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Pomoc ekspercka, a nie praca u podstaw
W Portugalii inspektor pracy i podmiot kontrolowany
działają „po tej samej stronie barykady”. Przyczyna
takiego stanu rzeczy leży prawdopodobnie w innym
sposobie myślenia Portugalczyków o bezpieczeństwie pracy. Bardziej niż polscy pracodawcy i pracownicy, traktują tę sferę jako integralną część procesu,
a nie zbędny lub co najmniej uciążliwy balast.

Stanowisko w sprawie programu działania PIP
„Program działania Państwowej Inspekcji Pracy ujmuje kompleksowo problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, zarówno w zakresie działań kontrolnych, jak i prewencyjnych” – stwierdzili członkowie Rady Ochrony Pracy w stanowisku w sprawie oceny
programu działalności PIP na rok 2010 oraz planu długofalowego na lata 2010-2012. Przyjęli
je na posiedzeniu 4 grudnia br. w siedzibie Sejmu.
Rada pozytywnie oceniła w nim planowaną koncentrację działań inspekcji w tych obszarach prawa pracy i zakładach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów. Jednocześnie, w związku ze stwierdzonym
w ostatnich latach wzrostem wskaźnika wypadkowości, za słuszną uznała potrzebę
większego ukierunkowania działań PIP
na problematykę bezpieczeństwa i higieny
pracy, zwłaszcza w odniesieniu do występujących zagrożeń zawodowych i przyczyn wypadków przy pracy.
Pozytywną ocenę Rady Ochrony Pracy zyskało również zwrócenie w programie PIP
szczególnej uwagi na zakłady małe, w których
występują bardzo liczne zagrożenia i duże nasilenie wypadków przy pracy.
„Realizację planowanych licznych zadań
PIP zamierza osiągnąć poprzez zwiększenie
liczby przeprowadzonych w 2010 roku kontroli oraz skrócenie czasu ich trwania. Oczekiwać należy, że zamierzony wzrost liczby
kontroli do 90 tysięcy w 2010 roku będzie
wiązać się także z ich większą efektywnością”
– zapisano w stanowisku.
Rada zaleciła, aby inspekcja pracy ukierunkowała i wzbogaciła zadania programu długofalowego o wnioski wynikające z „Oceny
stanu bhp za 2008 r.”, opracowane przez Mi-

nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz
o wnioski wynikające ze stanowisk ROP.
Wskazała, że wybór zakładów (np. placówek
handlowych), w których będą przeprowadzane kontrole przestrzegania przepisów prawa
pracy, powinien uwzględniać analizę skarg
za 2009 r. Kontrole szkolenia pracowników
w zakresie bhp powinny dotyczyć przede
wszystkim szkolenia wstępnego na stanowisku pracy. Uzasadnia to duża wypadkowość
wśród pracowników o bardzo krótkim stażu
pracy, co wskazuje na ich niedostateczne
przeszkolenie.
Rada zaleciła również ograniczenie do niezbędnego minimum dokumentacji pokontrolnej, a także rozważenie przez PIP zasadności kontroli i monitorowania przestrzegania
przepisów tzw. ustawy antykryzysowej.
W końcowej części dokumentu członkowie
Rady Ochrony Pracy podkreślili, że niezbędnym warunkiem osiągnięcia przez PIP
zamierzonych celów jest zwiększenie jej
budżetu.
Rada Ochrony Pracy przyjęła także stanowisko w sprawie współdziałania Państwowej
Inspekcji Pracy z ZUS i KRUS oraz organami nadzoru nad warunkami pracy w zakresie prewencji i promocji zagadnień ochrony
pracy w środowisku wiejskim. Zwraca w nim

uwagę na potrzebę wzmocnienia działań w zakresie prewencji i promocji problematyki
ochrony pracy w środowisku wiejskim. Gospodarstwo rolne – jak stwierdza się w stanowisku – jest bowiem specyficznym, ale jednak przedsiębiorstwem, a rolnik w nim pracujący – przedsiębiorcą pracującym na własny rachunek.
Członkowie ROP postulują zmianę istniejącego stanu prawnego celem stworzenia możliwości kontrolowania przez PIP indywidualnych gospodarstw rolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zalecają opracowanie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi programu działań zmierzających do poprawy
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Program ten powinien zawierać konkretne rozwiązania organizacyjne i techniczne dotyczące także warunków pracy rolników
indywidualnych. Postulują również wprowadzenie bodźców ekonomicznych motywujących
do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w pracy rolniczej.
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła
poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka,
uczestniczyli: dr Marian Liwo, zastępca
głównego inspektora pracy i dyrektorzy depar tamentów w Głównym Inspektoracie
Pracy.(d)
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dach górniczych. Celem działań inspekcji pracy będzie dążenie
do obniżenia wskaźnika wypadków przy pracy w naszym kraju. Szef
PIP życzył górnikom, by każda szychta kończyła się bezpiecznie i wszyscy szczęśliwie wracali do swych domów. Spotkanie zakończyło się wręczeniem osobom szczególnie zasłużonym dla górnictwa odznaczeń państwowych i resortowych oraz nadaniem stopni górniczych.

Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając zaapelował 22 grudnia ub. r. za pośrednictwem prasy, radia i telewizji do pracodawców i pracowników, aby zadbali o bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy w okresie zimowym. W zorganizowanym z tej
okazji w Głównym Inspektoracie Pracy spotkaniu z dziennikarzami towarzyszyli mu: zastępca dr Marian Liwo i dyrektor Departamentu
Prawnego GIP Halina Tulwin. Przypomniano m.in. o konieczności
zachowania szczególnej rozwagi i ostrożności podczas wykonywania
prac budowlanych. Zima, specyficzna pod względem pogody pora roku, nie sprzyja bowiem prowadzeniu takich robót. Wichury, silne wiatry, opady śniegu i niskie temperatury stanowią dodatkowe zagrożenie, zwłaszcza przy pracach na otwartej przestrzeni. Tadeusz J. Zając
zaakcentował, że pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, jeśli zagraża to w sposób bezpośredni jego życiu i zdrowiu.
Państwowa Inspekcja Pracy jest w pełni przygotowana do udzielenia
takiemu pracownikowi niezbędnej pomocy.

Zielona Góra Na wspólnym posiedzeniu 15 grudnia ub. r. zebrały się Lubuska Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie i powiatowa komisja ds. bhp w rolnictwie działająca na terenie powiatu żagańskiego. Podsumowano całoroczne przedsięwzięcia prewencyjne i promocyjne kierowane do rolników i środowiska wiejskiego.
Członkowie komisji stwierdzili, że działania prowadzone wspólnie od kilku lat w województwie przez instytucje i urzędy działające na rzecz
rolnictwa przynoszą coraz wymierniejsze efekty. Z danych KRUS wynika, że spada liczba wypadków przy pracach gospodarczych, a także
zwiększa się zainteresowanie i udział rolników w adresowanych
do nich ofertach prewencyjnych. Posiedzenie prowadził Franciszek
Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy.
Madryt W stolicy Hiszpanii od 11 listopada do 3 grudnia ub. r. toczyły się obrady międzynarodowej konferencji pod hasłem: „Administracja pracy i inspekcja pracy. Przyszłe wyzwania i kierunki”. Spotkanie zorganizowało genewskie Biuro Międzynarodowej Organizacji Pracy
przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym MOP w Turynie. W konferencji udział wzięły Grażyna Panek, dyrektor Ośrodka
Szkolenia PIP we Wrocławiu i Marta Chodorowska, starszy radca w Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP. Dyskutowano na temat przyszłości administracji pracy. Pierwsze dwa dni konferencji miały charakter warsz-

tatów, podczas których oceniano materiał szkoleniowy zaproponowany
przez Biuro MOP. Pozostałe dni przybliżyły uczestnikom obrad sfery działania, główne zadania i cele Programu Administracji i Inspekcji Pracy
(LAB/ADMIN), nowoutworzonej komórki Biura MOP w Genewie. Jej
przedstawiciele poprowadzili dyskusję na temat nowych wyzwań administracji pracy i inspekcji pracy, potrzeby podejmowania współpracy i wymiany informacji, programów wspierających rozwój administracji pracy, a także oczekiwań różnych instytucji od Programu LAB/ADMIN.

Praga W końcu listopada ub. r. odbyło się kolejne spotkanie grupy ADCO ds. dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Jarosław Nyzio, starszy inspektor pracy w OIP w Poznaniu. Gospodarzem spotkania była czeska inspekcja handlowa. Znaczna część obrad była poświęcona wynikom kampanii prowadzonych w Anglii i Czechach w zakresie kasków ochronnych do użytku pozazawodowego. Ponadto strona francuska omówiła zastosowane środki prawne w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kampanii w zakresie ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi. Francuzi rozważają wniesienie sprzeciwu
do norm zharmonizowanych, dotyczących wyznaczania odporności
na przenikanie organicznych ciekłych substancji chemicznych metodą chromatografii gazowej.
Katowice Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając 4 grudnia ub. r. wziął udział w uroczystościach barbórkowych w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego. Przekazał górnikom w dniu ich święta
od pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wyrazy najwyższego szacunku i uznania za codzienną ciężką pracę. Wskazał, że górnictwo jest
ciągłym zmaganiem się człowieka z naturą, która nieustannie zaskakuje. Zapowiedział, iż przyjęty na rok 2010 program działania Państwowej Inspekcji Pracy zakłada konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakła-

Białystok Wyniki VIII edycji konkursu „Bezpieczna budowa” ogłoszono podczas uroczystości, która odbyła się 16 grudnia ub. r. w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Do konkursu w roku 2009 r. zakwalifikowano 6 obiektów. Nagrodzono 3 realizacje, a inne 2 wyróżniono.
Podczas uroczystości okręgowy inspektor pracy Dariusz Siwczyński przedstawił działania prewencyjno-promocyjne w budownictwie realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy. Warto przypomnieć, że
założenia konkursu, który dziś ma rangę ogólnokrajowego, powstały
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku. Konkurs stał się
wydarzeniem nie tylko prestiżowym i medialnym, ale już od kilku lat
integruje środowisko branży budowlanej. Jego przebiegiem interesują się zarówno inwestorzy, wykonawcy robót budowlanych, jak i organizacje i stowarzyszenia pracodawców, a także organizacje związkowe. Gratulując laureatom, Dariusz Siwczyński zachęcił zebranych
do uczestnictwa w przedsięwzięciach promocyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 roku.
Wrocław Zapobieganie zagrożeniom czynnikami chemicznymi
w małych zakładach – to program prewencyjno-informacyjny PIP skierowany do małych pracodawców, których pracownicy narażeni są na niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne. Na przełomie listopada i grudnia 2009 r. Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował dwa
bezpłatne szkolenia dla pracodawców prowadzących działalność w zakresie konser wacji i naprawy pojazdów oraz usług sprzątania. Odbyły się one w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof.
Jana Rosnera we Wrocławiu. Podczas szkoleń przedstawiono m.in. metody sporządzania oceny ryzyka zawodowego, związanego z występowaniem czynników chemicznych w środowisku pracy. Uczestnicy otrzymali również materiały szkoleniowe, które będą mogły posłużyć im
do oceny ryzyka zawodowego w zakładach pracy.
Bruksela 14 grudnia ub. r. odbyło się drugie spotkanie podgrupy
ds. rozwoju systemu wymiany informacji, powołanej przez Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników. Spotkanie zorganizowała Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równych Szans Komisji Europejskiej. Z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyła w nim Beata Krajewska, główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP. Na spotkaniu kontynuowano dyskusję
na temat informacji, które będą przekazywane w systemie wymiany informacji tworzonym na potrzeby dyrektywy 96/71/WE. Ponadto przedstawiciele Komisji Europejskiej zapoznali uczestników spotkania z zasadami działania systemu IMI (The Internal Market Information System) oraz sytemu wymiany informacji w zakresie zabezpieczenia społecznego. Ten ostatni system jest jeszcze w trakcie tworzenia.
Warszawa Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając przyznał
nagrody pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Wręczył je 29 grudnia br. podczas uroczystego spotkania w Głównym Inspektoracie Pracy z udziałem kierownictwa urzędu. Wśród nagrodzonych byli członkowie zespołu projektowego, który opracował program „Navigator” – nowoczesne narzędzie informatyczne do wspomagania pracy inspektora. Za wkład pracy w przygotowanie programu „Navigator”, a także za inne szczegól-

ne osiągnięcia w opracowywaniu oprogramowania na potrzeby PIP nagrody otrzymali: Tomasz Jarosz, informatyk w Departamencie Planowania i Statystyki Głównego Inspektoratu Pracy, Marek Kocznur,
kierownik Sekcji Analiz w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach,
Paweł Matuła, kierownik Sekcji Analiz i Informatyki w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Rzeszowie, Wojciech Wolicki, kierownik Sekcji Analiz i Informatyki w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie. Za szczególne zaangażowanie w realizację projektu platformy
komunikacyjnej PIP z usługami e-learningu dla obywateli i przedsiębiorstw, w przygotowanie projektu kryteriów oceny kadry inspektorskiej, w tworzenie koncepcji nowego podejścia w działalności PIP i nowej strategii działania urzędu nagrodami głównego inspektora pracy
uhonorowani zostali eksperci w Głównym Inspektoracie Pracy: Wiesław Bakalarz i Krzysztof Popielski, który pracował także
przy tworzeniu „Navigatora”. Za wyjątkowe zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym na terenie województwa świętokrzyskiego nagrodę otrzymał Stanisław Golmento, specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Kielcach (więcej o laureatach i przebiegu uroczystości w następnym
numerze „Inspektora Pracy”).

Bydgoszcz Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował 8 grudnia
ub. r. seminarium poświęcone wypadkom w budownictwie, obowiązującym na budowach przepisom prawa pracy oraz dobrym praktykom.
Do udziału zaproszono przedstawicieli samorządów z województwa kujawsko-pomorskiego oraz specjalistów z nadzoru budowlanego.
Uczestnicy wysłuchali wykładów: starszego inspektora pracy Mirosława Trojanowskiego, który przedstawił okoliczności i najczęstsze przyczyny wypadków w budownictwie oraz starszego inspektora pracy Elwiry Zawartowskiej, która omówiła problematykę udziału inspektora pracy w nadzorowaniu przebiegu procesu budowlanego na etapie projektowania i realizacji inwestycji. O dobrych praktykach w budownictwie mówiła Daria Krawczak, menadżer do spraw bhp w firmie „Skanska” budującej kolejny odcinek autostrady A-1.

Opole W PGE Elektrownia Opole S.A. 9 grudnia ub. r. odbyło się
przedświąteczne spotkanie członków Klubu Społecznego Inspektora
Pracy działającego przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy na czele z okręgowym inspektorem pracy w Opolu Lesławem Mandrakiem. Celem spotkania była wymiana doświadczeń
pomiędzy społecznymi inspektorami pracy z opolskich przedsiębiorstw.
Uczestnicy wysłuchali informacji na temat efektów działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w Elektrowni Opole. Zwiedzili zakład zapoznając się z występującymi w nim zagrożeniami i sposobami ich ograniczania w oparciu o zintegrowany system zarządzania. Nadinspektorzy pracy OIP przekazali społecznym inspektorom praktyczne wskazówki na temat metodyki funkcjonowania sip, a także omówili zmiany w przepisach prawa pracy wprowadzone w 2009 r.

Będzie dezyderat do rządu
w sprawie zmian w prawie
– Doświadczenia kontrolne i pozakontrolne Państwowej Inspekcji Pracy pozwalają na analizę obowiązujących unormowań prawnych. Wynika z niej, że zachodzi konieczność
dokonania zmian wielu aktów prawnych – powiedział Tadeusz
Jan Zając, główny inspektor pracy 15 grudnia br. w siedzibie
Sejmu na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.
Omawiano wnioski PIP dotyczące niezbędnych zmian w ustawodawstwie.
Nowelizacji wymagają m.in.: Kodeks pracy, ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy,
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Szerzej wnioski de lege ferenda inspekcji pracy z ostatnich trzech lat
przedstawiono w obszernym opracowaniu dostarczonym posłom.
– Wyrażamy przekonanie, że wprowadzenie unormowań zaproponowanych w opracowaniu umożliwi nie tylko sprawniejsze i pewniejsze egzekwowanie ciążących na kontrolowanych podmiotach obowiązków, ale też
zmniejszy intensywność czynności nadzorczych ze strony inspekcji, gdyż ciągle bardzo
wiele nieprawidłowości wynika z niejasności
interpretacyjnych unormowań prawnych.
To zaś pozwoli naszemu urzędowi skupić się
na tych sferach działalności i branżach, które potrzebują najwięcej uwagi – stwierdził Tadeusz Jan Zając.
Szef PIP podkreślił, że liczne przepisy prawa pracy są niejasne, niespójne i powodują

w konsekwencji wiele wątpliwości, co utrudnia wykonywanie nałożonych na inspekcję zadań. Są wśród nich regulacje tak kluczowe,
jak: przepisy o czasie pracy, unormowania
z zakresu bhp, legalności zatrudnienia
(w tym zatrudnienia cudzoziemców), przepisy dotyczące uprawnień inspekcji lub postępowania w sprawach o wykroczenia.
W tym kontekście Tadeusz J. Zając wskazał

na konieczność tworzenia prawa pracy zrozumiałego, spójnego i cieszącego się społeczną akceptacją. Tylko bowiem takie prawo daje rękojmię jego poszanowania.
Posłowie przyjęli wniosek zastępcy przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli
Państwowej Janusza Krasonia, aby wystosować dezyderat do prezesa Rady Ministrów o zajęcie stanowiska na temat propozycji inspekcji pracy. Komisja oczekuje informacji od rządu, które z przedstawionych propozycji bierze już on pod uwagę, które uważa za cenne i godne podjęcia dalszych prac,
a z którymi się nie zgadza, co z kolei utoruje drogę do podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez posłów. Na posiedzenie komisji,
na którym będzie omawiana odpowiedź
na dezyderat, postanowiono zaprosić przedstawicieli Komisji Trójstronnej: pracodawców
i związkowców.
Obradom przewodniczył poseł Arkadiusz
Czartoryski. Uczestniczyli w nich: dr Marian
Liwo, zastępca głównego inspektora pracy,
dyrektorzy departamentów GIP, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Donat Duczyński

Obradował Komitet Wyższych Inspektorów Pracy
W Sztokholmie 23 i 24 listopada br. odbyło się 57 posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Państwową Inspekcję
Pracy reprezentowali: Tadeusz Jan Zając, szef urzędu oraz Grzegorz Łyjak, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym
Inspektoracie Pracy. Obrady składały się z jednodniowej konferencji, zwanej Dniem Tematycznym oraz obrad plenarnych poświęconych inicjatywom SLIC na forum ogólnoeuropejskim.
Konferencja pod hasłem „Nadzór oceny ryzyka psychospołecznego” nawiązywała do problematyki Dnia Tematycznego, który odbył
się podczas poprzedniej prezydencji Szwecji w Unii Europejskiej w roku 2001. Program tegorocznego wydarzenia składał się z trzech sesji poświęconych wprowadzeniu do tematu ryzyka psychospołecznego i jego oceny w miejscu pracy, omówieniu różnych narzędzi inspekcyjnych służących nadzorowaniu ryzyka zawodowego oraz wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie eliminacji i ograniczania zagrożeń psychospołecznych w zakładach pracy. Obok przedstawicieli urzędów inspekcji pracy państw członkowskich SLIC w konferencji udział wzięli reprezentanci świata nauki oraz organizacji pracodawców i pracowników.

6

Program drugiego dnia spotkania Komitetu SLIC skupiał się przede
wszystkim na omówieniu postępów prac nad nową unijną kampanią
dotyczącą oceny ryzyka związanego ze stosowaniem substancji chemicznych w miejscu pracy. Jej celem jest promowanie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie oceny zagrożeń chemicznych oraz opracowanie praktycznych narzędzi kontrolnych dla inspektorów pracy.
Koordynację kampanii, przewidzianej na lata 2009-2010, powierzono portugalskiej inspekcji pracy.
Kampania skierowana jest do małych i średnich zakładów pracy
i koncentruje się przede wszystkim na sektorach produkcji mebli,
naprawy pojazdów, sprzątania i piekar nictwa. Rozpoczęła się
w grudniu ub. r. akcją informacyjną. Wiosną br. odbędą się szkolenia dla inspektorów pracy przygotowujące do kontroli w zakładach
pracy. Podobnie jak w przypadku zakończonej już kampanii na temat transportu ręcznego w miejscu pracy, inspektorzy przeszkoleni na poziomie unijnym przeprowadzą następnie szkolenia w swoich krajach. Początek kontroli zaplanowano na połowę września br.
Koordynator kampanii zaproponował, aby całą inicjatywę zakończyć
seminarium podsumowującym w marcu 2011 roku.(rj)
I P 1/2010

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP na posiedzeniu w dniu 20
października 2009 roku zapoznała się z przedstawionym przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) opracowaniem pt. „Bezpieczeństwo
pracy w budownictwie – efekty działań kontrolnych i prewencyjnych
Państwowej Inspekcji Pracy oraz analiza problemów związanych z występowaniem szarej strefy w budownictwie”.
Przedstawione w tym opracowaniu dane statystyczne o wypadkach w budownictwie w ostatnich latach, świadczą o nadal utrzymującym się wysoce niezadowalającym stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.
W latach 2007-2008 ogólna liczba wypadków w tej sekcji gospodarki wzrosła o 12% i była 2-krotnie wyższa niż w całej gospodarce.
Szczególnie niepokojący jest gwałtowny (ponad 3-krotnie wyższy niż
w całej gospodarce) wzrost liczby ofiar śmiertelnych.
Nie zmienia się od lat struktura niebezpiecznych wydarzeń, powodujących wypadki przy pracy w budownictwie. W I półroczu 2009 r. wg danych GUS dominowało wśród nich podobnie, jak
w latach poprzednich:
• poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby na tym samym poziomie (17,6% wypadków),
• uderzenie poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny, np. przez transportowane, montowane i wyrzucane materiały budowlane; elementy rusztowań i szalunków, demontowane elementy konstrukcji budynku itp. (12,1% wypadków),
• upadek osoby z wysokości (9,6% wypadków).
W badanych przez Państwową Inspekcję Pracy przedsiębiorstwach
budowlanych dominowały:
• upadek z wysokości (dachy, stropy, otwory okienne, płyty balkonowe, tarasy, rusztowania, drabiny itp.) – 37,6% ogólnej liczby wydarzeń,
• uderzenie poszkodowanego przez poruszający się po budowie
obiekt (np. pojazd lub obsługiwany sprzęt roboczy) – 8,2%,
• przysypanie i zasypanie poszkodowanego ziemią – 7,3%,
• uderzenie, pochwycenie lub przygniecenie poszkodowanego
przez maszynę, urządzenie lub narzędzie – 5,1%.
Wśród przyczyn tego stanu w szczególności nie do zaakceptowania jest tolerowanie przez osoby nadzorujące prace budowlane odstępstw od przepisów i zasad BHP oraz stosowanie niewłaściwych
technologii (14,2% przyczyn organizacyjnych wypadków przy pracy).
Ponadto, wśród nieprawidłowości stwierdza się głównie: brak
szkoleń wstępnych i instruktażu stanowiskowego, brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, nie wyposażanie pracowników
w środki ochrony indywidualnej, a także brak zabezpieczenia
(szczególnie wykopów) oraz oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego.
Zwraca uwagę także fakt, że 16% kontrolowanej przez PIP populacji pracowników budownictwa nie posiadało stosownych badań lekarskich.
Całokształt powyższych danych świadczy o niskim poziomie kultury bezpieczeństwa w budownictwie oraz nieskuteczności bezpośredniego nadzoru i kontroli stanu bhp w tym sektorze.
Istotnym czynnikiem mającym pośrednio wpływ na zły stan BHP
w budownictwie jest zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 2
tys. kontroli w zakładach pracy należących do sekcji budownictwo.
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Objęto nimi legalność zatrudnienia blisko 14 tys. osób. Kontrole te
ujawniły nielegalne zatrudnienie lub nielegalne powierzenie innej
pracy zarobkowej w co czwartym skontrolowanym podmiocie.
W 2008 r. przeprowadzono w branży budowlanej blisko 6,6 tys.
kontroli, które dotyczyły legalności zatrudnienia przeszło 44 tys. osób.
Nielegalne zatrudnienie lub nielegalne powierzenie innej pracy zarobkowej wykazano w co szóstym kontrolowanym podmiocie, tj.
w 15,6% zakładów poddanych kontroli. W wyniku tych kontroli ujawniono nielegalną pracę ponad 2 tys. osób.
Wykonywanie prac budowlanych przez osoby zatrudnione nielegalnie, z reguły bez przygotowania zawodowego i wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia przy tych pracach, znacząco wpływa na obniżenie poziomu bezpieczeństwa na budowach. Zjawisko to wymaga pogłębionej analizy i skuteczniejszych działań prewencyjnych.
Równie niekorzystna dla stanu bezpieczeństwa na budowach jest
także wielość podmiotów wykonujących prace na placu budowy, co
przy nieskutecznej ich koordynacji zwiększa ryzyko wypadków.
Wysoki wskaźnik wypadkowości w budownictwie, w tym ze skutkiem śmiertelnym, w skazuje na konieczność zintensyfikowania działań mających na celu zmianę tej sytuacji.
W związku z powyższym, Rada Ochrony Pracy uważa za niezbędne podjęcie intensywnych działań w celu poprawy istniejącej sytuacji, przede wszystkim przez:
• prowadzenie dalszych intensywnych kontroli stanu bezpieczeństwa na budowach przez uprawnione organy, w tym szczególnie PIP,
celem bezwzględnego egzekwowania spełniania wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionych;
• promowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na budowach;
• współpraca PIP i ZUS w celu poprawy skuteczności egzekwowania przepisów o zróżnicowanej składce na ubezpieczenie wypadkowe w przedsiębiorstwach budowlanych;
• wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów ograniczenia
zjawiska „szarej strefy” w budownictwie;
• przeprowadzenie przez PIP pogłębionej analizy wpływu wielkości podmiotów wykonujących prace w obiekcie budowlanym na stan
bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych;
• wspieranie przez Ministra Infrastruktury, Głównego Inspektora Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych inicjatyw podejmowania prac badawczych z zakresu kształtowania bezpieczeństwa
na budowach przez odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne;
• przeprowadzenie szczegółowej oceny sposobu prowadzenia
wstępnego instruktażu stanowiskowego;
• zasadnicze zmiany sposobu przekazywania treści i szerszego
zakresu kampanii nt. bezpieczeństwa pracy w budownictwie z włączeniem środków masowego przekazu.
W związku ze złożonością problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie i wysoce niezadowalającą sytuacją w tej
dziedzinie za celowe uznać należy możliwie pilne opracowanie przez
Ministerstwo Infrastruktury kompleksowego programu poprawy tej
sytuacji.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Warszawa, 17 listopada 2009 r.
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Konferencja z cyklu „Zakład pracy wspólnym dobrem”

Etyka i etyczność w pracy
Pod hasłem „Etyczność w pracy oraz dialog społeczny jako metoda optymalizacji rozwoju i współpracy” przebiegała kolejna konferencja z cyklu „Zakład pracy wspólnym dobrem” realizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. W czasie spotkania,
które odbyło się 15 grudnia br. w salach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie referat o etyce w pracy inspektora wygłosił zastępca głównego inspektora pracy,
dr Marian Liwo.
Jak stwierdził dr Jerzy Donarski w wykładzie „Wpływ etyczności pracy na efekty
gospodarcze i społeczne” nie należy obecnie
mylić „etyki” z „etycznością”. Etyka bowiem,
to zbiór pewnych, ściśle określonych zasad,
natomiast „etyczność pracy to stopień zgodności z >>Modelową Listą ZASAD etycznej
pracy<<”. Definicja ta powstała jako analogia do definicji jakości, która brzmi: „jakość
to stopień zgodności ze standardem jakości”.
Źródłami zasad etycznej pracy stały się
szczegółowe badania i dokumenty Unii Europejskiej, ONZ i Irlandii, memorandum Europejskiego Stowarzyszenia Narodowych
Centrów Produktywności oraz encykliki Jana Pawła II.
Przybliżając metody badawcze oraz nowatorski „Projekt nor my etyczności pracy
EK 1000” prelegent wyjaśniał, że etyczność
pracy załogi firmy jest dla pracodawców miarą rezer wy twórczego zaangażowania kapitału ludzkiego firmy w produktywność, zaś

dla pracobiorców stanie się miarą partycypacji w tworzeniu wartości dodanej i uzyskiwania społecznych korzyści.

Nawiązując do słów przedmówcy dr Marian Liwo powiedział m. in.: – Ze względu
na szczególną misję i status urzędnika powinien on kierować się zasadami etyki i normami moralnymi. Według Jana Pawła II charakterystyczne dla człowieka XXI wieku powinny być postawy odpowiedzialności osobistej
i wobec innych rozwijające uczucie obowiązku i uczciwości pracy, wzajemnej pomocy
i szacunku.
W swoim referacie dr Liwo zwrócił także
uwagę na fakt, że w Polsce brakuje obecnie

jednego dokumentu określającego normy
oczekiwanego postępowania urzędniczego. Poziom etyczny instytucji publicznej jest wypadkową wielu czynników zarówno wewnętrznych
jak i zewnętrznych. Prawo zaś wyznacza obszar dopuszczalnego zachowania nie tylko obywatelom, ale przede wszystkim urzędnikom.
Źle skonstruowane prawo zniechęca do jego
przestrzegania, stając się zachętą do różnego rodzaju odstępstw i wykroczeń.
Podsumowując tę edycję konferencji okręgowy inspektor pracy w Warszawie Janusz

Niedziółka podkreślił, że ta konferencja jest
dowodem na istnienie dialogu. A jest on niezmiernie ważny bowiem dzięki niemu strony stosunku pracy będą postrzegały zakład
jako wspólne dobro.
Konferencja odbywała się pod patronatem
Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego, Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.
Jerzy Wlazło

Nagrody za popularyzowanie prawa pracy
Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając przyznał doroczne
nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy. Wręczył je 11 grudnia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W uroczystości
uhonorowania nagrodami przedstawicieli mediów wzięły udział Iwona Hickiewicz i Anna Tomczyk, zastępczynie szefa Państwowej
Inspekcji Pracy oraz dyrektorzy departamentów GIP.
Rozstrzygnięty już po raz dwudziesty ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę Głównego Inspektora Pracy ma na celu popularyzowanie problematyki prawa i bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie mediów do podejmowania zagadnień ochrony pracy. Komisja konkursowa wyłania spośród autorów publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych dziennikarzy najbardziej zaangażowanych w upowszechnianie tematyki prawnej i technicznej ochrony pracy, których następnie przedstawia do akceptacji głównemu inspektorowi.
W roku bieżącym Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy,
postanowił uhonorować tradycyjnymi nagrodami 24 dziennikarzy, reprezentujących zarówno centralne jak i lokalne media.
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– Jesteście Państwo naszymi bardzo ważnymi sojusznikami. Wiele działań inspektorów pracy jest inspirowanych waszymi materiałami, w których przedstawiacie przykłady wykonywania prawa pracy w sposób niezgodny z normami cywilizowanego kraju – powiedział
do dziennikarzy szef PIP, podkreślając jednocześnie, że edukacja społeczeństwa, propagowanie idei bezpiecznej pracy tak naprawdę byłyby niemożliwe bez współpracy inspekcji z mediami.
Dodał, iż nie zawsze inspektorzy zgadzają się z treścią publikacji. Niemniej, niektóre materiały dziennikarskie pomagają uwypuklić wady w działalności inspekcji pracy i przyczyniają się do doskonalenia metod jej funkcjonowania, a tym samym nawiązywania lepszego kontaktu ze społeczeństwem, co jest podstawową misją PIP.
Tadeusz Jan Zając podziękował redakcjom „Rzeczpospolitej”
i „Dziennika Gazety Prawnej”, które współpracując z PIP przyczyniły się do wskazania absurdów w polskim prawie pracy, co powinno umożliwić lepsze stanowienie prawa. W imieniu pracowników i kierownictwa szef inspekcji złożył przedstawicielom prasy, radia i telewizji życzenia świąteczne. (d)
I P 1/2010

BHP na miarę
EURO 2012
Z Waldemarem Spólnickim,
krajowym koordynatorem nadzoru PIP
nad EURO 2012 rozmawia Jerzy Wlazło
W połowie grudnia ubiegłego roku zapadła ostateczna decyzja: Euro 2012 odbędzie się w czterech miastach w Polsce
i w czterech na Ukrainie, a finał na stadionie w Kijowie. Był
Pan niedawno na Ukrainie, czy podzielał Pan – i dlaczego
– obawy FIFA, że nasz partner może nie zdążyć na czas z przygotowaniem infrastruktury na mistrzostwa?
Stadiony w Doniecku i Charkowie są już praktycznie gotowe.
Pod kilkoma względami najważniejszy jest Stadion Olimpijski w Kijowie, bo tam zostaną rozegrane mecze grupowe, ćwierćfinał, no
i przede wszystkim wielki finał EURO 2012. Obecnie trwają prace
modernizacyjne tego obiektu, który został wybudowany w 1923 roku. Był wpraw dzie wie lo krot nie prze bu dowy wa ny – w la tach 1941, 1966, 1978 i 1999, ale dopiero teraz wzbogaci się o nowoczesny dach. Prace powinny się skończyć w połowie 2011 roku.
Najgorzej jest we Lwowie. Projekt zakłada, że trybuny pomieszczą 33 tysiące widzów. Stadion ma mieć dwa potężne telebimy, podziemny i naziemny parking o powierzchni sześciu tysięcy metrów
kwadratowych. Wokół stadionu zbudowane ma być centrum wystawienniczo-targowe i hotel. Niestety, już teraz wiadomo, że termin
oddania stadionu do użytku, czyli koniec 2010 roku, nie zostanie dotrzymany. We wrześniu tego roku wstrzymano prace, ponieważ pojawiły się problemy z zapewnieniem funduszy na tę inwestycję.
Stadiony i w Polsce, i na Ukrainie mimo wszystko powstają w zawrotnym tempie. To ogromne wyzwanie, nie tylko dla
firm budowlanych, ale także, a może przede wszystkim, dla
służb bhp. Z jakimi problemami spotykają się inspektorzy kontrolujący owe inwestycje?
Konsorcja powołały służby bhp z koordynatorami na czele, których głównym zadaniem jest koordynacja prowadzonych prac
pod względem bhp. Służby bhp prowadzą instruktaże wprowadzające lub adaptacyjne. To one wprowadzają wszystkich pracowników
w często zawiłe tajniki bezpieczeństwa pracy charakteryzujące te inwestycje. Powołani z naszej inicjatywy koordynatorzy bhp przy inwestorach już teraz na wszystkich realizowanych stadionach-gospodarzach zdobywają coraz większe zaufanie.
W trakcie realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia jak na przykład
Stadion Narodowy w Warszawie podstawowym problemem okazały się
rozliczenia finansowe pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Przepływ pieniędzy od inwestora poprzez główne konsorcjum, konsorcja sekcyjne i dalej do podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami, trwa wiele tygodni. Wielu właścicieli firm nie zdawało sobie z tego sprawy. Nie posiadali stosownego własnego zabezpieczenia finansowego i już po pierwszym, czy drugim miesiącu stanęli przed problemem wypłacenia pracownikom wynagrodzeń.
No i kilku z nich, jak się okazało, próbowało się wzbogacić, nie regulując składek ubezpieczeniowych i nie płacąc podatku.
Udało się rozwiązać ten problem?
Okręgowe inspektoraty pracy natychmiast przeprowadziły kontrole we wszystkich siedzibach konsorcjów sekcyjnych. Większość
ma swoje siedziby na terenie OIP Kraków, OIP Rzeszów i OIP Katowice. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim
niewypłacania terminowo wynagrodzeń i ich składników. Tylko w kilku przypadkach brakowało podpisanych umów. Spotkaliśmy się też
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z naruszaniem przepisów o czasie pracy. Stosunkowo najwięcej nieprawidłowości wykryliśmy jak dotąd w jednym z konsorcjów z siedzibą w Mszanie Dolnej. Z naszej inicjatywy prawie natychmiast usunięto jego dwóch dotychczasowych członków. Część pracowników,
która pozostała na budowie, zatrudniają inni podwykonawcy, a zaległe należności sukcesywnie regulował lider konsorcjum. Dla pozostałych wyegzekwowaliśmy wynagrodzenia po przeprowadzeniu
kontroli inspektorów pracy. Cała ta sytuacja doprowadziła do zapewnienia cotygodniowego dyżuru inspektora pracy na budowie i stałego pod telefonem.
Z kolei na początku grudnia ubiegłego roku na budowie Stadionu Narodowego przeprowadziliśmy zmasowaną kontrolę legalności
zatrudnienia przy udziale Policji, Służby Granicznej i 30 inspektorów pracy. Proszę pamiętać, że obecnie pracuje tam około 1400 osób,
z czego blisko 150 osób to kadra kierownicza i nadzorcza, a my skontrolowaliśmy zatrudnienie ponad połowy z nich, koncentrując się na rodzajach zawartych umów, wypłatach wynagrodzeń i przestrzeganiu
czasu pracy. Obecnie trwa sprawdzanie informacji, które wtedy zebraliśmy. Wydaje się jednak, że budowa stadionu w Warszawie nie
odbiega pod tym względem od innych dużych inwestycji w kraju. Ale
jest najbardziej medialna, więc o łamaniu prawa i sprawach bhp na tej
budowie najwięcej się pisze i mówi.
Na budowie Stadionu Narodowego zdarzył się wypadek
śmiertelny. Czy już wiadomo, jakie były jego przyczyny? Co
zrobiono, aby takich wypadków uniknąć w przyszłości?
Trwa dochodzenie specjalnego zespołu do zbadania okoliczności
i przyczyn wypadku przy pracy powołanego przez głównego inspektora pracy. Do momentu zakończenia prac nie udzielamy żadnych
informacji, potem wyniki i wnioski zostaną podane do publicznej wiadomości.
Stadion w Poznaniu jest budowany absolutnie nowatorską
techniką. Jakich rozwiązań bhp wymagała ta budowa?
Nowatorską techniką był montowany dach (pisaliśmy o tym szczegółowo w wydaniu „Inspektora Pracy” z listopada 2009 – przyp. red.)
na stadionie Lecha. Do podnoszenia tej ogromnej konstrukcji został
użyty specjalistyczny sprzęt. Osiem siłowników hydraulicznych zamontowanych na dodatkowych konstrukcjach stalowych uniosło dźwigary na wysokość ponad 30 metrów. Do tej skomplikowanej akcji została sprowadzona szwajcarska firma Hebetec Engineering AG. Była to pierwsza na taką skalę operacja w Europie. Instrukcja montażu powstała na wyraźny wniosek inspekcji pracy, dokonaliśmy w niej
jeszcze szeregu poprawek uwzględniających warunki bezpiecznego
montażu i jego ewentualne okoliczności.
Czy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy sytuacja
na budowach EURO 2012 na Ukrainie bardzo różni się
od sytuacji w Polsce?
Dane dotyczące inspekcji pracy na Ukrainie są trudno dostępne.
W czasie konferencji zorganizowanej w Kijowie w październiku 2009 roku z inicjatywy Związku Zawodowego „Budowlani” oraz
Zjednoczenia Pracowników Przemysłu Materiałów Budowlanych Ukrainy (CBMIWUU) Lyudmyla Volynets z Uniwersytetu Berlińskiego
zaprezentowała wyniki badań sondażowych przeprowadzonych
na ukraińskich inwestycjach EURO 2012. Okazuje się, że nagminne są tam przypadki niewypłacania wynagrodzeń lub naruszenia czasu pracy. Stwierdzono też wiele przypadków zatrudniania pracowników „na czarno”.
Jakie są formalne i ustawowe podobieństwa i różnice w zapewnianiu i kontrolowaniu bezpieczeństwa pracy na budowach
w Polsce i na Ukrainie?
Inspekcja pracy na Ukrainie przypomina naszą sprzed 30 lat. Została umocowana przy związkach zawodowych przedsiębiorstw i największych zakładów pracy. To podporządkowanie to zdecydowana różnica między polską a ukraińską inspekcją pracy. Podobne są natomiast
problemy napotykane przez obie inspekcje i warunki ich pracy.
Dziękuję za rozmowę.
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Kolejne budowy

Portugalskie doświadczenia

Pomoc ekspercka, a nie praca u podstaw
Bogdan Solawa

Dzielenie się wiedzą na temat dobrych praktyk dotyczących zapobiegania wypadkom w budownictwie jest podstawowym celem wymiany inspektorów pracy PIP i portugalskiego Urzędu ds. Warunków Pracy (ACT), zorganizowanej w oparciu o porozumienie o współpracy.
Uczestniczył w niej inspektor pracy Bogdan Solawa z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, który w listopadzie ubiegłego roku przebywał w Portugalii.
„Budować bezpiecznie ponad granicami” – to hasło projektu realizowanego
przez PIP w celu rozszerzenia polsko-niemieckiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa pracy na budowach w regionie
przygranicznym. W ubiegłym roku we
wspólnych kontrolach z kolegami z brytyjskiej HSE na budowach w Wielkiej Brytanii uczestniczył polski inspektor pracy.
W naszym kraju gościli pracownicy norweskiej inspekcji pracy, na co dzień nadzorujący budowy, na których zatrudnionych było kilkadziesiąt tysięcy polskich pracowników. Wymiana doświadczeń i informacji
na temat dobrych praktyk w ochronie pracy w tym sektorze gospodarki ma w Państwowej Inspekcji Pracy długą tradycję,
a szczególnego znaczenia nabiera w kontekście realizacji takich zadań, jak powierzona PIP koordynacja Europejskiej Kampanii „Ręczne przemieszczanie ciężarów”, (w handlu i budownictwie właśnie),
która – według oceny partnerów z całej Europy – została przeprowadzona zgodnie
z najlepszymi standardami. Korzystanie ze
sprawdzonych doświadczeń instytucji partnerskich przynosi wymier ne korzyści.
Nie dalej niż dwa lata temu eksperci
z Wielkiej Brytanii dzielili się w Ośrodku
Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
we Wrocławiu swoją wiedzą na temat organizacji kampanii medialnych, a dziś
polskie media prezentują spoty reklam społecznych, profesjonalnie przygotowanej
przez PIP kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”. Nic więc dziwnego,
że działania w tym zakresie są kontynuowane. W ten nurt wpisuje się wizyta studyjna inspektora pracy PIP w Portugalii, będąca efektem porozumienia o współpracy,
które 1 września 2008 roku podpisali
w Warszawie Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy i Paolo Morgado de
Carvalho, szef portugalskiego Urzędu
ds. Warunków Pracy.
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Wizyta przebiegała zgodnie z programem ustalonym wcześniej ze stroną portugalską. W pierwszym dniu, w siedzibie
ACT w Lizbonie, odbyło się spotkanie
z udziałem pracowników Departamentu
Koordynacji Działalności Kontrolnej. Poświęcone było omówieniu zakresu działania tej instytucji. Urząd jest podporządkowany administracji rządowej, która we
współpracy z partnerami społecznymi,
definiuje długo- i krótkoterminowe cele jego działania. Praca tam, zarówno na poziomie centralnym jak i w terenie, polega
przede wszystkim na realizacji wieloletnich
i krótkoterminowych planów. Przykładowo,
jedną z podstawowych przesłanek uwzględnionych w opracowanej przez ACT Naro-

dowej Strategii na rzecz Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy na lata 2008-2012, była relatywnie wysoka liczba wypadków
przy pracy zarejestrowanych w minionych latach.

Elektroniczne bazy
danych
Podobnie jak PIP, ACT jest inspekcją
ogólną, obejmującą swoim działaniem zarówno kwestie prawa pracy (w tym legalność
zatrudnienia, dyskryminację i równe traktowanie) jak i bezpieczeństwa i higieny pracy, przy czym istotna różnica dotyczy pracowników zatrudnionych w sektorze administracji publicznej, gdzie kompetencje tej

instytucji obejmują jedynie sferę bezpieczeństwa pracy. Urząd zatrudnia ok. 400 inspektorów. W przybliżeniu jeden inspektor
przypada na 10 tysięcy zatrudnionych.
Struktura obejmuje pięciu inspektoratów
regionalnych i 32 jednostki lokalne. Przy realizacji zadań, przede wszystkim w sferze
planowania i ewaluacji działań, na każdym
poziomie pracownicy korzystają z elektronicznych baz danych, zawierających informacje o podmiotach gospodarczych, stopniu realizacji tematów, przeprowadzonych
kontrolach i zastosowanych środkach prawnych. Dostęp do tych źródeł jest różnicowany w zależności od potrzeb wynikających
z zadań przydzielonych poszczególnym
jednostkom. Na szczeblu krajowym pracownicy centrali mogą uzyskać informacje
z całego kraju.

Na budowie tunelu
Program pobytu polskiego inspektora
pracy w Portugalii przewidywał wizytacje
placów budowy. Został on przygotowany
przez gospodarzy tak, aby zademonstrować
zróżnicowanie poziomu przestrzegania
przepisów i zasad bhp w zależności od rodzaju inwestycji. Jako pierwszą, drugiego
dnia wizyty, skontrolowano budowę tunelu na trasie kolejnego odcinka metra,
który ma połączyć istniejącą w Lizbonie
sieć ko lei pod ziem nej z lot ni skiem
na obrzeżach stolicy. Prace na tej budowie
prowadzone są od 2007 roku przez konsorcjum czterech firm portugalskich. Aktualnie znajdują się w fazie końcowej. Łączna
długość tunelu wynosi trzy kilometry.
Realizacja tej inwestycji odbywała się zarówno metodą odkrywkową jak i poprzez
drążenie, miejscami na poziomie 20 metrów poniżej poziomu gruntu. W czasie
kontroli, pracę na budowie wykonywało
około 50 osób. Czynności kontrolne przeI P 1/2010
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biegały według schematu przypominającego polskie realia: poinformowanie kierownictwa budowy o celu i zakresie kontroli,
wizytacja stanowisk pracy, kontrola dokumentacji i podpisanie protokołu. Przy kontroli dokumentacji sprawdzany jest plan
BIOZ, projekt budowy i dokumentacja pracownicza w zakresie szkoleń bhp, umów
o pracę, badań lekarskich i kwalifikacji.
Zgodnie z wymogami przepisów portugalskich obowiązujących w tym zakresie,
dokumenty te pracodawca jest zobowiązany przechowywać na terenie budowy.
W ramach czynności kontrolnych, oprócz
kontroli stanu bezpieczeństwa, inspektorzy pracy zbierali również od pracowników
oświadczenia na potrzeby ustaleń w zakresie legalności zatrudnienia oraz przestrzegania zasad równouprawnienia. Ze
względu na przeszłość kolonialną, gros imigrantów pracujących na budowach, pochodzi z terenów byłych posiadłości portugalskich w Afryce (Angola, Mozambik).

Przerwa na posiłek i…
Po zakończeniu czynności kontrolnych
na budowie inspektorzy pracy korzystali
z przerwy na lunch. Ogólnie obowiązujące przepisy przewidują godzinną przerwę
na posiłek w ciągu dnia, a w przypadku pracowników ACT czas ten został ustalony
na półtorej godziny. Portugalscy pracownicy w godzinach okołopołudniowych masowo odwiedzają restauracje, bary i puby,
a znalezienie miejsca w tych najbardziej popularnych jest praktycznie niemożliwe.
Do posiłku standardowo zamawiany jest alkohol (najczęściej wino lub piwo), a przepisy dopuszczają nie tylko kontynuowanie
pracy po lampce porto czy szklaneczce lagera, ale również prowadzenie samochodu (inspektorzy ACT również hołdowali temu zwyczajowi).

Inwestycją wizytowaną po lunchu był
biurowiec, budowany w północno-wschodniej części Lizbony, na terenach dawnej wystawy EXPO, którą Portugalia organizowała w 1998 r. Na ówczesnym etapie realizacji tej inwestycji roboty konstrukcyjne zostały zakończone. Prowadzone były prace
wykończeniowe, co między innymi powodowało, że jednocześnie na terenie budowy przebywało ponad 180 pracowników, zatrudnionych przez kilkanaście firm.
W trzecim dniu pobytu polskiego inspektora pracy w Portugalii, czynności kontrolne, w których uczestniczył, były prowadzone poza miastem stołecznym, w miejscowości Kashkai. Przed południem wizytowana
była budowa dużego apar tamentowca,
gdzie pracowało 380 pracowników, a po południu budowa remizy strażackiej, gdzie pracę wykonywało tylko siedem osób.

Niczym w Polsce
W ostatnim dniu wizyty, w siedzibie
ACT, odbyło się spotkanie podsumowujące. Wydaje się, że – co do zasady – stan
przestrzegania przepisów bhp przy pracach
budowlanych, bez większego ryzyka popełnienia błędu, można określić jako zbliżony do tego, z jakim standardowo inspektor pracy spotyka się na polskich budowach. Podobnie przebiegają też czynności
kontrolne. Najogólniej można powiedzieć,
że przy realizacji dużych inwestycji, stan
w tym zakresie przedstawia się znacząco
lepiej niż na małych placach budów, gdzie
zaangażowane są mikro-przedsiębiorstwa.
W pierwszym przypadku zakres wewnętrznego nadzoru jest zwykle bardzo rozległy,
niejednokrotnie na budowie wprowadzany
jest system zarządzania bezpieczeństwem.
W przypadku małych placów budowy liczba nieprawidłowości jest znacznie większa,
zdarzają się również przypadki pracy nierejestrowanej.

Dolegliwość finansowa
Na dużych budowach praktycznie nie spotyka się przypadków pracy nierejestrowanej, bo eliminuje je wewnętrzny system kontroli. Do sprawowania nadzoru w tym zakresie motywują pracodawców przepisy, które nakładają na nich odpowiedzialność finansową obejmującą wszelkiego rodzaju obciążenia wiążące się z ujawnieniem pracy nielegalnej, w tym koszty deportacji.
Dokończenie na stronie 24.
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EURONEWSY
Dla szkół

Przegląd informacji zamieszczanych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji
pracy Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką
zdrowia zawodowego i ochrony pracy.

IRLANDIA

„Wybierz bezpieczeństwo”, to hasło programu szkoleniowego
urzędu irlandzkiej inspekcji pracy, który wszedł do programu nauczania wszystkich irlandzkich szkół ponadpodstawowych. Program
adresowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy po ukończeniu gimnazjum myślą o kontynuowaniu nauki w szkole średniej
z przygotowaniem zawodowym lub którzy chcą rozpocząć swoją
pierwszą pracę zarobkową. Jest oparty na zasadach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Składa się z kompletu materiałów
edukacyjnych (podręcznik ucznia, podręcznik nauczyciela oraz płytę DVD), a jego realizację obliczono na 20 godzin lekcyjnych. Koordynatorem programu na szczeblu krajowym jest Centrum
Oświaty w Kilkenny. Z programem „Wybierz bezpieczeństwo” HSA
zamierza dotrzeć do ponad 300 szkół i 16 tysięcy uczniów
w pierwszym roku jego realizacji na szczeblu ogólnokrajowym.

CarAtex

FRANCJA

Krajowy Instytut Badań i Zdrowia (INRS) udostępnił online nową bazę (CarAtex – cechy ATEX) danych opisujących palność i wybuchowość substancji palnych. Zawiera informacje o ponad 1000
gazów i oparów oraz dane na temat pyłów i substancji. Po wpisaniu poszukiwanej substancji do udostępnionej na stronie INRS wyszukiwarki (http://www. inrs. fr/caratex), można uzyskać o niej następujące informacje: postać, w jakiej występuje dana substancja,
temperatura zapłonu, temperatura samozapłonu, najniższa i najwyższa granica palności, temperatura wrzenia, ciśnienie par gazu, wskaźnik parowania, gęstość par gazu.

Na stres
Francuski koncern telekomunikacyjny France Telecom wyasygnował 1 mld euro dla zestresowanych pracowników. W związku
z prowadzoną reorganizacją 25 pracowników odebrało sobie życie.
W dążeniu do odbudowy morale załogi firma wstrzymała nowy rozdział obowiązków pracowniczych. Najbardziej podatni na reorganizacyjny stres są pracownicy w wieku przedemerytalnym,
zwłaszcza po 57. roku życia, którzy rozpoczynali pracę w czasie,
gdy firma była monopolistą i należała do sektora publicznego. Z myślą o uspokojeniu właśnie tych zatrudnionych, zarząd Telekomu
zgodził się, by do emerytury mogli pracować w niepełnym wymiarze godzin bez uszczerbku dla zarobków. Wielka Brytania jest, drugim po Francji, największym rynkiem France Telecom (gdzie jest
właścicielem telefonii komórkowej Orange), zaś Polska czwartym
największym (gdzie Francuzi kontrolują Telekomunikację Polską).

Dyskryminacja

HISZPANIA

Szefowie hiszpańskich resor tów Równych Szans oraz Pracy
i Imigracji podpisali dwa protokoły, na mocy których oba mi-
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nisterstwa zobowiązują się do wzajemnej współpracy w celu zwalczania dyskryminacji kobiet w miejscu pracy, w szczególności
pod względem wynagrodzeń. Dyskryminacja ta miałaby wynikać z „uznaniowego” przyznawania mężczyznom dodatków do wynagrodzeń, których kobiety w tej samej kategorii zawodowej nie
otrzymują. W tym celu przeprowadzone zostaną kontrole
w około 260 przedsiębiorstwach, gdzie zbadane będą wynagrodzenia, które zostały wypłacone w ostatnich dwóch latach oraz
składki społeczne odprowadzone w tym okresie. Wyniki analizy i informacje na temat środków podjętych podczas działań inspektorskich zostaną przekazane do Ministerstwa Równych
Szans. Szczególna uwaga zwrócona też będzie na zjawisko nieprzepisowego zatrudniania kobiet na niepełny etat lub unikania rejestracji pracownic w systemie ubezpieczeń społecznych.
Wstępnie protokoły obowiązywać będą przez rok, co nie wyklucza możliwości przedłużenia ich ważności. Oba zaangażowane
ministerstwa mają powołać wspólne komisje, których zadaniem
będzie sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem postanowień
każdego z porozumień.

Ocena ryzyka
Na zakończenie Europejskiej Kampanii na temat oceny ryzyka zawodowego, zainicjowanej w zeszłym roku przez Europejską
Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Państwowy Instytut
Bezpieczeństwa i Higieny w Pracy w Hiszpanii, pełniący rolę krajowego centrum informacji Europejskiej Agencji, zaplanował serię Dni Technicznych, podczas których omówiony zostanie temat
kampanii. Wspomniana inicjatywa podyktowana jest chęcią promowania zasad skutecznej oceny ryzyka, jako niezbędnego instrumentu w zapobieganiu wypadkom zawodowym oraz narzędzia prowadzącego do nieustannej poprawy warunków związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy.

Przewodniki
Instytut Zdrowia Zawodowego w Nawarze zamieścił na swojej stronie internetowej (www. cfnavarra. es/insl), w zakładce: „Dokumenty (Documentación)” – „Rejestry, przewodniki i podręczniki techniczne (Fichas, Guías y Manuales Técnicos)” – cztery,
gotowe do pobrania, przewodniki dotyczące dostosowywania warunków pracy i oceny ryzyka zawodowego podczas prac z użyciem suwnic pomostowych, wózków podnośnikowych oraz podczas eksploatacji lasu i zajęć rolno-hodowlanych.
Można również pobrać Rejestr techniczny nr 28, dotyczący prewencji. Nosi on tytuł: „Metody oceny ryzyka ergonomicznego”.
Instytut w Nawarze wśród publikacji związanych z oceną ryzyka posiada też „Przewodnik na temat oceny ryzyka zawodowego przy realizacji inwestycji budowlanych” oraz publikację zatytułowaną „Identyfikacja ryzyka zawodowego, metody prewencyjne oraz ocena podczas konstrukcji mostów i tuneli”.
Obydwa dokumenty dostępne pod adresem:
http://www.cfnavarra.es/insl/pub00C.htm
I P 1/2010

Oświetlenie

NIEMCY

Właściwy poziom oświetlenia w biurze, laboratorium czy w hali produkcyjnej może zapobiegać wypadkom. Zwracają na to uwagę związki zawodowe oraz branżowe kasy ubezpieczenia wypadkowego. Właściwe oświetlenie pomaga w porę rozpoznać zagrożenie potknięciami i poślizgnięciami oraz uniknąć wypadków. Ponadto, odpowiednie oświetlenie ma duży wpływ na zdrowie pracowników i wydajność pracy. Pozwala chronić oczy, zapobiega
przedwczesnemu zmęczeniu, ułatwia koncentrację. Właściwe
oświetlenie zależy od wielu czynników. Powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Dużą rolę odgrywają też sposób wykonywania czynności w pracy, czas oraz wiek pracownika. Oczywiście, optymalnym rozwiązaniem jest używanie w miejscu pracy światła dziennego.

Reprezentacja

LUKSEMBURG

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

REACH

FINLANDIA

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

Łatwiej o pracę

NORWEGIA

Obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu podjęcia pracy w Nor wegii nie potrzebują zezwolenia na pobyt. Mają jedynie obowiązek zarejestrowania się na policji. Nowe przepisy mają zastosowanie do obywateli wszystkich państw
EOG, z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii. Są one częścią aktu ustawodawczego, który ma zabezpieczyć obywatelom wspomnianych
krajów swobodę przemieszczania się w obrębie EOG.

HSE

WIELKA BRYTANIA

HSE rozpoczęło kampanię mającą na celu informowanie robotników budowlanych z Polski, Rumunii i Indii pracujących w Londynie, na temat zasad bhp na budowach oraz roli HSE w udzielaniu im pomocy i ochronie ich praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami. HSE chce uświadomić imigrantom, że mają oni takie samo prawo do ochrony zdrowia i życia w miejscu pracy, jak robot1/2010 IP

nicy brytyjscy. W ramach kampanii, HSE wydało w różnych językach mało-formatowe ulotki nt. bhp, które będą rozprowadzane
wśród imigrantów oraz uruchomiło specjalną linię telefoniczną obsługiwaną w językach w/w imigrantów – dla Polaków jest to numer: 0207 556 2239. HSE uruchomiło też adres poczty elektronicznej: outreach@hse.gsi.gov.uk i specjalną stronę internetową.

„Stres pozytywny”
W Wielkiej Brytanii 4. listopada był „Krajowym dniem świadomości nt. stresu”. Kampania Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Stresem (International Stress Management Association) koncentruje się na podkreślaniu pozytywnych aspektów stresu (wg motto „stressing the positives”). HSE wspiera
wspomnianą akcję i przypomina, że jednym z pozytywnych działań pracodawców, aby skutecznie radzić sobie ze stresem
w swojej firmie, może być stosowanie „Standardów zarządzania”
opublikowanych przez HSE.

W serwisach pojazdów BELGIA
W stacjach obsługi pojazdów znajduje się dużo różnego rodzaju przedmiotów i narzędzi. Stwarza to ryzyko wypadków. W większości, zapobiegać im mogą proste środki zachowawcze (dobre praktyki). Dyrekcja Generalna Kontroli Warunków Pracy rozpoczęła
ogólnokrajową kampanię kontrolno-prewencyjną, która trwać będzie do końca stycznia 2010. Jej celem jest sprawdzenie, w jaki sposób, na co dzień serwisy samochodowe zajmujące się naprawą i konser wacją samochodów osobowych, ciężarówek i autokarów przestrzegają zasad prewencji. Dotyczy ona zarówno wielkich sieci koncesjonowanych stacji obsługi, jak również małych warsztatów mechanicznych. W związku z kampanią, inspektorzy kontrolują
wdrażanie przez pracodawców środków bezpieczeństwa.
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP

Z niedowierzaniem i ogromnym żalem przy jęliśmy wiadomość, że 15 grudnia 2009 r. odszedł od nas wspaniały przyjaciel, dobry kolega i współpracownik, najrzetelniejszy
pracownik

Konrad Zdrojewski
wieloletni pracownik wałbrzyskiego Oddziału Okręgowego
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, zaangażowany w sprawy
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie członek Sekcji Rolnej tego OIP’u.
Nam – kolegom i współpracownikom – brakować będzie jego śmiechu, poczucia humoru, umiejętności znajdowania pozytywów tam, gdzie nikt inny dopatrzyć by się ich nie umiał.
Rolnikom, których odwiedzał, zabraknie jego fachowości,
zrozumienia i pomocnej dłoni.
Wiemy, że walczył, by pokonać tę koszmarną chorobę, która zabiera tak wielu i – choć zwyciężyła ona – wierzymy, że
odszedł, by żyć teraz życiem, w którym jest spokój, odpoczynek i które wolne jest od bólu.
Konradzie! Choć jesteś już po drugiej stronie tego świata,
pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Zostawiłeś w nas
dźwięk twojego śmiechu, a w naszych sercach tkwi twoje dobre słowo. I tak już zostanie. Żegnaj!
Kierownictwo i współpracownicy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu
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Prawo pracy (cz. 1)

Ściganie wykroczeń
przeciwko prawom pracowniczym

Aleksandra Kępniak

Jednym z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy, wskazanych w art. 10 pkt 15 ustawy o PIP1 jest ściganie wykroczeń określonych nie tylko w Kodeksie pracy, ale również w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy ustawy
tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego. Przedmiotem zainteresowania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ścigania wykroczeń są prawa osób wykonujących pracę zarobkową.
Realizacja zadania została powierzona
z mocy ustawy organom Państwowej Inspekcji Pracy – inspektorom pracy działającym w ramach właściwości terytorialnej
okręgowych inspektoratów pracy. Zasady
postępowania w sprawach o wykroczenia
zostały określone w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia2 i odnoszą
się one również do działań podejmowanych
w omawianym zakresie przez inspektorów
pracy. Inspektorom pracy legitymowanym do działania na mocy ustawy o PIP
i kpw, przysługują szerokie kompetencje
w zakresie ścigania wykroczeń przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Dotyczą one:
1) skierowania do sądu wniosku o ukaranie,
2) nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego,
3) zastosowania środków oddziaływania
wychowawczego.
Dokonanie przez inspektora pracy wyboru formy działania w razie stwierdzenia
popełnienia wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
poprzedzają czynności wyjaśniające. Są
one odzwierciedleniem czynności kontrolnych przewidzianych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

Czynności
kontrolne
W toku czynności wyjaśniających należy przede wszystkim ustalić, czy doszło
do popełnienia czynu, który może być
przedmiotem odpowiedzialności za wykroczenie, w jakich okolicznościach czyn został popełniony i kto jest jego sprawcą.
W tym celu inspektor pracy ma prawo:
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1) swobodnego wstępu na teren oraz
do obiektów i pomieszczeń podmiotu
kontrolowanego,
2) przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów
technologicznych i pracy,
3) żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub
osób, które są lub były zatrudnione, albo
które wykonują lub wykonywały pracę
na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących
na własny rachunek działalność gospodarczą, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania
i przesłuchiwania tych osób w związku
z przeprowadzaną kontrolą,
4) żądania okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji oraz uruchomienia zakładu pracy,
planów i rysunków technicznych, dokumentacji technicznej i technologicznej, wyników ekspertyz, badań i pomiarów dotyczących produkcji bądź innej działalności
podmiotu kontrolowanego, jak również dostarczenia mu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji, w ilości
niezbędnej do przeprowadzenia analiz
lub badań, gdy mają one związek z przeprowadzaną kontrolą,
5) żądania przedłożenia akt osobowych
i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub
osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
6) zapoznania się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru
nad warunkami pracy oraz ich realizacją,

7) utrwalania przebiegu i wyników
oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk
pracy, maszyn i urządzeń, procesów technologicznych i pracy za pomocą aparatury i środków technicznych służących
do utrwalania obrazu lub dźwięku,
8) wykonywania niezbędnych dla celów
kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń
sporządzanych na podstawie dokumentów,
a w razie potrzeby żądania ich od podmiotu kontrolowanego,
9) sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego, ich przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej,
10) korzystania z pomocy biegłych
i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.

Wykroczenie, czyli co?
W pierwszej kolejności inspektor pracy musi ustalić, czy czyn, który został popełniony jest wykroczeniem, do ścigania
którego z mocy przepisów prawa jest
uprawniony. Zgodnie z treścią art. 1 kpw,
odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie
szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełniania
pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 000 zł, nagany. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.
Warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie jest zatem bezprawność czynu, jego społeczna szkodliwość i wina sprawcy.
I P 1/2010

W literaturze przyjmuje się, że czyn jest
bezprawny, jeżeli jest sprzeczny z normą
prawną. Innymi słowy, bezprawnym będzie
takie zachowanie sprawcy czynu, którym
narusza on przepis ustawy zawierającej
przepisy z zakresu wykroczeń. Naruszenie
nakazu lub zakazu przewidzianego taką
ustawą.
Wyjaśnienia wymaga również pojęcie
społecznej szkodliwości czynu, będące
materialną cechą wykroczenia, w odróżnieniu od cechy formalnej, jaką była omówiona bezprawność czynu. Zgodnie z treścią
art. 1 kw3, tylko czyn społecznie szkodliwy rodzi po stronie jego sprawcy odpowiedzialność za wykroczenie. W przypadku wykroczeń, tylko zupełny brak społecznej
szkodliwości czynu wyłącza jego karalność.
Ustalenie zatem, że czyn jest społecznie
szkodliwy jedynie w stopniu znikomym, nie
pozbawia go cech wykroczenia. Takie
ustalenie może mieć co najwyżej wpływ
na podjęcie przez inspektora decyzji
w przedmiocie wyboru środka prawnego.
Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu, jak stanowi art. 47 § 6 kw,
bierze się pod uwagę rodzaj i charakter
naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.
W następnej kolejności inspektor ustala, kto jest sprawcą wykroczenia i czy można mu przypisać winę przy popełnianiu
czynu, gdyż kolejnym istotnym elementem
odpowiedzialności za wykroczenie jest
wina sprawcy. Zgodnie z rozwiązaniem
przyjętym przez ustawodawcę wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie jak
i nieumyślnie, chyba że ustawa przyjmuje odpowiedzialność wyłącznie za wykroczenie umyślne. Wykroczenia przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową można popełnić zarówno umyślnie,
jak i nieumyślnie.
Wykroczenie umyślne zachodzi wtedy,
gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, to jest chce go popełnić,
albo przewidując taką możliwość, godzi się
na to. Natomiast z wykroczeniem popełnionym nieumyślnie mamy do czynienia
wtedy, gdy sprawca nie ma zamiaru popełnienia wykroczenia ale je popełnia, na skutek niezachowania ostrożności wymaganej
w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał
albo mógł przewidzieć.
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Reasumując: brak któregokolwiek ze
wskazanych elementów, tj. bezprawności
i społecznej szkodliwości czynu oraz winy
sprawcy powoduje wyłączenie odpowiedzialności za wykroczenie.

Od ogółu do szczegółu
W czasie przeprowadzania czynności wyjaśniających, omawiane elementy należy
analizować w połączeniu z ustawowymi znamionami charakterystycznymi dla konkretnego wykroczenia określonego przez ustawę. Czyn może bowiem stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
a tym samym powodować po stronie
sprawcy odpowiedzialność z tego tytułu tylko wtedy, gdy będzie zawierał cechy charakterystyczne dla danego typu wykroczeń.
Ustawowe znamiona konkretnego wykroczenia zwracają uwagę na te jego cechy
i wskazują jednocześnie, jakie elementy
muszą być wykazane, by sprawca mógł ponieść odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia. Brak któregokolwiek ze znamion wykroczenia, określonych w konkretnym przepisie, stanowiących podstawę ukarania, powoduje wyłączenie odpowiedzialności z tego przepisu.
Przeprowadzając czynności wyjaśniające (kontrolne), poprzedzające zastosowanie przez inspektora jednego ze środków prawem przewidzianych, należy zatem
zwracać uwagę na: przedmiot wykroczenia
(dobro prawem chronione), stronę przedmiotową (okoliczności popełnienia czynu),
podmiot (sprawcę czynu) i stronę podmiotową (winę sprawcy), które to stanowią
ustawowe znamiona wykroczenia.
Czynności kontrolne mają zatem na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z popełnionym czynem i ustalenie,
czy zachodzą podstawy do wystąpienia
z wnioskiem o ukaranie, czy też zastosowania postępowania mandatowego bądź
środka oddziaływania wychowawczego.
Można stwierdzić, że przeprowadzając
czynności kontrolne, inspektor pracy realizuje czynności wyjaśniające.

Gdzie i kiedy?
Czynności kontrolne należy przeprowadzić w miarę możliwości w miejscu popełnienia czynu, bezpośrednio po jego ujawnieniu. Ustalenia z kontroli dokumentowane są w formie protokołu. Na podstawie
stwierdzonych w nim okoliczności wydawane są później środki prawne. Protokół
z czynności kontrolnych stanowi również

dowód we wszczętym przez inspektora postępowaniu w sprawach o wykroczenia
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
W ramach czynności wyjaśniających inspektor pracy przesłuchuje również osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej
wniosku o ukaranie. Od przesłuchania tej
osoby można odstąpić tylko wtedy, gdy byłoby to połączone ze znacznymi trudnościami. Należy tu podkreślić, że chodzi o wyjątkowe sytuacje. Obowiązek ten został bowiem nałożony na inspektora pracy i zaniechanie go narusza określony podział kompetencji organów procesowych w toku postępowania przed sądem. Wyjątkowo zatem, jeżeli nie ma możliwości przesłuchania osoby, co do której istnieje podejrzenie popełnienia wykroczenia, osoba ta może nadesłać inspektorowi wy jaśnienia
w ciągu siedmiu dni od odstą pie nia
od przesłuchania, o czym należy ją pouczyć. Należy zaznaczyć, że odstąpienie
od przesłuchania osoby, o której mowa i zaniechanie pouczenia o przysługujących jej
prawach narusza jej prawo do obrony,
a tym samym stanowi naruszenie jednej
z podstawowych zasad procesowych. Zarówno odstąpienie od przesłuchania jak
i pouczenie w tym przedmiocie dokumentuje się notatką urzędową.
Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, które moim zdaniem, powinny poprzedzać każdą decyzję inspektora pracy
o wszczęciu postępowania w sprawach
o wykroczenia przeciwko prawom pracownika, inspektor pracy może skorzystać
z przewidzianych prawem możliwości, tj.:
wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie
sprawcy czynu, wszcząć postępowanie
mandatowe, zastosować środek oddziaływania wychowawczego.
Aleksandra Kępniak
OIP Łódź
Przypisy
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 07.89.589);
na potrzeby niniejszego artykułu będzie używany skrót „ustawa o PIP”
2
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 01.106.1148)
Na potrzeby niniejszego artykułu będzie
używany skrót „kpw”
3
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń (Dz. U. 07.109.756); na potrzeby niniejszego artykułu będzie używany
skrót „kw”
1
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Charków
Donieck

Dwa z czterech ukraińskich miast
są już gotowe na przyjęcie sportowców EURO 2012. Donbas Arena w Doniecku to najnowocześniejszy piłkarski
stadion w Europie Wschodniej. Ufundował go
biznesmen Rinat Achmetow. Metalist w Charkowie,
po generalnej przebudowie, został otwarty na początku
grudnia ub. r. Nad stadionem olimpijskim w Kijowie z 1923 r.
jest właśnie montowany nowoczesny dach. Pod stadion piłkarski we Lwowie w styczniu 2009 roku wylano fundamenty.
A tak, jak widać na zdjęciach, te stadiony prezentowały się jesienią ubiegłego roku.

Lwów

Kijów

Kijów

Charków

Charków
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Wypadki w górnictwie: były, są i…?

400

Janusz Sapiński
Stosunkowo krótki okres funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem w górnictwie węgla kamiennego nie
pozwala na jednoznaczne wskazanie pozytywnych efektów w zakresie ograniczania
zagrożeń zawodowych i racjonalizowania
wydatków na bezpieczeństwo oraz poprawę warunków pracy. Ich weryfikacja
jest trudnym przedsięwzięciem. Trudności w dokonaniu obiektywnej oceny wynikają z kilku powodów.
1. Wdrażanie systemów zarządzania
bezpieczeństwem w kopalniach węgla nałożyło się w czasie na działania restrukturyzacyjne prowadzone w branży górnictwa
węgla kamiennego.
2. Poziom bezpieczeństwa jest funkcją
m.in. warunków górniczo-geologicznych
prowadzenia eksploatacji węgla.
3. Dotychczas nie wypracowano mierników oceny efektywności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Niezależnie od wskazanych trudności,
po okresie przeciętnie pięciu lat funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie, dokonanie takiej oceny wydaje się przedsięwzięciem ważnym z punktu widzenia wymier nych
efektów i racjonalizowania wydatków
na bezpieczeństwo oraz poprawę warunków pracy. Materiałami do przeprowadzenia analizy były dane statystyczne dotyczące stanu wypadkowości, nakładów finansowych na bezpieczeństwo i higienę pracy,
a także informacje uzyskane przez autora w trakcie sprawowania nadzoru w ramach obowiązków służbowych.

Certyfikaty zgodne
z normą

Garść danych
Przeprowadzono analizę stanu wypadkowości oraz nakładów na bezpieczeństwo
i higienę pracy w latach poprzedzających
uzyskanie certyfikatów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (od roku 1996)
oraz w okresie pełnych lat od daty uzyskania certyfikatu do roku 2006 (ostatnie pełne dane za rok kalendarzowy). (wykres 1)

W okresie przed wprowadzeniem systemowego zarządzania bezpieczeństwem,
podobnie jak w przypadku pojedynczych
kopalń, w skali całej spółki następuje systematyczny i wyraźny spadek ogólnej liczby wypadków. Natomiast w grupie wypadków śmiertelnych i ciężkich nie występuje tendencja spadkowa – liczba tych wypadków utrzymuje się na względnie stałym poziomie.
Po uzyskaniu certyfikatów systemu zarządzania bezpieczeństwem, w początkowym okresie obser wuje się w skali spółki spadek liczby wypadków wszystkich kategorii. Natomiast począwszy od roku 2005
następuje stabilizacja liczby wypadków
przy pracy. (wykres 2)
Dokonując analizy stanu wypadkowości
w funkcji systemowego zarządzania bezpieczeństwem, nie można pominąć zjawiska
systematycznego spadku zatrudnienia
w porównywanych okresach oraz jego
wpływu na dane obrazujące stan wypadkowości. (wykres 3)
W przypadku badanej spółki linie trendu liczby zatrudnionych oraz ogólnej licz-

(1) Stan wypadkowości w spółce – przed uzyskaniem certyfikatu
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by wypadków przy pracy wykazują stałą
tendencję spadkową.

Zatrudnienie a wypadki
Bliższa analiza wskazuje, że o ile linia
spadku zatrudnienia jest tożsama z linią
trendu w latach 2000-2004, to już w latach 2005-2006 następuje spowolnienie
spadku zatrudnienia. Może to świadczyć,
że przy założeniu obecnej wielkości produkcji (wydobycia węgla), wyczerpują się
możliwości dalszego ograniczania zatrudnienia.
Natomiast krzywa obrazująca dane dotyczące wypadkowości, mimo załamania

2006

w latach 2003-2004, posiada trend nieznacznie bardziej spadkowy od trendu
spadku zatrudnienia. Symptomatycznym
jest, że spowolnieniu spadku zatrudnienia
w latach 2005-2006 towarzyszy de facto
stagnacja w zakresie obniżania wypadkowości przy pracy.
W la tach 2003-2004 (przyj mując
rok 2003 jako datę uzyskania certyfikatu
systemu zarządzania w kopalniach spółki),
widać wyraźny spadek liczby wypadków.
Spadkowi zatrudnienia na poziomie 4,79%
towarzyszył spadek liczby wypadków
o 9,23%.
Lata 2005-2006, jak wspomniano wyżej,
charakteryzują się znacznie mniejszą dy-

Omawiana zależność może wskazywać,
że wprowadzenie Systemów Zarządzania
Bezpieczeństwem nie przyniosło spodziewanych skutków w postaci wyraźnego
trendu spadkowego w zakresie zaistniałych
wypadków przy pracy.
Jest to jednak wniosek nie do końca
uprawniony, gdyż na tendencję liczby wypadków przy pracy ma wpływ wiele zmiennych w obszarach technologicznych, socjologicznych i prawnych. Wdrożenie SZB wymusiło przeprowadzenie rzetelnej i wnikliwej oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, funkcjonowanie procedur sytemu wspiera procesy
zarządzania a wyniki prowadzonych audytów zewnętrznych i wewnętrznych wskazują obszary niezbędnych i niezwłocznych działań. Stosunkowo krótki okres działania oraz wpływ czynnika ludzkiego,
a zwłaszcza bariery wynikającej z mentalności, powoduje, że dotychczas nie zanotowano pozytywnych zmian stanu bezpieczeństwa w następstwie wdrożenia SZB.
Janusz Sapiński
OIP Katowice

(3) Stan wypadkowości w spółce w funkcji spadku zatrudnienia
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alokacji, odbyło się bez konieczności prowadzenia zwolnień grupowych. Załogi
przechodzące do pracy w innych kopalniach w ramach tej samej spółki, dzięki
wcześniejszemu kontaktowi z procedurami systemu zarządzania bezpieczeństwem,
były przygotowane do pracy w warunkach
funkcjonującego systemu. W kopalniach
zrzeszonych w spółce audyty certyfikujące System Zarządzania Bezpieczeństwem
oraz uzyskanie certyfikatów miało miejsce
w latach 2002-2003. Wszystkie certyfikaty potwierdzały zgodność systemu z normą PN-N-18001 i były wdrażane przez tę
samą jednostkę certyfikującą.

350

2000

Analizie poddana została jedna ze spółek węglowych, która najdłużej funkcjonuje na rynku w niezmienionej formie prawnej. Procesy restrukturyzacyjne związane
ze zmniejszaniem liczby kopalń działających w strukturach spółki związane były
z naturalnym procesem wyczerpania zasobów przemysłowych. Zmniejszanie liczby
kopalń, dzięki wprowadzonym procedurom

namiką spadku zatrudnienia. Wdrożenie
i doskonalenie od roku 2003 Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy winno
stymulować dalszy postęp w ograniczeniu
liczby wypadków przy pracy. Tymczasem
uzyskane wyniki wskazują, że oczekiwania
takie nie spełniają się. Co więcej, w latach 2005-2006 przy spadku zatrudnienia
o 3,06%, zanotowano wzrost liczby wypadków przy pracy o 1,08%.

(2) Stan wypadkowości w spółce po uzyskaniu certyfikatu

Zarządzanie bezpieczeństwem a poprawa warunków
pracy na przykładzie spółki węglowej

Liczba wypadków ogóáem
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Z inspektorskiej praktyki

Niemiecka fantazja,
chińska technika
Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie
przeprowadził w jednej z firm z Lidzbarku Warmińskiego, zajmującej się produkcją artykułów ze szkła, kontrolę wyrobów
w ramach nadzoru rynku. Przedmiotem kontroli była m.in. pilarka jednopiłowa półautomatyczna dolnowrzecionowa poprzeczna do cięcia materiałów drewnianych typ MJ 274,
wyprodukowana w 2007 roku.
Z danych umieszczonych na tabliczce znamionowej pilarki wynikało, że producentem
urządzenia jest jedna z chińskich firm. Natomiast na podstawie zapisów z deklaracji
zgodności i faktury zakupu ustalono, że importerem i sprzedawcą maszyny, a tym samym osobą odpowiedzialną za wprowadzenie maszyny na rynek UE, jest niemiecka
firma z Lipska. W kontrolowanej pilarce elementem sterowniczym jest pedał nożny, który powoduje uniesienie obracającej się
tarczy piły i opuszczenie górnej osłony piły działającej jednocześnie jako dociskacz
obrabianego materiału.

Fot. 5, 6, 7

Włodzimierz Łabanowski
czynkowym oraz do ruchomych elementów
przenoszenia napędu (drzwiczki pod stołem roboczym od strony czołowej) nie była wyposażona w urządzenie blokujące z ryglowaniem (osłona ta otwiera się ręcznie
za pomocą pokrętła, bez użycia narzędzia)
(fot. 4-7). Otwór w tylnej ścianie korpusu
pilarki (na przewód odciągu wiórów i tro-

nia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170). Brakowało osłon stałych po stronie podawania i odbierania materiału, co umożliwiało swobodny dostęp rąk do strefy cięcia piły pod osłoną ruchomą dociskającą (fot. 1 i 2). Szczeliny pomiędzy rolkami stołu po stronie odbierania pozwalały na dostęp do strefy cięcia (fot. 3). Osłona ruchoma chroniąca
przed dostępem do piły w położeniu spo-

kund. Wyłącznik awaryjny nie powodował
odłączenia od zasilania układu pneumatycznego, tj. docisku osłony ruchomej i podniesienia piły. Nie było żółtego tła przy wyłączniku awaryjnym (fot. 8). Maszyny nie
wyposażono we właściwe urządzenie odłączające od źródła energii elektrycznej
(zastosowano układ wtyka–gniazdo). Nie
występowało oznaczenie urządzenia odłączającego od źródła energii pneumatycznej (czarny przełącznik). Napisy ostrzegaw-

Fot. 3
cin) umożliwiał dostęp rąk do obracającej
się piły (kształt otworu owalny, wymiary 260x125 mm) (fot. 7).
W urządzeniu brakowało hamulca, co powodowało, że czas zatrzymania piły wyłącznikiem awaryjnym wynosił około 14 se-

Na bakier
Kontrola pilarki wykazała szereg niezgodności z wymaganiami zasadniczymi
i innymi określonymi w dyrektywie maszynowej 98/37/WE, transponowanej do naszego prawodawstwa rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 grud-

cze były tyko w języku angielskima na maszynie nie umieszczono oznakowania CE
(fot. 9), brakowało również nazwy i adresu producenta w rozumieniu dyrektywy
maszynowej, czyli osoby odpowiedzialnej
za wprowadzenie wyrobu na rynek UE. Instrukcja obsługi pilarki nie zawierała
wszystkich wymaganych informacji takich jak:
– oznaczenia CE i roku budowy,
– na rysunku maszyny z wymienionymi
częściami składowymi nie zaznaczono

Fot. 8

Fot. 9
Fot. 1 i 2
i nie wymieniono elementu odłączającego
energię pneumatyczną,
– nie było opisu schematu układu elektrycznego maszyny i układu pneumatycznego maszyny,
– brakowało informacji dotyczącej hałasu emitowanego przez maszynę.
W związku z licznymi nieprawidłowościami, ze względu na fakt, że podmiot wprowadzający wyrób do obrotu znajduje się
na terenie innego niż RP kraju UE, dokumentację z kontroli wyrobu przesłano

Fot. 4
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za pośrednictwem GIP do niemieckiego organu nadzoru rynku.

Na cenzurowanym
w Niemczech
Dyrekcja Krajowa ds. Ochrony Pracy
Okręgu Drezno w Niemczech podziękowała za informacje i przekazane dokumenty
informując jednocześnie, że owa niemiecka firma jest im dobrze znana i, niestety kojarzona z nadzorem rynku jako podmiot, który wprowadza do obrotu różne
maszyny, często niespełniające
podstawowych wymogów dyrektywy maszynowej lub dyrektywy niskonapięciowej. Inspektorzy niemieckiego organu nadzoru rynku wielokrotnie podejmowali wobec firmy środki administracyjne, a w ostatnim
czasie jej właściciel został ukarany wysoką grzywną. Z nadesłanego pisma wynika również,
że dokumenty administracyjne zostały
przekazane do sądu z prośbą o wydanie stosownej decyzji. Ponadto, w oparciu o dokumenty nadesłane z Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące niezgodności stwierdzonych w pilarce MJ 274, niemieccy inspektorzy omówili z importerem konkretne
nieprawidłowości stwierdzone podczas
kontroli wyrobu.
Włodzimierz Łabanowski
OIP Olsztyn
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Przebudowa kościoła parafialnego pod wezwaniem
Świętej Anny w Kolnie
Pozostałe budowy były realizowane systemem gospodarczym przez proboszczów,
a wszystkie prace wykonywali społecznie parafianie. Podczas tych kontroli stwierdzono
w sumie 53 nieprawidłowości z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiących
mniejsze lub większe zagrożenia dla życia lub
zdrowia osób pracujących i postronnych.

Z inspektorskiej praktyki

Na budowach obiektów sakralnych
Stanisław Gołąbecki

„Grzechy” główne

Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku wystąpił do ordynariuszy czterech diecezji rzymskokatolickich i jednej prawosławnej, leżących na terenie działania inspektoratu z propozycją porozumienia w sprawie działalności prewencyjnej i kontrolno-nadzorczej podczas realizacji
budowy obiektów sakralnych. Propozycję współpracy przyjął Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej.
Budownictwo jest jedną z najniebezpieczniejszych dziedzin gospodarki. Przy realizowaniu kolejnych inwestycji wciąż dochodzi
do wielu nieprawidłowości. Dzieje się tak ponieważ przy wykonywaniu prac budowlanych
występują prawie wszystkie czynniki niebezpieczne i szkodliwe, jakie mogą pojawić się
w środowisku pracy.
Budowy obiektów sakralnych, w przeważającej większości, prowadzone są systemem
gospodarczym przez proboszczów parafii, nieprzygotowanych do tego merytorycznie. Zatrudniani tam parafianie, świadczący pracę
społecznie, często nie posiadają odpowiedniego przygotowania zawodowego, pracują
bez przeszkolenia z zakresu bhp, bez badań
lekarskich profilaktycznych, bez koniecznych
zabezpieczeń. Ale w takich sytuacjach podmiot realizujący budowę – parafia – nie jest
ani pracodawcą, ani przedsiębiorcą. W związku z tym Państwowa Inspekcja Pracy nie ma
właściwie możliwości prawnych nadzorowania i kontrolowania tych budów. Powstała więc propozycja współpracy, aby inspektor pracy mógł na budowy dotrzeć, chociażby z prewencją.
Porozumienie w sprawie działalności prewencyjnej i kontrolno-nadzorczej podczas realizacji budów obiektów sakralnych prowadzonych na terenie Diecezji Łomżyńskiej parafowano jeszcze pod koniec 2006 roku. Strona kościelna zobowiązała się wówczas do informowania Okręgowy Inspektorat Pracy
o realizowanych budowach, natomiast inspektorat, do przeszkolenia księży inwestorów
w zakresie bhp i prawa budowlanego oraz
do przeprowadzania kontroli lub wizytacji
zgłoszonych placów budowy. Porozumienie
mieli realizować wyznaczeni, ze strony Kościoła ksiądz Ryszard Napiórkowski, ekonom
diecezjalny, zaś ze strony OIP, nadinspektor
pracy Stanisław Gołąbecki kierownik łomżyńskiego Oddziału OIP.

szkoleń dla księży proboszczów będących inwestorami budów lub pracodawcami. Dotyczyły one prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
prac budowlanych oraz prawa budowlanego
w części dotyczącej prowadzenia inwestycji.
W szkoleniu uczestniczyło 20 księży. Następnie przez półtora roku przeprowadzono
kontrole. Dotyczyły one: budowy krypty
pod głównym ołtarzem Katedry Łomżyńskiej
wraz z remontem prezbiterium oraz więźby
dachowej Katedry; budowy Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Krzyża Świętego oraz
jego schodów zewnętrznych, również Kościoła Parafialnego pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży, budowy Domu Parafialnego przy Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Kontrolą, inspektorzy pracy, objęli także
prace związane z przebudową Kościoła Pa-

rafialnego pw. Św. Anny w Kolnie (2 kontrole), budowę Kościoła Parafialnego pw. Sługi Bożego Jana Pawła II w Grajewie, remont
plebanii przy Kościele Rektoralnym pw.
Św. Antoniego Padewskiego w Podgórzu oraz
przebudowę bramy głównej i parkanu cmentarza Katedry Łomżyńskiej. Podczas wszystkich kontroli uczestniczyli księża proboszczowie poszczególnych parafii oraz kierownicy
budów.
Ponieważ budowy w Parafii Katedralnej
w Łomży oraz Parafii pw. Św. Anny w Kolnie były prowadzone przez wykonawców z zewnątrz, będących jednocześnie pracodawcami, stwierdzone tam nieprawidłowości inspektorzy pracy uregulowali przysługującymi im środkami prawnymi. W sumie wydali 30 decyzji nakazowych oraz skierowali jeden wniosek w formie wystąpienia.

Budowa kościoła pod wezwaniem
Sługi Bożego Jana Pawła II w Grajewie

Budowa kościoła
pod wezwaniem
Świętego Krzyża
w Łomży

Na tym nie koniec
Podsumowując współpracę Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Diecezji Łomżyńskiej w zakresie działań prewencyjnych podczas prowadzenia prac budowlanych w obiektach sakralnych przedstawiciele inspekcji pracy przedstawili informację zawierającą stwierdzone, najczęściej powtarzające się nieprawidłowości. Ksiądz biskup,
dziękując za dotychczasową współpracę,
wskazał na potrzebę jej kontynuowania.
Prosił również o rozszerzenie jej o prawną
ochronę pracy, szczególnie poprzez szkolenie w tym zakresie księży proboszczów.
Współpraca jest kontynuowana.

Szkolili i sprawdzali
Przez kolejny rok, inspektorzy pracy Dariusz Siwczyński (obecny Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku), Jacek Gryczewski
i Stanisław Gołąbecki przeprowadzili cykl
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Wśród nieprawidłowości inspektorzy pracy stwierdzali:
● brak zabezpieczenia placów budów
przed dostępem osób postronnych,
● brak zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokości stanowisk pracy i ciągów komunikacyjnych,
● brak oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych,
● nieprawidłową eksploatację maszyn
i urządzeń technicznych (brak daszków
ochronnych nad stanowiskami obsługi, brak
uprawnień operatorów),
● nieprawidłową eksploatację instalacji
i urządzeń elektrycznych (niezabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
przewody zasilające urządzenia, niezabezpieczone przed dostępem osób postronnych
rozdzielnice, brak pomiarów przeciwporażeniowych).
Ponieważ parafie nie były ani pracodawcami, ani przedsiębiorcami, po zakończeniu
kontroli nie stosowano środków prawnych regulujących stwierdzone nieprawidłowości.
Kierowano natomiast pisma profilaktyczne
do księży inwestorów i kierowników budów, w których wskazywano nieprawidłowości i naruszone przepisy bhp, z prośbą
o podjęcie stosownych działań, prowadzących
do wyeliminowania zagrożeń. Skierowano też
dwa pisma do urzędu dozoru technicznego
informujące o użytkowaniu wyciągów budowlanych WBT bez decyzji UDT zezwalających
na ich eksploatację.

Na spotkaniu podsumowującym współpracę (od lewej: Dariusz Siwczyński, J. E. ks. Stanisław Stefanek, ks. Ryszard Napiórkowski, Stanisław Gołąbecki)
I P 1/2010
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Stanisław Gołąbecki
OIP Białystok
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Dokończenie ze strony 11.

Pomoc ekspercka...
Przykładowo, w przypadku budowy
apartamentowca, wszyscy pracownicy byli zobowiązani do noszenia identyfikatorów,
a firma podwykonawcza, która wprowadziła na budowę pracownika z pominięciem
wewnętrznego procesu rejestracji została usunięta z placu budowy przez generalnego wykonawcę. Podobnie na innych
dużych budowach (budowa tunelu metra
i biurowca) – inspektorzy pracy stwierdzili w praktyce drobne uchybienia. Natomiast
na niewielkiej budowie remizy strażackiej,
realizowanej 20 kilometrów od stolicy, stan
faktyczny odbiegał w znacznym stopniu
od wymogów określonych przepisami.

że używany jest on sporadycznie i kiedy
znajdują się na nim pracownicy zawsze stosują środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Zdaniem inspektora pracy istniała jednak
możliwość, że pomost ten mógłby zostać
wykorzystany przez któregoś z pracowników jako droga komunikacyjna i wtedy ryzyko zagrożenia upadkiem byłoby bardzo
wysokie. W rezultacie, ustalono, że pomost
zostanie poszerzony i obarierowany po obu
stronach. O wykonaniu zalecenia pracodawca poinformował inspektora pracy w tym
samym dniu, przesyłając e-mailem fotografie pomostu po uzupełnieniu zabezpieczeń.

Współpraca
z kontrolowanym

To, w czym różnimy się

Co do praktyki kontrolnej, to w bardziej
szczegółowych aspektach istnieją jednak
pewne różnice, dotyczące przede wszystkim charakteru współpracy ze stroną
kontrolowaną oraz dokumentowania ustaleń z kontroli. Wydaje się, że mimo iż kontrole były przeprowadzone bez uprzedzenia (o ile można to obiektywnie ocenić) to
pojawienie się inspektorów pracy na budowie nie wzbudziło wśród pracowników
i kierownictwa żadnej ner wowości, nawet
tam gdzie liczba nieprawidłowości i ich charakter powodowały, że stan faktyczny
znacząco odbiegał od określonego przepisami. Bez widocznych emocji przedstawiciele strony kontrolowanej reagowali również na stosowane przez inspektorów
środki prawne mające na celu doprowadzenie stanu faktycznego do zgodnego z wymogami. Jak wynika z wyjaśnień inspektorów ACT, dzieje się tak dlatego, że oni
sami starają się zwracać uwagę przede
wszystkim na kwestie najbardziej istotne
dla bezpieczeństwa pracujących, których
znaczenia pracodawca z oczywistych względów nie może kwestionować, z drugiej strony są otwarci na propozycje podmiotu kontrolowanego co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości. Przykładowo na budowie tunelu metra, na elementach konstrukcyjnych rusztowania systemowego, na wysokości około pięciu metrów od poziomu
gruntu ułożony był z pojedynczych desek
nie obarierowany pomost, który w czasie
czynności kontrolnych nie był w żaden sposób wykorzystywany. Pracodawca wyjaśnił,
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Najbardziej istotne różnice w praktyce
kontrolnej obu instytucji dotyczą jednak
sposobu prowadzenia i dokumentowania

czynności kontrolnych. Według informacji
przekazanych przez stronę portugalską
– co do zasady – prawie wszystkie kontrole realizowane są w składzie dwuosobowym, a w przypadku kontroli budów zasada ta jest bezwzględnie przestrzegana. Jeżeli chodzi o dokumentowanie ustaleń
z kontroli i stosowanie środków prawnych
inspektorzy korzystają z druków samokopiujących, które w przypadku formularza
do dokumentowania ustaleń kontroli w zakresie bhp pozwalają jednocześnie na zdefiniowanie nieprawidłowości, ustalenie
zaleconych środków korygujących oraz
określenie terminu ich realizacji. Kolejna
różnica dotyczy sposobu dokumentowania
ustaleń. Inspektor pracy sporządza jeden
protokół dotyczący całej budowy, bez
względu na ilość podmiotów, których pracownicy znajdują się na placu budowy. Pro-

tokół taki jest podpisywany przez przedstawiciela generalnego wykonawcy, koordynatora ds. bhp lub inspektora bhp.

Po tej samej stronie
Jest jeszcze jedna istotna różnica w stosunku do realiów polskich budów, która
– można powiedzieć – w sposób oczywisty
rzuca się w oczy, a dotyczy stopnia sfeminizowania obsady stanowisk kierowniczych i służby bhp na wszystkich budowach. Na polskich placach budowy – co
do zasady – kobieta stanowi raczej wyjątek niż regułę, natomiast w Portugalii panie relatywnie licznie były reprezentowane zarówno wśród osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jak i w obsadzie służb bhp. Wydaje się,
że ta z pozoru mało ważna informacja
wskazuje jednak na pewną odmienność realiów, z jakimi – mimo wielu podobieństw
w pracy – mają do czynienia inspektorzy
pracy ACT i PIP. Trudno jest precyzyjnie
oddać słowami o co konkretnie chodzi, bo
problem dotyczy takich kategorii jak atmosfera czy klimat kontroli. Chodzi o wrażenie, że bardziej niż mamy z tym
do czynienia w Polsce, inspektor pracy i podmiot kontrolowany działają
„po tej samej stronie barykady”. Przyczyna takiego stanu rzeczy leży prawdopodobnie w innym sposobie myślenia Por tugalczyków o bezpieczeństwie pracy. Bardziej niż polscy pracodawcy i pracownicy, traktują oni tę sferę jako integralną część procesu,
a nie zbędny lub co najmniej uciążliwy balast. Wniosek płynący z takiego
stanu rzeczy jest oczywisty: podejmowanie działań mających na celu zmianę spo so bu myśle nia wszyst kich
uczestników procesu budowlanego
o bezpieczeństwie pracy ma podstawowe znaczenie dla poprawy stanu tego
bezpieczeństwa, co automatycznie
wywiera pozytywny wpływ na warunki pracy inspektorów PIP kontrolujących place budowy. Bez stworzenia trwałych podwalin dla kultury
bezpieczeństwa, kontrole na polskich
budowach będą miały bardziej charakter pracy u podstaw niż pomocy eksperckiej świadczonej przez inspektorów pracy, w razie problemów pracodawcy związanych z zapewnieniem
właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Psycholog odpowiada

Bo wciąż brakuje mi czasu…
Ostatnio zauważyłam, że gdy przychodzę do pracy czuję się spięta. Ilość zadań, które muszę wykonać, chwilami mnie przerasta.
Nie mam na nic czasu i nie wiem od czego zacząć. Mam uczucie,
że nie jestem w stanie tych obowiązków ogarnąć...
Najczęściej słyszane i używane sformułowanie to: …… nie mam czasu ….. gdybym miała więcej czasu to …. ten ciągły brak czasu …
Jedno jest pewne: czasu nie da się oszukać i nie da się go rozciągnąć w nieskończoność. Funkcjonujemy tu i teraz, i tylko
świadome gospodarowanie czasem może spowodować, że wykorzystamy go maksymalnie,
efektywnie wykonując czynności i działania
jakie przedtem zaplanujemy i założymy.
Zarządzanie czasem to, w gruncie rzeczy,
zarządzanie sobą i czynnościami, które wykonujemy w ciągu minuty, godziny, dnia, tygodnia… Początek nowego roku, to bardzo
dobry moment, aby dokonać pozytywnych
zmian w sobie. Jeżeli postanowimy zmienić
swoje złe nawyki, damy sobie szansę aby życie potoczyło się innym, lepszym torem.
Umiejętność bycia efektywnym nie jest
czymś wrodzonym, tylko jest sumą pewnych
zabiegów, których można się wyuczyć. Kto ma
jednak szansę na pozytywną zmianę?
Osoba, która dobrze poznała swoje ograniczenia i możliwości, świadomie decyduje się
na takie zmiany, które dla niej są obiektywnie
możliwe i wykonalne i na nich się koncentruje. Chodzi więc o świadomą decyzję pozbycia
się określonych nawyków i opanowania innych,
lepszych sposobów reagowania. Czynnikiem
motywującym do zmian mogą być oczekiwania autorytetów, osób znaczących, wewnętrzny konflikt, niezadowolenie z siebie czy potrze-

ba rozwoju. Zatem jeżeli czujemy się zmęczeni, zniechęceni i sfrustrowani, niedoceniani,
krytykowani, nierozumiani to najprawdopodobniej nadszedł czas, by spróbować czegoś nowego w swoim podejściu do życia i pomyśleć,
jak tych zmian dokonać.
Zmiany wymagają jednak pewnego planu.
Spontaniczność jest pożądana przy innych
działaniach, jednak w procesie zmian bywa
zabójcza. W osiągnięciu sukcesu niezbędne
jest konsekwentne realizowanie wcześniej
przemyślanego i zaakceptowanego planu.
Sukcesy można zaplanować formułując swoje życzenia i ustalając cele. Efektywne planowanie powoduje sprawniejsze wykonywanie zadań. A zatem, by działać skuteczniej
w trudnych sytuacjach, warto zdefiniować
swoje realne i wykonalne cele.
Jeżeli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie
cel oraz kroki, które do niego prowadzą,
zwiększa się szansa na wprowadzenie w życie rzeczywistych zmian. Wybierając poszczególne zadania ze swoich planów działania należy je wtedy osadzić w konkretnych
ramach czasowych i konsekwentnie je realizować. Planując etapy realizacji naszych celów zarówno zawodowych, jak i osobistych
istotne jest, aby były one w granicach naszych
możliwości. Należy również pamiętać, że poznanie swoich ograniczeń i pogodzenie się
z nimi to nie błąd, lecz oznaka inteligencji.
Realistyczne oszacowanie możliwości poma-

Z redakcyjnej poczty
W imieniu Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie serdecznie dziękuję za całoroczną współpracę, która wyrażała się w bezpłatnej prenumeracie wydawanego przez Państwa czasopisma „Inspektor Pracy”. Czasopismo, które nam Państwo udostępnili cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych czytelników.
Wszystkie materiały otrzymywane od Państwa opracowujemy i udostępniamy w czytelni, gdzie mamy specjalne działy poświęcone poszczególnym branżom.

ga uniknąć rozczarowania, gdy próbujemy dowieść niemożliwego. Im jaśniej określimy
i zdefiniujemy cel, tym łatwiej możemy się
zorientować czy jest on osiągalny. Należy
zwrócić również uwagę czy nie ma rozbieżności pomiędzy naszymi celami. Jeżeli ktoś
na przykład chce osiągnąć awans zawodowy,
powinien liczyć się z tym, że tym samym może mieć więcej obowiązków. Tak więc, jeśli
jednocześnie dąży do tego, żeby mieć więcej czasu wolnego, to cele te mogą się wzajemnie wykluczać, pogłębiając tym samym
potencjalne problemy.
Warunkiem dobrze sformułowanego celu
jest więc to, aby był on:
– wymierny (ile dokładnie chcemy), sformułowany pozytywnie (czego chcemy, a nie
to, czego nie chcemy),
– możliwy do osiągnięcia (powinien znajdować się pod naszą kontrolą, przynajmniej
w pierwszej fazie realizacji),
– uchwytny na drodze zmysłowej (jesteśmy w stanie wyobrazić sobie atrakcyjny dla
nas cel),
– określony w pewnym kontekście (warunki które muszą być spełnione – kiedy, gdzie,
z kim?),
– sprawdzalny ekonomicznie (należy sobie odpowiedzieć na pytanie: po czym można rozpoznać, że cel został osiągnięty?).
Reasumując: potrzeba pozytywnych zmian
jest oznaką kreatywności i inteligencji człowieka. Aby takich zmian dokonać, musimy
zdefiniować cele, ustalić czy są one realne
i nie pozostają ze sobą w sprzeczności, zaplanować działania i umieścić je w ramach
czasowych. Potem pozostaje tylko je wdrożyć i cieszyć się z pozytywnych efektów.
Joanna Bartoszek
psycholog, GIP
Pytania do psychologa prosimy
przesyłać na adres: jbartoszek@gip.pl

Informacje zebrane u nas wykorzystywane są między innymi w projektach i pracach pisanych przez studentów oraz pracowników naukowych wyższych szkół ekonomicznych z terenu
Małopolski. Z naszych zbiorów korzystają także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i mieszkańcy Krakowa.
Zależy nam bardzo na tym, aby w dalszym ciągu uzupełniać
i wzbogacać zbiory o aktualne informacje i opracowania, które znajdują się w czasopiśmie wydawanym przez Państwa.
Z pozdrowieniami
Joanna Jonakowska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej

Bogdan Solawa
OIP Kraków
I P 1/2010

1/2010 IP

25

strzennych powinien określać projekt rusztowania.
W rusztowaniach ramowych stężeniami
poziomymi są podesty systemowe. Z tego
też względu nie ma potrzeby dodatkowego stężania takich rusztowań w poziomie, lecz należy pamiętać o tym, że wszystkie pola na całej wysokości rusztowania muszą być całkowicie wypełnione podestami.

Błędy w montażu rusztowań

Stężanie rusztowań
W 2009 roku opublikowaliśmy w Inspektorze pracy cykl artykułów dotyczących bezpiecznego montażu rusztowań. W aktualnym numerze prezentujemy materiał poruszający temat
prawidłowego stężania konstrukcji rusztowaniowych.
Zgodnie z Polską Normą PN-M-479002: 1996 stężenia dzielą się na (rys. 1):
● pionowe – są to elementy konstrukcyjne łączące stojaki w linii przekątnej pomiędzy węzłami rusztowania w płaszczyźnie pionowej, usztywniające i zabezpieczające
rusztowanie przed utratą stateczności,
● poziome – są to elementy konstrukcyjne łączące stojaki w linii przekątnej pomiędzy węzłami rusztowania w płaszczyźnie poziomej.
Należy zdawać sobie sprawę, że stężeniami nie muszą być elementy łączące węzły rusztowania w linii przekątnej. Norma
europejska PN-EN 12810-1: 2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów (oryg.) – dopuszcza również
inne sposoby stężania (rys. 2). Wyróżniono w niej sześć typów stężeń podłużnych,
które powstały w oparciu o stężenie zewnętrznego lica rusztowania, co zapewnia
utworzenie sztywnej płaszczyzny pionowej.
Stężenie pionowe poprzeczne jest natomiast utworzone w oparciu o ramę pio-

nową usytuowaną w poprzek rusztowania.
Zestaw składający się z serii takich ramek,
umieszczonych jedna nad drugą, tworzy
sztywną płaszczyznę pionową (rys. 3).
Podstawową zasadą stężania pionowego rusztowań jest takie rozmieszczanie stężeń, aby odległość pomiędzy polami stężeń (przedziałami stężonymi) nie przekraczała 10 m. Czasami instrukcje producenta zaostrzają ten warunek. Dla przykładu
in strukcja rusz towań plet tac Kom bi
SL70/100 uściśla, iż dla pól o długości 3,0 m stężenia należy montować
w co czwartym polu, a dla pól o długości 1,5 m; 2,0 m i 2,5 m stężenia montować w co piątym polu. Dotyczy to stężania
w sposób wieżowy – stężenia rozmieszczone są w jednym pionowym ciągu (rys. 4).
Instrukcje montażu rusztowań zakładają niekiedy odmienny sposób stężania
pionowego, a mianowicie w układzie wielkopłaszczyznowym (rys. 5). Jednak ze
względu na możliwość popełniania błędów
podczas stężania w ten sposób, nie jest on
zalecany (monterzy nie stężają rusztowa-

Rys. 4. Przykład stężenia pionowego wieżowego

Rys. 2. Sposób stężania podłużnego konstrukcji rusztowań:
1 – za pomocą zastrzału,
2 – za pomocą krzyża św. Andrzeja;
3 – przy zastosowaniu ramki poręczowej (a),
4 – przy użyciu ramki poręczowej (b),
5 – za pomocą ramki poręczowej (c),
6 – przy pomocy wielofunkcyjnej jednostki
poręczowej
nia przez jednakową liczbę pól na całej wysokości rusztowania i płaszczyzna nie
jest wystarczająco stężona). Najbardziej
czytelnym sposobem stężania pionowego
jest więc układ wieżowy. Stosując rusztowania o polach 2,5 m stężenia należy rozmieszczać maksymalnie co piąte pole. Na-

Rys. 5. Przykład stężenia pionowego wielopłaszczyznowego
mie podstawy rusztowania trzeba zachować taki sam ich rozkład na całej wysokości rusztowania.
Na fot. 1 przedstawiono fragmenty
nieprawidłowo stężonych konstrukcji. Stężenia pionowe są zamontowane w sposób
nieregularny i nie stanowią układu wieżowego ani też wielkopłaszczyznowego. Stężanie rusztowań w ten sposób może dopro-

wadzić do niezachowania odpowiednich odległości pomiędzy polami stężeń, a w konsekwencji do przesuwności węzłów i katastrofy budowlanej.
Przy rusztowaniach fasadowych montowanych za pomocą rusztowań modułowych stężenia pionowe należy wykonywać
w układzie wieżowym. Rozmieszczenie
stężeń rusztowań kolumnowych i prze-

Podobna sytuacja występuje przy rusztowaniach modułowych, np. Plettac Perfect
Contur. Stosując podesty systemowe mocowane do rygli, można zrezygnować ze
stężeń poziomych, należy jednakże zabezpieczyć podesty przed uniesieniem, montując zabezpieczenia podestu na każdym
ryglu podporowym.

Rys. 3. Przykłady sztywnych płaszczyzn pionowych utworzonych przy użyciu stężenia
poprzecznego

Rys. 1. Rodzaje stężeń: A – pionowe podłużne, B – pionowe poprzeczne,
C – poziome
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leży pamiętać, iż najniższy węzeł rusztowania powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem (nawet rozpoczynając
montaż od ram pośrednich o wysokości 0,5 m; 1,0 m lub 1,5 m). Rozmieszczając prawidłowo stężenia pionowe w pozioI P 1/2010

Fot. 1. Nieracjonalny układ stężeń
w rusztowaniu

Fot. 2. Konstrukcja zmontowana prawidłowo – stężenia poziome realizowane za pomocą podestów systemowych, stężenia pionowe w układzie wieżowym
1/2010 IP

Opracowanie:
mgr inż. Piotr Kmiecik
doktorant Politechniki Wrocławskiej
mgr inż. Dariusz Gnot
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Program antystresowy

Nowości wydawnicze PIP
Wynagrodzenie
za pracę
Informacje
dla
pracodawców
Wynagrodzenia za pracę to jeden z częściej pojawiających się tematów porad udzielanych w okręgowych inspektoratach pracy. Dotychczas, świadczący
te porady nie dysponowali
od powied nim wy daw nic twem, które wspierałoby
wyjaśnienia spraw dotyczące wy na gro dzeń. Py ta ją
o nie zarówno pracownicy
jak i pracodawcy. O tym
jak istotne to zagadnienia,
niech świadczą comiesięczne w minionym roku spotkania głównego inspektora
pra cy z dzien ni ka rza mi
na temat wniosków wypływających z kontroli inspekcji w tym zakresie. Z inicjatywą przygotowania ulotki
wystąpili pracownicy Oddziału z Ostrowa Wielkopolskiego. Opracowali materiał, który został uwzględniony w bieżącym planie wydawniczym.

Dźwigaj
bezpiecznie
Informacje
dla rolników
i pracowników
sektora
rolniczego
Dwa lata temu PIP prowadziła kampanię dotyczącą
ręcznego przemieszczania
ciężarów w pracy. Nie odnosiła się ona wówczas do problemu dźwigania wiążącego
się z pracą rolnika. Aby
uzupełnić ofertę wydawniczą w tym zakresie przygotowany został afisz oraz
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ulotka. Przy pomocy
zdjęć pokazane zostały
złe i dobre przykłady
dźwigania, oczywiście
z akcentem na te dobre.
Nadmierne dźwiganie,
najczęściej w nieumiejętny sposób, jest przyczyną dolegliwych chorób. Uświadomienie tego faktu rolnikom jest
szansą, że wielu z nich
zachowa dobre zdrowie
na dłużej.

Mobbing
Ulotki o mobbingu
publikowane były kilkakrotnie. Tym razem jednak proponujemy nowy, dość nowatorski materiał. Przygotował
go inspektor, który udziela porad prawnych w tym zakresie. Przestudiowanie tekstu ulotki ma
umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy to co
nas niepokoi w pracy, to już
jest mobbing, czy też zachowania przełożonych mieszczą się ramach wymagań wydajnej, efektywnej i rytmicznej pracy. Ulotka zawiera zestaw pytań, na które powinien odpowiedzieć sobie pracow nik za nim się zgło si
po pomoc, gdy będzie się
czuł zagrożony mobbingiem.

Rola psychospołecznych warunków pracy w kształtowaniu przyjaznego, bezpiecznego i zdrowego, a tym samym wydajnego miejsca pracy, będzie w przyszłości rosnąć. Coraz ważniejsze będzie
też wzajemne dopasowanie psychospołecznych warunków pracy do możliwości i potrzeb fizycznych, intelektualnych
i emocjonalnych wszystkich pracujących osób, zarówno
pracowników, jak i kadry kierowniczej. Z tą świadomością rozpoczęto w Państwowej Inspekcji Pracy w 2006
roku realizację programu prewencyjnego dotyczącego
przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy. Jego celem było udostępnienie pracodawcom metody pozwalającej na obiektywną ocenę psychospołecznych warunków pracy w zakładzie oraz udzielenie im pomocy w rozpoznaniu
przyczyn stresu charakterystycznych dla zakładu oraz
w zaplanowaniu i podjęciu adekwatnych działań profilaktycznych.
Niektóre z uczestniczących w programie zakładów,
po przeprowadzeniu oceny psychospołecznych warunków pracy i przygotowaniu odpowiednich propozycji działań profilaktycznych, zadeklarowały chęć ich zrealizowania oraz poddanie się zewnętrznemu audytowi sprawdzającemu.
Po przeanalizowaniu w Głównym Inspektoracie
Pracy wyników programu, wybrano kilkanaście zakładów osiągających najlepsze wyniki w ograniczaniu poziomu stresu zawodowego. W połowie ubiegłego roku
przeprowadzono w nich audyt sprawdzający. Jego celem było potwierdzenie wdrożenia przez pracodawcę
zaproponowanych działań profilaktycznych. Udział
w audycie przedstawicieli pracodawców i pracowników
miał charakter dobrowolny. W skład zespołu audytującego wchodził m.in. przedstawiciel PIP z właściwego
terytorialnie Okręgowego Inspektoratu Pracy. Była to
najczęściej osoba znana w zakładzie, gdyż wcześniej koordynowała przeprowadzenie w nim oceny psychospołecznych warunków pracy.

Stres w pracy
Przykłady dobrych praktyk
W wydawnictwie tym znajdują się przykłady dobrych praktyk
dotyczące problemu stresu w pracy, z jedenastu wybranych zakładów pracy. Zamieszczono w nim również opis programu prewencyjnego PIP i zwięzłe podsumowanie jego realizacji w la-

Uwaga, azbest!
Ważne informacje
dla rolników

tach 2006–2008. Broszura powstała, by w prosty, ciekawy
i zwięzły sposób przedstawić problematykę stresu zawodowego,
praktyczne rozwiązania i realne działania zmierzające do ograniczania poziomu tego zjawiska w różnych branżach i zakładach.

Może być pomocna i inspirująca dla pracodawców planujących
zmierzenie się z tym coraz bardziej powszechnym problemem
we współczesnym środowisku pracy.
Maciej Sokołowski
Departament Prewencji i Promocji GIP

Będzie co czytać

Ulotka przedstawia najważniejsze zagrożenia związane z usuwaniem pokryć dachowych w gospodarstwach
rolnych, zasady bezpiecznej
pracy z azbestem oraz minimalizowania szkodliwości odpadów azbestowych. Wydanie 2009 r.
Andrzej Jaworski
Departament Prewencji i Promocji GIP
I P 1/2010

Główny inspektor pracy zaakceptował plan wydawniczy na rok
bieżący. Lista zawiera formalnie 48 pozycji, jednak wypada
zauważyć, że na niektóre z nich złoży się kilka publikacji. Plan został
tak przygotowany, aby w maksymalnym stopniu wspierał program
działania Państwowej Inspekcji Pracy. Największy blok, bo aż 23
pozycje stanowić będą publikacje z dziedziny bezpieczeństwa i
higieny pracy. Jedna z nich to pakiet broszur, ulotek i afiszy będących
instrumentem kampanii SLIC „Ocena ryzyka zawodowego
związanego ze stosowaniem substancji chemicznych w miejscu
pracy”. Dwanaście broszur i ulotek przygotowanych zostanie, aby
1/2010 IP

popularyzować prawo pracy. Ukaże się zupełnie nowy informator
o prawie pracy dla pracodawców. Część publikacji z dziedziny prawa
to będą wznowienia zawierające niezbędne aktualizacje. Tak jak
co roku będą także ulotki i broszury zaadresowane do rolników.
Opublikujemy broszury dokumentujące rezultaty konkursu
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz nagrody im.
Haliny Krahelskiej. Niektóre pozycje wydawnicze wymagają
znalezienia autorów i negocjacji z nimi terminów przygotowania
tekstów. Po ukończeniu prac zostanie opublikowany przewidywany
harmonogram terminów publikacji.
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Ognisty pył zabija
Podatny grunt
Analizując czynniki występujące w procesie produkcji można stwierdzić, że
sprzyjały one powstaniu pożaru. Mianowicie, uwalniany w wyniku stosowanej technologii pył palny, nie był odpowiednio zabezpieczony przed źródłami zapłonu występującymi w tym procesie. Powstaniu pożaru sprzyjał również zastosowany w systemie odpylającym worek bawełniany. Ponadto worek pochłaniacza wyciągu usytuowany był obok szlifierki w hali produkcyjnej. Źródłem ognia stał się właśnie ów worek z pyłem palnym, od którego zajęła się
skrzynka z pyłem aluminiowo-magnezowym. W ten sposób powstało bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich wykonujących prace w zakładzie.
Zgodnie z deklaracją zgodności pochłaniacz OP-1500 może być stosowany tylko do pyłów drewna. W instrukcji określono minimalną wielkość elementów odsysanych 0,3 mm3. Urządzenie nie ma zastosowania do odpylania pyłu magnezowo-aluminiowego, gdyż nie posiada atestu na inne rodzaje zastosowań niż pył drewna. Szlifowanie elementów metalowych posiada
odmienne parametry techniczne od szlifowa nia powierzch ni drew nia nych.
Przy szlifowaniu drewna nie występuje
iskrzenie i nie powstaje wysoka temperatura, jak to jest w przypadku metalu. Zastosowanie pochłaniacza z systemem rur
PCV i bawełnianym workiem do pyłu metali palnych nie jest zgodne z deklaracją
zgodności CE, a więc niedopuszczalne.

również innych osób wykonujących prace
w zakładzie, wszystkie osoby świadczyły
pracę na podstawie umowy zlecenia. Jak
ustalono ok. 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem kontroli w zakładzie nie były wykonywane żadne prace.
Ze względu na rażące nieprawidłowości
z zakresu technicznego bezpieczeństwa
pracy skierowano zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestęp stwa przez wła ści cie la za kła du
z art. 220 § 1 kodeksu karnego.
Wybuchowość pyłów metali
Niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru
i wybuchu pyłów aluminium w zakładach
pracy jest obiektem wielu badań w różnych
ośrodkach naukowych, m.in. w CIOP.

Zapobieganie wybuchom pyłów palnych, w tym pyłów aluminium ma na celu, przede wszystkim, zapobieganie tworzeniu się mieszanin pyłowo-powietrznych o stężeniach mieszczących się w zakresie wybuchowości oraz wyeliminowanie
źródeł zapłonu1.
Zdarza się, że pył palny jest przyczyną
wybuchów w zakładach pracy, w których
dochodzi do wypadków zbiorowych, również śmiertelnych. Przykładem są wypadki, do jakich doszło w 2000 r. i 2001 r.
na skutek wybuchu pyłu aluminium, w zakładach: „Prefabet” w Łodzi, Spółka „Italian Look” w Gorzowie, PPUH „Emerstal”
w Dąbrowie Górniczej.
Ciekawostką jest, że właściwości palne
metali znalazły swoje zastosowane. Przykładowo pyły metali (najczęściej aluminium
lub magnezu) są, oprócz silnego utleniacza, składnikami prochu błyskowego (zwanego: proch fotobłyskowy FB). Jego spalaniu towarzyszy niespotykanie jasny błysk
białego światła i stosowany jest:

Zamontowany nowy pochłaniacz

Spalony pochłaniacz

Uchybień ciąg dalszy
W wyniku kontroli stwierdzono również
szereg innych nieprawidłowości z zakresu
technicznego bezpieczeństwa pracy: brak
wyposażenia poszkodowanego w odpowiednią odzież ochronną, nieprzeprowadzanie
szkoleń w zakresie bhp, brak instrukcji bezpiecznego stosowania i składowania materiałów niebezpiecznych (pył magnezowy,
pył aluminiowy) z uwzględnieniem ich własności wybuchowych, brak opracowanej
oceny ryzyka zawodowego, brak wyznaczonych stref zagrożonych wybuchem. Stwierdzono również niedostosowanie do minimalnych wymagań eksploatowanej szlifierki. Powyższe nieprawidłowości dotyczyły
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Ze względu na silne właściwości wybuchowe pyłów aluminium należy zachować daleko idącą ostrożność. Znajdujący
się na stanowisku pracy pył osiadły, także
wióry i opiłki powstające podczas obróbki mechanicznej elementów, mogą ulec zapaleniu pod wpływem jakiegoś źródła zapłonu (np. iskra). Ruchy powietrza spowodowane spalaniem się pyłu mogą wytworzyć obłok pyłu w powietrzu, a następnie
zainicjować jego zapłon. Często pier wotny wybuch obłoku pyłu w powietrzu powoduje podniesienie się pyłu osiadłego i wystąpienie wybuchu wtór nego, którego
skutki mogą być znaczne poważniejsze niż
skutki wybuchu pier wotnego1.

● w wojsku, jako materiał błyskowy w ładunkach mających za zadanie oślepić
wroga na pewien czas,
● przez pirotechników, w fajer werkach jako mieszanka efektowa,
● czasem jako materiał miotający.
Elżbieta Adamska
OIP Poznań

Literatura:
„Bezpieczeństwo Pracy” 10/2006
(„Wybuchowość pyłów metali”)
2
Karta charakterystyki: magnez sproszkowany
3
Karta charakterystyki: proszek aluminium
1
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Ognisty pył zabija
Problem wybuchowości dotyczy wszystkich zakładów pracy, w których występują pyły palne.
Zaliczamy do nich pyły pochodzenia organicznego, np. pyły drewna, węgla, mąki, pyły środków chemicznych m.in. pigmentów organicznych oraz pyły metali, takie jak pyły aluminium
czy magnezu. Choć w powszechnej opinii pyły metali uważane są za niepalne to, jak wskazują statystyki, dotyczą one co dziesiątego wybuchu pyłów palnych1.
Pył palny występuje w szczególności w zakładach produkujących okucia budowlane i meblowe oraz galanterię metalową.
W produkcji tych wyrobów głównymi surowcami są aluminium
i jego stopy oraz, chociaż w mniejszej ilości, stale, które obok
żelaza zawierają miedź, cynk, nikiel, mangan czy magnez i mosiądze1. Ryzyko wystąpienia wybuchu pojawia się np. podczas prac
szlifierskich i polerowania wymienionych wyrobów, gdy w procesie technologicznym uwalniają się pyły aluminium i magnezu.
W praktyce inspektorskiej spotkałam się z palnymi właściwościami pyłu aluminiowo-magnezowego. Dotyczyło to kontroli prowadzonej w związku z informacją z prokuratury o śmiertelnym
wypadku przy pracy. Właściciel zakładu nie zgłosił natychmiast
tego wypadku do prokuratury i okręgowego inspektora pracy.
Prokuratura postawiła mu więc akt oskarżenia z art. 221 kk.
Płonący pracownik
Poszkodowany był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.
W dniu wypadku zajmował się szlifowaniem klamek wykonanych
ze stopu Al-Mg. Jak wynika z zeznań świadków, po przerwie śniadaniowej włączono wyciąg szlifierki, przy której pracował poszkodowany. Spowodowało to zapłon bawełnianego worka pochłaniacza wyciągu. Płomień sięgał prawie do sufitu. W trakcie gaszenia pożaru zauważono, że zaczęła się obok tlić skrzynka plastikowa, na której znajdował się pył ze szlifowania klamek. Natychmiast wyniesiono ją na zewnątrz.
Jak wynika z dalszych ustaleń poszkodowany podszedł do tlącej się skrzynki i przewrócił ją na drugą stronę. W tym momencie skrzynka stanęła w płomieniach. Poszkodowany zaczął skakać po palącym się gruncie starając się zdusić ogień, ale zapaliło się wtedy jego ubranie. Ugasił je właściciel zakładu, gdy dogonił płonącego pracownika. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń /poparzenia I i II stopnia/ zmarł w szpitalu po 11 dniach.
Łatwopalne, wybuchowe
W celu dokonania ustaleń okoliczności zaistniałego wypadku
przy pracy analizę oparto o karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych: sproszkowanego magnezu i proszku aluminium. Okazuje się, że obie substancje są bardzo łatwopalne. Sproszkowany
magnez może spontanicznie zapalić się w kontakcie z powietrzem,
kurzem lub wilgocią, a w reakcji z wilgocią lub kwasami wydziela
się wodór, tworzący w bardzo szerokim zakresie mieszaniny wybuchowe z powietrzem. W kontakcie ze sproszkowanym magnezem
należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej: ubrania
ochronne z tkanin powlekanych, rękawice ochronne, okulary ochronne w szczelnej obudowie, ochrony dróg oddechowych2.
W karcie charakterystyki proszku aluminium podano, że w kontakcie z wodą wyzwala wysoce łatwopalny gaz (wodór), natomiast
z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Proszek aluminio-

wy może ulec zapłonowi poprzez statyczne wyładowanie i spłonąć w bardzo wysokiej temperaturze. W karcie uwzględniono środki ochrony indywidualnej: certyfikowane maski lub półmaski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne w przypadku długotrwałego bądź częstego kontaktu3.
W kartach obu substancji podano również sposoby postępowania w zakresie magazynowania i transportu.
Z dostępnych źródeł wiadomo, że wybuchowość pyłów wrasta
wraz ze zmniejszaniem się wymiarów cząstek oraz wzrostem wilgoci. Wybuch pyłów palnych może wystąpić tylko przy określonym stężeniu, tzn. kiedy zawartość składnika palnego w mieszaninie z powietrzem mieści się w zakresie wybuchowości. Minimalne i maksymalne stężenia wybuchowe, przy których zapłon
jest lub jeszcze jest możliwy są różne dla poszczególnych pyłów
palnych. Według danych przedstawionych w literaturze, minimalne stężenie wybuchowe w obłoku dla stopu aluminium, magnezowe jest mniejsze niż dla proszku aluminiowego, i tak wartość
wynosi: stop aluminium magnezowe – 20 [g/m3], proszek aluminiowy – 40-140 [g/m3] 1.
Źródło zapłonu
W wyniku dokonanych oględzin miejsca wypadku stwierdzono
szereg rażących naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy. Jak ustalono, bezpośrednią przyczyną wypadku było zastosowanie nieodpowiedniego systemu odpylającego przy szlifierce. W zakładzie pracy pyły metali: aluminium i magnezu, emitowane były w procesie technologicznym podczas szlifowania odlewów ze stopu aluminium z magnezem. Procesowi szlifowania poddawane były gotowe wyroby – klamki. Ze względu na rodzaj obrabianego materiału w zakładzie istniało ryzyko wystąpienia wybuchu pyłów metali, w szczególności pyłu aluminium i magnezu.
Wynikało ono z właściwości fizycznych, które w pewnych warunkach tworzą owe mieszaniny z powietrzem. Pyły te pod wpływem
czynnika inicjującego zapłon /np. iskra/ lub przekroczenia temperatury samozapłonu wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.
Wystąpienie zapłonu w warunkach produkcyjnych, np.
przy szlifowaniu stopów Al-Mg, może zostać zainicjowane np. przez
iskrę mechaniczną. Do innych źródeł zapłonu należą również: elektryczność statyczna, tarcie oraz tlące się miejsca.
W stosowanym procesie technologicznym uwalniany był pył
palny, który, za pomocą systemu odpylającego, wciągany był do bawełnianego pochłaniacza. Warunki odpylania systemem rur
do worka nie zabezpieczały przed tarciem cząstek i elektrycznością statyczną. Ponadto, w procesie szlifowania na sucho, mogły
zostać uwolnione iskry mechaniczne. Stosowany w zakładzie system odpylający nie był przeciwwybuchowy. To również mogło przyczynić się do powstania źródła zapłonu.
Dokończenie na stronie 30.

