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Pod inspektorską lupą
Bona pod nadzorem
Jak inspektorzy pracy
„budowali” Bonę?
By efektywnie eliminować próby
nielegalnej pracy na budowie,
w tym posługiwania się nie swoimi
identyfikatorami, po uwagach inspektora pracy dotyczących skuteczności zabezpieczania budowy
przed dostępem osób postronnych, inwestor zakupił przenośny
skaner elektroniczny do kontroli

Program w sprawie bhp

Pierwsze żółte kartki
Oczyszczalnie ścieków
Etyka w działalności kontrolnej
Wcześniejsze ujawnianie wyników
kontroli jest sytuacją niebezpieczną.
Okazać się bowiem może, że osoba
kontrolowana dysponuje dodatkowymi argumentami, czy dokumentami powodującymi konieczność
weryfikacji dotychczasowych ustaleń. W takiej sytuacji kontrolujący
może stać się niewiarygodnym partnerem i narazić na szwank swój zawodowy prestiż.

Biblioteka
Dlaczego utonęła Rozgwiazda?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
a Państwowa Inspekcja Pracy
Zamiarem Państwowej Inspekcji Pracy nie jest zwiększanie liczby kontroli i środków prawnych. Sam zaś
fakt stabilności tych kontroli i środków prawnych
w ostatnich latach przy uwarunkowaniach wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
może świadczyć tylko o determinacji kadry inspektorskiej w wykonywaniu obowiązków służbowych, którą
to determinację należy doceniać.

„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – to nazwa wieloletniego programu rządowego,
koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Ubiegłoroczne wyniki I etapu programu, przyjętego na lata 2008-2010, przedstawiono na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 16 marca br. w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie. W obradach
uczestniczyli: szef inspekcji pracy Tadeusz Jan Zając z zastępcą dr. Marianem Liwo.
Celem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych
i technicznych ukierunkowanych na znaczne ograniczenie zagrożeń w środowisku
pracy, zmniejszenie liczby związanych
z nimi wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także zminimalizowanie wynikających z tego strat ekonomicznych
i społecznych. Jego ubiegłoroczne efekty
– to realizacja 133 zadań z zakresu służb
państwowych oraz 72 projektów badawczych rozwojowych.
Wyniki programu, zaprezentowane
przez dyrektora CIOP - PIB prof. dr hab.
Danutę Koradecką i grupę jej współpracowników, spotkały się z uznaniem członków Rady Ochrony Pracy. Wskazywano
na wysoki poziom naukowy przedsięwzięcia, jego interdyscyplinarność, nowoczesność, podkreślano walory praktyczne
i edukacyjne zrealizowanych prac.
– Są to przedsięwzięcia, które znakomicie się wpisują w całą strategię naszego
działania ukierunkowanego na poprawę
bezpieczeństwa i higieny pracy w kraju
– powiedział o osiągniętych efektach programu główny inspektor pracy Tadeusz
Jan Zając. Zwrócił uwagę na edukacyjne
znaczenie wielu zrealizowanych projektów,

wskazując na potrzebę ciągłego rozwijania
promocji bezpiecznych zachowań w miejscu pracy i upowszechniania dobrych
praktyk w tym zakresie. Pogratulował
osiągniętych w roku ubiegłym wyników
w realizacji programu i życzył, by jak najwięcej projektów znalazło swoje praktyczne zastosowanie.
Szef Państwowej Inspekcji Pracy poinfor mował człon ków
ROP o działaniach podję tych przez PIP
w związku z wypadkami
przy pracy, jakie wydarzyły się w lutym
na budowie Centrum
Handlowo-Rozrywkowego Suwałki Plaza w Suwałkach. Zapowiedział
rozpoczęcie przez PIP
w trzeciej dekadzie marca miesięcznej akcji zmasowanych kontroli placów budowy
w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli prac wykonywanych
na wysokości.
Rada przy jęła stanowisko w sprawie
bezpieczeństwa pracy w budownictwie.
Zaleca w nim m.in. objęcie szczególnym nadzorem budów, na których inspek-

torzy rozpoznali poważne zagrożenia
oraz gdzie doszło do zdarzeń wypadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa wykonywania prac na wysokości (pełny tekst stanowiska zamieszczamy na str. 6).
Na tym samym posiedzeniu zastępca
przewodniczącego Rady Ochrony Pracy
Jerzy Langer uhonorowany został statu-

etką PRO LABORE SECURO, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony
Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
za wybitne zasługi w służbie publicznej
na rzecz ochrony człowieka w środowisku
pracy.
Obradom przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
(dd)
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Luksemburg Zastępca okręgowego inspektora pracy w Szczecinie Marian Szyszko 3 i 4 marca uczestniczył w kolejnym spotkaniu grupy roboczej SLIC – MACHEX. Celem powołanej przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy w 1997 r. platformy MACHEX jest
zapewnienie jednorodności stosowania we wszystkich krajach UE dyrek ty wy ma szy nowej 98/37/WE (znowe li zowa nej dy rek ty wą 2006/42/EC) oraz dyrektywy 89/655/WE, dotyczącej minimalnych
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy. Osiągnięciu tego celu służy wymiana informacji oraz doświadczeń pomiędzy inspekcjami
pracy w UE w zakresie działań i inicjatyw wspomagających wdrażanie
wspomnianych dyrektyw i ich stosowanie w praktyce. Marcowe posiedzenie grupy roboczej poświęcone było aktualnym problemom bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy. Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania było zagadnienie bezpieczeństwa wind instalowanych w elektrowniach wiatrowych. Kwestia ta była również omawiana na spotkaniu międzynarodowej grupy roboczej
„Turbiny wiatrowe”, które odbyło się w trzeciej dekadzie marca w Amsterdamie.
Kielce Pod patronatem ministra rolnictwa, głównego inspektora
pracy i marszałka województwa świętokrzyskiego 11 i 12 marca podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH odbył się finał krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Nagrodę Głównego Inspektora Pracy laureatowi III miejsca wręczył Daniel
Łaga, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy w asyście Jadwigi Pechty, okręgowego inspektora pracy w Kielcach. W olimpiadzie wzięło udział ok. 8 tys. młodych rolników z całego kraju. Musieli się oni wykazać znajomością szeroko rozumianej wiedzy rolniczej,
w tym zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach
rolnych. W komisji konkursowej finału olimpiady zasiadał inspektor Stanisław Golmento z OIP w Kielcach.

Białystok Jak bezpiecznie eksploatować maszyny na placu budowy – mówiono o tym 5 marca podczas seminarium zorganizowanego
przez białostocki oddział Urzędu Dozoru Technicznego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy. Wzięło w nim udział ponad 70 przedstawicieli
firm budowlanych, w tym kierowników budów oraz specjalistów bhp.
W jednym z referatów nadinspektor pracy Jerzy Buraczewski omówił najważniejsze zagrożenia związane z pracą maszyn na placu budowy, podał wiele przykładów nieprawidłowego zachowania się pracowników oraz osób kierujących tymi pracownikami. Okręgowy inspektor
pracy Dariusz Siwczyński w końcowym wystąpieniu przypomniał,
że bezpieczeństwo podczas prac budowlanych jest jednym z priorytetów Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z tragicznymi wypadkami, które zdarzyły się na podlaskich budowach w lutym br., organizatorzy ustalili, że seminaria na temat bezpieczeństwa pracy w budownictwie będą kontynuowane.
Bruksela Stosowanie dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług do przedsiębiorstw
z państw trzecich, minimalne stawki wynagrodzenia i ich elementy składowe w poszczególnych państwach członkowskich, korzystanie przez
kraje UE/EOG z możliwości rozszerzenia tzw. „rdzenia” minimalnych
warunków zatrudnienia w oparciu o art. 3 ust. 10 dyrektywy 96/71/WE,
a także praktyczne problemy związane z transgranicznym egzekwowaniem prawa – to główne tematy spotkania Komitetu Ekspertów ds. Delegowania Pracowników, które odbyło się 1 marca w stolicy Belgii. Spotkanie zostało zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równych Szans Komisji Europejskiej. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Beata Krajewska – główny
specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.
Holandia 15 i 16 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach
Europejskiej Grupy Inspekcyjnej ds. Zamkniętego Użycia oraz Zamierzonego Uwolnienia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, zorganizowane przez holenderskie Ministerstwo Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska (VROM). Pierwszego dnia organizatorzy zaprezentowali holenderskie uregulowania prawne w zakresie GMO i stosowane procedury kontrolne oraz przedstawili jedną z metod szacowania ryzyka związanego zamkniętym użyciem GMO. Następnie odbyła się dyskusja na temat przepisów w zakresie GMO w różnych
krajach oraz procedur inspekcyjnych. Dzień drugi wypełniła wizyta w zakładzie DSM w Delft, w którym do produkcji prekursorów antybiotyków wykorzystywane są na wielką skalę zmodyfikowane genetycznie
mikroorganizmy – w procesie zaliczonym do najniższej (I) kategorii
zagrożenia. Uczestnicy obejrzeli laboratoria i linie technologiczne, rozmawiali o stosowanych procedurach bezpieczeństwa, w tym zasadach
bhp. W spotkaniu wzięła udział Kamila Popiel – inspektor pracy
w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu.
Lublin Okręgowy inspektorat pracy w ramach działań prewencyjnych zorganizował 17 marca spotkanie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy z kierownictwem i służbami bhp kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Celem spotkania było zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami pracy górników we współczesnej kopalni węgla kamiennego oraz z ciekawymi działaniami w zakresie profilaktyki wypadkowej. Program obejmował: zjazd pod ziemię, wizytację kluczowych
naziemnych stanowisk pracy związanych z koordynowaniem prac górniczych oraz przegląd urządzeń monitorujących zagrożenia. Zorganizowano również seminarium na temat pracy kopalni, jej rozwoju, profilaktyki wypadkowej, a także zarządzania bezpieczeństwem pracy. Przedstawiciele inspekcji pracy, jako nieliczni, mieli możliwość praktycznej

oceny warunków pracy górników oraz zagrożeń dla ich zdrowia i życia. Ponadto zapoznani zostali z innowacyjnymi formami przykazywania pracownikom kopalni wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy. (Relacja z pobytu w „Bogdance” naszego reportera w następnym numerze „IP”).

Katowice W Domu Kultury KWK „Wujek” 17 marca odbyło się
szkolenie dla uczniów ostatnich klas szkół zawodowych zamierzających
podjąć pracę w zakładach górniczych. Organizatorami szkolenia byli
przedstawiciele Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Pracownik
OIP przedstawił zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, kwestie dotyczące urlopów wypoczynkowych. Zwrócił uwagę
na najważniejsze obowiązki pracodawcy, m. in.: przy kierowaniu pracowników na badania lekarskie. Praktyczną część szkolenia przeprowadzono w Podziemnym Ośrodku Szkolenia Zawodowego na poziomie 370 m. Pracownicy KWK „Wujek” omówili m. in.: podstawowe zasady bhp przy zjeździe na dół kopalni, zasady poruszania się w wyrobiskach dołowych, jak również miejsca niebezpieczne w kopalni. Poruszono również kwestie stosowania przez pracowników odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej. Przybyłym uczniom rozdano wydawnictwa informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy.
Amsterdam 23 marca w Amsterdamie odbyło się spotkanie członków międzynarodowej grupy roboczej „Turbiny wiatrowe”, poświęcone wybranym aspektom bezpieczeństwa elektrowni wiatrowych. Grupę roboczą tworzą przedstawiciele inspekcji pracy z: Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Szwecji, Nor wegii i Polski. Państwową Inspekcję
Pracy reprezentował Marian Szyszko, zastępca okręgowego inspektora pracy w Szczecinie. W trakcie spotkania dokonano wymiany doświadczeń obejmujących problemy bezpieczeństwa wind ser wisowych
instalowanych w elektrowniach, mówiono o ograniczeniach ergonomicznych związanych z dostępem do turbiny, a także o stosowaniu środków ochrony indywidualnej. Ustalono, że w czerwcu br. w Danii odbędzie się spotkanie, do udziału w którym zaproszeni zostaną przedstawiciele wiodących europejskich producentów turbin wiatrowych,
wind ser wisowych oraz przedstawiciele jednostek notyfikowanych,
uczestniczących w procesie certyfikacji turbin wiatrowych.
Gdańsk Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zorganizował 5
marca wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych szkolenie dla
pracodawców, którzy ukończyli program prewencyjny i uzyskali dyplom
Państwowej Inspekcji Pracy w 2008 roku. Uroczystego podsumowania programu oraz wręczenia nagród jego uczestnikom dokonano w siedzibie Oddziału ZUS w Gdańsku. Podczas uroczystości pracodawcy zostali zapoznani ze zmianami w przepisach prawa w zakresie składek
na ubezpieczenie wypadkowe oraz składek na emerytury pomostowe.
Henryk Batarowski, nadinspektor pracy, omówił przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy. Laureaci odebrali z rąk Zbigniewa
Długokęckiego, zastępcy okręgowego inspektora pracy oraz Renaty Ziółkowskiej, dyrektora oddziału ZUS gratulacje i nagrody w po-

staci zestawów zawierających m.in. środki ochrony indywidualnej, odzież
ochronną i apteczki.

Gdańsk Pod koniec lutego w siedzibie kierownictwa budowy stadionu „Baltic Arena” odbyło się szkolenie dla pracodawców uczestniczących w realizacji inwestycji „Euro 2012”. Henryk Batarowski, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, wygłosił referat na temat: „Betonowanie konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem pomp do betonu – ryzyko zawodowe i wypadki przy pracy”. Na przykładzie dwóch wypadków z województwa pomorskiego
(z 2005 r. – śmierć i ciężkie kalectwo oraz 2009 r. – ciężkie kalectwo)
i jednego z województwa podlaskiego (2010 r. – 2 ofiary śmiertelne)
związanych z eksploatacją przewoźnych pomp do betonu, omówiono
przyczyny i okoliczności zaistniałych zdarzeń oraz najczęściej popełniane błędy w ocenie ryzyka zawodowego podczas wykonywania prac
związanych z zalewaniem zbrojeń betonem.
Warszawa Mianem historycznego określił Wiktor Piwkowski,
przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, spotkanie poświęcone prezentacji „Dobre praktyki w budowie
systemu bezpieczeństwa pracy w budownictwie”. Jego zdaniem
od tej chwili 25 marca br. zaczęło się tworzyć rzeczywiste lobby na rzecz
bezpieczeństwa pracy na budowach. Obecny na spotkaniu szef inspekcji Tadeusz J. Zając podkreślił, że istnieje pilna potrzeba komplek-

sowego spojrzenia na regulacje prawne. – Jesteśmy wręcz skazani
na współpracę, bo żeby lepiej rozumieć i lepiej wykonywać swoje zadania kontrolne musimy wnikliwe wsłuchiwać się w głosy pracodawców i związków zawodowych, aby rozumieć, jak to prawo w praktyce
funkcjonuje – mówił główny inspektor pracy do zebranych na sali przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i społecznych inspektorów pracy z całej Polski. Spotkanie pod przewodnictwem szefa Związku Zawodowego Budowlani Zbigniewa Janowskiego stało się okazją do wyróżnienia za szczególne zasługi dla budownictwa Piotra Farona, kierownika robót firmy „Warbud” złotą odznaką „Zasłużony dla
budownictwa”. Aktu dekoracji dokonali główny inspektor pracy Tadeusz J. Zając oraz zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego Andrzej Urban. Następnie zebrani zapoznali się z prezentacją przykładów efektywnego współdziałania generalnych wykonawców z podwykonawcami oraz dyskutowali o zaangażowaniu inwestorów w tworzenie warunków do bezpiecznej pracy. – Jako państwo mamy obowiązek zmniejszyć liczbę zdarzeń wypadkowych w naszym kraju o 25 procent, co nie jest proste, ale nie jest też, w mojej ocenie, niemożliwe
– zakończył swoje wystąpienie szef inspekcji pracy.

Będą zmiany w prawie postulowane przez PIP

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY
w sprawie bezpieczeństwa pracy w budownictwie
Na posiedzeniu w dn. 16 lutego 2010 r. Rada Ochrony Pracy zapoznała się z opracowaniami oraz wysłuchała informacji:
● Głównego Inspektora Pracy na temat kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w 2009 r. na budowach,
przy remontach dróg i autostrad (w tym wiaduktów i mostów)
wraz z analizą zaistniałych wypadków w budownictwie w odniesieniu do sytuacji rynkowej w latach 2006 -2009,
● Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na temat stanu bezpieczeństwa urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych
na placach budów,
● Prezesa Głównego Urzędu Dozoru Budowlanego na temat kontroli obiektów wielkopowierzchniowych.
Informacje te potwierdzają, że stan bezpieczeństwa w budownictwie nadal jest niezadowalający. Kontrole inspektorów
pracy wykazały, że na budowach obiektów mieszkalnych, produkcyjnych, oświatowych, centrów handlowych oraz hoteli nieprzestrzegane są przede wszystkim przepisy dotyczące bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokości. Do najczęstszych nieprawidłowości należy brak środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości oraz niestosowanie środków
ochrony indywidualnej. Wiele nieprawidłowości dotyczyło zatrudniania pracowników bez wymaganych kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń budowlanych.
Ponadto, w przypadku budów oraz remontów dróg i autostrad, częstą nieprawidłowością jest brak oznakowania stref
i miejsc niebezpiecznych, między innymi w pobliżu pracujących specjalistycznych maszyn i urządzeń do robót ziemnych,
drogowych i budowlanych. Nieprawidłowości te wpływają
na wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w budownictwie. W roku 2007 liczba poszkodowanych w wypadkach
przy pracy na budowach wzrosła w stosunku do roku 2006
o 12,8%, a w 2008 wzrost ten wyniósł kolejne 11,7%.
W przypadku urządzeń transportu bliskiego stosowanych
na budowach nowym zjawiskiem, będącym przyczyną wypadków ciężkich i śmiertelnych, jest podnoszenie pracowników
przy pomocy pomostów zawieszanych na haku żurawia wieżowego. Postępowanie takie dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z wykorzystaniem sprzętu dopuszczonego przez UDT, przy czym pracodawca powinien
ustalić szczegółowe warunki obsługi i nadzoru, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Analizy wypadków, które miały miejsce podczas podnoszenia pracowników przy pomocy pomostów zawieszonych na urządzeniach transportu bliskiego,
wskazują na nieprawidłowy stan wyposażenia technicznego oraz
brak właściwych kompetencji hakowych i sygnalistów współpracujących z operatorami żurawi.
Natomiast kontrole budynków wielkopowierzchniowych,
przeprowadzone przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
wykazały nieprzestrzeganie przez właścicieli lub zarządców
obiektów budowlanych obowiązków związanych z kontrolami
okresowymi tych budynków. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nierzetelnego prowadzenia książki obiektu budowla-
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nego (43%) oraz braku kontroli okresowych lub nieterminowego ich dokonywania, a także nierealizowania zaleceń pokontrolnych (57%). Stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dotyczyły one przede wszystkim braku pisemnego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o przeprowadzeniu kontroli okresowej (58%), wykonywania kontroli okresowych przez osoby w stosunku do których wystąpiły wątpliwości w zakresie posiadanych uprawnień (29%), nieprawidłowego prowadzenia kontroli (13%). Wyniki prowadzonych kontroli wskazują także, że większość nieprawidłowości w prowadzaniu kontroli okresowych obiektów budowlanych dotyczyła szkół
i placówek oświatowych.
Na podstawie przedłożonych materiałów oraz dyskusji na posiedzeniu Rada Ochrony Pracy zaleca:
1. Objęcie szczególnym nadzorem terenów budów, na których
inspektorzy rozpoznali poważne zagrożenia, a także tam gdzie
doszło do zdarzeń wypadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wykonywania prac na wysokości.
2. Promowanie wśród uczestników procesu inwestycyjnego wiedzy o ich obowiązkach i wymaganiach wynikających
z przepisów BHP. Celowe jest zorganizowanie wzorcowych pokazów organizacji np. prac na wysokości, w tym montaży rusztowań.
3. Wprowadzenie zmian w ustawie „Prawo zamówień publicznych”, w aspekcie konieczności uwzględniania w ofercie
zapisów zapewniających spełnienie wymagań BHP podczas realizacji inwestycji.
4. Uwzględnienie w opracowywanych raportach z kontroli przeprowadzonych przez inspekcję pracy analizy stwierdzonych nieprawidłowości w podziale na rodzaje prac, charakter
zatrudnienia, wiek itp., tak aby możliwym było dokładniejsze
określenie ich źródeł.
5. Objęcie dozorem technicznym osprzętu przeznaczonego do podnoszenia osób przy pomocy maszyn do podnoszenia ładunków, oraz zapewnienie właściwych kompetencji pracowników współpracujących z operatorami żurawi wieżowych.
6. Wzmożenie kontroli obiektów wielkopowierzchniowych,
zwłaszcza w obiektach szkolnych i oświatowych, a także obiektów służby zdrowia. Przeprowadzenie akcji informacyjnej dla
kierowników tych placówek o obowiązkach dotyczących prowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego budynków.
Ze względu na fakt, że prace budowlane są obecnie coraz
częściej realizowane we własnym zakresie, niezbędne jest propagowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w skali ogólnospołecznej, z szerszym niż dotąd uczestnictwem mediów.
Coroczny wzrost liczby wypadków przy pracach budowlanych
jest nie do zaakceptowania. Niezbędne jest pilne podjęcie działań systemowych dla zmiany tego stanu.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Warszawa, 16 marca 2010 r.
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Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu na posiedzeniu 3 marca br. przyjęła odpowiedź prezesa Rady Ministrów
na dezyderat w sprawie realizacji przez rząd wniosków Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących niezbędnych zmian
w ustawodawstwie. Posłowie zwracali się w nim o informację, które z wniosków de lege ferenda PIP z ostatnich trzech
lat rząd już realizuje, a które weźmie pod uwagę w przyszłości przy podejmowaniu inicjatywy legislacyjnej.
Odpowiedź, przygotowaną przez ministra pracy we współpracy z szefami resortów:
gospodarki, sprawiedliwości, zdrowia oraz infrastruktury, przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko. Poinformował, że
postulaty inspekcji pracy, odnoszące się
do zmian w przepisach, będą rozważane na forum zespołów problemowych Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a zwłaszcza Zespołu Prawa Pracy
i Układów Zbiorowych. Po tych uzgodnieniach przyjęty zostanie dalszy tryb postępowania nad propozycjami zmian. Przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
Arkadiusz Czartoryski zaakcentował, że
posłowie oczekują teraz na konkretne inicjatywy legislacyjne ze strony rządu.
Na tym samym posiedzeniu komisja rozpatrzyła i przyjęła odpowiedź głównego inspektora pracy na opinię w sprawie przedstawienia propozycji zmiany przepisów w celu zwiększenia skuteczności wykonywania
funkcji kontrolnych przez Państwową Inspekcję Pracy. We wspomnianej opinii posłowie
zwracali się do szefa PIP z prośbą o przedstawienie konkretnych propozycji zmian
przepisów, które ułatwiłyby inspekcji pracy

skuteczny nadzór i kontrolę przestrzegania
prawa pracy.
Jak stwierdził podczas obrad zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo, postulaty PIP dotyczą zarówno przepisów prawa
materialnego, np. zmian w regulacjach o czasie pracy, w tym w zakładach opieki zdrowot-

i wykonywania innej pracy zarobkowej przez
wprowadzenie możliwości nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone przepisach ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak
też przyznanie prawa do prowadzenia określonych czynności rozpoznawczych, które po-

nej, zmian w przepisach bhp, jak również procedur związanych z prowadzeniem kontroli.
– Idzie o to – powiedział – by postulowane zmiany poprawiały skuteczność kontroli, m.in. z zakresu legalności zatrudnienia

przedzałyby kontrolę legalności zatrudnienia.
Najważniejszą w tej materii jest kwestia zakresu stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy.(dd)

O wypłacie wynagrodzeń
na spotkaniu z dziennikarzami
Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie
przestrzegania przepisów o wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących za pracę są nadal dalekie od oczekiwań. Wywiązywanie się pracodawców
z tego podstawowego obowiązku od lat stanowi problem, zmienia się tylko jego skala. Mówił o tym 4 marca
br. na spotkaniu z dziennikarzami w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie szef PIP Tadeusz Jan Zając.

O 65 proc. wzrosła w roku ubiegłym w porównaniu z 2008
rokiem liczba pracowników, którym pracodawcy nie wypłacili
pensji, o ponad połowę zwiększyła się w tym samym okresie kwota niewypłaconych należności. Wzrosła także liczba pracodawców, u których inspektorzy pracy ujawnili naruszenia przepisów w sferze świadczeń przysługujących za pracę oraz przepisów regulujących kwestie rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W ub. r. wpłynęło do PIP ponad dwukrotnie więcej skarg w sprawie tego typu zwolnień niż
w roku poprzednim.
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– W naszej ocenie wzrost liczby pracowników pozbawianych
wynagrodzeń i należności z tytułu umów o pracę w większości
przypadków wynika ze złej sytuacji finansowej pracodawców
– stwierdził główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Pracodawcy tłumaczą się kryzysem oraz brakiem rezerw finansowych, wskazują na spadek liczby zamówień, zatory płatnicze związane z niewypłacalnością kontrahentów. Z kolei wzrost liczby skarg na tle
zwolnień wynika z jednej strony z częstszego rozwiązywania umów
o pracę, z drugiej – ze wzrostu zaufania do PIP.
Większa liczba naruszeń prawa w dziedzinie wypłaty wynagrodzeń pracowniczych wpłynęła na zwiększenie liczby zastosowanych przez PIP sankcji wobec winnych naruszeń. W 2009 roku
inspektorzy pracy nałożyli na nich więcej mandatów niż w roku
poprzednim, częściej kierowali wnioski do sądów o ukaranie winnych, częściej też zawiadamiali prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Różnice te nie były jednak aż tak wyraźnie,
jak w przypadku zastosowanych środków wychowawczych, których liczba wzrosła prawie dwukrotnie.
Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy zwróciła uwagę, że jest to efekt nasilonego oddziaływania prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy, która stara się w pierwszej kolejności oddziaływać edukacyjnie na pracodawców, zwłaszcza tam,
gdzie naruszenia prawa nie są liczne, rażące i nie wynikają ze złej
woli pracodawcy.(dd)
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Ustawa
o swobodzie działalności gospodarczej

a Państwowa Inspekcja Pracy

dr Marian Liwo

Z dniem 7.03.2009 r. weszła w życie ustawa z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 18, poz. 97).
Nowelizację tę poprzedziły wypowiedzi, z których wynikała jej niezbędność dla umocnienia
wolności gospodarczej, której nie sprzyjają liczne kontrole dezorganizujące pracę i zniechęcające do podejmowania działalności. Czas, jaki upłynął od nowelizacji ustawy, pozwala wskazać niedoskonałości niektórych jej rozwiązań w zakresie kontroli działalności przedsiębiorców
w odniesieniu do Państwowej Inspekcji Pracy.
Podejmując problem wpływu ustawy
na czynności kontrolno-nadzorcze Państwowej Inspekcji Pracy należy zauważyć, że inspekcja, ze względu na zakres jej zadań,
poprzez czynności kontrolne nie tylko
ujawnia nieprawidłowe postępowanie podmiotów zatrudniających, sprzeczne z ideą
państwa prawnego, ale także, w wyniku
kontroli, usprawnia działalność jednostek
kontrolowanych. Każda bowiem kontrola
ma w swoim założeniu usprawnianie działalności, jak i oddziaływanie prewencyjne
mające przeciwdziałać naruszeniom prawa. Ujawniając np. nielegalne zatrudnienie i różne patologie na rynku pracy, Państwowa Inspekcja Pracy wspiera także, co
jest oczywiste, przedsiębiorców praworządnych, dla których np. szara strefa w gospodarce jest również poważnym zagrożeniem.
Z tego też względu, nie można traktować
Państwowej Inspekcji Pracy i przedsiębiorców, jak podmioty stojące po przeciwnych

biorca musi przecież wypracować. Nie ulega też wątpliwości, że poszanowanie zatrudnionego w procesie pracy sprzyja
efektywności pracy i utożsamianiu się z zatrudniającym, co nie pozostaje bez wpływu na wyniki prowadzonej działalności gospodarczej i integrację społeczną.
raktyka pokazuje, że kontrole przedsiębiorców prowadzone przez organy Państwowej Inspekcji Pracy wynikają
w szczególności z programu działania.
Na ich częstotliwość mają również wpływ
skargi, wypadki przy pracy i oczekiwania
kontrolne kierowane do inspekcji w ciągu
roku z różnych źródeł. Nie są one, jak już
podniesiono, jedynymi formami jej działania, bowiem coraz większe znaczenie ma
prewencja. Zmierza ona do podnoszenia szeroko rozumianej świadomości prawnej
stron stosunku pracy, zwiększa poszanowanie prawa bez stosowania środków represyjnych. Stąd też, zamiarem Państwowej Inspekcji Pracy, co wynika ze sprawozdań
Nie można traktować Państwowej Inspekcji Pracy i przedsięgłównego inspektora
biorców, jak podmioty stojące po przeciwnych stronach dziapracy z działalności
łań zmierzających do zwiększenia poszanowania prawa prain spekcji, nie jest
cy i ograniczenia zjawisk kryzysowych w zakładach pracy.
zwiększanie liczby
kontroli w sposób niestronach działań zmierzających do zwięk- uzasadniony i utrudniający funkcjonowanie
szenia poszanowania prawa pracy i ogra- przedsiębiorstw. Konstytucyjność ochrony
niczenia zjawisk kryzysowych w zakładach pracy ze strony państwa i wskazany w konpracy. Bez rozwoju przedsiębiorczości stytucji nadzór państwa nad warunkami wyi poprawy sytuacji ekonomicznej wielu konywania pracy oraz prawo do bezpieczprzedsiębiorców, nie zwiększy się liczba nych warunków pracy uzasadniają jednakże
miejsc pracy i wynagrodzeń pracowni- prowadzenie czynności kontrolnych w takim
czych, nie ulegną poprawie warunki pra- rozmiarze, jaki jest niezbędny do poprawy
cy wymagające nakładów finansowych. budzącego powszechną dezaprobatę stanu
Środki finansowe na te cele przedsię- poszanowania prawa pracy.
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ak wynika z art. 77 ust. 2 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, w odniesieniu do kontroli działalności gospodarczej w zakresie nieuregulowanym w tym przepisie stosuje się uregulowania ustaw szczegółowych. Równocześnie
ustawy ustalają zakres przedmiotowy tej
kontroli oraz organy upoważnione do jej
przeprowadzania. W tej sytuacji, odpowiadając na pytanie, czy w tym przypadku zastosowanie znajduje zasada lex specialis
derogat legi generali (przepis szczegółowy uchyla zastosowanie przepisu ogólnego), przyjmuje się, że stosowanie w/w zasady do przepisów dotyczących kontroli
u przedsiębiorców możliwe jest dotąd, dopóki nie prowadzi to do pozbawienia lub
ograniczenia zakresu uprawnień i gwarancji dla przedsiębiorców, które zawarte zostały w ustawie.1
Z treści art. 77 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że
podmiotami uprawnionymi do kontroli
prowadzenia działalności gospodarczej
na zasadach w niej określonych są organy administracji publicznej. Jest to bardzo szeroki zakres podmiotowy kontroli
ze względu na liczbę różnych organów
o właściwości ogólnej i szczególnej,
do których należą między innymi liczne
inspekcje, w tym Państwowa Inspekcja
Pracy, sprawująca kontrolę w ramach tzw.
policji administracyjnej.2 W myśl art. 1
ustawy z 13.04. 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy,3 inspekcja realizuje szeroki zakres działań kontrolno-nadzorczych.
Jak wynika z treści tego przepisu, szczególnym obowiązkiem jest reagowanie
na stan bezpieczeństwa i higieny pracy
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w ramach konstytucyjnych zasad określonych w art. 24 i 66 ustawy zasadniczej,
w myśl któ rych pra ca znaj du je się
pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej,
a państwo sprawuje nadzór nad warunkami jej wykonywania oraz że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powołane zasady powodują w konsekwencji, że realizacja powinności w nich zawartych oznacza obowiązek
określonego działania wszystkich podmiotów, do których są adresowane. Ich zaś
spełnienie powoduje wykonanie obowiązku nie tylko wobec zatrudnionych, ale
również wobec Państwa.
stawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 84 wskazuje
na wyłączenia, zawierające złagodzenia rygorów w niej zawartych w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych, powodowane specyfiką funkcjonowania rynku finansowego, troską o bezpieczeństwo obrotu prawnego, interesu prawnego oraz
ochroną zdrowia i życia ludzkiego. Wyłączenia te są przedmiotem poglądu wskazującego na to, że:
● zakres ich jest zbyt szeroki ze względu na to, że umowy międzynarodowe,
na które powołuje się ustawa, nie normują szczegółowo kontroli uzasadniającej
wyłączenie,
● poprowadzenie każdej kontroli można
uzasadnić zagrożeniem życia i zdrowia lub
środowiska naturalnego.4
Pogląd ten należy uznać za nieuzasadniony, bowiem Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy o inspekcji pracy
w przemyśle i handlu przyjęta w Genewie 11.07.1947 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 72,

na wykonywanie obowiązków. Częstotliwość zaś kontroli, uzależniona została
od konieczności zapewnienia skutecznego stosowania odpowiednich przepisów
prawnych. Jak wynika jednak z treści
konwencji, nie dotyczy ona sektora działalności usługowej. Polska bowiem nie ratyfikowała Protokołu z 1995 r. do Konwencji nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu z 11.07.1947 r. W wyniku
braku tej ratyfikacji, w działalności Państwowej Inspekcji Pracy mają miejsce
istotne utrudnienia zauważane również
przez inspekcję. Przejawiają się one między innymi w obowiązku uprzedzania
o kontroli w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących usługową działalność gospodarczą.
art. 79, ust. 1 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej wynika, że
możliwe jest jednak podjęcie kontroli bez
uprzedzenia, także u przedsiębiorców prowadzących działalność usługową. Może to
mieć jednakże miejsce w celu zapobieżenia
popełnieniu przestępstwa bądź wykroczenia lub też eliminacji bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia ludzkiego. Z brzmienia tego przepisu wynika więc konieczność
zaistnienia konkretnych przesłanek. Nie wystarczy zatem samo podejrzenie ich istnienia, a pewność, że mają miejsce. W razie bowiem podjęcia kontroli przy nieistnieniu
wskazanych uwarunkowań prawnych grożą konsekwencje z art. 77 ust. 6 ustawy, które powodują prawo do odszkodowania
i skutkują utratą mocy dowodów uzyskanych
z naruszeniem jej postanowień.
W praktyce, podejmowanie kontroli
przy takim sformowaniu przepisów obarczone jest zawsze ryzy kiem. In spek tor
Decyzje w przedmiocie nowelizacji ustawy o swobodzie dziapracy dopiero widząc
łalności gospodarczej i jej zakresie, w odniesieniu do PIP, bęokre ślo ną sy tu ację
dą musiały uwzględniać i godzić interes praworządności oraz
może dokonać oceny
przedsiębiorców dla realizacji wspólnego dobra, jakim jest
określonych przesłaczłowiek w procesie pracy, rozwój gospodarczy i cel w ponek warunkujących
staci praworządności.
podjęcie kontroli bez
naruszania obowiązupoz. 450) w odniesieniu do sektorów jącej go regulacji.
działalności gospodarczej nią objętych,
Nie ulega wątpliwości, że uprzedzanie
w sposób nie budzący wątpliwości stwier- o zamiarze wszczęcia kontroli nie sprzydza w art. 12, ust. 1a i b oraz art. 16, że ja określonym czynnościom kontrolnym,
inspektorzy pracy zostali upoważnieni a w szczególności kontroli legalności zado swobodnego wstępu bez uprzedniego trudnienia lub wykonywania innej pracy zazawiadomienia, o każdej porze dnia i no- robkowej.
cy do każdego zakładu pracy podlegająceNależy ponownie podkreślić, że zamiago inspekcji. Uprzednie natomiast zawia- rem Państwowej Inspekcji Pracy nie jest
domienie o kontroli zgodnie z postanowie- zwiększanie liczby kontroli i środków
niem konwencji poddane zostało ocenie in- prawnych. Sam zaś fakt stabilności tych
spektora pracy w zakresie jego wpływu kontroli i środków prawnych w ostatnich
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latach przy wymienionych uwarunkowaniach wynikających z ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej może świadczyć
tylko o znacznej deter minacji kadry inspektorskiej w wykonywaniu obowiązków
służbowych, którą to deter minację należy doceniać.
przedmiocie nowelizacji ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej przedstawiony został projekt Prezydenta RP, który był przedmiotem obrad
Komisji ds. Kontroli Państwowej. Zamiarem autora nie jest ocena tego projektu
o szerokim zakresie zmian tej ustawy w odniesieniu do Państwowej Inspekcji Pracy.
Oceny tej dokonała wymieniona komisja.
Oczekiwania Państwowej Inspekcji Pracy
w przedmiocie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jakkolwiek dużo skromniejsze, i tak powodują zastrzeżenia, co do ich zasadności. Zastrzeżenia wynikają jednak, jak się wydaje, z braku zrozumienia celu kontroli i wspólnoty
działań Państwowej Inspekcji Pracy i przedsiębiorców oraz upatrywania w kontroli wyłącznie cech negatywnych, których nie może mieć kontrola odpowiadająca kryteriom
wypracowanym przez naukę prawa administracyjnego.
Jak w każdej kontroli, tak i w kontrolach prowadzonych przez PIP, nie da się
uniknąć postępowań, które mogą budzić
dezaprobatę. Postępowania takie nie wymagają jednak ingerencji ustawodawcy,
bowiem przeciwstawianie się im jest
obowiązkiem kierownictwa organów kontrolnych.
kon se kwen cji więc, de cy zje
w przedmiocie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
i jej zakresie, w odniesieniu do PIP, będą
musiały uwzględniać i godzić interes praworządności oraz przedsiębiorców dla realizacji wspólnego dobra, jakim jest człowiek w procesie pracy, rozwój gospodarczy i cel w postaci praworządności.

W

W

dr Marian Liwo
zastępca głównego inspektora pracy
1

Zob, A. Waligórski, Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego,
Poznań 2006, s. 214, i literatura tam powołana.
2
Zob. Z. Leoński, Prawo administracyjne, Warszawa 2006. Str. 207
3
Dz. U. nr 89, poz. 589 z późn. zm.
4
Zob, Z. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z komentarzem, Warszawa 2008, s. 371.
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EURONEWSY
Nowe rozwiązania

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.

BELGIA

Dla pracodawców Zniesione zostały wszystkie składki
na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przypadku zatrudnienia młodocianych pracowników. To rozwiązanie obowiązuje do końca 2011 roku. Pracodawca korzysta z ulgi do końca roku, w którym pracownik osiągnął 18 lat.
Dla szkoleniowców Pracownicy, których sytuacja pogorszy
się wskutek restrukturyzacji, mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi jako szkoleniowcy. Dotyczy to
osób po 45. roku życia lub pracowników posiadających przynajmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, zatrudnionych jako szkoleniowcy lub opiekunowie początkujących kolegów. Pracodawcy zatrudniający takie osoby mogą korzystać z prawa
do zmniejszenia składek na ubezpieczenie społeczne, zaś pracownicy, którzy decydują się na takie rozwiązanie, nabywają prawo
do zasiłku dla bezrobotnych. Warunkiem jest, by pracownik posiadał specjalną „ulgową kartę”, wydawaną w związku z restrukturyzacją w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011.
Dla „opiekunów” Pracownicy z przynajmniej pięcioletnim
doświadczeniem zawodowym, którzy odbyli szkolenie w zakresie nadzoru i opieki nad początkującym pracownikiem, mogą wykonywać pracę w charakterze tzw. opiekuna młodych stażystów.
Pracodawca zatrudniający takiego pracownika może wówczas skorzystać z ulgi grupowej, tzn. 400 euro na pięć stanowisk pracy
zajmowanych przez stażystów. W tym celu niezbędne jest podpisanie odpowiedniego porozumienia z placówką szkolną lub ośrodkiem szkolenia, bądź z instytucją publiczną, właściwą w zakresie zatrudnienia lub kształcenia zawodowego.

Próg ubóstwa

BUŁGARIA

Krajowa Rada Współpracy Trójstronnej poddała dyskusji
i przyjęła nowy próg ubóstwa w wysokości 211 BGN (około 109
euro) miesięcznie. Ponadto, pomimo nacisków ze strony związków zawodowych, aby zwiększyć wynagrodzenie minimalne, rząd,
przy wsparciu pracodawców, zdecydował o utrzymaniu go
na obecnym poziomie 240 BGN (około 123 euro). Decyzja podyktowana była potrzebą zaostrzenia polityki dochodowej
w związku z kryzysem gospodarczym.

Więcej kontroli

HISZPANIA

Wobec intensywności kryzysu gospodarczego, który dotknął
Hiszpanię oraz jego negatywnych skutków dla grup najbardziej
narażonych na jego działanie, zdecydowano się zrewidować
wstępne założenia na rok 2010, dotyczące inspekcji pracy. Chodzi o zwiększenie liczby kontroli inspekcyjnych z 4 tysięcy – przewidzianych na ten rok w planie działania Inspekcji Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do 5 tysięcy. Minister pracy i Imigracji, Celestino Corbacho przyznał w swoim wystąpieniu w parlamencie, że pomimo zanotowanego w ostatnich 15 latach 25%
wzrostu liczby kobiet aktywnych zawodowo, ciągle istnieje ogrom-
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na dysproporcja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za pracę kobiet i mężczyzn. Wynagrodzenie kobiet za pracę o tym samym charakterze jest zdecydowanie niższe. Jednak stawka wynagrodzenia nie jest jedynym parametrem świadczącym o nierównym traktowaniu kobiet względem mężczyzn na polu zawodowym. Także więcej kobiet wykonuje pracę w ramach umowy
na czas określony (27%) niż mężczyzn (25%), z kolei 80% umów
w niepełnym wymiarze czasu pracy jest zawieranych właśnie
z kobietami. Podobnie jest w przypadku nielegalnego zatrudnienia – zjawiska obejmującego prace i zawody częściej wykonywane przez kobiety: sprzątanie, pomoc domowa i handel detaliczny.

Dyskryminacja

FRANCJA

Urząd ds. Walki z Dyskryminacją i Działań na Rzecz Równości
(Halde) opublikował raport o dyskryminacji we Francji. Wynika
z niego, że blisko połowa odnotowanych przypadków dyskryminacji odnosi się do życia zawodowego: dwie trzecie ma związek z karierą zawodową, pozostałe odnoszą się do procesu rekrutacji. Najczęstszą przyczyną dyskryminacji jest pochodzenie (28,5%), a następnie niepełnosprawność/stan zdrowia (18,5%), działalność
związkowa (6%), wiek (5,5%) i przekonania religijne (3%).

Finał w sądzie
W związku z serią samobójstw we France Telecom inspekcja
pracy skierowała doniesienie do prokuratury. W uzasadnieniu,
Sylvie Catala, inspektor pracy badająca sprawę, zwróciła szczególną uwagę na niekorzystne zjawiska towarzyszące reorganizacji firmy w latach 2005-2009. Jej zdaniem, przełożeni France Telecom stosowali praktyki mające na celu zmuszenie części pracowników do opuszczenia przedsiębiorstwa lub zmiany zawodu.
Ponadto, mimo że pracodawca został poinformowany o zagrożeniach psychospołecznych, towarzyszących zwolnieniom, przeniesieniom do innej pracy, często w innym regionie, nie podjął niezbędnych działań prewencyjnych. W wyniku tych zaniedbań u wielu pracowników pojawiły się zaburzenia, stany depresyjne, myśli samobójcze i inne patologie.

Mniej wypadków
Obser wacja statystyk wypadków spowodowanych elektrycznością w latach 1975-2008 wskazuje na znaczący wzrost świadomości ryzyka. Ich liczba spadła w tym okresie prawie czterokrotnie (z 3 tys. do 771). W 66% przypadków, okoliczności porażenia prądem pozostają nieznane lub niewystarczająco znane.
Do większości wypadków dochodzi przede wszystkim podczas
prac z instalacjami niskiego napięcia (20,6%), podczas stosowania przenośnych maszyn-narzędzi, elektrycznych urządzeń spawalniczych, lamp przenośnych etc. Do najczęstszych przyczyn wypadków należą: niewłaściwe postępowanie, nieznajomość zagrożeń, niestosowanie się do obowiązujących procedur, brak odpowiedniego przeszkolenia, a także stan podłoża.
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Ryzyko w pracy LUKSEMBURG
W Inspekcji Pracy i Górnictwa odbyło się sympozjum na temat Zarządzania Ryzykiem. Zgodnie z europejskimi statystykami, co pięć sekund jeden pracownik ulega wypadkowi, a co dwie
godziny mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym w miejscu pracy. Z tego właśnie powodu, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy rozpoczęła w 2008 roku kampanię
mającą na celu zmniejszenie do 2012 roku liczby wypadków w miejscu pracy o 25%. Od roku 2009 działania koncentrują się wokół
zagadnienia zarządzania ryzykiem, które stanowi pierwszy etap
procesu prewencji.

Kampania

WIELKA BRYTANIA

Brytyjska inspekcja pracy (HSE) rozpoczęła w marcu br. intensywną, ogólnokrajową kampanię kontrolną w budownictwie. Jej celem jest eliminacja niebezpiecznych metod pracy, podnoszenie świadomości zagrożeń istniejących na budowach i zapobieganie niepotrzebnym urazom oraz wypadkom śmiertelnym. Budownictwo jest
w Wielkiej Brytanii jednym z najbardziej niebezpiecznych sektorów: w roku 2008/09 podczas prac budowlanych zginęło 53 robotników, a 11 264 uległo wypadkom. Tegoroczna akcja kontrolna koncentruje się na robotach remontowych oraz pracach dekarskich
i przy naprawach dachów. Podczas niezapowiedzianych kontroli,
inspektorzy HSE będą sprawdzać stosowane metody: planowania
i prowadzenia prac na wysokości, instalowania, kontrolowania, używania i konser wacji urządzeń, organizacji placu budowy, tak aby
zapobiegać potknięciom i upadkom. Zwrócą także uwagę na kwestie utrzymania niezastawionych przejść i schodów bądź rozwiązanie problemu składowania niepotrzebnych materiałów i odpadów
poza obszarami pracy. W ubiegłym roku brytyjscy inspektorzy skontrolowali 1759 budów i 2145 wykonawców. Wydali ponad 270 nakazów wstrzymujących niebezpieczne prace, z których wiele wiązało się z robotami na wysokości.

Wysokie kary
W maju 2007 r. w mieście Rotherham robotnik zatrudniony
przez radę miasta został śmiertelnie potrącony przez cofającą
wywrotkę, która wiozła asfalt na budowę drogi. W lutym br. sąd
koronny wydał wyrok, uznając Radę Miasta Rotherham winną naruszenia art. 2 (1) Ustawy o bhp z 1974 r. i nałożył grzywnę w wysokości 75 tys. funtów oraz zasądził zwrot kosztów na sumę ponad 18 tys. funtów. Wykonawcę robót również uznano winnym
naruszenia art. 3 (1) tej samej ustawy i ukarano grzywną w wysokości 30 tys. funtów i 12 tys. z tytułu zwrotu kosztów. Inspektor HSE powiedział, że ten wypadek wyraźnie wskazuje na konieczność rozważnego planowania ruchu pojazdów w miejscu pracy, aby nie istniało ryzyko dla pracowników ani przechodniów.
W rozpatrywanym przypadku wcale nie kontrolowano ruchu wywrotek, chociaż musiały one cofać na długich odcinkach. Nie było osoby wyznaczonej do kierowania ruchem i rozładunkiem. Ofiara wypadku częściowo nie słyszała, z powodu narażenia na hałas w pracy, o czym przełożeni wiedzieli, ale nie podjęli działań
w celu przeprowadzenia oceny, czy pracownik nadal może pracować przy robotach drogowych. Wykonawca robót także zaniedbał zastosowanie praktycznych środków ostrożności, np. nie poinstruował kierowcy, aby przed cofaniem upewnił się, czy nie ma
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osób za wywrotką. Również w kabinie nie zainstalowano systemu CCTV (telewizji przemysłowej), aby wyeliminować martwy
punkt przy obser wacji obszaru za ciężarówką.

Poradnik RSA i HSA

IRLANDIA

Nawet 75 osób ginie co roku w wypadkach pojazdów wykorzystywanych jako narzędzie pracy. Kierowcy korzystający z własnego lub firmowego samochodu w pracy uczestniczą nawet w 30%
wszystkich kolizji drogowych. Takie informacje podane zostały
do wiadomości publicznej przez Urząd Bezpieczeństwa Drogowego (RSA) i Irlandzką Inspekcję Pracy (HSA) w marcu br., wraz
z rozpoczęciem kampanii promującej bezpieczeństwo na drogach.
Jej celem jest uświadomienie pracodawcom ciążącej na nich, związanej z tym, odpowiedzialności. Kampania promowana m.in. poprzez spot emitowany w krajowych stacjach radiowych, zachęca
pracodawców do zapoznania się z poradnikiem opracowanym
przez wspomniane powyżej instytucje (RSA i HSA), dotyczącym
prowadzenia pojazdów przez pracowników w trakcie wykonywania pracy. Zawiera on m.in. wskazówki bezpiecznego zachowania na drodze w trakcie pracy. Wskazówki w formacie CD Rom
mogą być pobrane bezpłatnie ze stron internetowych:
www.rsa.ie oraz www.hsa.ie

Telepraca
Chociaż telepraca wykonywana jest przez niewielką grupę pracowników Unii Europejskiej, odsetek ten wzrósł z 5% w roku 2000
do 7% w roku 2005. Nowy raport Europejskiej Fundacji na Rzecz
Poprawy Warunków Życia i Pracy Eurofound pt. „Telepraca w Unii
Europejskiej” bada wskaźniki dotyczące telepracy we wszystkich 27 państwach członkowskich i Nor wegii. Zawiera on również analizę kwestii związanych z zatrudnieniem i warunkami pracy telepracowników. Podkreśla się w nim m.in. fakt, że pracownicy w tej grupie napotykają na specyficzne problemy związane
np. z dostępem do szkoleń, izolacją społeczną, a także zatarciem
granic pomiędzy pracą zawodową i życiem rodzinnym. Niemniej
jednak, administracje rządowe i partnerzy społeczni pozytywnie
postrzegają tę innowacyjną formę pracy. Cały raport dostępny
jest na stronie fundacji pod adresem:
www.eurofound.europa.eu/eiro/
studies/tn0910050s/tn0910050s.htm

Warunki pracy
Fundacja Eurofound z siedzibą w Dublinie rozpoczęła prace
nad przygotowaniem piątego Europejskiego Badania Warunków
Pracy. D końca kwietnia br. Eurofound we współpracy z Gallup Europe zada 120 pytań około 43 tysiącom pracowników w 34 państwach Unii Europejskiej. Badanie Fundacji pozwoli dokonać unikalnego na skalę europejską porównania takich zagadnień, jak czas
pracy, narażenie na zagrożenia zawodowe, bezpieczeństwo i zdrowie, organizacja pracy, równowaga pomiędzy życiem zawodowym
i prywatnym, szkolenia, satysfakcja z pracy itp. Celem badania jest
pomoc decydentom politycznym w podejmowaniu działań na rzecz
ogólnej poprawy warunków życia i pracy. Więcej informacji na temat badania fundacji można uzyskać pod adresem:
www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/index.htm
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
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W ocenie sądów administracyjnych

Nakazy wypłaty
Grażyna Włodek

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy inspektorzy pracy od 25 sierpnia 2001 r. uprawnieni są do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Uprawnienie to wcześniej
wynikało z art. 9 pkt. 2a ustawy z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2000
r. Nr 124, poz. 1326 ze zm.), a od 1 lipca 2007 r. z art. 11 pkt. 7 Ustawy z 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 ze zm.).
Nakazy wydawane były w związku
z art. 21a ust. 1 ustawy z 1981 r. (obecnie
art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy),
w formie decyzji administracyjnej, która,
jak każda decyzja, podlega kontroli sądu
administracyjnego na podstawie art. 3 § 2
pkt. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.). Wydawane od przeszło 8 lat nakazy
wypłaty były wielokrotnie przedmiotem
rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych
do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W rozstrzygnięciach WSA i NSA zawarta
została wszechstronna ocena prawidłowości wydawania nakazu wypłaty przez inspektorów pracy.

Zarzuty
do rozstrzygnięcia
Możliwość wydawania przez inspektorów pracy nakazu wypłaty stanowiła źródło
licznych polemik i zastrzeżeń już na etapie
prac legislacyjnych w 2001 r. Echo tych polemik powraca w odwołaniach pracodawców
od nakazów wypłaty. Kontrowersje dotyczące tej decyzji sprowadzały się i sprowadzają głównie do zarzutu, że stosowanie nakazu w sprawach dotyczących wynagrodzeń
oznacza ingerencję organu inspekcji pracy w sferę spraw cywilnych zastrzeżonych do właściwości sądów powszechnych. Przytaczane są argumenty, że od 25
sierpnia 2001 r. nowelizacja ustawy dała
pracownikowi możliwość wyboru drogi
dochodzenia roszczeń pomiędzy skargą
do inspekcji pracy, a pozwem do sądu pracy. Zarzuty dotyczą również możliwości rozstrzygania w tej samej sprawie przez sąd
pracy i organ administracji.
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Trybunał Konstytucyjny, w uzasadnieniu postanowienia z 13 marca 2008 r.
SK 5/071, wyjaśniał: w polskim prawie istnieją instytucje umożliwiające ochronę
przed sytuacjami jak powyższa. Przykładowo wskazać można art. 365 § 1 kpc, stanowiący, że orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał,
lecz również inne sądy oraz inne organy
państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Nadzwyczajny
tryb weryfikacji decyzji przewidziany jest
również w ustawie z dnia 14 czerwca 1960
r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
ze zm.; dalej: kpa), którego przepisy stosuje się odpowiednio w sprawach nieuregulowanych w ustawie o PIP z 1981 r.
(art. 10 ustawy o PIP z 1981 r.)
W cytowanym postanowieniu TK jednoznacznie wskazał, że istotą nakazu
zapłaty jest skłonienie pracodawcy do wypełnienia ciążącego na nim względem pracownika obowiązku wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia związanego z pracą, wynikającego z powszechnie
obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy, na straży których stoi właśnie
PIP (art. 1 ustawy o PIP z 1981 r.). PIP
jest bowiem jedynym państwowym organem nadzorczo-kontrolnym ustalającym
fakt i zakres naruszenia przepisów prawa
pracy dotyczących nie tylko zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także takich
kwestii jak for ma i treść umów o pracę,
rozwiązywanie stosunku pracy czy wynagrodzenie i inne świadczenia związane ze
stosunkiem pracy. Uprawnienia PIP mają charakter powszechny, obejmują bowiem wszystkich pracodawców (zob. M.
Flasiński, Kontrola i nadzór Państwowej
Inspekcji Pracy – granice uprawnień,

„Pra ca i Za bez pie cze nie Spo łecz ne”
nr 10/1997). Zarzuty skarżącej, że inspektor, wydając nakaz zapłaty, ingeruje
w stosunki cywilnoprawne między stronami, wkraczając tym samym w materię zastrzeżoną dla sądu powszechnego, są zatem nieuprawnione, gdyż wynikają z błędnego pojmowania funkcji nakazu zapłaty.
Nakaz jest decyzją administracyjną, której adresatem jest zobowiązany do wykonania określonego w nim obowiązku pracodawca. Powstaje w ten sposób stosunek
administracyjny między organami PIP
a kontrolowanym pracodawcą.
Należy za TK podkreślić, że celem postępowania prowadzonego przez inspektora pracy i zakończonego wydaniem nakazu wypłaty, jest wyłącznie kontrola
przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, a nie rozstrzyganie indywidualnych roszczeń pracowników.
Według TK, zasadniczą kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy inspektor pracy
w każdej sytuacji może skorzystać z uprawnienia do wydania decyzji nakazującej
pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie udziela
inspektorom pracy zarówno orzeczenie
TK, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych z lat 2001-2008.

Dowody za...
Dowody dokumentujące obowiązek wypłaty pracownikowi określonego decyzją
wynagrodzenia kilkakrotnie budziły wątpliwości sądów administracyjnych. Szczególnie wyraźnie znalazło to odzwierciedlenie
w uzasadnieniu wyroku WSA w Gliwicach
z 13 marca 2007 r., sygn. akt IV SA /Gl
340/062, potwierdzonego wyrokiem NSA
I P 4/2010

w Warszawie z 3 lipca 2008 r. sygn.
akt I OSK 1135/073.
Wskazując na naruszenie postanowień
art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego (w toku postępowania organ administracji podejmuje wszelkie niezbędne
kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego) oraz art. 77 § 1 tego kodeksu (organ administracji obowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy) oba sądy negatywnie oceniły przedstawioną w sprawie dokumentację z kontroli. Działania organów
inspekcji pracy nie odpowiadają obowiązującym przepisom prawa, ponieważ w przedmiotowej sprawie postępowanie dowodowe ograniczyło się do skierowania jakiegoś
żądania pod adresem kopalni i do przedłożenia przez nią jakiegoś zestawienia.
W aktach sprawy brak jest choćby wyrywkowej kontroli prawidłowości przedłożonego zestawienia, a co dopiero zweryfikowania wszystkich danych w nim zamieszczonych. Z żadnego innego dokumentu nie wynika również, by taka kontrola była przeprowadzona w stosunku do każdego z pracowników wymienionych w załączniku. Sąd
zdaje sobie sprawę z tego, że organ inspekcji pracy ma ograniczone możliwości kadrowe i czasowe, by w sposób prawidłowy
wykonać wskazane czynności, należy jednakże pamiętać o tym, że wydanie nakazu nakłada na pracodawcę określone obowiązki, a zatem każdy taki obowiązek
musi mieć umocowanie w stanie prawnym
i faktycznym.

Polemika stron
Często w czasie kontroli z zakresu czasu pracy lub wynagrodzeń, szczególnie inspirowanych skargą pracownika, inspektor
pracy otrzymuje od pracodawcy, jego radcy prawnego lub pracownika kadr wyjaśnienie lub opinię odmienną od prezentowanej przez inspekcję pracy. Pracodawca, pomimo sporządzonego na żądanie inspektora wyliczenia lub zestawienia danych,
kwestionuje prawo pracownika do wyliczonego wynagrodzenia lub wysokość tego wynagrodzenia. Wydanie w takiej sytuacji nakazu wypłaty jest, zdaniem sądów administracyjnych, działaniem bezprawnym. Jak
podkreślił NSA w uzasadnieniu wyroku
z 12 kwiet nia 2007 r. sygn.
akt I OSK 933/064 – Na podstawie art. 9
pkt 2a ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy organy Państwowej Inspekcji Pracy uprawnione są do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wy4/2010 IP

nagrodzenia za pracę, a także innego
świadczenia przysługującego pracownikowi. Należy zauważyć jednak, że taka ingerencja inspektora pracy może dotyczyć jedynie sytuacji niespornych. Podkreślał to na rozprawie sam pełnomocnik organu wskazując, że przepis art. 9 pkt. 2a
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy pozwala nakazać wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia
przysługującego pracownikowi, gdy należność ta jest wyliczona i bezsporna. Nie
można uznać, iż sytuacja ma charakter niesporny, jeżeli z przebiegu postępowania
wyraźnie wynika, iż jedna ze stron, mianowicie pracodawca, kwestionuje podstawę
prawną i wysokość należnego świadczenia.

Świadczenie
bezsporne
Już w 2001 r. Komisja Prawna Głównego In spek to ra Pra cy w sta nowi sku
z 1 sierpnia 2001 r. opublikowanym w Biulety nie Urzę dowym PIP nr 3/2001,
poz. 36.11 wskazała, że nakazy, o których
mowa w art. 9 pkt. 2a ustawy o PIP powinny być wydawane przez inspektorów pracy jedynie w sytuacjach, gdy wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenie pracownicze ma charakter bezsporny. Wskazuje
na to użyte w ww. przepisie określenie „należne”.
W praktyce, ww. nakaz powinien dotyczyć świadczeń naliczonych i zatwierdzonych do wypłaty przez pracodawcę, jednak
– z jakichś względów – nie wypłaconych
pracownikowi.
Nakazy te nie powinny być wydawane
także w sytuacji, gdy dane świadczenie pracownicze jest przedmiotem toczącego
się postępowania sądowego.
Pomimo takiego stanowiska Komisji
Prawnej inspektorzy podejmowali próbę
wydania decyzji w sytuacjach spornych.
W wyniku skarg pracodawców do sądów administracyjnych takie nakazy wypłaty są
uchylane, gdyż, jak podkreślił w jednym
z orze czeń (wy rok z 13 lip ca 2006
r. I OSK 1400/055) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie – w przypadku wystąpienia sporu o roszczenie ze stosunku
pracy, inspektor pracy nie może nałożyć
obowiązku wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia. Obowiązek ten nie
ma bowiem charakteru wymagalnego,
a to z uwagi na toczący się przed sądem
powszechnym spór, którego przedmiotem
jest to, czy pracodawca jest zobowiązany
do wypłaty świadczeń na rzecz pracowni-

ka, a jeśli tak, to w jakim rozmiarze. Inspektor pracy wydając nakaz wypłaty wynagrodzenia nie może zatem rozstrzygać
o roszczeniu pracownika. W tym zakresie
zgodnie z art. 262 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze
zm.) kompetencja przynależy do sądu powszechnego – sądu pracy.
Również w wyroku z 12 kwietnia 2007
r. I OSK 933/064 NSA wskazuje, że w przypadku wystąpienia sporu o roszczenie ze
stosunku pracy, inspektor pracy nie może nałożyć obowiązku wypłaty należnego
pracownikowi wynagrodzenia, gdyż rozpatrywanie roszczenia określonego pracownika o zapłatę wynagrodzenia należy do sądu powszechnego zgodnie z art. 2 § 1
w związku z art. 1 kpc. Przepis art. 9 pkt 2a
ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r.
Nr 124, poz. 1362 ze zm.), stanowiący podstawę nakazu płatniczego inspektora pracy nie jest bowiem przepisem szczególnym
względem kodeksu postępowania cywilnego i nie powoduje wyłączenia kognicji sądów powszechnych z rozstrzygania roszczeń ze stosunku pracy.

Pracownik stroną?
W postępowaniu prowadzonym przez inspektora pracy stroną jest pracodawca.
W tej oczywistej i nie budzącej wątpliwości inspektorów pracy sprawie niespodziewaną dyskusję wywołał wyrok II SA/
Łd 1141/036 z 16 października 2003 r.
Ośrodka Zamiejscowego NSA w Łodzi
(do 31.12.2003 r sądownictwo administracyjne było jednoinstancyjne), w którym
NSA stwierdza: Pracownik jest stroną postępowania administracyjnego przed państwowym inspektorem pracy, jeżeli przedmiotem postępowania jest nakazanie pracodawcy wypłacenia wynagrodzenia temu
pracownikowi.
Ten pogląd nie utrwalił się w orzecznictwie, pomimo że WSA, wzorując się na cytowanym wyroku, wydawały podobne rozstrzygnięcia. W sprawie I OSK 455/057 z 21
grudnia 2005 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpatrując skargę kasacyjną, jednoznacznie stwierdził, że pracownicy, którym nie wypłacono dodatku
do wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych i nakazano pracodawcy tę
wypłatę nie są, w rozumieniu art. 28 kpa
stronami postępowania, w którym został
wydany nakaz. Rozstrzygnięcie takie zostało powtórzone w wyrokach NSA:
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– z 10 maja 2006 r. I OSK 1107/058 Chociaż niewątpliwie pracownik jest podmiotem zainteresowanym wynikiem postępowania prowadzonego przez inspektora
pracy, to brak podstaw do przyznawania
mu statusu strony w postępowaniu prowadzonym w związku z naruszeniem przepisów prawa pracy przez pracodawcę,
w oparciu o przepis pozwalający na podejmowanie władczych rozstrzygnięć wobec
tegoż pracodawcy. Indywidualne roszczenia pracownicze, związane z naruszeniem
prawa przez pracodawcę, nie dają prawa
podmiotowego do domagania się podjęcia
działań władczych i wydania rozstrzygnięcia na rzecz pracownika.
Cywilnoprawne interesy pracownika podlegają ochronie w innym trybie
– sądowym, uruchamianym na jego
wniosek. Podzielić należy pogląd wyrażony w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, że żaden przepis ustawy o PIP nie
daje pracownikowi prawnych podstaw
do dochodzenia takich roszczeń w postępowaniu administracyjnym przed organami inspekcji. W ramach postępowania administracyjnego stroną jest jedynie pracodawca, ponieważ to w stosunku do niego wydawane są władcze
rozstrzygnięcia i to na niego nakładane są obowiązki. Interes pracowników
w tym postępowaniu jest interesem
faktycznym, wyrażającym się w otrzymaniu świadczeń, których mogą samodzielnie dochodzić na drodze sądowej
przed sądem powszechnym.
– z 22 lutego 2006 r. I OSK 873/059
Jako zasadny ocenić należy zarzut naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 10
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
przez przyjęcie poglądu, iż w postępowaniu przed inspektorem pracy, którego
przedmiotem jest nakazanie pracodawcy
wypłacenia pracownikom świadczeń pieniężnych, pracownik jest stroną postępowania administracyjnego.
Nakazy inspektora pracy zawierające
obowiązek zapłaty przez pracodawców
na rzecz pracowników określonych kwot
pieniężnych z tytułu wynagrodzeń lub innych świadczeń pieniężnych dla pracowników, nie tworzą żadnego prawa i nie mogą być przez nich samodzielnie egzekwowane.
Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela poglądu sądu pierwszej instancji co
do uznania pracowników jako stron postępowania administracyjnego w tej sprawie.
– z 5 stycznia 2007 r. I OSK 577/0610
W postępowaniach kontrolnych zakoń-
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czonych wydaniem nakazu w formie decyzji pracownik, którego należność została
określona nakazem, nie jest stroną postępowania.
Nakaz zapłaty wydany w trybie art. 21a
ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dotyczy należności bezspornie
przysługujących pracownikowi i wiąże tylko pracodawcę. Skarga kasacyjna trafnie
zarzuciła naruszenie przez sąd pierwszej
instancji przepisu art. 28 kpa przez uznanie, iż w sprawie prowadzonej przez państwowego inspektora pracy w przedmiocie naruszenia przez zakład pracy przepisów prawa pracy w następstwie niewypła-

spekcję w zakresie przestrzegania prawa
pracy (art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy). Kontrole obejmują, między innymi
prawidłowość wypłacania pracownikom
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy. Nie
oznacza to jednak, że w postępowaniach
kontrolnych zakończonych wydaniem nakazu w for mie decyzji pracownik, którego należność została określona nakazem, jest stroną postępowania. Celem postępowania prowadzonego przez inspektora pracy jest ogólna kontrola przestrzegania w zakładzie pracy przepisów
prawa pracy. Również celem kontroli skargowej nie jest rozstrzyganie indy wi du al nych rosz czeń pra cow ni czych. Pracownik nie ma w tym postępowaniu własnego interesu prawnego, lecz może mieć tylko interes faktyczny. Inspektor pracy nie może
władczo rozstrzygać o zasadności
spor nych roszczeń pracownika. Dlatego nakaz wypłaty wydany w trybie
art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy dotyczy należności bezspornie
przysługujących pracownikowi i wiąże tylko pracodawcę.

Pod
inspektorską
lupą

Bez zabezpieczeń
i poza przepisami
Wstrzymanie robót nakazał inspektor
pracy OIP Białystok na budowie stacji
paliw przy wjeździe do Wysokiego Mazowieckiego. Bezpośrednią przyczyną
wydania takiej decyzji było prowadzenie
prac w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu członków ekipy budowlanej. Upadek

z niezabezpieczonej konstrukcji powstającego właśnie dachu, w każdej
chwili mógł zakończyć się śmiercią.
Prace spawalnicze związane z montażem wiaty nad stacją paliw przeprowadzane były z pomostu roboczego o wysokości ok. 4,5 m, rozpiętego pomiędzy
czterema kolumnami rusztowania typu
„Warszawa”. Konstrukcję tego rusztowania wykonano niezgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów bhp, tj.:
● teren pod rusztowaniem nie był wyrównany i wypoziomowany,
● w celu wypoziomowania konstrukcji kolumn rusztowań, ramy ustawiono
na podkładach z desek, które nie przylegały do gruntu na całej swojej powierzchni posadowienia, nie użyto podstawek śrubowych,
● nie zastosowano poprzeczek przekątnych usztywniających poszczególne
kolumny rusztowań,
● nie zakotwiono rusztowania,

● nie za in sta lowa no ba lu strad
na ostatnim poziomie roboczym, z którego wykonywane były prace spawalnicze; pracownik nie był zabezpieczony
przed upadkiem z wysokości.
Ponadto jeden z robotników pracował
na konstrukcji dachu wiaty, na wysokości ok. 5,5 m i nie był w żaden sposób
zabezpieczony przed upadkiem z wysokości. Pracodawca nie określił szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w tym pracy
na wysokości ponad 4 m. Nie zapewnił
bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami na budowie.
W związku z nieobecnością na terenie budowy pracodawcy lub innej osoby
kierującej robotami, pracodawcę poinformowano telefonicznie o stwierdzonych nieprawidłowościach i wydano decyzję wstrzymania wykonywania prac budowlanych.

Grażyna Włodek
OIP Zielona Góra

Przypisy
cenia należnych pracownikom świadczeń
ze stosunku pracy, pracownicy są stroną
tego postępowania. Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie rozpoznającym tę sprawę, nie podzielił stanowiska zajętego we wskazanym w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku orzeczeniu NSA
z dnia 16 października 2003 r., sygn.
II SA/Łd 1141//03.
W cy towa nym orze cze niu (I OSK
577/0610) NSA jednoznacznie wskazał, że
pracownik jest stroną stosunku pracy
i roszczeń swoich, wynikających z tego
sto sun ku mo że do cho dzić wy łącz nie
w postępowaniu przed sądem powszechnym – sądem pracy (art. 461 § 1 kpc). Nie
ma on możliwości dochodzenia tych należności w drodze postępowania administracyjnego, ponieważ nie łączy go z pracodawcą stosunek administracyjny. Stosunek taki istnieje natomiast pomiędzy organami Państwowej Inspekcji Pracy i pracodawcami kontrolowanymi przez tę in-

1. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 13.02.2008 r. SK 5/07
2. Wyrok WSA w Gliwicach z 13 marca 2007 r., sygn. akt IV SA/Gl 340/06
3. Wyrok NSA w Warszawie z 3 lipca 2008 r., sygn. akt I OSK 1135/07
4. Wyrok NSA w Warszawie z 12 kwietnia 2007 r., sygn. Akt I OSK 933/06
5. Wyrok NSA w Warszawie z 13 lipca 2006 r., I OSK 1400/05
6. Wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy
w Ło dzi z 16 paź dzier ni ka 2003 r.,
II SA/Łd 1141/03
7. Wyrok NSA w Warszawie z 21 grudnia 2005 r., I OSK 455/05
8. Wyrok NSA w Warszawie z 10 maja 2006 r., I OSK 1107/05
9. Wyrok NSA w Warszawie z 22 lutego 2006 r., I OSK 873/05
10. Wyrok NSA w Warszawie z 5 stycznia 2007 r., I OSK 577/06
11. Stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, Biuletyn Urzędowy nr 3/2001 poz. 36
I P 4/2010

Uwaga, ważne

Zmasowane kontrole na budowach
Od 22 marca do 22 kwietnia br. inspektorzy pracy przeprowadzą zmasowane kontrole na placach budowy w całym kraju. Celem wzmożonych działań kontrolnych jest likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, związanych z pracą na wysokości.
O wynikach kontroli powiadomimy po ich zakończeniu.

4/2010 IP
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Centrum handlowo-rozrywkowe składa
się z dwupoziomowej galerii handlowej
o powierzchni najmu około 90.000 m2, parkingów z około 3.200 miejscami postojowymi, systemem dróg wewnętrznych połączonych z miejską infrastrukturą drogową.
Drugi i trzeci etap inwestycji Bonarka City Center przewiduje wykonanie wysokiej
klasy czterech biurowców oraz osiedla
mieszkaniowego.
Fot. R. Pasikowski

Bona pod nadzorem
Bonarka City Center w Krakowie nazywana także Boną jest obecnie największym centrum handlowo–usługowo–rozrywkowym w Małopolsce.
Na wszystkich etapach prac tej trwającej 256 dni inwestycji, z uwagi na jej
wielkość, krótki termin wykonania oraz przewidywaną liczbę podmiotów
realizujących, stały nadzór sprawowali inspektorzy pracy z OIP w Krakowie. Przeprowadzili w sumie 82 kontrole przedsiębiorców zatrudniających
łącznie 1807 pracowników.
W ramach pierwszego etapu budowy Bonarka City Center powstało wielofunkcyjne centrum miejskie, w którym znajduje się 270
sklepów, punkty usługowe, restauracje, puby, kawiarnie, wielkoekranowe kino i inne miejsca związane z rozrywką, rekreacją, kulturą.

Z inspektorskiej praktyki (cz. 1)

Jak inspektorzy pracy „budowali” Bonę?
Robert Pasikowski

Bonarka City Center w Krakowie szybko dorobiło się zacnego skrótu Bona. Tak mówią o tym
największym centrum handlowym w południowej Polsce taksówkarze, którzy założyli nawet
na jego terenie własną korporację. Na wszystkich etapach prac tej inwestycji, z uwagi na jej
wielkość, krótki termin wykonania oraz przewidywaną liczbę podmiotów realizujących Bonę,
stały nadzór sprawowali inspektorzy pracy z OIP Kraków, specjalizujący się w problematyce
budowlanej i legalności zatrudnienia.
Królowa Bona zagospodarowała wielkie
połacie nieużytków, budowała mosty, młyny, tartaki, zaludniała pustki. Rozbudowywała miasta nadane jej jako „Oprawa Polskich Królowych”. Często mawiała: „U was
dukaty leżą na gościńcach, schylić się jeno, ażeby je zebrać. Nikt nie chce? Tym lepiej dla mnie”. I trzeba przyznać, że Bonarka City Center nawiązuje do jej zmysłu
praktycznego.
Współczesna Bona to miejsce szczególne w pejzażu przemysłowego Krakowa.
Jest częścią Podgórza, historycznej dzielnicy Krakowa, leżącej na południowym
brzegu Wisły. Od końca XIX wieku mieściła się tutaj Fabryka Cementu, a w 1948 roku, w oparciu o część zabytkowych urządzeń, powstała Państwowa Fabryka Supertomasyny Bonarka, przemianowana później na Zakłady Chemiczne Bonarka, które zamknięto ostatecznie w 2003 roku.

Przyjemne z pożytecznym

-rozrywkowe składa się z dwupoziomowej
galerii handlowej o powierzchni najmu około 90.000m2, parkingów z około 3.200
miejscami postojowymi, systemem dróg
wewnętrznych połączonych z miejską infrastrukturą drogową. Etap drugi i trzeci
inwestycji przewiduje wykonanie wysokiej
klasy czterech biurowców oraz osiedla
mieszkaniowego.

Rok na budowie
W początkowej fazie inwestycji w 2008 r.
inspektorzy pracy przeprowadzili działania
prewencyjne, w ramach których zorganizowano na budowie spotkanie z przedstawicielami inwestora, wszystkich głównych wykonawców oraz osób nadzoru.
Omówiono wówczas obowiązki spoczywające na wszystkich uczestnikach procesu budowlanego, w tym w zakresie bhp
przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych na placu budowy oraz przekaza-

no materiały infor macyjne i broszury
Państwowej Inspekcji Pracy. Działania
zmierzały do wdrożenia: programu kontrolno-prewencyjnego mającego na celu monitorowanie prac i samokontroli prowadzonej przez wewnętrzne służby bhp. Zwiększająca się w szybkim tempie liczba wykonawców, w tym wykonawców różnych narodowości, była przyczyną mało skutecznych działań generalnego wykonawcy (firmy węgierskiej) w egzekwowaniu przestrzegania przepisów bhp.
Na przełomie 2008 i 2009 roku inspektorzy pracy rozpoczęli na budowie działania kontrolno-nadzorcze w połączeniu
z kontrolno-prewencyjnymi. Trwały one
do zakończenia budowy i przekazania
obiektu do użytkowania tj. 21.11.2009 roku. W ciągu 256 dni przeprowadzono 82
kontrole przedsiębiorców zatrudniających
łącznie 1807 pracowników.
Inspektorzy pracy wyeliminowali 741 zagrożeń, w tym 642 poprzez inter wencje

Lata zaniedbań, nadmiernej eksploatacji i braku opieki doprowadziły do zrujnowania terenu Bonarki. Aby stworzyć
przyjazną ludziom miejską zabudowę, konieczna stała się gruntowna rekultywacja
terenu (19 ha). Była to jedna z największych, jeśli nie największa, rekultywacja
po byłym zakładzie przemysłowym w Polsce. To przykład kompleksowego działania
w trzech płaszczyznach: ekologii, infrastruktury i funkcji społecznej.
W ramach pierwszego etapu budowy
Bonarka City Center powstało wielofunkcyjne centrum miejskie, w którym znajduje się 270 sklepów, punkty usługowe, restauracje, puby, kawiarnie, wielkoekranowe kino i inne miejsca związane z rozrywką, rekreacją, kulturą. Centrum handlowo-
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w postaci nakazów ustnych w trakcie
kontroli. Zlikwidowano 228 bezpośrednich
zagrożeń poprzez wstrzymanie wykonywania prac. Skierowano do innych prac 268
pracowników. Nałożono 77 mandatów
za 172 wy kro cze nia w łącz nej kwo cie 120.000 złotych. Zastosowano pięć
środków wychowawczych za pięć wykroczeń i skierowano cztery wnioski do sądu.
Ponadto, wystosowano dwa wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie o 100% składki na ubezpieczenie
wypadkowe, ustalanej na najbliższy rok
składkowy dla jednej firmy, z siedzibą
w Krakowie i drugiej, z siedzibą we Wrocławiu.

Na bakier z…
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości związane z występowaniem bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia
pracujących polegały na:
– braku lub niewłaściwym zabezpieczeniu pracowników przed możliwością upadku z wysokości,
– niezgodnej z przepisami bhp eksploatacji rusztowań zmontowanych
(nie było lub były nieprawidłowe:
balustrady, pomosty robocze,
piony komunikacyjne, posadowienie, kotwienie), braku odbioru technicznego.
Jeśli chodzi o zakres przygotowania i organizacji budowy, to
najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy nieprawidłowości dotyczyły:
– dopuszczenia pracownika
do pracy bez poddania instruktażowi stanowiskowemu,
– dopuszczenia pracownika
do pracy bez wymaganego orzeczenia lekarskiego,
– eksploatacji maszyn i urządzeń przez
osoby nie posiadające kwalifikacji,
– niedoinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, jakie wiąże się z wykonywaną przez nich pracą,
– braku lub niestosowania środków
ochrony indywidualnej, w tym przed upadkiem z wysokości,
– braku lub nieskutecznego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem
pracy na stanowiskach, w szczególności
u podwykonawców z innych województw
oraz obcokrajowców, wskutek czego doszło
do śmiertelnego wypadku,
– eksploatacji urządzeń poddozorowych bez wymaganych decyzji – w trakcie
4/2010 IP

kontroli uzyskano decyzje dopuszczające
do eksploatacji na budowie 17 urządzeń
poddozorowych spoza terenu Rzeczpospolitej (Słowacja) wydanych przez Oddział
UDT w Krakowie.

Z przepustką i skanerem
Równocześnie z kontrolami, inspektorzy pracy nieprzerwanie prowadzili szerokie działania prewencyjne, realizowane
wspólnie z inwestorem. Zmierzały one
do stałej poprawy bezpieczeństwa na budowie. Na wniosek inspektora pracy inwestor oraz generalny wykonawca zaostrzyli procedury wydawania elektronicznych
przepustek wejściowych na teren budowy.
Ich wydanie poprzedzone zostało weryfikacją wykazu osób wprowadzanych na budowę, informacją o podstawie zatrudnienia, posiadanych szkoleniach bhp, badaniach lekarskich, uprawnieniach kwalifikacyjnych, eksploatowanym sprzęcie oraz
wskazanych osobach odpowiedzialnych
za bezpośredni nadzór nad bhp.
By efektywnie eliminować próby nielegalnej pracy na budowie, w tym posługi-

wania się nie swoimi identyfikatorami,
po uwagach inspektora pracy dotyczących
sku tecz no ści za bez pie cza nia bu dowy
przed dostępem osób postronnych, inwestor zakupił przenośny skaner elektroniczny do kontroli identyfikatorów upoważniających do wstępu na teren budowy
(koszt zakupu około 12 tys. złotych).
Umożliwił on bezpośrednie odczytanie
w dowolnym miejscu danych osobowych
posiadacza przepustki i ich zweryfikowanie z dokumentem tożsamości pracownika legitymowanego. W szczególnych przypadkach, kiedy nie było możliwości ustalenia prawidłowych danych osobowych,
ochrona budowy wyprowadzała osobę po-

za teren budowy. Każdorazowa aktualizacja bazy danych skanera przenośnego doko ny wa na by ła na oko ło 30 mi nut
przed prowadzonym obchodem budowy.

Kary, wstrzymanie prac
W umowach o współpracy zawieranych z wykonawcami wprowadzono zapisy o możliwości stosowania kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp wraz z usunięciem firmy z budowy włącznie. Koordynator ds. bhp został uprawniony przez inwestora i generalnego wykonawcę oraz kierownictwo budowy do każdorazowego
wstrzymywania prac w sytuacji stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia
i życia pracownika, a także do wnioskowania o ukaranie pracownika lub wykonawcy, usunięcie z budowy pracownika lub wykonawcy nie przestrzegających przepisów bhp.
Każdorazowy obchód budowy był prowadzony przez inspektorów pracy, kierownika budowy, koordynatora ds. bhp, pracowników ochrony obiektów. Kilkukrotne
obchody budowy kończyły się usunięciem
z budowy pracowników nie
przestrzegających przepisów
bhp lub całej grupy pracowników w sytuacji braku bezpośredniego nadzoru nad bhp, np.
grupy kilkudziesięciu pracowników firm hiszpańskich. Pracownicy mieli świadomość, że
mogą być usunięci z budowy
za nieprzestrzeganie przepisów bhp. Miało to duży wpływ
na skuteczne egzekwowanie
wykonywania prac na budowie
zgodnie z przepisami.
Każda firma, która chciała
uzyskać prawo do przebywania
i prowadzenia prac w godzinach
nocnych, jak również w dniach wolnych
od pracy (soboty, niedziele, święta) miała obowiązek wcześniejszego zgłoszenia takiego zamiaru, ze wskazaniem m.in. czasu, imiennego wykazu osób mających wykonywać prace, imiennego wskazania osoby odpowiedzialnej za nadzór bezpośredni nad pracownikami wraz z bezpośrednim
numerem kontaktowym.

Wspólne narady
Inspektorzy pracy uczestniczyli w wielu naradach koordynacyjnych i bhp z kierownictwem budowy oraz kierownikami
wszystkich głównych wykonawców prac.
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Na bieżąco zgłaszali wszelkie spostrzeżenia, uwagi, problemy i zastrzeżenia. Omawiali je bezpośrednio z inwestorem, co prowadziło do szybkiego i skutecznego eliminowania wielu zagrożeń na bardzo wczesnym etapie. Każdorazowo, po obchodzie przez inspektorów pracy placu budowy, na rozmowę wzywane były osoby nadzorujące firmy, które prowadziły pracę
w warunkach bezpośredniego zagrożenia
życia lub w inny sposób rażąco naruszały
przepisy bhp. Szczegółowo omawiano
wówczas stwierdzone nieprawidłowości,
posiłkując się sporządzoną w trakcie obchodu budowy obszerną dokumentacją
zdjęciową. Z przedstawicielami firm, które po raz kolejny rażąco łamały przepisy,
rozmowy prowadzone były z udziałem
kierownika budowy, a informacje przekazywano na piśmie inwestorowi, z jednoczesnym zobowiązaniem do podjęcia natychmiastowych działań zapewniających przestrzeganie przepisów bhp.

Legalność zarudnienia
W sierpniu i wrześniu ub. r. gwałtownie
wzrosła liczba podwykonawców prac wykończeniowych w lokalach najemców oraz
prac na zewnątrz galerii związanych z zagospodarowaniem obiektu. Efektem prowadzonych w tym czasie działań kontrolnych przez inspektorów pracy było m.in.
ujawnienie kilkudziesięciu osób nielegalnie przebywających na budowie. Skutkowało to przeprowadzaniem kontroli legalności zatrudnienia pracodawców, dla których wykonywali pracę.
Jednym z niepokojących zjawisk stało
się zawieranie przez przedsiębiorców fikcyjnych umów cywilnoprawnych. Miały one
służyć ewentualnej kontroli lub wykazać,
np. przed inwestorem, że firma ma legalnych pracowników. Zawierano je najczęściej na miesiąc, a następnie niszczono i zastępowano nowymi. Najprawdopodobniej

Uczestnicy procesu budowlanego

tak właśnie było w przypadku jednego
z podwykonawców, który okazał umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia) dla ponad 70 osób i na tej podstawie ochrona budowy BCC wydała stosowne identyfikatory. Dopiero w trakcie kontroli inspektorzy
pracy w oparciu o zebrany materiał, w tym
informacje od ochrony obiektu (okres
wydania identyfikatorów) ustalili, że
wszystkie te osoby, pracując od ponad miesiąca, nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia społecznego. Jeszcze w trakcie kontroli przed się biorca do konał zgło sze nia
wszystkich osób, a jego wcześniejszy brak
tłumaczył urlopem księgowej.

Odbiór Bony
Inspektorzy pracy przeprowadzili odbiór zespołu obiektów handlowo-usługowych Bonarka City Center składającego
się z budynków handlowo-usługowych
i zintegrowanych parkingów dla samochodów osobowych. Ze wszystkich obiektów
zgłoszonych do odbioru w ub. r., centrum
handlowe było największym, o największej
przewidywanej liczbie zatrudnionych pracowników – ok. trzech tysięcy osób.
O skali przedsięwzięcia budowlanego
świadczą podstawowe dane techniczne
obiektu:
– pow. całkowita: 257 455,09 m2,
– pow. użytkowa: 71 484,36 m2,
– pow. zabudowy: 189 415,21 m2,
– kubatura: 1 115 649,79 m3.

Bonarka City Center – otwarcie 21 listopada 2009 r.
Inwestor: Roland Investments sp. z o.o. [dedykowana spółka projektowa, której udziałowcem są: Trigranit Holding Ltd (80%) i IPR Ltd. (20%)].
Generalny wykonawca: Arcadom Poland sp. z o.o.
Kontrolujący: trzech inspektorów pracy.
Liczba wypadków przy pracy: jeden śmiertelny (upadek z wysokości),
siedem lekkich (upadek z wysokości – cztery, upadek na tym samym poziomie – jeden, uraz palca i uraz przedramienia przy pracy z użyciem elektronarzędzia – dwa).
Zatrudnienie: łączne ok. 9.200 osób (w okresie 16 miesięcy inwestycji),
średnie od połowy 2009 r. – ok. 3 tysięcy osób, objętych kontrolą – 1807
pracujących.
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Prowadzony w trakcie realizacji inwestycji stały nadzór inspektorów pracy pozwolił na bieżące uwzględnianie zagadnień
związanych z bezpieczeństwem pracy
przyszłych użytkowników (także klientów) centrum. Wpłynął na wprowadzanie
rozwiązań pominiętych w projekcie budowlanym, a mających znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacji obiektu. Efektem
przeprowadzonej przez inspektorów pracy kontroli związanej z odbiorem Bonarki, było skierowanie do inwestora 18
„uwag” dotyczących głównie braku (do dnia
odbioru) zabezpieczeń krawędzi attyk,
przejść na dachu obiektu itp, chroniących
przed upadkiem z wysokości.
Przed zakończeniem kontroli przedstawiono do wglądu specyfikację kosztów usunięcia usterek, które oszacowano na ok. 350
tys. zł. Równocześnie zlecono i prowadzono prace związane z ich usunięciem.
Działania podejmowane przez inwestora
Bonarka City Center są rzadkim przykładem
zaangażowania w bezpieczeństwo pracy
od etapu projektowania do zakończenia
i przekazania obiektu do użytkowania. Należy je traktować jako tzw. dobre praktyki.
Po zakończeniu całości inwestycji, inwestor Roland Investments sp. z o. o., skierował do okręgowego inspektora pracy
w Kra kowie pi sem ne po dzię kowa nia
za prowadzoną na budowie działalność prewencyjną i kontrolną. Podkreślił, że duże
zaangażowanie, wysokie kwalifikacje i stanowcze postępowanie inspektorów pracy
wobec uczestników procesu inwestycyjnego pozwoliło ograniczyć zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników tak dużej i trudnej inwestycji.
Robert Pasikowski
OIP Kraków

Odpowiedzialność
zawodowa
i dyscyplinarna

Inspektorzy pracy przeprowadzający kontrole mają do czynienia z różnymi procesami budowlanymi, np. budową, remontem, przebudową itd. Z punktu widzenia prowadzonych tam
zadań kontrolnych istotne jest właściwe rozróżnienie funkcji
i sytuacji prawnej osób zarządzających budową.
W trakcie kontroli placów budowy pojęcia
wynikające z kodeksu pracy, tj. pracodawca
czy osoba kierująca pracownikami, są niewystarczające. Należy się więc posiłkować nazwami określonymi w prawie budowlanym.
Zgodnie z art. 17 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156
Poz. 118 z późn. zm.) uczestnikami procesu
budowlanego są:
– inwestor,
– inspektor nadzoru inwestorskiego,
– projektant,
– kierownik budowy lub robót.
Każda z wymienionych osób ma różnego
rodzaju obowiązki związane z organizacją
i nadzorem bhp. Poza inwestorem pozostałe wymienione osoby ponoszą odpowiedzialność zawodową.
Inwestor w rozumieniu ustawy Prawo budowlane nie jest osobą pełniącą samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, odpowiada jedynie w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej bądź karnej.
Projektant ma obowiązek:
– sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora.
W trakcie budowy projektant ma prawo żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.
Ustalenie winnego

Przykłady współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego oraz stwierdzone przez inspektorów pracy z OIP w Krakowie przypadki nielegalnego zatrudnienia przy realizacji
Bonarka City Center przedstawimy w majowym numerze Inspektora Pracy.
I P 4/2010

Andrzej Radowski

W zakresie kontroli istotny jest fakt uzyskania przez inspektora pracy wiedzy czy projektant będąc na budowie reaguje na nieprawidłowości w procesie budowy. Może być
wtedy współodpowiedzialny za stan bezpie4/2010 IP

czeństwa i ochrony zdrowia. Istnieje możliwość prześledzenia zapisów projektanta
w dzienniku budowy. Analiza takich zapisów
może być pomocna np. przy ustalaniu osób
winnych zaistniałych wypadków przy pracy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
za zadanie reprezentować inwestora w zakresie sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę
oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ma prawo wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń.
Inspektor nadzoru nie jest więc zwolniony
z obowiązków bhp, co rodzi skutek wyciągania wobec niego konsekwencji z zakresu m.in.
odpowiedzialności zawodowej.
Jaka rola,
taka odpowiedzialność
Najważniejszą osobą w procesie budowy
jest kierownik budowy. Dla większości inspektorów pracy kierownik budowy jest tą osobą,
do której kierujemy pierwsze kroki w trakcie kontroli placu budowy. Na kierowniku budowy spoczywa wiele obowiązków, m.in.:
– sporządzenie w oparciu o informację
uzyskaną od projektanta planu BIOZ,
– przejęcie od inwestora placu budowy,
– zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy,
– koordynowanie realizacji działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia zawartych w przepisach
bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 22
pkt 3b w zw. z art. 21a ust. 3- Prawa budowlanego),

– wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
– realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
– podejmowanie działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
– dopilnowanie umieszczenia tablicy informacyjnej na terenie budowy.
Rola kierownika budowy jest określona
w przepisach prawa budowlanego bardzo szeroko. Kierownik budowy jest odpowiedzialny osobiście za prawidłowe kształtowanie procesu budowy. Należy wyróżnić art. 22 pkt 3b
prawa budowlanego, w którym współodpowiedzialność kierownika budowy za stan bhp
jest oparta na przepisach wydanych na podstawie art. 23715 k.p.
Należy zaznaczyć, iż kierownik budowy
jest samodzielną funkcją, która nie musi być
związana z jakąkolwiek firmą wykonującą prace budowlane. Podjęcie obowiązków kierownika budowy następuje w drodze oświadczenia o przyjęciu obowiązków pełnienia tej funkcji na określonej budowie.
Trwałe i możliwe do usunięcia
W zakresie odpowiedzialności za stan bhp
na placu budowy rola kierownika budowy, jako pracownika czy indywidualnego przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników
jest jasna. Inną rzeczą jest udowodnienie winy za nieprzestrzeganie przepisów. Wina wystąpi z pewnością wtedy, gdy naruszenie przepisów było trwałe i możliwe do eliminacji. Należy zawsze z ostrożnością podchodzić do winy kierownika budowy w sytuacji, gdy niebezpieczeństwo i nieprawidłowość powstała
nagle, krótkotrwale, bez wiedzy i woli kierownika budowy. Jeżeli nieprawidłowość ma charakter trwały i możliwy do przeciwdziałania
przez kierownika budowy, to można i należy przypisywać mu winę.
Kierownik, a… kierownik
Prawo budowlane rozróżnia pojęcie kierownika budowy i kierownika robót. Zakres
obowiązków dla kierownika robót nie został
w prawie budowlanym określony. Pełniąc jednak samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, odpowiada on za przestrzeganie przepisów bhp w sposób nie mniejszy niż kierownik budowy. Do obowiązków kierownika budowy i robót należy prowadzenie dziennika
budowy lub rozbiórki.
Należy pamiętać, iż przepisy wynikające
z prawa pracy w zakresie bhp bezpośrednią
odpowiedzialność za stan bhp na placu
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budowy nakładają na kierownika robót, bądź
mistrza budowy. Funkcja mistrza budowy nie
została określona w przepisach. Można jednak przyjąć, iż mistrz budowy to osoba, która kieruje grupą osób w imieniu wykonawcy robót.
Osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, na terenie budowy ponoszą, niezależnie od odpowiedzialności wykroczeniowej bądź karnej, odpowiedzialność dyscyplinarną i zawodową.
Problematyka wykroczeniowa i karna
jest inspektorom pracy znana, natomiast odpowiedzialność zawodowa już mniej.
Odpowiedzialność
dyscyplinarna
Uregulowana została w ustawie z 15
grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 5 Poz. 42)
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
W ustawie tej zapisano w:
– art. 6 ust. 1 prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym
na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego,
– art. 25 ust. 1 okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie
Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby
– art. 45 ust. 1 członek izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione
naruszenie obowiązków polegających na:
● przestrzeganiu przy wykonywaniu
czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej lub urbanistycznej,
● przestrzeganiu zasad etyki zawodowej,
● stosowaniu się do uchwał organów
izby,
● regularnym opłacaniu składki członkowskiej.
– art. 45 ust. 2 od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny podlegające
odpowiedzialności zawodowej określone
w art. 95 ustawy – Prawo budowlane, oraz
czyny podlegające odpowiedzialności porządkowej, zgodnie z przepisami Kodeksu
pracy,
– art. 47 ust. 1 postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek okręgowej rady izby, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Regulacje te powodują, iż inspektor pracy w zasadzie nie będzie decydować się
w swoich wnioskach na wyciągnięcie odpowiedzialności dyscyplinarnej, lecz odpowiedzialności zawodowej.
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Odpowiedzialność
zawodowa
Podlegają jej na podstawie art. 95 ustawy
– Prawo budowlane osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które:
– dopuściły się występków lub wykroczeń,
określonych ustawą,
– zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
– wskutek rażących błędów lub zaniedbań
spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska
albo znaczne szkody materialne,
– nie spełniają – lub spełniają niedbale
– swoje obowiązki,
– uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki
wynikające z pełnienia tego nadzoru.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane odpowiedzialność zawodowa z tytułu popełnionych czynów wiąże się z karami:
– upomnienia,
– upomnienia z jednoczesnym nałożeniem
obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie egzaminu,
– zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres
od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem
złożenia w wyznaczonym terminie egzaminu.
Zgodnie z art. 100 ustawy – Prawo budowlane:
nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu powodującego
tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie obiektu budowlanego.
Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane:
w sprawach odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie orzekają organy samorządu
zawodowego. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
Inspektor pracy powinien kierować wnioski o wyciągnięcie odpowiedzialności zawodowej do właściwego organu nadzoru budowlanego, ale istnieje możliwość wnoszenia takich wniosków bezpośrednio do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej

ustanowionego przy każdej regionalnej izbie
na podstawie § 32 ust. 3 załącznika nr 1
do uchwały Nr 38/R/06 Krajowej Rady PIIB
z 13.12.2006 r. w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej
i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu
w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie zgodnie
z którym:
– rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej z urzędu lub na wniosek organu nadzoru budowlanego właściwego dla miejsca popełnienia czynu. Działanie z urzędu może być
spowodowane wnioskiem, skargą, informacją uzyskaną od osób trzecich.
Umożliwia to działanie sądu dyscyplinarnego z urzędu na wniosek inspektora pracy pomijając organy nadzoru budowlanego.
W praktyce
15 lipca ubr. wniosłem do właściwego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej
wniosek o wyciągnięcie konsekwencji wynikających z odpowiedzialności zawodowej, niezależnie od zastosowanej odpowiedzialności
wykroczeniowej wobec kierownika budowy,
który podczas dwóch kolejnych kontroli
w styczniu i wrześniu 2009 r. pełnił samodzielną funkcję techniczną – kierownika
budowy, a kontrole placu budowy wykazały
szereg nieprawidłowości w stosunku do podmiotów prowadzących roboty budowlane
na terenie nowobudowanego hotelu.
Sąd Dyscyplinarny przy Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa wszczął
postępowanie wobec kierownika budowy
na skutek wniosku inspektora pracy. W większości przypadków w kraju sądy dyscyplinarne w swych orzeczeniach stosują kary upomnienia (93% na łączną liczbę 127 postępowań w roku 2008), jednak nie jest to środek
łagodny, gdyż dwa upomnienia skutkują
możliwością odebrania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Nie jest zatem tak, że poszczególni
uczestnicy procesu budowlanego są wolni
od odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia nawet wtedy, gdy nie określają tego przepisy wydane na podstawie kodeksu pracy, czy prawa karnego.
Możliwość występowania do sądów dyscyplinar nych, mam nadzieję, stanie się
elementem nacisku na uczestników procesu budowlanego dla poprawy przestrzegania przez nich przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Andrzej Radowski
OIP Gdańsk
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Nowości wydawnicze ● Nowości wydawnicze

O toksycznych warunkach społecznych
Z dr Mateuszem Warchałem, specjalistą ds. psychologii
Sekcji Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,
autorem broszury pt. Ocena ryzyka zawodowego
- czynniki psychospołeczne
rozmawia Beata Pietruszka
– Kto i dlaczego powinien przeczytać broszurę, której jest
Pan autorem?
– Przede wszystkim pracodawcy i służby bhp. To głównie
do nich adresowane jest to trzydziestokilkustronicowe wydawnictwo PIP. Zawarta w nim prosta i czytelna instrukcja
przeprowadzenia przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej czynniki psychospołeczne, powinna
ułatwić to zadanie. Zostało ono bowiem usankcjonowane już
dawno przez przepisy dyrektywy unijnej dotyczącej obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wpisują się w nie przecież czynniki psychospołeczne.
– Dlaczego tak ważne jest, by pracodawcy, także pod tym
względem, przeprowadzali ocenę ryzyka zawodowego
na poszczególnych stanowiskach pracy?
– To leży po prostu, w ich interesie. Przekonał się o tym właściciel jednej z firm w Katowicach. Doszło tam do ciężkiego
wypadku, bo pracownik, który pilnował innych przed dostępem do strefy niebezpiecznej, sam do niej wszedł, doznając zmiażdżenia stopy. Pokazuje to, jak bardzo czynnik stresogenny, czyli presja odpowiedzialności za innych ludzi, może przyczynić się do niezachowania należytej ostrożności.

Wcześniej, z powodu braku odpowiednich regulacji prawnych oraz braku odpowiednich metod zaniedbywane były
te zagadnienia przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Teraz powinno się to zmienić.
– Czy i jak zatem powinno zmienić się podejście samych
inspektorów pracy, którzy obecnie przeprowadzając
kontrolę, stwierdzają jedynie fakt dokonania przez pracodawcę oceny ryzyka na danym stanowisku pracy?
– Inspektorzy pracy nie są wyposażeni w ustawowe możliwości kontrolowania metody, według której w danej firmie
prowadzona jest ocena ryzyka zawodowego. Sprawdzają
więc tylko, czy pracodawca wywiązał się z tego obowiązku.
Inaczej ma się sprawa, gdy analizują wypadki przy pracy
i ustalają związek między oceną ryzyka zawodowego, a zaistniałym wypadkiem. W inspekcji pracy został uruchomiony nowy program prewencyjno-kontrolny, gdzie m.in. inspektorzy w małych zakładach pracy, zatrudniających do 50 pracowników, muszą realizować temat polegający na ocenie wypadku pod kątem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego. Należy pamiętać, że czynnik ludzki, o którym piszę
w publikacji, jest przyczyną prawie 80% wypadków w pracy. Mówią o tym dane Państwowej Inspekcji Pracy, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Komisji Europejskiej.
– Mierzenie poziomu stresu wydaje się dla laika zadaniem
dość karkołomnym. Pracodawcy mogą je odebrać jako
dodatkowy, biurokratyczny de facto wymóg.
Czy lektura Pana publikacji może przekonać ich do tego,
że jest to zabieg, który przełoży się na konkretne, materialne efekty?
– Okazuje się, że szacując poziom stresu można dzielić stanowiska pracy na mniej i bardziej narażone na stres,
a w związku z tym, poprawnie je obsadzać. Są pracownicy,
którzy tolerują pracę w warunkach podwyższonej stresogenności i tacy, którzy nie są w stanie efektywnie pracować w takich warunkach. Przeprowadzenie oceny ryzyka pod kątem
czynników psychospołecznych pozwoli pracodawcy uwzględnić preferencje psychospołeczne pracownika, wniknąć jakby w naturę człowieka, jego predyspozycje do pracy, którą
ma wykonywać. To niewątpliwie przełoży się na zwiększoną efektywność pracy, będzie miało również wpływ na zmniejszenie zagrożenia wypadkowego.
Polecam tę publikację przede wszystkim dlatego, że porusza nowy temat, który będziemy musieli poznać ze
względu na konieczność wprowadzenia w życie sprawdzonych, unijnych rozwiązań.
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konsorcjum – Niemców i Austriaków, gdzie np.
koszy do transportu pracowników używa się
na co dzień.
Zaobser wowano ponadto, że nie ma właściwej koordynacji służb bhp członków konsorcjum. Każda z tych służb w poszczególnych oddziałach wykonywała swe obowiązki
na budowach oddzielnie i nie uczestniczyła
we wspólnych działaniach poprawy bezpieczeństwa. Kierownicy budów na inwestycjach
o podobnym, stadionowym charakterze nie
uczestniczyli w spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń. Ma to się teraz
zmienić.

Pierwsze żółte kartki
Waldemar Spólnicki

Minęły cztery miesiące od tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło na budowie
Stadionu Narodowego w Warszawie. Zginęło wówczas dwóch pracowników, którzy montowali
lampy oświetleniowe na górnej krawędzi betonowej klatki schodowej. Jeden na miejscu, drugi, kilka godzin później, w szpitalu. W trakcie prac odczepił się i spadł z wysokości 18 m kosz
transportowy, w którym znajdowali się robotnicy.
Specjalnie powołany przez Głównego Inspektora Pracy zespół specjalistów PIP
stwierdził, że główną przyczyną wypadku było wypięcie się kosza transportowego z pracownikami z haków zawiesia łańcuchowego żurawia. Inspektorzy pracy ustalili m. in., że prześwit ogniwa zawiesia kosza transportowego
był mniejszy niż średnica gardzieli haka zblocza żurawia. Pracownicy natomiast, podczepili kosz transportowy do będącego w tym dniu
w użytku zawiesia łańcuchowego, jako dodatkowego elementu nośnego. Zawiesie użyte
do zaczepienia miało niesprawne dwa sprężynowe zabezpieczenia gardzieli haków, co doprowadziło w efekcie do ich wypięcia.
Instrukcja pracy kosza z żurawiem nie była uzgodniona w Urzędzie Dozoru Technicznego.
Nie ma dymu bez ognia
Pracownicy firmy montującej lampy nie byli upoważnieni do obsługi zawiesia żurawia.
Operator żurawia nie współpracował tego dnia
z hakowym, który jest odpowiedzialny za sposób przenoszenia przedmiotów. Jeden z pracowników wziął na siebie obowiązki hakowego, zaczepił kosz tak, jak umiał i rozpoczęto
pracę. Operator nie miał zatem prawa obsługiwać żurawia z koszem transportowym.
Pracownicy nie mieli badań dopuszczających do pracy na wysokości, a przede
wszystkim – co zdaniem inspektorów pracy
badających okoliczności zdarzenia było szcze-

gólnie naganne – pozostawiono tych ludzi bez
nadzoru.
Jak poinformował Waldemar Spólnicki,
koordynator PIP ds. EURO 2012 i zarazem
członek zespołu badającego wypadek, konstrukcja kosza użytego na budowie stadionu
nie przewiduje zabezpieczenia pracowników
w razie uwolnienia bądź zerwania elementu
nośnego kosza, dlatego Państwowa Inspekcja
Pracy podjęła działania legislacyjne w celu
wprowadzenia szczegółowych przepisów bhp
przy projektowaniu i eksploatacji tego typu
urządzeń. Inspektorzy pracy wstrzymali roboty transportowe przy użyciu takich koszy na inwestycjach EURO i nakazali zastąpić je innymi, bezpiecznymi metodami. Ponadto, wydane zostało polecenie przeprowadzenia kontroli u producentów koszy transportowych.
Inspektorzy pracy zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skierowali do sądów grodzkich trzy
wnioski o ukaranie za popełnione wykroczenia. Dziesięć osób kierownictwa budowy
ukarali mandatami kar nymi, a w stosunku
do czterech osób wystąpili z wnioskami
o wyciągnięcie konsekwencji służbowych
przez pracodawców.
Z rekontroli
Zgodnie z poleceniem głównego inspektora pracy Tadeusza J. Zająca powołany został
zespół do przeprowadzenia kontroli realizacji środków prawnych wydanych po wypadku

na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. W skład tego zespołu weszli: Wiesław
Bakalarz, ekspert w Głównym Inspektoracie
Pracy w Warszawie, Waldemar Spólnicki,
nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, Krzysztof Duda,
nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu i Zbigniew Plichta,
starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie w Gdańsku. Na przełomie lutego
i marca br. zespół przeprowadził kontrole
w siedmiu zakładach pracy, w tym rekontrolę u producenta i dystrybutora koszy do transportu osób typu KT01.
Kontrola w firmie ANBUD z Wejherowa,
która powierzyła w ramach umów cywilnoprawnych świadczenie usług polegających
na obsłudze żurawi wieżowych na budowie
Stadionu Narodowego, wykazała zrealizowanie wszystkich wydanych środków prawnych.
Właścicielka firmy przedłożyła oświadczenia, w których zaproponowała dalsze zatrudnienie wszystkich operatorów na podstawie
umów o pracę. Żadna jednak osoba, której zaproponowane zostały nowe warunki nie wyraziła na nie zgody.
Stwierdzono ponadto, że nie zapewniano
odpoczynku tygodniowego operatorom żurawi. Inspektorzy pracy uznali, że mimo obowiązujących strony umów cywilnoprawnych, właścicielka ma jednak obowiązek zapewnić
osobom obsługującym żurawie czas pracy wynikający z kodeksu pracy i przepisów bhp
w tym zakresie. Praca operatorów jest odpowiedzialna i niebezpieczna.
Kontrola w siedzibie PPW SAFETY we
Włocławku, wykazała zrealizowanie wydanych 18 wniosków wystąpienia. Część z nich,
dotyczących procedur poprawiających stan
bhp, właściciel wdrożył jako obowiązujące w zakładzie. Mimo to, na budowie Stadionu Narodowego w czasie kontroli stwierdzono, iż jeden z pracowników zakładu pracował na wysokości bez zabezpieczenia przed upadkiem
I P 4/2010

z wysokości. Osobę nadzorującą tę pracę ukarano mandatem karnym.
Konsorcjum pod lupą
Główna część rekontroli dotyczyła dwóch
członków konsorcjum realizującego budowę
Stadionu Narodowego tj. Alpine Construction
Polska Sp. z o.o. i Hydrobudowa Polska S.A.
Wydane po zbadaniu okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy decyzje nakazowe, jak
i wnioski wystąpień skierowane do pracodawców w całości zostały zrealizowane. Podstawą
ich wykonania było wydane w lutym br. przez
dyrektorów Alpine Construction i Dyrektora
Projektu 10 Zarządzeń bhp.
Rezultatem wydanych po wypadku na stadionie środków prawnych przez inspektorów
pracy oraz zainicjowanych przedsięwzięć
przez konsorcjum było wprowadzenie na budowie procedur dotyczących m. in.:
● kontroli systemu wprowadzania na budowę podwykonawców,
● comiesięcznej weryfikacji dokumentów podwykonawców i kontroli w zakresie prowadzenia robót zgodnie z instrukcją bezpiecznego prowadzenia prac i Planem BiOZ.
Obecnie sprawdzenia wprowadzanych maszyn i urządzeń dokonuje się na każdym etapie – od zamówienia po wydawanie sprzętu
z instrukcją obsługi.
Kontrolując budowy stadionów w Poznaniu,
Gdańsku i Warszawie, gdzie wykonawcą jest

to samo konsorcjum, inspektorzy pracy zauważyli, że nie zawsze wewnętrzne procedury poprawiające stan bhp są skutecznie wprowadzane na niższe struktury organizacyjne budowy.
Dotyczy to także podwykonawców na poszczególnych 14 sekcjach budowy, a wynika to z wiedzy pracowników średniego i niższego szczebla nadzoru. Przyjęto tu system informowania osób drogą elektroniczną za potwierdzeniem. Ta forma budzi jednak wątpliwości co
do skuteczności zapoznawania się z treścią aktów wewnętrznych.
Nauka na błędach,
brak koordynacji?
Kierownictwa konsorcjum nie przekazują
posiadanej wiedzy i doświadczenia odnośnie
zagadnień bhp do poszczególnych oddziałów.
Przykładem tego jest np. nieprzekazanie
na budowę w Warszawie i Gdańsku natychmiastowej informacji o okolicznościach i przyczynach oraz obowiązujących zasadach pracy kosza transportowego po wypadku w Poznaniu, 10 listopada ub. r. Informację tę przekazano dopiero po wypadku, do którego doszło na stadionie
w Warszawie.
Realizując budowę
stadionu w Warszawie
nie skorzystano z doświadczeń członków

Na budowie Stadionu
Narodowego
W czasie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono między innymi:
● nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia krawędzi stropów na niektórych sekcjach,
● brak wła ści we go za bez pie cze nia
przed upadkiem do otworów w stropach,
● brak wszystkich elementów rusztowań
PERI i ich odbiór przez upoważnione osoby
mimo stwierdzonych braków ,
● wykonywanie prac na wysokości przy betonowaniu słupa przez pracowników nie posiadających zabezpieczeń,
● nieprawidłowości dotyczące składowania
i oznakowania w magazynie centralnym.
Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia montażu konstrukcji stalowej dachu przez
podwykonawcę Mostostal Zabrze – Holding S.A. Zobowiązano konsorcjum do bezwzględnego przestrzegania przepisów, zasad
i obowiązujących procedur przewidzianych
w Planie BiOZ.
Suma sumarum
Łącznie, inspektorzy pracy
dokonali sprawdzenia prawie 50
decyzji i wniosków pokontrolnych w siedmiu skontrolowanych zakładach pracy. W czasie
przeprowadzania kontroli wydali ponownie 17 decyzji na piśmie (dwie wstrzymujące roboty) i 44 decyzje ustne, które zostały wykonane jeszcze w czasie
trwania kontroli oraz 32 wnioski w wystąpieniach. Cztery osoby z nadzoru naruszające
przepisy bhp, zostały ukarane mandatami karnymi.
Waldemar Spólnicki
koordynator PIP ds. EURO 2012
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budowlanych, ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska.
Podsumowaniem przeprowadzonych
kontroli było seminarium na temat bezpieczeństwa i higieny w oczyszczalniach
ścieków, zorganizowane pod koniec ubiegłego roku w Urzędzie Miasta Częstocho-

Z inspektorskiej praktyki

Oczyszczalnie ścieków
Iwona Kristek

Mirosław Wójcik

Realizując zadania kontrolne, przewidziane w planie pracy dla Branżowego Zespołu Gospodarki Komunalnej działającego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, od marca
do września ub. r. przeprowadzono 14 kontroli przestrzegania przepisów bhp w oczyszczalniach ścieków bytowych o przepustowości od 48 do 12 550 m3/dobę. W kontrolowanych jednostkach zatrudnionych było 928 pracowników, w tym 129 osób bezpośrednio przy pracach
związanych z ich obsługą.
Głównymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli zagadnień
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach
ścieków były:
– brak klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem (64,3 % ogółu kontrolowanych
oczyszczalni),
– brak wymaganego sprzętu ratunkowego (50% ogółu kontrolowanych oczyszczalni),
– niezapewnienie zgodnych z przepisami dojść do stanowisk pracy (42,9% ogółu kontrolowanych oczyszczalni),
– nieokreślenie podstawowych wymagań bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych (42,9% ogółu kontrolowanych
oczyszczalni),
– nieprzestrzeganie obowiązku prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych
na pisemne polecenie (28,5% ogółu kontrolowanych oczyszczalni),
– brak lub nieprawidłowa instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla całej
oczyszczalni ścieków, ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrożonych zatruciami, wybuchem
lub utonięciem (42,9% ogółu kontrolowanych oczyszczalni),
– nieuwzględnienie w instrukcjach procedur postępowania w razie awarii lub wypadku związanych z uwolnieniem szkodli-

wego czynnika biologicznego (42,9% ogółu kontrolowanych zakładów),
– brak przyrządów kontrolno-pomiarowych i sygna li za cyj nych, słu żą cych

dziej, że w połowie kontrolowanych zakładów dodatkowo:
– nie opracowano programów poszczególnych rodzajów szkoleń w zakresie bez-

Prowizorycznie wykonana rama stalowa podtrzymująca węże napowietrzające, zamocowana do „muru” z niezwiązanych zaprawą pustaków.
do ostrzegania przed substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi (35,7%).

Bez
standardów
Nieprawidłowości wskazują na niezachowanie podstawowych procedur niezbędnych dla zapewnienia wymaganych standardów bezpieczeństwa w stosunku do osób
wykonujących prace w narażeniu na czynniki szkodliwe i niebezpieczne. Tym bar-

pieczeństwa i higieny pracy, uwzględniających m. in.: umiejętności stosowania
środków zabezpieczających, ratowania
i udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w sytuacjach awaryjnych przy stosowaniu środków chemicznych na terenie
oczyszczalni ścieków,
– nie dopełniono obowiązku konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
– nie zapewniono pracownikom dostępnych szczepień ochronnych, np.: przeciwko WZW i tężcowi,
– nie zorganizowano odpowiednio wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
– nie zapewniono środków do odkażania skóry i błon śluzowych.
Uwagę zwracają również nieprawidłowości w zakresie użytkowania obiektów
I P 4/2010

Mocno skorodowana powierzchnia betonowej
płyty podestu osadników reakcyjnych.

Roztwór siarczanu żelaza – PIX 112, 122, 123 przechowywany w zbiornikach tworzywowych ustawionych na zewnątrz budynku na paletach
drewnianych w stelażach metalowych, stelaże są skorodowane, a palety przegnite – widoczne na zewnątrz zbiorników wytrącenia siarczanu żelaza.
technologicznych oczyszczalni ścieków.
W 35,7% skontrolowanych zakładów stwierdzono niewłaściwy stan techniczny obiektów technologicznych i pomieszczeń pracy. Ponad połowa pracodawców nie dopełniła obowiązku wyposażenia obiektów
w tablice ostrzegające przed niebezpie-

Nie w pełni przykryty kanał technologiczny w pomieszczeniu zasuw
osadu czynnego, dodatkowo mocno skorodowane kraty przykrywające kanał.
czeństwem dla życia lub zdrowia oraz w tablice ostrzegające przed występowaniem
zagrożenia czynnikami biologicznymi.

Brak wiedzy i pieniędzy?
Osoby odpowiedzialne za stan bhp
w oczyszczalniach ścieków w trakcie kontroli przyznawały, że obok niewystarczającej znajomości przepisów, przyczyną nieprawidłowości jest również brak dostatecznych środków finansowych, które mogłyby być przeznaczone na poprawę warunków bhp. Natomiast praktyka wskazuje, że
likwidacja większości nieprawidłowości
nie wymaga dużych funduszy, a sprowadza
się jedynie do zapewnienia skutecznego
4/2010 IP

nadzoru nad zatrudnionymi pracownikami
przez osoby do tego zobowiązane, nietolerowania odstępstw od zasad bezpiecznej
pracy i lekceważenia przez pracowników
występujących zagrożeń.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy wydali: 248 decyzji, 77 wniosków zawartych
w 12 wystąpieniach, dwa mandaty karne
w łącznej wysokości 2 800 zł oraz zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w formie ostrzeżenia.
Ponadto, w przypadku kontrolowanej
oczyszczalni ścieków w Bielsku Białej
(należącej do prywatnej spółki), wystosowano pisma do: Śląskiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatury w Bielsku-Białej, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Bielsku-Białej oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie użytkowania obiektów

Niezabezpieczona pokrywą rozdzielnica
elektryczna szafy sterującej.
wy. Wzięły w nim udział osoby kierujące
oczyszczalniami oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami
komunalnymi, w ramach których działa
większość skontrolowanych oczyszczalni, a zlokalizowanych na terenie należącym
do właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.
Iwona Kristek
Mirosław Wójcik
OIP Katowice Oddz. w Bielsku-Białej

Po raz kolejny w tak krótkim czasie musimy się pogodzić z niesprawiedliwością losu i z wielkim bólem w sercu pożegnać naszego dobrego kolegę i rzetelnego współpracownika

Stanisława Niżyńskiego
wieloletniego pracownika legnickiego Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, zaangażowanego w sprawy ochrony pracy osób niepełnosprawnych nadinspektora sekcji ds. egzekucji i osób niepełnosprawnych, który niespodziewanie odszedł od nas 9 marca 2010 r.
Radość życia biła od Niego stale i dlatego nieprawdopodobnym wydaje się,
iż mogło ono zgasnąć tak nagle. Nie jesteśmy przygotowani na taką stratę. Będzie nam brakować Jego dowcipu, śmiechu… wszystkiego, co z Nim związane.
Stasiu! Nie ma Ciebie już z nami ciałem, lecz swego ducha pozostawiłeś w nas
na zawsze.
Żegnaj!
Kierownictwo i współpracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy
we Wrocławiu
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wych, czy przykrych dla kontrolowanych. Zachowując obiektywizm, zachowuje się szacunek nie tylko dla siebie, ale także dla urzędu, który reprezentuje kontrolujący.

Etyka

Między młotem,
a kowadłem

w działalności kontrolnej
Henryk Buchowicz
W gospodarce wolnorynkowej, charakteryzującej się znaczną liczbą
prywatnych podmiotów zatrudniających pracowników, zmieniły się
warunki, w jakich działają inspektorzy pracy. Zmiany te determinują
w szczególności konieczność przyjęcia i stosowania w praktyce
kontrolnej optymalnych zachowań inspektorów pracy, które pozwolą na skuteczność działań kontrolnych i zapobiegną ewentualnym
konfliktom pomiędzy kontrolującym i kontrolowanym. Zasadniczą
rolę w postępowaniu inspektora pracy powinna odgrywać etyka.
Z psychologicznego punktu widzenia każda kontrola posiada walor oceniający, a osoby kontrolowane z reguły nie akceptując takiej sytuacji, czują się zagrożone w swoich
działaniach. Taki stan powoduje negatywną
postawę wobec kontrolerów, a nawet agresję kontrolowanych. W związku z tym, sposób realizowania czynności kontrolnych powinien uwzględniać nie tylko wszystkie
aspekty kontroli, ale i etyczny poziom działań inspektorskich. Od pracowników kontroli (kontrolujących) należy zatem oczekiwać
wyjątkowo poprawnych postaw i praktycznego rozwiązywania problemów etycznych.
Podczas kontroli należy dokonywać wyboru takiego sposobu jej prowadzenia, aby nie
było napięć, nieporozumień i konfliktów. Jest
to niezwykle trudne. Dlatego, wydaje się celowe podanie kilku przykładów zachowań,
a także wymogów, jakie winny być spełnione dla uzyskania efektywności i jakości
działań oraz ograniczenia stresu związanego
z wykonywaniem trudnych zadań kontroli.
Przy czym, praktyczne propozycje nie wynikają z teorii, ale z obser wacji i praktyki.
W czym tkwi problem?
Zachowania i wymogi, jakie powinny być
stosowane przez kadrę inspektorską, dające
gwarancję etycznego postępowania są wielorakie. Istotnym jest profesjonalizm w działaniach kontrolnych. Inspektor pracy powinien otrzymywać zadania, do których ma odpowiednie przygotowanie zawodowe i doświadczenie. Pomocnym w tym powinny być
różne formy dokształcania zawodowego.
Znaczącym problemem związanym z działalnością kontrolną inspektora pracy jest presja czasu, w jakim należy przeprowadzić czyn-
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ności kontrolne. W praktyce wiąże się to
z wielością nałożonych przez przepisy zadań
do zrealizowania, co z kolei uwarunkowane
jest społecznym zapotrzebowaniem na badanie zjawisk mogących zagrażać bezpieczeństwu zatrudnionych.
Kolejnym zagadnieniem na gruncie utrzymania właściwych postaw etycznych inspektora pracy jest tzw. konflikt interesów. Polega on na tym, że inspektor pracy podejmuje wszelkie działania zmierzające do tego, aby
stwierdzony stan faktyczny sprzeczny z przepisami prawa został doprowadzony do stanu
zgodnego z prawem. Takie działania niekiedy nie są zgodne z oczekiwaniami kontrolowanych, którzy, chcąc uniknąć niewłaściwych
sytuacji, mogą proponować kontrolującym zachowania naruszające zasady etyki w zamian
za złagodzenie rygorów prawnych lub pomijanie niektórych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli. Stąd też, rozwaga
i dbałość o prestiż urzędu powinny przyświecać każdemu kontrolującemu. Należy wyrazić przekonanie, że tak właśnie jest.
Warunkiem skuteczności wykonywania zadań kontrolnych winna być silna świadomość
misji, która towarzyszy pracy inspektorskiej. Wyrażać się ona musi przede wszystkim determinacją w walce o ludzką i pracowniczą godność zatrudnionych oraz ich bezpieczeństwo.
Obiektywizm w działaniach, to kolejny warunek realizowania zadań kontrolnych. Nie
ulega wątpliwości, że kontrolujący powinien postępować zgodnie z obowiązującym
prawem. Zobowiązuje to do bezstronności
i działań bez uprzedzeń oraz nieulegania presji tych, którzy chcieliby, aby ustalenia miały wypaczony charakter. Działania nie mogą
też pomijać spraw drażliwych, niekomforto-

Niekomfortową sytuacją dla inspektora
pracy jest dokonywanie obiektywnej oceny
działań jednostek podległych, z których wywodzi się kontrolujący. W szczególności dotyczy to pracowników kontroli wewnętrznej,
która na zlecenie kierownictwa urzędu dokonuje oceny pracy podległych struktur.
Pod względem psychicznym, w wielu sytuacjach kontrolujący znajduje się pod presją
skrajnych emocji. Z jednej strony pragnie
obiektywnie dokonać oceny pracy określonych struktur, z drugiej – znając osoby kontrolowane i ich niedoskonałości – ma dylemat, jakie rozwiązania przyjąć, aby poprawnie wywiązać się z nałożonych obowiązków.
Zachowanie kontrolującego nie powinno
budzić wątpliwości. W każdej sytuacji stwierdzony stan faktyczny sprzeczny z przepisami prawa, czy sprzeczny z decyzjami podjętymi przez kierownictwo urzędu, powinien
być przedstawiony w sposób obiektywny, nawet jeśli ustalenia są niepomyślne dla kontrolowanego. Lepiej bowiem pokazać problem tak, jak on w rzeczywistości wygląda,
niż ukrywać stan faktyczny. W przeciwnym
razie byłoby to typowe działanie nieetyczne.
Obiektywizm pozwala na podejmowanie
trafnych decyzji zmierzających do poprawy
ocenianego odcinka działalności urzędu,
czy poszczególnych jego pracowników. Z kolei kontrolowani nie mogą odbierać niekorzystnych dla siebie ustaleń kontroli jako braku życzliwości dla nich, czy próby odwetu,
gdyż taki sposób myślenia prowadzi do nikąd.
Uczciwość w działaniach kontrolnych, to
kolejna cecha, która jest nierozerwalnie
związana z obiektywizmem w postępowaniu
kontrolnym. Kontrolujący powinien przy wykonywaniu swych obowiązków postępować
uczciwie, czyli zgodnie ze swoją najlepszą wolą, wiedzą i przekonaniami.

troli. Wcześniejsze ujawnianie wyników kontroli jest sytuacją niebezpieczną. Okazać się
bowiem może, że osoba kontrolowana dysponuje dodatkowymi argumentami, czy dokumentami powodującymi konieczność weryfikacji dotychczasowych ustaleń. W takiej
sytuacji kontrolujący może stać się niewiarygodnym partnerem i narazić na szwank
swój zawodowy prestiż. Wyjątek mogą stanowić tzw. głośne medialnie sprawy, ale i w takich przypadkach należy zachować wyjątkową rozwagę w formułowaniu jakichkolwiek
osądów, a bazować jedynie na informacji, która powinna dotyczyć przedmiotu kontroli,
a nie dotychczasowych wstępnych ustaleń,
które mogą ulec weryfikacji.
Kolejną cechą, którą powinien charakteryzować się kontrolujący, jest cierpliwość.
Chodzi tu o precyzyjne wyjaśnianie problemów stwierdzonych jako nieprawidłowości,
które – rzecz jasna – nie są zgodne z oczekiwaniami kontrolowanych. Należy także
uzasadniać swoje stanowiska zawarte w dokumentacji pokontrolnej.
Ważną i niezwykle istotną cechą inspektora pracy powinna być pokora wobec same-
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Nie dać się sprowokować
Niestety, do częstych zjawisk występujących w pracy kontrolnej należy agresja kontrolowanego wobec kontrolującego. W takich
przypadkach inspektor pracy powinien zachować wyjątkowy spokój i opanowanie, aby nie
pogłębiać stanu konfliktowego. Należy pamiętać o tym, że kontrolowany także przeżywa
stres związany z czynnościami kontrolnymi
i ma prawo – choć nie powinien – do wyrażania swoich emocji w sposób nieodpowiedni. W sytuacjach drastycznych należy zwrócić się o pomoc do przełożonych lub – w ostateczności – do organów ścigania.
Konsekwencja w działaniu, to następne pożądane zachowanie, jakie powinno być udziałem kontrolującego. Oprócz skromności, należy jednocześnie wykazywać konsekwencję
w egzekwowaniu przepisów prawa. Wydanie

Redakcja zaprasza
Moja niezapomniana kontrola
Inspektorów pracy zapraszamy do współredagowania
cyklu publikacji pod wspólnym tytułem Moja niezapomniana kontrola. Chcemy zamieszczać najciekawsze historie dotyczące inspektorskiej praktyki kontrolnej.
Relacje sytuacji trudnych, intrygujących, pouczających,
ale także przykłady ilustrujące szczególnie skomplikowane czy frustrujące z różnych powodów czynności
kontrolne.
Materiały do druku o dowolnej objętości prosimy przesyłać na adres red. prowadzącego Inspektora Pracy:
bpietruszka@gip.pl
Licząc na pozytywny odzew i owocną współpracę oczekujemy na Państwa teksty.
Redakcja

Cierpliwie i w tajemnicy
Inspektor pracy prowadzący czynności
kontrolne ma przestrzegać tajemnicy dokonanych ustaleń z poszanowaniem obowiązujących przepisów i dóbr osobistych. Wyniki
kontroli należy ujawniać przede wszystkim
kontrolowanemu – po całkowitym zakończeniu kontroli, kiedy wszystkie stwierdzone stany faktyczne zostały ujęte w protokole z kon-

go siebie, zarówno co do własnych doświadczeń, jak i posiadanej wiedzy zawodowej. Mając odpowiednią wiedzę w tej, czy innej dziedzinie, możliwe jest przecież spotkanie kogoś, kto tej wiedzy ma więcej.

Nie tylko pracą inspektor żyje
Pana Adama Derzę, nadinspektora pracy z OIP w Lublinie, od dzieciństwa fascynują motocykle. Za pośrednictwem naszego miesięcznika kieruje do Kolegów
i Koleżanek z inspekcji pracy zaproszenie do zorganizowania Klubu Motocyklowego Pracowników PIP. Do-
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decyzji, czy wniosków pokontrolnych powinno być monitorowane w celu zapewnienia ich
realizacji. Bez takich działań skazujemy się
na brak szacunku ze strony kontrolowanych
i wykazujemy także brak szacunku dla własnej
pracy.
Etyczność postępowania w działalności
kontrolnej może być zagwarantowana tylko
przez pracowników legitymujących się odpowiednimi cechami osobowymi, w szczególności takimi jak: spokój, opanowanie, umiejętność pracy w zespole, koleżeńskość, dyspozycyjność, uczciwość, obiektywizm, niekonfliktowość, pracowitość. Powinni mieć odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktykę zawodową wyniesioną czy to z pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, czy z innych zakładów
pracy. Powinni być lojalni, utożsamiać się z celami i zadaniami urzędu.
Należy żywić nadzieję, że w trudnej inspektorskiej pracy zadania wykonywane są i będą przez kadrę o tych najwyższych standardach osobowych i postępowaniu uwzględniającym wszelkie założenia dobrej kontroli.
Henryk Buchowicz
OIP Kielce

tychczas swój akces zgłosiło 10 Kolegów z całego kraju. Pan Adam proponuje zorganizowanie dwu-, trzydniowego rajdu motocyklowego w Kazimierzu Dolnym
n. Wisłą, np. w majowy weekend, w trakcie którego zostałyby powołane podstawowe struktury klubu.
„motoPIP”

Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe:
Adam Derza 81 53 71 136; 665 664 686
aderza@lublin.oip.pl

Zainteresowania, pasje, hobby
Wśród pracowników inspekcji, wielu ma bardzo ciekawe
zainteresowania, pasje, hobby. Stanowią one znakomitą odskocznię od codziennych inspekcyjnych obowiązków, często są formą odstresowania. Są inspektorzy
pracy, którzy np. kolekcjonują różne przedmioty, piszą
wiersze, publikują opowiadania, śpiewają dla przyjaciół
czy prezentują swój talent wokalny na koncertach chóru, i tacy, którzy uprawiają górską wspinaczkę, latają
na paralotniach, podróżują…
Wszystkich, którzy chcieliby opowiedzieć o swoich zamiłowaniach i podzielić się nimi z czytelnikami Inspektora Pracy redakcja prosi o kontakt telefoniczny lub
mailowy: O22 42 03 732, bpietruszka@gip.pl
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Dlaczego utonęła Rozgwiazda?
W celu ominięcia tego rejonu skierowano się na jego północno-wschodni kraniec,
który osiągnięto około godziny 20.30 i rozpoczęto żeglugę wzdłuż linii granicznej poligonu, w odległości ok. 12 Mm od brzegu.
W tym czasie wiatr wiejący już z kierunku
zachodniego, wzrósł do 6° B, a stan morza
do 4°. Znaczne falowanie utrudniło, a wraz
z upływem czasu uniemożliwiło wspomaganie holowania przez szalandy, wobec czego
o godzinie 23.20 od zespołu odłączyła się szalanda SM-103, a w kilka godzin później, również szalanda SM-101.
Holowanie kontynuował jedynie holownik STEFAN. Ciężkie warunki hydrometeorologiczne sprawiły, że jego efektywność
była bliska zeru. Kierownictwo firmy nie zdecydowało się na wysłanie, bazującego w tym
czasie w Kołobrzegu, holownika MARCIN
z uwagi na małą dzielność morską tej jednostki. Wynajęto natomiast od Zakładu
Usług Żeglugowych Spółka z o.o. w Szczecinie holownik GOLIAT, który dysponuje
mocą 1104 kW, co daje mu uciąg na palu 18
T, a ponadto jest wyposażony w linę holowniczą odpowiednią do tego uciągu.
Podążający z odsieczą GOLIAT dotarł
do zespołu 17 października około godziny 3.20. Zgodnie z decyzją kierownika holownika STEFAN, hol z GOLIATA podano
na STEFANA w ten sposób, że na jego
przedzie był GOLIAT sprzężony swoim holem szeregowo ze STEFANEM, a za nim,
na jego holu ciągnięta była ROZGWIAZDA.

fę, a dziób uniósł się do góry. Kadłub stanął pionowo i po kilku sekundach pogłębiarka przewróciła się dnem do góry.
Kierownik STEFANA niezwłocznie
nadał sygnał MAY DAY. Odpowiedziało Witowo Radio i rozpoczęto akcję ratowniczą,
w trakcie której na pokład STEFANA podniesiono zwłoki jednego z członków załogi pogłębiarki. Około godziny 7.40 ROZGWIAZDA całkowicie pogrążyła się w wodzie. Drugie, unoszące się na powierzchni, ciało wydobył ratownik spuszczony
z helikoptera. Ofiary były nieubrane i miały na sobie niezapięte kamizelki asekuracyjne. (Kamizelki te, zgodnie z instrukcją
producenta, zmniejszają ryzyko utonięcia,
nie gwarantują ratunku. Nie były to środki ratunkowe w rozumieniu przepisów
bezpieczeństwa żeglugi) Zwłoki pozostałych trzech osób wydobyto, w wyniku penetracji wraku przez płetwonurków, w okresie od grudnia 2008 do maja 2009 r.
Dla ustalenia przyczyny zatonięcia
ROZGWIAZDY najistotniejsze było ustalenie czy kadłub tej jednostki jest uszkodzony oraz charakter tego uszkodzenia, a także położenie rzuconej kotwicy w stosunku do wraku. Do grudnia 2009 r. płetwonurkowie nie stwierdzili istotnych uszkodzeń kadłuba, ani nie odnaleźli kotwicy. Zaprzestano więc dalszych poszukiwań i sformułowano wnioski.

Dnem do góry

Najbardziej prawdopodobną bezpośrednią przyczyną przewrócenia się i zatonięcia pogłębiarki było rzucenie kotwicy za-

Gdy holowano pogłębiarkę stan morza
przekroczył 5°, a siła wiatru wzrosła
do 10° B. Około godziny 6.20 zerwał się hol
pomiędzy STEFANEM a ROZGWIAZDĄ.
Pogłębiarka zaczęła dryfować. Przy panujących warunkach holowniki STEFAN
i GOLIAT potrzebowały 30 minut, aby rozłączyć hol. W tym czasie kapitan pogłębiarki dostał kategoryczny zakaz rzucenia
kotwicy i polecenie czekania na holownik.
Pomiędzy godziną 6.45, a 6.50 kierownik
ROZGWIAZDY przekazał drogą radiową,
że mimo wszystko kotwicę już rzucił.
Z prowadzonych w tym czasie rozmów telefonicznych wynikało, że poszycie pogłębiarki zostało uszkodzone i do kadłuba zaczęła wdzierać się woda. Pomiędzy godziną 6.50, a 6.55 pogłębiarka dostała gwałtownego przechyłu na lewą burtę i na ru-
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Nie ma dymu bez ognia

sadniczej z rufy ROZGWIAZDY, co wywołało niezrównoważony moment przechylający, którego parę sił stanowiły:
● napór wiatru i fali z dziobu jednostki unoszące go do góry,
● siła dynamiczna, działająca w kierunku ukośnie przeciwnym do kierunku
dryfu pogłębiarki przez napięcie liny kotwicznej.
Do przyczyn pośrednich zaliczono,
chronologicznie:
– niewykonanie w PRCiP czynności
związanych z planowaniem podróży, do których zobowiązywał zakładowy zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
– nieprawidłowy skład załogi pogłębiarki – bez zmiennika wachtowego dla kapitana jednostki, co po trzech dobach podróży miało negatywny wpływ na stan psychofizyczny kapitana,
– nieprawidłowy skład zespołu holowniczego, nieodpowiadający przewidywanym
warunkom pogodowym,
– nieprawidłowe szeregowe sprzężenie
zespołu holującego w układzie holownik
GOLIAT – holownik STEFAN – pogłębiarka, czym doprowadzono do zerwania „słabego ogniwa” w postaci holu STEFANA.
Komisja, w sporządzonym raporcie,
szczegółowo uzasadniła swoje stanowisko,
jednocześnie wskazując imiennie sprawców
kolejnych zagrożeń. W stosunku do tych
osób, skierowano podejrzenie popełnienia
przestępstwa do właściwej prokuratury. Raport wraz z załącznikami został również udostępniony do wykorzystania Izbie Morskiej w Szczecinie, prowadzącej zgodnie ze
swoją właściwością, postępowanie w sprawie tego wypadku morskiego.
Bernard Dąbrowski
OIP Gdańsk

Z ogromnym żalem żegnamy kolejnego bliskiego kolegę z naszego grona, emerytowanego, długoletniego inspektora pracy

Bronisława Fedejko
który 17 marca 2010 roku odszedł po ciężkiej chorobie.
Niemożliwym będzie Go zapomnieć. Był człowiekiem, który do ostatnich dni
żył Inspekcją. Zawsze pomocny, uśmiechnięty, zainteresowany tym, co dzieje
się wśród nas. Członek Dolnośląskiej Komisji ds. Budownictwa przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, rzeczoznawca ds. BHP. Wielki człowiek
o wielkim sercu…
Teraz swym uśmiechem będzie wspierał tych z naszych współpracowników,
którzy odeszli tak niedługo przed nim.
Kierownictwo i współpracownicy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu
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NORMY
06.00.00 PN-EN 12385-1+A1: 2009 Liny
stalowe – Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania ogólne. – Zastępuje PN-EN 123851+A1: 2008; [zatwierdzona przez Prezesa
PKN dnia 25 września 2009 r.].
Określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji i badania lin
stalowych. W załącznikach opisano kryteria
pobierania próbek i odbioru w badaniach typu dla lin produkowanych seryjnie oraz podano wymagania dotyczące badania drutów
z liny.

22.02.27 PN-EN 13852-2: 2009 Dźwignice. Dźwignice nielądowe. Część 2: Żurawie
pływające. – Zastępuje PN-EN 13852-2: 2005;
[zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 16 lutego 2009 r.].
Przedstawiono wymagania dotyczące żurawi pływających łącznie z ich podstawami
nośnymi i konstrukcją. Określono również wymagania dotyczące podnoszenia osób.
00.00.30 PN-EN 13889+A1: 2009 Szakle
stalowe kute dla dźwignic. Szakle podłużne
i okrągłe. Klasa 6. Bezpieczeństwo. – Zastępuje PN-EN 13889+A1: 2008; [zatwierdzona
przez Prezesa PKN dnia 25 września 2009 r.].
W normie określono wymagania dotyczące szakli stalowych kutych, podłużnych i okrągłych, klasy 6. dla dźwignic w zakresie dopuszczalnych obciążeń roboczych od 0,5 t do maksimum 25 t. Niniejsza norma dotyczy jedynie
szakli z gwintowanymi sworzniami.
13.02.27 PN-EN 14658: 2009 Urządzenia
i systemy do transportu ciągłego. Główne wyma ga nia bez pie czeń stwa dla urzą dzeń
do transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego. – Zastępuje PN-EN 14658: 2005; [zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 19 grudnia 2008 r.].
W normie ustalono wymagania bezpieczeństwa dotyczące stacjonarnych, przejezdnych i przesuwnych urządzeń do transportu materiałów sypkich. Uwzględniono
istotne zagrożenia powstające podczas użytkowania oraz podczas przejazdu i przesuwania urządzeń do transportu ciągłego. Opisano działania zmierzające do usunięcia lub
zmniejszenia tych zagrożeń, o ile urządzenia
do transportu ciągłego są stosowane zgodnie ze swym przeznaczeniem, a wytwórca
przewidział i uwzględnił zagrożenia.
05.03.27 PN-EN 61557-1: 2009 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych
sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych
do 1500 V. Urzą dze nia prze zna czo ne
do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 1: Wymagania ogólne. – Zastępuje PN-EN 615571: 2007; [zatwierdzona przez Prezesa PKN
dnia 28 sierpnia 2009 r.].
Określono ogólne wymagania dotyczące
urządzeń pomiarowych i monitorujących
przeznaczonych do sprawdzania bezpieczeństwa elektrycznego w niskonapięciowych
sieciach elektroenergetycznych.ch do 1500 V.

15.00.26 PN-EN 62305-3: 2009 Ochrona
odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektów i zagrożenie życia. – Zastępuje: PN-EN 62305-3: 2006, PN-IEC 61024-1: 2001,
PN -IEC 61024-1-2: 2002, PN -E -0500304: 1992; [zatwierdzona przez Prezesa PKN
dnia 25 marca 2009 r.].
Przedstawiono wymagania dotyczące
ochrony obiektów przed uszkodzeniami fizycznymi za pomocą urządzenia piorunochronnego (LPS) oraz ochrony istot żywych przed porażeniem napięciami dotykowymi i krokowymi w sąsiedztwie LPS. Norma ma zastosowanie do projektowania, instalowania, sprawdzania i konser wacji LPS
w obiektach bez ograniczenia ich wysokości
oraz ustalania środków do ochrony istot żywych przed obrażeniami wskutek napięć dotykowych i krokowych.
15.00.26 PN-EN 62305-4: 2009 Ochrona
odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. – Zastępuje PN-EN 62305-4: 2006, PN-IEC 613121: 2001, PN-IEC/TS 61312-2: 2003, PN-IEC/TS 61312-3: 2004; [zatwierdzona przez
Prezesa PKN 25 marca 2009 r.].
Norma zawiera informacje na temat środków ochrony przeznaczonych do ograniczania ryzyka trwałego uszkodzenia (spowodowanego piorunowym impulsem elektromagnetycznym) układów elektrycznych i elektronicznych w obiektach. Norma nie dotyczy
ochrony przed piorunowymi zakłóceniami
elektromagnetycznymi, które mogą powodować wadliwe działanie urządzeń elektronicznych.
00.00.00 PN-ISO 17724: 2009 Symbole
graficzne. Słownik. – [Zatwierdzona przez
Prezesa PKN dnia 2 kwietnia 2009 r.].
Zdefiniowano terminy dotyczące symboli graficznych, głównie symboli przeznaczonych do informacji publicznej oraz stosowania na urządzeniach i znakach bezpieczeństwa.
15.00.26 PN-HD 60364-7-740: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe
instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków. – Zastępuje PN-HD 60364-7-740: 2006; [zatwierdzona przez
Prezesa PKN dnia15 grudnia 2008 r.].
Opracowała: Danuta Szot
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Dlaczego utonęła Rozgwiazda?
Znamy już raport sporządzony przez specjalną niezależną komisję powołaną do zbadania
przyczyn i okoliczności zatonięcia pogłębiarki „Rozgwiazda”. W katastrofie, która rozegrała
się na morzu w okolicach Kołobrzegu 17 października 2008 roku, zginęło pięciu członków załogi. Przyczyny tragedii badały zarówno prokuratura, jak i Izba Morska w Szczecinie.
Armatorem pogłębiarki było Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z o.o. z Gdańska. Firma wykonuje prace hydrotechniczne w portach, buduje i remontuje nabrzeża portowe, pogłębia i konser wuje akweny portów i tory wodne, a także dostarcza kruszyw morskich. Prace wykonuje
przy użyciu specjalistycznych jednostek pływających. Do czerpania urobku z dna akwenów stosuje pogłębiarki, a do wywozu
urobku tzw. szalandy. Pomocniczymi jednostkami obsługującymi jednostki robocze są holowniki i motorówki.
W PRCiP opracowano i wdrożono zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Jego elementem są m.in.
instrukcje: wyjście w morze, holowanie oraz kotwiczenie,
wachta kotwiczna, odkotwiczenie.
Krótka charakterystyka jednostek, które 14 października 2008 r. wyszły w podróż morską do Świnoujścia:
Pogłębiarka wieloczerpakowa ROZGWIAZDA, bez własnego napędu, ze spalinowo elektrycznym napędem urządzeń
technologicznych. W czasie pogłębiania czerpany urobek poda-

ka charakteryzowała się dużą statecznością początkową przy małych przechyłach, jednakże zasięg kątowy momentu prostującego przy dużych przechyłach był niewielki. Wielkością charakteryzującą stateczność statku przy dużych przechyłach jest zasięg
kąta, do jakiego moment przechylający może być zrównoważony przez moment prostujący. Wielkość ta zależna jest zarówno
od kształtu zanurzonej części kadłuba, jak też położenia środka ciężkości. W tym przypadku, gwarancja, że zwiększenie momentu przechylającego zostanie zrównoważone przez moment
prostujący, przy ustalonym w trakcie postępowania stanie załadowania jednostki, miała zasięg do około 22° przechyłu bocznego;
Holownik STEFAN, wybudowany w 1964 roku w Magdeburgu, o długości 28,74 m i pojemności brutto 132,35 RT. Jego napęd stanowił silnik wysokoprężny o mocy 296 kW. Wielkością charakterystyczną dla holowników jest tzw. „uciąg na palu”, który wynosił 6 T. Statek ten został przez administrację
morską dopuszczony do uprawiania żeglugi krajowej (do 12 mil
morskich od brzegu) bez ograniczeń siły wiatru i stanu morza. Holownik był wyposażony w stalową linę holowniczą adekwatną do jego uciągu, o średnicy 24 mm i sile zrywającej 300,6 kN;
Dwie szalandy (SM-PRC-101 i SM-PRC-103) o długości ok. 59 m, pojemności brutto 539
RT. Każda z nich wyposażona w dwa silniki wysokoprężne o łącznej mocy ok. 400 kW na każdej
szalandzie.

Stefan nie dał rady

wany był do komory gruntowej i następnie przez rynny zsypowe do szaland. Pogłębiarka została wybudowana w Holandii. Całkowita jej długość wynosiła 51,42 m, szerokość 12,04 m, a pojemność brutto 747 RT. Po ostatniej pracy, wykonywanej
w porcie Gdynia, pogłębiarka została wyremontowana na terenie bazy przedsiębiorstwa. W skład wyposażenia jednostki wchodziła jedna kotwica o znaczeniu żeglugowym, podwieszona na lewej burcie na rufie. Jej napęd stanowiła winda zlokalizowana
pod pokładem w pomieszczeniu ładowni. Druga zasadnicza kotwica, dziobowa, w trakcie podróży nie mogła być użyta, gdyż
obsługująca ją winda na pokładzie była niesprawna. Pogłębiar-

Prognoza trzydniowa z 13 października 2008 r.
przewidywała siłę wiatru od 6 do 7° B z kierunków południowo-zachodnich, z tendencją zmiany kierunków na północny. W tym dniu wstrzymano wyjście zespołu. W efekcie, zespół odcumował od nabrzeża w bazie około godziny 13.00
następnego dnia. Po całkowitym ufor mowaniu
zespołu na redzie Gdańska, około godziny 15.30
rozpoczął podróż morską do Świnoujścia. Zespół ufor mowany był w ten sposób, że od dziobu pogłębiarkę holował STEFAN. Do obu burt ROZGWIAZDY
przycumowane były szalandy wspomagające holowanie.
Po minięciu Rozewia, niezłe warunki pogodowe w Zatoce Gdańskiej zmieniły się na niekorzyść, a 15 października 2008 r. około godziny 13. odebrano na STEFANIE ostrzeżenie o sztormie.
Kierownik holownika podjął próbę wejścia zespołu do portu Ustka, jednakże kapitanat nie wydał zezwolenia. Tutejszy akwen poligonu morskiego na wysokości Jarosławca był bowiem zamknięty dla żeglugi.

Dokończenie na stronie 30.

