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Niewidzialny wróg
Od 2000 r. w Polsce ponad tysiąc osób wykonujących
prace z użyciem materiałów zawierających włókna
azbestu lub mających kontakt z azbestem zapadło
na groźne choroby m.in. raka płuc i pylicę azbestową.
Są to argumenty przemawiające w sposób oczywisty
za zdecydowanie bardziej skutecznymi zabezpieczeniami osób narażonych na kontakt z rakotwórczymi
włóknami azbestu, w tym również rolników.

Okładka:
fot. A. Jaworski

Małe zakłady tematem posiedzenia
Stan bezpieczeństwa pracy w małych zakładach produkcyjnych, znajdujących się
pod szczególnym nadzorem inspekcji był
głównym tematem posiedzenia Rady
Ochrony Pracy, która obradowała pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny
Mrzygłockiej 6 lipca br. w gmachu Sejmu
RP. Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy omówił dotychczasowe wyniki
kontroli tych zakładów, jak również prowadzone i planowane działania prewencyjne
na rzecz ograniczania i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w miejscu pracy. W posiedzeniu uczestniczył Tadeusz
J. Zając, główny inspektor pracy z najbliższymi współpracownikami.
– Kontrole przestrzegania przepisów
prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzone są w małych zakładach, zatrudniających do 49
pracowników, każdego roku – stwierdził
Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym
Inspektoracie Pracy. – Szczególny nadzór
inspekcji nad małymi zakładami produkcyjnymi polega na prowadzeniu kompleksowych działań w zakresie egzekwowania
przepisów prawa jak również na doskonaleniu systemu promocji i przekazywania
informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ub. r. inspektorzy pracy skontrolowali ponad 54 tys. małych zakładów, w tym
blisko 10 tys. z branży budowlanej i ok. 2
tys. z branży produkcyjnej. Wśród nich były zakłady objęte wzmożonym nadzorem
PIP, takie jak odlewnie żeliwa i metali nieżelaznych, producenci wyrobów z drewna,
zakłady przemysłu spożywczego.
Wyznacznikiem stanu bezpieczeństwa
pracy i świadomości pracodawców oraz pracowników jest ocena ryzyka zawodowego.
Prawidłowe jej przeprowadzenie oraz wdrożenie niezbędnych środków profilaktycznych
jest podstawowym warunkiem utrzymania
wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy
w zakładzie. Stworzenie spójnego i skoordynowanego systemu w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy zapobiega wypadkom przy pracy, oszczędzając życie i zdrowie ludzi. Niestety, skala nieprawidłowości
w tym zakresie jest wysoka.
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W 2009 r. w małych zakładach wszystkich branż inspektorzy pracy wydali prawie 11 tys. decyzji nakazujących dokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, co stanowi aż 91% wszystkich decyzji w tym zakresie w kontrolowanych zakładach. W prawie 8 tys. przypadków konieczne stało się uregulowanie nieprawidłowości w dokonanej już ocenie ryzyka zawodowego, a prawie 7 tys. środków prawnych dotyczyło takich zagadnień, jak informowanie pracowników o ryzyku zawodowym i istniejących zagrożeniach oraz wymaganiach w zakresie stosowania środków
profilaktycznych.
Nie identyfikuje się wszystkich zagrożeń, w tym tak poważnych jak występujących przy pracy na wysokości, w narażeniu na hałas czy w kontakcie z czynnikami chemicznymi.
Wiele zastrzeżeń budzi planowanie
i podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w wyniku oceny ryzyka zawodowego. Ograniczają się one zwykle
do monitoringu czynników szkodliwych, instruktażu pracowników i stosowania środków ochrony indywidualnej.
Wysoki poziom uchybień w newralgicznych punktach oceny ryzyka zawodowego wskazuje, że świadomość istnienia
zagrożeń związanych z pracą jest nadal niepełna. Świadczy to o niezrozumieniu
przez pracodawców celu oceny ryzyka,
tj. osiągnięciu i utrzymaniu wymaganego
poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wskazuje na formalne podejście do spełnienia wymagań przepisów. Pracodawcy
nadal nie traktują oceny ryzyka zawodowego jako narzędzia umożliwiającego pełną
identyfikację zagrożeń i ustalenie prawidłowych działań w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia.
Państwowa Inspekcja Pracy realizuje
w br. m.in. temat „Zarządzanie bezpieczeństwem w małych zakładach, w których występuje duże nasilenie wypadków przy pracy”. Inspektorzy pracy egzekwują skuteczne działania pracodawców, aby zmniejszyć
ryzyko wypadkowe. Ustalają i wskazują
kontrolowanym pracodawcom bezpośredni związek między identyfikacją zagrożeń
i podejmowanymi środkami profilaktycz-

nymi a okolicznościami i przyczynami
wypadków przy pracy. Oprócz oceny ryzyka zawodowego kontrolowane są też inne
zagadnienia mające wpływ na poprawę stanu bhp w małych zakładach, takie jak szkolenia w dziedzinie bhp, profilaktyczne
badania lekarskie, działalność służb bhp.
Działalność kontrolna wspomagana jest
działalnością o charakterze profilaktyczno-szkoleniowym. Jej celem jest zwiększenie
poziomu świadomości w sferze kultury bezpieczeństwa w małych zakładach, a zwłaszcza zwrócenie uwagi na te działania, które mogą wpływać na skuteczne zapobieganie wypadkom przy pracy. Istotne jest również uświadomienie pracodawcom i przedsiębiorcom, że poprawa bezpieczeństwa
i warunków pracy wpływa korzystnie
na jej jakość i wydajność. Do końca czerwca br. szkolenia w tym zakresie przeprowadzono w 1 042 zakładach pracy.
Od kilku już lat Państwowa Inspekcja
Pracy promuje specjalny program prewencyjny pod nazwą „Zdobądź dyplom PIP” dla
pracodawców prowadzących mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniających do 10 pracowników). W ramach programu odbywają się
szkolenia, dotyczące zastosowania oceny
ryzyka zawodowego w praktyce. W br. w seminariach i warsztatach szkoleniowych
uczestniczyło już 880 pracodawców (stan
na 30 czerwca br.).
Kontrolując stan bezpieczeństwa i warunków pracy sami pracodawcy przy pomocy przygotowanej przez PIP „Listy
kontrolnej z komentarzem” oraz inspektorów pracy jako ekspertów mogą zidentyfikować występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenić ich skalę,
określić sposoby i terminy ich likwidacji.
Po zakończeniu etapu wdrożenia rozwiązań organizacyjno-technicznych inspektorzy pracy przeprowadzają ocenę ich skuteczności. War to zaznaczyć, że okres
przewidziany na dostosowanie zakładu
do obowiązujących przepisów prawa pracy nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie pracodawców tym programem.
W 2007 r. przyznano 160 dyplomów,
w 2008r. – już 397, a w 2009 – 460.
Red.
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Z uwagi na intensywne upały, które zapanowały na początku lipca br. główny inspektor pracy wystosował do pracodawców
apel „Chrońmy zdrowie pracowników podczas upałów”. Z treścią apelu zapoznali dziennikarzy: zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo oraz wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Leszek Zając na konferencji prasowej zorganizowanej 13 lipca w siedzibie GIP. Przypomniano, że pracodawca jest zobowiązany do nieodpłatnego dostarczania pracownikom napojów chłodzących zawierających
witaminy i sole mineralne, gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni C,
a na otwartej przestrzeni 25 stopni C. Wskazano na możliwość skrócenia czasu pracy poniżej ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Szczególny nacisk położono na przepis nakazujący zwolnienie młodocianych ze świadczenia pracy, jeśli temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których
pracują, przekracza 30 stopni C, a wilgotność względna powietrza – 65%.
Zwrócono również uwagę na konieczność utrzymywania w stałej sprawności i czystości urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji.

Świadczeń Pracowniczych, Anna Grażyna Małecka, prezes zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
i Michał Bitner, członek zarządu FGŚP. Celem porozumienia jest utworzenie Mazowieckiego Paktu na Rzecz Przedsiębiorczości. Współpraca partnerów porozumienia ma polegać na wzajemnej wymianie informacji na temat bieżących działań ukierunkowanych na wspieranie inicjatyw promujących przedsiębiorczość i samozatrudnienie m.in. poprzez dostarczanie do poszczególnych partnerów materiałów promocyjnych i informacyjnych. To także prowadzenie działań informacyjnych za pośrednictwem strony internetowej.

Luksemburg W siedzibie luksemburskiej inspekcji pracy
w Strassen 29 czerwca Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy
Państwowej Inspekcji Pracy i Paul Weber, dyrektor Inspekcji Pracy
i Górnictwa w Luksemburgu podpisali porozumienie o współpracy i wymianie informacji pomiędzy obu inspekcjami. Jego celem jest zapewnienie skutecznej ochrony zatrudnienia, bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy pracowników skierowanych do wykonywania pracy
na obszarze państw obu stron porozumienia oraz eliminowanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Współpraca pomiędzy polską i luksemburską inspekcją pracy odbywać się bę-

Warszawa Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając podpisał 1 lipca w Warszawie dokument pn. Porozumienie Partnerskie, którego sygnatariuszami byli również Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, p. o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Zbigniew Pusz, dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych

Zielona Góra W Łagowie k/ Świebodzina 8 i 9 czerwca br. odbyło się ósme polsko-niemieckie forum nt. przewozu towarów niebezpiecznych. Obok urzędników i przewoźników lubuskich oraz Landu Brandenburgii wzięli w nim udział okręgowy inspektor pracy z Poznania;
Krzysztof Fiklewicz i z-ca OIP z Bydgoszczy Sławomir Sakrajda,
a także inspektorzy pracy. Forum było okazją do przedstawienia zmian
prawnych i organizacyjnych oraz wymiany doświadczeń dotyczących
przewozu towarów niebezpiecznych. Tym razem włączono również problematykę rozliczania czasu pracy kierowców. W trakcie dwudniowych
obrad sześciu polskich i czterech niemieckich prelegentów wygłosiło 11 referatów, których kanwą były głównie zagadnienia nieprawidłowego transportu towarów niebezpiecznych w oparciu o wyniki kontroli polskiej i niemieckiej inspekcji pracy oraz inspekcji transportu drogowego. Sporo miejsca poświęcono zagadnieniom klasyfikacji materiałów niebezpiecznych a także nowemu systemowi bezpieczeństwa
w obrocie materiałów niebezpiecznych. Organizatorami VIII Forum
polsko-niemieckiego był Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze i Krajowy Urząd Ochrony Pracy Okręg Regionalny w Cottbus, a obrady prowadzili Franciszek Grześkowiak, okręgowy inspektor
pracy i Berthold Langer, LAS Cottbus.

cyjnych i kontrolnych doświadczeniach Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ergonomii, systemach informatycznych i bazach danych wykorzystywanych przez PIP. Zaprezentowano zagadnienia z zakresu kontroli legalności zatrudnienia oraz omówiono przypadki utrudniania inspektorom czynności służbowych. Doświadczenia litewskiej inspekcji
pracy w tej kwestii przybliżył Vilius Maciulaitis, zastępca głównego inspektora pracy Republiki Litewskiej.

Genewa 5 lipca odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Międzynarodowe działania partnerów społecznych na rzecz zwalczania handlu ludźmi w celu wykorzystywania ich
przez pracę. Identyfikacja i ochrona ofiar” (FREED). Jej celem było zaprezentowanie wyników projektu, który trwał dwa lata, od lipca 2008
roku i był realizowany we Włoszech, Polsce, Portugalii i Rumunii. Uczestnicy konferencji zapoznali się także z dobrymi praktykami w zakresie
identyfikacji i ochrony ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej zarówno w państwach objętych projektem, jak i w innych krajach. W wydarzeniu wzięła udział delegacja Państwowej Inspekcji Pracy z głównym inspektorem pracy Tadeuszem Janem Zającem na czele. Beata Krajewska z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP przedstawiła prezentację nt. polskiej wersji podręcznika „PRACA PRZYMUSOWA I HANDEL LUDŹMI. Podręcznik dla Inspektorów Pracy”.

Białystok Na Podlasiu 17 i 18 czerwca przebywała delegacja inspekcji pracy Republiki Litewskiej, której przewodniczył główny inspektor pracy Mindaugas Pluktas. W czasie dwudniowego seminarium,
zorganizowanego w siedzibie OIP w Białymstoku goście spotkali się
z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy na czele z jej szefem Tadeuszem Janem Zającem. Strony przedstawiły zadania realizowane przez inspekcje. Następnie zaprezentowano referaty traktujące
o wpływie czynników psychospołecznych na warunki pracy, prewen-

dzie w ramach realizacji postanowień Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania
pracowników w ramach świadczenia usług. W spotkaniu wzięli udział:
Barbara Labuda, ambasador RP w Luksemburgu, Ewa Sufin-Jacquemart, konsul RP, jak również przedstawiciele luksemburskiej inspekcji pracy, urzędu celnego oraz mediów.

Kraków W uznaniu za działania podejmowane na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, a zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych, okręgowy inspektor pracy Tadeusz Fic został 20 czerwca uhonorowany
złotym medalem Serce za serce. Wyróżnienie przyznała Fundacja Prometeusz Pro Publico Bono. Także w czerwcu, w czasie głównych uroczystości jubileuszu 135-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, w podziękowaniu za długoletnią i efektywną współpracę na rzecz ochrony pracy, szczególnie za realizację prekursorskiej kampanii prewencyjnej „Uważaj na wszelki wypadek!” okręgowy inspektor pracy Tadeusz Fic – w imieniu głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca – wręczył prezesowi MPK Julianowi Pilszczkowi pamiątkowy puchar oraz odczytał skierowany do prezesa MPK list. Główny inspektor pracy gratulował jubilatowi i wszystkim pracownikom doskonałego rozwoju, dzięki któremu magazyn „Forbes” klasyfikuje krakowski transport na wysokim, dziewiątym miejscu
wśród światowych metropolii. Podkreślił również godną naśladowania
postawę MPK S.A. jako pracodawcy, dla którego pracownik to zawsze
najcenniejszy kapitał, któremu trzeba zapewnić bezpieczne i godne warunki pracy.

Opole Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając uczestniczył 15
czerwca w XXII Walnym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego. Podczas spotkania zorganizowanego w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny pod Opolem, wspólnie z okręgowym inspektorem pracy Lesławem Mandrakiem, wręczył dziesięciu najaktywniejszym społecznym inspektorom pracy, członkom „Solidarności”, Honorowe Odznaki Za Zasługi dla Ochrony Pracy. W trakcie okolicznościowego przemówienia Tadeusz Jan Zając zwrócił uwagę na najistotniejsze problemy w zakresie ochrony pracy w Polsce,

w tym kwestie przestrzegania przepisów o czasie pracy, wypłaty wynagrodzeń pracowniczych, zawierania i rozwiązywania umów o pracę.
Podkreślił zaangażowanie inspektorów pracy w działania podejmowane na rzecz poprawy praworządności i bezpieczeństwa w zakładach.
W imieniu kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy, główny inspektor pracy podziękował wszystkim społecznym inspektorom pracy z opolskich przedsiębiorstw za ich długoletnią współpracę z PIP oraz złożył gratulacje z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 60-lecia
społecznej inspekcji pracy.

Barcelona W stolicy Katalonii 3 i 4 czerwca odbyła się europejska konferencja poświęcona okresowemu przeglądowi strategii wspólnotowej w dziedzinie bhp na lata 2007-2012. Skoncentrowano się na podstawowym jej założeniu, jakim jest obniżenie o 25 proc. wskaźnika wypadkowości zawodowej we wszystkich krajach członkowskich Unii. W wydarzeniu zorganizowanym przez hiszpański Instytut Bezpieczeństwa i Higieny w Pracy – w ramach Hiszpańskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – udział wzięli przedstawiciele europejskich urzędów inspekcji pracy, związków zawodowych, lokalnych i centralnych
władz Hiszpanii oraz reprezentanci jednostek na szczeblu unijnym. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Marian Liwo, zastępca
głównego inspektora pracy.
Bruksela Na czwartym i zarazem ostatnim spotkaniu zebrała się
4 czerwca Podgrupa ds. Rozwoju Systemu Wymiany Informacji powołana przez Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników Komisji Europejskiej. Dokonano ostatecznych ustaleń w zakresie listy problemów, których będzie dotyczyła wymiana informacji, a także wykazu organów uprawnionych do dostępu do systemu wymiany informacji. Ponadto, została przedstawiona prezentacja nt. europejskiego obserwatorium działalności transgranicznej w sektorze agencji pracy tymczasowej. Przedsięwzięcie to ma na celu m. in.: przygotowanie praktycznych narzędzi informacyjnych dla agencji pracy tymczasowej oraz
pracowników, którzy chcieliby podjąć pracę za granicą. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Beata Krajewska, główny specjalista
w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.

Z obrad Rady Ochrony Pracy

Najefektywniejsze narzędzie
poprawy warunków pracy
Funkcjonowanie zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe jako ekonomicznego instrumentu, który ma motywować pracodawców do poprawy warunków pracy, było omawiane 22 czerwca br. na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w Warszawie. Ocenę oddziaływania
motywacyjnego składki przedstawił dr Jan Rzepecki z Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy CIOP-PIB. Sformułował ją na podstawie wyników własnych badań ankietowych
przeprowadzonych w 200 przedsiębiorstwach.
Jak poinformował, od 2007 r. przychody ze składek pracodawców napływające
corocznie do funduszu wypadkowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są większe od wypłat z funduszu. W roku ubiegłym
nadwyżka ta wyniosła ok. 600 mln zł.
Ubiegłoroczne wydatki z funduszu wyniosły ok. 4 950 mln zł, z czego 55 proc. przeznaczono na świadczenia związane z wypadkami przy pracy, 38,5 proc. – na świadczenia związane z chorobami zawodowymi i 6,5
proc. – na świadczenia związane z wypadkami w drodze do pracy i z pracy. 82 proc.
wypłat stanowiły świadczenia rentowe.
W skali finansowej jest to ok. 4100 mln zł
na prawie 5 mld zł ogółu wydatków. Jak podkreślił dr Jan Rzepecki, jest to zjawisko niespotykane w krajach zachodnich, by świadczenia rentowe w tak dużym stopniu obciążały fundusz wypadkowy.
Z badań przeprowadzonych przez dr
Rzepeckiego wynika, że zróżnicowana
składka spełnia skutecznie rolę motywacyjną w stosunku do przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych oraz należących
do grup działalności o wysokiej składce.
W większości tych przedsiębiorstw stanowi ona element analiz ekonomicznych
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oraz odczuwalną pozycję kosztów przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy pozytywnie
oceniają nowe zasady różnicowania składki obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r. jako motywujące do działań prewencyjnych. W większości przedsiębiorstw w celu uzyskania obniżenia składki planuje się
prowadzenie działań prewencyjnych, głównie realizację wymagań prawnych oraz doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy.
W stosunku do przedsiębiorstw średnich oraz małych, a zwłaszcza do firm należących do grup działalności o niskiej
składce oddziaływanie motywacyjne zróżnicowanej składki jest mocno ograniczone. Pozytywnym wpływem wprowadzenia zróżnicowanej składki wśród przedsiębiorstw małych jest natomiast poprawa
przestrzegania przepisów bhp (znacznie
większa niż wśród przedsiębiorstw średnich i dużych).
Aby zwiększyć motywacyjną rolę zróżnicowanej składki naukowiec z CIOP-PIB proponuje m. in.: objęcie nią płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego
poniżej 10 ubezpieczonych, przy jęcie
liczby zatrudnionych w warunkach zagro-

żenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi jako kryterium ustalania kategorii ryzyka dla grup działalności i płatników
składek, przyjęcie jako podstawy do oceny ryzyka ubezpieczeniowego jedynie wypadków przy pracy powodujących absencję powyżej 3 dni. Ponadto, w celu zwiększenia zakresu zróżnicowania składek
od 1 kwietnia przyszłego roku powinny zostać wprowadzone nowe kategorie ryzyka
i stóp procentowych składek dla nowych
grup działalności.
– Nie ma lepszego środka wychowawczego dla pracodawcy niż obciążanie go
składką z tytułu zagrożeń, wypadków,
chorób zawodowych. Ta składka powinna
wymuszać działania na rzecz poprawy
warunków pracy. Wnioskuję, żeby rada
przyjęła propozycje zmian, które zgłosił dr
Rzepecki, w celu zwiększenia motywacyjnej roli tej składki – powiedział w dyskusji Maciej Sekunda.
Zwrócił uwagę na 600 mln nadwyżkę
przychodów nad wypłatami z funduszu wypadkowego. Tymczasem na prewencję
wydaje się w kraju zaledwie kilka mln zł.
Ustawa wypadkowa daje możliwość wydatkowania na ten cel do 1 proc. funduszu, nie-
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stety w praktyce wartość ta jest bliższa
drobnym ułamkom procenta. Stan ten należy zmienić.
– Uprawnienie dotyczące wnioskowania
o podwyższenie składki jest najefektywniejszym i najskuteczniejszym narzędziem,
jakim dziś dysponujemy – stwierdził Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy.
– Systematycznie zwiększamy liczbę wniosków, kiedy mamy udokumentowane sytuacje naruszenia prawa i pogorszenie warunków pracy. Bardzo się cieszę, że ZUS
w pełni akceptuje nasze wnioski. Bardzo cieszą wnioski dr Jana Rzepeckiego, bo w naszej ocenie to bardzo dobry krok, by przez
mechanizm finansowy uzyskać większy
efekt w sferze poprawy warunków pracy.
– Planujemy wprowadzić dolny próg odpisu z funduszu wypadkowego na prewencję – poinformował podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior. – Na prewencję wypadkową jest dziś zapisane w ustawie do 1

proc. i to się nie zmienia; proponujemy natomiast wprowadzić również próg minimalny, który byłby corocznie systematycznie
podnoszony: od 0,3 proc. w 2012 r. do 0,8
proc. w 2017 r. Takie zalecenie zostało
przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów, projekt już poprawiony czeka
na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Jeżeli założenia te zostaną przyjęte, przygotujemy odpowiedni projekt ustawy.
Wniosek o zróżnicowanie składki dla mikroprzedsiębiorstw, czyli tych co zatrudniają poniżej 9 pracowników, poparł zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy Zbigniew Żurek.
– W tej grupie przedsiębiorstw jest szalone zróżnicowanie ryzyka, natomiast wszyscy płacą składkę uśrednioną. To niesprawiedliwe – argumentował. – Zróżnicowanie
składki może spowodować też inny pozytywny skutek, że trochę inaczej będzie się
na nią patrzyło; dziś postrzegana jest ona
jako swego rodzaju podatek.

Senator Jan Rulewski zaakcentował
złe zarządzanie funduszem wypadkowym.
– Z praktyki widać, że funduszem się administruje, a nie zarządza. W gruncie
rzeczy on służy wytwarzaniu nadwyżki budżetowej dla ZUS. Budżet jest deficytowy,
a to jest pozycja, w której mamy nadwyżkę
budżetową. Prośba, by Rada Nadzorcza
ZUS zajęła się tym tematem. Jeśli formułujemy postulat zwiększenia tego funduszu,
postawmy sobie zarazem zadanie jego efektywniejszego wydawania.
Na tym samym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie sprawozdania głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za 2009
rok (zamieszczamy je na str 8, 9, 10).
W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka,
uczestniczył dr Marian Liwo, zastępca
głównego inspektora pracy.
Donat Duczyński

STANOWISKA RADY OCHRONY PRACY
W sprawie motywującego oddziaływania zróżnicowanej składki
na ubezpieczenie wypadkowe na poziomie przedsiębiorstwa oraz oceny
wdrażania strategii Wspólnoty Europejskiej na rzecz bhp metodą Scoreboard
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2010 r. zapoznała się z danymi dotyczącymi motywującego oddziaływania zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe na poziomie przedsiębiorstwa oraz z wynikami pilotażowej oceny metodą Scoreboard krajowych
działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie realizacji Strategii Wspólnoty Europejskiej „Podniesienie wydajności i jakości pracy: Wspólnotowa strategia
na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012”.
Z informacji dotyczącej funkcjonowania ubezpieczenia
wypadkowego w zakresie prewencji wynika znikome jego
zaangażowanie w określone ustawowo działania dla zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Przychody
ze składek na ubezpieczenie wypadkowe przewyższały wydatki funduszu ubezpieczenia wypadkowego (w 2008 r.
o 656,2 mln zł, w 2009 r. o 564,6 mln zł). Natomiast nakłady na prewencję wynosiły zaledwie 1,6 mln zł w 2008
r. i 6,3 mln zł w 2009 r. Jest to zaangażowanie funduszu
ubezpieczenia wypadkowego na rzecz prewencji wypadków
i chorób zawodowych znacznie niższe od wynikającego
z ustawy – możliwego do zaangażowania 1% – stanowiąc
w 2008 r. zaledwie 0,03%, a w 2009 r. 0,11% przychodów
ze składek.
Na podstawie wyników badań CIOP-PIB stwierdzić można, iż zróżnicowana składka spełnia skutecznie swoją ro-
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lę w stosunku do przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych
oraz należących do grup działalności o wysokiej składce,
które angażują się we wdrażanie rozwiązań bhp. W stosunku do przedsiębiorstw średnich oraz małych, zwłaszcza należących do grup działalności o niskiej składce, motywacyjne jej oddziaływanie istnieje także, ale jest ono ograniczone.
Rozwój potencjału prewencyjnego państwa oceniany jest
w Unii Europejskiej metodą Scoreboard. Przedstawione Radzie wyniki przeprowadzonej tą metodą pilotażowej oceny
we wszystkich krajach UE wskazują, ze w zakresie działań
na rzecz BHP Polska należy do czołówki krajów europejskich.
Na wynik takiej oceny wpływają w szczególności:
● do sto sowa nie sta ty sty ki w za kre sie wy pad ków
przy pracy i chorób zawodowych w Polsce do systemu Eurostatu;
● funkcjonowanie systemu rejestracji narażenia na czynniki środowiska pracy w ramach statystyki państwowej oraz
jego monitorowanie przez służby nadzoru i kontroli;
● ustanowienie i realizacja programu wieloletniego pn.
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, dzięki czemu Polska należy do grupy 15 krajów UE, w których realizowane są programy systemowe na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w horyzoncie dłuższym niż 3 lata. Realizacja tego programu zapewnia również prowadzenie w naszym kraju spójnej polityki badań naukowych

7

w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących,
z uwzględnieniem zmieniających się form pracy oraz związanych z tym zagrożeń;
● wprowadzenie bodźców ekonomicznych w postaci zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe zachęcających do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w przedsiębiorstwach;
● promowanie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach;
● wprowadzenie uregulowań prawnych dotyczących
szkoleń i edukacji w zakresie BHP oraz wymagań kwalifikacyjnych dla służb działających w tym obszarze.
Biorąc pod uwagę przedstawione informacje odnośnie
celowości zwiększenia roli motywacyjnej zróżnicowanej
składki na ubezpieczenie wypadkowe Rada uznaje za zasadne wprowadzenie w systemie jej zróżnicowania zmian,
a w szczególności:
● objęcie zróżnicowaną składką na poziomie grup działalności płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego poniżej 10 ubezpieczonych celem bardziej adekwatnego do poziomu ryzyka zróżnicowania składki w tej najliczniejszej grupie pracodawców. Podkreślić należy, że wdrożenie tego rozwiązania nie nałożyłoby żadnych dodatkowych
obowiązków na ZUS w zakresie zbierania i przekazywania
danych oraz ich kontroli przez PIP;
● przyjęcie, zgodnie z Eurostatem, wskaźników częstości wypadków przy pracy powodujących absencję powyżej 3
dni, jako podstawy oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zarówno na poziomie grup działalności jak i poszczególnych
płatników składek,;
● przy jęcie, zgodnie z metodologią UE (Scoreboard),
wskaźnika częstości zatrudnionych w warunkach zagroże-

nia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi (zamiast jedynie
czynnikami szkodliwymi), jako kryterium ustalania kategorii ryzyka dla grup działalności i płatników składek;
● poszerzenie przedziałów do ustalania kategorii ryzyka według wskaźników częstości wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zatrudnionych w warunkach zagrożenia, w celu lepszego uwzględniania zachodzących zmian
w tych wskaźnikach;
● wprowadzenie od 1.04.2011 r. nowych kategorii ryzyka i stóp procentowych składek dla 64 grup działalności
i poszerzenia zakresu różnicowania składek między grupami działalności w celu zwiększenia ich funkcji motywacyjnej.
Przedstawiając powyższe kierunki doskonalenia motywującego oddziaływania zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe Rada Ochrony Pracy wyraża przekonanie o ich istotnym znaczeniu dla doskonalenia polskiego
systemu ochrony pracy.
Uznając szczególne znaczenie prewencji zagrożeń zawodowych Rada podkreśla konieczność zwiększenia środków
przeznaczonych na prewencję wypadkową w ramach działań prewencyjnych ZUS i wyraża aprobatę dla opracowanego przez MPiPS projektu zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
Jednocześnie Rada uważa za niezbędne uwzględnienie
działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny
w strategiach krajowych.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Warszawa, 6 lipca 2010 r.

W sprawie sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy
za 2009 rok
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP na plenarnym posiedzeniu 18 maja 2010 r. zapoznała się ze sprawozdaniem
Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku.
Prezentowany okres sprawozdawczy obejmuje drugi rok
obowiązywania nowej ustawy o Państwowej Inspekcji
Pracy, na mocy której rozszerzono zakres zadań o kontrolę legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Analiza działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych PIP zawartych w sprawozdaniu upoważnia do sformułowania spostrzeżeń, uwag i wniosków odnoszących się
do stanu przestrzegania prawa pracy oraz zidentyfikowania negatywnych zjawisk w sferze ochrony pracy.
W okresie sprawozdawczym inspektorzy przeprowadzili 88 tys. kontroli u ponad 65 tys. pracodawców, wydając 363
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tys. decyzji nakazowych. Na wskazaną liczbę decyzji, 354
tys. dotyczyło naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. o 5% mniej niż w 2008 r., przy większej o 10%
liczbie skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Większość decyzji dotyczyła niewłaściwego przygotowania
do pracy oraz nieodpowiedniego zabezpieczenia stanowisk
pracy, maszyn i urządzeń technicznych, obiektów i pomieszczeń pracy.
W roku sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie o 17%
decyzji nakazujących natychmiastowe wstrzymanie prac
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia
pracujących. Ponad 85 tys. przypadków naruszeń prawa
stanowiły wykroczenia przeciwko prawom pracownika
(w 2008 r. takich naruszeń było ponad 79 tys.). Stwierdzono je, podobnie jak w roku poprzednim, u 43% pracodaw-

I P 7-8/2010

ców. Ponad 9 tys. decyzji nakazujących dotyczyło wypłaty wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy.
Z każdym rokiem wzrasta liczba środków oddziaływania wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, zwrócenie
uwagi). W okresie sprawozdawczym stanowiły one
już 20% zastosowanych sankcji, natomiast 65% to mandaty, a 15% wnioski skierowane do sądu o ukaranie. Średnia wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu utrzymuje się prawie na tym samym poziomie (1236 zł,
a w 2008 r. 1230 zł). W niewielkim stopniu wzrosła natomiast wysokość grzywny nakładanej przez sądy grodzkie w sprawach kierowanych przez organy PIP (1952 zł,
a w 2008 r. 1891 zł).
Liczba wniosków, kierowanych przez PIP do prokuratury, zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedsiębiorców, utrzymuje się prawie na tym
samym poziomie, a liczba umorzonych postępowań w tych
sprawach nadal jest bardzo wysoka (w roku 2008 – 1.114,
w 2009 r. – 1.139).
Godny odnotowania jest znaczny spadek poszkodowanych w wypadkach przy pracy we wszystkich sektorach gospodarki (ze 104 tys. w 2008 r. do 87 tys. w roku sprawozdawczym) oraz zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków (z 520 do 401) i poszkodowanych w wypadkach ciężkich (z 900 do 827). Pozytywne zmiany dotyczą także budownictwa, gdzie przy wzroście zatrudnienia, po raz
pierwszy od ponad trzech lat spadła liczba poszkodowanych
w wypadkach przy pracy. Zmalał także współczynnik zachorowalności na choroby zawodowe (z 25,7% do 22,4%).
Rok 2009 charakteryzowała także mniejsza liczba wypadków wskutek upadku z wysokości, co przy wzroście produkcji budowlano-montażowej i poziomie zatrudnienia godne jest szczególnego odnotowania. Wydaje się, że kampania medialna, adresowana przez GIP do pracowników budownictwa, zaczyna odnosić skutek.
Niepokojącym natomiast jest fakt, że wśród poszkodowanych największą grupę, bo około 42% zatrudnionych, stanowili najkrócej zatrudnieni. Dominowały w tym przypadku nieprawidłowe zachowania ludzi.
Analiza dokonań Państwowej Inspekcji Pracy w ocenianym okresie sprawozdawczym pozwala sformułować następujące wnioski:
1. Poprawa stanu praworządności w stosunkach pracy
nadal wymaga poszukiwania przez PIP lepszych i efektywniejszych rozwiązań, stałego ulepszania metod i sposobów
działania. Podobne zalecenie Rady znalazło się w stanowisku Rady w sprawie sprawozdania GIP z działalności PIP
w 2008 r., ale z przedłożonego sprawozdania za 2009 r. nie
wynika, by wspomniane zalecenie było przez PIP wykonane w części lub w całości.
2. W celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy wśród
zatrudnionych, wymagane jest wprowadzenie do prakty-
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ki takich instrumentów, które ograniczą liczbę osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne i szkodliwe. Utrzymująca się prawie na tym samym poziomie, co w roku 2008, liczba decyzji nakazowych (354
tys.) w zakresie naruszeń przepisów bezpieczeństwa
jest, zdaniem Rady, nadal wysoka. Stan ten powinien ulec
dalszej poprawie.
3. W zakresie naruszeń przepisów prawa dotyczących
wypłaty pracownikom wynagrodzenia za pracę i innych
świadczeń, nie odnotowano poprawy. Jednak stwierdzenie
w sprawozdaniu, że przyczyną opóźnienia wypłaty jest nieznajomość przez pracodawców przepisów prawa lub stosowanie niewłaściwych metod obliczania świadczeń pieniężnych, nie może być przyjęte jako okoliczność usprawiedliwiająca opóźnienie w regulowaniu świadczeń pieniężnych.
4. Stanowisko Rady dotyczące działania PIP za 2008 r.
postulowało potrzebę radykalnej poprawy w zakresie
kierowania zawiadomień do organów prokuratury o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Dane statystyczne
w tym obszarze w 2009 r. nie uległy zmianie. Organy prokuratury w przeważającej części skierowanych wniosków
odmówiły wszczęcia postępowania lub umorzyły postępowanie w sprawie wobec braku znamion czynu przestępczego. Działalność PIP w tym obszarze, zdaniem Rady, jest
niezadowalająca.
5. Pogłębionej analizy wymaga duża liczba decyzji nakazujących zaprzestania działalności zakładów pracy bądź
określonego rodzaju pracy. Analizy takiej Rada nie otrzymała, a liczba decyzji za rok 2009 wzrosła z 42 do 50.
6. Ze względu na stwierdzenie w sprawozdaniu, że w działalności agencji zatrudnienia, podobnie jak w poprzednim
roku, występują te same nieprawidłowości, tj.:
●

niewystarczająca wiedza osób prowadzących agencje,
niestaranność, której skutkiem jest brak realizacji
ustawowych obowiązków,
● dążenie do zwiększenia zysków agencji przez świadome niestosowanie obowiązujących regulacji prawnych,
● niedostateczne działanie prewencyjne marszałków województw,
Proponuje się powiadomienie o tym stanie Marszałka
Sejmu oraz wystąpienie do ministra pracy i polityki społecznej.
●

7. W sprawozdaniu brak jest propozycji na temat modyfikacji programu kształcenia inspektorów pracy stosownie
do zaleceń Rady.
8. Rada proponuje wzmożenie kontroli przez PIP tych
zakładów, którym ZUS podwyższył składkę na ubezpieczenie wypadkowe.
9. Rada zaleca PIP częstsze przeprowadzanie wspólnych
kontroli z inspekcją sanitarną oraz innymi organami kontroli państwowej.

9

10. Rada zwraca uwagę PIP na konieczność przestrzegania ustawowych okresów kontroli w zakładzie pracy w ciągu roku.
11. W rocznym sprawozdaniu z działalności PIP powinna być zawarta analiza wykonania zaleceń Rady zawartych
w stanowisku do sprawozdania za poprzedni rok.
12. Rada uznaje za celowe, aby Główny Inspektor Pracy przedstawiał w rocznym sprawozdaniu ocenę funkcjonowania jednostek organizacyjnych PIP.
Rada Ochrony Pracy pozytywnie opiniuje sprawozdanie
Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej In-

spekcji Pracy w 2009 roku wraz z zaleceniem realizacji ujętych w tym stanowisku wniosków.
Rada Ochrony Pracy rekomenduje Wysokiemu Sejmowi przyjęcie „Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy
z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2009”.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Warszawa, 22 czerwca 2010 r.

Z prac Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

Poselskie poparcie dla wniosków o zmianę przepisów
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 9 czerwca br. w gmachu Sejmu przyjęła opinię dla ministra infrastruktury w sprawie zmiany przepisów o czasie pracy kierowców
w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, jakie budzą. Tym samym poparła wcześniejsze wnioski Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące niezbędnych zmian w ustawodawstwie. Obradom przewodniczył poseł Janusz Krasoń.
Posłowie podkreślili, że rozwiązania
przyjęte w ustawie o czasie pracy kierowców są zbyt skomplikowane, mało przejrzyste i nastręczają trudności interpretacyjne nawet organom kontrolującym
przestrzeganie tych przepisów. Jeszcze
większe kłopoty ze stosowaniem ustawy
mają więc praktycy, którzy organizują
transport.
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Przykładowo, przepisy rozporządzenia
nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego dają większą swobodę w organizowaniu
pracy kierowcy niż rodzime regulacje,
gdyż dopuszczają możliwość przedłużenia,
nie częściej niż dwa razy w tygodniu, dzien-

Porozumienie o współpracy
z organami nadzoru budowlanego
Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając i główny inspektor
nadzoru budowlanego Robert Dziwiński podpisali 21 czerwca
br. w Warszawie porozumienie w sprawie zasad współdziałania kierowanych przez siebie urzędów. Jego celem jest likwidacja zagrożeń budowlanych w obiektach budowlanych,
w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnienie
bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.
Współdziałanie Państwowej Inspekcji
Pracy z organami nadzoru budowlanego
obejmie przedsięwzięcia mające na celu
ochronę życia i zdrowia pracowników,
osób fizycznych świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób
prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą przed zagrożeniami
występującymi podczas prac związanych

nego czasu samego tylko prowadzenia pojazdu do 10 godzin. Natomiast wynikający
z ustawy dobowy wymiar czasu pracy
kierowcy (prowadzenie pojazdu oraz inne
czynności) może zostać przedłużony do 10
godzin wyłącznie w równoważnym systemie czasu pracy. Możliwość przedłużenia
dobowego wymiaru czasu pracy nie dotyczy zatem podstawowego i zadaniowego
systemu czasu pracy.
Komisja zwróciła uwagę, że rozwiązaniem wielu problemów interpretacyjnych
byłaby rezygnacja z obowiązku przestrzegania przez kierowców tzw. doby pracowniczej.
Jest to bowiem niespójne z przepisami
wspomnianego rozporządzenia WE 561
/2006, nie koresponduje z ustawowym zapisem dotyczącym samodzielnego ustalania
przez kierowcę rozkładu czasu pracy w systemie zadaniowym oraz może generować
„sztuczne” godziny nadliczbowe.
Zdaniem Komisji do Spraw Kontroli
Państwowej, potrzebna jest zmiana przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców. Posłowie zwrócili się
do ministra infrastruktury o ustosunkowanie się do przedstawionej opinii i udzielenie odpowiedzi.
W posiedzeniu uczestniczył główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając z zastępcami: dr Marianem Liwo i Anną
Tomczyk oraz grupą współpracowników.
I P 7-8/2010

z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Współpraca służyć będzie również przeciwdziałaniu katastrofom
budowlanym.
Planowane jest prowadzanie wspólnych kontroli w obiektach budowlanych
oraz na terenach budów, wzajemne informowanie się o stwierdzonych zagrożeniach, zaistniałych katastrofach budowla-

nych i współudział przy ich badaniu.
Przedstawiciele obu urzędów będą konsultować projekty aktów prawnych dotyczących budownictwa oraz przekazywać sobie
opracowania i oceny dotyczące stanu warunków pracy w tej sekcji gospodarki. Ponadto, przewidywane jest wspieranie inicjatyw i upowszechnianie osiągnięć w zakresie nowych rozwiązań technicznych
i technologicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie,
a także doskonalenie metod i form działalności kontrolnej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników obu urzędów poprzez
wzajemne uczestnictwo w kursach szkoleniowych i konferencjach.
Robert Dziwiński, główny inspektor
nadzoru budowlanego, przypomniał, że poprzednie porozumienie o współpracy obu
partnerskich urzędów zostało podpisane 15 lat temu. Przez ten czas znacząco
zmienił się stan prawny, stąd konieczność
aktualizacji dokumentu. Z kolei Tadeusz
Jan Zając, główny inspektor pracy, podkreślił, że realizacja postanowień porozumienia powinna zwiększyć skuteczność
działań kontrolno-nadzorczych i profilaktycznych w budownictwie obu wyspecjalizowanych organów.
Robert Dziwiński uhonorował Tadeusza
Jana Zająca odznaką honorową „Za zasługi dla budownictwa”, nadaną szefowi Państwowej Inspekcji Pracy przez ministra infrastruktury „za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie architektury i budownictwa”.
Donat Duczyński
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Prawo

Jak udowodnić mobbing?

Michał Olesiak

Organem uprawnionym do rozstrzygnięcia o tym, czy mobbing w konkretnym przypadku miał
miejsce jest wyłącznie sąd pracy. Rola przedstawicieli PIP w odniesieniu do osób, które uważają się za ofiary mobbingu sprowadza się de facto do doradztwa prawnego, czyli do poinformowania o istocie mobbingu i udzieleniu informacji o dalszych możliwych krokach prawnych.
Pracownicy zwracają się o pomoc wówczas,
gdy – w swojej opinii – od dłuższego czasu poddawani są szykanom ze strony pracodawcy.
Od prawnika oczekują, że wskaże im dalszą
ścieżkę postępowania. Przychodząc po poradę zazwyczaj przedstawiają, jakie mają materiały dowodowe i oczekują, choćby przybliżonej, oceny szans w razie ewentualnego sporu sądowego. Chcą też wiedzieć, jakie dowody jeszcze mogłyby ewentualnie zgromadzić,
aby wzmocnić swoją pozycję procesową.
O ile ocena przedstawianych dowodów jest zastrzeżona wyłącznie dla sądu, o tyle udzielenie informacji w sprawie dopuszczenia dowodów o jakie może wnioskować zainteresowany wydaje się mieścić w zakresie porady prawnej, którą powinien otrzymać pracownik.

Ciężar dowodu
Rozpoczynając rozważania na temat możliwych środków dowodowych w procesie
o mobbing wskazać należy, że zgodnie z kodeksem pracy, mobbing oznacza działania lub
zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu
lub zastraszaniu pracownika, wywołujące
u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 94 (3) § 2).
Jeśli chodzi o rozłożenie ciężaru dowodu
w procesie o mobbing, odmiennie niż w przypadku dyskryminacji, obowiązują ogólne
reguły dowodowe przewidziane w kodeksie
cywilnym. Zatem ciężar udowodnienia faktu
spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 kodeksu cywilnego). Znajduje to potwierdzenie w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego.
Wprost wskazał na powyższe Sąd Najwyższy
m.in. w uzasadnieniu do wyroku z 6 grudnia 2005 r.1 stwierdzając, że „ciężar udowodnienia faktów wskazujących na mobbing ze
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strony pracodawcy spoczywał na skarżącej” (tj. powódce wnoszącej kasację). Koresponduje z tym ogólna zasada wyrażona
w art. 3 kodeksu postępowania cywilnego,
zgodnie z którą, strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co
do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą
i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.
Rozwiązania kodeksu pracy uzależniają dopuszczalność skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu od wystąpienia
skutku w postaci rozstroju zdrowia pracownika (art. 94 (3) § 3 k.p.) lub rozwiązania
przez pracownika umowy o pracę w efekcie
stosowania wobec niego mobbingu (art. 94
(3) § 4 k.p.). Analiza powyższych przepisów
prowadzi zatem do wniosku, że aby skutecznie dochodzić roszczeń, pracownik powinien
nie tylko wykazać okoliczność, że był poddany mobbingowi, ale także fakt iż w jego efekcie rozwiązał umowę o pracę lub doznał rozstroju zdrowia. Znajduje to potwierdzenie
w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 5 października 2007 r.2, gdzie wyraźnie wskazano, że
w postępowaniu dotyczącym stosowania
przez pracodawcę mobbingu oraz przyznania świadczeń z tego tytułu nie jest wystarczające stwierdzenie bezprawności działań
podjętych wobec pracownika, lecz konieczne jest wykazanie celu tych działań i ich skutków (art. 94 (3) § 2 k.p). Także w wyroku z 5
grudnia 2006 r.3, Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, iż ustawowe przesłanki
mobbingu określone w art. 94 (3) § 2 k.p. muszą być spełnione łącznie i powinny być wykazane przez pracownika (art. 6 k. c.).
Na pracowniku spoczywa też ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania był rozstrój zdrowia. Reasumując, pracownik dochodzący
roszczeń wskazanych w art. 94 (3) § 3 kodeksu pracy powinien być w stanie wykazać że:
– był ofiarą mobbingu,
– doszło do rozstroju jego zdrowia
– pomiędzy mobbingiem a rozstrojem
zdrowia istnieje związek przyczynowy.

Natomiast w sytuacji, gdy pracownik dochodzi roszczeń na podstawie art. 94 (3) § 4
kodeksu pracy musi wykazać że:
– był ofiarą mobbingu
– rozwiązał umowę o pracę powołując się
na mobbing jako przyczynę.

Otwarty katalog
Nieudowodnienie przed sądem samego
faktu stosowania wobec pracownika mobbingu lub następstwa mobbingu w postaci rozstroju zdrowia lub też niewykazanie, iż to pracownik był stroną, która na skutek mobbingu rozwiązała stosunek pracy, będzie skutkować oddaleniem powództwa przez sąd.
Tym samym pojawia się kolejna kwestia,
a mianowicie z jakich środków dowodowych
osoba wnosząca pozew do sądu może korzystać w trakcie procesu? W tym zakresie pracownik będzie mógł korzystać ze środków dowodowych wskazanych w kodeksie postępowania cywilnego, czyli: dokumentów, zeznań
świadków, opinii biegłych, oględzin, przesłuchania stron, grupowego badania krwi, przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki, jak film, telewizja, fotokopia rysunek, płyty, taśmy.4 Katalog ten nie
jest zamknięty i strona może wnioskować
o dopuszczenie innych dowodów, nie wskazanych w kodeksie postępowania cywilnego.
W dalszej części niniejszego materiału
chciałbym skupić się na dwóch środkach dowodowych, które jak wynika z moich obserwacji, zazwyczaj są lub mają być wykorzystane w procesach o mobbing w zakresie wykazania, że pracownik był obiektem przemocy
psychicznej, takich jak nagranie dźwięku oraz
zeznania świadków.

Dźwięk i obraz
Jako możliwy do wykorzystania środek dowodowy na szczególną uwagę zasługuje
utrwalenie dźwięku lub obrazu. Samo dopuszczenie dowodu z nagrania przed sądem
I P 7-8/2010

jest oczywiście możliwe. Zgodnie bowiem
z art. 308 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych
przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Dyspozycją tego
przepisu są objęte także inne niż taśma magnetofonowa nośniki, wskazać tu należy przykładowo płytę cd, dvd. Sprawa komplikuje
się, gdy pracownik chcący udokumentować
działania ze strony sprawcy mobbingu (krzyki, obraźliwe odzywki, itp.) stawi się do pracy wyposażony w urządzenia nagrywające,
np. dyktafon i bez wiedzy i zgody drugiej osoby będzie ją nagrywał. Dopuszczalność takiego środka dowodowego jest problemem,
który wprost nie znajduje uregulowania
w obowiązujących przepisach procedury
cywilnej. W tej kwestii stanowisko zajął Sąd
Najwyższy przy okazji rozstrzygania sprawy
o rozwód5, gdzie wskazał, że nie ma zasadniczych powodów do całkowitej dyskwalifikacji kwestionowanego przez pozwaną dowodu z nagrań rozmów telefonicznych, nawet jeżeli nagrań tych dokonywano bez wiedzy jednego z rozmówców.
Powyższy pogląd spotkał się z krytycznymi opiniami doktryny i stanowił odejście
od poglądu wyrażonego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który w uzasadnieniu wyroku z 6 lipca 1999 r.6 wskazał, że gromadzenie materiału dowodowego w procesie i prezentowanie go przez strony nie powinno odbywać się z naruszeniem zasad współżycia
społecznego. Przedstawiciele doktryny krytykując rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego
z 2003 r. wskazywali, iż dopuszcza ono
a wręcz legalizuje dowody zdobyte w sposób
bezprawny, tj. z naruszeniem przepisów
o ochronie dóbr osobistych przeciwnika
procesowego. Zgodnie bowiem z art. 23 kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka,
w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach.
Naruszenie prawa do prywatności może
nastąpić m.in. poprzez podsłuchiwanie rozmów telefonicznych, bezprawne nagrywanie
rozmów na taśmę magnetofonową czy też śledzenie innej osoby.7 W konsekwencji dopuszczenie takiego materiału dowodowego przez
sąd narusza prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności8). Także

za niedopuszczalnością wykorzystania taśmy
magnetofonowej czy wideo, która została nagrana bez zgody lub wiedzy osoby zainteresowanej, jeśli dotyczy jej życia prywatnego
wypowiedzieli się inni autorzy.9 Moim zdaniem, powyższe zastrzeżenia doktryny nie
mogą być wprost przenoszone na grunt
sprawy o mobbing z uwagi na okoliczność,
że utrwalone na nośniku elektronicznym (magnetycznym) zdarzenia będą zazwyczaj odnosiły się do środowiska pracy i relacji służbowych pomiędzy osobą występującą z roszczeniem o mobbing a jego sprawcą, czyli niedotyczących życia prywatnego nagrywanej
osoby. Tym samym każdorazowe dopuszczenie takiego dowodu przez sąd będzie zależało od okoliczności danej sprawy, w szczególności, w jakiej sytuacji zostało dokonane nagranie. Z całą pewnością można natomiast
stwierdzić, że nie istnieją przepisy, które
wprost zabraniałyby dopuszczenie takiego dowodu przez sąd. Tym samym pracownik zawsze będzie uprawniony do zgłoszenia takiego dowodu, musi się jednak liczyć z możliwością jego niedopuszczenia w toku procesu. Co więcej, konsekwencją dokonania potajemnego nagrania może też być ewentualny proces o naruszenie dóbr osobistych wytoczony przez osobę, która była nagrywana
bez zgody.
Trzeba też pamiętać, że możliwe jest wykorzystanie przed sądem w sprawie o mobbing dowodów zdobytych przez organy ścigania na potrzeby postępowania karnego
i w granicach określonych m.in. przez kodeks
postępowania karnego. Dowody takie są przeprowadzane w postępowaniu cywilnym,
zgodnie z przepisami kpc, np. poprzez odczytanie dokumentu, przesłuchanie taśmy,
obejrzenie zdjęcia. Sam protokół nagrania,
gdy nagranie zniszczono, nie może być dowodem w sprawie cywilnej.10

łu mobbingu, wychodzą z założenia, że skoro są to osoby nadal zatrudnione u pozwanego pracodawcy, to automatycznie zeznania
te nie mogą być uznawane przez sąd za wiarygodne. Jest to błędna kalkulacja. Jak bowiem wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu
w wyroku z 22 września 2005 r.12, sama tylko okoliczność że świadek jest pracownikiem
strony procesowej nie pozwala na uznanie złożonych przez niego zeznań za niewiarygodne. Jeśli pracownik chce kwestionować
prawdziwość zeznań danej osoby, musi tego
dokonać za pomocą innych środków dowodowych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego za 8 sierpnia 1967 r.13, ocena zeznań
świadków nie może się ograniczać do niektórych tylko przesłanek, jak np. cech charakteru lub rodzaju stosunków łączących świadka ze stroną, lecz powinna także opierać się
na zestawieniu treści zeznań z pozostałymi
dowodami naświetlającymi sporne okoliczności w sposób odmienny i na dokonaniu prawidłowego wyboru po rozważeniu wynikłych sprzeczności w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego.
Michał Olesiak
OIP Katowice
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Błędna kalkulacja

Dowód z zeznań świadków, mimo że jest
najmniej pewnym dowodem (różny u ludzi poziom zmysłów postrzegania i pamięci, niekiedy zła wola świadka, zainteresowanie wynikiem procesu), należy do środka dowodowego najczęściej wykorzystywanego w praktyce sądowej.11 Problemy związane z tego rodzaju środkiem dowodowym w procesie
o roszczenia z tytułu mobbingu mają już
o wiele mniej skomplikowany charakter
i w praktyce sprowadzają się do tego, że tych
świadków po prostu brak. Jeśli już się pojawiają, to ich zeznania zazwyczaj działają na korzyść pracodawcy. Wielokrotnie w takich sytuacjach osoby dochodzące roszczeń z tytu-
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W okresie poprzedzającym święta wielkanocne w TVP pojawiła się reklama społeczna wskazująca, że palenie śmieci jest grzechem. A czy zatrudnianie robotników budowlanych „na czarno” jest grzechem?

Grzech
dozwolony
Dariusz Smoliński
Wiosną ubiegłego roku, na prowincjonalnej budowie domu jednorodzinnego o drewnianej konstrukcji szkieletowej, zginął robotnik. Jak ustalił inspektor pracy, przyczyną
wypadku była niewłaściwa organizacja oraz
tolerowanie odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy. Jak się dodatkowo okazało poszkodowany nie miał potwierdzonych na piśmie warunków pracy i płacy, a przedsiębiorca bu dow la ny zgło sił po szko dowa ne go
do ubezpieczenia społecznego dopiero
dzień po wypadku wskazując, że poszkodowany został zatrudniony w ramach umowy
zlecenia.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zakwestionował tego zgłoszenia i przejął zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego (pomimo braku podpisanej umowy). Inspektor pracy uznał jednak, że taki stan narusza zasady współżycia społecznego oraz
przepisy art. 22 Kodeksu pracy i skierował
pozew o ustalenie stosunku pracy z poszkodowanym wskazując, że sposób wykonywania pracy jednoznacznie wskazuje na umowę o pracę. Jednocześnie inspektor pracy
skierował do Sądu Grodzkiego wniosek
o ukaranie przedsiębiorcy. Jako naruszenie
przepisów wskazał brak potwierdzenia na piśmie warunków pracy i płacy z poszkodowanym; jednostronne uznanie przez pracodawcę, że umowa łącząca go z poszkodowanym, była umową zlecenia, w sytuacji, gdy powinna to być umową o pracę.
Były też zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ze względu na brak
szkoleń bhp, brak profilaktycznych badań lekarskich, brak instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy i projektu montażu prefabrykatów wielkowymiarowych (dom jednorodzinny o prefabrykowanej konstrukcji
z wielkowymiarowych elementów drewnianych). Inspektor pracy skierował także
do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 kodeksu karnego.
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Szybko jednak okazało się, że w ocenie sądów naruszenia prawa nie ma! W jednym
z uzasadnień wyroków sąd napisał: „Z przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego wynika bezspornie, że umowy zawarte między obwinionym a (…) miały charakter umów cywilnoprawnych i uznanie ich
– jak to uczy nił oska rżyciel pu blicz ny
– za umowy o pracę – nie było uzasadnione.

Bez naruszenia
Stosunek pracy określony jest w art. 22 § 1
kodeksu pracy, ale ustawodawca w art. 3531
kodeksu cywilnego przewidział zasadę swobody zawierania umów i pozwolił stronom danej
umowy zadecydować o rodzaju nawiązywanego stosunku pracy. Świadczenie pracy nie musi mieć tylko i wyłącznie charakteru pracowniczego, to znaczy, że ma się odbywać na podstawie umowy o pracę. Praca może być też
świadczona na podstawie umów cywilnoprawnych, tak jak w niniejszej sprawie. Analizując akta sprawy Sąd doszedł do przekonania, że umowy między obwinionym a (…) nie
wykazywały ani miejsca, ani ściśle określonych
godzin wykonywania pracy, tym bardziej, że
(…) oraz świadkowie (…) jednoznacznie wskazali, że mieli zadaniowy czas pracy. Zasługującym na uwzględnienie jest fakt, że zawieranie takiego rodzaju umów przez strony było
praktyką już wcześniej stosowaną w firmie obwinionego i dawało korzystniejszy rezultat dla
obu stron stosunku prawnego, bowiem gdy obwiniony nie mógł zagwarantować ciągłości pracy, (…) mogli podejmować inne zatrudnienie.
Podkreślić należy, że umowy zawarte między
obwinionym a (…) przewidywały wypłatę wynagrodzenia za wykonanie dzieła, a więc były umowami rezultatu. Nadto, umowy te nie
wskazywały na istnienie podporządkowania
pracownika pracodawcy, co jest cechą charakterystyczną dla umów o pracę. Mimo iż obwiniony często przebywał na budowie i nadzorował prace, nie można mówić o podporządkowaniu, bowiem nadzór jest cechą charak-

terystyczną również dla innych stosunków
prawnych. W ocenie Sądu istotnym elementem umów zawartych z #### była ich krótkoterminowość, gdyż umowy te były zawierane
na wykonanie określonego zadania, to jest wykonanie elementów konstrukcyjnych ścian zewnętrznych domu jednorodzinnego i ich
montażu na terenie budowy, przy czym ####
wykonywał tylko i wyłącznie prace pomocnicze przy rozładunku i montażu elementów
drewnianych domu, co uzasadniało zawarcie
z nim umowy zlecenia. Nadto, wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady wykonanego
dzieła, co jednoznacznie świadczy o tym, iż zawarte umowy były umowami rezultatu, a nie
starannego działania. Z uwagi na powyższe Sąd
uznał, że zarzuty postawione obwinionemu
przez oskarżyciela publicznego w punkcie
pierwszym i czwartym części wstępnej wyroku nie były zasadne, bowiem materiał dowodowy zgromadzony w sprawie bezspornie
wskazał, że umowy łączące obwinionego ze
wskazanymi we wniosku o ukaranie osobami
miały charakter umów cywilnoprawnych,
a nie umów o pracę. Nie zostały zatem wyczerpane przez obwinionego znamiona wykroczeń
przewidziane w art. 281 pkt 1 i pkt 2 kodeksu pracy.
W tym stanie rzeczy sąd stwierdził, że pozostałe zarzuty przedstawione obwinionemu
przez oskarżyciela publicznego nie mogły się
ostać. Obowiązek przeszkolenia w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy dotyczy bowiem jedynie pracowników. W obowiązującym porządku prawnym brak jest takiego obowiązku w przypadku osób zatrudnionych na innej podstawie niż
stosunek pracy. W tym miejscu należy podkreślić, że – mimo braku takiego obowiązku
– (…) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a (…) był szkolony
podczas wykonywania prac. Nadto, (…) posiadali już niezbędne doświadczenie do wykonywania powierzonych prac, bowiem
od około dwóch lat świadczyli pracę tego samego rodzaju na rzecz obwinionego.
Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy – montaż domu jednorodzinnego (…) – był wykonywany
w oparciu o opracowany przez obwinionego
projekt, zatem zarzut oskarżyciela publicznego w tym przedmiocie jest całkowicie niezasadny.”

Pozostają pytania
Czy w danym wypadku poszkodowany nie
miał prawa do bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy (art. 65 konstytucji RP)?
I P 7-8/2010

Czy przedsiębiorca w majestacie prawa
może bezkarnie przerzucać ryzyko swojej
działalności na ubezpieczyciela społecznego?
Wydaje się, że w obu przypadkach odpowiedź powinna brzmieć „nie!”. Przecież
w społecznym interesie jest, aby każdy pracujący miał prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz aby społeczeństwo nie było obciążane kosztami niefrasobliwości przedsiębiorców naruszających prawo do bezpieczeństwa pracy oraz ochrony życia i zdrowia.
Jednak praktyka przynosi zupełnie inną
odpowiedź. Orzecznictwo i stosowane wykładnie prawa jednoznacznie wskazują, że nie
wszyscy pracujący mają prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nie
zmienia tego stanu art. 304 kodeksu pracy
wskazujący, że każdy przedsiębiorca niezależnie od tego, na jakiej podstawie zatrudnia
ludzi ma obowiązek chronić ich zdrowie i życie, a w szczególności:
● organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
● zapewniać przestrzeganie przepisów
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
wydawać polecenia usunięcia uchybień
w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie
tych poleceń;
● reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz dostosowywać środki podejmowane
w celu doskonalenia istniejącego poziomu
ochrony zdrowia i życia pracujących, biorąc
pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.
Jak się wydaje, świadomość spoczywania
tych obowiązków na wszystkich przedsiębiorcach nie dotarła zarówno do nich samych, ale
także do organów ścigania i wymierzających
sprawiedliwość. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę mający miejsce stan prawny
i orzecznictwo w kwestii zawierania umów
o pracę i tolerowania sytuacji, że:
● umowa o pracę nie musi zostać potwierdzona na piśmie przed przystąpieniem pracownika do pracy;
● wola pracodawcy, nazywana wolą stron,
dominuje nad kodeksowym zapisem, że każda umowa zawierająca cechy umowy o pracę jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej
przez strony umowy;
● ubezpieczyciel społeczny pokrywa skutki szkód powstałych przed dniem zgłoszenia
pracującego do tegoż ubezpieczenia.
Powyższe trzy filary zbyt liberalnego odniesienia pozwalają budować zachowania
omijające poczucie praworządności, a wszel7-8/2010 IP

kie koszty z tym związane przenosić na społeczeństwo. Trudno jednak zgodzić się z sytuacją, w której praktyka stosowania prawa
przyzwala na poszerzanie szarej sfery i innych
form zatrudnienia nierejestrowanego. Nie
można bowiem zapominać, że pracobiorca
jest tu zawsze stroną słabszą, pozostającą
w charakterze ubiegającego się o zatrudnienie. Dodatkowo, w sytuacji niezrównoważonego rynku pracy, gdzie liczba poszukujących
pracy o kilkanaście procent przewyższa
liczbę miejsc pracy, pracobiorca skłonny jest
godzić się z warunkami proponowanymi
przez przedsiębiorcę nawet, gdy byłyby one
skrajnie niekorzystne.
Przykładem takiego stanu jest sytuacja
bezrobotnego bez prawa do zasiłku, który
poszukuje zatrudnienia. Gdy już znajduje,
często okazuje się, że jest to praca w oparciu o umowę o dzieło. Na pierwszy rzut oka
wydaje się, że status takiej osoby powinien
się mimo wszystko poprawić, gdyż przestaje ona być osobą bezrobotną, a staje się osobą pracującą, która będzie uzyskiwać określone dochody z pracy. Jednak należy zaznaczyć, że nie jest ona osobą podlegającą ubezpieczeniu społecznemu. Tym samym w razie choroby lub innego zdarzenia losowego
nie przysługują jej (ani rodzinie) żadne
świadczenia medyczne finansowane z NFZ.1
W razie choroby lepiej też dla niego byłoby, gdyby nie miał pracy, a był bezrobotnym
zarejestrowanym w urzędzie pracy, gdyż będąc zatrudnionym na podstawie umowy
o dzieło będzie musiał samodzielnie ponosić koszty leczenia. Pomimo że pracuje, nie
przybliża się także do emerytury, gdyż
i w tej formie zatrudnienia nie podlega emerytalno-rentowemu ubezpieczeniu społecznemu.2 For malnie z tego samego powodu
nie podlega on także ubezpieczeniu w razie wypadku przy pracy.
Teoretycznie, w razie wypadku podczas
pracy koszty leczenia i odszkodowawcze
na ogólnych zasadach wynikających z kodeksu cywilnego powinien ponosić przedsiębiorca. Jednakże prawo pozwala ominąć przedsiębiorcy tego rodzaju ryzyka. Sposobem
na uniknięcie kosztów związanych z leczeniem poszkodowanego w wypadku podczas
pracy, a także kosztów związanych z ewentualnymi odszkodowaniami jest zamienienie
umowy o dzieło w umowę zlecenia. Możliwość ta wynika z faktu, że zgłoszenia
do ubezpieczenia społecznego należy dokonać w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.3 Tym
samym, gdy dojdzie do wypadku przedsiębiorca zgłasza już po wypadku, że dzień lub dwa
przed wypadkiem doszło do zawarcia umowy zlecenia. Dokonuje tego za wiedzą pra-

cującego lub nieraz bez jego wiedzy. Nie ma
to większego znaczenia, gdyż zgłoszenie
do ubezpieczenia społecznego jest czynnością jednostronną dokonywaną przez przedsiębiorcę.
Dodatkowo sprzy jającą okolicznością
jest tu fakt, że de facto żadna umowa cywilnoprawna nie wymaga potwierdzenia na piśmie. Jednak także sami pracujący zazwyczaj godzą się na antydatowanie pisemnej
umowy z uwagi na fakt, że działanie to jest
dla nich korzystne, tym bardziej, że prawo
nie zabrania takiej czynności. Ubezpieczyciel (ZUS) w tych okolicznościach także nie
bardzo może kwestionować powyższe działania i musi dokonać wypłaty świadczeń.
W tych okolicznościach ma miejsce uszczuplanie finansów ZUS. Trudno, aby było inaczej, gdy regulacje prawne pozwalają na legalne wyłudzanie pieniędzy. Można to porównać do sytuacji, w której można ubezpieczyć mieszkanie dopiero dzień po jego zalaniu, a i tak otrzyma się odszkodowanie
za poniesione straty. Oczywistym jest, że żaden właściciel fir my ubezpieczeniowej,
działającej na zdrowych, wolnorynkowych zasadach, do takiej sytuacji dopuścić nie może i nie pokry je strat powstałych w wyniku
zdarzeń, które miały miejsce przed dniem
zgłoszenia przedmiotu ubezpieczenia do tegoż ubezpieczyciela.
Powstaje kolejne pytanie – czy społeczeństwo jako właściciel społecznego ubezpieczyciela ma godzić się na taką sytuację?
Mamy prawo oczekiwać od prawodawcy
zmiany przepisów w tym zakresie, a od organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
baczniejszego przyjrzenia się sprawie, czy nie
dochodzi tu, nawet w aktualnym systemie
prawnym, do złamania przepisów prawa
i czy takie działanie nie jest jednak grzechem
w przepisach kodeksu karnego!
Dariusz Smoliński
OIP Gdańsk
Przypisy
1

Ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391
ze zmia na mi oraz z 2004 r. Nr 187,
poz. 1925).
2
Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).
3
Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zmianami
z 2009 r. Nr 218, poz. 1690).

15

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
a ochrona przejętych pracowników (cz. 1)

Pod nowym szefem
Artur Brzeziński

Przemiany społeczne i gospodarcze, których efektem było zmniejszenie stanu zatrudnienia,
jak również przekształcenia własnościowe i organizacyjno-prawne zakładów pracy oraz administracji były podstawą do stworzenia regulacji chroniących stosunek pracy pracowników
w razie zmiany pracodawcy.
W konsekwencji zachodzących przemian
w 1989 roku do kodeksu pracy został wprowadzony przepis art. 231.1 W pierwotnej wersji przepis wymieniał tylko for my przekształceń organizacyjnych, z którymi ustawodawca łączył stosunek prawny, którego efektem była kontynuacja stosunku pracy pracowników w zakładach powstałych w wyniku
zmian podmiotowych. Ponadto, ustalał reguły odpowiedzialności zakładów pracy w zakresie zobowiązań powstałych przed ich przekształceniami2. Wielokrotne zmiany przepisu wzmoc ni ły je go funkcję ochron ną3 .
W obecnej redakcji także realizuje on założenia prawa wspólnotowego4.

Automatycznie
W przypadku przejścia części lub całości
zakładu na innego pracodawcę przejęci pracownicy mają zagwarantowaną:
● kontynuację (utrzymanie) zatrudnienia u nowego pracodawcy,
● ochronę przed nagłą zmianą na gorsze
dotychczasowych stosunków pracy,
● stabilizację zatrudnienia,
● zabezpieczenie przed rozwiązaniem
umowy z powodu przejęcia,
● ochronę finansową i socjalną,
● informację o przejęciu i jego prawnych
skutkach.
W trybie art. 231 § 1 k.p. wraz z przejściem zakładu lub jego części dochodzi
Przejęty pracownik pozostaje w zatrudnieniu u nowego pracodawcy na warunkach, którymi był objęty u dotychczasowego pracodawcy przed przejęciem.
Dotyczy to nie tylko postanowień umowy
o pracę, ale również innych aktów prawnych kształtujących treść jego stosunku
pracy, tj. przepisów powszechnie obowiązujących: ustaw, aktów wykonawczych
oraz przepisów wewnątrzzakładowych:
układów zbiorowych pracy, porozumień,
regulaminów.
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do przejścia pracowników do innego pracodawcy, bez konieczności zawierania lub potwierdzania umów o pracę przez przejmującego pracodawcę. W wyniku przejścia następuje zamiana stron stosunku pracy po stronie pracodawcy. W miejsce dotychczasowego pracodawcy z mocy prawa wstępuje nowy pracodawca. Proces przejęcia jest automatyczny, nie jest wymagane podejmowanie
żadnych czynności prawnych dotyczących nawiązania lub rozwiązania umowy o pracę
przez dotychczasowego pracodawcę i nowego pracodawcę.

I PRN 60/95, OSP z 1996 r., z. 6, poz. 119;
OSNAPiUS z 1996 r.; wyrok SN z dnia 27
czerwca 1996 r., I PRN 44/96, OSNAPiUS
z 1997 r. Nr 3, poz. 37). Po przejęciu zakładu pracy lub jego części prawo do wymienionych wyżej świadczeń wynikające z postanowień tych aktów zostaje inkorporowane do treści umów o pracę.

Układy zbiorowe

W przypadku przejęcia pracowników objętych u dotychczasowego pracodawcy zakładowym lub ponadzakładowym układem zbioStanowisko sądu
rowym pracy przepis art. 2418 k.p. nakazuje nowemu pracodawcy stosowanie postanowień układu przez okres jednego roku
W opinii Sądu Najwyższego prawo do roczod przejścia zakładu lub jego części. Natonej nagrody z zakładowego funduszu nagród
miast po upływie okresu stosowania układu, nowego pracodawcę
Dotychczasowa treść stosunku pracy
wiążą warunki umów o pracę lub inw zakresie warunków zatrudnienia wiąże
nych aktów stanowiących podstawę
strony umowy do czasu jej modyfikacji
nawiązania stosunku pracy przejęna zasadach ogólnych przewidzianych
tych pra cow ni ków wy ni ka ją ce
w kodeksie pracy za wypowiedzeniem
z układu do czasu ich wypowiedzezmieniającym (art. 42 k.p.) lub porozumienia (art. 2418 § 2 k.p.). W każdym
niem stron.
czasie pracodawca może natomiast
przewidzianej w ustawie z 10 lipca 1985 r.
o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwa mi pań stwo wy mi (Dz. U. Nr 32,
poz. 141 ze zm.) stanowi element treści stosunku pracy pracowników zakładu pracy
przejętego w trybie art. 231 k. p. i wiąże nowego pracodawcę (uchwała SN z 11 marca 1998 r. III ZP 3/98, OSNP z 1998 r.
Nr 20, poz. 588).
Takie samo stanowisko zajmuje Sąd
Najwyższy co do uprawnień przejętych
pracowników do nagród jubileuszowych, odpraw, zasad wynagradzania i premiowania
wynikających z zakładowych systemów wynagradzania, porozumień płacowych oraz zakładowych układów zbiorowych pracy obowiązujących w przejmowanym zakładzie
(wyrok SN z dnia 21 września 1995 r.,

stosować korzystniejsze warunki
niż przewidziane w dotychczasowym układzie. Do innych osób niż pracownicy (członków rodzin pracowników, zatrudnionych
na podstawie umów cywilnoprawnych, byłych
pracowników) objętych układem u dotychczasowego pracodawcy postanowienia ich dotyczące stosowane są także przez okres jednego roku (art. 2418 § 3 k.p.), z tą różnicą, że
z upływem tego okresu postanowienia przestają obowiązywać nowego pracodawcę. Należy zaznaczyć, iż obowiązek stosowania
postanowień układowych wobec osób niebędących pracownikami istnieje tylko wówczas,
gdy nowy pracodawca przejmie te osoby.
Skuteczne są wcześniejsze czynności
prawne wpływające na treść stosunku pracy przeję te go pra cow ni ka. Do ko na ne
przed przejęciem wypowiedzenie umowy wiąże nowego pracodawcę, jeżeli przejęty pracownik i nowy pracodawca nie dokonają czynI P 7-8/2010

no ści zmie rza ją cych do je go cof nię cia
przed datą rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 13 maja 1998 r., I PKN 101/98,
OSNAPiUS 1999 r. Nr 10, poz. 332). Sukcesją objęte są też umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zawarte przez dotychczasowego pracodawcę z pracownikami
przejmowanego zakładu pracy (uchwała SN
z dnia 15 maja 1992 r., I PZP 28/92; OSP
z 1993 r. z. 4, poz. 74). Wiążące będą dla przejętego pracownika i nowego pracodawcy zawarte wcześniej umowy o zakazie konkurencji. Udzielone wcześniej pracownikom urlopy wychowawcze, wypoczynkowe są kontynuowane u nowego pracodawcy.

Nadal chronieni
Jeżeli wśród przejmowanych pracowników
znajdują się osoby, których stosunek pracy na mocy przepisów
szczególnych podlega ochronie,
ochrona jest utrzymana u nowego pracodawcy. Tym samym,
nowego pracodawcę wiąże przewidziany w art. 32 ust. 1 pkt 1
ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.)
zakaz wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z imiennie
wskazanym uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej jego członkiem lub z innym
pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym
do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo
organu lub osoby dokonującej
za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej. Wynika
to z uzasadnienia uchwały siedmiu sędziów z 29 października 1992 r. (I PZP 52/92, OSNCP
z 1993 r. z. 4, poz. 48) cyt. „Z woli ustawodawcy zakres ochrony
ujęty w art. 32 ustawy o związkach zawodowych ulega rozszerzeniu zgodnie z regułą wyrażoną w art. 231 k. p.(…)”.
Zagadnienie przejścia zakładu pracy
na podstawie art. 231 k.p. było także przedmiotem rozważań Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji z 11 marca 2002 r. (BPIP
z 2002 r. Nr 1, poz. 13) w razie przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę społeczny inspektor pracy zachowuje swój status. Przepisy ustawy z 24 czerwca 1983 r.
o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 1983 r.
Nr 35, poz. 163 ze zm.) nie odnoszą się do sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego czę7-8/2010 IP

ści na innego pracodawcę. Zdaniem komisji
brak takiej regulacji potwierdza stosowanie
przepisu art. 231 k.p.

Sprawy cudzoziemców
W kontekście stabilizacji zatrudnienia
przejętych pracowników ważny jest przepis
art. 88i ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r.
Nr 69, poz. 415 ze zm.), zgodnie z którym
zezwolenie na pracę cudzoziemca zachowuje ważność w przypadku przejścia zakładu
pracy lub jego części na innego pracodawcę.
Zachowanie dotychczasowej treści stosunku pracy nie dotyczy pracowników świadczących pracę na innej podstawie niż umowa
o pracę (tj. mianowania, powołania, wyboru).

Nowy pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować tym pracownikom nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą
złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie
przyjęcia proponowanych warunków.
W razie braku zgody na nowe warunki pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego
okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia,
w którym pracownik złożył oświadczenie
o odmowie przyjęcia proponowanych warun-

ków lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Rozwiązanie stosunku
pracy powoduje dla pracownika skutki, jakie
przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem
stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Zmiana nie jest powodem
Na rzecz ochrony interesów pracowników
ustawodawca wprowadził zakaz rozwiązania
umowy o pracę z powodu zachodzącej zmiany podmiotowej po stronie pracodawcy.
Przejście zakładu pracy lub jego części
na innego pracodawcę nie może stanowić
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie
przez pracodawcę stosunku pracy (art. 231
§ 6 k.p.). Zwolnienie może być umotywowane innymi przyczynami. Ogranicza to ryzyko utraty pracy przez przejętego pracownika.
Przejęty pracownik, który
nie jest zainteresowany kontynuowaniem stosunku pracy ma
prawo rozstania się z pracodawcą w szczególnym trybie. W okresie dwóch miesięcy od przejęcia
ma możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
za 7. dniowym uprzedzeniem. Takie rozwiązanie pociąga za sobą
skutki, jakie prawo pracy wiąże
z rozwiązaniem umowy przez
pracodawcę za wypowiedzeniem.
W związku z tym pracownik zachowuje prawo do zasiłku dla
bezrobotnych w pełnej wysokości pomimo, że rozwiązanie umowy nastąpiło z jego strony. Przepis art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ograniczający czas pobierania zasiłku nie ma
zastosowania do rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia za
7 dniowym uprzedzeniem. Problematyczne jest nabycie prawa
do odprawy pieniężnej z art. 8
ustawy z 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 94
poz. 844 ze zm.). Taki tryb rozwiązania stosunku pracy bezpośrednio nie uprawnia
do otrzymania odprawy. Podstawą do jej nabycia jest przesłanka poważnej zmiany na niekorzyść warunków zatrudnienia przejętego
pracownika (uchwała SN z 18.06.2009 r.
III PZP 1/09). W tym wypadku o zasadności
roszczeń pracowników o wypłatę odpraw powinien każdorazowo rozstrzygać sąd pracy.
W świadectwie pracy zamieszcza się informację, że umowa została rozwiązana bez wypowiedzenia za 7 dniowym uprzedzeniem,
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określając jako podstawę prawną art. 231 § 4
k.p. Niezależnie od podstawy prawnej ustania zatrudnienia, pracodawca zatrudniający
pracownika przejętego od innego pracodawcy na podstawie art. 231 k.p. w świadectwie pracy wykazuje okres jego pracy u poprzedniego pracodawcy i określa tego pracodawcę.
Artur Brzeziński
OIP Lublin

Ciąg dalszy rozważań we wrześniowym numerze „Inspektora Pracy”
Przypisy
1
Art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
o zmianie ustawy-Kodeks pracy oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1989r. Nr 20,
poz. 107).
2
Art. 231 k.p. § 1 W razie połączenia zakładów pracy, zakład powstały w wyniku połączenia staje się stroną w stosunkach pracy, których
stronami były łączone zakłady.
§2. W razie przejęcia zakładu pracy w całości lub w części przez inny zakład, staje się on
stroną w stosunkach pracy z pracownikami przejętego zakładu.
§3. W razie podziału zakładu pracy zakłady
powstałe w wyniku podziału stają się stronami
w stosunkach pracy z pracownikami przejętymi z tego zakładu.
§4. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed zmianami organizacyjnymi, o których mowa w § 1-3, odpowiada
– w razie połączenia zakładów pracy lub przejęcia zakładu w całości – nowy zakład pracy,
w razie zaś podziału zakładu pracy lub przejęcia jego części – odpowiadają solidarnie zakłady pracy utworzone w wyniku podziału lub
uczestniczące w przejęciu.
3
Dz. U. z 1996r. Nr24, poz110, Dz. U.
z 2003r. Nr 213, poz. 2081, Dz. U. Z 2005r.
Nr 68 poz. 610.
4
Dyrektywa Rady 2001/23/WE z 12 marca 2001r. w sprawie zbliżania ustawodawstwa
państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia
przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (Dz. Urz. WE L 82 z 22 marca 2001r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, s. 98). Transpozycja:
– automatycznego przejścia na nowego
pracodawcę dotychczasowych treści stosunków
pracy przejętych pracowników oraz wspólnej odpowiedzialności przekształcanych pracodawców
za zobowiązań powstałe przed przejęciem
(art. 3 ust. 1),
– zakazu zwolnienia pracownika przez dotychczasowego i nowego pracodawcę z powodu przekształcenia (zmiany) pracodawcy, chyba że zwolnienie uzasadnione jest względami
ekonomicznymi, technicznymi lub organizacyjnymi (art. 4 ust. 1),
– możliwości odstąpienia przejętego pracownika od kontynuacji zatrudnienia (art. 4 ust. 2),
– obowiązków informacyjnych i konsultacyjnych spoczywających na przekształcanych pracodawcach (art. 7).
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Kontrola w drodze

Na krawędzi dachu
Siedlce-Warszawa. To stała trasa codziennych dojazdów do pracy szefa stołecznego Okręgowego Inspektoratu Pracy. W trakcie jednej z takich podróży do domu w Siedlcach, przy drodze A2 wiodącej na wschód, ku granicy, w samym centrum miasteczka Kałuszyn, jego uwagę przykuła ustawiona na chodniku przyczepa ciągnika. Kątem
oka, w bocznej szybie przemykającego samochodu zobaczył rusztowanie ustawione
na tym sprzęcie rolniczym. To chyba niemożliwe, musiało się mi przewidzieć? – pomyślał. A może jednak prawda? Zawrócił i… ponownie objawiła mu się, przyprawiająca o dreszcz, monstrualna konstrukcja, po której, bez jakichkolwiek zabezpieczeń,
poruszał się człowiek!
Usytuowany na przyczepie segment rusztowania tzw. warszawskiego stał swobodnie, wznosząc się na ponad 5 m. Nie był zamocowany do ściany, nie miał balustrad. Dwie
deski stanowiły pomost roboczy, na którym stał jeden pracownik, drugi zaś znajdował
się na krawędzi dachu, z głową zwieszoną w dół. Obydwaj nie posiadali żadnych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. Komunikację na dach umożliwiała zbyt krótka
drabina metalowa. Teren remontu dachu czynszowej kamieniczki nie był oznakowany
ani zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Pracownicy zaś tak bardzo byli zajęci pracą, że dopiero inter wencja policji spowodowała sprowadzenie ich na dół.
Składająca się z dwóch osób brygada wykonywała prace remontowe bez nadzoru.

Rano, gdy szef warszawskiej inspekcji pracy, stałą trasą Siedlce-Warszawa udawał
się do pracy, po kuriozalnej konstrukcji w małym miasteczku nie było żadnych śladów.
Remont dachu zakończono, lecz dyrektor kałuszyńskiego zakładu pracy, który nie zadbał o bezpieczeństwo swoich pracowników, mimo pewnych okoliczności łagodzących,
musiał jednak zapłacić mandat. I to z górnej półki.
To kolejny przykład braku wyobraźni, który mógł doprowadzić do tragedii. Szczęśliwie, nie doszło do niej, dzięki inspektorskiej czujności.
Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa
I P 7-8/2010

Pod
inspektorską
lupą

Budownictwo pod kontrolą

Granica
rozsądku
Bezmyślność, niedbalstwo oraz całkowite zlekceważenie przepisów bhp stało się przyczyną wydania nakazu wstrzymania robót na wysokości na budowie
obiektu handlowego w podopolskiej
miejscowości. To, że żaden z pracowników nie zginął lub nie został inwalidą
do końca życia, zawdzięczają jedynie natychmiastowej reakcji inspektora pracy
OIP Opole.
W maju br. inspektor pracy OIP Opole skontrolował budowę prowadzoną przez pracowników zakładu remontowo-usługowego. Czynności
kontrolne zostały podjęte
z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia robotników. W trakcie kontroli
stwierdził m. in.:
● wy ko ny wa nie
prac
na wysokości przekraczającej trzy metry licząc od poziomu gruntu, z rusztowań kolumnowych nieposiadających
barier ochronnych w postaci
poręczy oraz desek krawężnikowych;
● posadowienie rusztowań
wykonane w sposób niegwarantujący stabilności a same
rusztowania dopuszczono do eksploatacji bez odbioru technicznego;
● niestosowanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości
przy wykonywaniu prac montażowych;
● eksplo ata cję pi lar ki tarczowej
(brak tabliczki znamionowej) nieposiadającej osłony lub innego urządzenia
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ochronnego, które zapobiegałoby dostępowi do strefy niebezpiecznej;
● brak w pilarce wyłącznika awaryjnego oraz osłony piły.
W związku z nieprawidłowościami inspektor pracy wystosował trzy decyzje
stanowiące wpis do dziennika budowy.
Wstrzymał prace prowadzone na wysokości do czasu wyposażenia rusztowań
w bariery ochronne oraz zamontowania
pełnych pomostów roboczych, pionów
komunikacyjnych, posadowienia rusztowań w sposób gwarantujący stabilność,
a przede wszystkim – dokonania odbioru technicznego przez osobę uprawnioną. Wznowienie prac na wysokości zostało uzależnione także od zapewnienia
pracownikom skutecznych środków
ochrony przed upadkiem z wysokości,
odpowiednich do warunków i rodzaju
prowadzonych prac.
Pracodawca został ukarany mandatem.

***
Kontrolę, jako krótkotrwałą i doraźnie związaną z widocznymi zagrożeniami wypadkowymi o charakterze patologicznych uchybień, przeprowadzono
w jednym z przedsiębiorstw w Ostrow-

cu Świętokrzyskim, którego pracownik zatrudniony na podstawie umowy
o dzieło wymieniał pokrycie dachu
na trzypiętrowym budynku mieszkalnym.
Prace zostały rozpoczęte bez wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej wokół budynku oraz bez wykonania daszka ochronnego, dla zabezpie-

czenia ciągu komunikacyjnego do klatki schodowej budynku. Mężczyzna wykonujący te roboty pracował na krawędzi dachu, a sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości nie był przypięty
do elementu konstrukcyjnego budynku.
Prace wstrzymano, właściciela ukarano mandatem karnym w maksymalnej
wysokości 2.000zł.

***

Inspektor pracy OIP Warszawa przeprowadził kontrolę w zakładzie budowlanym funkcjonującym na terenie Mazowsza. Kontrola miała na celu sprawdzenie przestrzegania przez pracodaw cę prze pi sów pra wa pra cy,
a w szczególności przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych oraz
zatrudniania młodocianych. Przedmiotem weryfikacji przepisów były prace
remontowe budynku usługowo-mieszkalnego. W trakcie czynności kontrolnych inspektor pracy stwierdził następujące nieprawidłowości:
● niestabilnie posadowione rusztowanie;
● brak balustrady ochronnej na eksploatowanym rusztowaniu typu ,,warszawskiego”;
● brak pionów komunikacyjnych zapewniających swobodny dostęp do stanowisk pracy usytuowanych na wysokości;
● brak
za bez pie czeń
przed spadaniem przedmiotów z rusztowania.
W okolicach rusztowania
znajdowała się betoniarka wolno spa dowa
elektryczna
BWE 260l, napędzana silnikiem elektrycznym trójfazowym o mocy 2,2 KW. Obsługiwał ją pracownik młodociany.
Poza faktem, że wykonywał on
prace dla niego wzbronione,
to nie posiadał stosownych kwalifikacji do obsługi betoniarki
(nie ukończył szkolenia i nie uzyskał pozytywnego wyniku
sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie).
Konsekwencją kontroli było skierowanie przeciwko pracodawcy do sądu rejonowego wniosku o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym.
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Spadek liczby wypadków w podkarpackim rolnictwie

Rzeczywisty
czy pozorny?
Rolnictwo województwa podkarpackiego charakteryzuje wyższe od przeciętnego w kraju rozdrobnienie gospodarstw. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w ubiegłym roku średnia ich wielkość dla kraju wynosiła 10,15 ha, natomiast dla Podkarpacia 4,46 ha. Znaczny odsetek stanowią gospodarstwa rolników, dla których są one
dodatkowym źródłem dochodu. Sprzyja to ekstensywnemu
gospodarowaniu oraz wymusza niestandardowe zachowania,
a w efekcie prowadzi też do wypadków.
Tradycyjnie już na Podkarpaciu w pracach sezonowych biorą udział całe rodziny, nie wyłączając małych dzieci, oraz sąsiedzi i znajomi. Każdy z nich może stać
się ofiarą wypadku. Ale znowelizowana
ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła w życie 1 maja 2004 roku, wyłączyła te zdarzenia z katalogu wypadków przy pracy rolniczej, gdyż poszkodowani nie podlegają ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W efekcie nie są one odnotowywane
w oficjalnych statystykach wypadków
przy pracy rolniczej. W tej sytuacji oficjalne statystyki mówią o istotnym spadku wypadkowości w polskim rolnictwie właśnie
od 2004 roku. I tak np. jeszcze rok wcześniej odnotowano w całym kraju 52556 wypadków przy pracy rolniczej, natomiast
w 2005 roku 33668. Do porównania nie
można użyć danych z 2004 roku, gdyż nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników weszła w życie właśnie
w tym roku wraz z przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej.
Z danych tych wynika, że spadek liczby
wypadków w tym okresie wyniósł ponad 35%. Jeśli porównamy statystyki z województwa podkarpackiego, to na 3761 wypadków zgłoszonych w 2003 roku przypadają 2132 wypadki zgłoszone w 2005 roku, co daje spadek o ponad 43 %. Komentując te dane musimy wciąż pamiętać, że
to właśnie struktura agrarna, rozdrobnienie gospodarstw zmusza podkarpackich
rolników do korzystania z pomocy domow-
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ników, znajomych i sąsiadów, którzy zazwyczaj nie są objęci ubezpieczeniem rolniczym w KRUS.

Rozdrobniony problem
Kłopoty rolników gospodarujących
na niewielkich powierzchniowo gospodarstwach przejawiają się w wielu dziedzinach.
Dotyczą one m.in. pozyskiwania unijnych

dotacji i dopłat. Na przykład jeszcze do ubiegłego roku kryterium kwalifikującym do skorzystania z jednego z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Ułatwianie
startu młodym rolnikom” było powiększenie gospodarstwa do 10 hektarów. Wymóg
ten jest dla rolników z Podkarpacia bardzo
trudny do spełnienia.
W małych gospodarstwach mało- lub
wręcz nieopłacalna jest mechanizacja wielu uciążliwych prac. Sprawia to, że często
rolnicy z regionu podkarpackiego decydują się na prowadzenie upraw ekologicznych
wymagających wielokrotnie większych nakładów robocizny, która wiąże się z różnorakimi zagrożeniami. Uzasadnione więc wydają się działania podejmowane przez inspektorów pracy OIP w Rzeszowie zmierzające do podniesienia świadomości istnie nia za gro żeń w go spo dar stwach
i przy pracach polowych. Kierowane
do rolników indywidualnych oraz dzieci
i młodzieży ze środowisk wiejskich, trafiają na szczególnie podatny grunt. Większość
osób uczestniczących np. w szkoleniach czy
wykładach organizowanych przez inspekcję pracy, a dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy w rolnictwie jest na co dzień
zaangażowanych w prace polowe czy gospodarskie. Potwierdza to m.in. sondaż
przeprowadzony w jednej ze szkół średnich, gdzie aż 75% maturzystów każdego
dnia pomaga przy pracach w gospodarstwie rolnym. Trudno więc przecenić wa-

gę corocznych wykładów w szkołach średnich prowadzących kierunki rolnicze lub
pokrewne rolnictwu. Rezultatem inspekcyjnej działalności prewencyjnej na wsi,
której stałym elementem są wizytacje
gospodarstw, jest zauważalna i wciąż rosnąca świadomość rolników jeśli chodzi o rodzaje prac, których nie mogą powierzać
dzieciom w wieku poniżej 16-tu lat.

Skoro nie muszą…
Brak uregulowań prawnych dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolników indywidualnych sprawia, że trudniej jest dotrzeć z dobrymi
praktykami do tych rolników, którzy uważają, że skoro nie muszą, to nie będą przestrzegać przepisów, gdyż obowiązujące
w naszym kraju prawo ich do tego nie zmusza. Problem braku uregulowań prawnych w zakresie bhp w rolnictwie indywidualnym dostrzegany jest przez przedstawicieli instytucji zobowiązanych ustawowo
do podejmowania działań w tym zakresie.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego wydał w marcu 2009 roku
„Apel do rolników”, w którym polecił
szczególnej uwadze „Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” – wydane w formie broszury i dostępne na stronie internetowej KRUS. Wspomniane zasady dostosowane są do uregulowań prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i opracowano je w porozumieniu
z Ministrami: Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia.
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Niestety, zasady te nie są prawem obowiązującym w Polsce i rolnicy indywidualni
mogą traktować je tak samo, jak od wielu już lat traktują przepisy prawne regulujące większość spraw związanych z bhp
w gospodarstwach. Jednym z nielicznych
sposobów przekonania rolników do podejmowania działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach jest uzależnianie przyznawania
im dotacji od spełnienia wymagań zakresie bhp w gospodarstwach. Służyć temu
mogło wprowadzenie zasad wzajemnej
zgodności (cross compliance) z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach. Niestety, zasady dotyczące zdrowia publicznego ograniczone zostały
do spraw związanych z bezpieczeństwem
żywności oraz ochroną środowiska naturalnego (będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku).
Brak możliwości kontroli i nadzoru
rolników indywidualnych w zakresie bhp,
nie pozwala inspektorom pracy oddziaływać na rolników w sposób inny, niż tylko
poprzez działania profilaktyczne. W pewnym stopniu na ich zachowania wpływają
informacje, że przyczynienie się do wypadku poprzez rażące naruszanie zasad bezpieczeństwa pracy może być powodem odmowy przyznania niektórych świadczeń
związanych ze zdarzeniem.

Co zmienić?
Działania inspektorów pracy związane
z ochroną pracy w rolnictwie indywidual-

nym nie mo gą ogra ni czać się tyl ko
do szkoleń, wizytacji i udzielania porad.
Bardzo ważne jest, by nadal systematycznie przygotowywać publikacje na temat
bezpieczeństwa pracy na wsi, które trafiają do rolników i ich rodzin, także dzieci. Wielokrotnie miałem okazję zauważyć,
że informacje zamieszczane na plakatach
i ulotkach wydawanych nakładem PIP lub
KRUS są traktowane przez rolników niemalże jak obowiązujące przepisy. Często
zdarza się również, że wizytacje gospodarstw rolnicy traktują jak kontrole. Wyjaśniamy im wówczas, że rolnicy indywidualni nie podlegają takim kontrolom, a jeżeli będą znać i przestrzegać przepisy
bhp, to wizytacje nie będą kojarzyły się
z kontrolami.
Zdarza się też, szczególnie w czasie
żniw kiedy to przekazujemy rolnikom
apel głównego inspektora pracy, że rolnicy pytają, kiedy po raz kolejny odwiedzimy ich gospodarstwo. Z tego wynika,
że cenią sobie uwagi i rady specjalistów
z inspekcji pracy, którzy uczestniczą
również w przedsięwzięciach realizowanych przez media. Należy podkreślić, że
niebagatelną rolę w kształtowaniu świadomości bezpieczeństwa na wsi odgrywają infor macje o wypadkach w rolnictwie, ich przyczynach, skutkach i zapobieganiu, zamieszczane właśnie w przekazach medialnych.
Obecność inspektorów pracy na różnego rodzaju imprezach rolniczych sprzyja nawiązywaniu kontaktów z liderami
społeczności wiejskich, którzy mają największy wpływ na postępowanie rolników.
Tak, jak konkursy, mające na celu uświadomienie wszechobecności i mnogości zagrożeń występujących w codziennej pracy
w gospodarstwie rolnym, tak wszelkiego
rodzaju pokazy, wystawy i targi są okazją
do propagowania wiedzy o bezpieczeństwie
pracy na wsi. Przybliżają one też dobre
praktyki, które w przyszłości mogą wpłynąć na trwałą poprawę stanu bhp w gospodarstwach indywidualnych.
Dane z lat 2003-2009 wskazują na spadek wypadkowości w rolnictwie. Świadczą
również o tym statystyki dotyczące województwa podkarpackiego, które mówią
o 3761 wypadkach w 2003 roku i 1196 wypadkach w 2009 roku. Trudno jednak określić rzeczywistą skalę tego zjawiska, które w pełni uzasadnia koniczność wszelkich
działań prewencyjnych inspekcji pracy.
Piotr Haładyj
OIP Rzeszów
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III. Kategoria – dzieci klasy I-III gimnazjum

O zagrożeniach na wsi oczami dziecka

Jak je widzą,
tak je rysują
W Nowym Ratuszu Gdańskim, 8 czerwca br.
po raz drugi odbył się uroczysty finał Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych
gospodarstwach rolnych”. Jego organizatorami byli: Okręgowy Inspektorat Pracy
w Gdańsku i Pomorskie Kuratorium Oświaty
przy współpracy wieloletnich partnerów: Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
oraz Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Komisje
gminne oceniły 1286 prac, do wojewódzkiej
Komisji Konkursowej wpłynęło 238 prac z 35
gmin województwa pomorskiego.

II miejsce - Sandra Barkowska Gimnazjum w Nowym Barkoczynie

II. Kategoria – dzieci klasy IV-VI szkoły podstawowej: I miejsce – Wioletta Klawikowska – Szkoła
Podstawowa w Wilanowie

I miejsce - Anita Miotk - Gimnazjum w Staniszewie

I. Kategoria – dzieci klasy I-III szkoły podstawowej: I miejsce – Bartłomiej Styn – Szkoła Podstawowa w Żarnowcu
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III miejsce - Ewa Jankiewicz - Gimnazjum w Kobylnicy
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Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w trzech kategoriach:
dzieci klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz dzieci klasy
I-III gimnazjum.
Uroczystość poprowadził Henryk Batarowski nadinspektor
pracy – kierownik sekcji prewencji i promocji.
Na uroczystości poza laureatami byli obecni: Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w GIP, Zbigniew Długokęcki, z -ca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, Wiesław Kamiński, członek zarządu województwa, Jerzy
Wiśniewski, dyrektor kuratorium oświaty, Stefan Skonieczny, z-ca dyrektora OR KRUS, Andrzej Dolny, z-ca dyrektora
PODR, Marek Nowicki, wizytator kuratorium oświaty. Ponadto, w uroczystości wziął udział gospodarz siedziby, w której odbyła się uroczystość: Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

23

Budowa Centrum Handlowo-Rekreacyjnego

Olimpijskie tempo
Sama budowa została wykonana w rekordowo krótkim czasie bo, pomimo
wyjątkowo ciężkiej ostatniej zimy, trwała 15 miesięcy. Zatrudnienie na niej znalazło kilka tysięcy osób. Były okresy, gdy na placu budowy przebywało jednocześnie ponad 2000 pracowników.
Do realizacji PORT ŁÓDŹ wykorzystano:
●
ponad 70.000 m3 betonu,
●
prawie 9.000 ton stali zbrojeniowej,
●
prawie 3.000 ton konstrukcji stalowych,
●
ponad 12.000 m2 szkła.
Inwestycja, warta łącznie 200 milionów euro, objęła także działania zmierzające do poprawy jakości infrastruktury drogowej w tej części miasta. Zakres
prac dotyczył wykonania i sfinansowania projektu i przebudowy ul. Pabianickiej. Przeniesiono część torowiska, zlikwidowano starą, a wybudowano zupełnie nową pętlę tramwajową. Do 2011 r. kolejne inwestycje połączą PORT ŁÓDŹ
z zachodnią częścią przyszłej obwodnicy miasta (droga ekspresowa S14).

Bezpiecznie i odpowiedzialnie

Łódź ma swój PORT
– Gdy szukaliśmy miejsca pod nową inwestycję, obserwowaliśmy regiony o dużym potencjale rozwoju. Bez wahania postawiliśmy na Łódź – wspomina Aleksandra Sikora z biura prasowego inwestora. W listopadzie 2008 roku odbyło się
uroczyste wbicie łopaty.
Koncepcję architektoniczną PORT ŁÓDŹ opracowało duńskie biuro specjalizujące się w aranżacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Nad projektem pracowało ponad 40 architektów ze znanych firm.

Trudne warunki gruntowe niosły ze sobą zagrożenia, które
do końca prac były poważnym problemem wykonawczym. Podłoże o słabej nośności i wysoki poziom wód gruntowych, a także podziemne cieki wodne, spowodowały konieczność wymiany gruntu i zagęszczenia do odpowiedniej wytrzymałości.
Praca przy wykonywaniu jakichkolwiek wykopów była wyjątkowo niebezpieczna właśnie ze względu na nawodnienie terenu i wiązała się każdorazowo z koniecznością kilkunastogodzinnego odwadniania. Tym bardziej na uwagę zasługuje fakt,
że przez cały okres realizacji inwestycji na budowie miały miejsce jedynie dwa wypadki przy pracy. Wydarzyły się one właśnie w wykopach.
Bezpieczna praca przy tak poważnej inwestycji jest wynikiem
świadomej i odpowiedzialnej współpracy inwestora z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi, a także służbami bhp zatrudnionymi zarówno przez inwestora jak i głównego wykonawcę i podwykonawców robót. Od początku budowa objęta była stałym nadzorem przez inspektorów pracy. Częste spotkania, zarówno z wykonawcami jak i służbami bhp działającymi
na terenie budowy, należały do codziennego kalendarza robót. Pracodawcy, przyzwyczajeni do obecności inspektorów
pracy, realizowali zadania z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo pracy.

Nie obyło się bez kar
Systematyczna i długoterminowa praca prewencyjna inspektorów pracy wykonywana bezpośrednio na miejscu robót inwestycji PORT ŁÓDŹ, połączona
z przekazywaniem materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przynosiła spodziewane efekty. Nie wyeliminowała jednak całkowicie niewłaściwych zachowań. W związku z tym, w końcowym etapie realizacji, przeprowadzona została akcja kontrolna z udziałem wszystkich ośmiu inspektorów pracy sprawujących nadzór nad warunkami pracy na budowach z terenu OIP w Łodzi.
Wynikiem tej akcji, a także działań kontrolnych odbywających się przez cały okres prac, było przeprowadzenie 58 kontroli u 58 pracodawców zatrudniających ogółem 566 osób. Wydano 307 decyzji, w tym 16 wstrzymujących prace i 18 dotyczących skierowania do innych prac oraz 122 decyzje z rygorem
natychmiastowej wykonalności. Nałożono 28 mandatów karnych za 84 wykroczenia w łącznej kwocie 32.200 zł.
PORT ŁÓDŹ to dla regionu około 3.000 nowych miejsc pracy. To też wynik
dobrej współpracy odpowiedzialnego inwestora, sprawnej służby bhp oraz dużego zaangażowania i kompetencji inspektorów pracy sprawujących stały nadzór przez cały okres realizacji obiektu.
Marzenna Duczek-Woźniak
OIP Łódź

Bezpieczeństwo pracy i usług

Solaria

Waldemar Wachura

Czy urządzenia solaryjne sprowadzane do niedawna masowo
do naszego kraju są bezpieczne? Jaki jest ich stan techniczny i świadomość właścicieli salonów, pracowników obsługi
urządzeń oraz klientów? Czy rozrosną się polskie składowiska odpadów i złomu?
Takie i wiele innych pytań nasuwa się
po analizie wyników kontroli kilkunastu zakładów świadczących usługi w zakresie „poprawy kondycji ciała”, w tym opalania. Nadzorujące ten typ usług instytucje to: Inspekcja Handlowa i Inspekcja Sanitarna.
Od strony technicznej, a więc przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i stosowania odpowiednich norm, kontrole przeprowadza Inspekcja Handlowa. Inspekcja Sanitarna z kolei sprawdza salony pod kątem
stosowania odpowiednich procedur mycia
i dezynfekcji, stosowania kosmetyków,
utrzymania czystości itp. Kontrole inspektorów pracy pozwoliły natomiast uzyskać dane w zakresie bezpieczeństwa pomieszczeń i stanowisk pracy pracowników
obsługujących urządzenia solaryjne. Zebrano informacje na temat ich dostosowania
do minimalnych wymagań bezpieczeństwa, świadomości właścicieli zakładów
na temat ciążących na nich obowiązków
m.in. w zakresie zapewnienia stosowania
od pierwszego kwietnia ub. r. dyrektywy
unijnej wyznaczającej normy ograniczenia
emisji promieniowania ultrafioletowego
w urządzeniach solaryjnych.

Za i przeciw
Od dłuższego czasu trwa dyskusja czy
opalanie w solariach jest bezpieczne dla
naszego zdrowia. Przeciwnicy niejednokrotnie porównują zagrożenia dla korzystających z usług solariów do szkodliwości, jakie stwierdzono przy pracach w otoczeniu
azbestu (!). Mówi się o dramatycznym
wzroście zachorowalności na czerniaka (!).
Eksperci z Międzynarodowej Agencji ds.
Badań nad Rakiem (IARC – agenda WHO
zajmująca się klasyfikacją czynników i substancji rakotwórczych) dowodzą, że korzystanie z solarium zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory skóry. Międzynaro-
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dowa grupa naukowców twierdzi, że
u osób, które rozpoczynają korzystanie
z solarium przed ukończeniem 30. roku życia, prawdopodobieństwo zachorowania
na czerniaka wzrasta aż o 75%. Kolejne kraje, po Niemczech i Szkocji, w tym także
Polska, zastanawiają się więc nad wprowadzeniem zakazu opalania się w solarium
dla osób poniżej 18. roku życia.
Raport Agencji na nowo rozbudził trwającą od lat dyskusję na temat szkodliwości
nie tylko lamp w solarium, ale też samego światła słonecznego. Naukowcy spierają się, czy i na ile niezdrowe jest promieniowanie UV oraz jaki wpływ na nasz organizm ma witamina D. Zwolennicy opalania, jak np. norweski profesor Johan Moan twierdzą, że źródło wzrostu zachorowalności na nowotwory tkwi w naszej ciągłej
ucieczce przed życiodajnymi promieniami.
Przeciwnicy, winą za zwiększającą się
liczbę przypadków raka skóry i czerniaka
obarczają właśnie Słońce.
Zwolennicy podnoszą argument powstawania witaminy D jako głównej do zapewnienia mocnego sytemu odpornościowego. Od ponad 30 lat bada to profesor Michael Holick z Bostońskiej Akademii Medycznej, specjalista fotobiolog i dermatolog. Według jego teorii: witamina D gra decydującą rolę w kierowaniu systemem odpornościowym. Podtrzymuje mechanizmy
obronne w ciągłej gotowości, przygotowane do ataku przeciw infekcjom, jak również
przeciw namnażaniu się komórek rakowych.
Jest to dość niezwykła witamina, gdyż
powstaje pod wpływem ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Jest jednym
z ważnych czynników wspomagających
odpor ność, zależnym od przebywania
na słońcu. Profesor Holick argumentuje:
Aby pokryć dzienne zapotrzebowanie witaminy D, wystarczy pomiędzy godziną 10

a 15 spędzić 15 minut na słońcu. Uwaga!
W krótkim rękawku i krótkich spodniach
czy spódniczce.
Ze względu na położenie geograficzne
Polski, od września promienie słoneczne
padają pod takim kątem, że synteza witaminy już nie zachodzi. W tym okresie pomocne stają się lampy w solarium, które
mogą, wraz z odpowiednią dietą, zapobiec:
krzywicy u dzieci i osteoporozie u dorosłych, stanom zapalnym skóry, zmniejszeniu odporności organizmu człowieka.

Co za dużo, to…
W obiegowej opinii, wizyty w solarium
mają spowodować poprawę karnacji skóry. Te względy powinny jednak być celem
drugorzędnym, pobocznym działania promieni ultrafioletowych. Głównymi zaletami ich działania są: wspomniana synteza
witaminy D w naszym organizmie, poprawa samopoczucia, wypoczynek i relaks,
wzrost poziomu endor fin. Zdecydowanie
lepiej czujemy się, gdy przebywamy
na słońcu lub korzystamy z solarium.
Oczywiście, jak wszystko inne, również ultrafiolet w nadmiarze szkodzi.
Brak umiaru w stosowaniu kąpieli słonecznej czy w korzystaniu z promieni lamp
solaryjnych prowadzi do starzenia się
skóry w wyniku niszczenia włókien kolagenowych. Może to skutkować zwiększo-

nym ryzykiem zachorowania na raka skóry. Za ekspozycję na słońcu jesteśmy odpowiedzialni sami, ale wizyta w solarium
powinna być kontrolowana przez wyszkolony personel. Klient powinien otrzymać
pełną informację o sposobie korzystania
ze sprawnych urządzeń solaryjnych. Niestety, nie jest to normą.
Obecnie w Polsce funkcjonuje około 8200 salonów solaryjnych. Niestety, tylko 10% z nich, w ocenie Leszka Kryniewskiego redaktora naczelnego ser wisu
zdrowe-opalanie. pl, można określić jako
placówki dobre, prowadzone przez przeszkolone osoby, a jedynie 30 salonów
w całym kraju dysponuje tzw. melanometrem, czyli urządzeniem badającym chwilowy fototyp skóry, której odcień ulega ciągłym zmianom. Stanowi on podstawę
ustalenia planu opalania na dziewięć najbliższych wizyt, wyznaczając maksymalny
czas przebywania pod lampą i odstępy czasu między kolejnymi sesjami.

W czym tkwi problem?
Problem stanowi poziom świadomości
społeczeństwa, w którym nadal panuje
przekonanie, że bez zaczer wienienia skóry nie ma efektów opalania. Wymusza to
na wielu właścicielach salonów zastosowa-
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nie mocnych lamp umożliwiających opalanie w ciągu kilku minut. Często też stosują oni wręcz zabójcze promocje w rodzaju: 30 minut opalania za jedyne 50 gr.
od każdej minuty. Sporadycznie zgłaszane przypadki poparzeń wynikają głównie
z błędu ludzkiego. Sprowadza się on
do braku wyszkolenia personelu i niewiedzy osób korzystających z usług w solariach. Wiąże się też ze złym stanem urządzeń solaryjnych oraz stosowaniem w nich
zbyt mocnych lamp. Ustalono np., że doszło do poparzenia w efekcie zakleszczenia zawiasów kapsuły solarium, co uniemożliwiło swobodne wyjście z urządzenia.
Wśród wizytowanych zakładów solaryjnych stwierdzono przypadki nieskutecznej
wentylacji pomieszczeń kabin oraz nie zapewniono wymaganych minimalnych wymiarów kabiny: 2,4 na 2,5 m.
Fatalne warunki, jako przyczynę chorób
wskazuje także dr Anna Wojas-Pelc z Kliniki Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jej zdaniem problem stanowi niewyszkolony personel ponieważ łóżka opalające często są usługą dodatkową
np. w salonach fryzjerskich, kosmetycznych. Osoby je obsługujące nie wiedzą, jak
dobrać czas opalania do fototypu skóry, nie
zadają pytań o przyjmowane leki, choroby itd. Skutki uboczne nadmiernego opa-

lania w solarium, to nie tylko tak niebezpieczne choroby jak rak skóry, ale też te
mniej groźne np. grzybice. Powód? Brak
dezynfekcji łóżek.
Na jakość usług salonów solaryjnych
wpływa również fakt, że około 80 % kontrolowanych urządzeń solaryjnych stanowią stare, często remontowane w Polsce urządzenia sprowadzone z krajów Europy zachodniej. Właściciele salonów, nie napotykając
na wymagania klientów i mając ogólny popyt na ich usługi, kupowali pozbawione jakiejkolwiek dokumentacji urządzenia. Ustalono, że około 50% kontrolowanych urządzeń nie posiadało instrukcji obsługi w języku polskim, a około 30% nie było oznaczone informacjami o ich producencie i roku
ich budowy. Ponad 60% nie posiadało dokumentów potwierdzających dokonywanie
ich konserwacji wymaganych przez producentów, w tym badań i pomiarów elektrycznych przeciwporażeniowych i ochronnych.
Również około 70% z nich nie posiadało tłumaczeń informacji ostrzegawczych, jakie zamieścili na nich producenci.

Pod kontrolę
Tylko nieliczni właściciele zakładów
solaryjnych, zrzeszeni w działającym na terenie kraju Polskim Związku Solaryjnym,
prowadzi tzw. „wyścig zbrojeń solariów”,
polegający na użytkowaniu starych urządzeń, które zgodnie z dyrektywą unijną nie
muszą być dostosowane do nowej normy
dotyczącej ograniczenia promienia ultrafioletowego do poziomu 0,3 W/m2. Przedstawiciele związku wyrażają jednak nadzieję na uzdrowienie istniejącej sytuacji
na tym rynku usług poprzez zapewnienie
wprowadzenia obowiązku cer tyfikacji
punktów oraz obowiązkowych szkoleń
właścicieli i personelu. By tak się stało, muszą być wydane akty wykonawcze stwarzające wymagania zapisane w dyrektywie zarówno dla nowego, jak i starego sprzętu.
Ponadto, zasadnym jest stworzenie systemu kontroli i nadzoru, dzięki któremu użytkowanie urządzeń w zakładach świadczących opalanie będzie bezpieczne zarówno
do klientów, jak i dla personelu zakładów.
Wzorem dla nas mogą być kraje Beneluksu, gdzie nie tylko wprowadzono nowe zasady dla urządzeń nowych, ale też obowiązek dostosowania już używanego do normy 0,3 W/m2. Są tam też prowadzone stałe kontrole i pobierane wysokie kary
za brak zmian.
Waldemar Wachura
OIP Katowice
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Epidemia XXI wieku
Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), obecnie na świecie żyje 171
mln osób z cukrzycą, a do 2030 roku liczba ta może wzrosnąć ponad dwukrotnie.
Co 10 sekund cukrzyca jest diagnozowana u kolejnych dwóch osób i co 10 sekund
ktoś umiera z powodu jej powikłań. Dlatego WHO uznaje wzrost zachorowań na cukrzycę za epidemię XXI wieku.
Mariusz Kulig

Aktywność zawodowa chorych na cukrzycę
W Polsce na cukrzycę cierpi ok. 2,5 mln ludzi. Ocenia się, że u kolejnych dwóch milionów choroba ta jest nierozpoznana. W praktyce inspektorskiej coraz częściej spotykamy się z tym rodzajem niepełnosprawności. Oceniamy wówczas przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb
tych osób.
Podstawowym objawem cukrzycy jest
podwyższenie stężenia glukozy we krwi. Zawartość cukru we krwi (glikemię) podaje się
w miligramach na 100 ml krwi (mg%) lub
w milimolach na litr (mmol/l). I tak, prawidłowa glikemia na czczo to 60–99 mg/dl (3,45,5 mmol/l), w drugiej godzinie testu doustnego obciążenia glukozą (lub 2 godziny
po spożyciu posiłku) glikemia poniżej 140
mg/dl (7,8 mmol/l). Za normoglikemię, czyli poziom cukru we krwi u zdrowego człowieka, przyjmuje się przedział 80–120 mg%.
Cukrzyca typu 1 (nazywana insulinozależną, typu dziecięcego) – jest spowodowana rzeczywistym brakiem insuliny na skutek
uszkodzenia komórek b wysp Langerhansa
trzustki. Jedynie te komórki mogą wytwarzać
insulinę. Choroba pojawia się najczęściej
u dzieci i osób młodych. Leczenie wymaga
stałego podawania insuliny. Zwykle przyczyną choroby jest uszkodzenie komórek b przez
własny układ odpornościowy.
Cukrzyca typu 2 (nazywana insulinoniezależną) – to najczęstsza postać cukrzycy.
U chorych zaburzone jest zarówno działanie,
jak i wydzielanie insuliny, przy czym dominującą rolę może odgrywać jedna lub druga
nieprawidłowość. Chorzy są mało wrażliwi
na działanie insuliny (insulinooporność).
Zwykle, w początkowej fazie choroby, insulina jest wydzielana w większej ilości, ale niewystarczającej do zwiększonych insulinoopornością potrzeb organizmu. Po pewnym czasie jej wydzielanie spada wskutek zniszczenia nadmiernie obciążonych komórek b wysepek Langerhansa. Leczenie polega zazwyczaj na redukcji masy ciała, stosowaniu diety cukrzycowej, wysiłku fizycznego oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych. U części chorych po pewnym czasie trwania choroby konieczna jest insulinoterapia.
Organizm niemogący korzystać z cukru,
jako składnika odżywczego, zaczyna zużywać
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w celu odżywiania duże ilości tłuszczów.
W wyniku rozpadu tłuszczów powstają ciała
ketonowe, które pojawiają się we krwi (ketonemia), a później w moczu (ketonuria). Taki stan organizmu wywołuje tzw. kwasicę ketonową, która może doprowadzić do śpiączki i jest stanem bezpośredniego zagrożenia
życia. Pierwszymi objawami kwasicy ketonowej jest charakterystyczny zapach acetonu
w oddechu chorego, mogą również wystąpić
nudności. Często chorzy tracą również
ostrość widzenia.
Chorzy, którzy rozpoczęli leczenie, szczególnie w początkowej fazie, kiedy cukrzyca
nie jest jeszcze wyrównana, są szczególnie
zagrożeni hipoglikemią. Hipoglikemia (inaczej niedocukrzenie) to stan, w którym
ilość glukozy we krwi spada poniżej normy.
Zjawisko to występuje najczęściej wskutek
zastosowania niewłaściwej dawki insuliny czy
też leków doustnych. Czasem również inna
choroba, stres, czy też nagły wysiłek fizyczny, niezależenie od przyjmowanych leków,
mogą niekorzystnie obniżyć poziom cukru we
krwi. Pełnoobjawowa hipoglikemia występuje zwykle przy stężeniu poniżej 40 mg/dl (2,2
mmol/l), jednak pierwsze objawy rozpoczynają się zazwyczaj przy stężeniu poniżej 50
mg/dl (2,8 mmol/l). Hipoglikemia może
być przyczyną śmierci. Najczęstszymi objawami hipoglikemii są: osłabienie, zlewne poty, niepokój, drżenie i wzrost napięcia mięśniowego, zaburzenia koncentracji, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia oddechu, zaburzenia krążenia. Ze względu na objawy, stan hipoglikemii może być mylnie odebrany, jako stan wskazujący na spożycie alkoholu.

Zawód jaki zechce
Chory na cukrzycę może wykonywać niemal każdy zawód jaki zechce, wybierając pra-

cę która odpowiada jego zainteresowaniom
i kwalifikacjom. Musi jednak pamiętać, aby
pracując nie zaszkodzić sobie, a także innym.
Inaczej do wyboru rodzaju zatrudnienia będzie podchodziła osoba młoda, która choruje na cukrzycę od dziecka, a inaczej ktoś, u ko-

go zdiagnozowano chorobę już w wieku
dojrzałym, kiedy okazuje się, że wyuczony zawód nie będzie mógł być wykonywany ze
względu na ograniczenia związane ze zdrowiem. Osoby, u których stwierdza się zaburzenia dotyczące odczuwania hipoglikemii
tzw. nieświadomość hipoglikemii, nie powinny wykonywać pracy wymagającej koncentracji, refleksu i jasności umysłu.
Ograniczenia w wykonywaniu pracy mogą być też spowodowane późnymi powikłaniami cukrzycy upośledzającymi zdolność
do wykonywania danej pracy (np. ze względu na niedowidzenie lub utratę wzroku). Osoba chora na cukrzycę nie powinna wykonywać niektórych zawodów, w szczególności:
■ zawodowo kierować pojazdami ciężarowymi (typu TIR), zajmować się przewozami
pasażerskimi, kierować pociągami naziemnymi i koleją podziemną (metro), pracować
jako taksówkarz, przewozić niebezpieczne
substancje itp.,
■ pracować w lotnictwie cywilnym jako
pilot i inżynier lotnictwa, personel pokładowy, kontroler ruchu lotniczego,
I P 7-8/2010

■ pełnić służby państwowej i ratowniczej
w siłach zbrojnych (wojska lądowe, marynarka, lotnictwo), policji, straży pożarnej, ratownictwie, żegludze morskiej, służbie więziennej, służbie ochroniarskiej, policji;
■ wykonywać zawodów niebezpiecznych
takich jak: górnictwo, praca przy maszynach
w ruchu, praca przy piecach, w wysokiej temperaturze, spalarniach, hutach, na torach kolejowych, na wysokości (rusztowania, dźwigi), na platformach wiertniczych itp,
■ pracować jako kucharz, cukiernik, piekarz,
■ pracować w odosobnieniu.
Ograniczenia w wykonywaniu pracy mogą też być spowodowane powikłaniami cukrzycy upośledzającymi zdolność do wykonywania danej pracy (np. ze względu na niedowidzenie, nadciśnienie tętnicze itp.).
Najczęstszym zaleceniem lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników chorych na cukrzycę jest zagwarantowanie takiej organizacji pracy, aby

ry zmuszony jest wstrzyknąć insulinę w określonym czasie przed spożyciem posiłku tak,
aby opóźnienie jej działania nie spowodowało wystąpienia hiperlikemii. Jeśli chodzi
o mieszanki analogowe, ze względu na szybkość działania, możliwe jest ich podawanie
w trakcie posiłku. Zapewnia to prawidłowy
poziom glikemii między posiłkami. W zależności od potrzeb chory na cukrzycę spożywa kilka niewielkich posiłków dziennie (około 5 lub 6). Posiłki obfite, spożywane rzadziej
np.: 3 razy dziennie, mogą spowodować
znaczne wahania poziomu cukru we krwi, co
jest bardzo niekorzystne dla chorego. Ze
względu na dietę, która jest częścią leczenia,
pracownik powinien mieć możliwość spożywania posiłków, które sam wcześniej przygotował. Większość stołówek zakładowych czy
bufetów nie ma w swoim menu dań przeznaczonych dla diabetyków.
Pracownik chory na cukrzycę powinien
więc mieć zapewniony czas i miejsce na dokonanie pomiaru cukru we krwi oraz na in-

chory nie świadczył jej w odosobnieniu.
W praktyce mogą zdarzyć się jednak przypadki, kiedy, ze względów np. finansowych,
warunek ten nie jest zachowany.

iniekcję insuliny w higienicznych warunkach.
Pracodawca powinien też, w razie konieczności, umożliwić choremu korzystanie podczas pracy z kilku krótkich przerw, zamiast
jednej długiej.

Dla potrzeb chorego
Aby stanowisko pracy było w pełni dostosowane do potrzeb pracownika chorego
na cukrzycę, pracodawca powinien uzyskać
kilka niezbędnych informacji na temat jego
leczenia. Ważny jest rodzaj przyjmowanych
leków. Chory w celu właściwego wyrównania
cukrzycy tj. osiągnięcie stabilnego poziomu
glikemii, zmuszony jest kilkakrotnie w ciągu doby mierzyć poziom cukru we krwi (najczęściej ok. 3 lub 4 razy na dobę). W ten sposób dostosowuje dawkę leków doustnych lub
insuliny. Leki doustne mają zazwyczaj działanie długotrwałe i często nie ma konieczności przyjmowania ich w pracy.
Jeżeli chodzi o insulinę, to obecnie w leczeniu cukrzycy stosowana jest insulina klasyczna oraz analogi insuliny krótko lub długo działające. W pierwszym przypadku cho7-8/2010 IP

Na zmiany czy regularnie
Ważnym aspektem prawidłowej organizacji pracy chorych na cukrzycę jest ich czas
pracy. Najlepiej, aby godziny pracy były regularne. Znacznie ułatwia to pracownikowi
kontrolę poziomu cukru we krwi. Nie oznacza to jednak, że pracownicy chorzy na cukrzycę nie mogą wykonywać zajęć, które wymagają pracy zmianowej lub też zadaniowego czasu pracy. Taka organizacja pracy wymaga jednak konsultacji z lekarzem, gdyż może zajść konieczność np.: zmiany rodzaju
przyjmowanej insuliny.
Jeżeli lekarz przeprowadzający badania
okresowe pracownika chorego na cukrzycę
uzna, że pracownik ten nie powinien pracować w odosobnieniu, może to świadczyć
o tym, że jego choroba nie jest wyrównana

(tj. chory ma duże skoki poziomu cukru) lub
też ma zaburzenia dotyczące odczuwania hipoglikemii. W takiej sytuacji pracodawca,
oprócz właściwej organizacji stanowiska
pracy, powinien zadbać o dodatkowe wyposażenie zaplecza socjalnego, przede wszystkim toalety. Bardzo dobrze sprawdza się zamontowana tam alarmowa instalacja przywoławcza, ponieważ chory, który zaczyna tracić przytomność, ma możliwość wezwania pomocy.
Z doświadczeń inspektorów pracy wynika, że osoby niepełnosprawne, które poczują się źle w pracy, szukają ustronnego, spokojnego miejsca, gdzie mogą chwilę odpocząć. Jest to bardzo często toaleta. Ważne,
by w razie zasłabnięcia chorego pracownika
można było dostać się do takiego pomieszczenia, by przeszkodą nie był np. klucz
w zamku od środka, uniemożliwiający szybkie i bezawaryjne otwarcie drzwi od zewnątrz. Stanowi to szczególne zagrożenie dla
chorych na cukrzycę pracowników.
Zgodnie z art. 226 kodeksu pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
W przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ocenie ryzyka zawodowego pracodawca powinien uwzględnić szczególne
uwarunkowania związane z ich niepełnosprawnością. W tej materii dochodzi jednak
wciąż do wielu zaniedbań, niestety, również
w zakładach pracy chronionej. Najczęściej zagadnienia te nie są brane w ogóle pod uwagę podczas oceny ryzyka zawodowego,
a przecież, w przypadku pracowników niepełnosprawnych, w tym chorych na cukrzycę,
powinna mieć ona fundamentalne znaczenie
przy organizowaniu i dostosowaniu stanowisk
pracy.
Zagrożenia związane z pracą chorych
na cukrzycę związane są przede wszystkim
z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia
hipoglikemii. Wpływają na to różne czynniki, w tym również niezależne od samego chorego jak np. inna choroba, stres, zwiększony wysiłek fizyczny, itp. W pewnych okolicznościach może to doprowadzić do utraty świadomości, która stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia chorego a także nierzadko zagrożenie dla otoczenia. Dlatego bardzo
ważne jest, aby na wyposażeniu apteczek
pierwszej pomocy był glukagon (preparat ratunkowy w zastrzyku), którego podanie zapobiega groźnym powikłaniom. Podanie doustne osobie nieprzytomnej, płynu lub pożywienia może spowodować zakrztuszenie.
Pracodawca powinien również wyznaczyć
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osobę z bezpośredniego otoczenia chorego
pracownika, która będzie umiała rozpoznać
pierwsze objawy hipoglikemii oraz udzieli jej
pomocy.
Znacznie mniej prawdopodobne jest wystąpienie u chorego hiperglikemii prowadzącej do kwasicy ketonowej i śpiączki. Dotyczy
to przede wszystkim osób chorych a jeszcze
niezdiagnozowanych. W tym przypadku podanie osobie nieprzytomnej preparatu glukagon może pogorszyć stan chorego. Dlatego też, osoba udzielająca pierwszej pomocy,
w przypadku pojawienia się wątpliwości
(np.: przy wyczuwalnym charakterystycznym
zapachu acetonu w oddechu chorego), powinna mieć możliwość zmierzenia zawartości cukru we krwi chorego gleukometrem.

Zdyscyplinowani
i wydajni, ale…
Pracownicy chorzy na cukrzycę zdolni są
do wykonywania bardzo wielu ważnych zawodów. Niestety, często mają problemy ze znalezieniem pracy, zwłaszcza, jeśli nie mają odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia. Poza tym ci, którzy pracują, nierzadko boją się
utraty pracy ze względu na panujące powszechnie mity, które dotyczą ich absencji
w pracy czy niższej wydajności. Nie są to poglądy prawdziwe. Z badań wynika, że osoby
chore, prawidłowo leczone, nie mają poważnych powikłań, pracują bardzo efektywnie
i opuszczają mniej dni w pracy. Być może jest
to związane z faktem, że sama cukrzyca łączy się z koniecznością systematycznego leczenia i narzuca chorym dużą dyscyplinę.
Badania wykazały, że 16% chorych na cukrzycę leczonych insuliną ukrywa w pracy,
że chorują. Nie chcą być dyskryminowani, pomijani w awansach. Ukrywanie choroby ma
jednak niekorzystny wpływ na możliwość jej
leczenia. Pracownik ukrywający w pracy swoją chorobę nie może systematycznie kontrolować poziomu cukru we krwi ani regularnie
przyjmować leków lub insuliny. Prowadzić to
może do pogorszenia stanu zdrowia i przyspieszenia powstawania groźnych powikłań.
Mariusz Kulig
OIP Katowice
Źródło:
1. Ustawa z 16.03.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. Nr 40, poz. 223).
2. www.pl.wikipedia.org
3. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. 10.03.2007 r.
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.
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10-13 czerwca 2010 r.
XVII Ogólnopolski Rajd Pracowników PIP

Sposób na relaks,
integrację i odpoczynek
Budzą respekt i szacunek. W kontakcie z nimi niejeden pracodawca czuje się jak student przed egzaminem. Do takiego
statusu dochodzą ciężką, systematyczną pracą często popartą długoletnim zawodowym doświadczeniem. Inspektorzy
i pracownicy inspekcji pracy. Jacy są na co dzień, w prywatnych kontaktach? Można to zaobserwować w trakcie wspólnych spotkań integracyjnych, które każdego roku, od 17 już lat
odbywają się pod hasłem Ogólnopolskiego Rajdu Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Organizatorem tegorocznego rajdu był Główny Inspektorat Pracy.
Początkowo rajdy były organizowane
w sposób bardziej spontaniczny – wspominają uczestnicy pierwszych takich wypadów. Dziś nie byłoby to już możliwe choćby z jednego tylko powodu: tych dodatkowych siedemnastu lat, które uwierają
pod namiotem czy w trakcie bardziej wysiłkowych wypraw. By zadać temu kłam
i nie dyskredytować młodej kadry, tegoroczne listy rowerowych, pieszych, a nawet
kajakowych eskapad po mazowieckiej ziemi zapełniły się jeszcze przed godziną zero, kiedy to ostatecznie okazało się, że
spływ królową polskich rzek z powodu powodzi nie dojdzie jednak do skutku. Pozostałe punkty programu zrealizowano,
a niewątpliwym sprzymierzeńcem była
piękna, słoneczna, choć momentami zbyt
upalna pogoda. Pierwszych inspekcyjnych przybyszów przywitała 10 czerwca.
Kierując się zasadą „dla każdego coś dobrego” organizatorzy rajdu zadbali o różnorodne atrakcje, także w samym stołecznym

Najcenniejszy atrybut
Wśród 130 osób dopisali goście ze
wszystkich okręgowych inspektoratów
pracy w Polsce. Nawet tych najbardziej odległych od Warszawy, jak Szczecin czy Zielona Góra. Każdy z nich wyposażony został w zestaw rajdowicza. Jego podstawowym elementem były koszulki ze specjal– Nasze rajdy są fantastyczną okazją do integracji
środowiska inspekcyjnego z całej Polski. Bezcenne jest to, że w pozasłużbowych okolicznościach
możemy wymienić się doświadczeniami zawodowymi. To właśnie podczas rajdów często rodziły
się różne pomysły i rozwiązania związane z naszą
ustawową działalnością.

nym logo, którego niewątpliwą ozdobą była dorodna syrenka-cyklistka.
Każdy uczestnik rajdu pojawiający się
w Centrum Szkoleniowo-Konferecyjnym witany był niekończącymi się owacjami. Wtórowała im muzyka ser wowana przez dj-a
z Mazur, tego samego który umilał czas

– Nie uczestniczyłem tylko w dwóch pierwszych rajdach. We wszystkich pozostałych brałem
udział i myślę, że nie opuszczę żadnego. Każdy region Polski jest wart odwiedzenia. Zawsze
można zobaczyć coś, czego wcześniej się nie widziało, zwłaszcza, że organizatorzy starają się
pokazać takie miejsca i zabytki, które nie są ogólnie dostępne. Dotyczy to również Warszawy,
gdzie zwiedziliśmy Pałac Namiestnikowski, a więc siedzibę naszych prezydentów.

mieście, które powszechnie uchodzi za mało przyjazne, odwiedzane li tylko dla załatwienia spraw urzędowych. Na bazę wybrano miejsce po prawej stronie Wisły, które
nie kojarzy się z wielkomiejskim zgiełkiem
i harmiderem. Położone wśród drzew
i zieleni, w dzielnicy Wawer.

w trakcie ubiegłorocznego rajdu po krainie
wielkich jezior. Do późnych godzin wieczornych czekano na przedstawicieli Lublina
i Rzeszowa. Zmęczeni, ale zadowoleni, zdążyli dojechać przed przybyciem szefa PIP.
Tadeusz Jan Zając powitał wszystkich
uczestników i, by tradycji stało się zadość,
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oficjalnie ogłosił otwarcie tegorocznych rajdowych zmagań. – Bardzo nam zależy, kierownictwu i organizacjom związkowym inspekcji pracy, żeby ta piękna idea rajdów
była coraz bardziej powszechna, żeby stała się modą i sposobem na relaks, odpoczynek i integrację naszego środowiska
– mówił główny inspektor pracy. Wszystkim uczestnikom życzył wspaniałej przygody, także w imieniu przewodniczącej Rady Ochrony Pracy.
Tańce i zabawa przy grillu trwały niemal
do białego rana. Jej najcenniejszym atrybutem były spotkania i niekończące się rozmowy, które prędzej czy później, sprowadzały się do dyskusji związanych z pracą,
kontrolami, zmieniającymi się przepisami…
– W swobodnej, piknikowej atmosferze możemy
odpocząć i odreagować stres związany z pracą i
obowiązkami kontrolnymi. Na co dzień nie mamy
kiedy porozmawiać o niektórych problemach,
dowiedzieć się, jak inni sobie z nimi radzą.

Piątkowy poranek, 11 czerwca obudził rajdowiczów wspaniałą słoneczną pogodą, która towarzyszyła im w trakcie zwiedzania miasta czy pieszych wycieczek
po Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
Jego najbardziej urokliwe rejony podziwiali również entuzjaści dwóch kółek.
„Z zabytkiem w tle” i „Leśna”, to hasła pod którymi kryły się nazwy tras
i miejsc kilkukilometrowych pieszych wycieczek dwóch grup rajdowiczów z inspekcji. Jedna z nich, niespełna trzydziestoosobowa, wędrówkę po Mazowieckim Parku
Krajobrazowym w piątkowy poranek rozpoczęła od zwiedzenia Pałacu Bilińskich
w Otwoc ku Wiel kim. Jej uczest ni cy,
a wśród nich główny inspektor pracy,
z zaciekawieniem oglądali piękne komnaty, w których znajdowało się m. in. wyposażenie z Belwederu z czasów Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Przed dalszą wyprawą, której celem była leśniczówka w rezerwacie przyrody „Na tor fach”, posilili się
pyszną szarlotką serwowaną przez pałacową cukiernię. Grupie towarzyszył jeden
z najlepszych przewodników po mazowieckiej ziemi. Oprócz ciekawych i pouczających historii, przygotował dwa konkursy z nagrodami w postaci repliki oficerskiego guzika z Katynia oraz przewodnika
po Mazowszu, który byłby zachętą do ponownego odwiedzenia tych urokliwych
stron Polski.

Nie tylko w plenerze
Jeszcze przed godziną dziewiątą zapełnił się autokar, który dowiózł jedną z grup
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uczestników rajdu w okolice Pałacu Prezydenckiego – Namiestnikowskiego. Zwiedzenie tego najokazalszego chyba gmachu
przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie jest możliwe po wcześniejszym imiennym zgłoszeniu uczestników, za potwier-

tora zostały w 1999 roku wpisane na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Muzeum Chopina, podobnie jak
Muzeum Powstania Warszawskiego, które uczestnicy inspekcyjnego rajdu zwiedzali również następnego dnia pobytu w War– Przyjechałem z Wrocławia, by rozerwać się, za- szawie, ma charakter multimedialpomnieć o problemach zawodowych, zrelakso- ny. Niemal na każdym kroku,
wać się. Cenne jest to, że kierownictwo inspekcji oglądając różne cenne pamiątki
bardzo pozytywnie i przychylnie jest nastawione można posłuchać muzyki Chopido tych rajdowych spotkań.
na w wykonaniu największych
dzeniem ich tożsamości. Liczna, bo pra- mistrzów, poznać życiorys kompozytora
wie 50 osobowa gromadka z inspekcji pra- wsłuchując się w narracje lektorów i oglący, zwiedzając ten barokowy obiekt z po- dając przezrocza z miejsc, w których
łowy XVII wieku, dowiedziała się np., że przebywał. Wykorzystane do tego najnojako jeden z niewielu ocalał on w cza- wocześniejsze rozwiązania techniki doskosie II wojny światowej, gdyż Niemcy urzą- nale wpisują się w pochodzące z XVII wiedzili tam luksusowy hotel z kasynem.
– Odrywamy się od codziennych obowiązków zaW gmachu tym podpisano Układ Warszawwodowych i rodzinnych. Możemy skupić się tylko
na sobie. Nikt niczego nam nie narzuca. Jedni
ski, a w 1989 roku toczyły się obrady Okrąchodzą na wycieczki, inni leżą na zielonej trawce
głego Stołu. Przemierzając kolejne sale pai nic nie robią.
łacu, z tą najbardziej reprezentacyjną, kolumnową, trudno było oprzeć się wspo- ku pałacowe wnętrza. Przepustką do tego
mnieniom smoleńskiej tragedii, którą zgoła magicznego miejsca są specjalne karprzywoływała również wystawa zdjęć ty chipowe, dzięki którym, jak za doprzed Pałacem Prezydenckim.
tknięciem czarodziejskiej różdżki, można
Stąd właśnie, już w towarzystwie przewodprzenieść się w świat mazurków, nokturnika, wycieczkowicze udali się na warszawnów, polonezów, będących najgłębszym wyską Starówkę. Po drodze zwiedzili kościół razem miłości, a zarazem bólu i tęsknoty
świętej Anny, a wcześniej, również ocalały za krajem rodzinnym, który Chopin opu– Na rajdach zawsze jest trochę sportu, rozrywki, ścił na zawsze w 1830 roku.
Muzeum Chopina kończyło
a i nauczyć się czegoś też można. To świetna okazja,
by zobaczyć ciekawe miejsca, odpocząć, nabrać miejski szlak wycieczkowy. Powrót
sił. Ważne jest również, że można kogoś nowego do bazy w Ośrodku Szkoleniowopoznać. Przybywa bowiem nowych pracowników.
-Konferencyjnym w Wawrze zbiegł
z pożogi wojennej, kościół sióstr Wizytek, się w czasie z zakończeniem pieszej wypraktórego rektorem od 1960 roku aż do śmierwy po Mazowieckim Parku Krajobrazowym
ci był ksiądz-poeta Jan Twardowski.
innej grupy uczestników rajdu.
Nie tylko dla miłośników historii niezwyPodobne eskapady czekały inspektorską
kłym wręcz przeżyciem była wyprawa brać kolejnego, ostatniego de facto dnia rajdo Muzeum Powstania Warszawskiego. Po- du, 12 czerwca. I tak np. grupa rowerowa
zwoliła bowiem wir tualnie cofnąć się przemierzyła 16 km trasę. Piaszczystą, lew czasie. Przejść kanałami, zobaczyć śną drogą dotarła i zdobyła Łysą Górę (119
zbombardowaną Warszawę i powstańcze m), czyli najwyższe wzniesienie w Mazowiecpamiątki, wśród których szczególne wzru- kim Parku Krajobrazowym, następnie obejszające były listy, pełne troski i miłości. rzała bunkry hitlerowskiej obrony z 1944 roku, by w końcu zasłużenie odpocząć nad maMultimedialny charakter
lowniczo położonym Jeziorem Czarnym, powstałym w miejscu eksploatacji torfu.
Gwoździem programu wycieczki po WarOdpoczynek, dobra zabawa, ale też
szawie było najbardziej nowoczesne w Eu- chwile refleksji towarzyszyły tegoroczropie muzeum biograficzne Fryderyka nej rajdowej wizycie inspekcyjnej rodziny
Chopina. W usytuowanym na skarpie nad- z całej Polski. Przebiegała ona pod hasłem:
wiślańskiej zamku Ostrogskich znajduje się „Warszawa da się lubić”. Jak bardzo? Okanajwiększa na świecie kolekcja pamiątek że się pewnie za rok, kiedy to gospodarzem
po kompozytorze. Są to m.in. szkice, kolejnego XVIII Rajdu Pracowników PIP
fragmenty i kompletne dzieła, notatki, ob- będzie Okręgowy Inspektorat Pracy w Warrazy, fotografie czy przedmioty osobiste na- szawie!
leżące do Fryderyka Chopina. Będące
w zbiorach muzeum autografy kompozyBeata Pietruszka
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Warszawa da się lubić?
– Służbowo od lat jeżdżę do Warszawy. Nigdy jednak nie starcza mi czasu, żeby ją zwiedzić. Zobaczyć Pałac Prezydencki, Starówkę czy muzea.
W czasie rajdu nadrobiłam wszystko z przyjemnością. Wyjątkowo, nie skorzystam natomiast z wycieczek plenerowych. Nie dałam rady. Jestem
po zabiegu kolana. Jednak organizatorzy pomyśleli o tych, mniej sprawnych fizycznie. O autokarach, które nas wszędzie obwiozły i zawiozły.

– Z łezką w oku przyjechałem do Warszawy. W młodości mieszkałem
w Wesołej, która teraz należy do aglomeracji. Bardzo dużo się pozmieniało. Odwiedziłem więc stare kąty, znajomych i przyjaciół.

– Zawsze chcemy poznać miejsca, do których jedziemy na rajd, posłuchać
o historii i tradycji. Dowiedzieć się czegoś. To jest jedyna impreza, gdzie można spotkać ludzi z innych niż własny okręg. Jestem z Poznania. Pierwszy raz
byłam na rajdzie jakieś sześć lat temu w Zielonej Górze. Było tak wspaniale,
że od tamtej pory nie opuszczam żadnego rajdu.

Przepisy swoje, a życie swoje...

Napoje profilaktyczne
Tadeusz Wojtaszek

Od kilkunastu lat istnieje przepis, zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów RP z 28 maja 1996
roku, o posiłkach i napojach profilaktycznych. Mówi on o tym, że pracodawca ma zapewnić
pracownikom, zatrudnionym w warunkach gorącego mikroklimatu i przy pracach związanych
z wysiłkiem fizycznym, powodującym duży wydatek energetyczny, napoje profilaktyczne wzbogacone w sole mineralne i witaminy. Niestety, nie ma żadnych wskazań dotyczących tego, jakie powinny być to napoje, aby zabezpieczały pracowników przed skutkami tych uciążliwych
warunków pracy.
Najprostszym rozwiązaniem stosowanym w praktyce, jest zapewnienie tej
grupie pracowników dostępu do wody
z pojemników ustawionych w miejscu
pracy lub zaopatrywanie ich w wodę butelkowaną, najczęściej zwykłą wodę źródlaną.
Jest to najgorsze i szkodliwe dla zdrowia
pracowników rozwiązanie, bowiem zwykła
woda niezawierająca witamin i składników
mineralnych jest bardzo chłonna i wypłukuje je z organizmu.
Takie rozwiązanie spowodowane jest
błędną interpretacją przepisów dotyczących zapewnienia pracownikom dostępu
do wody do picia i na cele higieniczne, bo
ten przepis dotyczy wszystkich pracowników, natomiast osoby pracujące w szczególnie uciążliwych warunkach powinny być
zaopatrzone w odpowiednie napoje profilaktyczne.
Niedocenianie tego problemu wynika
z nieświadomości, jakie skutki fizjologiczne wywołuje duży wysiłek fizyczny i przebywanie w podwyższonej temperaturze
otoczenia. Poza dużym wydatkiem energetycznym, przekładającym się na spalanie
podstawowych składników odżywczych, nastę puje wzrost tempe ra tu ry cia ła,
przed czym organizm broniąc się, wydala
z siebie duże ilości potu. Wraz z potem organizm traci sole mineralne tworzące
w mięśniach elektrolity, które są czynnikiem
sprawczym ich ruchów motorycznych. Podobnie jak akumulator ze słabym elektrolitem nie poruszy silnika w samochodzie,
tak też nasze mięśnie nie są w stanie sprawnie poruszać naszego układu ruchu. W takich sytuacjach zawodzi często także nasz
najważniejszy mięsień, jakim jest serce, co
może spowodować zasłabnięcie, omdlenie, a nawet zatrzymanie jego akcji.
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Od pół do kilku litrów
Dlatego do ważnych zagadnień zdrowotnych zalicza się problem gospodarki wodno-elektrolitowej u osób wykonujących pracę związaną z dużym wysiłkiem fizycznym
i przebywających w podwyższonej temperaturze otoczenia, kiedy dochodzi do znacznego wydzielania potu. Wielkość strat wody ustrojowej w formie potu może dochodzić nawet do kilkunastu litrów w ciągu doby, co powoduje bardzo duży ubytek soli mineralnych z organizmu. Pracując w biurze,

Prawidłowe funkcjonowanie organizmu
wymaga także dostarczania wielu innych
składników mineralnych, zarówno tych
biorących udział w procesach budowy tkanek, jak i koniecznych do regulowania jego
wewnętrznych przemian. Do składników mineralnych, które mają duży wpływ na gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu, należą również magnez i wapń, chociaż każdy
z nich spełnia swoją specyficzną rolę w procesach metabolicznych. Ważną rolę w tym
mają także witaminy, które pomagają
w przyswajaniu składników mineralnych, dlatego są niezbędne w takich napojach.

Negatywne skutki

traci się w ciągu dnia około pół litra potu,
ale już w czasie pracy fizycznej w ciągu
8 godzin strata ta wynosi już około 3 litrów.
W sytuacjach ekstremalnych dochodzi
do wydalenia w ciągu dnia od 5 do 12 litrów
potu, a wówczas straty soli w postaci chlorku sodowego mogą sięgać 10-20 g. Stąd silnie pocącym się osobom zaleca się picie napojów o zawartości w jednym litrze od 1000
do 2000 mg chlorku sodu.

Podawanie pracownikom narażonym
na utratę potu zwykłej wody jest bardzo
szkodliwe, bo powoduje rozrzedzanie elektrolitów w mięśniach, a to jest przyczyną
osłabienia i zmniejszania efektywności
pracy, co przynosi również określone skutki ekonomiczne, z czego nie zdają sobie
sprawy pracodawcy oszczędzający na spełnieniu tego podstawowego wymogu zabezpieczenia warunków pracy. Brak zabezpieczenia pracownikom odpowiedniego napoju profilaktycznego może skutkować nie tylko zasłabnięciem, ale także złym samopoczuciem, stresem i zmniejszoną koncentracją, a to może powodować błędy w działaniu i wypadki w czasie pracy. Dlatego
w czasie badania przyczyn wypadków powinno się zwrócić także uwagę na to, czy pracownicy mieli dostęp do wymaganych przepisami napojów profilaktycznych.
Wymogów rozporządzenia Rady Ministrów RP z 28 maja 1996 roku o posiłkach
i napojach profilaktycznych nie spełnia także woda mineralna, z tego powodu, że nie
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zawiera witamin, które wspomagają przyswajanie składników mineralnych, a w tych
specyficznych, trudnych warunkach pracy
powinno odbywać się to szybko i efektywnie. Ponadto, wobec niejasnych przepisów
o wodach mineralnych, za takowe brane są
często zwykłe wody butelkowane posiadujące tylko śladowe ilości składników mineralnych, zwykle kupowane ze względów
ekonomicznych.
Jako pierwsi, na problem braku stosownych napojów profilaktycznych zwrócili
uwagę przed kilku laty, społeczni inspektorzy pracy, gdy w jednej z kopalni węgla
kamiennego występowały częste przypadki zasłabnięcia górników w czasie pracy. Wspólnie ze służbami bhp, doprowadzili do uruchomienia produkcji takich napojów. Recepturę napojów, w konsultacji z naukowcami z Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu i Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy, opracowali specjaliści z Polskiego Towarzystwa
Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza, które jest stowarzyszeniem
naukowym zajmującym się badaniem wpływu magnezu i innych biopier wiastków
na zdrowie i funkcjonowanie organizmu
człowieka, we współpracy z Zakładem
Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego
Zakładu Higieny w Poznaniu.
Po roku stosowania tego napoju okazało się, że liczba zasłabnięć górników w kopalni zmniejszyła się radykalnie. Wcześniej,
kiedy górnicy pracujący pod ziemią otrzy-

mywali zwykłą wodę, notowano w miesiącu od 3 do 4 takich przypadków. Oprócz
tego, że górnik doznawał określonego
uszczerbku na zdrowiu, przynosiło to kopalni także wymierne straty ekonomiczne.
Takie przypadki absorbowały i odciągały
od pracy kilka osób, które musiały zająć się
poszkodowanym pracownikiem i dalszymi
czynnościami wynikającymi z procedury
po takim zdarzeniu. Obecnie przypadki takie zdarzają się bardzo sporadycznie, najwyżej od 3 do 4 razy w ciągu roku.

Pozorna oszczędność
Opra cowanym przez spe cja li stów
z PTMag napojem profilaktycznym zainteresował się Centralny Instytutu Ochrony
Pracy w Warszawie, który pozytywnie ocenił stosowanie go dla osób pracujących fizycznie w gorącym środowisku jako źródło
utraconych płynów i soli mineralnych.
Wprowadzenie odpowiednich napojów profilaktycznych w innych branżach
idzie niestety bardzo opor nie. Praktycznie, nikt się tym nie zajmuje, a wszelkie
próby zainteresowania pracodawców kończą się zdziwieniem, że w ogóle taki problem istnieje. A przecież dotyczy to nie
tylko gór nictwa, ale także przemysłu
ciężkiego, hutnictwa, przemysłu chemicznego, a w okresie letnim budownictwa, drogownictwa, rolnictwa, transportu, a nawet służb mundurowych pełniących swe zadania na otwartym terenie, nie

mówiąc już o zawodnikach spor towych.
Najczęstszą odpowiedzią w rozmowach
na ten temat jest stwierdzenie, że „musimy oszczędzać”. Ale jest to przecież fałszywy argument, bo na takiej „oszczędności” więcej się traci, aniżeli zyskuje.
Tym bardziej, że koszt tego typu napojów
jest porównywalny do ceny detalicznej
zwykłych napojów, a zakłady pracy odliczają sobie od kosztów zakupu VAT, co
czyni ten wydatek jeszcze mniejszym. Korzystnie jest także, by napoje takie otrzymywali również inni pracownicy, i to zarówno na stanowiskach fizycznych, jak też
umysłowych, gdyż wpływa to bardzo korzystnie na zdrowie, sprawność psychofizyczną, koncentrację i samopoczucie pracowników. Przepis zawar ty w rozdziale V § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Po li ty ki Spo łecz nej z 26 wrze śnia 1997 r. mówi, że pracodawca, zamiast
wody do picia, może dostarczać pracownikom inne napoje, a zastosowanie w tym
przypadku napoju profilaktycznego może poprawić ich efektywność w pracy,
na czym powinno zależeć pracodawcy.
Więcej informacji na temat napojów profilaktycznych i wód mineralnych można uzyskać w Polskim Towarzystwie Magnezologicznym im. prof. Juliana Aleksandrowicza
www.ptmag.pl
Tadeusz Wojtaszek
Ekspert ZG PTMag

Wspomnienie o Lechu Tomaszu Fedorowiczu (1931-2010)
Urodził się na Wileńszczyźnie w 1931 roku, jako syn oficera Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1939 r. po wybuchu wojny
wraz z rodzicami dotarł do Warszawy. Dzieciństwo spędził
w okupowanej stolicy. Mając 14 lat wyjechał do Szkoły Orląt
w Karpaczu. Jako 21 letni młodzieniec wrócił do Warszawy
i w sierpniu 1952 r. podął pracę inspektora w Związku Zawodowym Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu. Pracował w Zarządzie Okręgowym Związku. Od lutego 1971r. był
zatrudniony na stanowisku starszego inspektora pracy,
a od kwietnia 1981r. aż do emerytury w 1997 roku na stanowisku starszego inspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.
W zawodzie inspektora pracy przepracował 45 lat broniąc
słabszych i skrzywdzonych, dbając o godziwe warunki pracy
zatrudnionych pracowników. Pracę kontrolno-nadzorczą prowadził w 13 resortach, gdzie było zatrudnionych ponad 20 tys.
pracowników. Jego zachowanie cechował spokój i rozwaga, co
zjednywało mu autorytet wśród załóg pracowniczych zakładów
pracy. Jako doświadczony i długoletni inspektor pracy, wielo-
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krotnie był opiekunem młodych kandydatów podejmujących
pracę w inspekcji.
Starszy Inspektor Pracy Lech Fedorowicz lubił swoją pracę, czuł się potrzebny i spełniony zawodowo. Był pracownikiem
sumiennym, pracowitym i zdyscyplinowanym. Miał ogromne
poczucie humoru i wspaniałą umiejętność rozładowywania konfliktów.
Za osiągnięcia zawodowe został wyróżniony: Brązowym Krzyżem Zasługi w 1969 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1974 r.
oraz Złotym Krzyżem Zasługi w 1981r.
Pracował też społecznie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia Architektów i Inżynierów Budownictwa Oddziału Warszawskiego Naczelnej Organizacji Technicznej.
Odszedł na zawsze 11 maja 2010 r. mając 79 lat. Żegnamy
uczciwego, dobrego i prawego Człowieka, który w codziennym
życiu kierował się najważniejszymi wartościami. Jego życie związane z dziejami Polski może być lekcją historii dla młodych.
Leopold Brzozowski
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Unieszkodliwianie odpadów azbestowych

Niewidzialny wróg
Zdrowie – stanowi niezbywalny atrybut ludzkiej egzystencji. Poczucie zdrowia,
to dla ogółu ludzi niezwykle istotna sprawa. Niektórzy wciąż rozmawiają o zdrowiu,
martwią się o nie, zajmują się zdrowiem
innych.
W związku z tym rodzi się pytanie. Dlaczego, pomimo tak wielkiej uwagi, ludzie
mają słabe zdrowie, tyle chorują i cierpią?
Jakie są tego przyczyny? Czy można je pokonać? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Azbest znany był już w starożytności.
Pierwsza wzmianka o nim pojawia się około 300 lat p. n. e. Został wówczas opisany
jako surowiec podobny do spróchniałego
drewna, który po nasączeniu oliwą płonie
nie ulegając zniszczeniu. Azbest, będąc minerałem, posiada wiele unikalnych właściwości fizyko-chemicznych, które ukierunkowały jego wykorzystanie: odporność
na działanie wysokich temperatur, termoizolacyjność, dźwiękochłonność, wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, odporność niektórych odmian na działanie kwasów i zasad.
Sprowadzony do Polski w ubiegłym
stuleciu był powszechnie stosowany m.in.
w przemyśle włókienniczym, maszynowym, elektrotechnice.
Naj szer sze za sto sowa nie, z uwa gi
na ilość wykorzystanego surowca, znalazł
on w budownictwie.
Eternit pochodzi z łacińskiego słowa
aeretum oznaczającego wieczność.
Jest on nazwą handlową, która z czasem
stała się nazwą potoczną dla materiałów budowlanych azbestowo-cementowych. Z eternitu wykonywano m.in. płyty pokryciowe,
elewacyjne, dachowe, rury. Na świecie
jest znany i stosowany od początku XX wieku, natomiast największa popularność
w Polsce wystąpiła w latach 70-tych.
Stał się wtedy charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi jako materiał pokryciowy zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków gospodarczych, wypierając droższą od niego dachówkę.
Z czasem jednak zaczęto zastanawiać
się nad oddziaływaniem azbestu zawarte-
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go w płytach eternitowych, na zdrowie człowieka.
Szkodliwość azbestu, rozumiana jako negatywne zdrowotne skutki jego działania, została potwierdzona w odniesieniu
do wszystkich sześciu jego odmian zaliczanych do ser pen ty nia nów (chry zotyl
– azbest biały) oraz amfiboli (krokidolit
– azbest niebieski, amosyt – azbest brązowy, tremolit, aktynolit i antofilit). Wiązki
azbestu uformowane są z jednolitego materiału krystalicznego, który ma zdolność
do łatwego rozszczepiania się na coraz
cieńsze włókna tzw. fibryle. Najgroźniejsze dla organizmu człowieka są włókna respirabilne o maksymalnej średnicy mniejszej niż 3 mikrometry, długości większej
niż 5 mikrometrów oraz stosunku długości do średnicy większym niż 3: 1. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego zależna jest od stopnia penetracji układu oddechowego oraz ilości włókien w dolnej
części układu oddechowego.
Najgroźniejsze zmiany chorobowe u ludzi zawodowo narażonych na azbest powodują:
● międzybłonniak opłucnej – nowotwór złośliwy powodujący najbardziej szkodliwe schorzenie, swoisty dla ekspozycji
na pył azbestowy,
● nowotwór płuc – najpowszechniejszy
nowotwór złośliwy powodowany przez
włókna azbestu,
● pylicę azbestową (azbestoza).
Od 2000 r. w Polsce ponad tysiąc osób,
wykonujących prace z użyciem materiałów
zawierających włókna azbestu lub mających
kontakt z azbestem, zapadło na groźne choroby m.in. raka płuc i pylicę azbestową.
Są to argumenty przemawiające w sposób oczywisty za zdecydowanie bardziej
skutecznymi zabezpieczeniami osób narażonych na kontakt z rakotwórczymi włóknami azbestu, w tym również rolników.
Świat widząc zagrożenia wynikające ze
stosowania azbestu w różnych dziedzinach
działalności człowieka, podjął kroki w celu zahamowania niekorzystnych skutków
występowania tego związku chemicznego.

Zbigniew Ćwikła
W Genewie, 4 czerwca 1986 r., na Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęto Konwencję nr 162
dotyczącą bezpieczeństwa w stosowaniu
azbestu. Określa ona zasady ogólne oraz
środki zapobiegawcze w postępowaniu
w zakresie ochrony przed szkodliwością
azbestu w miejscu pracy. Przepisy Konwencji dotyczą także prac rozbiórkowych
i usuwania azbestu z budynków lub budowli oraz szkolenia w zakresie ochrony zdrowia przed narażeniem na azbest.
Proces jej ratyfikacji przez Polskę jest
aktualnie w toku postępowania.
W polskim prawie obowiązuje aktualnie sześć podstawowych ustaw, które
związane są z azbestem i pracą w kontakcie z azbestem, z których najważniejsze to:
1. Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest,
2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Projekt nowelizacji ustawy o odpadach,
którego pierwsze czytanie odbyło się w lipcu 2009 r. i który został skierowany do prac
w podkomisji zakłada, że będzie możliwe
przetwa rza nie od pa dów azbe stowych
w urządzeniach przenośnych. Azbest zostanie unieszkodliwiony w specjalnym urządzeniu, które będzie mogło być przewożone
z jednego miejsce wykonywania prac demontażowych do drugiego. Odpady azbestu,
w tym również eternit, nie będą jak do tej
pory umieszczane w ziemi. Ten projekt wiąże się z koniecznością przyspieszenia procesu usuwania wyrobów zawierających
azbest oraz wprowadzenie ułatwień dla nowych technologii służących przetwarzaniu
azbestu. Projekt zakłada również, że przepełnione składowiska lub nie spełniające
obowiązujących norm będą zamykane
z urzędu. Jednak planowane zmienione zasady niszczenia azbestu mają zacząć obowiązywać dopiero od 2013 roku.
14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, którego celem było spowodowanie oczyszczenia terenu kraju
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z azbestu oraz usunięcie stosowanych
od wielu lat wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami wykonawca robót polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zobowiązany jest
do uzyskania w formie decyzji zezwolenia
na gospodarowanie odpadami oraz poddania się oraz swoich pracowników (w tym
osób kierujących pracownikami) szkoleniu
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – z uwagi na narażenie na działanie pyłu azbestu. Ponadto, przed rozpoczęciem
prac, wykonawca powinien zgłosić ten fakt
właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
Należy dodać, że oprócz firm specjalistycznych wykonujących prace związane
z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest prace te są wykonywane „na własną
rękę” przez właścicieli budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich.
Wśród tej ostatniej grupy występują również rolnicy.
Kontynuacją i aktualizacją działań ustalo nych w pro gra mie jest Uchwa ła
nr 122/2009 Rady Ministrów z 14.07.2009
r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Uchwała określa nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu
w okresie najbliższych 24 lat, wynikające
ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. z wejściem Polski
do Unii Europejskiej.
Szacuje się, że na terenie kraju nadal
użytkowanych jest około 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 20032008 usunięto jedynie około miliona ton).
Ministerstwo Gospodarki w załączniku
do wspomnianej Uchwały RM stwierdza,
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że w 2008 r. przeprowadzono badania podczas prac rozbiórkowych prowadzonych
na wolnym powietrzu. Wykazały one, że
stężenia włókien azbestu w strefie oddychania pracowników wahały się w granicach 0,001-0,08 włókna/cm3.
Dla zobrazowania skali zagrożenia zasadnym jest przypomnienie, że NDS dla
pyłów zawierających azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu) dla pyłu całkowitego wynosi 0,5 mg/m3, natomiast dla pyłu
respirabilnego wynosi 0,1 włókna/cm3.
Wyniki badań wskazują ponadto, że
przeprowadzenie jednorazowo prac rozbiórkowych na wolnym powietrzu nie stanowi istotnego zagrożenia wystąpienia
patologii azbestozależnych. W świetle
uzyskanych wyników przeprowadzonych
badań i opinii lekarskich planowane jest
rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do usuwania wyrobów zawierających azbest. W „Programie” uznano również za wskazane uproszczenie i liberalizację przepisów dotyczących wykonywania
tych prac.
Dotychczasowe tempo usuwania wyrobów zawierających azbest oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest wielce niezadowalające. Stąd potrzeba działań
m.in. w zakresie przyspieszenia tych prac.
Do zadań Państwowej Inspekcji
Pracy wynikających z postanowień ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in. podejmowanie
działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy,
w tym inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym.
W celu realizacji tego zadania, w grudniu 2006 r., z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, powołano

Powiatową Komisję ds. Bezpieczeństwa
Pra cy w Rol nic twie In dy wi du al nym
przy Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Odbywa ona corocznie kilka posiedzeń, na których planuje zadania do wykonania oraz przedstawia sprawozdania z realizacji planów przejętych uprzednio.
W listopadzie 2009 r. inspektor pracy
– w ramach realizacji planu pracy Komisji na 2009 r. – przeprowadził cztery wizytacje w gospodarstwach rolników indywidualnych gminy Czarnków, w których
w II półroczu 2009 r. firmy specjalistyczne zewnętrzne usuwały eternitowe pokrycia dachowe, zawierające płyty azbestowo-cementowe.
Wizytacje zostały przeprowadzone razem z pra cow ni kiem Urzę du Gmi ny
w Czarnkowie – koordynatorem (z ramienia urzędu) prac związanych właśnie z demontażem płyt u rolników korzystających z pomocy finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Z uwagi na fakt, że w gospodarstwach usunięto jedynie część pokryć
eternitowych, wizytacje połączone były
z rozmowami instruktażowymi w zakresie
zagrożeń związanych z wykonywaniem
przedmiotowych prac. Przekazano rolnikom materiały promocyjne, m.in. broszurę PIP „Uwaga azbest – Ważne informacje dla rolników”. Zapoznano ich również z nie któ ry mi po sta nowie nia mi
n/w rozporządzeń – bardzo przydatnych inspektorom pracy również w działalności
profilaktycznej:
1. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 paździer nika 2005 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
użytkowania takich wyrobów,
2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wykonawcy, przed rozpoczęciem u rolników
prac polegających usunięciu eternitowych
poszyć dachowych, nie dopełnili obowiązku zgłoszenia tego faktu okręgowemu inspektorowi pracy w Poznaniu.
W związku z tym, inspektorzy pracy nie
przeprowadzili kontroli wykonywania tych
prac.
Pełniejsza współpraca inspektorów pracy ze starostwami powiatowymi, na terenie których planowane są w 2010 r. oraz
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w latach następnych prace związane z usuwaniem azbestu, dofinansowywane ze
środków samorządowych, winna spowodować kontrole u tych wykonawców, a tym
samym spowodować zdecydowaną poprawę warunków wykonywania tych prac.
Innym powodem wizytacji inspektora
pracy było uzyskanie od rolników informacji w zakresie sposobu wykonywania prac
przez zewnętrzne firmy specjalistyczne,
w kontekście zagrożeń samych rolników
oraz ich sąsiadów. Przeprowadzone wśród
wizytowanych rolników wywiady w formie
anonimowych ankiet dostarczyły, w ocenie
inspektora pracy, wiarygodnych informacji w przedmiotowym zakresie.
Na podstawie odpowiedzi na 14 pytań
dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa wykonywania prac demontażowych
pokryć dachowych zarówno budynków

mieszkalnych jak i inwentarskich, stwierdzono że:
– rolnicy, u których prowadzono prace
demontażowe pokryć azbestowych nie
infor mowali sąsiadów o tych pracach
przed ich rozpoczęciem,
– rolnicy współuczestniczyli, jako obserwatorzy lub udzielający wyjaśnień wykonującym te prace, przebywając w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc ich wykonywania,
bez ochron górnych dróg oddechowych,
– strefy prac związanych z usuwaniem
płyt azbestowych nie zostały oznakowane
tablicami informacyjnymi „Uwaga! Zagrożenie azbestem”,
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– przed rozpoczęciem prac polegających
na demontażu pokryć dachowych płyty
eternitowe nie zostały nawilżone przez wykonawców robót,
– odpady azbestowe nie były utrzymywane po demontażu w stanie wilgotnym,
– po zakończeniu prac, wykonawcy
uprzątnęli teren z odpadów azbestowych,
jednak nie oczyścili dokładnie elementów
mocowań płyt (krokwi więźby dachowej lub
innych stabilizatorów mocowań) za pomocą podciśnieniowego sprzętu filtracyjno-wentylacyjnego lub metody czyszczenia
na mokro.
W każdym przypadku, po zakończeniu
demontażu, pokrywano odkryte przestrzenie dachowe nowym poszyciem bezazbestowym, jednak:
– bez wcześniejszego usunięcia pyłu
azbestowego,

– pracownicy wykonujący prace demontażowe podczas przerw w pracy korzystali z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych rolników (bez uprzedniej zmiany
obuwia i odzieży ochronnej),
– każdorazowo, po zakończeniu prac demontażowych, wykonawcy tych prac składali rolnikom pisemne oświadczenia o prawidłowości wykonania tych prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych. Oświadczenia
te znajdują się u wszystkich rolników
i zostały przekazane do wglądu wizytującym. Należy dodać, że wyniki ankiet rol-

ników znalazły pełne potwierdzenie w kontrolach prowadzonych w ramach realizacji
tematu T-002/2009 „Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych”, przeprowadzonych na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, oddziału w Pile.
Na podstawie informacji uzyskanych
w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie
stwierdzono, że w ramach pomocy finansowej m.in. z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska kilkunastu rolników
gminy Czarnków otrzymało w II półroczu 2009 r. dofinansowanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych, które
uprzednio sami wytworzyli, usuwając we
własnym zakresie eternitowe poszycia
dachowe zarówno budynków mieszkalnych jak i inwentarskich. Wśród tych rolników, z oczywistych względów, nie przeprowadzono ankiet.
Wnioski z wykonywanych prac w zakresie zabezpieczania i usuwania wyrobów
zawierających azbest u rolników na terenie gminy Czarnków sprowadzają się
do stwierdzenia, że usuwanie eternitowych
pokryć dachowych nie jest wykonywane
w sposób bezpieczny. Stanowi zagrożenie
dla rolników zarówno w trakcie demontażu, jak i po jego dokonaniu.
Do elementarnych błędów wykonawczych prac należą: brak wydzielenia i oznakowania stref niebezpiecznych, demontaż
płyt eternitowych oraz ich przechowywanie metodą „na sucho”, dopuszczenie
do przebywania rolnika i innych osób postronnych w strefie niebezpiecznej bez stosowania przez nich ochron górnych dróg
oddechowych, korzystanie przez pracowników demontujących eternitowe poszycia
dachowe z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych rolników (w odzieży ochronnej).
Są to przykłady naruszeń przez wykonujących prace obowiązujących przepisów
bhp oraz braku dbałości o zdrowie właścicieli gospodarstw rolnych. Niewątpliwym
mankamentem jest zbyt uproszczona procedura uzyskania pozwolenia na realizację
prac demontażowych przez firmy specjalistyczne w stosunku do spełnienia i przestrzegania rygorystycznych wymagań bhp
w tym zakresie.
Znamienny jest również brak dostatecznej świadomości zagrożeń u samych rolników, którzy, nie mając wystarczającej wiedzy o szkodliwości pyłu azbestowego, nieświadomie przebywają w miejscach jego
występowania. Bardzo istotne jest zatem
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zintensyfikowanie działań profilaktycznych. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Oddział w Pile prowadził je w ubiegłym roku w formie spotkań, prezentacji,
przekazywania materiałów promocyjnych,
omawiania wyników kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w zakładach pracy.
W działania te, w większym niż dotychczas stopniu powinny być włączone inne
podmioty, finansowane w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Na poziomie lokalnym zadania związane z jego realizacją wykonują samorządy: powiatowy i gminny m.in. poprzez współpracę z organami kontrolnymi:

inspekcja sanitarna, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska.
Wszystkie powinny również prowadzić
działalność profilaktyczną ukierunkowaną
na rolników zamierzających usuwać ze swoich budynków płyty eternitowe.
Pełna świadomość występujących zagrożeń jest bardzo istotna zwłaszcza w kontekście zbliżających się zmian legislacyjnych dotyczących rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do usuwania wyrobów zawierających azbest.
Działania profilaktyczne w odniesieniu do rolników, jako wykonawców tych robót, powinny skutkować pełniejszym zrozu mie niem za gro żeń wy stę pują cych

AZBEST

Podrõcznik dobrych praktyk

Podręcznik dobrych praktyk jest adresowany do pracowników
firm remontowych i wyspecjalizowanych w usuwaniu azbestu.
Zawiera między innymi zasady planowania prac, minimalizowania narażenia na działanie pyłu azbestowo-cementowego, monitorowania, doboru sprzętu, środków ochrony indywidualnej
i ich konserwacji oraz usuwania odpadów. Z publikacji mogą
skorzystać także pracownicy firm budowlanych, którzy zajmują
się pracami remontowymi. Broszura zawiera także wykaz polskich przepisów dotyczących azbestu.
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przy tych pracach, a tym samym podniesieniem profesjonalizmu przy ich wykonywaniu.
Nie ma aktualnie systemu specjalistycznych szkoleń pracowników firm usuwających azbest, na poziomie odpowiadającym zakresowi robót. Natomiast te, które istnieją są organizowane doraźnie, nieprzygotowane pod względem merytorycznym. W efekcie firmy wykonujące prace demontażowe nie posiadają pełnej wiedzy
i profesjonalnego przygotowania do prac
z użyciem wyrobów zawierających azbest,
w większości nie posiadają wymaganego
sprzętu technicznego. Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie proponuje wdrożenie systemu licencjonowania prac z azbestem, tak jak ma to miejsce w niektórych
krajach Europy Zachodniej.
Zgodnie z tą propozycją, certyfikacja takich robót przyznawana byłaby dla konkretnego wykonawcy, świadczącego usługę demontażu lub oczyszczania obiektu z azbestu, który aktualnie posiada już uprawnienia do takich prac i realizuje je. Sądzę jednak, że można zaproponować, aby w ramach Instytutu Techniki Budowlanej utworzyć certyfikowaną jednostkę szkoleniową
w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz ośrodek doradztwa technicznego, w których wykonawcy prac
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest mogliby uzyskać zarówno
wymaganą do wykonywania tych prac
wiedzę jak również doświadczenie praktyczno-techniczne. Dopiero w następnym
etapie mogliby uzyskać certyfikat.
Zwycięstwo nad niebezpiecznymi
czynnikami środowiska zewnętrznego
człowieka, w tym nad zapyleniem azbestowym, przekłada się bezpośrednio na poprawę zdrowia całej populacji ludzkiej. W walce tej muszą brać udział zarówno ci, którzy zobowiązani są do tego mocą obowiązujących przepisów jak i ci, którzy – posiadając świadomość występujących zagrożeń
– dbają nie tylko o siebie i swoich najbliższych, ale również o tych, którzy mogą być
potencjalnie zagrożeni, a nie mają takiej
świadomości.
Wg WHO [World Health Organization]
„Zdrowie nie powinno być przywilejem lecz
prawem dla wszystkich ludzi naszego globu, a rządy poszczególnych krajów powinny stwarzać do tego warunki”.
Każdy więc może znaleźć swoje miejsce
w walce z azbestem, jeżeli tylko tego chce.
Zbigniew Ćwikła
OIP Poznań
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Maszyny

bycze nauki i techniki, aby wprost wskazywać odstępstwa i dawać możliwość łatwej
ich eliminacji.

Ryzyko ujęte w przepisach

Stare i nowe

Stanisław Niemiec

Od zarania dziejów człowiek poszukiwał sposobów ułatwienia sobie życia. Wykorzystując myśl
techniczną tworzył konstrukcje wyręczające go przy wykonywaniu najpierw prostych, potem
coraz bardziej skomplikowanych czynności. Początkowo były to: dźwignia, krążek, klin, równia pochyła, potem maszyny napędzane siłą mięśni zwierząt lub ludzi.
Postęp myśli technicznej przyniósł nowe konstrukcje wykorzystujące energię powietrza i wody by ostatecznie, w drugiej
połowie XVIII wieku, zastosować napęd
sprzężony z maszyną, wykorzystujący
energię cieplną (maszyna parowa), a w połowie XIX wieku silnik spalinowy i silnik
elektryczny. W XX wieku postęp techniczny i naukowy dał możliwość wprowadzenia
automatyki, elektroniki, komputeryzacji,
robotyki. Postęp techniczny wypierał konstrukcje mniej wydajne, wymagające dużego wysiłku ludzkiego (zdj. nr 1), nie eliminując tych o nieskomplikowanej budowie i konstrukcji (zdj. nr 2). Wykorzystując w mniejszym lub większym stopniu
osiągnięcia współczesnej techniki, człowiek
stosuje więc niezliczoną liczbę narzędzi,
maszyn i urządzeń różniących się funkcją,
przeznaczeniem, zastosowaniem, budową,
a także konstrukcją.

pisy dotyczące maszyn wykorzystywanych przy produkcji niektórych wyrobów
(np. przedmiotów z ołowiu, gumowych, wytwarzających smołę), maszyn o określonej
funkcji (np. obrabiarek, urządzeń dźwigowych, transportowych, maszyn rolniczych),
czy też maszyn użytkowanych w poszczególnych branżach (np. w przemyśle papierniczym, budownictwie, hutnictwie). Coraz
liczniejsze przepisy szczegółowe, uwzględniając nowe technologie na każdym etapie
rozwoju, ujmowały wymagania określające odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ma szyn. Jed nak przy spie szo ny
w ostatnich dziesięcioleciach postęp techniczny powodował, że szybko się dezaktualizowały lub nie nadążały za rozwojem
techniki. W efekcie, obecnie obowiązuje
niewiele z nich (m. in. przepisy dotyczące obrabiarek do drewna, maszyn budowlanych i drogowych, wózków jezdnio-

wych). Kolejne, nowe rozporządzenia
obejmujące wielką liczbę różnych maszyn, na dodatek często zmieniane, utrudniały szybkie i skuteczne ich rozpowszechnianie wśród uczestników procesu produkcyjnego.
Podstawą bezpieczeństwa na stanowisku pracy jest znajomość przepisów bhp
oraz świadomość skutków ich nie przestrzegania. Każdy pracownik zobowiązany
jest natychmiast zgłaszać przełożonym
wszelkie zauważone odstępstwa od wymagań określonych w przepisach lub je likwidować. Praktyka wykazuje jednak, że nie
zawsze jest to realizowane i często maszyny są eksploatowane, mimo niespełniania
wymagań określonych przepisami. Analiza wypadków przy pracy wykazuje, że omijanie przepisów oraz zasad bhp (nieokreślonych w przepisach), wynika z braku pełnej wiedzy wymaganej na danym stanowi-

Pierwsze regulacje
Niestety, te ogromne korzyści wynikające z postępu technicznego i stosowania
coraz bardziej skomplikowanych maszyn
i urządzeń, wiążą się również z tragediami. Wypadki, w tym wypadki przy pracy,
zapisały czarną listę dramatów ludzkich,
a społeczne koszty wypadków były i niestety nadal są bardzo duże. Dlatego odpowiedzialne rządy różnych państw wprowadzały odpowiednie przepisy prawa oraz powoływały instytucje nadzorujące przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Dotyczy to również Polski. Od początku ubiegłego wieku wprowadzano przepisy, z biegiem czasu coraz bardziej szczegółowo regulujące zasady budowy i konstrukcji narzędzi, maszyn i urządzeń użytkowanych przy coraz nowszych technologiach. W efekcie, nawarstwiała się liczba
aktów prawnych. Wchodziły w życie prze-
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Zdj. 2 Dźwignik łańcuchowy napędzany ręcznie, działający na zasadzie
wielokrążka, zainstalowany przed 1.01.2003 r. Podlega wymaganiom minimalnym.
sku, nieświadomości skutków ich nieprzestrzegania, a także z braku doświadczenia lub, przeciwnie, z rutyny. Są to przewa ża ją ce źró dła przyczyn wy pad ków
przy pracy związane z konstrukcją i budową maszyn i urządzeń.

Efektywna procedura

Zdj. 1 Kruszarka szczękowa wyprodukowana w 2009 r., podlegająca wymaganiom zasadniczym. Obsługiwana przez jednego operatora. Zastępuje pracę licznej grupy pracowników, eliminując szkodliwe i uciążliwe
warunki pracy.
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Pod koniec XX wieku, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690),
została wprowadzona do obowiązkowego
stosowania przez pracodawców bardzo skuteczna procedura pozwalająca na eliminację zagrożeń. Jest to ocena ryzyka zawodowego. Procedura ta, przeprowadzona
zgodnie z normą nie tylko przez zespół
osób znających przepisy, ale specjalistów
z zakresu m.in. budowy i konstrukcji maszyn, instalacji doprowadzających energię
oraz ergonomii jest bardzo efektywna. Poziom bezpieczeństwa analizowany jest
nie od strony obowiązujących przepisów,
ale od strony zagrożeń mogących wystąpić
przy wykorzystywaniu konkretnej, ocenia7-8/2010 IP

nej maszyny. Procedura pozwala więc, niezależnie od skuteczności podejmowanych
działań dostosowawczych do zapisów w aktach prawnych, zidentyfikować i wyeliminować zagrożenia pominięte, nieuregulowane aktami prawnymi wynikającymi z zasad bhp, a także z braku doświadczenia czy
z rutyny.
Procedura ta sprawdziła się i jest bardzo skuteczna i ponadczasowa. Właściwie
przeprowadzona zapewnia wysoki poziom
bezpieczeństwa. Można ją stosować zarówno do narzędzi, urządzeń prostych, jak
i bardzo skomplikowanych. Pracodawca,
po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego,
zobowiązany jest zapoznać z nią pracowników na każdym stanowisku pracy oraz
przedstawić sposób unikania zagrożeń
resztkowych, których eliminacja jest niemożliwa.
Znajomość i stosowanie przepisów
przez pracowników i pracodawców jest
więc podstawą eliminacji zagrożeń na stanowisku pracy, a dokonana zgodnie z normą ocena ryzyka zawodowego, ich dopełnieniem. Przepisy, jako podstawa, powinny więc w sposób jednoznaczny regulować
wymagania dotyczące budowy i konstrukcji maszyn, uwzględniając najnowsze zdo-

Dla maszyn starych, zainstalowanych
i użytkowanych przed 1.01.2003 r. obecnie
nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra
Gospodarki z 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191,
poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178,
poz. 1745). Określa ono wymagania dla
„wszelkich maszyn i innych urządzeń
technicznych, narzędzi oraz instalacji
użytkowanych podczas pracy, a także
sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabin i rusztowań.”
Autorzy rozporządzenia uwzględnili aktualny poziom nauki i techniki, wnioski wynikające z analiz i badań oraz statystyki
przyczyn wypadków przy pracy, a także
praktykę i przesłanki ekonomiczne.
Rozporządzenie to zobowiązało użytkowni ków do do ko na nia w ter mi nie
do 1.01.2006 r. oceny maszyn pod kątem
spełniania wymagań oraz odpowiedniego
ich dostosowania. Jego treść ujmuje w sposób esencjonalny wymagania dotyczące budowy i konstrukcji wszystkich stosowanych
narzędzi, maszyn i urządzeń, wskazując
m.in. rodzaje wymaganych osłon i urządzeń
zabezpieczających, układów sterowania
i zasilania. Dostosowanie maszyny do tych
wymagań, automatycznie eliminuje zagrożenia, których przy dokonywaniu oceny ryzyka zespół (w praktyce nie zawsze
profesjonalny) mógłby nie zidentyfikować lub nie potrafiłby zaproponować odpowiednich, ekonomicznie uzasadnionych
środków profilaktycznych. Dokonanie oceny maszyn i dostosowanie ich do wymagań
minimalnych, a więc m.in. dokonanie
zmian konstrukcyjnych zapewniających
odpowiedni poziom bezpieczeństwa, oczywiście nie zdejmuje z pracodawcy-użytkownika obowiązku dokonania po tych zmianach oceny ryzyka zawodowego. Maszyna,
po dostosowaniu jej do wymagań minimalnych, poddana prawidłowej ocenie ryzyka
zawodowego, zapewnia odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa.

Czym jest maszyna
Najnowszym, obowiązującym w Polsce
od 1.05.2004 r. dokumentem określającym
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wymagania dla nowoczesnych maszyn
jest rozporządzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858).
Od 29.12.2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U.
Nr 199, poz. 1228). Rozporządzenie to, czyniąc producenta odpowiedzialnym za wprowadzenie do obrotu nowej maszyny spełniającej wymagania zasadnicze, wstrzyma-

przez producenta w całym okresie użytkowania.
Dla zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczeństwa, omawiane rozporządzenie, niezależnie od wskazania ogólnych wymagań dotyczących budowy i konstrukcji
bezpiecznej maszyny, zobowiązuje producenta już na etapie jej konstruowania
do dokonywania oceny ryzyka w celu
określenia zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Użytkownik zaś jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka uwzględniając warunki w jakich maszyna została zainstalo-

X – stopień skomplikowania konstrukcji: od narzędzi, urządzeń, maszyn, maszyn wg definicji, do urządzeń o skomplikowanej budowie
nie spełniającej definicji maszyny oraz urządzeń i sprzętu elektronicznego (bez elementów ruchomych)
Y – rok zainstalowania, podjęcia użytkowania lub wprowadzenia
do obrotu (narzędzi, maszyn, urządzeń…)
ło napływ na rynek i do użytkowników maszyn, które mogłyby stwarzać zagrożenia
podczas eksploatacji. Przepisy rozporządzenia zobowiązują producenta, już od etapu konstruowania, do budowania maszyny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia. Maszyna skonstruowana i zbudowana
w sposób spełniający wymagania zasadnicze, jest maszyną bezpieczną i powinna być
oznakowana znakiem CE. Użytkownik
zaś na podstawie art. 207 § 2 ustawy z 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zobowiązany
jest „(…) odpowiednio wykorzystując osiągnięcia nauki i techniki (…)” do eksploatacji maszyny zgodnie z instrukcją wydaną
przez producenta i utrzymania jej stanu
technicznego na poziomie deklarowanym
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wana. Prawidłowe przeprowadzenie powyższych procedur i zapoznanie pracownika
z dokonaną oceną ryzyka zawodowego oraz
sposobem uniknięcia zagrożeń resztkowych zapewnia pełne bezpieczeństwo
przy eksploatacji nowoczesnej maszyny.
Należy zauważyć, że rozporządzenie to,
po raz pierwszy w historii techniki (przepisach bhp) zdefiniowało pojęcie „maszyny”. Według tej definicji, w najprostszym ujęciu, „maszyna” jest to „zespół wyposażony (…) w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę
ludzkich mięśni lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie”. Rozporządzenie
definiując pojęcie „maszyny”, rozgraniczy-

ło „maszyny” od innych urządzeń, w tym
od maszyn i urządzeń wyprodukowanych
przed 1.05.2004 r.

Przepisy
nie zawsze spójne
Prezentowany wykres, w sposób bardzo
uproszczony, przedstawia obszary regulowane nowymi przepisami, opartymi na dyrektywach europejskich oraz obszar regulowany obowiązującymi przepisami ogólnymi z 1997 r. i niektórymi nadal obowiązującymi przepisami szczegółowymi.
Nowymi uregulowaniami prawnymi
opartymi na dyrektywach europejskich objęto wszystkie maszyny, urządzenia, narzędzia oraz sprzęt elektroniczny zainstalowane lub użyt kowa ne w okre sie
przed 1.01.2003 r. oraz maszyny spełniające definicję „maszyny”, wprowadzone
do obrotu po 1.05.2004 r. (kolor niebieski)
Szeroki obszar obejmujący budowę
i konstrukcję narzędzi, sprzętu, maszyn
i urządzeń (kolor żółty), podlega nadal
§§ 51-56 przepisów z 1997 r. oraz niektórym przepisom szczegółowym. Przepisy
ogólne, w czasie ich tworzenia, wybiegały w przyszłość i określiły wymagania dla
maszyn i urządzeń, stosując duże uogólnienia. Przy takiej konstrukcji zapisów, poziom bezpieczeństwa okazał się na chwilę obecną niewspółmierny do poziomu
określonego przez wprowadzone w ostatnich latach wymagania minimalne, a także
zasadnicze. Brak korelacji między tymi
przepisami powoduje niejednoznaczność
w ich stosowaniu.

Na budowie Stadionu Narodowego

Awaria podnośnika teleskopowego
W godzinach południowych 28 maja br. na budowie Stadionu Narodowego miała miejsce awaria podnośnika teleskopowego z podestem ruchomym typu HAULOT TE H43TPX. Doszło
do osunięcia się ostatniego z członów podnośnika, na podeście którego znajdowali się dwaj
pracownicy. Szczęśliwie nie doznali oni w wyniku tego wypadku poważniejszych obrażeń fizycznych.
W trakcie sprężania śrub pierścienia
konstrukcji stalowej dachu stadionu, usytuowanej na wysokości 30 metrów, zsunął
się ostatni wysuwany człon konstrukcji,
która uderzyła w dwa pozostałe, usytuowane niżej, elementy podnośnika. Mimo
prowadzenia prawidłowej konser wacji
i przeglądów w wymaganym terminie zawiodło w tym przypadku podwójne zabezpieczenie linowe.
Dwaj pracownicy znajdujący się na pomoście podnośnika teleskopowego byli
przymocowani linkami bezpieczeństwa, co
zabezpieczyło ich przed wypadnięciem i po-

Ważne!

ważniejszymi urazami. Po badaniach
w przychodni szpitalnej wkrótce powrócili do domu.
Przed rozpoczęciem prac podnośnika
teleskopowego na polskich stadionach, najpierw w Poznaniu, a później w Warszawie,
urządzenie zostało dopuszczone przez
Urząd Dozoru w Niemczech oraz w Polsce.
Urządzenie jest jeszcze na gwarancji.
Pierwsze ustalenia inspektora pracy wskazują, poza wadą fabryczną, na konieczność
zmiany w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej w zakresie terminów przeprowadzania przeglądów ogólnych i okresowych.
Do podobnych ustaleń doszli inspektorzy
Urzędu Dozoru Technicznego czasie
wspólnej wizytacji.
Koordynator inwestycji EURO 2012
z ramienia PIP, nadinspektor Waldemar
Spólnicki, poza przekazaniem informacji
o wypadku, po pierwszych ustaleniach jego okoliczności i przyczyn polecił, aby
jeszcze w czerwcu br. dokonano sprawdzenia, także pod kątem zabezpieczenia
systemów wszystkich podnośników z po-

mostami roboczymi, przez upoważnionych
konser watorów. O przeprowadzonych
przeglądach, z podaniem liczby i typów
pracujących podnośników, ma być także
powiadomiony dyrektor Depar tamentu
Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.
Z okolicznościami zdarzenia zapoznał
się główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając, który 2 czerwca przebywał na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie.
Wstępne wyniki dochodzenia zostały też
przedstawione Radzie Ochrony Pracy.
Francuski producent urządzeń, firma
HAULOTTE oraz dystrybutor HEDI,
wstrzymali ich pracę w zarówno w Europie, jak i w niektórych państwach świata.
Wstępne badania przyczyn awarii i wypadku wskazują na wadę fabryczną urządzenia. Jest to zarazem pierwszy przypadek
takiej awarii w wieloletniej historii istnienia tego, jednego z najlepszych producentów na światowym rynku.
Waldemar Spólnicki
Koordynator PIP ds. EURO 2012

Obowiązująca procedura oceny ryzyka
zawodowego jest procedurą, która niewątpliwie może uzupełniać te nieścisłości.
Przepisy są jednak podstawą i koniecznym
wydaje się dostosowanie przepisów ogólnych obejmujących budowę i konstrukcję
maszyn, do wymagań minimalnych i zasadniczych, a także objęcie nimi dużej grupy
narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń nieuregulowanych najnowszymi przepisami.
Tym bardziej, że profesjonalne dokonanie
oceny ryzyka zawodowego, szczególnie
w małych i średnich zakładach, gdzie brakuje specjalistów, jest utrudnione. Pracodawcy natomiast nie zawsze przykładają należytą wagę do zgodnego z normą, efektywnego przeprowadzenia oceny.
Stanisław Niemiec
OIP Kraków
I P 7-8/2010
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EURONEWSY
Zarabiają więcej

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.

FINLANDIA

Mimo światowego kryzysu pracownicy fińskich firm zarabiają więcej niż w roku poprzednim, dzięki różnego rodzaju bonusom i dodatkom. Z przeprowadzonych badań wynika np., że wynagrodzenie głównego specjalisty nie uległo zmniejszeniu
w ostatnim roku. Dodać należy, że, biorąc pod uwagę wszelkiego typu dodatki i premie, płace kadry zarządzającej oraz płace
kadry średniego szczebla wzrosły i osiągnęły najwyższy poziom
w ciągu ostatnich pięciu lat.

Stres kierowniczy

FRANCJA

W Europie 8 na 10 pracowników zatrudnionych na stanowiskach
kierowniczych skarży się na wysoki poziom stresu w pracy. Tymczasem, tylko jedna trzecia przedsiębiorstw dysponuje procedurami umożliwiającymi przeciwdziałanie stresowi. Według najnowszych danych opublikowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego, szczególnie stresogenna jest
praca w sektorze sanitarnym i socjalnym (91% przedsiębiorstw
uważa, że stres jest problemem) oraz w edukacji (84%). Najczęstszą przyczyną banalizowania tego problemu w przedsiębiorstwach
jest: brak czasu, personelu i środków finansowych.

Oszuści z Granady

HISZPANIA

Na kwotę trzech milionów Euro ujawniono oszustwo względem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowych Publicznych
Służb Zatrudnienia. Chodzi tu o przestępstwo związane z nielegalnym otrzymywaniem świadczeń i zasiłków z tytułu bezrobocia. I tak np. z całkowitej liczby 175 pracowników aż 142 wystąpiło i otrzymywało świadczenia i zasiłki z tytułu bezrobocia od Państwowych Publicznych Służb Zatrudnienia, będąc wcześniej zarejestrowanymi w ZUS przez minimalny okres wymagany przepisami. Osoby, które są sprawcami wykroczenia figurowały jako
pracownicy przedsiębiorstw o niskiej lub zerowej aktywności zawodowej. Dwojgu z zatrzymanych postawiono zarzut przestępstwa wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, fałszerstwa dokumentów i wyłudzenia; troje oskarżono o fałszerstwo dokumentów i pranie pieniędzy; pozostałych 78 o fałszerstwo dokumentów i wyłudzenia.

Elektronicznie
Zatwierdzony został Projekt Dekretu Królewskiego w sprawie
rejestrowania i gromadzenia tekstów porozumień i układów zbiorowych, który uaktualnia zasady dotychczasowego postępowania
i zakłada przystosowanie ich do potrzeb administracji elektronicznej. Pozwoli to na skrócenie okresów publikacji dokumentów oraz
na ograniczenie obciążeń administracyjnych. Doprowadzi do ujednolicenia postępowania związanego z zapisywaniem i rejestrowaniem układów zbiorowych. Stworzy centralną bazę danych pod-
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łączoną do rejestrów wszystkich organów z dziedziny ochrony i prawa pracy, co pozwoli na dysponowanie w rzeczywistym czasie pełną informacją na temat stanu negocjacji zbiorowych w Hiszpanii. Działania te będą miały pozytywne reperkusje ekonomiczne
dla przedsiębiorstw i pracowników, gdyż zmniejszą obciążenia administracyjne oraz ograniczą zużycie papieru, co tym samym pozytywnie wpłynie na środowisko.

W modzie
Według badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ostatnich trzech latach o 17% wzrosło zainteresowanie szkołami zawodowymi. Minister edukacji, Angel Gabilondo, przedstawił podczas Rady Ministrów raport na rzecz promocji i poprawy jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Hiszpanii. Zawiera on dane z instytucji międzynarodowych, które wskazują na konieczność promowania tego typu kształcenia w ramach
systemów edukacyjnych. OECD szacuje, że odsetek osób ze średnim wykształceniem w Hiszpanii wynosi 72%, podczas gdy średnia z krajów wchodzących w skład tej organizacji kształtuje się
na poziomie 83%. Nie mniej jednak, tendencja młodzieży hiszpańskiej do stawiania raczej na naukę w liceach ogólnokształcących niż w szkołach zawodowych zmienia się. Podczas gdy w roku szkolnym 2007/2008 do szkół zawodowych uczęszczało 500.000 uczniów, w roku 2009/2010 ich liczba wzrosła
do 586.000.

Po fali protestów

HOLANDIA

Pracownicy sektora sprzątającego zorganizowali protest, domagając się poprawy warunków pracy i większego docenienia.
Działania te skierowane były głównie przeciwko wielkim przedsiębiorstwom jak Koleje Holenderskie, Lotnisko Amsterdam-Schiphol czy banki i to pomimo faktu, że personel sprzątający nie jest
bezpośrednio zatrudniony przez te firmy. Po sześciu tygodniach protestów osiągnięto porozumienie, zgodnie z którym personel sprzątający uzyska 3% podwyżkę wynagrodzenia oraz otrzyma wyższe zwroty z tytułu kosztu dojazdów.

Wypadki

WIELKA BRYTANIA

ograniczeń liczby wiz dających prawo do wykonywania pracy, zmianę wymogów w zakresie znajomości języka przy wydawaniu wiz
oraz ściślejszą kontrolę napływu osób na studia.

Zaniedbania

75,000 euro wyniosła zasądzona przez sąd kara w związku ze
śmiercią 24-letniego pracownika firmy, Dawida Kwiatkowskiego.
Do wypadku doszło w 2006 r., gdy pracownik, stojąc w metalowym koszu wózka widłowego, wykładał części na regał paletowy
na wysokości 4-5 metrów. W pewnej chwili upadł na ziemię i został przygnieciony przez kosz wózka. Na miejscu zdarzenia stwierdzono zgon. W sądzie wyjaśniono, że projekt kosza nie przewidywał, że będzie on przymocowywany do mechanizmu widłowego wózka. Koszyk pozbawiony był zaczepów i niemożliwa była kontrola pracy wózka z kosza. W składzie części w firmie DAF Sales Ltd. nie została przeprowadzona ocena ryzyka związanego
z pracami na wysokości.

Jedna z brytyjskich firm została ukarana grzywną w wysokości 150 tysięcy funtów za wypadek śmiertelny 21-letniego pracownika. Sąd Koronny w Lewes nakazał także zwrot pełnych kosztów
dochodzenia na sumę niemal 67 tys. funtów. Do wypadku doszło
w 2008 roku. Pracownik sprawdzał ciśnienie na zaworze wysokiego ciśnienia. Prawdopodobnie podczas tej czynności nastąpiło oderwanie zaworu wentylacyjnego, który lecąc z ogromną prędkością
uderzył w klatkę piersiową pracownika i spowodował śmiertelne
obrażenia. Podczas dochodzenia HSE ustaliło, że zawór nie był prawidłowo zainstalowany, a w tylnej części maszyny brakowało osłony, która zapobiegłaby wypadkowi w razie oderwania zaworu
pod wpływem wysokiego ciśnienia. W zakładzie nie przeprowadzono odpowiedniej oceny ryzyka i nie zidentyfikowano zagrożeń związanych z poszczególnymi częściami urządzeń.

Kary dla szefa
W sprawie sądowej wszczętej na wniosek HSE, 56-letni właściciel zakładu obróbki drewna został ukarany 20 tys. funtów grzywny po wypadku, w którym pracownik doznał ciężkiego okaleczenia stopy. Pracodawcy nakazano także zwrot ponad 6 tys. funtów
kosztów dochodzenia. Do wypadku doszło w ub. r., kiedy to
24-letni robotnik chciał przy pomocy piły łańcuchowej odblokować obrabiany pień, który zatrzymał się w heblarce na końcu przenośnika. W trakcie tej czynności stracił równowagę, a jego prawa stopa dostała się pod obracające się ostrza. Robotnik, który
pracował sam, odczołgał się od maszyny i korzystając z nadajnika radiowego wezwał pomoc. Poszkodowany pracował w firmie
na umowę na czas określony, zaledwie przez 15 dni. Przed wypadkiem był zapalonym sportowcem i piłkarzem, oczekującym
na test umiejętności w miejscowej drużynie piłkarskiej. W trakcie dochodzenia HSE ustaliła, że właściciel zakładu nie zapewnił bezpiecznego systemu pracy przy heblarce. Po wypadku w firmie, na stałe zamontowano osłony maszyn, uniemożliwiające dostęp robotników do przenośników i innych niebezpiecznych części. HSE przypomniało, że w całym kraju w roku 2008/09 w przetwórstwie przemysłowym zanotowano 32 wypadki śmiertelne i ponad 22 tysiące wypadków ciężkich.

Wobec imigrantów

Brytyjska inspekcja pracy (HSE) podała, że w czerwcu br. odbyły się pokazy bezpieczeństwa na pięciu dużych budowach w Anglii Południowo-Wschodniej. Były one reakcją na dane o 14 wypadkach śmiertelnych w budownictwie w tym regionie w latach 2008/09. W pokazy zaangażowano doradców z branży budowlanej oraz ekspertów HSE, którzy przedstawili kwestie
utrzymania porządku na placu budowy, prac na wysokości, dźwigania ręcznego, transportu, narażenia na kontakt z azbestem i pyłami. Podczas spotkań zaplanowano praktyczne pokazy nowego
sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa, a także udział przedstawicieli wiodących firm budowlanych. Zdaniem HSE, jest to doskonały sposób na docieranie do branży i uczenie robotników, że
7-8/2010 I P

mimo presji związanej z realizacją inwestycji budowlanej, w sprawach bhp nie warto chodzić na skróty, a proste działania mogą
zapobiegać poważnym wypadkom. Objazdowe pokazy są częścią
kampanii pn. „Lepsza współpraca” prowadzonej wspólnie przez
HSE i branżę budowlaną.
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Zostaną wprowadzone obowiązkowe testy z języka angielskiego dla imigrantów spoza Europy, którzy będą chcieli dołączyć
do swoich współmałżonków lub stałych partnerów będących obywatelami Zjednoczonego Królestwa lub osiedlonych na Wyspach
Brytyjskich. Przed uzyskaniem wizy będą musieli wykazać się
podstawową znajomością języka angielskiego. Wymóg będzie obowiązywać osoby składające wnioski z Wielkiej Brytanii, jak i z zagranicy. Zdaniem rządu, przyczyni się to do lepszej integracji społecznej, usuwania barier kulturowych i ochrony służb publicznych.
Jest to pierwszy krok w planowanym zaostrzaniu zasad imigracji do Wielkiej Brytanii. Nowy rząd planuje także wprowadzenie
7-8/2010 IP
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Kary za wypadek

Podwyżki

IRLANDIA

WŁOCHY

Doszło do zawarcia nowego, ogólnokrajowego układu zbiorowego pracy sektora budownictwa, który obowiązywać będzie do 31 grudnia 2012. Postanowieniami układu objętych zostanie ponad 1,2 mln
pracowników i 300 tys. firm. Zawarte porozumienie gwarantuje pracownikom uśredniony wzrost miesięcznego wynagrodzenia o kwotę 118 euro. Jednocześnie obie strony układu wydały wspólne oświadczenie, w którym podkreślają, że oczekują od strony rządowej zmian
w obowiązujących przepisach, w szczególności zmniejszenia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

EUROPEJSKA AGENCJA DS. ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWA W PRACY (EU-OSHA)
79% pracodawców w Europie jest zaniepokojonych zjawiskiem
stresu zawodowego, ale tylko jedna trzecia przedsiębiorstw posiada stosowne procedury prewencyjne w tym zakresie. Badanie ankietowe przeprowadzone przez Agencję w Bilbao wskazuje przede wszystkim na potrzebę zapewnienia przedsiębiorstwom
skutecznego wsparcia w walce ze stresem, aby zwiększyć produktywność pracowników i konkurencyjność gospodarki unijnej
w dobie wychodzenia z globalnej zapaści ekonomicznej. Badanie
wskazuje również, że 42% kadry kierowniczej przedsiębiorstw
uważa zagrożenia psychospołeczne za trudniejsze do wyeliminowania aniżeli inne, bardziej tradycyjne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Delikatność tego zagadnienia (53%)
i brak świadomości zagrożeń (50%) to główne przeszkody w podejmowaniu skutecznych działań w walce z zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy.

Samozatrudnieni

HOLANDIA

Samozatrudnieni posiadają swojego reprezentanta w Radzie Społeczno-Gospodarczej, stałym organie doradczym Rządu Holandii.
Przedstawiciel Platformy Pracowników Samozatrudnionych (PSS)
zajmie jedno z miejsc dotychczas przeznaczonych dla pracodawców, i reprezentować będzie interesy 650 tys. osób samozatrudnionych. Głównym zamierzeniem PSS jest zmiana przepisów o czasie pracy osób samozatrudnionych oraz uproszczenie przepisów
dotyczących samozatrudnienia w sektorze publicznym
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
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Zdaniem psychologa

Krytyka – walczyć z nią, czy nie zwracać uwagi?
Każdy z nas na co dzień spotyka się
z krytyką swojej osoby czy zachowania.
Trudno wówczas zachować kamienną
twarz. Nie lubimy, gdy ktoś wytyka nam
błędy czy niedociągnięcia. Krytyka boli tym
bardziej, im bardziej odczuwamy satysfakcję z rezultatów naszego działania.
Czy tego chcemy czy nie, krytyczne słowa zapadają w pamięć. Szczególnie, jeśli

Jeśli zgadzamy się z opinią krytykującego – powiedzmy to! Użyjmy
sformułowań: „Zgadzam się z tobą”
„Ja też tak myślę”, „Oceniam to
w ten sam sposób”.
pochodzą od osób dla nas znaczących i dotyczą ważnych sfer naszego życia. Wówczas
rozpamiętujemy krytyczne uwagi, dokonujemy powtórnej oceny sytuacji, analizujemy, co zrobiliśmy źle, co moglibyśmy
zmienić. Czy słusznie? Jak reagować
na krytykę? Walczyć z nią, czy starać się
nie zwracać uwagi?
Na kry ty kę naj czę ściej re aguje my
na dwa sposoby. Rodzaj reakcji zależy
od okoliczności oraz od wyuczonych, preferowanych sposobów zachowania się
w trudnych sytuacjach.
Pierwszym sposobem reagowania na krytykę jest agresja. Zranieni przystępujemy
do kontrataku lub milkniemy i obrażamy się.
Agresja nie poprawia jednak sytuacji. Wyrażona w jakiejkolwiek formie nie pozwala przekształcić sytuacji w konstruktywny
dialog niszcząc relacje z innymi.
Drugim popularnym sposobem przyjmowania krytyki jest rezygnacja i uległość.
Wówczas zaczynamy się usprawiedliwiać,
przepraszamy, tłumaczymy się, przyjmując tym samym rolę „ofiary” i pozwalając
dalej się ranić. Słowa krytyki bierzemy
do siebie, szukamy w sobie czegoś, co ją
potwierdza, uderzamy we własne poczucie
wartości dochodząc do wniosku, że faktycznie „jesteśmy beznadziejni”.
Niektórzy nie dają poznać, że czyjeś słowa ich zabolały i tłumią emocje w sobie.
Konsekwencją tego jest systematycznie powiększający się dyskomfort psychiczny połączony z lękiem przed oceną, brakiem akceptacji samego siebie, zbytnim uwrażliwieniem i uzależnieniem się od opinii ze-
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wnętrznych, niskim poczuciem własnej
wartości, a w rezultacie brakiem poczucia
kontroli nad własnym życiem.
Jak zatem radzić sobie z krytyką, aby nie
działać destrukcyjnie w stosunku do siebie i mieć dobre relacje z innymi ludźmi?
Pierwszą rzeczą, którą warto sobie
uświadomić, jest fakt, że usłyszana właśnie
krytyczna uwaga nie jest niepodważalną
prawdą, a jedynie subiektywną opinią, jedną z wielu. Słowa krytykującego są jego
prywatnym poglądem, do którego wyznawania ma on pełne prawo. My natomiast
mamy prawo się z tym poglądem zgodzić
bądź nie.
Jeśli zgadzamy się z opinią krytykującego – powiedzmy to! Użyjmy sformułowań:
„Zgadzam się z tobą” „Ja też tak myślę”,
„Oceniam to w ten sam sposób”. Przecież
nie jesteśmy nieomylni, a celem wypowiadanej krytyki jest korygowanie pewnych
nieprawidłowości czy pokazanie lepszych
rozwiązań, a nie wyprowadzenie nas z równowagi. Bądźmy otwarci na sugestie i opinie innych. To dzięki nim mamy szansę rozwijać się, doskonalić oraz mamy świado-

bą krytykującą nie oceniaj jej, mów tylko
o swoich przekonaniach i uczuciach. Używajmy formy „Ja”, na przykład: „Ja uwa-

W rozmowie z osobą krytykującą nie
oceniajmy jej, mówmy tylko o swoich przekonaniach i uczuciach. Używajmy formy „ja”, na przykład: „ja
uważam...”, „ja sądzę...”, „moim zdaniem...” zamiast: „ty nie masz racji”,
„ty uważasz, że...”.
żam...”, „Ja sądzę...”, „Moim zdaniem...”
zamiast: „Ty nie masz racji”, „Ty uważasz,
że...”.
Pamiętaj, że najważniejsze jest,
abyś wiedział, na czym Tobie naprawdę zależy i postępował z tym w zgodzie. Jeśli jesteś przekonany o słuszności swoich działań, podążaj w kierunku który wybrałeś pomimo przeciwności. Pomyśl, co by się stało, gdyby Kopernik tak wziął sobie do serca krytykę kościoła i współczesnych mu naukowców, że zrezygnowałby z badań?
Kamila Pawłowska
psycholog, GIP
Ps.
Warto pamiętać…
Ostatnio inspektorzy pracy coraz
częściej poruszają problemy związane z różnymi formami utrudniania
przeprowadzania czynności kontrolnych przez osoby kontrolowane.
Informują, że spotykają się z coraz
bardziej wysublimowanymi formami wywierania wpływu, manipulacji oraz różnych zachowań, które mają za zadanie wybić ich z rytmu pracy, wzbudzić negatywne emocje czy
sprowokować do zachowania w sposób niepożądany. Inspektorzy podkreślają, że pomimo prób bagatelizowania tych „prowokacji”
takie sytuacje powodują u nich dodatkowy
stres, a po zakończonej kontroli skumulowane emocje trudno im rozładować. Interesują się więc wiedzą z zakresu technik manipulacji oraz różnych form obrony przed nią.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom postaram się w najbliższych czasie na łamach „Inspektora Pracy” przybliżyć temat dotyczący
manipulacji oraz wywierania wpływu społecznego. Warto bowiem pamiętać, że najlepszą
obroną przed manipulacją jest znajomość mechanizmów, na których się opiera.

Prawdziwe domy
ze styropianu
Piknik edukacyjny „Bezpieczny plac budowy”
odbył się 29 maja br. w Iławskim amfiteatrze.
Był adresowany do pracowników i pracodawców firm budowlanych, pracowników służby
bhp oraz mieszkańców miasta i okolic.
W programie znalazły się między innymi: seminarium nt. bezpieczeństwa pracy i wypadków w budownictwie, liczne konkursy dla dzieci i dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami, pokazy i prezentacje oraz występy lokalnych zespołów muzycznych. Była świetna zabawa, połączona z możliwością poszerzenia swojej wiedzy
o zasadach bezpieczeństwa przy pracach budowlanych. Patronat
honorowy nad piknikiem objął główny inspektor pracy Tadeusz
Jan Zając a organizatorami imprezy byli: Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie.
Główny Inspektorat Pracy reprezentował Krzysztof Kowalik dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji. Na piknik zostali zaproszeni także przewodniczący regionalnych central
związkowych, w tym Związku Zawodowego „Budowlani”. Podczas
seminarium szkoleniowego dla pracodawców, kadry inżynieryj-

Jeśli nie zgadzamy się z czyimiś słowami krytyki, podkreślmy, że oceniamy siebie inaczej, ale nie podważajmy pra wa oso by kry ty ku ją cej
do po sia da nia wła sne go zda nia.
W końcu ile osób tyle opinii.
mość tego, jak odbierają nas i nasze działania inni ludzie.
Jeśli nie zgadzasz się z czyimiś słowami krytyki, podkreśl, że ty oceniasz siebie
inaczej, ale nie podważaj prawa osoby krytykującej do posiadania własnego zdania.
W końcu ile osób tyle opinii. Gdy nie zgadzamy się z czyimś zdaniem, często pojawia się pokusa by udowadniać swoją rację,
przekonywać do swojego punktu widzenia,
co często prowadzi do eskalacji konfliktu.
Nie usprawiedliwiaj się niepotrzebnie ani
nie atakuj. Posłuż się krótkimi stwierdzeniami: „Ja tak nie uważam”, „Nie zgadzam
się”, „Mam odmienne zdanie”, „Widzę, że
bardzo różnimy się w ocenie”. Jeśli wymiana argumentów jest jednak konieczna, to
mów wyłącznie o faktach, czyli o tym, czego krytyka dotyczyła. W rozmowie z oso-
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no-technicznej i pracowników firm budowlanych oraz pracowników służby bhp, pracownicy CIOP-PIB, OIP w Olsztynie oraz olsztyńskiego inspektoratu UDT mówili o ocenie stanu technicznego przemysłowych hełmów ochronnych i indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, przyczynach wypadków podczas pracy na budowie, obciążeniu układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach związanych z przenoszeniem ładunków oraz
urządzeniach budowlanych podlegających dozorowi UDT.
W trakcie pikniku odbyły się trzy konkursy dla dzieci.
W pierwszym z konkursów „Bezpieczna budowa” dzieci w wieku 5-8 lat, pod kierownictwem dorosłych (prawdziwych kierowników budowy), budowały domy z gotowych elementów ze sty-

ropianu. Przy ocenie dwóch zespołów – chłopięcego i dziewczęcego najważniejsze było bezpieczeństwo pracy, w tym odpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej. Poza tym dzieci
uczestniczyły w dwóch konkursach rysunkowych pt.: „Mój tata
pracuje na budowie” i „Bezpieczne zachowania przy korzystaniu
z urządzeń w domu i w szkole”. Nagrody rzeczowe, ufundowane m.in. przez OIP, wręczył okręgowy inspektor pracy.
Dla pracowników firm budowlanych przeznaczony był z kolei
konkurs na właściwy dobór środków ochrony indywidualnej. Inspektor pracy oceniał odpowiedni dobór odzieży i środków ochrony do wylosowanego rodzaju pracy. Wszystkich uczestnicy pikniku mogli wystartować w konkursie wiedzy o bhp. Poza tym odwiedzający iławski amfiteatr mieli możliwość wykonania pomiaru wydatku energetycznego, uczestniczenia w warsztatach ratownictwa medycznego dla dzieci i młodzieży, odwiedzenia stoisk producentów środków ochrony indywidualnej, producentów maszyn
i urządzeń budowlanych oraz narzędzi ręcznych i narzędzi o napędzie elektrycznym, a także stoisk CIOP, UDT i PIP z wydawnictwami, gdzie można było uzyskać porady prawne i techniczne w zakresie budownictwa.
Jacek Żerański OIP Olsztyn
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Śmierć przy ścieraniu kurzu
Życie pokazuje, że każda praca może być niebezpieczna, jeśli nie są przestrzegane podstawowe przepisy i zasady bhp podczas jej wykonywania. Jak się okazuje, wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym może wydarzyć się nie tylko przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych, ale również przy, zdawałoby się bardzo prostych czynnościach, jak ścieranie kurzu z parapetu okiennego usytuowanego na wcale nie dużej wysokości od poziomu
podłogi.
W jednym z zakładów administrującym halą sportową, należącym do jednostki samorządowej województwa podlaskiego, w listopadzie ub. r., doszło do wypadku przy pracy, w wyniku którego śmierć poniosła 58-letnia kobieta, pracownica zatrudniona na stanowisku sprzątaczki. Badający okoliczności i przyczyny wypadku inspektorzy pracy ustalili, że poszkodowana
w chwili wypadku wykonywała czynności sprzątające, wynikające z jej obowiązków. Poszkodowana podczas ścierania kurzu
z parapetu okiennego zlokalizowanego na korytarzu pierwszego piętra budynku hali, spadła z wysokości 5 stopni schodów (85
cm) na posadzkę wykonaną z terakoty. W wyniku tego zdarzenia doznała urazu mózgowo-czaszkowego, co spowodowało jej
zgon po 10 dniach od wypadku.
Parapet okna, z którego poszkodowana ścierała kurz znajduje się na wysokości 160 cm od poziomu posadzki korytarza. Część
parapetu wystaje 30 cm poza krawędź kończącą korytarz, a rozpoczynającą schody, prowadzące na półpiętro.
Ponadto, inspektorzy pracy ustalili, że poszkodowana w chwili wypadku wykonywała prace z poziomu podłogi w obuwiu typu chodaki drewniane.
Przeprowadzone postępowanie kontrolne inspektorów pracy wykazało, że przyczyną wypadku było:
G brak poręczy przyściennej przy schodach (na ścianie, na której usytuowane jest okno),

G brak urządzenia umożliwiającego dogodny dostęp do parapetu o głębokości 40 cm usytuowanego na wysokości 160 cm
(przy wzroście poszkodowanej 165 cm),
G wykonywanie pracy w obuwiu nie odpowiadającym wymogom norm (zgodnie z § 32 zakładowego regulaminu pracy w sprawie rodzajów odzieży i obuwia roboczego na stanowisku sprzątaczki przysługuje obuwie robocze typu trzewiki profilaktyczno tekstylne),
G brak wykończenia wyróżniającego odcieniem, barwą lub fakturą powierzchni posadzek korytarza i schodów na krawędzi ich
styku (schody i posadzka wykonane z jednolitego materiału).
Inspektorzy pracy ustalili też, że osoba pełniąca funkcję kierownika zakładu tolerowała praktykę wykonywania pracy przez
poszkodowaną i inne sprzątaczki w obuwiu nie odpowiadającym
wymogom norm.
W związku z nieprawidłowościami, które spowodowały
śmierć 58-letniej kobiety inspektorzy pracy sporządzili wniosek
do sądu grodzkiego o ukaranie pełniącego obowiązki kierownika zakładu pracy, a stwierdzone nieprawidłowości, skutkujące
wypadkiem, uregulowali decyzjami nakazowymi.

Irena Zalewska,
Stanisław Gołąbecki
OIP Białystok

