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Postępowanie skargowe
EURONEWSY
Całką stropu nie podeprzesz
Przy uzdatnianiu wody
Prezentujemy jedną z metod
uzdatniania wody, ciekawą z uwagi na możliwość eliminacji zagrożeń występujących zwykle
przy tego rodzaju procesach. Może być ona z powodzeniem stosowana w: stacjach uzdatniania
wody, oczyszczalniach ścieków,
obiegach chłodniczych, przemyśle spożywczym, szpitalach
i na basenach.
Co gryzie stomatologów?

Porażająco źle
Nowości wydawnicze
Rolniku,
przyjmij cudzoziemca
Z nowatorskim projektem wystąpił
do rolników powiatu buskiego okręgowy inspektor pracy w Kielcach organizując cykl szkoleń na temat
szeroko pojętego zatrudnienia pracowników sezonowych. Zaangażowanie starosty oraz wielu innych
urzędników i instytucji pozwoliło
na kompleksowe przekazanie
wszelkich informacji.
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Śmiertelny upadek z rusztowania
Mimo że zagrożenie związane z położeniem stanowiska pracy oszacowane zostało przez pracodawcę jako
duże i niedopuszczalne, to praca została podjęta. Kontrola powypadkowa wykazała w miejscu wypadku
wiele nieprawidłowości.

Bonarka
pod specjalnym nadzorem

Postępowanie skargowe
Przepisy dotyczące działalności Państwowej Inspekcji
Pracy nie dopuszczają, aby pracownicy wykonujący
czynności kontrolne ujawniali informację, iż kontrola
przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba, że
zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
Okładka:
fot. Lubelski Węgiel
BOGDANKA Spółka Akcyjna

Pamiętamy
o ofiarach wypadków przy pracy
„Wypadki przy pracy a pracowniczy udział w nadzorze nad warunkami pracy” – to hasło konferencji, którą 26 kwietnia br. zorganizował we Wrocławiu Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ
„Solidarność”. Spotkanie miało charakter ogólnopolski i stanowiło główną część krajowych
obchodów Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Współorganizatorami seminarium byli Okręgowy Inspektorat Pracy i Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.
Patronat nad obchodami objął główny
inspektor pracy. Wśród gości zaproszonych
na seminarium byli: przedstawiciele świata nauki, pracodawcy, społeczni inspektorzy pracy, władze Dolnego Śląska i związkowcy.

rób Zawodowych wspominając tych, którzy zginęli na początku XX wieku w jednej
z kanadyjskich kopalń, a których śmierć
stała się dla Kongresu Kanadyjskiego
Związków Zawodowych impulsem do przyjęcia daty 28 kwietnia jako „Dnia Pamię-

Konferencję otworzył zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso. Wystąpienia zostały poprzedzone minutą ciszy dla upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku, wśród których znalazła się poseł
Aleksandra Natalli-Świat, zaproszona
wcześniej do udziału w spotkaniu.
Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, podziękował Państwowej Inspekcji Pracy za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy warunków pracy. Określił PIP mianem
najlepszego sojusznika w staraniach o bezpieczną pracę. Podkreślił akceptację związku dla zmian w prawie, o które wnosi inspekcja pracy.
Wicewojewoda dolnośląski Zdzisław
Średniawski przypomniał zebranym historię ustanowienia 28 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Cho-

ci Pracowników”. Przekazał słowa uznania
dla związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, Państwowej Inspekcji
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Pracy za wszystkie działania podejmowane dla pracowniczego dobra.
O dbałości o bezpieczeństwo pracowników w aspekcie działań związków zawodowych mówił Piotr Duda ze śląsko-dąbrowskiej „Solidar ności”, będący jednocześnie członkiem Rady Ochrony Pracy.
Podkreślił, że w zakładach i branżach,
gdzie uzwiązkowienie załogi jest niskie,
częściej dochodzi do zaniedbań, których konsekwencją są wypadki przy pracy. Jako przykład wymienił budownictwo,
gdzie do związków należy mniej niż
20 proc. załóg, w którym nie ma prawie
możliwości powołania społecznej inspekcji pracy i w efekcie wciąż rosną statystyki wypadkowe.
Wkład spo łecz nej in spekcji pra cy
w kształtowanie bezpiecznych warunków zatrudnienia uwypuklił w swoim wystąpieniu
dr Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy. Mówił o wynikach inspekcyjnych kontroli, badających przyczyny
i okoliczności wypadków przy pracy.
Dokonczenie na stronie 6.
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Poznań Z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz 60–lecia społecznej inspekcji pracy w Polsce 20 kwietnia w Sali Witrażowej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyła się
okolicznościowa konferencja, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy i Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Uczestniczyli w niej społeczni inspektorzy pracy, przedstawiciele zakładowych
i ponadzakładowych organizacji związkowych, organizacji pracodawców,
organów nadzoru nad warunkami pracy, a także przedstawiciele
władz administracyjnych i samorządowych z terenu Wielkopolski. W konferencji wziął udział Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy, który udekorował działaczy związkowych Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Ochrony Pracy. Najaktywniejsi społeczni inspektorzy pracy otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczyli:
Krzysztof Fiklewicz, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu oraz Jarosław Lange, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”. Podczas konferencji nadinspektor pracy Grzegorz Stróżyk omówił działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy w kontekście współdziałania ze społeczną inspekcją pracy. Tematem wystąpienia starszego inspektora pracy Michała Wyszkowskiego była natomiast „Społeczna kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy
w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego”.

Katowice W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 15 kwietnia odbyło się seminarium dla pracodawców prowadzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, uczestniczących w programie prewencyjnym PIP dotyczącym czasu pracy w placówkach ochrony zdrowia. W trakcie seminarium Janusz Pieczka, nadinspektor pracy oraz Rafał Wójcicki, starszy inspektor pracy omówili problematykę przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz wynagradzaniu, m.in. w świetle nowelizacji
przepisów ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
Podczas prelekcji zwrócono przede wszystkim uwagę na liczne nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli prowadzonych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym na nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów rozliczeniowych, sys-

temów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, jak
również przepisów o odpoczynku oraz tzw. dobie pracowniczej. Na wniosek uczestników seminarium inspektorzy pracy omówili szczegółowo zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów ustawy z 1 lipca 2009
r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, w tym przepisów umożliwiających wprowadzanie indywidualnych rozkładów czasu pracy.

Zielona Góra Na zaproszenie okręgowego inspektora pracy Franciszka Grześkowiaka w okręgu przebywała w końcu marca delegacja niemieckiej inspekcji z Cottbus w składzie: Berthold Langer i Dietmar Känisch. Spotkanie dotyczyło omówienia szczegółów merytorycznych i organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kolejnego VIII Forum polsko – niemieckiego nt. przewozu towarów niebezpiecznych. Ustalono, iż forum odbędzie się 8 i 9 czerwca w ośrodku
„Leśnik” w Łagowie, a wiodącymi tematami będą zagadnienia dot. ADR
oraz czasu pracy kierowców. W trakcie spotkania Franciszek Grześkowiak wręczył Bertholdowi Langerowi list i okolicznościowy medal
wybity z okazji 90-lecia inspekcji pracy w Polsce w podziękowaniu za wieloletnią, owocną współpracę obu partnerskich urzędów.
Warszawa W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 29 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników z jego przewodniczącym Lechem Hemmerlingiem na czele z szefem inspekcji pracy, Tadeuszem Janem
Zającem oraz zastępcami: Anną Tomczyk i dr. Marianem Liwo, a także dyrektorem Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi, Małgorzatą Kwiatkowską. Główny inspektor pracy poinformował uczestników spotkania m. in. o rozpoczęciu prac nad nowelizacją ustawy o PIP, które mają prowadzić do jeszcze bardziej skutecznego i efektywnego wykonywania zadań inspekcji pracy. Przewodniczący KZZC Lech Hemmerling powiedział, że przez 25 lat działalności związku ciepłowników, który obecnie zrzesza 130 organizacji w całym kraju, zawsze kładziono nacisk na poprawę warunków pracy, nawet w trudnych czasach transformacji ustrojowej i gospodarczej, gdy
wdrażano zupełnie nowe, skomplikowane technologie. Sprzyjały temu
szkolenia prowadzone przez inspektorów pracy. Dziękując za dotychczasową współpracę, wręczył głównemu inspektorowi pracy Tadeuszowi J. Zającowi medal pamiątkowy z okazji 25- lecia Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników. Medal otrzymała również Małgorzata Kwiatkowska, szefowa Departamentu Współpracy z Parlamentem
i Partnerami Społecznymi w GIP.

Bydgoszcz „Maszyny, urządzenia, człowiek – bezpieczny teren
budowy” – pod takim hasłem 15 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim
odbyło się seminarium zorganizowane przez dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
prezesa Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa oraz okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy. Jeden z paneli dotyczył wypadków w budownictwie – ich skali i przyczyn na tle innych branż. Sławomir Sakrajda, zastępca okręgowego inspektora pracy podkreślił, że brak zabezpieczeń, brak szkoleń bhp, złe nawyki i krótki staż pracy to główne przyczyny wypadków w budownictwie. Z kolei inspektor Elwira Zawartowska przy pomocy prezentacji multimedialnej omówiła złe praktyki skutkujące wypadkami, pokazała także budowy, na których pracodawcy i sami pracownicy dbają o bezpieczeństwo pracy. Okręgowy
inspektor pracy Krzysztof Adamski powiedział, że budownictwo będzie objęte w tym roku szczególnymi działaniami kontrolnymi i prewencyjnymi PIP. Zachęcił do udziału w podwyższających standardy bhp,
bezpłatnych programach prewencyjnych PIP. W seminarium wzięło
udział ponad stu pracowników budów w Kujawsko-Pomorskiem.

kach pracodawcy w zakresie organizowania pracy kierowców w sposób
zapewniający ochronę ich życia i zdrowia. W szkoleniu, przeprowadzonym przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim wzięli udział pracodawcy i ich służby kadrowe.

Warszawa W Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika
NOT 16 kwietnia odbyło się posiedzenie Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Ergonomii i Ochrony Pracy poświęcone m.in. działalności specjalistycznych czasopism zajmujących się problematyką ochrony pracy. Redakcję „Inspektora pracy” reprezentowała Beata Pietruszka, redaktor prowadzący poszczególnych wydań
naszego miesięcznika. Przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej omówiła cele, zadania i działalność programową pisma. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem członków komitetu. O założeniach i prezentowanej na łamach pism problematyce mówili również redaktorzy „Atestu”, „Bezpieczeństwa Pracy” oraz „Przyjaciela
przy pracy”.

Busko Zdrój Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając podczas Światowego Dnia Zdrowia, obchodzonego 7 kwietnia, otworzył
konferencję pod nazwą „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, zorganizowaną przez
starostę buskiego, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku Zdroju. Odbywała się ona
pod patronatem głównego inspektora sanitarnego, wojewody święto-

krzyskiego i marszałka województwa. W trakcie konferencji, przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach omówił problematykę zdrowia i bezpieczeństwa w pracy młodych pracowników w kontekście realizowanego przez PIP programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Powiatowy Inspektorat Sanitarny zachęcał licznie
zgromadzoną młodzież, rodziców i nauczycieli do podejmowania w szkołach ponadgimnazjalnych działań mających na celu promocję zdrowia,
natomiast przedstawiciel policji skupił uwagę uczestników konferencji na problemie narkomani. W przerwach między referatami odbył się
pokaz udzielania pomocy przedmedycznej, wystąpiła też laureatka konkursu piosenki o zdrowiu. Na zakończenie konferencji starosta powiatu buskiego przekazał 8 szkołom i placówkom oświatowym wyposażenie turystycznych apteczek zdrowia.

Piotrków Tryb. Piotrkowski oddział OIP w Łodzi wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Piotrkowie Trybunalskim 15 kwietnia zorganizowali szkolenie w związku z prowadzoną przez PIP kampanią prewencyjną: „Czas pracy a wypadki drogowe.” Szczegółowo omówiono
przepisy o czasie pracy kierowców, zasady rozliczania tego czasu oraz
prowadzenia kontroli pojazdów na drodze. Przedstawiono informację
o wypadkach przy pracy, jakim ulegają kierujący pojazdami i obowiąz-

Mała Lucivna (Słowacja) Na zaproszenie Andreja Gmittera, dyrektora generalnego słowackiej inspekcji pracy, od 22 do 24 marca
w Ośrodku Szkolenia Inspekcji Pracy w Malej Lucivnie gościli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy na czele z szefem PIP Tadeuszem
Janem Zającem. Celem wizyty było zapoznanie się ze słowackimi przepisami i praktyką w zakresie zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz
poznanie struktury organizacyjnej słowackiej inspekcji pracy. Poza spotkaniami w Ośrodku Szkolenia Inspekcji Pracy w Malej Lucivnie
przedstawiciele PIP odwiedzili także Regionalny Inspektorat Pracy w Zilinie oraz znajdującą się w tym mieście fabrykę samochodów KIA. Podczas wizyty na Słowacji Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP wziął udział w trzech kontrolach przeprowadzanych przez słowackich inspektorów pracy.
Luksemburg W związku z kampanią SLIC, poświeconą ocenie ryzyka związanego z zagrożeniami chemicznymi w miejscu pracy, 28 kwietnia przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów krajowych.
Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Grzegorz Łyjak, dyrektor
Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy. Zasadniczym celem spotkania było zapoznanie uczestników ze sposobami identyfikowania zagrożeń chemicznych występujących w środowisku
pracy. Przedstawiono również nowoczesne metody zapobiegania ryzyku związanemu z ich występowaniem w piekarniach, warsztatach samochodowych, firmach zajmujących się sprzątaniem oraz w zakładach produkujących meble. Informacje te zostaną przekazane inspektorom pracy realizującym w Polsce zadania prewencyjne i kontrolne w ramach wspomnianej.

Dokończenie ze strony 3.

Pamiętamy o ofiarach wypadków przy pracy
W roku ubiegłym dla 401 osób dzień
w pracy zakończył się śmiercią. Winę
za to ponoszą w dużej mierze pracodawcy, którzy sprawy bhp traktują jako drugo-

rzędne. Spory ich procent nie dokonuje
w ogóle oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, niektórzy ocenę tę kopiują od innych przedsiębiorców. Tym samym
sami nie zdają sobie sprawy, z jakim ryzykiem może spotkać się ich pracownik podczas zleconych mu robót. Dr M. Liwo wskazał także na znaczenie prewencji, której rola w udoskonalaniu warunków pracy jest
wciąż niedoceniana.
Przewodniczący dolnośląskiej rady
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych Andrzej Otręba mówił o konieczności stawiania spraw bezpieczeństwa
pracy przed ekonomią.
Nadinspektor Dolnośląskiego Zespołu
ds. Budownictwa OIP we Wrocławiu Jarosław Głowacki przedstawił ubiegłoroczne statystyki wypadkowości na dolnośląskich budowach. Swój przekaz wzmocnił
pokazem zdjęć śmiertelnych ofiar wypadków budowlanych, badanych przez
wrocławski inspektorat PIP. Pokazał zebranym film, nakręcony zainstalowanymi
na placu budowy kamerami przemysłowymi, który stanowił dla inspektorów materiał do kontroli wypadku – upadku z wysokości na jednej z wrocławskich budów.
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Tematem dyskusji panelowej był m.in.
problem spełniania podstawowych standardów bezpieczeństwa przez osoby świadczące prace na własny rachunek. Uczestnicy

debaty zwrócili uwagę na statystykę zaprezentowaną przez Jarosława Głowackiego, z której wynikało, iż aż 36 proc. ofiar
wypadków śmiertelnych w budownictwie
to osoby zatrudniane w formach pozakodeksowych, nierzadko właśnie samozatrud-

niające się. Zauważono, iż problem ten nie
dotyczy jedynie pracowników budowlanych.
Jak wskazał Zdzisław Foltynowicz, członek Komisji Ochrony Pracy przy OIP
Wrocław, społeczny inspektor pracy we

wrocławskim pogotowiu ratunkowym, podobną sytuację można zauważyć także
w służbie zdrowia. Jego zdaniem, tak naprawdę nikt nie wie, ile pracują niektórzy
lekarze. Są tacy, dla których doba wydaje
się mieć więcej niż 24 godziny, potrafią pracować nawet 60 godzin bez odpoczynku.
W takich sytuacjach trudno mówić nie tylko o bezpieczeństwie pracy, ale także bezpieczeństwie pacjenta.
Poruszono także kwestię niedostosowania w pełni polskiego ustawodawstwa
do prawa europejskiego. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność wprowadzenia zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, które spowodowałyby, iż zamawiający przygotowując specyfikację, a wykonawcy – kalkulując ofertę, zobowiązani
byliby do uwzględniania kosztów ponoszonych na zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Należy bowiem doprowadzić do sytuacji, gdy niemożliwym stanie się wygrywanie przetargów przez oferentów najtańszych, w których kosztorysach brak jest jakichkolwiek nakładów na ochronę zdrowia
pracowników.
Zbigniew Kołodyński, zastępca okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu,
nawiązał do słów przewodniczącego „Solidarności” Janusza Śniadka, który uznał
inspekcję pracy za największego sojusznika związków. Przedstawiciel PIP wyraził
nadzieję, iż – w imię dobrej współpracy
– coraz rzadziej będzie dochodzić do sytuacji, w której inspekcja, miast działać
na polu ochrony pracy, będzie musiała zajmować się skargami związkowców na postępowania inspektorów. Tym bardziej, iż

w 90 proc. przypadków skargi te okazują
się całkowicie bezpodstawne.
Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław
I P 5/2010

Międzynarodowa konferencja we Wrocławiu

Praca przymusowa i handel ludźmi
Wrocławski Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy 8 i 9 kwietnia br. był miejscem
międzynarodowej dyskusji na temat roli inspekcji pracy w zwalczaniu pracy przymusowej.
Konferencja na ten temat została zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z włoskim Ministerstwem Równości Szans oraz Międzynarodową Organizacją Pracy
w ramach realizacji projektu: „Międzynarodowe działania partnerów społecznych na rzecz
zwalczania handlu ludźmi w celu wykorzystywania ich przez pracę. Identyfikacja i ochrona
ofiar”. Program finansowany jest przez Komisję Europejską, a uczestniczą w nim: Włochy, Polska, Rumunia i Portugalia.
Głównym celem projektu, do którego zostały wytypowane państwa przez które prowadzą szlaki handlu ludźmi, jest nawiązanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami zwalczającymi ten proceder oraz pozyskiwanie nowych podmiotów, mogących skutecznie wspomóc walkę z tym problemem. Są nimi właśnie inspekcje pracy.
Jednak – jak podkreślała Valerie Quadri
z Ministerstwa Równych Szans Włoch
(DEO), które koordynuje, promuje i finansuje programy zwalczania handlu ludźmi
– zaangażowanie i siła działania inspekcji
pracy zależą od świadomości inspektorów,
dlatego niezmiernie ważnym jest uświadamianie im faktu, że mogą i powinni odgrywać ważną rolę w walce z handlem ludźmi i wyzyskiem w pracy.
W czasie seminarium zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo podkreślił, że praca przymusowa jest współczesną formą niewolnictwa, którą, wraz
z handlem ludźmi i terroryzmem, należy
wpisać do coraz powszechniejszych, niestety, dramatycznych znaków naszych
czasów. Stwierdził, iż należy poszukiwać
jak najszerszych możliwości rozwiązywania tego typu problemów i uznać za jedną
z nich walkę z nielegalnym zatrudnieniem,
prowadzoną przez Państwową Inspekcję
Pracy. Do walki tej zaangażowane zostały także służby Straży Granicznej, zaproszone do udziału w seminarium.
W 2009 r. za po cząt kowa no pra ce
nad podręcznikiem dla inspektorów pracy pt. „Praca przymusowa i handel ludźmi”.
Na wrocławskim seminarium sprawdzana
była przydatność tego podręcznika. Uczestnicy obrad wzięli udział w opracowaniu zaleceń w celu dostosowania podręcznika
do realiów naszego kraju.
Seminarium było okazją do prezentacji
krajowych planów działań na rzecz walki
5/2010 IP

z pracą przymusową i handlem ludźmi
w aspekcie wyzwań, potrzeb i narzędzi
Mię dzy na ro dowej Or ga ni za cji Pra cy.
O tym, jak i o kluczowych elementach
w walce z pracą przymusową mówił René
Robert, urzędnik Programu ds. Administracji i Inspekcji Pracy MOP. Stwierdził,
że polska inspekcja jest bardzo aktywna
i zaangażowana w sprawy dotyczące zwalczania pracy przymusowej. Jak zaznaczył,
w celu zwiększenia efektywności inspekcji pracy w walce z przymusową pracą należałoby zwiększyć działania monitorujące, komunikować i koordynować działania
z innymi jednostkami administracji pracy,
a we współpracy z partnerami społecznymi utworzyć kanały informacyjne na rzecz
ochrony ofiar. Prelegent MOP zwrócił uwagę na potrzebę poprawy skuteczności
działań poprzez surowe karanie winnych,
publikowanie informacji o naruszeniach
prawa i ich sprawcach w mediach, bezzwłoczne egzekwowanie prawa w celu
ochrony ofiar i odstraszania sprawców.
O roli inspektorów pracy w zwalczaniu
handlu ludźmi i zmuszaniu ich do pracy
przymusowej w Europie mówiła Anne
Pawletta – ekspert ds. handlu ludźmi
i pracy przymusowej MOP. Podkreśliła ważną rolę inspekcji pracy w zakresie zwalczania zjawiska pracy przymusowej – inspektorzy mają informacje z pierwszej ręki, a także prawo przeprowadzania kontroli o każdym czasie i w każdym miejscu.
Do praktycznych kwestii związanych ze
zwalczaniem zjawiska pracy przymusowej
Anne Pawletta zaliczyła efektywną współpracę inspekcji z innymi służbami typu: policja, Straż Graniczna, organy podatkowe,
która winna opierać się o jasne procedury. Ważnym jest także zapewnienie właściwego bezpieczeństwa dla inspektorów
kontrolujących pracę przymusową. Rozpo-

znawalność zjawiska przymusu pracowniczego podnieść może kreatywność inspektorów pracy – infiltracja środowiska,
stosowanie różnych wysublimowanych
metod kontroli, a także zbieranie informacji z różnych źródeł.
O polskich przypadkach handlu ludźmi
i wykorzystywaniu do pracy, w kontekście
swoich badań, mówił Łukasz Wieczorek
z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Katedry
Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR
Uniwersytetu Warszawskiego. Z pracą
przymusową najczęściej spotkać się można w tych sektorach, w których najczęściej dochodzi do nielegalnego zatrudnienia, czyli w rolnictwie, budownictwie – to
jest tam, gdzie inspektorzy pracy mają
ograniczone pole manewru. Ofiarami
przymusowego zatrudnienia zdają się być
w większości nieudolni społecznie, bądź
znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej obywatele takich krajów, jak:
Bangladesz, Tajwan czy Wietnam. Sprawcy dążą do przejęcia kontroli nad nimi poprzez zakwaterowanie w złych warunkach, konfiskatę dokumentów, przemoc
psychiczną bądź permanentną kontrolę
nad pracownikiem.
Główny wniosek nasuwający się po wysłuchaniu osób biorących udział w seminarium wskazuje, iż praca przymusowa
i handel ludźmi – to w Polsce jednak spory problem. Niska świadomość społeczna
istnienia tych zjawisk, ciche przyzwolenie
społeczeństwa na tego rodzaju praktyki,
trudna identyfikacja osób przymuszanych
do pracy, nieprzystosowany system prawny świadczą o ogromie prac, który stoi
przed nami, jako społeczeństwem obywatelskim, w walce z tym zjawiskiem.
Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław
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W Poznaniu od 26 do 29 kwietnia br. odbyła się jubileuszowa, dwudziesta już edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. Wzięło w nich udział
ponad 200 wystawców z 20 krajów Europy i Azji. Zaprezentowali oni najnowszy sprzęt i rozwiązania techniczno-organizacyjne w zakresie ochrony pracy. Ofertę targową uzupełniał bogaty asortyment sprzętu i urządzeń dla straży pożarnych i służb ratowniczych.

Główny inspektor pracy wręczył
Grand Prix SAWO
Tradycyjnie swoją obecność na targach silnie zaakcentowała Państwowa Inspekcja Pracy. Na stoisku informacyjnym
PIP przedstawiono bogatą ofertę wydawniczą poradników, broszur i ulotek o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szczególne zainteresowanie zwiedzających wywołały poradniki dotyczące stresu
w pracy. Cały przygotowany na imprezę nakład został wyczer pany już w drugim
dniu targów.
W przygotowanej prezentacji multimedialnej zaprezentowano laureatów ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W bezpośrednich rozmowach odwiedzający stoisko
Państwowej Inspekcji Pracy mogli skorzystać z porad prawnych i technicznych
udzielanych przez inspektorów pracy.
Z możliwości tej chętnie korzystali zarówno specjaliści służb bhp, jak i pracodawcy
oraz osoby kierujące pracownikami.
Na targach, objętych patronatem ministra gospodarki, ministra pracy i polityki

społecznej, głównego inspektora pracy
oraz komendanta głównego Państwowej
Straży Pożarnej, obecny był szef Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz Jan Zając. Podczas uroczystego otwarcia targów

w towarzystwie Andrzeja Byrta, prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, wręczył GRAND PRIX SAWO
w kategorii ochrony indywidualne za filtr
przeciwpyłowy wielokrotnego użytku BIO

E 953 P3 R. Filtr wyprodukowało konsorcjum w składzie: Filter Ser wice Sp. z o.o.
Zgierz i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Wręczył również GRAND PRIX SAWO w kategorii: inne wyroby i rozwiąza-

nia związane z tematyką targów za fotoluminescencyjny profil ostrzegawczy, wyprodukowany przez TOP DESINGN Chwaszczyno Chudziński, Stupnicki Sp. j.
Podczas targów odbyło się wiele imprez
towarzyszących, w tym pokazów, seminariów

i konferencji poświęconych tematyce ochrony pracy, pożarnictwa i ratownictwa.
Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała międzynarodową konferencję „Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne. Dobre praktyki w krajach Unii
Europejskiej”. Referat nt.: „Czy stres da
się zmierzyć? Efekty działań Państwowej
Inspekcji Pracy” przedstawił dr Mateusz
Warchał z Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Katowicach. Z kolei przedstawiciel Holenderskiej Inspekcji Pracy Leo de
Jong, omówił temat: „Ocena ryzyka zawodowego i przeciwdziałanie negatywnym
skutkom stresu w miejscu pracy – holenderskie dobre praktyki”.
Przedstawiciele Państwowej Inspekcji
Pracy wzięli udział także w trzech innych
konferencjach. Podczas zorganizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pracowników Służby Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy konferencji „Wypadki
przy pracy a świadomość społeczna” referat pt. „Obowiązki pracodawcy a wypadek przy pracy” przedstawił Krzysztof
Stelmach, kierujący na co dzień sekcją
wypadkową w Głównym Inspektoracie
Pracy. W konferencji uczestniczył senator Jan Rulewski.
Inną konferencję z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy zorganizował Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy”. W jej trakcie Leszek
Zając, zastępca dyrektora Departamentu
Nadzoru i Kontroli GIP, przedstawił „Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy
w zakresie kontroli bezpieczeństwa i użytkowania maszyn i urządzeń oraz wskazówki postępowania w tym zakresie dla przedsiębiorców”.
Miesięcznik „ATEST” i Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
zorganizowały konferencję „Dobre praktyki a wypadki przy pracy”, podczas której
Przemysław Jachalski, starszy inspektor
pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Poznaniu przedstawił referat: „Postępowanie wypadkowe w ocenie PIP i analiza wypadków prowadzona przez PIP”.
Wszystkie konferencje z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy
zgromadziły liczną rzeszę osób zajmujących
się sprawami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Kolejną edycję targów SAWO zaplanowano na kwiecień 2012 r.
Jacek Strzyżewski
Fot. Marek Karlik
OIP Poznań
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Prawo

Postępowanie skargowe
Henryk Buchowicz

Składanie petycji, skarg i wniosków jest instytucją konstytucyjną, która daje możliwość ich
wnoszenia w interesie własnym oraz innych osób, jednakże pod warunkiem, że osoby te wyrażą na to zgodę. Ponadto, ich przedkładanie do organów władzy oraz do organizacji i instytucji społecznych jest ograniczone na tyle, że musi pozostawać w związku z wykonywanymi
przez te podmioty zadaniami określonymi w odrębnych przepisach. Adresatem tych przepisów,
jest także Państwowa Inspekcja Pracy.
Prawo obywateli do składania skarg
i wniosków zostało skonkretyzowane w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r., tekst
jednolity z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5,
poz. 46).

skarg i wniosków zostały określone w Instrukcji w sprawie organizacji przyjmowania,
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
sta nowią cej za łącz nik do Za rzą dze nia
nr 13/07 Głównego Inspektora Pracy z 14 listopada 2007 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków oraz udzielania porad prawnych
w jednostkach organizacyjnych PIP (Biuletyn Urzędowy PIP nr 3 z 2007 r., poz. 14).

Kto, kiedy i jak?
Przepisy dotyczące postępowania skargowego określają rodzaje organów zobowiązanych do rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków oraz odpowiedzialność za terminowość i sposób ich załatwienia. Odnoszą się
one również do Państwowej Inspekcji Pracy
w zakresie zadań zleconych jej do wykonania przez przepisy ustawy z 13 kwietnia 2007
r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. nr 89,
poz. 589).

Bez ograniczeń
i legitymacji
Należy podkreślić, że prawo do wnoszenia petycji, skarg i wniosków nie zostało ograniczone do konkretnych podmiotów. Każdy
może z niego skorzystać. Jest to bowiem konstytucyjne prawo każdego obywatela, którego praktyczna realizacja w przypadkach zasadnych, może spowodować, że wnoszący
skargę czy wniosek będzie miał realny

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483) w art. 63 stanowi:
każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi
w interesie publicznym, własnym lub innej osoby
za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz
do organizacji i instytucji społecznych w związku
z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Zadania te dotyczą nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz wykonywania innej
pracy zarobkowej.
Na gruncie działalności Państwowej Inspekcji Pracy, procedury związane z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem
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wpływ na działalność instytucji państwa. Skargi i wnioski mogą być bowiem elementem wymuszającym zgodne z prawem działania organów i instytucji oraz wpływać na likwidowanie patologii w różnych sprawach organizacyjnych, gospodarczych i społecznych.
Obowiązujące unormowania w przedmiocie wnoszenia skarg i wniosków nie wymagają jakiejkolwiek legitymacji do ich składa-

nia. Organ, do którego zostały wniesione nie
może też żądać, by skarżący lub wnioskodawca uzasadnił interes prawny w ich złożeniu.
Co w skardze i wniosku?
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo ich pracowników; naruszenie praworządności lub
interesów skarżących, a także przewlekłe lub
biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227
kpa). Zakres przedmiotowy skargi jest więc bardzo szeroki. Ma on charakter otwarty, co podkreśla zwrot „w szczególności”, a więc przykładowy. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie zawierają definicji skargi, lecz podają jedynie sytuacje, które mogą być
uznane, jako stanowiące podstawę do jej złożenia.
Z kolei przedmiotem wniosku mogą być
w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 kpa). Przedmiot wniosku więc, podobnie jak skargi, ujmowany jest
również bardzo szeroko i ma charakter nieokreślony oraz ogólny. Przedmiotem wniosku nie może być zatem zarzut czy zarzuty
niewłaściwego postępowania organu, lecz wola ulepszenia określonego działania w szerokim tego słowa znaczeniu.
Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią, że autorzy wnoszonych
petycji, skarg i wniosków nie ponoszą odpowiedzialności z powodu ich złożenia, jeżeli
ich treść nie narusza obowiązującego prawa
(art. 225 kpa). Odpowiedzialność może
mieć miejsce w przypadku: zniesławienia,
zniewagi, oszczerstwa, ujawnienia tajemnicy państwowej, służbowej czy prawnie chronionej tajemnicy zawodowej (art. 212, 216
§ 2, 226, 257, 265, 266 kk).
I P 5/2010

Skargi wnoszone do Państwowej Inspekcji Pracy mogą dotyczyć dwojakiego rodzaju problemów: naruszenia praw pracowników
przez organizatorów pracy (pracodawców)
oraz zarzutów niewypełnienia ustawowych
obowiązków przez organy PIP. Wnioski natomiast dotyczyć mogą sprawności działania
inspekcji. Przedmiotem skargi kierowanej
do Państwowej Inspekcji Pracy mogą być także pisma kwestionujące wnioski zawarte
w wystąpieniu inspektora pracy (cytowana
Instrukcja GIP, § 2 ust. 4).

Poufne źródło
Przepisy dotyczące działalności Państwowej Inspekcji Pracy nie dopuszczają, aby pracownicy wykonujący czynności kontrolne
ujawniali informację, iż kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba, że
zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę (ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. nr 89, poz. 589,
art. 44 ust. 3). Zakaz taki wyrażony został także w Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy
w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie 11 lipca 1947 r., ratyfikowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19 kwietnia 1995 r., (Dz. U. nr 72, poz. 450 z 1997 r.).
Art. 15c Konwencji stanowi, iż „inspektorzy
pracy będą traktować jako absolutnie poufne źródło jakiejkolwiek skargi informującej
ich o naruszeniu lub złamaniu przepisów
prawnych i nie dadzą żadnej wskazówki
pracodawcy lub jego przedstawicielowi, że
inspekcję przeprowadzono w następstwie
otrzymania skargi”.
Postępowanie skargowe ma charakter
postępowania administracyjnego uproszczonego, w którym jak to ujmuje postanowienie NSA z 25 maja 2006 r. (I OSK 457/2006)
– …nie ma stron postępowania, nie wydaje
się rozstrzygnięć adresowanych do skarżących, a tylko zawiadamia się ich o podjętych
działaniach, nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia… (patrz także: R. Kędziora: Ogólne postępowanie administracyjne,
Warszawa 2008 r., s. 3).
W trakcie postępowania skargowego powinny być stosowane określone zasady postępowania, w szczególności zasady praworządności (legalności) oraz zasady szybkości
i prostoty postępowania.

lamentarzystów, radnych, którzy wnieśli ją
we własnym imieniu (z własnej inicjatywy)
albo przekazali do załatwienia skargę innej
osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie
jej załatwienia, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania. Dotyczy to także sytuacji kiedy sprawa wymaga zebrania dowodów, wyjaśnień i informacji.
Pracownik, z winy którego sprawa nie została załatwiona w terminie lub w terminie
dodatkowym, podlega odpowiedzialności
porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.
Należy zauważyć, że problem terminu rozpatrzenia skargi może być kwestionowany
jedynie skargą. Nie może być zatem rozpatrywany w drodze postępowania sądowego.
W myśl postanowienia NSA z 21 listopada 2000 r. (III SAB 108/99, Lex nr 48017),
Skargą do sądu nie jest objęte uproszczone
postępowanie o charakterze administracyjnym dotyczące skarg i wniosków uregulowane w dziale VIII kpa (art. 221 – 256
kpa). W takim postępowaniu nie rozstrzyga
się konkretnej sprawy administracyjnej.
Konsekwencją tego jest, że w tym postępowaniu nie przysługuje również skarga na bezczynność.

§

Według treści,
a nie nazwy

O tym, czy wniesione pismo jest skargą
lub wnioskiem decyduje jego treść a nie forma zewnętrzna, czy też nazwa nadana przez
wnoszącego pismo. Bardzo często granica
między wnioskiem, a skargą jest trudna
do rozróżnienia. Jak zauważył Z. Janowicz
skargę wnosi się przeciw czynnościom będącym w toku lub już dokonanym albo też przeciw istniejącym sytuacjom (np. bezczynność organu). Wniosek natomiast ma znaczenie prewencyjne, profilaktyczne, zmierza bowiem do usunięcia pewnych nieprawidłowości, uchybień czy braków w przyszłości (Z.
Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa. 1996 r.
Wydawnictwo Prawnicze PWN, s. 533).
Wniosek stanowi zatem „formę inicjatywy
obywatelskiej” i w przeciwieństwie do skargi wnoszony jest z reguły w interesie społecznym (T. Bigo, Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kpa. PIP 1960, nr 3,
s. 463). Jeżeli natomiast pismo zawiera zarówno elementy skargi jak i wniosku, powinno zostać załatwione we właściwym trybie,
odpowiednio dla skargi i dla wniosku.
Wniesienie skarg bądź wniosków przez obywateli wszczyna postępowanie, którego nie reguluje Konstytucja RP, bo nie należy to
do ustawy zasadniczej. Procedury związane
z wszczęciem postępowania regulują akty
normatywne niższego rzędu. W przypadku Państwowej Inspekcji Pracy postępowanie wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków prowadzone jest poprzez kontrolę w zakładzie pracy lub poprzez udzielanie zainteresowanym wyjaśnień o przysługujących im prawach lub o trybie postępowania w celu ich realizacji (Instrukcja w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz
udzielania porad prawnych w jednostkach organizacyjnych PIP – § 16 ust. 1, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 13/07 Głównego Inspektora Pracy z 14 listopada 2007 r. w przedmiotowej sprawie).
5/2010 IP

Możliwie szybko i prosto

Organy administracji publicznej działają
na podstawie prawa powszechnie obowiązującego. Nie są związane podstawą prawną podaną przez skarżącego. Samodzielnie też
ustalają stan faktyczny oraz działają w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Taki sposób postępowania w praktyce realizuje zasady szybkości i prostoty postępowania.
Przepisy dotyczące załatwiania skarg
i wniosków stanowią, iż organ właściwy powinien je załatwić bez zbędnej zwłoki. Natomiast jeśli skarga wniesiona została przez par-

Obiektywnie i pisemnie

W postępowaniu skargowym obowiązuje także realizowanie zasady prawdy obiektywnej.
Obejmuje ona wszelkie niezbędne czynności
zmierzające do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Zgodnie z tą zasadą, organ administracji publicznej jest zobowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków
należy mieć także na uwadze zrealizowanie
zasady uwzględniania interesu społecznego
i słusznego interesu strony. Realizując tę zasadę, organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy, mając
na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, a więc tylko taki, który znajduje swoje oparcie w szczególności w normie
prawnej.
Postępowanie skargowe podobnie, jak
wnioskowe kończy się zawiadomieniem
o sposobie ich załatwienia. Zawiadomienie
powinno mieć formę pisemną. Tym samym
organy administracji publicznej, przy załatwieniu skarg i wniosków realizują również zasadę pisemności.
Poprzez obowiązek zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi lub jej
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odmownym załatwieniu, realizowana jest również administracyjna
zasada pogłębiania świadomości i kultury prawnej obywateli. W odpowiedzi na skargę obywatel informowany jest o zasadności, bądź
o jej niezasadności. W szczególności brak podstaw do uznania zasadności zarzutu, powinien być uzasadniony nie tylko pod względem
faktycznym (przedstawienie ustalonego stanu faktycznego), ale i prawnym poprzez wskazanie na przepisy prawa dotyczące rozpatrywanej sprawy. Należy wskazać, że kwestionowanie sposobu rozpatrzenia i załatwienia spraw skargowych nie podlega skardze do sądu administracyjnego, natomiast może być przedmiotem nowej skargi
– w trybie skarg i wniosków (por. postanowienie NSA z 14 września 2004 r., OSK 642/04, Lex 160611, które stanowi, że: Czynności – niezależnie od formy – podejmowane przez organy administracji publicznej w trybie przepisów działu VIII kodeksu postępowania
administracyjnego…nie podlegają kognicji sądu administracyjnego.
Dużą rolę w rozpatrywaniu inter wencji obywateli odgrywają media w szerokim tego słowa znaczeniu. Skargi i wnioski, a także materiały prasowe lub inne informacje podane do publicznej wiadomości mające znamiona skargi, przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne do jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (czy innych jednostek), podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w terminach i w trybie określonym w przepisach kpa (art. 248
do 251) oraz w Instrukcji GIP.
W inspekcyjnych realiach
Realizując przepisy kodeksu postępowania administracyjnego zawarte w art. 257 do 259 oraz przepis § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46), jak również w Zarządzeniu nr 13/07 Głównego Inspektora Pracy zawarto
postanowienia w kwestii nadzoru nad rozpatrywaniem i załatwianiem
skarg i wniosków.
Koordynowanie prac w tym zakresie w Głównym Inspektoracie
Pracy powierzone zostało kierownikowi Sekcji Kontroli Wewnętrznej. W okręgowych inspektoratach pracy wymienione prace nadzoruje wyznaczony zastępca okręgowego inspektora pracy.
W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz okresowych ocen przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, organy Państwowej Inspekcji Pracy powinny podejmować zarówno niezbędne środki i działania zmierzające do usunięcia przyczyn wnoszonych skarg, jak też
zmierzać do pełnego wykorzystania kierowanych do nich wniosków
dla usprawnienia działalności.
Z corocznych sprawozdań Głównego Inspektora Pracy wynika,
że z roku na rok do struktur PIP wpływa coraz więcej skarg. W roku ubiegłym było ich 34.846 w skali kraju. Przedmiotem wnoszonych skarg są zagadnienia dotyczące niewypłacania pracownikom
wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
(38,1% podnoszonych problemów), nawiązywania i rozwiązywania
stosunku pracy (19,6% podnoszonych problemów), naruszania
przepisów bhp (9,6% podnoszonych problemów.
Postępowania wyjaśniające problemy zawarte w skargach wykazały, że 51,1% wniesionych skarg jest zasadnych lub częściowo zasadnych.
Instytucja skarg i wniosków jest niezmiernie potrzebna, jako spełniająca ważną rolę w zapewnieniu praworządności w określonych
warunkach życia publicznego.
Henryk Buchowicz
OIP Kielce
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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.

EURONEWSY
Do inwestorów

BELGIA

Do końca maja będzie prowadzona kampania inspekcyjna w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy, skierowana do inwestorów publicznych. Kampania została przygotowana z inicjatywy służb inspekcyjnych kontrolujących warunki pracy w Ministerstwie Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego.
Działania koncentrują się na budowach tymczasowych i ruchomych, które są zarządzane przez władze lokalne, występujące w roli inwestora.
Inwestorzy publiczni w Belgii zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o warunkach pracy z 1996 roku, jak również obowiązków nałożonych na nich, a wynikających z Dekretu Królewskiego z sierpnia 2001 roku. Dyrekcja Generalna Kontroli Warunków Pracy dokona oceny, w jakim stopniu inwestorzy publiczni przestrzegają przepisy i – w razie potrzeby – podejmie odpowiednie środki.

W sprawie imigracji

FRANCJA

Francuski Minister ds. Imigracji, Eric Bésson, przedstawił Radzie Ministrów projekt nowej ustawy w sprawie imigracji, integracji i narodowości, która wdraża zalecenia odpowiednich dyrektyw unijnych. Ustawa przewiduje zaostrzenie procedur wydalania nielegalnych imigrantów, wprowadzenie świadczeń z tytułu integracji oraz sankcje przeciwko pracodawcom zatrudniającym nielegalnych imigrantów. Jest w niej mowa o zwiększeniu
kar finansowych dla przedsiębiorstw, których działalność opiera się na pracy nielegalnej i zatrudnianiu imigrantów bez pozwolenia na pracę. Dopuszcza także możliwość zamknięcia firmy i wyegzekwowania zwrotu pomocy finansowej udzielonej przez państwo. Przedsiębiorstwa nielegalnie zatrudniające imigrantów nie
będą również brać udziału w przetargach publicznych i prywatnych. Sankcje odnosić się będą również do przedsiębiorstw zawierających umowy z podwykonawcami, którzy zatrudniają imigrantów bez pozwolenia na pracę. Dodatkowo, projekt ustawy
o finansowaniu ubezpieczeń społecznych na 2010 r. umożliwia
odebranie takim przedsiębiorcom prawa do zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek socjalnych.

Dekret Królewski

HISZPANIA

o służbach zatrudnienia, o podwykonawstwie w sektorze budownictwa oraz podstawowe postanowienia na temat bezpieczeństwa
i zdrowia na budowach. Zmiany te mają wpłynąć na poprawę warunków bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego pracowników z sektora budowlanego. Przedsiębiorcom łatwiej teraz będzie wykrywać zagrożenia, dokonywać oceny ryzyka i określać odpowiednie środki prewencyjne. Jednocześnie, obok przedsiębiorstw, w ciągłą poprawę warunków pracy zaangażują się służby zatrudnienia.
Nowo zatwierdzony dekret stanowi ważny krok w kontekście włączania do hiszpańskiego ustawodawstwa założeń Hiszpańskiej Strategii Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2007-2012. Zapisy ustawy skupiają się głównie na modyfikacji przepisów o służbach prewencyjnych. Podstawowym celem jest ułatwienie przedsiębiorstwom, szczególnie tym małym i średnim, przestrzegania zasad
prewencji ryzyka zawodowego – bez strat na poziomie ochrony
pracowników – poprzez różne działania, takie jak: uproszczenie
dokumentów, zwolnienie z audytu oraz zwiększenie liczby
przedsiębiorstw, w których pracodawca osobiście angażuje się
w prewencję ryzyka.

Obniżki składek
Nawet o 10% może ulec obniżeniu składka na ubezpieczenie
od ryzyka zawodowego (wypadków i chorób zawodowych) dla
przedsiębiorstw, które w sposób szczególny angażują się w prewencję i obniżenie poziomu wypadkowości w zakładach pracy.
Obniżki mogą osiągnąć poziom 5% od wysokości składek opłaconych w okresie obser wacji lub też wzrosnąć do 10% dla przedsiębiorstw, które uzyskały już bonifikatę w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres obser wacji. Jednocześnie nowa ustawa zakłada że, aby wnioskować o obniżki, suma minimalna opłaconych składek w okresie obserwacji (maksymalnie czteroletnim)
musi wynosić 5.000 euro. Brane pod uwagę roczne okresy uiszczania składek muszą następować bezpośrednio po sobie i poprzedzać rok, w którym wnioskuje się o bonifikaty. Finansowanie systemu bonifikat odbywać się będzie z Funduszu Prewencyjno-Rehabilitacyjnego, w którym zgromadzono 80% nadwyżki
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych. Przedsiębiorstwa pragnące uzyskać prawo do zniżek powinny przedstawić wniosek
w odpowiedniej jednostce ubezpieczeniowej w corocznym terminie od 1 kwietnia do 15 maja.
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Ocena ryzyka
Irlandzka inspekcja pracy uruchomiła nową stronę internetową poświęconą bezpiecznym praktykom w rolnictwie i związaną z tym oceną ryzyka: www.hsa.ie lub www.farmsafely.com.
Pierwsze tego rodzaju bezpłatne narzędzie internetowe przygotowane zostało przy wsparciu FBD Insurance (ubezpieczyciel)
z myślą o prewencji wypadkowej w gospodarstwach rolnych.
W ostatniej dekadzie, przyczynami wypadków w gospodarstwach są głównie: maszyny (49%), trzoda (15%), utonięcia / zatrucia gazem (14%), upadki (10%). Korzystając z nowego systemu, użytkownicy mogą wygenerować spersonalizowaną ocenę ryzyka dostosowaną do potrzeb ich gospodarstwa. Pat Griffin, starszy inspektor w HSA wierzy, że rolnicy zapoznają się z nowym
narzędziem i będą go używać. Powszechnie wiadomo, że irlandzcy rolnicy entuzjastycznie przyjmują nowe rozwiązania. 83% rolników ma dostęp do komputera. Nowy system pomoże rolnikom
działać zgodnie z przepisami oraz zmniejszyć niedopuszczalnie
dużą liczbę wypadków w sektorze.

Nowa lista MOP
Bezrobocie

PORTUGALIA

Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego, bezrobocie w Portugalii osiągnęło w 2009 r. poziom 9,5%, co jest najwyższym wynikiem od trzech dekad. Ponadto, Generalna Konfederacja Pracowników Portugalskich (CGTP) twierdzi, że liczba bezrobotnych jest jeszcze wyższa, jeżeli wziąć pod uwagę osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby świadczące pracę poniżej
swoich kwalifikacji zawodowych. CGTP podnosi także, że wzrost
bezrobocia nie spotkał się z poprawą sytuacji w zakresie ochrony socjalnej.

Klucz do sukcesu

Rada Ministrów zatwierdziła dekret królewski, który zmienia
trzy poprzednie dekrety dotyczące prewencji ryzyka zawodowego w sektorze budownictwa. Modyfikacji uległy przepisy

kładach pracy. Nowa strategia, to zapowiedź zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa pracowników. W trakcie jej opracowywania wzięto pod uwagę możliwość wystąpienia trudności związanych z prowadzeniem działalności w niesprzyjających ekonomicznych okolicznościach przy jednoczesnych wysiłkach mających zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i dobre warunki pracy.
W ubiegłym roku odnotowano zdecydowanie najmniejszą w historii liczbę śmiertelnych wypadków w miejscu pracy. Zaobserwowano zdecydowaną poprawę sytuacji odkąd, ponad dwadzieścia lat temu, utworzony został irlandzki Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa. Wyzwanie w tym momencie polega nie tylko
na utrzymaniu tego stanu rzeczy, ale podjęciu dalej idących działań. – dodał szef irlandzkiej inspekcji pracy, Martin O’Halloran.
Podkreślił, że bezpieczna i zdrowa praca idzie w parze z sukcesem ekonomicznym firmy. Z finansowego punktu widzenia, wypadki w miejscu pracy kosztują gospodarkę grubo ponad 3 miliardy euro rocznie. Jeżeli chodzi o organizację, właściciele firm
i dyrektorzy powinni zdać sobie sprawę z tego, że systemowe podejście do bezpieczeństwa pracowników i ich ogólnego dobrostanu to nie tylko wymóg formalny, ale, przede wszystkim, klucz
do sukcesu i mądra inwestycja w przyszłość.

IRLANDIA

Wiceminister pracy, Dara Calleary, zainaugurował nowy trzyletni program ochrony pracowników kładący nacisk na kulturę
bezpieczeństwa, zdrowia zawodowego i ogólnego dobrostanu w za5/2010 IP

Rada Administracyjna Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęła nową listę chorób zawodowych. Zastępuje ona poprzednią,
stanowiąc Załącznik do Zalecenia nr 194 MOP dotyczącego listy
chorób zawodowych oraz rejestrowania i zgłaszania wypadków
i chorób zawodowych z roku 2002. Ma być pomocna krajom w doskonaleniu procedur zgłaszania i rejestrowania chorób spowodowanych pracą, identyfikacji ich przyczyn i stosowaniu środków
prewencji, a także ewentualnym stosowaniu procedur przyznawania odszkodowań. Nowa lista zawiera szereg chorób zawodowych uznawanych w bardzo wielu krajach, począwszy od chorób
spowodowanych czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi, poprzez choroby układu oddechowego i mięśniowo-szkieletowego, skórne, a skończywszy na nowotworach związanych
z pracą. Po raz pierwszy wpisano na listę zaburzenia umysłowe
i behawioralne.
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
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Reportaż

Całką
stropu nie podeprzesz
W rejonie wydobywczym kopalni wybucha pył węglowy. Włącza się sygnalizator alarmowy. Dyspozytor ruchu dokonuje
szybkiej oceny, które wyrobiska są objęte wybuchem. Następuje ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia. Rozpoczyna się akcja ratownicza. Prowadzi ją osoba najwyższa rangą, aktualnie
znajdująca się w zakładzie. Zwykle jest to nadsztygar górniczy, bądź kierownik ruchu zakładu. W kopalni „Bogdanka”
– Janusz Chmielewski. To tylko symulacja działań w razie
wybuchu pyłu węglowego, który – na szczęście – w tym zakładzie górniczym, nigdy nie miał miejsca.
– Jesteśmy na nadszybiu materiałowo-zjazdowym. Tutaj znajduje się szyb, którym zjeżdża i wyjeżdża załoga oraz wozy
z materiałem – wyjaśnia kierownik ruchu
zakładu. Wraz z Leszkiem Rawskim,
z-cą kierownika działu bhp i Józefem
Przybyszem, społecznym inspektorem
pracy pokazują kopalnię przedstawicielom
Głównego Inspektoratu Pracy oraz inspekcji pracy w Lublinie i Katowicach. Inspektorzy ze Śląska doskonale znają realia tamtejszych kopalń, które niestety, nie należą do najbezpieczniejszych.
Jeżeli człowiek wykazuje rozsądek, to
praca w kopalni „Bogdanka” jest bezpieczna, zgodnie zapewniają fachowcy od bhp.
Realne zagrożenia powodują głównie
urządzenia znajdujące się w ruchu. Także
wózki ładowane do klatek czyli wind.
Tych samych, którymi delegacja z Państwowej Inspekcji Pracy zjedzie pod ziemię na poziom 960 metrów. Podczas ka-

żdej zmiany roboczej tę trasę pokonuje 700 górników.

skonale poznał zakład i wszelkie zagrożenia, jakie mogą w nim występować. Większość należy do pierwszej kategorii, co
oznacza, że są najmniej niebezpieczne.
Do poważniejszych, klasy B zalicza się zagrożenia pyłem węglowym. Jego wybuch
w rejonie wydobywczym, dla ludzi, którzy
znaleźli się w strefie bezpośredniej jest katastrofą nie do przeżycia. Ze względu
na temperaturę i stężenie tlenku węgla.
– To najgorsze, do czego może dojść
w kopalni na dole – wyjaśnia nasz przewodnik. Prowadzona w tej dziedzinie w „Bogdance” profilaktyka przynosi pozytywne
efekty. Od kilku lat nie było nawet incydentalnych zdarzeń związanych z tym zagrożeniem. Z punktu widzenia bezpieczeństwa
bardzo ważne są zapory przeciwwybuchowe, które z jednej strony zapobiegają powstawaniu wybuchu, a z drugiej, jeśli już
do niego dojdzie, przeciwdziałają jego
rozprzestrzenianiu się.
Jeśli chodzi o pożary endogeniczne, czyli wynikające z samych właściwości węgla,
który jest skłonny do samozapalenia, specjaliści kopalni potrafią sobie radzić z nim
na tyle dobrze, że dotychczas również nie
odnotowano takiego zdarzenia. W historii

16 metrów na sekundę
Przy takiej prędkości podróż górniczym szybem trwa niespełna dwie minuty. Na samym dole jawi się widok przestronnego, oświetlonego tunelu, w którym
znajdują się podwójne tory z małymi wagonikami. Udajemy się do pociągu spągowego czyli wagoników podwieszanych niczym gondolki. Po drodze Janusz Chmielewski wyjaśnia, w jaki rejon kopalni pojedziemy.
W firmie pracuje od 30 lat. Przeszedł
przez wszyst kie szcze ble za wo dowe.
Od stażysty, bezpośrednio po ukończeniu
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
po kierownika ruchu zakładu i jednocześnie członka zarządu kopalni z ramienia załogi, obecnie. Przez te wszystkie lata do-

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. to
obecnie jedna z najbardziej wydajnych
kopalń węgla kamiennego w Polsce. Każdej doby wydobywa się tutaj ok. 20 tysięcy ton węgla. To również najbardziej
rentowny i efektywny zakład górniczy
w kraju (wydobycie tony węgla kosztuje 140 zł, a na Śląsku 240 zł). Należy
do najnowocześniejszych, największych, a także najbezpieczniejszych polskich kopalń i to nie tylko ze względów
geologicznych (nie ma zagrożeń tąpnięciami, bardzo niskie jest ryzyko wybuchu metanu), ale przede wszystkim
dlatego, że bezpieczeństwo pracy ma
tam absolutny priorytet. Potwierdzają to
otrzymane liczne tytuły i nagrody, wśród
których można wymienić zdobycie,
po raz kolejny w 2009 roku, pierwszego
miejsca w prestiżowym rankingu „Kopalnia Roku”, organizowanym corocznie
przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej,
Wyższy Urząd Górniczy, Fundację „Bezpieczne Górnictwo” oraz Górniczą Izbę
Przemysłowo-Handlową. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. to także krajowy lider rynku producentów węgla
energetycznego, obecnie prywatna spółka. W „Bogdance” pracują blisko 4 tysiące osób. Tych na górze i pod ziemią.
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cji ratowniczej. Dokładnie określona jest
także rola poszczególnych osób kierownictwa i nadzoru kopalni. Zgodnie z przepisami, w kopalni znajdują schematy dróg
ucieczkowych z danych oddziałów oraz różnego rodzaju instrukcje, technologie.
Przed rozpoczęciem pracy górnicy mogą
na nie zerknąć i przypomnieć sobie, w jaki sposób powinni wykonywać pracę, żeby było bezpiecznie.

Jak oprószeni mąką

ko pal ni był je den przy pa dek po ża ru
pod ziemią. Wywołała go iskra w trakcie
spawania metalowych elementów. Zapaliły się drewniane kaszty z kolejowych staro-użytecznych podkładów, nasączonych
substancjami ropopochodnymi, a więc
palnymi. To było trudne do ugaszenia. – Pamiętam, że święta spędziliśmy wtedy
pod ziemią, ale opanowaliśmy zagrożenie
– wspomina Janusz Chmielewski.

stężenie, które przy zaistnieniu iskry
elektrycznej w odpowiedniej temperaturze
inicjuje wybuch. Człowiek znajdujący się
w tej strefie ma bardzo niewielkie szanse
na przeżycie. W wyniku takiego wybuchu
w kopalni „Wujek-Śląsk” w ubiegłym roku
zginęło aż 20 osób, a 34 zostały ranne.
– W „Bogdance” nie musimy się tego oba-

W jednakowych jasnych ubraniach z charakterystycznymi paskami odblaskowymi, wyposażeni w kaski, latarki i maski
przeciwpyłowe pieszo wyruszamy w kierunku pokładów wydobywczych. Tam,
gdzie znajduje się górniczy kombajn. Ściany wydobywcze są oddalone od szybu zjazdowego maksymalnie ok. sześciu kilometrów. Nasz dystans wyniesie najwyżej
trzy i pół. Odbywamy go we wszechobecnym pyle. Po pierwszym przebytym kilo-

wiać – uspokaja jej szef. Jest to kopalnia
pierwszej kategorii zagrożenia metanowego. Nie ma więc możliwości, żeby nagromadziły się takie ilości metanu, które mogły by stwarzać niebezpieczeństwo wybuchem.
„Bogdanka” ma opracowany i zaakceptowany przez Wyższy Urząd Górniczy
plan ratownictwa. Wyznaczone są w nim
strefy kopalni, w których mogłoby wystąpić zagrożenie. Opisany jest przebieg ak-

metrze wyglądamy jak oprószeni mąką. Podobnie górnicy, których spotykamy co kilkanaście metrów. – To są doświadczeni pracownicy, pracujący pod ziemią po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Są świadomi zagrożeń i tego, że wiele w tej kwestii
zależy od nich samych – tłumaczy Józef
Przybysz, społeczny inspektor pracy. Niektórzy pracę w kopalni zaczynali na Śląsku,
ale tam nie chcieliby już wrócić.
Dokończenie na stronie 18.

Wystarczy jeden przycisk
Z ochronnikami na uszach jedziemy kolejką jakieś 20 minut. Przez małe otwory
wagoników widać potężne metalowe stemple – żerdzie podtrzymujące stropy i ściany kopalni. Jeden koło drugiego, co 30 centymetrów. Gdy docieramy na miejsce szef
kopalni tłumaczy, jak należy poruszać się
i na co zwracać uwagę.
W kopalni funkcjonuje cała sieć telefonów, które służą do rozmów między górnikami, obsługą naziemną. Działają także
rozmaite sygnalizatory. – Wystarczy jeden
przycisk, a pracownik uzyskuje kontakt
bezpośrednio z dyspozytorem, a więc
osobą, która w danym momencie czuwa
nad bezpieczeństwem ruchu zakładu
na dole – wyjaśnia jeden ze sztygarów, którzy na co dzień dokonują podziału pracy
w kopalni, formują brygady, przydzielają
zadania, wyznaczają gór ników przodowych. Na Śląsku nazywa się to felezunek.
Na ścianach, oprócz niezliczonej ilości
kabli i przewodów z daleka widać również
tablice informacyjne. Na jednej z nich widnieje napis: Pole niemetanowe. Każdy pracownik musi dokładnie wiedzieć, w polu
jakiego ewentualnego zagrożenia gazowego się znajduje.
Metan wybucha, gdy jego stężenie
w złożu wydobywczym wynosi od 4,5
do 15%. To jest najbardziej niebezpieczne
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W „Bogdance”
Tak urabiany jest węgiel w „Bogdance”

Kopalniane chodniki

Obsługa szybu wyciągowego - prawie kilometr pod ziemią

By praca pod ziemią była bezpieczna i wydajna wspomagać ją muszą potężne urządzenia dostarczające
energię elektryczną, świeże powietrze i zapewniające
wymaganą temperaturę

Surowy węgiel na przenośniku taśmowym

Człowiek jest najważniejszy

Fot: Dariusz Adamski

Dokończenie ze strony 15.

Całką stropu nie podeprzesz
W „Bogdance” są o wiele lepsze warunki i, przede wszystkim, jest dużo bezpieczniej, a to najważniejsze. Dlatego firma
wciąż szkoli górników, wyposaża w nowoczesny sprzęt.
Jeden z górników przodowych pokazuje nam urządzenie w kształcie pilota wielkości cegły, wyposażone w różne przyciski.
– To moje narzędzie pracy – tłumaczy,
wskazując też na ekran komputera i inne
przyrządy, które obecnie zastępują niegdysiejsze kilofy.

Na pierwszy ogień
Wszystkie rejony kopalni „Bogdanka”,
także Nadrybie i nowe pole w Stefanowie
są na bieżąco monitorowane. To ok. 160
kilometrów wyrobisk. Na siedmiu zmianach roboczych pracują prawie trzy tysiące ludzi w ruchu ciągłym. Na zmianach „nie
obłożonych” przy produkcji pracują grupy
obserwacyjne. Weekendy zwykle wykorzystywane są na roboty konser wacyjne.
Chodzi o kontrolowanie niespodziewanych zagrożeń, jak zalanie wodą, nagromadzenie metanu czy nieczynna wentylacja.
Na co dzień, na każdej zmianie roboczej
zatrudnione są dwa zastępy ratownicze.
– Ci górnicy przygotowani są do działań
bezpośrednich, do pójścia na pierwszy
ogień, jeśli miałoby coś się wydarzyć. To
są fachowcy najwyższej klasy. Przechodzą
specjalne szkolenia w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Doskonale znają swój fach, uczestniczą w pogotowiach ratowniczych trzy-, czterokrotnie
w roku. Wówczas biorą udział w akcjach ratowniczych i profilaktycznych w kopalniach
śląskich – zapewnia naczelny inżynier lubelskiej kopalni towarzyszący wizycie inspektorów pracy. Co roku Okręgowy

Urząd Górniczy w Lublinie sprawdza stopień przygotowania kopalni i kadry do prowadzenia akcji ratowniczej. Każdego roku
odbywa się również taki trening.

Kopalnia z klimą
Zmierzamy do pochylni piątej w polu
pierwszym. W tym rejonie ścianę prowadzi oddział G3. Jest to też rejon pracy oddziału GRP1, który prowadzi wyrobiska
przygotowawcze. Wszystkie te oznaczenia
mają ważne znaczenie, również dla bezpieczeństwa górników. Rozcięcie złoża, układ
wyrobisk, wentylacja. Te terminy musi
znać każdy pracujący na dole, niczym ele-

Gdyby temperatura osiągnęła 33 stopnie,
to uniemożliwiałaby pracę. Wówczas mogłyby być wykonywane jedynie prace ratownicze – tłumaczy kierownik ruchu zakładu.
Ze względów ekonomicznych, ale również, by poprawić warunki pracy, w większości rejonów kopalni działa klimatyzacja.
Obieg powietrza wymusza zbudowana
na powierzchni stacja wentylatorów głównych. Plan inwestycyjny zakładu przewiduje uruchomienie klimatyzacji na terenie całej kopalni. Wówczas wszystkie wyrobiska
będą centralnie schładzane. To jeszcze bardziej poprawi komfort pracy pod ziemią.

Lepiej zapobiegać niż…
W „Bogdance” stawia się na profilaktykę. Raz w tygodniu, w każdy wtorek sztygarzy prowadzą przygotowane dla wszyst-

nie widział pracownika, który wszedł
na tory wprost pod jadący wagonik. Zginął
na miejscu. Badanie przyczyn wypadku jednoznacznie wykazało winę poszkodowanego. W chwili wypadku był pod wpływem alkoholu.
Obecnie, każdy pracownik dokładnie
wie, jak bezpiecznie poruszać się po kopalni, gdyż powstał film, który opowiada
o zdarzeniu, wskazuje jego przyczyny,
wyjaśnia zasady bezpieczeństwa. Podobnie jak inne tego typu animacje jest emitowany w najbardziej uczęszczanych przez
górników miejscach. W ten sposób utrwala się poprawne i bezpieczne zachowania.
Pomysł przygotowania krótkich filmów
instruktarzowych trafił do komisji bezpieczeństwa kopalni. Na jej wniosek kupiono
monitory do prezentowania animacji, które najczęściej są symulacją pewnych zdarzeń wypadkowych czy zagrożeń. Sami górnicy bardzo chwalą przedsięwzięcie. Mówią, że to jest najlepsza instrukcja bezpiecznej pracy pod ziemią.

Po reanimacji
mentarz. Inaczej trudno wyobrazić sobie
nie tylko pracę w kopalni, ale choćby poruszanie się po niej.
Na ścianie, przez którą przechodzimy
temperatura wynosi 27, 28 °C. – Ludzie
pracują tu w skróconym czasie: sześć godzin od wejścia do klatki windy na powierzchni, aż do wyjścia z niej na górze.

kich szkolenie wykonywania pracy w danym zakresie. Niezależnie od tego, że sami pracownicy zobligowani są do zapoznania się z instrukcjami, technologiami, to
każda osoba z dozoru, kierująca ludzi
do pracy, ma obowiązek odpowiednio ich
poinstruować. Tam, gdzie może wystąpić
potencjalne niebezpieczeństwo na stanowisku pracy, pracownicy muszą mieć informację, w jaki sposób bezpiecznie wykonywać robotę.
– Firma inwestuje w sprzęt i środki
ochrony. Zwraca uwagę nawet na najdrobniejsze sprawy, które mogą służyć bezpieczeństwu w kopalni – wyjaśnia fachowiec od bhp w „Bogdance”, wskazując
na odblaskowe paski na górniczych ubraniach. Dzięki temu prostemu zabiegowi nawet tam, gdzie jest kiepska widoczność,
można dostrzec pracownika.
A jednak w 2008 roku w kopalni doszło
do śmiertelnego wypadku. Maszynista
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Z niemałym wysiłkiem, niczym akrobaci pokonujemy kolejny dystans w kopalni.
Wchodzimy na chodnik podścianowy.
Po lewej stronie znajduje się przenośnik
Pioma-1200 transpor tujący urobek ze
ściany. Szybem trzecim jest on wywożony
na powierzchnię. Podchodzimy do górników, którzy powoli kończą pierwszą zmianę. Ci z najdłuższym stażem pracy chętnie
rozmawiają z przedstawicielami inspekcji
pracy. Bynajmniej nie dlatego, żeby się skarżyć. Wręcz przeciwnie, żeby pochwalić się,
jak z zakładu, który na początku lat 90-tych
ub. stulecia znajdował się w katastrofalnej
sytuacji, dziś stał się liderem w branży.
Początki były naprawdę trudne. Jednocyfrowe przychody ze sprzedaży pokrywały jedynie około 35 proc. kosztów. Rada Ministrów miała już przygotowaną decyzję
o zamknięciu „Bogdanki”. Szczęśliwie
do tego nie doszło. W 1994 roku kopalnia
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uzyskała pierwszy dodatni wynik netto
i od tamtej pory, z roku na rok, jest już tylko lepiej. Utrzymanie kopalni było ważne
ze względu na miejsca pracy zatrudnionych. Na Lubelszczyźnie nie istnieje, tak
jak na Śląsku, druga kopalnia, w której mogliby pracować. To dzięki wielkiej determinacji ludzi kopalnia przetrwała dramatyczne momenty. Począwszy od dyrektora Stanisława Stachowicza, nazywanego menadżerem intensywnej terapii, któremu „Bogdanka” bardzo dużo zawdzięcza
(stworzył znakomity zespół, wprowadził
niekonwencjonalne rozwiązania, zdecydował o zwolnieniach grupowych, postępowaniu układowym), po szeregowych pracowników pod ziemią. Reanimacja kopalni okupiona była bardzo ciężką pracą całej załogi.
Przechodzimy w pobliżu kruszarki, potężnej maszyny, która ma przeciwdziałać
powstawaniu zatorów w transportowanym urobku. W tych urządzeniach obecnie
jest bardzo dużo elektroniki, co nie tylko
ułatwia pracę, sprawia, że jest lżejsza, ale
i bezpieczniejsza. – W kopalni czujemy się
mniej zagrożeni niż na ulicy – zapewniają górnicy, którzy za pomocą spągoładowarki ładują urobek na przenośnik taśmowy.
Miejsce, w którym pracują jest co najmniej
metr wyżej niż to, do którego za chwilę się
udamy.

Najważniejsi są ludzie
Jednym z bardziej niebezpiecznych obszarów kopalni jest ten, w którym odbywa

się rabunek czyli likwidacja wyrobiska. Górnicy usuwają obudowę z postępem ściany
na tak zwany zawał. Pracami kieruje Jan
Miedziółka, górnik przodowy z 30-letnim
stażem. Podkreśla, że prace wykonywane
są zgodnie z instrukcjami, przy zachowaniu szczególnej uwagi i ostrożności. – Całką stropu nie podeprzesz – żartuje, wyjaśniając jednocześnie, że wykształcenie
i wiedza w tej robocie, to za mało. Konieczne jest doświadczenie. Przyznaje, że
„przy rabunku” nie trudno o wypadek. Jednak nie pamięta, aby, poza drobnymi urazami palców czy nóg w wyniku potknięć,
doszło do poważnego zdarzenia.
Zatrzymujemy się przy kombajnie ścianowym. Kiedyś, ta skomplikowana maszyna była sterowana ręcznie. Pulpit znajdował się na kombajnie, co stwarzało jakieś
niebezpieczeństwo. Obecnie, sterowanie
odbywa się za pomocą pilota. – Tym węgiel się teraz kopie – wyjaśnia kombajnista. Ta praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością za siebie, innych górników i samą
maszynę. W miejscu, gdzie pracuje kombajn zagrożeniem są również odrywające
się skały. To one mogą być powodem wypadków. Tu trzeba zachować szczególną
rozwagę. Nie do pomyślenia jest, by pracować bez hełmu czy okularów, maski przeciwpyłowej oraz ochronników słuchu. – To
po prostu jest w naszym interesie – pointuje i wraca do pracy.
W nowym polu wydobywczym w Stefanowie II zamiast kombajnów będą wykorzystywane nowoczesne strugi. Zapewnią
dobry urobek, na poziomie 10 tysięcy ton
na dobę, i bezpieczeństwo. Ważny jest rachunek ekonomiczny, ale najważniejsi są
ludzie. Pierwsze szkolenia związane z eksploatacją strugów górnicy przejdą na pilotażowej ścianie w „Bogdance”. Jednej
z tych, które oglądali inspektorzy pracy, także ci ze Śląska.
Opuszczaliśmy lubelską kopalnię w przekonaniu, że nawet w tak niebezpiecznym
zakładzie, może być jednak bezpiecznie.
Beata Pietruszka

Bezpieczeństwo pracy

Przy uzdatnianiu
wody
Jarosław Krzywański

Blisko trzy lata temu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach utworzono 14 zespołów branżowych. Celem było
zorganizowanie grup inspektorów pracy, mających specjalizować się w zagadnieniach szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy w poszczególnych branżach gospodarki.
Członkowie Zespołu Gospodarki Komunalnej organizują spotkania wyjazdowe, umożliwiające zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi obiektów oraz instalacji.
Wizytują instalacje i obiekty służące procesom uzdatniania
wody, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami. W artykule zaprezentowano jedną z metod uzdatniania wody, ciekawą z uwagi na możliwość eliminacji zagrożeń występujących
zwykle przy tego rodzaju procesach.
Istotnym i najczęściej nieuniknionym
etapem procesu uzdatniania wody jest jej
dezynfekcja. W Polsce, podobnie jak i w innych krajach, w ponad 95 proc. wszystkich
instalacji do dezynfekcji wykorzystywany
jest chlor w postaci chloru gazowego
lub 14 proc. handlowego podchlorynu sodowego. Chlor jest skutecznym dezynfektantem, a przy tym możliwe jest utrzymywanie niewielkiej jego ilości (poniżej 0,3
mg/l) w wodzie wypełniającej sieć wodociągową w celu jej ochrony przed wtórnymi skażeniami.
Niestety, stosowaniu chloru gazowego
i handlowego podchlorynu sodowego towarzyszy kilka problemów. Zarówno chlor, jak
i podchloryn sodowy są substancjami niebezpiecznymi, a więc ich transportowanie,
magazynowanie i stosowanie wymaga
spełnienia dodatkowych procedur bezpieczeństwa.
Dynamiczny rozwój technologii w przemyśle elektrochemicznym, jaki odnotowano w ostatnim dwudziestoleciu, spowodował powstanie nowych generacji powłok
anodowych. Dzięki nim stało się możliwe
konstruowanie kompaktowych, stosunkowo niewielkich urządzeń generujących
podchloryn sodowy metodą elektrolizy
wodnego roztworu soli kuchennej. Urządzenia te mogą być instalowane bezpośrednio na instalacji, np. w stacji uzdatniania
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wody. Powstający tą metodą dezynfektant
nie jest substancją niebezpieczną z uwagi na stosunkowo niskie (poniżej 1 proc.)
stężenie chloru w produkowanym tą metodą podchlorynie sodowym.
Realizacją jednej z takich metod jest
technologia dezynfekcji wody polegająca
na wykorzystaniu elektrolizera MIOX [1].
System dezynfekcji składa się z: elektrolizera MIOX 500, zmiękczacza wody,
zbiornika na solankę, zbiornika na dezynfektant i pomp dozujących. Efektem pracy tych elementów instalacji jest wytwarzanie dezynfektanta w procesie elektrolizy
solanki (roztwór NaCl). Podstawowym
składnikiem dezynfektanta jest wodny
roztwór podchlorynu sodowego.

Dezynfektant unieszkodliwia bakterie
i wirusy zawarte w wodzie. Stosowanie tej
technologii wynika z dążeń do minimalizacji zarówno uciążliwości procesu i problemów technicznych, jak i zagrożeń wynikających ze stosowania chloru gazowego
i handlowego podchlorynu sodowego
w procesie uzdatniania wody.
Do podstawowych zalet elektrolitycznego wytwarzania środka do dezynfekcji
wody należą [2, 3]:
● wyeliminowanie zagrożenia dla personelu podczas transportu i obsługi urządzeń (dezynfektant jest wytwarzany na miejscu, jego stosowanie nie wymaga specjalistycznej obsługi, grup ratowniczych, sprzętu ochrony indywidualnej itp.),
● brak konieczności wytyczania stref
ochronnych,
● brak konieczności magazynowania
niebezpiecznych substancji,
● prosta, zautomatyzowana i bezpieczna eksploatacja elektrolizerów,
● możliwość uruchomienia i zatrzymania produkcji dezynfektanta w dowolnej
chwili,
● potrzebne są tylko trzy elementy: sól,
woda i energia elektryczna,
● pH dezynfektanta w przedziale 8-9,
● znacznie ograniczone problemy z korozją urządzeń i związanymi z tym potrzebami przeprowadzania okresowych remontów urządzeń,
● dużo większa trwałość podchlorynu
elektrolitycznego (nie podlega rozkładowi)
w porównaniu z handlowym,
● wyeliminowanie typowego dla handlowego podchlorynu sodowego powstawania krystalicznych osadów utrudniających pracę pomp.
Istnieje kilka rozwiązań technologii
uzdatniania wody przy użyciu chloru pozyskiwanego metodą elektrolityczną z chlorku sodu. Stosuje się elektrolizery wykorzystujące roztwór soli kuchennej, stosujące

wodę morską lub przepływowe – wykorzystujące naturalne zasolenie wody (baseny).
Idea działania elektrolizerów opiera
się na wykorzystaniu następującej reakcji:
2NaCl + H2O • NaOCl + NaCl + H2

Ze względu na konstrukcję urządzeń, istnieją następujące rodzaje ogniw:
● „proste” – ogniwa pojedyncze,
● „wielokrotne” – elektrolit przepływa
przez ogniwa połączone szeregowo,
● „membranowe” – w ogniwie znajduje się membrana jonoselektywna.
Pewnym mankamentem może wydawać się wodór powstający podczas reakcji. Jednak jego ilości są małe. W przypadku ogniw prostych może on być grawitacyjnie odprowadzany na zewnątrz budynku, gdyż wychodzi z ogniw w for mie dobrze ufor mowanych gazowych bąbli. Ważnym jest, aby przewód do odprowadzania wodoru wykonany był z PVC lub innego materiału, który się nie elektryzuje. Na przewodzie tym nie należy insta-

lować zaworów, kolan lub innych elementów utrudniających a nawet uniemożliwiających odprowadzanie gazu.
W przypadku ogniw elektrolitycznych,
w których wodór separuje się źle i w formie emulsji gaz/ciecz przedostaje się
do zbiornika produktu, należy do tego
zbiornika wtłaczać powietrze w celu rozcieńczenia powstającego wodoru.
Dlatego też pomieszczenia elektrolizerów muszą być dodatkowo wyposażane
w sprawną wentylację grawitacyjną, gwarantującą utrzymanie stężenia wodoru
poniżej 2 proc. (50 proc. dolnej granicy wybuchowości). Wentylacja ta powinna gwarantować bezpieczeństwo nawet w sytuacji
zaistnienia awarii przewodu odprowadzającego wodór, kiedy cała ilość powstającego wodoru przedostawać się może do pomieszczenia elektrolizera.
Z uzyskanych danych wynika, że projektanci najczęściej zakładają 3 wymiany powietrza na godzinę.
Prezentowana technologia może być
z powodzeniem stosowana w: stacjach

uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków,
obiegach chłodniczych, przemyśle spożywczym, szpitalach i na basenach.
dr inż. Jarosław Krzywański
OIP Katowice

Dziękuję panu Włodzimierzowi Cichomskiemu z ITS Warszawa za współpracę,
konsultacje, udostępnione materiały oraz
cenne sugestie wykorzystane przy opracowaniu niniejszego artykułu.
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Fot. 1 Pomieszczenie instalacji do dezynfekcji MIOX: komora elektrolizera (z lewej) oraz zbiornik solanki
z elektrolizerem i sterownikiem w tle (z prawej).

ogniwo
elektrolityczne

dezynfektant

pompa
solanki

woda
zdezynfekowana

woda

Rys. 1 Schemat ideowy instalacji MIOX do dezynfekcji wody. [1]
I P 5/2010

Fot. 2 Pomieszczenie instalacji do dezynfekcji MIOX – zbiorniki solanki i dezynfektanta oraz worki z chlorkiem
sodu (z prawej).
5/2010 IP
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Zagrożenia zawodowe w gabinetach dentystycznych

Co gryzie stomatologów?
Rafał Wójcicki

Większość z nas korzystała ze świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej
oraz protetyki, udzielanych w gabinetach dentystycznych przez lekarzy dentystów, techników
dentystycznych, czy też ortodontów. Gabinety takie funkcjonują zarówno w ramach indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, jak też w strukturze zakładów opieki zdrowotnej (przychodnie i specjalistyczne kliniki stomatologiczne). Warto zwrócić uwagę na kształtowane tam
przez czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne warunki środowiska pracy.
Podstawowym zagrożeniem związanym
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
jest zagrożenie szkodliwymi czynnikami
biologicznymi. Nie inaczej jest w przypadku udzielania świadczeń z zakresu stomatologii. Pracownicy świadczący pracę
w gabinetach dentystycznych narażeni
są na kontakt z szeregiem czynników
wskazanych w wykazie znajdującym się
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te
czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn.
zm.), w tym zaliczanych do 2 i 3 grupy zagrożenia, takich jak adenowirusy, koronawirusy, wirusy zapalenia wątroby typu A,
B, C, G, D, wirus opryszczki pospolitej, wirusy grypy, reowirusy, ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), ludzkie wirusy białaczek z komórek T, a także bakterie występujące w jamie ustnej człowieka,
w tym beztlenowe, promieniowce, czy też
tlenowce (np. dwoinka zapalenia opon mózgowych) oraz grzyby – drożdżaki (np. candida albicans). Czynniki biologiczne przenoszone są w wyniku kontaktu z krwią pacjenta lub też rozprzestrzeniają się drogą
powietrzną – powietrznokropelkową i powietrzno-pyłową w postaci bioaerozolu
powstającego w trakcie wiercenia, polerowania, lub też np. usuwania kamienia nazębnego.
Nie bez znaczenia jest także wpływ pyłów i czynników chemicznych, w tym stosowanych przez dentystów produktów
farmaceutycznych (leków) oraz substancji
chemicznych wchodzących w skład materiałów podkładowych, wypełniających, czy
też protetycznych, np. kompozytów, kompomerów, cementów fosforanowych i krzemowych, amalgamatów (rtęć). Trzeba ta-
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kże wziąć pod uwagę narażenie pracowników na niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne stosowane w procesach dezynfekcji narzędzi dentystycznych, aparatury oraz małych i dużych powierzchni
w gabinetach dentystycznych.

nakże podkreślić, że w latach 2005-2009
nie stwierdzono na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wystąpienia wypadków przy pracy,
w których poszkodowane zostałyby osoby
udzielające świadczeń zdrowotnych w gabinetach dentystycznych.

Głośno i o krok
od wypadku

Szczególnie narażeni

Odrębną grupą są występujące w środowisku pracy czynniki fizyczne – przede
wszystkim: nadmierny hałas generowany
przez wiertarki oraz sprężarki i pompy zasilające unity dentystyczne, wibracje miejscowe generowane przez trzymane w rękach narzędzia, ultradźwięki stosowane
do usuwania kamienia nazębnego, promieniowanie UV (ultrafioletowe) w zakresie
od 400 do 500 nm (stosowane do inicjacji
procesu polimeryzacji wypełnień kompozycyjnych z użyciem tzw. lamp UV) oraz
stosowane w procesach dezynfekcji powierzchni i powietrza niskociśnieniowe promienniki promieniowania ultrafioletowego emitujące szkodliwe promieniowanie
UV w zakresie UV-C, a także promieniowanie jonizujące generowane w trakcie
rentgenowskich badań stomatologicznych
– aparaty rtg do zdjęć panoramicznych
i zdjęć zębowych wewnątrzustnych.
Osoby wykonujące prace związane
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w gabinetach dentystycznych narażone są
także na czynniki mogące powodować
wypadki, takie jak prąd elektryczny zasilający odbior niki energii elektrycznej
(np. unity stomatologiczne, lampy UV, autoklawy), ostre narzędzia, igły stosowane
do iniekcji, gorące powierzchnie i para
wodna z autoklawów oraz urazy oczu spowodowane przez pyły i cząstki bioaerozolu unoszące się w powietrzu. Należy jed-

Wśród czynników zagrożenia występujących w gabinetach dentystycznych zasadnicze znaczenie mają czynniki ergonomiczne i czynniki z grupy dotyczącej organizacji pracy, z których negatywnym wpływem
związane są dolegliwości oraz schorzenia
układu ruchu stanowiące bardzo poważny
problem społeczny i ekonomiczny. Trzeba
przy tym pamiętać, że stomatolodzy są grupą zawodową narażoną w sposób szczególny na występowanie zawodowych i parazawodowych schorzeń układu ruchu, związanych ze sposobem wykonywania pracy.
Przyczyną jest przede wszystkim zła, tj. nieergonomiczna pozycja dentysty przyjmowana w trakcie zabiegów. Dentyści, pomimo nowoczesnego sprzętu, unitów stomatologicznych, pozwalających na zajęcie
przez lekarza pozycji za lub nieco z boku
ułożonego w pozycji leżącej pacjenta, nadal przyjmują niekorzystne pozycje ciała
z pochyleniem i skręceniem tułowia i głowy oraz unoszeniem ramion.
Skutkiem wpływu niekorzystnych warunków pracy są schorzenia występujące
w populacji lekarzy dentystów oraz techników dentystycznych, w tym choroby zawodowe oraz parazawodowe, wśród których najczęściej występują: zapalenia nadkłykcia kości ramiennej, zapalenie barku,
kanału łokciowego, zespół cieśni nadgarstka, zespół ucisku ner wu bocznego
skórnego uda, choroby zakaźne, choroby
I P 5/2010

Z danych będących w posiadaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wynika dla przykładu, że w latach 2007-2009 na terenie województwa
śląskiego wydano łącznie 18 decyzji
o stwierdzeniu choroby zawodowej, dotyczących osób wykonujących prace związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

palenie skóry, przy czym czynnikiem,
który wywołał chorobę była ekspozycja skóry na materiały stomatologiczne zawierające akrylany (metakrylan), a okres narażenia wynosił w różnych przypadkach
od 12 do 25 lat,
– trzy choroby wskazane w poz. 19.5 wykazu – przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:
przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej, w przypadku których czynnikiem
etiologicznym było długotrwałe wielokrotne powtarzanie ruchów oraz wymuszona pozycja ciała i wykonywanie pracy obciążającej stawy barkowe, w okresie narażenia zawodowego wynoszącym kilkadziesiąt lat,
– pięć chorób wskazanych w poz. 20.1
wykazu – przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem
wykonywania pracy: zespół cieśni w obrę-

w gabinetach dentystycznych. Wśród tych
osób było 13 lekarzy dentystów (dwie decyzje zostały wydane w 2007 r., sześć decyzji w 2008 r. oraz pięć pozostałych
w 2009 r.) oraz pięciu techników dentystycznych (dwie decyzje zostały wydane
w 2007 r., natomiast trzy w 2009 r.).
W grupie zawodowej lekarzy dentystów w latach 2007-2009 stwierdzono:
– trzy choroby wskazane w poz. 18.1
wykazu chorób zawodowych zamieszczonego w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869)
– choroby skóry: alergiczne kontaktowe za-

bie nadgarstka, spowodowane wykonywaniem czynności powtarzalnych połączonych ze zginaniem i prostowaniem
rąk w stawie nadgarstkowym, często z użyciem siły, w okresie narażenia wynoszącym
od 29 do 38 lat,
– jedną chorobę wskazaną w poz. 20.2
wykazu – przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem
wykonywania pracy: zespół rowka ner wu
łokciowego, dla której czynnikiem zagrożenia było obciążenie kończyn górnych
i monotypia ruchów w trakcie wykonywania zabiegów stomatologicznych, w okresie narażenia wynoszącym 44 lata,

układu oddechowego (astma zawodowa i inne schorzenia wywoływane przez czynniki biologiczne występujące w środowisku
pracy), choroby skóry pochodzenia zawodowego (alergiczne kontaktowe zapalenie
skóry, kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia, fotodermatozy, przebar wienia
skóry, pokrzywka kontaktowa i grzybica
skóry).

Choroby zawodowe
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– jedną chorobę wskazaną w poz. 26 wykazu – choroby zakaźne lub pasożytnicze
albo ich następstwa, przy czym jednostka
chorobowa – przewlekłe zapalenie wątroby typu C – została wywołana przez wirus
zapalenia wątroby zawarty w ślinie lub krwi
leczonych pacjentów, a okres narażenia wynosił 35 lat.
W grupie zawodowej techników dentystycznych w latach 2007-2009 wydano decyzje ostateczne, którymi orzeczono:
– dwie choroby wskazane w poz. 18.1
wykazu chorób zawodowych zamieszczonego w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869)
– choroby skóry: alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, przy czym czynnikami alergizującymi, które wywołały chorobę był nikiel oraz materiały stomatologiczne zawierające akrylany, a okres narażenia wynosił kilkanaście lat,
– dwie choroby wskazane w poz. 20.1
wykazu – przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem
wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka, przy czym czynnikiem etiologicznym było wykonywanie czynności obciążających kończyny górne i powtarzalne
zginanie i prostowanie rąk w stawie nadgarstkowym przy wykonywaniu protez
stomatologicznych oraz drgania mechaniczne o działaniu miejscowym, natomiast
okres narażenia wynosił 20 lat oraz
– w drugim przypadku – 29 lat,
– jedną chorobę wskazaną w poz. 22.1
wykazu – zespół wibracyjny: postać naczyniowo-ner wowa, przy czym jednostka chorobowa została wywołana przez drgania
działające na organizm człowieka przez
kończyny górne, a okres narażenia wynosił 30 lat.
Biorąc pod uwagę fakt występowania
opisanych zagrożeń zawodowych, w tym
ich skutki w postaci stwierdzonych chorób
zawodowych, wskazać należy na potrzebę
podjęcia przez Państwową Inspekcję Pracy odpowiednich działań prewencyjnych.
Jednym z elementów prewencji może być
przeprowadzenie kampanii informacyjnej w formie odpowiednich szkoleń oraz
kampanii ulotkowej, której celem byłoby
zapobieganie występowaniu u pracowników gabinetów dentystycznych niekorzystnych skutków zdrowotnych wywoływanych zagrożeniami zawodowymi związanymi ze środowiskiem pracy oraz sposobem
wykonywania pracy.
Rafał Wójcicki
OIP Katowice
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Z inspektorskiej praktyki

Bonarka
pod specjalnym nadzorem

Robert Pasikowski

Na polskim rynku pojawia się coraz więcej nowych, nietypowych, nie spotykanych wcześniej
maszyn i urządzeń. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której konieczne jest dokonanie klasyfikacji urządzenia, zakwalifikowania go do właściwej grupy urządzeń oraz ustalenia wymogów związanych z jego obsługą i eksploatacją. Powoduje to konieczność bardziej intensywnej
współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a organami Urzędu Dozoru Technicznego,
polegającej m.in. na bieżącej wymianie informacji dotyczących urządzeń użytkowanych w zakładach pracy i na placach budowy.
Różnorodność urządzeń pojawiających
się na terenie budowy krakowskiego centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego
Bonarka, jak również obsługa urządzeń
poddozorowych przez obcokrajowców,
spowodowała konieczność bieżącego kontaktowania się i wspólnego rozstrzygania
spraw, które budziły wątpliwości nie tylko
inspektorów pracy, ale również inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Przykład tej budowy pokazuje również, jak poważnym problemem w zakładach pracy
i na placach budowy jest prowadzenie obsługi urządzeń poddozorowych przez osoby nie posiadające do tego uprawnień.

Decyzją inspektorów
Z informacji posiadanych przez inspektorów pracy wynika, że 285 pracowników,
w tym 105 obcokrajowców (Węgrów, Słowaków, Hiszpanów) wykonujących pracę
na terenie budowy Bonarki, poddało się egzaminom i uzyskało uprawnienia UDT
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do obsługi ruchomych podestów roboczych, żurawi i dźwigów towarowo-osobowych na skutek decyzji wydanych przez inspektorów pracy. W wyniku działań nie tylko nadzorczych, ale również prewencyjnych, uprawnienia UDT uzyskała znacznie
większa liczba osób. Robocze podesty
ruchome były najliczniej reprezentowaną
kategorią urządzeń poddozorowych, jednak problem braku uprawnień dotyczył
również innych urządzeń, np. wózków
jezdniowych z mechanicznym napędem
podnoszenia i odnosił się zarówno do obywateli Polski, jak również innych państw
członkowskich UE.
W trakcie kontroli budowy stwierdzono
nieprawidłowości przy wykonywaniu montażu na wysokości konstrukcji prefabrykatów żelbetowych przez pracowników firmy
słowackiej, w tym także z użyciem podestów ruchomych przejezdnych i żurawi samojezdnych. Naruszenia przepisów dotyczyły: czterech podestów ruchomych
i ośmiu żurawi samojezdnych obsługiwa-

nych przez obcokrajowców nie posiadających wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych wydanych przez UDT zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami, zabezpieczeń pracowników przed upadkiem
z wysokości, oznakowania stref niebezpiecznych w rejonie prowadzonych prac,
szkoleń bhp, nadzoru bezpośredniego,
organizacji stanowisk pracy na wysokości,
eksploatacji urządzeń poddozorowych bez
wymaganych decyzji UDT dopuszczających
urządzenia do pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wydanych w oparciu
o polskie przepisy. Wydano 14 decyzji nakazowych (w tym pięć decyzji wstrzymania prac i cztery decyzje skierowania
17 pracowników do innych prac), które zostały wykonane. W efekcie ich realizacji
14 operatorów słowackich uzyskało uprawnienia do obsługi żurawi. Ponadto instruktażowi stanowiskowemu poddano ponownie
wszystkich zatrudnionych pracowników,
zapewniono dodatkowy stały nadzór (zmieniono osoby dotychczasowego nadzoru
słowackiego), uzyskano dla 11 urządzeń poddozorowych (żurawi samojezdnych i podestów ruchomych) decyzje UDT dopuszczające urządzenia do eksploatacji na terenie
RP oraz podjęto działania organizacyjne
w celu eliminacji zagrożeń poprzez samokontrolę. W postępowaniu wykroczeniowym
na osoby odpowiedzialne za nadzór nałożono trzy mandaty (w tym dwa gotówkowe dla
słowackiego nadzoru) w łącznej kwocie 6
tys. złotych. W trakcie wykonywania dalszych prac na budowie, już po zakończeniu
kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości.
Nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa
na stanowiskach pracy.
W trakcie kontroli stanowisk pracy na budowie Bonarki w październiku 2009 r. odnotowano nielegalne powierzenie pracy
I P 5/2010

przez przedsiębiorcę jednemu obywatelowi Ukrainy, który nie miał wizy upoważniającej do legalnego pobytu na terenie RP.
W odniesieniu do pozostałych obywateli
Ukrainy nieprawidłowości dotyczyły braku oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę zarejestrowanych we właściwym miej scowo PUP. W sto sun ku
do przedsiębiorcy został skierowany wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego w związku z nielegalnym zatrudnieniem obywateli Ukrainy.

Budowlana corrida
Podczas kontroli przedsiębiorców hiszpańskich, prowadzących adaptację lokali
przyszłych najemców, stwierdzono nieprawidłowości przy wykonywaniu robót montażowych i wykończeniowych w pięciu lokalach. Naruszenia przepisów dotyczyły:
braku nadzoru bezpośredniego obsługi
urządzeń poddozorowych (czterech podestów ruchomych, dźwigu towarowo-osobowego GEDA, wózka jezdniowego) przez obcokrajowców nie posiadających wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych wydanych
przez UDT zgodnie z obowiązującymi
przepisami na terenie RP; montażu rusztowań metalowych-budowlanych przez obcokrajowców nie posiadających wymaganych uprawnień, zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości, szkoleń bhp, badań lekarskich, organizacji
stanowisk pracy na wysokości; eksploatacji urządzeń poddozorowych bez wymaganych decyzji UDT. Inspektorzy pracy prowadzili kontrole we współpracy z UDT.
Z uwagi na nieprzestrzeganie przez obywateli hiszpańskich przepisów, z chwilą rozpoczęcia prac na budowie zostali oni usunięci przez inwestora (łącznie na 7dni)
do czasu wykonania decyzji nakazowych
oraz podję cia dzia łań zmie rza ją cych
do przestrzegania przepisów bhp obowiązujących na terenie RP. Firma hiszpańska, wspierana przez prawników, prowadziła różne działania mające na celu zastraszenie inspektorów pracy, m.in. karami
w wysokości ok. 5000 euro za każdy
dzień przestoju oraz uniemożliwienie wejścia pracowników hiszpańskich na teren
budowy. Stanowcze działania inspektorów pracy, popierane przez inwestora, doprowadziły do wykonania wszystkich 20 decyzji nakazowych (w tym 11 decyzji wstrzymania prac i trzy decyzje skierowania
trzech pracowników do innych prac) oraz
realizowania prac zgodnie z obowiązujący5/2010 IP

mi na terenie RP przepisami. W rezultacie ośmiu pracowników hiszpańskich uzyskało wymagane uprawnienia do obsługi
urządzeń poddozorowych, instruktażowi
sta nowi skowe mu pod da no po now nie
wszystkich zatrudnionych i uzyskano dla
nich zaświadczenia o zdolności do pracy
na zajmowanym w Polsce stanowisku.
Zapewniono ponadto dodatkowy stały
nadzór polski, uzyskano dla dźwigu towarowo-osobowego GEDA 1500 decyzję
UDT dopuszczającą urządzenie do eksploatacji na terenie budowy oraz podjęto działania organizacyjne w celu eliminacji zagrożeń poprzez samokontrolę.
W postępowaniu wykroczeniowym,
na osoby odpowiedzialne za nadzór, nałożono dwa mandaty w łącznej kwocie 4 tys.
złotych. W trakcie wykonywania prac
na budowie, już po zakończeniu kontroli,
nie ujawniono nieprawidłowości. Nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Hiszpańska firma od kilku lat prowadzi w Polsce, podobne do tych
w Krakowie inwestycje, jednak – według
opinii jej przedstawicieli – na żadnej budowie nie zostali zmuszeni do podjęcia takiej liczby różnych działań w zakresie
bhp, jak w Bonarka City Center. Podkreślili jednak, że wiedza, którą wynieśli
z kontroli, znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w dalszej ich działalności na budowach w naszym kraju.

Dźwig na małym gazie
Mimo prowadzonych na budowie Bonarka City Center w Krakowie działań prewencyjnych, ukierunkowanych na podniesienie
świadomości pracowników na temat zagrożeń wypadkowych, w trakcie jednego z ob-

chodów budowy inspektor pracy stwierdził,
że operator obsługujący dźwig budowlany
towarowo-osobowy Geda 1500, jest nietrzeźwy. Wstrzymano wykonywanie prac transportowych z użyciem tego dźwigu, zabezpieczono platformę dźwigu, odłączono zasilanie i zdemontowano panel sterowania.
Patrol ochrony zabrał pracownika na posterunek główny obiektu, gdzie dalsze czynności wobec operatora prowadzili wezwani
na budowę policjanci. Przekazali kopię
protokołu użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczenia ilości alkoholu
w wydychanym przez operatora powietrzu, który, będąc w stanie nietrzeźwości,
wykonywał prace tj. obsługiwał windę towarowo-osobową na terenie budowy BCC
w Krakowie. W protokole zapisano wynik
badania: godzina 14.10 – 1,83 mg/l.
W toku czynności kontrolnych ustalono,
że na budowie nie było osoby odpowiedzialnej za nadzór nad operatorami obsługującymi trzy dźwigi budowlane. W trakcie kontroli inspektor pracy wydał sześć decyzji
nakazowych, które zostały wykonane. Zatrudniono do obsługi dźwigów budowlanych na budowie dodatkowych operatorów
oraz ustanowiono dodatkowy nadzór
nad operatorami. W postępowaniu wykroczeniowym nałożono mandat na pracodawcę w kwocie 1500 złotych. Z pracownikiem
rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz wydano zakaz wstę pu na bu dowę. Wy stą pio no
do Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie, który wcześniej wydał operatorowi
uprawnienia, o podjęcie stosownych działań zmierzających do ich cofnięcia.
Robert Pasikowski
OIP Kraków
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W zakładzie ślusarskim

Porażająco źle
Małgorzata Warsitz

dzeń pracy tj. brak osłon, niesprawne mechanizmy mające wpływ na bezpieczne
użytkowanie maszyn.
Wiertarka stołowa miała niesprawny mechanizm samopowrotu wrzeciona do pozycji górnej, brakowało uchwytu do mocowania obrabianego elementu oraz wyłącznika awaryjnego. Szlifierka dwutarczowa-stołowa nie posiadała pełnej osłony lewej i prawej tarczy ściernej, a także wyłącznika awaryjnego. Pilarka tarczowa, tzw. samorób-

Opolscy inspektorzy pracy przeprowadzili kontrolę w jednym
z zakładów ślusarskich w Opolu, który funkcjonował w zaaranżowanym pomieszczeniu garażu samochodowego z przybudówką. Prowadzono tam prace, przy których występuje hałas,
zapylenie, chemiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników, takie jak spawanie, malowanie czy szlifowanie. Była to
jedna z tych kontroli, która zakończyła się dla pracodawcy wydaniem decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności.
Pomieszczenia zakładu nie spełniały
podstawowych wymogów bhp m.in. w zakresie wymaganej przepisami wysokości
stropu. Ściany pomieszczeń oraz sufity były bardzo zabrudzone, a powłoki malarskie
zapylone. W pomieszczeniach pracy, w których występuje hałas, zapylenie i szkodliwe chemiczne czynniki dla zdrowia, nie było wentylacji. Stwierdzono brak oświetlenia naturalnego pomieszczenia malowania
konstrukcji i pomieszczenia maszynowe-

go. Oświetlenie elektryczne było częściowo niesprawne, gdyż wiele punktów świetlnych nie działało.
We wszystkich lokalach brakowało swobodnych przejść i dojść do stanowisk pracy. Szatnia pracowników wraz z jadalnią została zorganizowana w pomieszczeniu
produkcyjnym w pobliżu pieca centralnego ogrzewania.
Inspektorzy pracy stwierdzili szereg nieprawidłowości stanu technicznego urzą-

Giętarka samoróbka: brak osłony przekładni zębatej oraz wyłącznika
awaryjnego.
Wyrwane gniazdo, do którego podłaczone są elektronarzędzia.
ka, nie była wyposażona w mechanizm powrotu ramienia do pozycji górnej, nie była zainstalowana pełna osłona przekładni
pasowej napędu tarczy, brakowało wyłącznika awaryjnego.

W pomieszczeniu spawania znajdowały się dwie sprężarki powietrzne ze zbiorczym zbiornikiem sprężonego powietrza.
Pracodawca nie posiadał decyzji Urzędu
Dozoru Technicznego dopuszczającej
zbiornik do eksploatacji.
Pracodawca nie określił czynników
szkodliwych dla zdrowia występujących
na stanowiskach pracy oraz nie wykonał
badań i pomiarów tych czynników, a więc
hałasu, zapylenia, stężenia substancji
szkodliwych.

Brak zabezpieczenia przed skutkami dotyku bezpośredniego i pośredniego: brak pokrywy puszki
podłączenia zasilania silnika pilarki tarczowej.

W trakcie kontroli w zakładzie stwierdzono liczne zagrożenia porażenia prądem.
Stwierdzono także dopuszczanie do pracy robotników bez badań lekarskich potwierdza ją cych brak prze ciw wska zań
do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, a także właściwego przeszkolenia w zakresie bhp.
Kontrola wykazała również, że pracodawca nie odprowadzał składek na Fundusz
Pracy oraz obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne.

Szlifierka dwutarczowa-stołowa:
brak pełnej osłony lewej tarczy
ściernej oraz osłony prawej tarczy,
a także wyłącznika awaryjnego.

Piec centralnego ogrzewania zainstalowany w pomieszczeniu produkcyjnym przy szafkach ubraniowych
pracowników – brak ładu i porządku.

Brak swobodnego dostępu do rozdzielnicy elektrycznej przez zastawienie pilarką tarczową.
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Wobec rażących nieprawidłowości, które bezpośrednio zagrażały zdrowiu i życiu
pracowników, inspektorzy pracy skierowali wniosek do okręgowego inspektora pracy o wydanie decyzji nakazującej zaprzestanie prowadzenia działalności przez
pracodawcę. Skierowano także wniosek
o ukaranie do sądu grodzkiego. Inspektorzy złożyli również zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu z art. 219 art. 220 § 1
art. 271 § 3 kk. O stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Małgorzata Warsitz
OIP Opole
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Nowości wydawnicze ● Nowości wydawnicze
Ulotka przedstawia zasady uczestnictwa oraz regulaminy pięciu konkursów organizowanych
przez Państwową In spek cję
Pracy.
Są to: Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej, Bez piecz na
bu do wa,
Bez pieczna piekarnia,
Bezpieczne gospodarstwo rolne oraz
Najaktywniejszy zakładowy społeczny
inspektor pracy. Celem konkursów jest
promocja zakładów
nowoczesnych, które
profesjonalnie traktują
problem bezpieczeństwa i hi gie ny pra cy
oraz osób najbardziej
zaangażowanych w starania na rzecz poprawy
warunków pracy. Aby wziąć udział w tegorocznych
konkursach jest jeszcze czas. Zachęćmy więc pracodawców!

Z inicjatywy środowiska
pielęgniarskiego została
wznowiona broszura pt.
„Jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy podczas pracy”. Konieczność długotrwałej pracy
w pozycji stojącej, obsługa pacjentów przy pochylonym lub skręconym tu ło wiu, po moc
osobom niepełnosprawnym podczas codziennych czynności, podnoszenie chorych po upadku, czy transportowanie
ciężkiego sprzętu me-

28

dycznego, to tylko niektóre czynności sprzyjające urazom mięśni i przeciążeniom kręgosłupa pracowników służby zdrowia.
W broszurze przedstawiono bezpieczne dla zdrowia sposoby wykonywania
pra cy
za rów no
w pozycji siedzącej,
jak i stojącej.
Przy pomocy zdjęć
i rysunków pokazane zostały złe i dobre przykłady dźwigania, pchania, czy
trans por to wa nia
chorego. Stosowanie dobrych praktyk zmniejszy ryzyko chorób układu
mięśniowo-szkieletowego.

W jaki sposób likwidować bariery architektoniczne i przystosowywać budynki oraz ich otoczenie do potrzeb osób niepełnosprawnych? Odpowiedź na to pytanie można uzyskać w broszurze
pt. „Niepełnosprawni. Wymagania techniczno-budowlane”.
Wznowiona (po siedmiu latach) publikacja, omawia kryteria, jakie powinny spełniać: ciągi komunikacyjne piesze, parkingi, wejścia do budynków,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz urządzenia dźwigowe dla osób z dysfunkcją słuchu, wzroku i ruchu. Każde
zagadnienie jest opatrzone bardzo czytelnymi rysunkami. Są
na nich zaznaczone obowiązujące rozwiązania techniczno-budowlane (np: wymiary podestów przy wejściach do budynku czy kabiny dźwigowej
służącej do przewozu osób
niepełnosprawnych).
I P 5/2010

Legalność zatrudnienia i bezpieczeństwo pracy

Rolniku,
przyjmij cudzoziemca
Z nowatorskim projektem wystąpił do rolników powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim Okręgowy Inspektor
Pracy w Kielcach. W porozumieniu z lokalnym starostą, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy
oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaproponował cykl szkoleń na temat szeroko pojętego zatrudnienia.
Powiat buski bowiem dominuje w sezonowym zatrudnianiu
obcokrajowców ze wschodu przy pracach sezonowych w gospodarstwach rolnych.
Wszyst ko za czę ło się w li sto pa dzie 2009 roku w czasie posiedzenia Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie.
Właśnie wtedy poruszono, ważną dla regionu, tematykę dotyczącą warunków
pracy, a także różnych form zatrudnienia
w gospodarstwach rolnych. W spotkaniu
uczestniczyli Tadeusz Jan Zając, główny
inspektor pracy oraz starosta powiatu buskiego jako przedstawiciel Powiatowego
Zespołu ds. BHP w Rolnictwie, powołanego z inicjatywy okręgowego inspektora pracy w Kielcach.
Kiedy w grudniu 2009 roku starosta buski i zastępca okręgowego inspektora
pracy omawiali tematy współpracy, zrodził
się pomysł, aby podjąć działania informacyjne dla rolników w zakresie bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia
pracowników z położeniem nacisku na cudzoziemców. Do współpracy, oprócz wymienionych wcześniej instytucji, zaproszono przedstawicieli Ośrodka Doradztwa Rol-

niczego, placówki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku
Zdroju oraz wójtów i burmistrzów ośmiu
gmin powiatu buskiego. Patronat nad całym przedsięwzięciem objął marszałek
województwa świętokrzyskiego.

300 rolników
Informacje o spotkaniach dla rolników
przekazywali doradcy rolni ODR podczas
indywidualnych rozmów. Zachęcające zawiadomienia pojawiły się także na stronach
internetowych gmin, starostwa, OIP, PUP.
Sołtysi dostali do rozpowszechniania odnośne plakaty. W wyniku osobistego zaangażowania starosty buskiego, przedstawiciel starostwa czuwał nad przepływem informacji wśród instytucji i gmin.
Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji
informacyjnej w cyklu dziesięciu spotkań
informacyjno-szkoleniowych wzięło udział
ponad 300 rolników. Wiodącym punktem

była prezentacja Okręgowego Inspektoratu Pracy dotycząca legalności zatrudnienia
oraz bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Uczestników zapoznano
z rodzajem i różnicami podstaw nawiązania stosunków prawnych świadczeń pracy
zarobkowej w formie umów o pracę oraz
umów wynikających z przepisów kodeksu
cywilnego. Dość szczegółowo przypomniano o obowiązku szkolenia pracowników sezonowych w zakresie bhp podobnie
jak świadczących pracę na zasadzie innych
umów. Wskazywano na potrzebę zapoznania się z zagrożeniami wypadkowymi domowników gospodarstw rolnych.
Uczestnicy otrzymali wydawnictwa PIP
dotyczące legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy.
Inne instytucje uzupełniły tematykę zatrudniania i świadczenia pracy oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
rolników i pracowników gospodarstw rolnych. Poruszane były również kwestie
dotyczące możliwości organizacji staży
w gospodarstwach rolnych refundowanych przez powiatowe urzędy pracy a także obowiązków wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcom. Przedstawiciele ODR oraz placówki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poinformowali o zasadach wzajemnej zgodności,
które dotyczą także bezpieczeństwa i higieny pracy a będą w całości obowiązywać
rolników od stycznia 2013 roku, w powiązaniu z płatnościami bezpośrednimi w gospodarstwach rolnych.

Podsumowanie
Spotkania cieszyły się rzeczywistym zainteresowaniem rolników, zwłaszcza w gminach, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, w tym obcokrajowców. Zaangażowanie starosty
oraz tak wielu instytucji pozwoliło na kompleksowe przekazanie informacji. W ten
sposób całe przedsięwzięcie stało się dobrym przykładem współpracy partnerskiej instytucji działających na rzecz rolnictwa indywidualnego. Zebrane wypowiedzi rolników, dotyczące form zatrudnienia
przy pracach sezonowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz informacje na temat przebiegu spotkań, starosta buski przekazał do wojewody i marszałka województwa świętokrzyskiego jako materiał do dyskusji społecznej.
Stanisław Golmento
OIP Kielce
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Dokończenie ze strony 32.

Śmiertelny upadek z rusztowania
● strefa niebezpieczna przy rusztowaniu nie została wygrodzona balustradami w sposób uniemożliwiający dostęp
osobom postronnym i odpowiednio oznakowana,
● na rusztowaniu nie została wywieszona tablica określająca dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania oraz wykonawcę montażu rusztowania,
● zblocze linowe, wykorzystywane
przy transporcie pakietów styropianu
na wyższe poziomy pomostów roboczych
rusztowania, zostało zamocowane do wysięgnika za pomocą drutu gładkiego o średnicy 6 mm (skręconego na „węzeł”),
● rusztowanie stojakowe (systemowe)
zostało ustawione w odległości około 0,4 m
od ściany zewnętrznej budynku wielorodzinnego,

● w zakładzie nie opracowano wykazu
prac szczególnie niebezpiecznych, jak również nie określono podstawowych wymagań
bhp przy wykonywaniu takich prac.
Inspektor pracy w wyniku kontroli (listopad 2009 – luty 2010r.) wydał:
● 13 pisemnych zarządzeń nakazowych i 2 decyzje ustne (w tym bezzwłoczne wstrzymanie prac termoizolacyjnych
z uwagi na występujące zagrożenia i nieprawidłowości),
● 6 wniosków w wystąpieniu, w tym dotyczące weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracownika budowlanego,
– po zakończeniu czynności kontrolnych
(w tym po przesłuchaniu świadków i analizie dodatkowych dokumentów pracodawcy) sporządzony został wniosek do Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie o wsz-

Zdaniem psychologa

Nieważne jaki –
ważne jak się wykonuje swój zawód
Zawód inspektora pracy niewątpliwie zaliczany jest do grupy
zawodów o podwyższonym poziomie ryzyka, składającym się z wielu sytuacji stresowych. Jedną z nich jest kontakt z różnymi ludźmi. Specyfika relacji, jaka tworzy się w trakcie kontroli pomiędzy kontrolującym, a kontrolowanym bywa bardzo złożona zarówno pod względem intelektualnym jak i emocjonalnym.
Udając się na kontrolę, inspektor nigdy nie wie, kogo spotka.
Czy będzie to partner do rozmowy, czy może osoba grająca na emocjach lub manipulant próbujący wykorzystać wszelkie sztuczki
do obrony własnych interesów, tak jak to spotkało autora artykułu Mściwość czy konsekwencja? („Inspektor Pracy” nr 3 z 2010
r.). Eugeniusz Dąbrowski, inspektor pracy OIP w Olsztynie, Oddziału w Elblągu musiał zmierzyć się z pracodawcą próbującym
za pomocą siły, przekłamań i gróźb zastraszyć urzędnika i nakłonić go do zaprzestania wykonywania czynności kontrolnych. Pracodawca oraz jego współpracownik posłużyli się szeroką gamą
technik agresywno-manipulacyjnych. Począwszy od pomówień,
poprzez różnego rodzaju groźby, oszczerstwa, znieważenia,
a skończywszy na prowokacji. Konsekwentnie uderzali w jedną
z podstawowych potrzeb każdego człowieka – potrzebę bezpieczeństwa, jak również potrzebę szacunku i uznania.
Jest to sytuacja, o której z pewnością można w aspekcie psychologicznym powiedzieć – sytuacja trudna, o charakterze zagrożenia.
Sytuacja trudna – to taki rodzaj sytuacji, w której dochodzi do braku równowagi pomiędzy potrzebami i zadaniami, a sposobami i warunkami ich realizacji. Nierównowaga ta powoduje, że zakłócony
zostaje normalny przebieg aktywności i zmniejsza się prawdopo-
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częcie działań w związku z popełnieniem
przestępstwa przez właściciela firmy Z.
Realizacja środków prawnych wydanych przez inspektora pracy:
– wykonane zostały wszystkie zarządzenia nakazowe (z pisemnym potwierdzeniem pracodawcy),
– wdrożone zostały wnioski z wystąpienia,
– prokuratura w Jędrzejowie umorzyła
postępowanie w stosunku do właściciela
firmy Z. z uwagi na brak dopatrzenia się
znamion czynu zabronionego i przyczynienie się do wypadku samego poszkodowanego, który w chwili zaistnienia zdarzenia
był w stanie nietrzeźwości. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach złożył zażalenie na umorzenie, a prokuratura odmówiła jego przyjęcia. 19 kwietnia br. wniesiono w związku z tym zażalenie na odmowę
przyjęcia zażalenia do Wydziału Karnego
Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Sprawa
jest w toku rozpatrywania.
Redakcja

dobieństwo realizacji zadania na poziomie normalnym. Sytuacja
taka wywołuje stan napięcia ner wowego, utożsamia się ją ze stanem stresu psychicznego. Do tego dochodzą zaburzenia przewidywalności realiów zwiększające prawdopodobieństwo niepowodzenia. Sytuacja zagrożenia pojawia się natomiast w momencie ryzyka utraty cenionych wartości – w tym wypadku poczucia bezpieczeństwa oraz utrzymania dobrej opinii i pozycji społecznej.
Sytuacja trudna zmusza do odpowiedzi na pytanie: czy zmobilizować siły na przezwyciężenie trudności, czy też wycofać się,
chroniąc się przed ewentualnymi konsekwencjami? Odpowiedź
na to pytanie uzależniona jest od rodzaju sytuacji trudnej, ale
przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji osoby, która się w tej sytuacji znalazła, wynikających z jej cech temperamentalnych, osobowościowych oraz zasobów osobistych.
Jedna osoba, wycofa się i nie poniesie z tego tytułu żadnych
osobistych konsekwencji. Druga, przypłaci to szeroko rozumianym dyskomfortem psychicznym, a jeszcze inna, podejmie walkę w obronie własnej godności, jak i reputacji urzędu, który reprezentuje – tak jak autor wspomnianego tekstu.
W tym przypadku upór, konsekwencja i determinacja w realizowaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji doprowadziły do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę koszty psychologiczne, jakie mogły zostać
poniesione w tym procesie. Czy jednak nie byłyby one większe
w przypadku wycofania się? Na to pytanie każdy może odpowiedzieć sobie indywidualnie, tak samo jak na pytanie o to, jakimi
cechami powinien charakteryzować się idealny inspektor pracy.
Kamila Pawłowska
psycholog, GIP
Pytania do psychologa prosimy przesyłać na adres:
kpawlowska@gip.pl
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Śmiertelny upadek z rusztowania
Kontrolę zakładu usługowo-handlowego w R. inspektor pracy OIP Kielce przeprowadził
w związku ze śmiertelnym wypadkiem przy pracy, do jakiego doszło w czasie robót termoizolacyjnych ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego w S.
W dniu wypadku, po rozpoczęciu zmiany roboczej ok.
godz. 8, wśród pięciu pracowników brygady został dokonany podział prac przez osobę nie umocowaną prawnie przez pracodawcę do nadzorowania zatrudnionych w zakładzie, czy do działania w jego imieniu. Jeden z pracowników otrzymał zadanie wbijania, we wcześniej wywiercone otwory, kołków mocujących styropian do ściany południowej budynku, a następnie wyklejenia
szpalet okiennych płytami styropianu o grubości 20 mm. Prace te wykonywał sukcesywnie, na coraz wyższych pomostach roboczych rusztowania stojakowego (systemowego) z rur stalowych,
typu Plettac Kombi 70/100. Po ponad sześciu godzinach pracy robotnik znalazł się na najwyższym pomoście rusztowania, na wysokości około
10 m licząc od poziomu
przyległego gruntu. W czasie
pracy stracił równowagę
i spadł na ziemię. Wezwany
lekarz pogotowia ratunkowego, po próbie reanimacji poszkodowanego, stwierdził
jego zgon w wyniku odniesionych obrażeń ciała.
Przyczyny wypadku ustalone przez inspektora pracy:
G brak kompletnych środków ochrony zbiorowej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, tj. zamocowanej poręczy ochronnej
(na wysokości 1.1m) przy pomoście roboczym, na którym poszkodowany świadczył pracę w chwili wypadku. Bezpośrednio po wypadku poręcz ta była z jednej strony odpięta i zwisała pionowo. Ucho tej poręczy oraz uchwyt ją mocujący nie posiadały uszkodzeń mechanicznych. Może to świadczyć, że poręcz została odpięta w dniu wypadku lub wcześniej. Wymiary
zewnętrzne pakietów styropianu uniemożliwiały ich przełożenie przez otwory w pomostach roboczych podczas transportu
na rusztowanie przy użyciu linociągu ręcznego, a co za tym idzie,
musiały być podawane od strony zewnętrznej rusztowania. To
zaś powodowało konieczność wychylania się poszkodowanego
poza balustradę ochronną. Blok linociągu zamontowano w połowie wysokości przedostatniego pomostu roboczego rusztowania, a to oznaczało, że paczka styropianu musiała być podawana na najwyższy pomost roboczy ręcznie (po stronie zewnętrznej rusztowania). Przyjmując, że osoba znajdująca się na najwyższym pomoście, chciała odebrać paczkę styropianu z linociągu, mogła wówczas odpiąć poręcz ochronną w celu ułatwienia
sobie pracy. Rozważania te mogą wskazywać również na nieprawidłową organizację prac transpor tu pakietów styropianu
i na niepoprawne zorganizowanie stanowiska odbioru tych pa-

czek na poszczególnych poziomach pomostów roboczych rusztowania,
G montaż rusztowania stojakowego (systemowego) z rur stalowych został przeprowadzony przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych,
G brak odbioru technicznego rusztowania przed przystąpieniem do jego użytkowania,
G brak bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, wykonywanymi na wysokości,
G brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku murarza, wykonującego prace termoizolacyjne przy ścianach zewnętrznych budynku
wielorodzinnego:
Pracodawca dokonał oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywa niu okre ślo nych prac
na stanowisku – „pracownik
budowlany wykonujący docieplenia w Sędziszowie”.
Analiza karty tej oceny ryzyka wykazała, że:
G nie określono metody
szacowania poziomu ryzyka
zawodowego,
G nie przyjęto żadnych
kryteriów oceny ryzyka,
G brak w karcie oceny ryzyka zawodowego dokładnego opisu ocenianego stanowiska pracy (nie zostały
wyszczególnione: stosowane
maszyny i narzędzia, występujące na stanowisku; niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy oraz stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej),
G zostały zidentyfikowane tylko główne zagrożenia występujące na tym stanowisku pracy.
Mimo że zagrożenie związane z położeniem stanowiska pracy
oszacowane zostało przez pracodawcę jako duże i niedopuszczalne, to praca została podjęta. Kontrola powypadkowa dodatkowo
wykazała w miejscu wypadku następujące nieprawidłowości:
G rusztowanie stojakowe (systemowe) z rur stalowych, wykorzystywane przy wykonywaniu prac termoizolacyjnych ścian
zewnętrznych budynku wielorodzinnego, nie zostało wyposażone w deski krawężnikowe i siatki ochronne, a ponadto:
G nie posiadało części pionów komunikacyjnych oraz poręczy ochronnych i barier pośrednich,
G nie zostało posadowione na gruncie zgodnie z DTR,
również:
G nie został wykonany daszek ochronny nad wejściem
do budynku wielorodzinnego,
Dokończenie na stronie 30.

