomienia przy przesłuchaniu w charakterze świadka. I nie chodzi tu o uzupełnienie złożonego uprzednio
zawiadomienia, ale o ponowne złożenie zawiadomienia. Częstym uzasadnieniem takiego postępowania podawanym przez
policjantów jest polecenie prokuratora, które należy wykonać. Praktyka ta nie powinna mieć miejsca na każdym etapie postępowania i przed każdym organem.

Ile razy można?
Kolejny zgłoszony problem to wielokrotne zawiadamianie o tym samym przestępstwie. Zagadnienie to należy rozpatrywać
dwutorowo:
1. W sytuacji, kiedy organ ścigania
wszczyna postępowanie z urzędu (np.
w przypadku wypadków przy pracy),
a na organie Państwowej Inspekcji Pracy
spoczywa obowiązek złożenia zawiadomienia dotyczącego tego samego czynu.
2. W sytuacji, kiedy po złożeniu pisemnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa inspektor pracy wzywany jest
do ponownego zawiadomienia – tym razem
ustnego – w trakcie przesłuchania w charakterze świadka.
Odnośnie pierwszej sytuacji (pkt 1) należy pamiętać, że wszczęcie postępowania
z urzędu nie uchyla obowiązku wynikającego z art. 304 ustawy z 6 czerwca 1997
r. Kodeks postępowania karnego. Z drugiej strony składanie zawiadomienia w sprawie, która została już wszczęta z urzędu
wydaje się niecelowe i biurokratyczne.
Obowiązujące w poszczególnych okręgach uzgodnienia (np. nieskładania zawiadomienia w przypadku wszczęcia postępoI P 3/2010

Nieznajomość prawa
szkodzi
Jest jeszcze jeden problem, z którym
dość często stykamy współpracując z organami policji. Chodzi o brak znajomości
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przepisów regulujących funkcjonowanie
Państwowej Inspekcji Pracy czy uregulowań dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej, a nawet procedury karnej.
Niekiedy też zdarzają się sytuacje, w których policja zapoznaje się jedynie z treścią
zawiadomienia, z pominięciem załączników, przyjmuje bez żadnego krytycyzmu
oświadczenia/przyrzeczenia składane przez
pracodawców, pomijając dokumenty urzędowe sporządzone przez organ kontroli
oraz bagatelizując przestępstwa z art. 225
§ 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. To ostatnie przejawia się najczęściej
w założeniu, że inspektor pracy nie wykorzystał wszystkich przysługujących mu
uprawnień do przeprowadzenia kontroli,
gdyż nie ukarał pracodawcy w trybie
art. 88 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego. Zastrzeżenia też budzą bezzasadne odmowy wszczęcia śledztwa. Spotykamy się z zarzutem,
że przesłane zawiadomienie nie jest wystarczające do udowodnienia winy pracodawcy. Często też organy policji uznają
na podstawie treści zawiadomienia, że czyn
zarzucany pracodawcy nie zawiera znamion
czynu zabronionego z art. 225 § 2 kk.
A przecież to nie do organów kontroli (tj.
organów Państwowej Inspekcji Pracy) należy ustalenie i udowodnienie winy pracodawcy w postępowaniu karnym. Jest to zadanie organów ścigania. I oczywiste jest,
że nie da się tego ustalić poprzez zapoznanie się jedynie z treścią zawiadomienia,
a motywy działania pracodawcy można poznać np. poprzez jego wnikliwe przesłuchanie. Dlatego wydaje się niezbędne, aby

składane policji/prokuraturze pisma zawierały szczegółowy opis zdarzenia wraz
z przytoczeniem odpowiednich podstaw
prawnych oraz plik potrzebnych załączników (w oryginale albo potwierdzonych
za zgodność z oryginałem), a ponadto zawierały informację o obowiązkach i uprawnieniach pracodawcy/przedsiębiorcy wynikających, np. ustawy z 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z 15
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, ustawy z 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Równie niezbędne wydaje się
skarżenie postanowień odmawiających
wszczęcia śledztwa w sprawach, w których
nie wykonano innych czynności poza przeczytaniem zawiadomienia, zarzucając organom ścigania naruszenie art. 297 kpk.
Podsumowując, należy zaakcentować, że
są też pozytywy współdziałania, ale jest ich
mniej… Ważne, abyśmy wspólnie podejmowali działania zmierzające do rozwiązania
sytuacji konfliktowych – zarówno na obszarze województw, jak i w skali ogólnopolskiej. Ważne też jest, aby inspektor pracy
i policjant czy prokurator mieli możliwość
wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Dlatego należy popierać wzajemne szkolenia i narady. W mojej, ocenie
wskazane byłoby również podjęcie działań
ustawodawczych, eliminujących opisane
problemy.
Monika Wroniecka
OIP Warszawa
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Ryzyko zawodowe inspektora pracy

Mściwość czy konsekwencja?
Eugeniusz Dąbrowski

Kontroli nikt nie lubi, a tym bardziej pracodawcy, którzy niekiedy naruszają obowiązujące normy prawne, odnoszące się również do bezpieczeństwa pracy. Opisywana reakcja na działania
inspekcji zaprowadziła pracodawcę na ławę sądową. Co roku znaczna część kierowanych
przez Państwową Inspekcję Pracy zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa dotyczy udaremniania lub utrudniania inspektorom pracy wykonywania czynności służbowych.
Wielomiesięczne zmagania inspektora
pracy, mające na celu wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników
przyniosły wymierny skutek – stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, która
znalazła się pod nadzorem elbląskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Olsztynie, zdecydowanie się poprawił.
Zmiany na lepsze dotyczyły też prawnej
ochrony pracy – umowy o dzieło zostały
zamienione na umowy o pracę. Jednak tylko inspektor pracy wie, ile doprowadzenie
tej sprawy do finału i poprawa warunków
zatrudnienia kosztowały go ner wów oraz
jak dużej determinacji i konsekwencji
w działaniu wymagały. (red.)

po skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu napisał do okręgowego inspektora
pracy w Olsztynie wniosek o…wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego przeciwko
inspektorowi pracy, zarzucając mu przeprowadzenie kontroli na prywatne zlecenie
konkurencji i sfałszowanie ustaleń kontrolnych. Jednocześnie dodał, że kieruje
do głównego inspektora pracy wniosek
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego również w stosunku do mnie, ponieważ
– jak to sprecyzował w kolejnym piśmie – ja
również należę do sitwy, która postanowiła wyeliminować jego firmę z przyszłych
prac w Elblągu za czym stoją duże pieniądze proponowane przez konkurencję.

Kontrola taka,
jak każda

Reakcja taka, jak zwykle

Na początku czerwca 2008 r. do oddziału PIP w Elblągu, którego jestem kierownikiem, wpłynęło zawiadomienie od pracodawcy z województwa pomorskiego, że
będzie usuwał płyty azbestowe z budynku
miesz kal ne go na el blą skim osie dlu.
W związku z tym, że jest to praca szczególnie niebezpieczna, zleciłem przeprowadzenie kontroli inspektorowi pracy specjalizującemu się w tej problematyce. Inspektor stwierdził nieprzestrzeganie przepisów
bhp na budowie, nielegalne zatrudnianie
pracowników na podstawie umów o dzieło oraz niezawiadomienie powiatowego
urzędu pracy o zatrudnieniu dwóch osób
bezrobotnych, w tym jednej osoby pobierającej zasiłek dla bezrobotnych. W związku z wykroczeniami dotyczącymi legalności zatrudnienia, inspektor skierował
wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego.
Chociaż pracodawca podpisał protokół z kontroli bez zastrzeżeń, to jednak
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Tak się złożyło, że w trakcie rozpatrywania opisywanych skarg ich autor rozpoczął wykonywanie robót dociepleniowych
na budynkach mieszkalnych na ulicy,
przy której mieszkam. Pewnego dnia,
w sierpniu 2008 r., po przyjeździe z pracy zauważyłem przez okno, że przy sąsiednim budynku pracownik stawia rusztowanie w sposób zagrażający jego życiu lub
zdrowiu, m.in. z powodu braku szelek bezpie czeń stwa z li ną bez pie czeń stwa.
W związku z tym krzyknąłem, aby natychmiast zszedł z rusztowania. Pracownik początkowo dyskutował ze mną, dlatego
wziąłem aparat fotograficzny i wykonałem
kilka zdjęć mówiąc, że jeżeli nie zejdzie
natychmiast z rusztowania to zostaną
wyciągnięte konsekwencje. Zszedł jednak
z rusztowania, ja natomiast odstąpiłem
od dalszego postępowania, ponieważ kończono pracę. Ponadto, w związku z tym,
że pracodawca tego pracownika złożył
na mnie wcześniej skargę, przeprowadza-

nie kontroli na tej budowie przeze mnie
było niewskazane.
Następnego dnia, wychodząc do pracy
zauważyłem na sąsiednim budynku dwóch
ludzi pracujących na krawędzi daszku
nad balkonem na piątej kondygnacji. Nie
mieli szelek bezpieczeństwa z liną bezpieczeństwa, co groziło śmiercią w przypadku upadku z wysokości ok. 15m. Zatelefonowałem więc do biura oddziału i wezwałem dwóch inspektorów pracy, aby przeprowadzili na budowie kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czekając na przyjazd inspektorów pracy nakłaniałem pracowników do zejścia z dachu ale,
z powodu ogromnego hałasu wywołanego
przez pracujące wiertarki, a także nieobecności na budowie pracodawcy lub jego
przedstawiciela, było to niemożliwe. Chcąc
udokumentować wykonywanie prac na wysokości bez środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem
z wysokości wykonałem fotografie.
Około godz. 8.00 na budowę przyjechali wezwani przeze mnie inspektorzy pracy wraz z pracownikiem odbywającym aplikację inspektorską. Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się tam również brat
pracodawcy Józef S., kierujący faktycznie
robotami na tej budowie. Podszedł do niego inspektor pracy wyznaczony przeze
mnie na kierownika kontroli. Równocześnie ja wraz z aplikantem zacząłem rozmawiać z pracownikiem, który poprzedniego
dnia pracował bez zabezpieczenia na rusztowaniu. Poprosiłem o podanie danych osobowych wyjaśniając, że w związku z dzisiejszą sytuacją również wczorajsze nieprawidłowości zostaną ujawnione. Gdy pracownik zaczął podawać inspektorowi dane osobowe, podbiegł Józef S. (brat pracodawcy)
i krzycząc, zakazał podawania tych inforI P 3/2010

macji. Sam także odmówił poddania się
kontroli, podania swoich danych osobowych oraz danych osobowych pracowników
pracujących nadal na wysokości bez żadnych zabezpieczeń.
W tej sytuacji wezwałem na budowę policję. Zatelefonowałem też do dziennikarki „Dziennika Elbląskiego”, z którą współpracuję w propagowaniu bezpieczeństwa
pracy i piętnowaniu jego naruszania przez
pracodawców, informując ją o wyjątkowym zachowaniu przedstawiciela pracodawcy. Dziennikarka przyjechała niezwłocznie i wykonała fotografie
pracowników nadal pracujących
na dachu bez środków ochrony indywidualnej. Próbowała także rozmawiać z bratem pracodawcy,
który jednak odmówił udzielenia
jakiejkolwiek informacji.

skiego” i Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Oskarżał mnie w nich o działania korupcyjne nazywając przestępcą i komunistycznym władcą, a kolegę inspektora
o sfałszowanie zaświadczeń z powiatowych
urzędów pracy i inne rzekome fałszerstwa.
Żądał ponadto wyłączenia oddziału PIP
w Elblągu z kontrolowania jego firmy.
Faktycznie nowych kontroli w 2008 r.
u tego pracodawcy nie przeprowadziliśmy.
Uznaliśmy natomiast, że dotychczas stwierdzone fakty muszą być konsekwentnie roz-

Oszczerstwa takie,
jak zawsze
Kilka dni później w „Dzienniku Elbląskim” ukazał się obszerny artykuł ze zdjęciami, w którym
dziennikarka opisała fakt zagrożenia życia pracowników na budowie
i brak reakcji ze strony pracodawcy. Artykuł miał charakter typowo prewencyjny, ponieważ nie wymieniał nazwy przedsiębiorstwa,
które prowadziło roboty, a tym
bardziej nazwiska ani nawet inicjałów prezesa firmy m.in. dlatego, że informacji takich dziennikarce nie udzieliłem.
Pomimo tego, Czesław S., pracodawca
i prezes tej firmy, napisał do „Dziennika
Elbląskiego” list, żądając jego opublikowania. Zarzucił w nim, że rzekomo biegałem
wokół budowy z pianą na ustach, krzycząc
zemsta jest słodka i ja mu pokażę oraz, że
uruchomiłem niewątpliwie zaplanowane
przedsięwzięcia zmierzające od wyeliminowania jego firmy z terenu miasta Elbląga. Na końcu zadał mi pytanie kto i ile Panu zapłacił żeby tak gnębić firmę…. W liście tym podał pełną nazwę swojej firmy
oraz swoje imię i nazwisko oraz imię
i nazwisko wraz z adresem zamieszkania
swojego brata.
List ten został w opublikowany „Dzienniku Elbląskim” z usunięciem tylko najbardziej drastycznych sformułowań.
We wrześniu i październiku 2008 r. Czesław S. wysłał ponadto kilka listów do głównego inspektora pracy, okręgowego inspektora pracy w Olsztynie, „Dziennika Elblą3/2010 IP

liczone nie bacząc na to, że może to być
odebrane jako swoiste „odgrywanie się”.

Konsekwencja taka,
jakie prawo
W związku z odmową poddania się
kontroli, niestawieniem pracodawcy na wezwanie inspektora pracy do biura oddziału i uniemożliwienie sprawdzenia realizacji nakazu inspektora pracy wydanego
po kontroli na poprzedniej budowie, wystąpiłem do Oddziału PIP w Malborku,
na terenie którego mieści się siedziba pracodawcy, o przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie.
Inspektor pracy z Malborka kontrolę
przeprowadził, stwierdził niewykonanie decyzji inspektora pracy dotyczącej poddania pracowników badaniom lekarskim
i ukarał pracodawcę mandatem w wysokości 1.500 zł (na tego inspektora pracodawca oczywiście też napisał skargę).
Następnie wystosowałem zawiadomienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

w Pruszczu Gdańskim o nielegalnym zatrudnianiu przez pracodawcę 10 pracowników na podstawie umów o dzieło, pomimo wykonywania przez nich pracy w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy za wynagrodzeniem ustalonym
w stawce miesięcznej. Inspektorat ZUS
w Pruszczu Gd., na podstawie naszej dokumentacji, wydał prawomocne decyzje
o naliczeniu składek na pracownicze ubezpieczenie społeczne od wypłaconego wynagrodzenia za pracę osobom zatrudnianym na podstawie umów o dzieło na budowie w Elblągu.
W sprawie dopuszczenia pracownika do montażu rusztowania
w sposób zagrażający wypadkiem
przy pracy skierowałem do sądu
grodzkiego wniosek o ukaranie
pracodawcy za popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonego w art. 283 § 1
kodeksu pracy. Inspektor, będący kierownikiem kontroli, skierował natomiast zawiadomienie
do Prokuratury Rejonowej w Elblągu o popełnieniu przez Józefa
S. i Czesława S. przestępstwa
określonego w art. 225 § 2 kodeksu karnego, polegającego na uniemożliwieniu przeprowadzenia
kontroli, a w stosunku do Józefa
S. również przestępstwa przewidzianego w art. 220 § 1 kodeksu
karnego, polegającego na stworzeniu bezpośredniego zagrożenia dla
zdrowia i życia pracowników. Prokuratura Rejonowa w Elblągu po przeprowadzeniu dochodzenia w tej sprawie skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego
w Elblągu.
W związku z tym, że pracodawca pomówił na łamach „Dziennika Elbląskiego”
mnie oraz inspektora, który przeprowadził
u niego pierwszą kontrolę o postępowanie
poniżające nas w opinii publicznej i narażające na utratę zaufania potrzebnego dla
zajmowanych stanowisk, a w pismach
do głównego inspektora pracy i okręgowego inspektora pracy w Olsztynie, przesyłanych do naszej wiadomości oraz do wiadomości „Dziennika Elbląskiego” i Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, znieważał
nas uwłaczającymi naszej godności epitetami „sitwa”, „przestępca”, „komunistyczny władca” skierowaliśmy akt oskarżenia
do Sądu Rejonowego w Elblągu zarzucając popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 212 § 1 i 2 oraz art. 216 kodeksu karnego.
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Wszystkie trzy sprawy skierowane
do Sądu Rejonowego w Elblągu zostały
przekazane przez Sąd Okręgowy do Sądu
Rejonowego w Tczewie z uwagi na fakt, że
większość świadków mieszkała na terenie
powiatu tczewskiego.
Sąd w Tczewie zaczął rozpatrywać te
sprawy w pierwszych miesiącach 2009 roku. Pracodawca początkowo był bardzo zadowolony z możliwości uczestnictwa w rozprawach, na każdej wciąż zgłaszał nowe
wnioski dowodowe i godzinami przesłuchiwał nas jako świadków. Mnie dodatkowo
pomawiał i znieważał w trakcie tych procesów i przed salą rozpraw. Głównie
twierdził, że moje inter wencje na prowa-

dzonych przez niego budowach nie miały
na celu zapobieganie wypadkom, ale były
pretekstem do fotografowania „młodych,
ładnych chłopców”, do których mam rzekomo upodobania.

Agresja taka, jak strach
W miarę upływu czasu agresja ze strony pracodawcy i jego brata coraz bardziej
narastała. W czerwcu 2009 r., po zakończeniu jednej z rozpraw, Józef S. podbiegł
do mnie i zaczął krzyczeć: Nie wiesz
z kim masz do czynienia. My cię tak urządzimy, że do końca życia to zapamiętasz.
W tym samym czasie Czesław S. krzyczał
do idącego z przodu kolegi inspektora: Ty
kłamco, ty oszuście, ty fałszerzu, spróbuj
dalej tak zeznawać to cię tak załatwię, że

22

popamiętasz. Podobne okrzyki Czesław S.
wznosił również po wyjściu z budynku sądu krzycząc m.in. Moher, pożałujesz oraz
no, zrób mi zdjęcie, ja też mam ładny tors.
W tej sytuacji zawiadomiłem Prokuraturę Rejonową w Tczewie o popełnieniu
przez Czesława i Józefa S. przestępstw
przewidzianych w art. 226 § 1, art. 245
i art. 190 § 1 kodeksu karnego polegających na znieważaniu inspektorów pracy
i używaniu gróźb w celu zastraszenia
oskarżyciela i świadka. Do prezesa Sądu
Rejonowego w Tczewie, w którego budynku nie było żadnej ochrony, wystąpiłem natomiast o zapewnienie nam tej ochrony
w czasie następnych rozpraw. Ochrona po-

licji zapobiegła podobnym incydentom
w czasie następnych rozpraw.
Do eskalacji agresji ze strony pracodawcy doszło natomiast w miejscu mojego zamieszkania, gdzie przedsiębiorca kontynuował prace remontowo-budowlane.
Pewnego dnia, w czerwcu, Józef S. wraz
z jednym z pracowników zaczął w godzinach porannych demonstracyjnie przechadzać się pod oknem mojego mieszkania,
a w przeddzień rozprawy wykroczeniowej,
na której miałem być przesłuchany jako
świadek, zablokował mi samochodem
możliwość wyjazdu do pracy. W lipcu 2009
roku, w przeddzień rozprawy karnej, nieznany sprawca wybił mi natomiast szybę
w samochodzie i wrzucił gazetę pornograficzną. Wyjeżdżając do pracy minąłem samochód dostawczy z pomorską rejestra-

cją, w którym obser wowała mnie nieznana mi kobieta. Pomyślałem, że może to być
żona Józefa lub Czesława S. i dlatego,
po pewnym czasie, postanowiłem pojechać
na teren budowy, gdzie firma prowadziła
roboty. Wtedy podszedł do mnie Józef S.
i zrobił telefonem komórkowym zdjęcie
mojego samochodu, a następnie spytał się
Jak podobała się gazeta? Lepsza byłaby
z chłopcami?. Nic na to nie odpowiedziałem, tylko mając pewność, że wybicie szyby jest kolejną próbą zastraszenia mnie,
pojechałem na policję w Elblągu w celu
zgłoszenia tego faktu. Policja przekazała
to zgłoszenie wraz z fotografią samochodu i wynikami badania daktyloskopijnego

gazety pornograficznej do Prokuratury Rejonowej w Tczewie, która prowadziła już
w tym czasie dochodzenie w sprawie
stosowania gróźb karalnych w stosunku
do mnie. Po jego zakończeniu skierowała do Sądu Rejonowego w Tczewie akt
oskarżenia przeciwko Józefowi i Czesławowi S. o po peł nie nie prze stępstw
z art. 245 i 226 § 1 kodeksu karnego. Jednocześnie prokurator wystąpił z pozwami
adhezyjnymi, żądając zasądzenia dla mnie
oraz kolegi inspektora pracy, który również był znieważany i zastraszany, zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę w łącznej wysokości 3.000 zł oraz dokonał zajęcia ruchomości domowych tych osób
w ramach zabezpieczenia majątkowego
na poczet grzywien. Proces w tej sprawie
rozpoczął się w lutym przed Sądem RejoI P 3/2010

nowym w Malborku, ponieważ wszyscy sędziowie Wydziału Karnego w Tczewie
wyłączyli się ze sprawy (z uwagi na fakt,
że świadkami w sprawie będą pracownicy Sądu w Tczewie).

Kara taka,
jak przewinienie
We wrześniu 2009 r., po przeprowadzeniu sześciu rozpraw, Sąd Rejonowy w Tczewie wydał wyrok w sprawie wykroczeniowej. Uznał Czesława S. winnym dopuszczenia do montażu rusztowania przez pracownika nie wyposażonego w sprzęt ochronny i wymierzył karę grzywny w wysokości 5.000 zł, tj. w „dolnych granicach zagrożenia za ten czyn” oraz zasądził koszty sądowe w kwocie 1.080zł. W uzasadnieniu wyroku sąd nie wymienił, jako okoliczności mającej wpływ na wysokość kary, zachowania obwinionego po popełnieniu
wykroczenia i w trakcie rozpraw sądowych,
ale niewątpliwie wziął to pod uwagę.
W trakcie rozpraw Czesław S. koncentrował swoją obronę przede wszystkim na sugestiach, że pracownik nie pracował
na rusztowaniu, ale pozował mi do zdjęcia.
Pytania, jakie mi zadawał w czasie dwukrotnego przesłuchania w charakterze świadka dotyczyły głównie tego, dlaczego robiłem zdjęcia tylko młodym chłopcom, a nie
chciałem rzekomo robić zdjęć starszym
pracownikom (sędzia pytania te uchylała).
Sąd Rejonowy w Tczewie natomiast wydał 30 września 2009 roku wyrok w sprawie z oskarżenia prywatnego o przestępstwa z art. 212 i 216 kodeksu karnego.
Uznał w nim Czesława S. winnym pomówienia mnie na łamach „Dziennika Elbląskiego” o to, że biegałem wokół budowy
bez kasku ochronnego z pianą na ustach
krzycząc zemsta jest słodka, ja mu pokażę oraz, że uruchomiłem niewątpliwie za-

planowane przedsięwzięcia zmierzające
do wyeliminowania jego firmy z terenu miasta Elbląga oraz że w piśmie do redakcji
„Dziennika Elbląskiego” pomówił mnie
o działalność korupcyjną. Za te zarzuty sąd
wy mie rzył ka rę grzyw ny w wy so ko ści 5.000 zł oraz nawiązkę na rzecz Polskiego Czer wonego Krzyża również w kwocie 5.000 zł. Ponadto, zasądził od Czesława S. na rzecz Skarbu Państwa opłatę
w kwocie 500 zł oraz 300 zł na moją rzecz,
tytułem zwrotu poniesionych kosztów
procesu.
Sąd uniewinnił natomiast pracodawcę
od pomówień i zniewag zawartych w pismach kierowanych do głównego i okręgowe go in spek to ra pra cy. Powo łał się
przy tym na to, że inspektorzy pracy muszą liczyć się z tym, że krytyka ze strony
osób, z którymi się stykają, w tym również
krytyka pozbawiona uzasadnionych podstaw, jest wpisana w ich ryzyko zawodowe,
tak jak w przypadku wielu innych zawodów,
takich jak zawód polityka, policjanta, nauczyciela czy sędziego. W uzasadnieniu wyroku sąd zamieścił ponadto bardzo istotne stwierdzenie, że wysunięcie poważnych zarzutów (na łamach prasy) pod adresem kierownika oddziału Państwowej Inspekcji Pracy mogło zagrozić reputacji instytucji państwowej powołanej do dbania

o życie i zdrowie pracowników i narazić nie
tylko jego, ale całą instytucję na utratę niezbędnego do pełnienia jej funkcji zaufania.
Zgadzając się z tą opinią, w grudniu 2009
r. skierowałem pozew cywilny do Sądu
Okręgowego w Gdańsku z żądaniem nakazania temu pracodawcy opublikowania
na łamach „Dziennika Elbląskiego” sprostowania nieprawdziwych informacji i publicznego przeproszenia mnie, a tym samym naszej instytucji za fałszywe pomówienia.
Po wydaniu przez sąd w Tczewie tych
dwóch niekorzystnych dla pracodawcy
wyroków jego zachowanie na sprawie
karnej dotyczącej przestępstw z art. 225
§ 2 i 220 § 1 kodeksu karnego uległo radykalnej zmianie. Przestał kpić z inspektorów pracy i wymogów bhp, ale zaczął udawać pracodawcę prześladowanego przez
mściwego inspektora pracy.

I jeszcze pytania
Czy to jest mściwość czy konsekwencja? Czy bez tej konsekwencji byłoby możliwe wyegzekwowanie przestrzegania
prawa przez tego pracodawcę? Ponowna
kontrola przeprowadzona u niego przez
inspektorów pracy z Olsztyna w czerwcu 2009 r. wykazała bowiem stosunkowo
pozytywny stan warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie w Elblągu, a przede wszystkim, że osoby zatrudniane w 2008 r. na podstawie umów
o dzieło otrzymały umowy o pracę! Czy
nie war to więc być kon se kwent nym
w działaniu, nawet jeżeli będzie się to wiązało z zarzutami o rzekome działanie z niskich pobudek?
Bo co jest celem naszej pracy: egzekwowanie przestrzegania przez pracodawców praw pracowniczych czy unikanie własnych problemów?
Eugeniusz Dąbrowski
OIP Olsztyn
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to z koniecznością zawiadomienia np. właściwego urzędu inspekcji pracy czy uzyskania
zezwolenia Ministerstwa Opieki Społecznej.

Prawo pracy kiedyś i dziś

Czas pracy
w II Rzeczpospolitej

W niedzielę i święta

Łukasz Paroń

Andrzej Szczepaniak

W związku z obecną dyskusją dotyczącą zmian przepisów o czasie pracy, warto przyjrzeć się
regulacjom prawnym, które obowiązywały wcześniej. Interesującym może być retrospektywne spojrzenie na okres powstawania państwa polskiego. Zapoznanie się z ówczesnymi unormowaniami może bowiem ułatwić przygotowanie kolejnych nowelizacji w taki sposób, aby ich
interpretacja nie nastręczała zbyt wielu trudności, a stosowanie nawet przez małych przedsiębiorców, mogło być prawidłowe.
Sięgniemy do wybranych zagadnień dotyczących czasu pracy w II Rzeczpospolitej ze
szczególnym uwzględnieniem handlu, gdyż
w odniesieniu do tej branży ponawiane są propozycje różnych rozwiązań prawnych. Warto przy tym wspomnieć, że wówczas wiedza
w tym zakresie była propagowana wśród
przedsiębiorców za pomocą wydawnictw
branżowych.1
Nie tylko dla handlu
Pierwszym aktem prawnym dotyczącym
czasu pracy w II Rzeczpospolitej był Dekret
o 8-godzinnym dniu pracy z 23.11.1918 r.2 Kolejnym, który regulował zasady czasu pracy
w sposób kompleksowy, szeroko obejmując
różne grupy zawodowe, w tym handel, była
Ustawa z 18 grudnia 1919 roku o czasie pracy w przemyśle i handlu.3 Należy podkreślić,
że, choć z czasem ustawa ulegała modyfikacjom, to jednak obowiązywała, uwzględniając dokonywane zmiany, od 6 lutego 1920 r.
do 31 grudnia 1974 r.4
W artykule 1 szczegółowo wskazywała ona
zakres podmiotowy, obejmując nim „(…) pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy w przemyśle, górnictwie, handlu, komunikacji i przewozie oraz w innych zakładach
pracy, choćby na zysk nieobliczonych, a prowadzonych w sposób przemysłowy”. Z zapisów ustawy wyraźnie wynikało, że odnosi się
ona do zakładów prywatnych, państwowych
i samorządowych.
W tym akcie prawnym przewidywano, że
czas pracy powinien wynosić najwyżej 8 godzin na dobę, a w sobotę 6 godzin na dobę i nie
może przekraczać 46 godzin na tydzień.
Istotne było to, że ustalona liczba 8 godzin
na dobę nie obejmowała przerw odpoczynkowych. W artykule 8 i 9 ustawy przewidziano
odstępstwo od 6 godzin pracy w sobotę. Zezwalano bowiem na pracę w sobotę przez 8
godzin w zakładach pracy o ruchu ciągłym,
handlu, zakładach fryzjerskich i łaźniach.
Regulacja ta uległa zmianie w 1934 r., kiedy
weszła w życie ustawa z 22 marca 1933 r.

24

w sprawie zmian w ustawie z 18 grudnia 1919
r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.5 Zmodyfikowano w ten sposób poprzednie postanowienia dotyczące pracy w sobotę. Wprowadzono normę prawną, zgodnie z którą czas pracy mógł wynosić 8 godzin na dobę i 48 godzin
na tydzień. Była to istotna nowelizacja, albowiem usunięto postanowienia o pracy w sobotę w liczbie 6 godzin i wydłużono czas pracy w tygodniu z 46 do 48 godzin. Celem zapewnienia spójności i przejrzystości przepisów, usunięto wzmiankowane artykuły 8 i 9,
które regulowały pracę w sobotę odmiennie
dla wybranych branż.
Dziś do dyspozycji, a kiedyś?
Artykuł 2 ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu wprowadzał definicję legalną
czasu pracy, zgodnie z którą pod tym pojęciem rozumiano „(…) liczbę godzin, przez które pracownik obowiązany jest na mocy umowy pozostawać w zakładzie pracy lub poza
nim do rozporządzenia kierownika robót”. Porównując to postanowienie do obowiązującego obecnie artykułu 128 § 1 kodeksu pracy,
możemy stwierdzić, że są to regulacje zbliżone, ale nie tożsame. Obowiązująca teraz
norma prawna pod pojęciem czasu pracy rozumie czas, w którym pracownik pozostaje
do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Istotną różnicą pomiędzy
obu definicjami jest to, że ustawa z 1919 r.
za czas pracy uznawała godziny, kiedy pracownik był zobowiązany na mocy umowy pozostawać do rozporządzenia kierownika robót, natomiast kodeks pracy odwołuje się
ogólnie do czasu, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Definicja kodeksowa obejmuje w swoim zakresie szerszy
krąg zdarzeń, które mogą być zaliczone
do czasu pracy, ponieważ nie odwołuje się
do możliwości rozporządzenia osobą pracownika przez kierownika robót, a jedynie odnosi się do pozostawania w dyspozycji pracodawcy.

Ustawodawca w 1919 r. dostrzegał również
konieczność wskazywania momentów rozpoczęcia pracy w specyficznych przypadkach.
Postanowienia ustawowe zaliczały do czasu
pracy w górnictwie czas poświęcony na zjazd
i wyjazd. Przewidywano jednocześnie, że regulamin wewnętrzny kopalni powinien precyzować kolejność zjazdu i wyjazdu robotników pracujących w górnictwie. W odniesieniu do handlu, prawodawca przewidywał, że
czas sprzedaży i otwarcia sklepów nie mógł
przekraczać ustalonych norm czasu pracy.
Godzinę otwierania i zamykania sklepów
określić miała osobno dla każdej gałęzi handlu w danej miejscowości powiatowa władza
samorządowa, po wysłuchaniu zainteresowanych stron. Ta regulacja dowodzi bardzo drobiazgowego i szczegółowego określania powinnych zachowań przez podmioty zobowiązane. Ingerencja ustawodawcy nie dotyczyła więc tylko czasu pracy, ale również czasu
sprzedaży i godzin otwarcia placówek.

Zakaz pracy w niedzielę i dni świąteczne
ustawą oznaczone wprowadzał artykuł 10 ustawy. Dopuszczała ona jednak również pewne
wyjątki od tej zasady, wymieniając pracę konieczną ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. W szczególności wskazano tu: wodociągi, oświetlenie,
oczyszczanie, komunikację, apteki, hotele i jadłodajnie, kąpiele rzeczne i morskie oraz kuracyjne, opiekę chorych, teatry i widowiska
publiczne. Wyróżniono także mleczarnie
i kwiaciarnie, czyniąc zastrzeżenie, że praca
w nich nie może być wykonywana dłużej niż
przez 3 godziny, do godziny 10.00. Również
w zakładach o ruchu ciągłym dopuszczalna była praca w niedzielę i święta, o ile ze względów technologicznych nie było możliwe
wstrzymanie działalności. Ponadto, zezwalano na pracę w te dni w przypadku zdarzeń losowych, konieczności utrzymania ruchu zakładu, który nie mógł być wstrzymany oraz w sytuacji spowodowanej „koniecznościami narodowemi” na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów.
Jeśli chodzi o handel, dopuszczano pracę
w sklepach od godziny 1-ej w południe do 6ej wieczorem w ostatnią niedzielę przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Nadal jednak wymagane było uprzednie zawiadomienie właściwego urzędu inspekcji pracy. Konsekwencją pracy w niedzielę powyżej 3 godzin była konieczność otrzymania
przez pracownika równej liczby godzin wolnych w tygodniu. Od 1934 r. wprowadzono
postanowienie, zgodnie z którym za pracę

w niedzielę przysługiwał dzień wolny w tygodniu. Ustawa przewidywała też obowiązek
wprowadzenia przerwy, najpóźniej po 6 godzinach pracy, która powinna być nie krótsza niż jedna godzina i nie była wliczana
do czasu pracy. Jak widać, ówczesne ustawodawstwo nie dopuszczało zasadniczo możliwości handlu w święta i w niedzielę.6
Czas sprzedaży
i otwarcia
Ustawą z 14 lutego 1922 r. wprowadzono
zmianę do ustawy z 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.7 Zgodnie z tą
zmianą, oznaczono czas sprzedaży i otwarcia
sklepów w liczbie 10 godzin dziennie bez przymusowej przerwy w południe. To nowe ograniczenie nie dotyczyło aptek i jadłodajni.
Warto zwrócić uwagę, że prawodawca, rozstrzygając o czasie pracy pracowników najemnych, ingerował również w czas sprzedaży
oraz otwarcia sklepów i innych punktów
sprzedaży. Szczegółowo tę kwestię regulowało Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o godzinach handlu
i godzinach otwarcia zakładów handlowych
i niektórych przemysłowych.8 Powyższy akt
prawny, obowiązujący aż do 14 kwietnia 1967
r. wprowadzał zasadę, zgodnie z którą czas
sprzedaży i otwarcia sklepów oraz wszelkich
miejsc zawodowej sprzedaży nie mógł w dni
powszednie przekraczać 10 godzin na dobę.
Odmienne uregulowania dotyczące godzin
funkcjonowania obejmowały:
1) jatki z mięsem, wędliniarnie i sklepy
spożywcze, z wyjątkiem sklepów zajmujących
się wyłączną lub w przeważającym stopniu
sprzedażą napojów alkoholowych, które mogły być otwarte w dni powszednie do 12 godzin na dobę;

2) budki i kioski, w których sprzedawano do spożycia na miejscu wodę sodową, wody mineralne i napoje chłodzące oraz słodycze i owoce, natomiast nie sprzedawano
innych towarów; sprzedaż mogła się odbywać we wszystkie dni tygodnia w czasie od 1
kwietnia do 30 września w godzinach od 9ej do 21-ej;
3) sprzedaż uliczną gazet i czasopism oraz
wyrobów tytoniowych, która mogła być prowadzona w dni powszednie od 7-tej do 23-ej,
a sprzedaż uliczna wszelkich innych towarów
tylko w godzinach otwarcia sklepów; (rozporządzenie wprowadzało również definicję
sprzedaży ulicznej – była to sprzedaż dokonywana na ulicach i placach z ruchomych
miejsc sprzedaży takich jak: kosze, stoliki,
skrzynki);
4) jadłodajnie (restauracje, cukiernie, kawiarnie, mleczarnie, paszteciarnie, piwiarnie,
winiarnie, garkuchnie, bary, kuchnie publiczne, szynki, traktiernie, gospody, ruchome
kuchnie uliczne), gdzie czas otwarcia we
wszystkie dni tygodnia był określany przez władze powiatowe administracji ogólnej, a w m.
St. Warszawie – przez komisarza rządu,
w porozumieniu z inspektorem pracy właściwego okręgu i po wysłuchaniu opinii rad gminnych, miejskich, właściwych izb przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych, oraz przedstawicieli zainteresowanych stron.
Przewidywano, że do czasu otwarcia wymienionych podmiotów wliczane były przerwy, kiedy placówka była zamknięta.
Do 19-ej, ale z wyjątkami
Ciekawym rozwiązaniem prawnym okazało się wprowadzenie ścisłych godzin zamykania placówek. Zasadą było, że sklepy
i miejsca zawodowej sprzedaży mogły funk-

Po zawiadomieniu inspekcji
Ustawa o czasie pracy w przemyśle i handlu przewidywała również możliwość przedłużania czasu pracy z różnych przyczyn.
W przypadku handlu przewidywano przypadek inwentaryzacji rocznej. Wówczas praca
w godzinach nadliczbowych nie mogła przekraczać 120 godzin rocznie i 4 godzin na dobę. Powyższe uprawnienie warunkowane było uprzednim zawiadomieniem urzędu inspekcji pracy. Porównując dzisiejsze możliwości pracodawcy w zakresie organizacji pracy w godzinach nadliczbowych, widać wyraźnie różnicę polegającą na tym, że zlecenie
pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga zawiadomienia Państwowej Inspekcji
Pracy. A i przyczyny zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych są dość szeroko pojęte,
zwłaszcza współczesna przesłanka szczególnych potrzeb pracodawcy. Ustawa dość precyzyjnie wskazywała też sytuacje zezwalające na przedłużenie czasu pracy. O ile dopuszczała przedłużanie czasu pracy, to wiązało się
I P 3/2010
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cjonować do godziny 19-ej. Od powyższej reguły wprowadzono wyjątki, o których mowa
w punktach 2, 3 i 4. W soboty i dni przedświąteczne sklepy i miejsca zawodowej sprzedaży, takie jak: jatki z mięsem, wędliniarnie
i sklepy spożywcze, z wyjątkiem sklepów zajmujących się tylko lub w przeważającym stopniu sprzedażą napojów alkoholowych, mogły
być otwarte do godziny 20-ej. Od powyższej
regulacji dopuszczalne było odstępstwo
na terenie gmin wiejskich, gdzie władze powiatowe administracji ogólnej mogły, w okresie od 1 kwietnia do 30 września przedłużyć
czas otwarcia do godziny 21-ej. Odmiennie
godziny otwarcia przewidziano w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. Wtedy sklepy i miejsca zawodowej sprzedaży mogły być
otwarte do godziny 18-ej. Przewidziano również odrębną regulację dla miejsc zawodowej
sprzedaży znajdujących się w obrębie dworców kolejowych.
Sklepy z inną działalnością
Interesujące rozwiązanie prawne było
przewidziane w części rozporządzenia o nazwie „Postanowienia specjalne”. Dotyczyło
ono sytuacji, gdy w danej placówce prowadzono, oprócz działalności handlowej, inną działalność, np. usługową. Artykuł 12 przewidywał, że „sprzedaży towarów w sklepach połączonych z jadłodajniami, zakładami fryzjerskimi, kalotechnicznymi lub z przedsiębiorstwami nie podlegającymi niniejszemu rozporządzeniu wolno dokonywać tylko w godzinach określonych dla samodzielnych sklepów
tej samej gałęzi handlu. W innych godzinach
miejsce sprzedaży towarów musi być w tych
sklepach i zakładach zamknięte i towary dla
kupujących uniedostępnione. W godzinach,

O problemach
w komunikacji interpersonalnej

Ludzie z etykietą
Przyklejanie etykiet, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych sprawia, że jesteśmy
głusi na to, co inni próbują nam zakomunikować. Etykieta jest pewnego rodzaju workiem
do którego wkładamy wielu, podobnych
do siebie pod pewnym względem, ludzi.

kiedy sklepy są zamknięte, w jadłodajniach
dozwolone jest wydawanie towarów tylko
do spożycia na miejscu”.
Kolejne odstępstwo od ogólnych zasad
otwarcia i prowadzenia handlu, przewidywał
artykuł 14 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o godzinach
handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych, stanowiąc: „w czasie trwania wystaw lub targów
ogólnokrajowych i międzynarodowych, wojewoda w porozumieniu z inspektorem pracy
właściwego okręgu, może zezwalać na otwieranie i zamykanie sklepów, miejsc zawodowej sprzedaży i zakładów, znajdujących się
na terenie takich wystaw lub targów, w innych godzinach niż określone w rozporządzeniu niniejszem lub w rozporządzeniach wydanych na jego podstawie. Zezwolenia takie
mogą być wydawane jeśli zmiana godzin uza-

sadniona jest rodzajem i potrzebami wystawy lub targu, przyczem jednak sklepy, miejsca zawodowej sprzedaży i zakłady nie mogą być otwarte dłużej niż do godziny 21-ej,
o ile rozporządzenie niniejsze nie przewiduje wyjątków (…) a czas ich otwarcia nie może przekraczać norm w rozporządzeniu
ustanowionym”.
W porze nocnej
Warto również zwrócić uwagę na dość restrykcyjną regulację dotyczącą pracy w porze nocnej. Ustawodawca w sposób jednoznaczny określił godziny trwania pory nocnej, tj. od godziny 21 do 5, a w zakładach pracujących na dwie zmiany – od 22 do 4. W tych
godzinach wzbroniona była praca. Przypadkiem, gdy w handlu dopuszczano porę nocną, była doroczna inwentaryzacja. Dodatkową przesłanką dopuszczającą jednak pracę
w tej porze i w tej sytuacji był obowiązek
uprzedniego zawiadomienia urzędu inspekcji pracy. Dopuszczalność pracy w porze nocnej dotyczyła również sytuacji, gdy wykonywano roboty konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w aptekach albo
w hotelach i jadłodajniach.
Łukasz Paroń
Andrzej Szczepaniak
OIP Wrocław
1

Informator kupiecki, Poznań 1926 r
Dz. P. P. nr 17, poz. 42
3
Dz. U. R. P. z 1920 r., nr 2, poz. 7
4
Uchylenie nastąpiło 01.01.1975 r. ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24,
poz. 142)
5
Dz. U. R. P. z 1933 r., nr 27, poz. 227
6
Informator kupiecki, Poznań 1926 r.,
s. 101
7
Dz. U. R. P. z 1922 r., nr 14, poz. 127
8
Dz. U. R. P. z 1928 r., nr 38, poz. 364
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Posługując się stereotypami, mamy gotowy pogląd na temat innej osoby i na ogół nie staramy się o niej dowiedzieć niczego więcej. Jeżeli jesteśmy mocno przywiązani do jakiegoś stereotypu, to
nawet wtedy, gdy dana osoba zachowa się inaczej często pozostajemy głusi na wszystko, co nie jest z nim zgodne. Dlaczego tak się dzieje? Osoba, która etykietuje, zaczyna myśleć i czuć zgodnie z tym, co
właśnie powiedziała rozmówcy, coraz bardziej utwierdzając się w słuszności swojego zachowania.
Warto zwrócić uwagę na to, że słowa mają moc sprawczą nie tylko dla nadawcy, ale również dla osoby, której przypisano jakąś cechę. Etykieta zmienia obraz własnej osoby, a także relacje innych
ludzi wobec niej. Jest to bariera komunikacyjna, która należy
do kategorii związanych z krytykowaniem i stawianiem szybkich diagnoz. Konsekwencją diagnozowania zachowania naszego rozmówcy,
np.: poprzez analizę ukrytych motywów, kompleksów osoby z którą rozmawiamy, może być przyjęcie postawy uległej, defensywnej lub
agresywnej. Wszystkie one bowiem prowadzą do dużego upraszczania spostrzeganej przez nas rzeczywistości. Pod wpływem takich barier w porozumiewaniu, osoba często czuje się upokorzona, obrażona, niezrozumiana.
Kolejne bariery komunikacyjne tworzą kategorię dawania rozwiązań. Zaliczamy do nich:
— rozkazywanie (nigdzie nie pójdziesz, bo ja tak mówię),
— moralizowanie (zazwyczaj są to zdania zaczynające się od „powinno się”, „nie powinno się”, „powinieneś”), stawianie zbyt wielu
lub niewłaściwych pytań (tj. pytań sugerujących: zgodzi się pan ze
mną, że… oraz tych, które zaczynają się od słowa „dlaczego”, które niejednokrotnie wywołują rozdrażnienie oraz poczucie winy),

Z redakcyjnej poczty
Bardzo proszę o rozważenie możliwości zaprenumerowania przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.
z o.o. miesięcznika „INSPEKTOR PRACY”. Czasopismo jest
bardzo interesujące, zawiera bowiem artykuły do praktycznego wykorzystania w działalności służb bhp.
Z poważaniem
Anna Jaworska

— doradzanie (co może obrazić inteligencję rozmówcy, bo doradzający nie zna wszystkich stron problemu, więc z jego perspektywy wygląda on prosto i dlatego łatwo mu podsuwać gotowe rozwiązania, a tymczasem rozmówca ma wrażenie, że potraktowano go jak
mało sprawną intelektualnie osobę, która nie potrafi rozwiązywać
dziecinnie prostej sprawy).
Następną kategorią barier w porozumiewaniu jest unikanie udziału w troskach drugiego człowieka. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy nie
potrafimy albo nie chcemy zajmować się lękami, troskami osoby
z którą rozmawiamy. Częstym schematem takich zachowań jest np.
wizyta rodziny chorego w szpitalu, który - powiedzmy - ma przejść
operację. W takiej sytuacji unikamy rozmów o chorobie albo odwracamy uwagę, zmieniając temat: …ale wiesz, co mnie się przydarzyło…, przesuwając centrum uwagi na samych siebie. Po takiej
wizycie nasza bliska osoba, która oczekiwała wsparcia, pozostaje
w jeszcze większym lęku związanym z operacją, niż przed spotkaniem z rodziną.
Inną barierą w komunikowaniu się jest logiczne argumentowanie. W pierwszym momencie może budzić zdziwienie. Logika bowiem spełnia wiele ważnych funkcji i w sytuacjach negocjacyjnych
jest atutem w rozmowie. Gdy jednak ktoś pozostaje pod wpływem
silnego stresu lub gdy między ludźmi pojawia się konflikt, proponowanie logicznych rozwiązań, skupianie się na faktach może przyprawić o wściekłość.
Ostatnia, najczęściej spotykana bariera to uspokajanie, które jest
wygodnym sposobem uniknięcia włożenia wysiłku w pomoc drugiej
osobie. Choć stwierdzenie typu wszystko „będzie dobrze” wydaje
się formą pocieszenia, to faktycznie prowadzić może jednak do czegoś przeciwnego.
Większość osób, od czasu do czasu, stosuje bariery komunikacyjne. Nie ma w tym nic złego, dopóki ich stosowanie nie staje się nawykiem. Aby tego uniknąć, warto nauczyć się słuchać zakładając, że
nie wiemy, co druga osoba chce nam powiedzieć. Inaczej nie będziemy jej słuchać, bo po co, skoro z góry wiemy kim jest i czego chce.
Niejednokrotnie, aby potwierdzić swoje wstępne założenia, ignorujemy słowa rozmówcy.
Zatem, podstawą prawidłowej komunikacji jest pozbawiona
wstępnych założeń i uprzedzeń otwartość na to, co powie drugi człowiek.
Joanna Bartoszek
psycholog, GIP

Pytania do psychologa prosimy przesyłać na adres:
jbartoszek@gip.pl

Zwracaliśmy się z prośbą o informację dotyczącą kosztów prenumeraty miesięcznika pt. „Inspektor Pracy”. Chcielibyśmy, aby „Inspektor Pracy” od 2010 roku znajdował się
w zbiorach naszej Biblioteki Technicznej. Wprawdzie otrzymaliśmy od Państwa egzemplarz okazowy miesięcznika, lecz
nie znaleźliśmy informacji o kosztach prenumeraty oraz adresu pod który moglibyśmy złożyć zamówienie.
Małgorzata Reszczyńska
Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
Biblioteka Techniczna

Od redakcji
Uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości zaprenumerowania „Inspektora Pracy” ze względu na jego ograniczony nakład. Biorąc pod uwagę liczne sygnały świadczące o dużym zainteresowaniu naszym miesięcznikiem, a jednocześnie brak możliwości zwiększenia jego nakładu, udostępniamy wersję
elektroniczną „Inspektora Pracy” na pierwszej stronie serwisu Internetowego PIP.
Nasz adres: www.pip.gov.pl
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cji i Moder nizacji Rolnictwa w Zielonej
Górze.

W rolnictwie indywidualnym

O bezpiecznej pracy na… sportowo

Po rozgrzewce… start

Aby skutecznie propagować zasady bezpiecznej pracy wśród
rolników indywidualnych województwa lubuskiego pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze w minionym roku zorganizowali i przeprowadzili wiele różnorodnych
działań prewencyjno-promocyjnych. Zwieńczeniem była piąta już olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie
indywidualnym.

Punktualnie o godz. 10.00 czwartego
grudnia ub.r., w siedzibie Lubuskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku
rozpoczęła się V edycja olimpiady. Gratulując uczestnikom chęci i odwagi sprawdzenia swojej wiedzy, Elżbieta Łyko dyrektor
LODR w Kalsku zapoznała uczestników
z zasadami rywalizacji. Następnie, przewodniczący komisji, młodszy inspektor pracy Janusz Pawlak, przedstawił regulamin
konkursu oraz zasady i kryteria oceny prac.

Inspektorzy uczestniczyli w licznych imprezach plenerowych adresowanych do rolników. W specjalnie uruchamianych punktach promocyjnych oferowali liczne publikacje z zakresu bezpiecznej pracy w rol-

Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie
Wielkopolskim, Urząd Wojewódzki i Marszałkowski, Oddział Terenowy Agencji
Nieruchomości Rolnej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Agencja Restrukturyza-

Kwalifikacje
W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy konkursu (43 rolników reprezentujących 10 powiatów województwa lubuskiego)
otrzymali test podstawowy składający się
z 30 pytań. Zakres tematyczny był bardzo
zróżnicowany, począwszy od zasad udzielania pomocy przedmedycznej, bezpiecznej
obsługi ciągników, maszyn rolniczych, a także zwierząt gospodarskich, a kończąc
na zasadach bezpiecznej pracy w czasie wykonywania chemicznych zabiegów ochrony
roślin oraz prac spawalniczych.
Zwycięsko z tego etapu olimpiady wyszło 21 rolników. Udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi i zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu olimpiady.

Finisz
Wy ło nie nie zwycięz ców na stą pi ło
po trzecim jej etapie, w trakcie którego
ośmiu rolników odpowiadało na pytania
nictwie oraz udzielali porad dotyczących
bezpiecznej pracy. Pracownicy okręgu
przeprowadzili ponad 400 wizytacji przebiegu prac polowych, głównie żniwnych,
a także organizowali lub uczestniczyli
w wielu szkoleniach i pogadankach oraz
konkursach związanych z bezpieczną pracą w rolnictwie.
Sztandarowym konkursem w okręgu
jest olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie
pracy w rolnictwie indywidualnym. Jej
współorganizatorem jest Lubuska Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Rolnictwie Indywidualnym, w skład której wchodzą: Oddział Regionalny Kasy Rolni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go
w Zielonej Górze, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Lubuska
Izba Rolnicza, Komenda Wojewódzka
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problemowe. Przedstawiono im zdjęcia obrazujące nieprawidłowości stwierdzone
podczas prac w gospodarstwie i wykonywanych zabiegów uprawowych oraz proszono o wskazanie nieprawidłowości, zagrożeń, a także sposobów ich eliminacji.

Meta
W podsumowaniu kończącym V Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie Indywidualnym uczestniczyli przedstawiciele instytucji rolniczych organizujących olimpiadę. Nastąpiło uroczyste
ogłoszenie jej zwycięzców. Wojciech Wołoszczuk mieszkający w Janczewie gm.
Santok zajął I miejsce. W nagrodę, z rąk
okręgowego inspektora pracy Francisz-

ka Grześkowiaka, otrzymał laptop, zaś
specjalny puchar wręczył zwycięzcy Stanisław Tomczyszyn, członek zarządu województwa. Laureatem II nagrody został
Czesław Towpik zamieszkały w Mycielinie gm. Niegosławice, a III miejsce zajęła Dorota Prugar-Wasielewska mieszkająca w Późnej gm. Gubin.
Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali okolicznościowe dyplomy potwierdzające udział w zmaganiach.

Post scriptum
Ze statystyk wypadków i chorób zawodowych, którymi dysponuje Oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze wynika, że zmniej-

szyła się liczba wypadków przy pracy rolniczej w województwie lubuskim. Być może, także dzięki działalności prewencyjnej inspekcji pracy, w którą wpisuje się
olimpiada dla rolników. Tak duże zainteresowanie tą for mą, iście spor towej, rywalizacji pozwala optymistycznie patrzeć
w przyszłość… A więc, do zobaczenia
za rok, na VI Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie Indywidualnym.
Przebieg olimpiady był szeroko komentowany w fachowej prasie rolniczej
(Rolniczy Puls, Lubuskie Aktualności Rolnicze) oraz programie TVP 3 Gorzów Wielkopolski pt. „Biznes na roli”.
Janusz Pawlak
OIP Zielona Góra

Wielka Brytania

Dni świadomości zagadnień bhp dla rolników
Brytyjska inspekcja pracy (HSE) zorganizowała w lutym br., w Tonbridge (Kent) Dzień
świadomości zagadnień bhp dla rolników
z południowo-wschodniej Anglii. Spotkanie
zgromadziło 300 rolników.
Prowadzone w całym kraju dni świadomości zagadnień bhp polegają na pokazywaniu zagrożeń i przekazywaniu rolnikom porad
oraz informacji na temat bezpieczeństwa podczas transportu, prac
na wysokości, dźwigania ręcznego i in. Rolnicy mogą zadawać pyI P 3/2010
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tania i dzielić się informacjami dotyczącymi stosowania przez siebie dobrych praktyk. W efekcie większość uczestników spotkań
wprowadza co najmniej jedną zmianę, aby poprawić stan bhp
w swoim gospodarstwie. Inicjatywa związana z podnoszeniem świadomości bhp w rolnictwie jest ostatnią fazą realizowanej od ubiegłego roku kampanii skierowanej do rolników, a zatytułowanej
„Złóż obietnicę – wróć do domu bezpiecznie”.
W swoim corocznym raporcie „Wypadki śmiertelne w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie w 2008/09” brytyjska inspekcja
pracy podała, że od 1 kwietnia 2008 do 30 marca 2009 podczas
prac w rolnictwie i sektorach pokrewnych zginęło 30 osób.
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Dokończenie ze strony 32.

Porażony, spadł z rusztowania
Ponieważ montaż rusztowania trwał już
drugi dzień, więc powinno być ono w dniu
zdarzenia skutecznie uziemione. Jednak
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
nie określają, czy rusztowanie ma być uziemione już na etapie montażu. Wymóg ten
obowiązuje w momencie odbioru technicznego, po dokonaniu pomiaru rezystancji
uziomu i przed dopuszczeniem rusztowania do użytkowania.

Wadliwa instalacja
Z oględzin instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wynika, że była ona wadliwa (pomijając niesprawność lampy).
Zainstalowano bowiem łącznik oświetlenia
ulicznego na przewodzie neutralnym pełniącym też rolę przewodu ochronnego
(PEN), zamiast na przewodzie czynnym
(tzw. „fazie”) instalacji dwuprzewodowej zasilającej przedmiotową lampę oświetlenia ulicznego. Dowodzi tego fakt, że
przy wyłączonej tym łącznikiem lampie (wypadek miał miejsce w dzień i lampa nie była włączona) doszło do porażenia prądem.
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim (dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej) w obiekcie stosowane było „zerowanie”. Jest to dopuszczalny rodzaj
ochrony w obiektach starych, niedopuszczalny zaś w obiektach nowych i przebudowanych, co wiąże się ze zmianą przepisów
techniczno-budowlanych na przestrzeni
kilkudziesięciu lat. Przy takim systemie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
(zerowaniu) zabronione jest instalowanie
łącznika na przewodzie, który jednocześnie
spełnia rolę przewodu neutralnego i ochronnego (PEN).

na pojawianiu się napięcia na metalowej
obudowie przy nor malnej eksploatacji
i jednoczesnej nieprawidłowości budowy
obwodu elektrycznego oświetlenia zewnętrznego budynku, polegającej na zainstalowaniu łącznika jednobiegunowego
na przewodzie neutralnym i ochronnym
(PEN) instalacji elektrycznej, zamiast
na przewodzie czynnym (roboczym),
przy stosowanej przeciwporażeniowej
ochronie przed dotykiem pośrednim -- zerowaniu;

■ brak skutecznego uziemienia rusztowania metalowego, częściowo zmontowanego;

Suma sumarum
Do pojawienia się napięcia na obudowie
lampy konieczne było jednoczesne zaistnienie dwóch czynników: uszkodzenia
lampy i wadliwego zamontowania łącznika oświetlenia zewnętrznego. Żadna z tych
nieprawidłowości oddzielnie nie powodowała zagrożenia. Porażenie prądem mogło
nastąpić tylko w przypadku występowania
obu nieprawidłowości łącznie oraz braku
skutecznego uziemienia rusztowania.
Inspektor ustalił następujące przyczyny zdarzenia:
■ nie spraw ność tech nicz ną lampy
oświetlenia o mocy 250W, polegającą
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■ brak bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami montażowymi rusztowania przez osobę uprawnioną;
■ nieużywanie przez poszkodowanego
środków ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokości;
■ brak uprawnień poszkodowanego
w zakresie montażu rusztowań metalowych, budowlano-montażowych;

■ niewiedza poszkodowanego o zagrożeniu, spowodowanym obecnością napięcia na obudowie lampy i metalowych częściach rusztowania.
Inspektor pracy wstrzymał eksploatację
rusztowania, nałożył na pracodawcę mandat karny w maksymalnej wysokości, dodatkowo nakazał dokonanie przeglądu
oświetleniowej instalacji elektrycznej eksploatowanej w remontowanym budynku.
W sprawie tragicznego wypadku postępowanie przygotowawcze prowadzi też właściwa prokuratura rejonowa.
W związku z tym, że nie jest możliwe
ustalenie, w jakim czasie i w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia lam-

py oświetleniowej oraz nieprawidłowego
wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku, inspektor nie powołał
naruszonych przy tym przepisów. Nie
mógł ich również wskazać, jeśli chodzi
o nieskuteczne uziemienie rusztowania
będącego w montażu, ze względu na fakt
braku precyzyjnych uregulowań w tym zakresie.
Warto natomiast zwrócić uwagę, że przybyły na miejsce zdarzenia inspektor pracy, w pierwszym rzędzie, nakazał odłączenie instalacji oświetleniowej budynku
od zasilania. Rusztowanie aż do tej chwili pozostawało pod napięciem! Nasuwa to
refleksję na temat zachowania się inspektora pracy podczas dokonywania
oględzin miejsca zdarzenia wypadkowego
(i również podczas przeglądów stanowisk
pracy w zakładach), dotyczącą konieczności zachowania szczególnej ostrożności
w czasie wykonywania tych czynności.
Adam Wojtasik
Wiktor Kowalczyk
OIP Łódź
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z przekazywaniem do eksploatacji, użytkowaniem i obsługą ładowarek.
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i mieszanek gumowych. Maszyny rozdrabniające. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn rozdrabniających nożowych.
– Zastępuje PN-EN 12012-1+A1: 2008; [za-

twierdzona przez Prezesa PKN dnia 25
marca 2009 r.].
W normie wyszczególniono podstawowe
wymagania dotyczące bezpieczeństwa stosowane podczas projektowania i budowy maszyn rozdrabniających nożowych używanych
do rozdrabniania do postaci granulatu przedmiotów i materiałów z tworzyw sztucznych
oraz gumy.
02.02.27 PN-EN 12581: 2008 Urządzenia
do powlekania. Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektroforetycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi.
Wymagania bezpieczeństwa. – Zastępuje
PN-EN 12581: 2006; [zatwierdzona przez
Prezesa PKN dnia 22 października 2008 r.].
Opisano zasady projektowania i konstrukcji urządzeń do powlekania zanurzeniowego
i elektroosadzania ciekłych organicznych materiałów powłokowych na wyrobach przemysłowych. Podano wykaz znaczących zagrożeń,
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dotyczące użytkowania. Określono sposoby
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02.05.27 PN-EN 15067: 2009 Maszyny
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laboratoryjne i wymagania techniczne. – Zastępuje PN-EN ISO 3471: 2008; [zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 23 lipca 2009 r.].
Określono wymagania techniczne dotyczące metalowych konstrukcji chroniących
przy przewróceniu się maszyny (ROPS)
oraz ustalono jednolite i powtarzalne sposoby oceny zgodności z tymi wymaganiami.
Norma dotyczy konstrukcji ROPS dla następujących maszyn samojezdnych (sterowanych
przez siedzącego operatora): spycharek, ładowarek, koparko-ładowarek, wywrotek,
układarek rur, części ciągnikowej maszyny
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Porażony, spadł z rusztowania
Często zdarza się w praktyce inspektorskiej badanie okoliczności i przyczyn upadku ludzi
z rusztowań. Do dość nietypowego wypadku doszło w Bełchatowie. Zginął montażysta rusztowania metalowego, systemowego, który spadł z wysokości po uprzednim porażeniu prądem. Nie był wyposażony w indywidualny sprzęt ochrony przed upadkiem. Nie miał także
uprawnień montażysty rusztowań metalowych.
Tragedia rozegrała się na czwartym poziomie rusztowania.
Jak wynikało z oględzin inspektora pracy, dwa sąsiednie, najwyżej położone pomosty robocze (na wysokości 8 m od podłoża)
nie były wyposażone w balustrady ochronne. Jedynie w części
środkowej zamontowano pojedynczą ramę rusztowania o wysokości 2 m. Na ścianie budynku zaś, nieco powyżej czwartego poziomu rusztowania, zamocowana była lampa uliczna. Jej metalowa obudowa stykała się z metalowym pomostem roboczym i ramą rusztowania.
Charakter prowadzonych prac remontowych (malowanie elewacji) nie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę, co za tym
idzie, nie było obowiązku ustanowienia przez inwestora kierownika budowy.

Niekorzystne przesłanki
Wobec zgodnych zeznań naocznych świadków można odtworzyć dość dokładny przebieg zdarzenia. Mężczyzna montował rusztowanie bez zabezpieczenia, stojąc na czwartym poziomie pomostów roboczych. Gdy dotknął jedną ręką blaszanego pokrycia dachu (uziemionego, pełniącego rolę instalacji odgromowej), trzymając się drugą za metalową ramę rusztowania, zaczął się „trząść”,
a po chwili stracił równowagę i bezwładnie spadł z pomostu.
Z opinii lekarza wynikało, że przyczyną śmierci były obrażenia czaszkowo-mózgowe oraz wstrząs krwotoczny z pogłębiającą się niewydolnością oddechowo-krążeniową w następstwie doznanych obrażeń wielonarządowych, które mogły powstać
w wyniku upadku z wysokości. Wprawdzie nawet badanie histopatologiczne nie potwierdziło zmian mogących wskazywać

organizm i droga przepływu prądu przez ciało ludzkie. W tym
przypadku miały miejsce dwie skrajnie niekorzystne przesłanki: droga przepływu prądu przez ciało była najniebezpieczniejsza z możliwych (przez górną część tułowia, a więc i serce), natomiast prąd rażenia, teoretycznie mógł w tym przypadku wynosić 230 mA. Za najmniejsze natężenie prądu powodujące utratę możliwości samodzielnego oddychania przyjmuje się 20mA,
a mogące spowodować śmierć – 30 mA. Czas oddziaływania prądu na pokrzywdzonego wynosił od kilku do 20 sekund.

Przebicie na masę
Podczas eksperymentu, przeprowadzonego przez inspektora pracy badającego okoliczności i przyczyny wypadku oraz przedstawicieli zakładu posiadających uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych po zdemontowaniu lampy, bezsprzecznie
stwierdzono jej uszkodzenie. Otóż, podczas prawidłowego zasilania napięcie pojawiało się na metalowej obudowie (kolokwialnie mówiąc „przebicie na masę”). Skutkowało to zagrożeniem
porażeniem prądem elektrycznym.
Lampa była niesprawna przed jej demontażem. Podczas próby załączenia napięcia łącznikiem znajdującym się w budynku,
zadziałały – stosowane w instalacji oświetlenia elektrycznego
– zabezpieczenia nadmiarowe. Zanim to nastąpiło, przy użyciu
neonowego wskaźnika napięcia stwierdzono napięcie pojawiające się na metalowych elementach rusztowania. Jest oczywiste, że ta nieprawidłowość istniała w chwili zdarzenia.
Inną rzeczą jest, czy uszkodzenie lampy powstało w związku z montażem rusztowania (np. wskutek uderzenia w obudowę), czy też wcześniej (np. wskutek korozji części metalowych).
Gdyby nawet uszkodzenie wystąpiło na długo przed rozpoczęciem robót, nie musiałoby się to ujawnić ze względu na brak dostępu do urządzenia, które wisiało na wysokości 8 m, a lampa
stwarzała zagrożenie tylko w chwili dotknięcia jej obudowy.

Nieskuteczne uziemienie

na porażenie prądem, to jednak biegły z zakresu medycyny nie
wykluczył takiej możliwości. Potwierdzają to jednoznaczne zeznania świadków. Zdaniem inspektora pracy, pokrzywdzony już
w chwili upadku był nieprzytomny, co potwierdzają świadkowie,
mówiący o bezwładnym i bezgłośnym upadku poszkodowanego.
O skutkach porażenia człowieka prądem elektrycznym decydują głównie: wartość prądu rażenia, czas przepływu prądu przez

Rusztowanie „uziemiono” poprzez okręcenie drutem instalacji odgromowej budynku. Takie połączenie nie zapewniało należytego styku części przewodzących prąd elektryczny. W związku
z tym połączenie elektryczne metalowych części rusztowania z uziemioną częścią instalacji odgromowej budynku było niepewne, tzn.
istniało lub nie, w zależności od czynników zewnętrznych, tj. ruchu rusztowania, drgań podłoża, wiatru itp. Gdyby „uziemienie”
rusztowania było skuteczne, do wypadku by nie doszło. W chwili „przebicia” zadziałałyby zabezpieczenia nadmiarowe instalacji
elektrycznej w budynku, odłączając zasilanie tak, jak to miało miejsce podczas przeprowadzonego eksperymentu.
Dokończenie na stronie 30.

