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Inspektor pracy w postępowaniu karnym
Sam fakt skierowania przez prokuraturę aktu oskarżenia nie może oznaczać zakończenia aktywności inspektora pracy w doprowadzeniu do skazania osoby
złośliwie lub uporczywie naruszającej prawa pracownicze, narażającej zatrudnianych pracowników
na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.
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fot. archiwum

Sejm przyjął sprawozdanie

z działalności inspekcji
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu plenarnym
25 listopada br. przyjął sprawozdanie głównego inspektora
pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 r.
Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawił szef inspekcji pracy Tadeusz Jan Zając.
W posiedzeniu udział wzięli także jego zastępcy: Anna Tomczyk, Iwona Hickiewicz, dr Marian Liwo oraz dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi
GIP Małgorzata Kwiatkowska.
Podstawowe efekty działalności inspektorów pracy w roku sprawozdawczym, to
zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń
dla zdrowia i życia ponad 80 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości
z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do ponad 90 tys. osób oraz wyegzekwowanie dla 121 tys. pracowników należności na kwotę 114 mln zł.
Infor mując o tym Tadeusz Jan Zając
wskazał na negatywny wpływ ubiegłorocznego kryzysu gospodarczego na stan
praworządności w stosunkach pracy w naszym kraju. Pogorszyła się sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw. W efekcie
najczęstsze stwierdzone przez inspektorów pracy wykroczenia dotyczyły nieprzestrzegania przepisów o wypłacie wynagrodzenia, co – jak podkreślił główny inspektor – jest niedopuszczalne, gdyż żadne
okoliczności nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla przerzucania na pracowników ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej.
Inne, najczęściej stwierdzone wykroczenia dotyczyły łamania przepisów w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, o czasie pracy oraz w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na sprawców wykroczeń inspektorzy pracy nałożyli ponad 20 tys. mandatów karnych na kwotę 25 mln zł.
Dla wyeliminowania stwierdzonych naruszeń przepisów oraz zasad bhp inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy wydali
ponad 354 tys. decyzji nakazowych. Większość z nich dotyczyła niewłaściwego
przygotowania do pracy oraz nieodpowiedniego zabezpieczenia stanowisk pracy, maszyn i urządzeń technicznych, instalacji energetycznych, obiektów i pomiesz12/2010 IP

czeń pracy. Ponad 9 tys. nakazywało natychmiastowe wstrzymanie prac ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia
i życia pracowników. Inspektorzy pracy
skierowali do innych robót ponad 11 tys.
osób zatrudnionych wbrew prawu przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub
szkodliwych.
W sumie w roku sprawozdawczym PIP
przeprowadziła blisko 88 tys. kontroli
u ponad 65 tys. pracodawców. Swoją skuteczność zwiększała poprzez intensyfikowanie działań w zakresie profilaktyki
i prewencji.
– W 2009 r. różnorodnymi działaniami
prewencyjnymi objętych zostało kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, w tym pracodawców, przedsiębiorców, rolników indywidualnych, pracowników młodocianych,
studentów i uczniów – stwierdził główny
inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. – Realizowaliśmy je w formie kampanii, programów, konkursów i ogólnie rozumianego doradztwa, we współpracy z partnerami
społecznymi, organami nadzoru nad warunkami pracy, organami administracji państwowej, samorządowymi, placówkami
naukowo-badawczymi, innymi organizacjami działającymi w sferze ochrony pracy oraz mediami. Nasi specjaliści, w ramach prowadzonego przez Państwową
Inspekcję Pracy bezpłatnego poradnictwa,
udzielili ponad 1,4 mln porad prawnych
i technicznych.
Szef PIP omówił także działalność polskiej inspekcji pracy na forum międzynarodowym. Zaakcentował wzmocnienie
obecności urzędu w pracach komisji Parlamentu Europejskiego, komitetów i grup
roboczych Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej.

Pozytywną ocenę działalności PIP zawartą w stanowisku Rady Ochrony Pracy
na temat sprawozdania przedstawiła z trybuny sejmowej poseł Izabela Katarzyna
Mrzygłocka, przewodnicząca ROP. Podkreśliła, że rada szczególnie pozytywnie
oceniła przywiązywanie przez inspektorów
pracy coraz większej wagi do środków w za-

Dokument rekomendował Sejmowi
spra woz dawca po łą czo nych Ko mi sji:
do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny poseł Jarosław Pięta.
– Mam nadzieję – powiedział – że malejąca liczba wypadków przy pracy oraz coraz niższa zapadalność na choroby zawodowe wiążą się z działalnością prewencyjną oraz promocyjną Państwowej Inspekcji
Pracy, z różnymi organizowanymi przez nią
akcjami. Jestem przekonany, że w przyszłości wzrośnie liczba pomysłów na akcje prewencyjne, co zaowocuje realną poprawą
wskaźników.
Przyjęcie sprawozdania jednomyślnie
poparły wszystkie kluby poselskie. Ich
przedstawiciele podziękowali z trybuny sejmowej pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za wysiłek włożony w realizację
ustawowych zadań.

ności działań PIP sprzyja konsekwentne
przeprowadzanie rekontroli w przypadkach
świadomego i uporczywego naruszania
przepisów przez pracodawców. Zdaniem
posła, działalność inspektorów pracy przyczyniła się do zmniejszenia liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy
oraz wskaźnika częstości wypadków.
Poseł Stanisław Szwed, reprezentujący Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, mimo opowiedzenia się za przyjęciem sprawozdania zgłosił sporo uwag.
Wskazał na przedstawienie w bardzo
skromnej formie efektów działalności kontrolnej inspekcji i brak pogłębionej ich analizy w porównaniu z poprzednim okresem
sprawozdawczym. Mówił o dość marginalnym potraktowaniu w materiale problemu
niewypłacania wynagrodzeń pracowniczych, czego eliminowanie powinno być dla
inspekcji pracy zadaniem priorytetowym.
Wskazując na zmniejszanie z roku na rok
środków budżetowych na działalność PIP,
zarzucił głównemu inspektorowi pracy

brak determinacji w ubieganiu się na forum parlamentu o poprawę tej sytuacji.
W imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu
Lewicy Demokratycznej przemawiał poseł
Janusz Krasoń. Podkreślił, że sprawozdanie obrazuje rzetelną, dobrą pracę inspektorów PIP, chociaż pracuje im się coraz trudniej. W tym kontekście jako wadli-

wy określił poseł brak realnego wzrostu wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy,
zwłaszcza że przed dwoma laty inspekcja
przyjęła sporą grupę niżej wynagradzanych
pracowników urzędów wojewódzkich, którzy zajęli się nielegalnym zatrudnieniem.
Pokazując puste ławy rządowe, Janusz Krasoń wyraził uczucie niedosytu, że kolejny
już rok przy okazji przyjmowania sprawozdania głównego inspektora pracy nie ma
szansy porozmawiania szerzej o stanie praworządności w stosunkach pracy w całej
Rzeczypospolitej.
Poseł Piotr Walkowski z Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego
podkreślił, że klub ten bardzo wysoko ocenia działalność PIP przedstawioną w sprawozdaniu. Jak stwierdził, praktycznie
w każdym dziale naszej gospodarki, w instytucjach administracji samorządowej
i rządowej spotykamy się z działaniami prewencyjnymi podejmowanymi przez inspektorów pracy. To dobrze, że główny inspektor pracy stosuje starą zasadę: lepiej

zapobiegać niż leczyć. W przypadku funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy zasada ta nie tylko pozwala utrzymać zdrowie pracowników, ale niejednokrotnie ratuje ich życie.
W końcowej części obrad główny inspektor pracy odpowiadał na pytania posłów.
Donat Duczyński

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!
Wysoka ocena Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009
roku, wystawiona przez posłów reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne podczas plenarnego posiedzenia Sejmu RP w dniu 25 listopada br. stanowi powód do dumy i satysfakcji z dokonań zawodowych
dla wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
Posłowie pozytywnie ocenili zawartość merytoryczną przedstawionego dokumentu oraz działalność naszej
instytucji. Szczególne słowa podziękowania skierowali pod adresem inspektorów pracy, których zaangażowanie i wymierne efekty na rzecz poprawy stanu praworządności w naszym kraju budzą najwyższy szacunek i uznanie.
Tą drogą pragnę serdecznie podziękować i przekazać wyrazy uznania wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za sumienną, odpowiedzialną i efektywną pracę! Dziękuję za Państwa zaangażowanie w realizację zadań kontrolno-nadzorczych, jak również w działalność edukacyjno-prewencyjną.
Szczególne podziękowanie za współpracę kieruję do naszych partnerów społecznych, służb, organizacji
i instytucji działających w sferze ochrony pracy, dzięki którym możemy skuteczniej wypełniać naszą misję.
Życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej, zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym!
Tadeusz J. Zając
główny inspektor pracy

kresie oddziaływania wychowawczego, takich jak pouczenie, ostrzeżenie czy zwrócenie uwagi, co może przynieść lepsze rezultaty w przypadku lżejszych przewinień pracodawców.

Przedstawiciel Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej poseł Mirosław
Sekuła stwierdził, że analiza zawartych
w sprawozdaniu danych i wyników kontroli pozwala na ostrożny optymizm. SkuteczI P 12/2010
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Z 64 do 72 tys. wzrosła liczba przypadków niewypłacenia pensji pracownikom zakładów skontrolowanych przez inspektorów pracy w trzech kwartałach br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Kwota niewypłaconych im należności zwiększyła się z ok. 100 mln zł do 144 mln zł. Poinformował o tym dziennikarzy szef Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz Jan Zając 29 października w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Zaakcentował, że
inspektorzy PIP w roku bieżącym wyegzekwowali już od pracodawców
łamiących przepisy o wypłacie świadczeń ze stosunku pracy kwotę 62
mln. zł. Średnia zaległość w wypłacie wynagrodzenia za pracę we wszystkich branżach wyniosła 1534 zł na osobę. Szef PIP podkreślił, że jest
to problem wstydliwy, rzutujący na praworządność w państwie, ważny
społecznie. Państwowa Inspekcja Pracy sama go nie rozwiąże, potrzeba współpracy partnerów społecznych: organizacji pracodawców
i związków zawodowych.

Porto Od 22 do 26 listopada Dariusz Borowiecki z OIP w Łodzi przebywał z wizytą studyjną w portugalskim Urzędzie ds. Warunków Pracy (w skrócie ACT). Wizyta była kolejnym etapem realizacji
europejskiego programu wymiany inspektorów pracy, koordynowanego przez SLIC. Pobyt w biurze ACT w Porto był okazją do zapoznania
się ze strukturą portugalskiego urzędu i jego zadaniami, które, jak się
okazało, są bardzo zbliżone do zadań PIP. Obejmują one zarówno zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i prawa pracy oraz legalności zatrudnienia. Z praktyczną stroną działalności portugalskich
inspektorów nasz przedstawiciel zapoznał się w trakcie wspólnych kontroli zakładów z branży tekstylnej, metalurgicznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz na budowie autostrady. Zasady przeprowadzania kontroli i dokumentowania jej ustaleń, a także formułowania decyzji pokontrolnych są o wiele prostsze niż w Polsce, dzięki czemu liczby kontroli przeprowadzonych przez portugalskich inspektorów są wielokrotnie wyższe niż u nas.
Warszawa Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając i prezes
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk podpisali 5
listopada w siedzibie ZUS w Warszawie porozumienie w sprawie współdziałania organów obu urzędów. Współpraca ma polegać na podejmowaniu wspólnych inicjatyw i działań prewencyjnych dotyczących
przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu, eliminowania zagrożeń
wypadkowych i chorobowych oraz obniżania poziomu ryzyka zawodo-

czyła w 59. posiedzeniu plenarnym Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) zorganizowanym w Brukseli od 22 do 23 listopada. Tematem
obrad były trwające i planowane prace komitetu, m.in. tegoroczna europejska kampania dotycząca oceny zagrożeń związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy, która
na szczeblu krajowym trwać będzie do końca grudnia br., a na szczeblu europejskim zostanie podsumowana z początkiem marca 2011 r. Dzień
Tematyczny w Belgii poświęcono zagadnieniom „Bezpieczeństwa
i zdrowia zawodowego w dualnym świecie pracy”, w którym coraz częściej spotyka się nietypowe formy wykonywania pracy: przez pracowników pozornie samozatrudnionych, w ramach złożonych struktur podwykonawstwa, delegowania z naruszeniem przepisów lub prac sezonowych. Delegacja PIP przedstawiła propozycję na Dzień Tematyczny, który będzie towarzyszyć 61. posiedzeniu SLIC w Polsce jesienią 2011 r.
Do grupy roboczej dla jego przygotowania zgłosiło się 7 państw.

wego w procesach pracy. Strony zamierzają współdziałać na rzecz przestrzegania przepisów dotyczących nawiązywania stosunku pracy oraz
badania zgodności charakteru zawartej umowy cywilnoprawnej z faktycznymi warunkami zatrudnienia. Będą wymieniać dane o pracodawcach i ubezpieczonych jako unijne instytucje łącznikowe, a także wspólnie inicjować zmiany w przepisach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W celu podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników zobowiązały się do współpracy przy opracowywaniu programów
szkoleń, wymiany wykładowców, zapewnienia pracownikom, w miarę
zgłaszanych potrzeb i możliwości, udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez oba urzędy. ZUS zobowiązał się do przesyłania PIP

nie, Krzysztof Goldman okręgowy inspektor pracy w Lublinie oraz
Krzysztof Sudoł zastępca szefa okręgu PIP. Leszek Ostasz nadinspektor pracy, przedstawił przebieg i efekty akcji promocyjnej „Cudzoziemcy – legalna praca”. Adresatami projektu byli właściciele gospodarstw rolnych powierzający pracę zarobkową cudzoziemcom, głównie w okresach zbiorów owoców i warzyw.
zbiorczych danych statystycznych o odszkodowaniach wypłaconych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Udostępni inspekcji pracy ze swoich zasobów informatycznych dane jednostkowe o płatnikach składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Tadeusz Jan Zając określił podpisanie porozumienia mianem wydarzenia historycznego. Zawarte w nim ustalenia dają bowiem PIP dostęp
do baz danych ZUS, o co inspekcja od lat zabiegała.

Madryt Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając 17 listopada złożył oficjalną wizytę w siedzibie Dyrekcji Generalnej Inspekcji Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (DGITSS) w Madrycie. Głównym celem spotkania z nowo powołanym dyrektorem generalnym hiszpańskiego urzędu Demetrio Vicente Mosquete było podpisanie „Porozumienia o współpracy w zakresie wymiany informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Hiszpanii”. Dziękując stronie hiszpańskiej za zaangażowanie i wkład we
wspólne opracowanie ostatecznej treści dokumentu, główny inspektor pracy wyraził nadzieję na dalszą, jeszcze owocniejszą współpracę
z hiszpańską inspekcją. Obie strony uzgodniły także wstępne działania organizacyjne związane z przystąpieniem do realizacji porozumienia. Przy okazji ceremonii podpisania dokumentu szefowie polskiej i hiszpańskiej inspekcji pracy wymienili wzajemne doświadczenia związane z działalnością kierowanych przez nich urzędów i realizacją ustawowych obowiązków w świetle trwającego kryzysu gospodarczego oraz
coraz bardziej złożonych mechanizmów panujących na ogólnoeuropejskim i krajowych rynkach pracy.
Lublin Siedziba Urzędu Wojewódzkiego była miejscem konferencji podsumowującej akcję informacyjną „Cudzoziemcy – legalna praca”, jaką Okręgowy Inspektorat Pracy przeprowadził w bieżącym roku wspólnie z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie
oraz powiatowymi urzędami pracy z terenu Lubelszczyzny. W konferencji, która odbyła się w dniu 30 listopada, udział wzięli: Tadeusz Jan
Zając główny inspektor pracy, Jarosław Szymczyk, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, płk Marian Pogoda, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Lucjan
Tomczuk, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lubli-

Podgorica Od 15 do 16 listopada odbywały się warsztaty na temat dyrektyw EWG starego i nowego podejścia dotyczących środków
ochrony indywidualnej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Taiex (Biuro Wymiany Informacji – Pomoc Techniczna Komisji Europejskiej). Komisję Europejską reprezentowali: Martti Humppila
– przedstawiciel fińskiego producenta, trener w zakresie doboru i stosowania ŚOI, Wolfgang Lentsch, reprezentujący Federalne Ministerstwo Ekonomi i Pracy Austrii, Petra Jackish, reprezentująca zrzeszenie jednostek notyfikowanych, Henk Vanhoutte, reprezentujący
zrzeszenie producentów ŚOI, ESF, st. inspektor pracy Jarosław Nyzio z OIP w Poznaniu, reprezentujący Państwową Inspekcję Pracy. Gospodarzem spotkania była czarnogórska inspekcja pracy. Od stycznia 2011r. Czarnogóra zacznie wdrażać 18 miesięczny projekt dotyczący dostosowania jej prawodawstwa do dyrektyw unijnych. Celem
spotkania było przybliżenie zakresu dyrektyw unijnych dotyczących ŚOI,
możliwości ich wdrożenia do legislacji krajowej oraz zasad działania
nadzoru rynku.
Madryt Od 3 do 4 listopada odbywało się seminarium eksperckie w ramach międzynarodowego projektu: „Wdrażanie współpracy
poprzez Europejską Sieć Przeciwko Pracy Niezadeklarowanej”
(ICENUW). Wydarzenie to zostało zorganizowane przez przedstawicieli państw wchodzących w skład tzw. Konsorcjum Partnerów, tj.
Belgii, Francji, Hiszpanii i Włoch. W trakcie seminarium zaprezentowano cele projektu, czyli: utworzenie interaktywnej platformy, która umożliwi wymianę infor macji pomiędzy służbami (w tym inspekcji pracy) z różnych krajów, wprowadzenie ujednoliconych minimalnych standardów kontroli, utworzenie środowiska prawnego w celu wspierania współpracy na poziomie UE, podnoszenie świadomości i podejmowanie inicjatyw, aby praca legalna była postrzegana jako atrakcyjna i satysfakcjonująca. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Beata Krajewska – główny specjalista w Depar tamencie Legalności Zatrudnienia GIP.
Bruksela Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy pod przewodnictwem zastępcy głównego inspektora pracy Anny Tomczyk uczestni-

Warszawa Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając w końcu października wziął udział w konferencji podsumowującej „Mazowiecki Pakt na rzecz Przedsiębiorczości”, powołany w lipcu br. Utworzyły go: Wojewódzki Urząd Pracy, Krajowe Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowa Inspekcja Pracy i Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy w celu upowszechniania
wśród właścicieli mazowieckich firm informacji na temat źródeł wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, promocji samozatrud-

nienia oraz praworządności działań pracodawców, a także organizowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz mazowieckiego rynku pracy.
Przedstawiciel Departamentu Prawnego GIP Michał Kibil wygłosił
podczas konferencji wykład nt. elastycznego organizowania czasu pracy dostosowanego do bieżącej sytuacji przedsiębiorcy w oparciu o ustawę z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego.

Warszawa W Głównym Inspektoracie Pracy 25 listopada zorganizowano briefing dla dziennikarzy prasy radia i telewizji z udziałem
kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Podsumowano działalność
PIP w roku ubiegłym w związku z przypadającą w tym dniu sejmową
debatą nad sprawozdaniem głównego inspektora pracy, mówiono o tegorocznych wynikach kontroli w zakresie legalności zatrudnienia, przestrzegania przepisów o wypłacie wynagrodzeń oraz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Poinformowano dziennikarzy o odbiorze
przez pracodawców firm budowlanych przekazu kampanii medialnej
PIP „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości” na podstawie badań opinii społecznej przeprowadzonych przez TNS OBOP. W spotkaniu, którego gospodarzem była Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy, uczestniczyli: szef PIP Tadeusz Jan
Zając z zastępcami: Anną Tomczyk i dr. Marianem Liwo.

Laury dla organizatorów bezpiecznej pracy
Po raz siedemnasty główny inspektor pracy uhonorował nagrodami i wyróżnieniami zwycięzców prestiżowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej”. Wręczył je 23 listopada br. podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
Konkurs promuje najlepsze praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Jego laureaci świadomie wiążą sukces ekonomiczny z wysokimi standardami bhp.
Zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu,
nad którą honorowy patronat sprawował
marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna, tradycyjnie już otrzymali statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” i dołączyli do „Złotej Listy Pracodawców” rekomendowanych
przez inspekcję pracy jako wzorzec godny naśladowania. Liderzy bezpiecznej pracy, którzy zakwalifikowali się do centralnego etapu konkursu, odebrali w czasie gali listy gratulacyjne. Wręczył je, podobnie
jak nagrody i wyróżnienia, szef Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz Jan Zając.
W tegorocznej edycji konkursu tworzący jego kapitułę eksperci z Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawiciele czołowych organizacji pracodawców wybrali
7 zwycięzców, a także rekomendowali
do wyróżnień 4 przedsiębiorców. Listy gratulacyjne zostały skierowane do 29 firm.
Gratulując laureatom, Tadeusz Jan Zając zwrócił uwagę, że w wyborze pracodawców do nagród i wyróżnień kapituła konkursu kierowała się oceną stanu przestrzegania prawa pracy, w tym zwłaszcza przepisów i zasad bhp, dokonaną przez inspektorów pracy. Przeprowadzono analizę inwestycji na rzecz ograniczenia i eliminacji zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Kapituła oceniła też udział pracowników w tworzeniu bezpiecznych i ergonomicznych warunków zatrudnienia.
W efekcie postanowiono uhonorować firmy reprezentujące różne branże i o różnej
wielkości – od potężnych zakładów, zatrudniających kilkuset pracowników, po małe
firmy, w których pracuje nie więcej niż
50 osób.
– Dbałość o zdrowie i życie pracowników, jak widać, mniej zależy od rodzaju branży, wielkości zakładu czy profilu produkcji, a przede wszystkim od podejścia pracodawcy do kwestii bezpieczeństwa pracy.
Jest kluczem do sukcesu i mądrą inwestycją w przyszłość – powiedział szef PIP.
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz odczytał
list Bronisława Komorowskiego do organizatorów i uczestników uroczystości. Prezydent gratulował w nim laureatom oraz wy-
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raził uznanie organizatorowi konkursu
– Państwowej Inspekcji Pracy – „za wartościową inicjatywę upowszechniania w środowisku polskiego biznesu najlepszych
wzorców funkcjonowania nowoczesnego
przedsiębiorstwa”. Wskazał, że podejmowane przez PIP działania zachęcające przedsiębiorców do tworzenia bezpiecznych
miejsc pracy dają zauważalne efekty w postaci poprawy warunków zatrudnienia
i zmian w sposobie postrzegania praworządności w stosunkach pracy przez pracodawców i pracowników. Wyraził również przekonanie, iż sukces odniesiony przez laureatów zainspiruje inne polskie przedsiębiorstwa do pójścia ich śladem.
W imieniu Rady Ochrony Pracy efektywnego dbania o warunki pracy w zakładach
gratulował zwycięzcom zastępca przewodniczącego ROP Zbigniew Żurek.
Podziękował przy tym organizatorom
za inicjatywę konkursu propagującego
dobre wzorce i pokazującego „ludzką
twarz przedsiębiorcy”.
Podczas uroczystości odczytano także list
ministra sprawiedliwości Krzysztofa
Kwiatkowskiego do głównego inspektora

pracy. Szef resortu sprawiedliwości wyraził
w nim uznanie dla inicjatywy ustanowienia
nagrody honorującej organizatorów bezpiecznej pracy. Wskazał, że jest to doskonała promocja najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy.
W trakcie zamkowej gali oprócz nagród
głównego inspektora pracy pracodawcy
odebrali także specjalne wyróżnienia przyznane przez partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy. Wręczyli je: prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy
Bartnik, wiceprezes Business Centre
Club Zbigniew Żurek oraz przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz.
W gali na Zamku Królewskim w Warszawie wzięli udział: przedstawiciele Rady
Ochrony Pracy, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych,
stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców, Państwowej Inspekcji Pracy.
Uroczystość uświetnił koncert krakowskiej
grupy kameralistów Cracow Acoustic Trio.
Donat Duczyński

Pracodawcy nagrodzeni
W kategorii zakładów zatrudniających do 50 pracowników
AHC Polska Spółka z o.o. w Gorzycach
P. H. GUMPOL POLMOZBYT w Zambrowie
Halupczok – Stolarstwo w Węgrach

O bezpieczeństwie pracy
na komisji sejmowej
Pod przewodnictwem Arkadiusza Czartoryskiego 25 listopada br. odbyły się obrady sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, w których z ramienia Państwowej
Inspekcji Pracy uczestniczyli: główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając, zastępcy głównego inspektora pracy dr Marian Liwo, Iwona Hickiewicz, Anna Tomczyk, dyrektor
Departamentu Nadzoru i Kontroli Grzegorz
Łyjak oraz dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi Małgorzata Kwiatkowska. W posiedzeniu wzięli udział także: główny specjalista w Departamencie Doradztwa Oświaty
Rolnej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa
Waldemar Miłkowski, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Funkcjonalnego i Procesowego w Urzędzie Dozoru Technicznego
Andrzej Kozak, dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń w KG PSP Paweł Janik, dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NIK Marek Krasiński, dyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji UDT
Marek Barnaś, dyrektor departamentu
w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska Joanna Piekutowska oraz zastępca dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego Andrzej Kolasa.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali dla Marszałka Sejmu RP projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
Marszałka Sejmu RP z 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wyjaśniła zastępca szefa
inspekcji pracy Iwona Hickiewicz zmiany
w statucie PIP są konieczne w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2011 r. zmiany
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. W myśl
jej zapisów Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu staje się siedemnastą jednostką terenową PIP, co wymaga zmian w statucie in-
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W kategorii zakładów zatrudniających od 51 do 250 pracowników
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Oddział w Odolanowie
W kategorii zakładów zatrudniających więcej niż 250 pracowników
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DEFRO” w Rudzie Strawczyńskiej
FAURECIA Gorzów Spółka z o.o.
Grupa Żywiec S.A. Browar w Żywcu
Pracodawcy wyróżnieni
GRAFPOL w Bydgoszczy
Kolster Spółka z o.o. w Olsztynie
MEBLIK Spółka z o.o. w Chojnicach
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
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spekcji, nadawanym zarządzeniem Marszałka Sejmu RP.
Następnie komisja rozpatrzyła informację
PIP o wynikach kontroli zakładów o potencjalnie wysokim ryzyku awarii przemysłowej,
w tym zakładów branży naftowej przedstawioną przez zastępcę głównego inspektora pracy dr Mariana Liwo. W roku 2010 skontrolowano 177 zakładów o potencjalnie wysokim
ryzyku awarii przemysłowych, w wyniku
uwolnienia się do środowiska pracy niebezpiecznych substancji chemicznych. Substancje te w kontrolowanych zakładach występowały w ilościach mniejszych, tzw. podprogowych, niż w zakładach zwiększonego ryzyka
poważnych awarii przemysłowych, w których
obowiązują podwyższone standardy bezpieczeństwa. Celem kontroli było rozpoznanie
poziomu bezpieczeństwa chemicznego w zakładach „podprogowych”, niepodlegających
tak rygorystycznym procedurom. Uchybienia stwierdzono u 145 pracodawców, zwłaszcza mniejszych podmiotów gospodarczych.
Dla przykładu dziewięciu pracodawców nie
dysponowało żadnymi planami lub innymi dokumentami, które uwzględniałyby wymienioną problematykę. U pozostałych uchybienia
polegały na: braku kompleksowości tych planów, ich nieaktualności w związku z dokonywanymi modernizacjami oraz nieuwzględnieniu współdziałania podczas awarii przemysłowej ze służbami specjalistycznymi (w tym
głównie z PSP).
W 125 zakładach stwierdzono niezapewnienie wystarczającej liczby osób przygotowanych do udziału w zakładowych akcjach ratowniczych (podejmowanych do czasu przybycia jednostek PSP) i do kierowania takimi
akcjami. Osoby te ponadto nie były poddawane systematycznym szkoleniom (w tym
praktycznym) oraz badaniom lekarskim.

W 19 zakładach w ogóle nie wyznaczono pracowników do udziału w akcjach ratowniczych.
Niepokoić muszą nieprawidłowości w zakresie zapewnienia wymaganych warunków prowadzenia eksploatacji kontrolowanych instalacji. Świadczą o tym np. nieaktualne instrukcje technologiczne i stanowiskowe oraz brak
planowanej i prowadzonej systematycznie
konserwacji newralgicznych elementów instalacji. Działania te prowadzono nie tylko bez
uwzględniania wymagań określonych w dokumentacji technicznej newralgicznych elementów kontrolowanych instalacji, ale w większości przypadków w trybie „od awarii do awarii”,
podejmując jedynie działania naprawcze.
Podstawowym wnioskiem wynikającym
z kontroli jest ustanowienie szczegółowej regulacji prawnej określającej wymagania dotyczące zapobiegania awariom przemysłowym
i ograniczania ich skutków również w zakładach, w których niebezpieczne substancje chemiczne występują w ilościach mniejszych
od wielkości progowych, decydujących o zaliczeniu do zakładów o zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Następnie komisja zapoznała się z przedstawioną przez dr Mariana Liwo informacją dotyczącą realizacji zadań służby bezpieczeństwa
i higieny pracy. Podsumowując wyniki kontroli oraz nieprawidłowości najczęściej występujące w zakładach pracy zastępca głównego inspektora pracy stwierdził m. in., że właściwym
byłoby rozszerzenie katalogu zadań służby bhp
o zadanie polegające na ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do lub
z pracy oraz prowadzeniu dokumentacji w tym
zakresie. Zwrócił także uwagę na niekorzystną relację między liczebnością komórki bhp
a liczbą osób zatrudnionych w zakładzie pracy. I tak na przykład firma budowlana, zatrudniając 600 osób na kilku budowach oddalonych
od siebie o wiele kilometrów, ma obowiązek
zatrudnić na pełnym etacie tylko jednego pracownika w ramach komórki bhp. W takich warunkach faktycznie nie ma on możliwości wykonania rzetelnie wszystkich swoich zadań.
Jerzy Wlazło

AHC Polska Spółka z o.o. w Gorzycach
Świadczy usługi z zakresu uszlachetniania powierzchni wyrobów dla przemysłu samochodowego, lotniczego, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektrycznego i elektronicznego. Specjalizuje się w obróbce chemiczno-galwanicznej tłoków do silników samochodowych. W celu ograniczenia ryzyka kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, rakotwórczymi i mutagennymi zastosowano: wentylację ogólną mechaniczną, grawitacyjną oraz stanowiskową, a także środki ochrony indywidualnej. Magazyn wyposażono w środki ratownictwa chemicznego. Szczególną uwagę pracodawca przykłada do organizacji transportu wewnątrzzakładowego.
Jerzy Kluk, kierownik zakładu: Jesteśmy świadomi, że wiele zagrożeń można całkowicie wyeliminować poprzez odpowiednie działania.
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jak programy: „Kultura bezpieczeństwa”,
„Zdobądź dyplom PIP” czy „Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym” przewiduje się zorganizowanie kampanii informacyjnej „Poznaj swoje prawa w pracy”,
której założeniem jest dotarcie do grupy
co najmniej 50 proc. osób zatrudnionych
w gospodarce narodowej na podstawie
umowy o pracę. Z kolei program informacyjny: „Ergonomia stanowisk pracy” służyć będzie zapobieganiu schorzeniom
mięśniowo-szkieletowym pracowników korzystających z komputerów osobistych.
W związku z tym, że od 1 lipca 2011 r.
Polska ma objąć prezydencję w Radzie Unii

Główny inspektor przedstawił program działania
Na inauguracyjnym posiedzeniu 23 listopada br. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy IX kadencji zapoznała się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2011 r. Dokument
przedstawił główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Wcześniej członkowie ROP odebrali
akty powołania w skład tego gremium z rąk wicemarszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego.
Planuje się, że w przyszłym roku inspektorzy PIP przeprowadzą ok. 88 tys. kontroli. 13 proc. spośród nich dotyczyć ma
za dań ko or dy nowa nych cen tral nie,
po ok. 30 proc. – badania skarg pracowniczych i zadań wynikających bezpośrednio
z przepisów ustawowych. Na zadania własne, związane z regionalną specyfiką,
okręgowe inspektoraty pracy będą mogły
zatem przeznaczyć ok. jednej czwartej ogółu kontroli. Różnorodnymi działaniami
prewencyjnymi planuje się objąć ponad 100 tys. podmiotów: pracodawców, rolników indywidualnych, pracowników młodocianych, organizacje pracodawców,
związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego.
Przedsięwzięcia prewencyjno-kontrolne,
podejmowane w trakcie II etapu działań
długofalowych, przyjętych na lata 2010-

Rada Ochrony Pracy IX kadencji

2012, koncentrować się mają na budownictwie i transporcie drogowym. Działania
w budownictwie obejmować będą kontrole: prac budowlanych i rozbiórkowych, ro-

bót przy budowie i remontach dróg, inwestycji w związku z EURO 2012. Przeprowadzona zostanie także kampania informacyjno-prewencyjna. W odniesieniu do transportu drogowego zaplanowane zostały
kontrole czasu prowadzenia pojazdu,
przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz
kampania prewencyjna: czas pracy a wypadki drogowe.
Ponadto wzmożonym nadzorem objęte
zostaną zakłady charakteryzujące się największym nasileniem zagrożeń. Będą one
typowane przez poszczególne okręgowe inspektoraty pracy.
Planuje się zwiększenie przynajmniej
o połowę liczby działań kontrolnych realizowanych we współpracy z innymi właściwymi organami. Inspektorzy pracy podejmować będą także inter wencje, zgodnie

z sygnałami i problemami zgłaszanymi inspekcji przez organy władzy, w tym parlament i rząd.
Priorytetem będzie egzekwowanie poprawy stanu przestrzegania prawa w tych
sferach, gdzie naruszenia przepisów przynoszą najbardziej dotkliwe dla pracowników skutki. Idzie o wynagrodzenia i czas
pracy, a także przedsiębiorstwa, w których
odnotowuje się dużą liczbę wypadków.
W 2011 r. PIP zrealizuje program informacyjno-prewencyjny pn.: „Stres w miejscu pracy i inne czynniki związane z pracą w korporacjach (w tym w bankach)”,
mający na celu ograniczenie wpływu stresu i innych czynników psychospołecznych na zdrowie pracowników w zakładach
o budowie korporacyjnej.
Poza kontynuacją dotychczasowych
form oddziaływania edukacyjnego, takich
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Europejskiej, Państwowa Inspekcja Pracy
zamierza podjąć liczne inicjatywy w ramach
swoich kompetencji. Przewidywane jest
m.in. zorganizowanie międzynarodowego
seminarium ergonomicznego.
Stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie przyszłorocznego programu działania
PIP ma zostać przyjęte na następnym jej
posiedzeniu.
W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka,
udział wzięli zastępcy głównego inspektora pracy: Iwona Hickiewicz i dr Marian
Liwo.
Donat Duczyński

Przewodnicząca: Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł; zastępcy przewodniczącego: Danuta Koradecka – zgłoszona przez Centralny Instytut Ochrony
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Włodzimierz Sztern – zgłoszony przez
Forum Związków Zawodowych, Zbigniew Żurek – zgłoszony przez Business Centre Club Związek Pracodawców; sekretarz: Janusz Krasoń – poseł; członkowie:
Karol Bielski – zgłoszony przez Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich,
Bożena Borys-Szopa -- zgłoszona przez NSZZ „Solidarność”, Michał Chałoński – zgłoszony przez Krajową Izbę Gospodarczą, Maciej Duszczyk – zgłoszony przez prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Gadowski – poseł, Eugenia Gienieczko – zgłoszona przez prezesa Rady Ministrów, Renata Górna – zgłoszona przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Ewa Górska – zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Zbigniew Janowski – zgłoszony przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Janusz Jaworski – zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych, Grzegorz Kubacki
– zgłoszony przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzy Langer
– zgłoszony przez NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Majkowski – senator,
Beata Mazurek – poseł, Jacek Męcina – zgłoszony przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Marek Nościusz – zgłoszony przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Alicja Olechowska – poseł, Andrzej Eligiusz Paszkiewicz – zgłoszony przez Naczelną Organizację Techniczną, Mirosław Pawlak – poseł, Damian Raczkowski – poseł, Elżbieta Rafalska – poseł, Jan Rulewski – senator, Stanisław Szwed – poseł, Zdzisław
Trela – zgłoszony przez Związek Rzemiosła Polskiego, Marek Walczak – zgłoszony przez prezesa Rady Ministrów.
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P. H. GUMPOL POLMOZBYT w Zambrowie

Halupczok - Stolarstwo w Węgrach

Prowadzi obsługę ser wisową, kontrole techniczne, przeglądy klimatyzacji oraz czyszczenie tapicerki samochodów. Przeprowadzona moder nizacja dostosowała warunki pracy w zakładzie do obowiązujących standardów w zakresie bhp. Do działań systemowych należą m. in.:
stały nadzór i kontrola sprawności użytkowanych maszyn, urządzeń i narzędzi oraz zabezpieczenia kanałów rewizyjnych, przestrzeganie norm dźwigania, prawidłowe odprowadzanie spalin silnikowych. W roku ubiegłym na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy wydatkowano
ponad 85 tys. zł.
Bogdan Kaczyński, właściciel firmy: Przedstawianie w trakcie szkoleń przykładów wypadków lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych „z życia” jest najlepszą metodą perswazji.

Zajmuje się produkcją okien drewnianych, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, okien drewniano-aluminiowych oraz elementów wykończenia: parapetów i okiennic. Stanowiska stolarskie
wyposażono w nowoczesne maszyny Zainstalowano zautomatyzowany system miejscowych wyciągów trocin i wiórów wyposażony w filtry podciśnieniowe. Silniki wentylatorów umieszczono w obudowach wygłuszających. Obecnie w zakładzie nie stwierdza się przekroczeń wartości
dopuszczalnych poziomu hałasu i zapylenia.
Edyta i Ryszard Halupczok, właściciele firmy: Stosujemy nowoczesne maszyny i urządzenia o wysokim stopniu automatyzacji, tak, aby zminimalizować i ułatwić pracę, zwiększyć tym
samym bezpieczeństwo.
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Prawo

Podstawowe zasady
procedury administracyjnej

Henryk Buchowicz

Postępowanie administracyjne, nazywane też administracyjnym prawem formalnym (procesowym) lub ogólnym postępowaniem administracyjnym ujęte zostało w doktrynie jako określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw
i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów1 bądź też, jako
uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokonywanych przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej2.
Przestrzeganie przepisów postępowania
administracyjnego i jego zasad dotyczy także
organów Państwowej Inspekcji Pracy, którymi są: główny inspektor pracy, okręgowi inspektorzy pracy oraz inspektorzy pracy
działający w ramach właściwości terytorialnej Okręgowych Inspektoratów Pracy3. Organy te zaliczane są do organów administracji państwowej. Powołane zostały między innymi do załatwiania spraw w drodze decyzji
administracyjnych4. W przypadku naruszenia
przez pracodawcę przepisów prawa pracy wydają one środki nadzoru, które zobowiązują
adresatów do doprowadzenia stanów faktycznych sprzecz nych z prze pi sa mi pra wa
do zgodności z nimi. Aktami nadzorczymi organów PIP są między innymi decyzje, o których mowa w art. 11 pkt. 1 do 75.
Nie ulega wątpliwości, że akty nadzorcze
organów PIP są decyzjami administracyjnymi wydawanymi w postępowaniu administracyjnym. Problematykę tę w określonym zakresie regulują przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w pozostałym natomiast
odsyłają do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Do materii tej odno-

si się art. 12 ustawy o PIP, który stanowi:
W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nie uregulowanych w ustawie bądź w przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach
szczególnych stosuje się przepisy ustawy z 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., nr 30,
poz. 168 z późn. zm.) 6.
Aby postępowanie administracyjne mogło
być realizowane zgodnie z wymogami prawa,
powinno być przeprowadzone zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi zasadami, a także
procedurami. Jest to szczególnie ważne
przy rozpoznawaniu spraw w pierwszej instancji, które kończą się wydaniem decyzji
lub postanowień. Ogólne zasady postępowania administracyjnego zostały ujęte w rozdziale drugim kodeksu postępowania administracyjnego (art. 6 do 16) 7. Ustalają one dyrektywy działania organów administracyjnych,
których niezastosowanie, bądź błędne ich zastosowanie, traktowane jest jako rażące naruszenie przepisów postępowania administracyjnego. Ogólne zasady tego postępowania
obowiązują na wszystkich jego etapach.

Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należy zaliczyć
między innymi zasady: praworządności,
prawdy obiektywnej, czynnego udziału
stron w postępowaniu. Te zasady oraz inne zostały wymienione wprost w przepisach
kodeksu postępowania administracyjnego stanowią logiczną konsekwencję przepisów
prawa.
Zasada praworządności, zwana też zasadą legalności, wyrażona została w art. 7 Konstytucji RP, który stanowi: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa8. Jej rozwinięciem są przepisy art. 6 i 7
k.p.a., które stanowią, iż organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów
prawa, a w toku postępowania stoją na straży praworządności9.
Zasada praworządności ma najwyższą
rangę wśród zasad obowiązujących w postępowaniu administracyjnym. Według niej,
organy administracji publicznej działają
na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, prawem takim będą Konstytucja,
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodo-

we oraz rozporządzenia10. Wymienione źródła prawa są zamkniętym katalogiem aktów
normatywnych stanowiących podstawę wydania decyzji administracyjnej.
Podstawowym źródłem prawa powszechnie obowiązującego przy wydawaniu decyzji przez organy PIP są postanowienia Konstytucji RP. Stanowią one,
że Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy (art. 24) oraz każdy
ma prawo do bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy (art. 66). Natomiast zatrudnionemu powinno być zagwarantowane minimalne wynagrodzenie za pracę, a jego wysokość określa ustawa11. Realizację tych
praw i obowiązków z nich wynikających dla
pracodawców określają inne przepisy powszechnie obowiązujące. Unor mowania
w nich zawarte muszą być zgodne z „duchem” Konstytucji, dotyczą bowiem praw
i obowiązków obywateli, a więc wartości nadrzędnych np. naruszania praw pracowniczych
przez pracodawców w stosunku do zatrudnionych przez nich obywateli-pracobiorców.
W przypadkach wątpliwych, przepisy konstytucyjne stanowią także podstawę dla prawidłowej interpretacji przepisów niższej rangi.
W praktyce, w podstawach prawnych
wydanych decyzji nie powołuje się odpowiednich postanowień konstytucyjnych,
lecz inne przepisy powszechnie obowiązujące, które są uszczegółowieniem przepisów
konstytucyjnych. Podstawowymi aktami normatywnymi stanowiącymi podstawę wydania
decyzji przez organ PIP będą: ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (art. 11 pkt. 1 do 7) 12
oraz ustawa Kodeks pracy, między innymi
art. 15 oraz przepisy zawarte w dziale X. Określają one szczegółowo obowiązki pracodawców
w zakresie zapewnienia pracownikom prawa
do bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy. Wymienione przepisy dotyczą także innych osób świadczących pracę, a także studentów i uczniów (art. 304 k.p.) 13.
Przepisami powszechnie obowiązującymi
stanowiącymi podstawę wydania decyzji będą także umowy międzynarodowe ratyfikowane i ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Zgodnie
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z art. 241 ust. 1 Konstytucji RP – Umowy międzynarodowe ratyfikowane dotychczas przez
Rzeczpospolitą Polską na podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych i ogłoszone w Dzienniku Ustaw,
uznaje się za umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i stosuje się
do nich przepisy art. 91 Konstytucji, jeżeli
z treści umowy międzynarodowej wynika, że
dotyczą one kategorii spraw wymienionych
w art. 89 ust. 1 Konstytucji14. Natomiast te
umowy międzynarodowe, które nie są ratyfikowane i tym samym nie ogłoszono
ich w Dzienniku Ustaw, nie mogą być zaliczone do prawa powszechnie obowiązującego, a tym samym nie mogą stanowić
podstawy wydanej decyzji.
W podstawie prawnej decyzji można zamieszczać także przepisy rozporządzeń.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, rozporządzenia są wydawane przez organy
wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie
i w celu jej wykonania15.
W myśl Konstytucji RP organami uprawnionymi do wydawania rozporządzeń są:
Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie oraz Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji16. Tylko takie rozporządzenia mogą stanowić podstawę wydania decyzji, gdyż ujęte zostały w katalogu
przepisów powszechnie obowiązujących.
Natomiast, jeśli chodzi o uchwały Rady
Ministrów, czy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, bądź określonych ministrów, mimo iż wydawane są na podstawie upoważnienia ustawowego, mają jednak charakter wewnętrzny i nie mogą
stanowić podstawy wydanych decyzji.
Decyzje bowiem rozstrzygają o prawach
i obowiązkach obywateli, a także osób prawnych i innych podmiotów. Często też ich sytuacja prawna poprzez wydanie decyzji może mieć dla nich negatywne skutki. Aktami
prawnymi, które nie mogą stanowić samoistnej podstawy wydania decyzji będą także
przykładowo: preambuły aktów normatywnych, uchwały Rady Ministrów, zarządzenia

poszczególnych ministrów, porozumienia
zawarte pomiędzy organami administracji publicznej a organizacjami społecznymi, instrukcje zarówno wewnętrzne organu wydającego decyzję, jak też obwiązujące u adresata
decyzji. Ponadto: postanowienia wojewody,
zalecenia, wytyczne, okólniki, normy techniczne. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 czerwca 1982 r.
(II SA/532/82, OSPiKA 1983), w żadnym
przypadku akt prawny tej rangi nie może
zmienić ani określonych ustawą praw i obowiązków obywateli, ani też podstawowego trybu postępowania administracyjnego w akcie
ustawowym, jakim jest kodeks postępowania
administracyjnego. Gdyby tego rodzaju akty prawne były powołane w podstawie prawnej wydanej decyzji jako jedyne, to wówczas
decyzje takie należałoby traktować jako wydane bez podstawy prawnej. Wymienione akty prawne mogą służyć jedynie dla ułatwienia postępowania administracyjnego przy załatwianiu spraw.
Podsumowując ten wątek zagadnienia
należy stwierdzić, że w przypadku konfliktu
pomiędzy wydaną decyzją administracyjną,
a innymi zasadami procesu administracyjnego, zasada praworządności ma pierwszeństwo. Jej naruszenie stanowi podstawę
do wzruszenia wydanej decyzji, jako sprzecznej z prawem. Taka sytuacja prawna obliguje właściwe organy administracyjne do stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 156
§ 1 pkt. 2 k.p.a. 17.
Przeprowadzenie analizy zasady praworządności było uzasadnione tym, że jej niezachowanie może skutkować daleko idącymi
negatywnymi konsekwencjami prawnymi
w postępowaniu administracyjnym.
Zasada prawdy obiektywnej wynika
z art. 7 k.p.a. 18. W pracy inspektorskiej ma
ona szczególne znaczenie przy dokonywaniu
ustaleń kontroli. Obowiązki inspektora pracy,
w tym względzie, określa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (art. 21 do 29) 19. Organy PIP mają podejmować wszelkie działania określone ustawą, które powinny
gwarantować ustalenie obiektywnego
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie Oddział w Odolanowie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DEFRO”
w Rudzie Strawczyńskiej

Produkuje z gazu zaazotowanego, gaz wysokometanowy tłoczony do krajowej sieci przesyłowej, a także odzyskuje z niego hel, który poddawany jest procesom oczyszczania i skroplenia. Zastosowano stały monitoring w obiektach i strefach zagrożenia wybuchem, połączony z automatycznym sterowaniem wentylacją awaryjną, systemem odcięć dopływu oraz zrzutu gazu.
Kolumny destylacyjne gazu zaopatrzono w system zraszania zabezpieczający przed promieniowaniem cieplnym. Zastosowano izolacje termiczne. Obniżono drgania mechaniczne i poziom
hałasu. Dokonano hermetyzacji procesu produkcji.
Tomasz Jaskólski, dyrektor Oddziału PGNiG S.A. w Odolanowie: Skuteczne wdrożenie zasad bhp możliwe jest przy świadomym zaangażowaniu wszystkich pracowników.

Prowadzi produkcję urządzeń: grzewczych, podających paliwo, budowlanych oraz części zamiennych do własnych wyrobów. Wprowadzono nową technologię cięcia laserem oraz technologię spawania opartą na zastosowaniu półautomatów i robotów spawalniczych. Zainstalowano
wyciągi stanowiskowe pyłów spawalniczych, parawany ograniczające promieniowanie i hałas.
Zainwestowano w nowe urządzenia ślusarskie. Zmodernizowano transport wewnątrzzakładowy.
Lakiernie wyposażono w podwójny system gaśniczy. ZZZ
Robert Dziubeła, współwłaściciel przedsiębiorstwa: Rozwój firmy jest nierozerwalnie związany z doskonaleniem działań w zakresie poprawy stanu bhp pracowników i osób z firm zewnętrznych świadczących usługi dla zakładu.
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stanu spraw, czyli tzw. prawdy obiektywnej. Dla jej ustalenia, inspektor pracy podejmuje działania polegające między innymi na:
przeprowadzaniu oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń,
przebiegu procesów technologicznych i pracy, żądaniu pisemnych i ustnych informacji
w sprawach objętych kontrolą, przesłuchiwaniu osób, żądaniu okazania dokumentów dotyczących zagadnień technicznych i technologicznych, a także przedłożenia akt osobowych
i innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań służbowych. Zebrane dowody
podlegają ocenie inspektora pracy. Na ich podstawie ustalany jest stan faktyczny, który porównywany jest z obowiązującym prawem. Taka jest bowiem istota każdej kontroli.
Wszelkie ustalenia kontroli dokumentowane są w formie protokołu. Jeśli ustalony stan
faktyczny jest sprzeczny z obowiązującym prawem, inspektor pracy wydaje stosowne
środki nadzoru, a wśród nich decyzje. Stąd
też ważne jest, aby dokonane ustalenia były bezsporne, tj. poparte odpowiednimi dowodami z oględzin oraz dokumentami zgromadzonymi w czasie kontroli. Brak wnikliwości w dokonanych ustaleniach, tj. niepełne
udokumentowanie opisanych stanów faktycznych czy prawnych i wydanie na tej podstawie decyzji może, w postępowaniu odwoławczym, skutkować uznaniem takiej decyzji
za nieważną (art. 156 k.p.a.).
Zasada prawdy obiektywnej jest ściśle
związana z zasadą praworządności. Uwzględnia ona interes społeczny i słuszny interes
obywateli.
Kolejna, ważna zasada, która musi być respektowana w postępowaniu administracyjnym, a także w całej działalności inspektorskiej
jest zasada czynnego udziału stron w postępowaniu. Wynika ona z art. 10 k.p.a. 20.
Stanowi on, iż organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych

żądań. Wyjątkiem są sprawy, których załatwienie nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego.
W sferze dotyczącej bezpieczeństwa pracy,
obowiązek zachowania tej zasady wiąże się
z realizacją następujących przepisów ustawy
z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy: art. 11 pkt. 2, 3 i 4, oraz art. 21, 23
i 2421. Przejawami tej zasady w procesie kontrolnym, który może prowadzić do wydania decyzji są, miedzy innymi: prawo wypowiadania
się kontrolowanych, co do wyników postępowania dowodowego (wyników kontroli) oraz
do zgromadzonych dowodów i materiałów
w sprawie łącznie ze zgłaszaniem zastrzeżeń
do ustaleń kontroli, zgłaszania środków dowodowych, składania wyjaśnień itp. czynności.
Wszelkie zastrzeżenia do ustaleń kontroli powinny być wówczas zbadane, a w przypadku
stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, należy
zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokółu (art. 30 ust. 2 pkt. 15 i ust. 6 ustawy
z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy) 23.
Niezachowanie wymienionych dotychczas zasad procedury administracyjnej, może skutkować nieważnością decyzji oraz narazić organ PIP na odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.
Do innych zasad mających zastosowanie
w procedurze administracyjnej będą należały między innymi zasady: pogłębiania zaufania do organów państwa, a także pogłębiania
świadomości i kultury prawnej obywateli
(art. 8 k.p.a.), przekonywania (art. 11 k.p.a.),
szybkości i prostoty postępowania (art. 12
k.p.a.), pisemności (art. 14 k.p.a.) oraz
dwuinstancyjności (art. 15 k.p.a.) 24.
Zachowanie przez organy PIP wymienionych zasad procedury administracyjnej jest
ich ustawowym obowiązkiem. Rzetelna ich
realizacja w procesie administracyjnym pozwoli na uniknięcie błędów proceduralnych
i przyczyni się do prawidłowego stosowania
prawa w działalności kontrolnej.
Henryk Buchowicz
OIP Kielce
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Rozważania (cz. 2)

Rzeczoznawca resortowy
Dariusz Smoliński

Wieloletnie obserwacje pracy rzeczoznawców ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mogą skłaniać do wniosku, że profesja ta zatraciła swój pierwotny sens i znaczenie. Zasadniczym tego
powodem może być brak radykalnych zmian w funkcjonowaniu tej grupy zawodowej, choć
pewne próby były podejmowane już w połowie lat 90 XX wieku, o czym pisaliśmy listopadowym numerze IP.
Kolejną zmianą systemową dotyczącą
rzeczoznawców ds. bezpieczeństwa i higieny pracy miała być zmiana przepisów
z 1996 roku.1 Zakładała ona, że rzeczoznawcy będą mieli za zadanie opiniowanie
projektów nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo
ich części, w których przewiduje się pomiesz cze nia pra cy, bio rąc przy tym
pod uwagę specyfikę, charakter i przeznaczenie obiektu budowlanego lub jego części, a zwłaszcza warunki wynikające z części technologicznej projektu (§ 3 rozporządzenia z 1996).2 Opiniowanie to miało polegać w szczególności na sprawdzeniu
przez rzeczoznawcę zgodności przy jętych rozwiązań z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ergonomii oraz z Polskimi Normami, a także
skontrolowaniu, czy przyjęte rozwiązania likwidują bądź ograniczają zagrożenia,
jakie może spowodować projektowany
pro ces tech no lo gicz ny. W sto sun ku
do wcześniejszych przepisów dotyczących pracy projektantów-specjalistów zmiana była potwierdzeniem już istniejącej zasady, że rzeczoznawca ma nie być projek-
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tantem-koordynatorem zajmującym się
na etapie projektowania specjalistycznymi
kwestiami z zakresu bhp, lecz jedynie
sprawdzającym gotową dokumentację projektową bezpośrednio przed przedłożeniem jej do akceptacji organowi administracji budowlanej.
Zmiana sposobu i zakresu pracy rzeczoznawców stała się na tyle istotna, że
w dużym stopniu spowodowała zachwianie
sensu funkcjonowania rzeczoznawców.
U podstaw tej zmiany leży fakt, że rzeczoznawcy przestali być fachowcami doradzającymi projektantom, a stali się urzędnikami zatwierdzającymi projekt pod względem bhp. Projektanci-specjaliści, działający przy dużych branżowych biurach projektów, stale koordynowali prace nad projektem w ramach zapewnienia wymagań bhp
i ergonomii zagłębiając się w dokumentację projektową zarówno budowlaną, jak
i technologiczną nie tylko w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, lecz także na etapie budowy i urządzania obiektu w maszyny i urządzenia,
a także instalacje technologiczne. Teraz
rzeczoznawcy już nie mieli tego robić.

Podział na grupy
Wprowadzono jeszcze jedną zmianę polegającą na podziale rzeczoznawców bhp
na grupy. Legislator uzasadniał to tym, że
„…uprawnienia projektanta-specjalisty obejmowały całokształt zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich rodzajach budownictwa, co w praktyce oznaczało, że niezależnie od kierunku wykształcenia projektant-specjalista mógł opiniować
również projekty niezwiązane z jego specjalnością. Natomiast rozporządzenie, wprowadzając ścisłą specjalizację, ustala zakres
uprawnień, nadawanych rzeczoznawcy
przez głównego inspektora pracy, dostosowany do wykształcenia posiadanego przez
rzeczoznawcę i jego praktyki zawodowej, zapewniając tym samym wysoką jakość opracowywanych opinii.”3
W rzeczywistości podział na grupy był
prostym przełożeniem dotychczasowej
resortowej praktyki, że rzeczoznawcy powinni opiniować w branży, z którą są
związani.

Dokończenie na stronie 18.
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FAURECIA Gorzów Spółka z o.o.

Grupa Żywiec S.A. Browar w Żywcu

Produkuje elementy wyposażenia wnętrz samochodów – deski rozdzielcze i panele drzwiowe. Ma nowoczesną linię produkcyjną. Wdrożono program „10 podstaw bhp” – zasad, które muszą być znane i stosowane przez wszystkich pracowników. Dokonano analizy ergonomicznej każdego stanowiska pracy. Podjęto działania korygujące w przypadku wysokiego ryzyka związanego z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego. Przed rozpoczęciem pracy każda maszyna jest testowana pod kątem prawidłowego działania układów bezpieczeństwa.
Artur Zieleń, dyrektor zakładu: Dla kierownictwa i pracowników najważniejsze jest zminimalizowanie zagrożeń i wypadków. Jednym z elementów doskonalenia warunków bezpieczeństwa jest wdrażanie „Dziesięciu podstaw bhp”, które prowadzą do ograniczenia ryzyka związanego z pracą.

Produkcja piwa odbywa się w scentralizowanym procesie ważenia, fermentacji i filtracji, a rozlew następuje na 6 liniach produkcyjnych. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z gazami
CO2, H2S, CH4, H2 zainstalowano wentylację bytową i awaryjną wraz z systemem detekcji i sygnalizacją ostrzegawczą. Wdrożono procedurę postępowania na wypadek wycieku amoniaku.
Przebudowano oddziały magazynowe i stację dozowania chemicznych substancji niebezpiecznych. W zakładzie stosowane są stałe systemy tłumienia wybuchów oraz urządzenia do bezpłomieniowego wyprowadzania wybuchów w instalacjach przygotowania i przesyłu słodu.
Jerzy Dwornicki, dyrektor Browaru w Żywcu: Zarówno w sferze produkcyjnej jak i bezpieczeństwa wykorzystujemy filozofię ciągłej poprawy opartej na metodologii TPM, której nadrzędnym hasłem jest „kultura zera strat”.
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Laury dla organizatorów

bezpiecznej pracy

Główny inspektor pracy Tadeusz J. Zając uhonorował nagrodami
i wyróżnieniami zwycięzców 17. edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.
Podczas gali konkursu, która odbyła się 23 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie siedmiu pracodawców otrzymało
statuetki Mecum Tutissimus Ibis, czyli „Ze mną jesteś najbezpieczniejszy”, a czterech zostało wyróżnionych.
Konkurs promuje najlepsze praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa
i ochrony pracy.

Dokończenie ze strony 15.

Rzeczoznawca resortowy
Wcześniej uprawnienia wydawały organizacje techniczne, ograniczając możliwość opiniowania projektantom-specjalistom projektów do określonej branży, z której się wywodzili lub byli związani formalnym wykształceniem. Wydaje się, że ustawodawcy zabrakło tu wyobraźni, że rzeczywistość gospodarcza ulega drastycznym zmianom i spojrzenie
na procesy inwestycyjne z PRL -owskiej perspektywy szybko rozminie się z gospodarczymi realiami.
Dokonany w rozporządzeniu podział na grupy rzeczoznawców był prostą kontynuacją już
nieistniejącego podziału przemysłu na resorty. Co prawda w 1996 roku istniały jeszcze ministerstwa, a w nich resorty odpowiedzialne
za poszczególne gałęzie gospodarki, ale traciły one znaczenie głównie w wymiarze bezpośredniego nadzoru (własnościowego)
nad poszczególnymi gałęziami przemysłu. Nie
można zapominać, że do 1989 roku przemysł
polski w większości znajdował się bezpośrednio w rękach państwa. Właściwi ministrowie
mieli możliwość oddziaływania na poszczególne przedsiębiorstwa, nazywane wtedy zakładami. W takich okolicznościach państwo było bezpośrednio lub pośrednio pracodawcą tysięcy pracowników zatrudnionych w państwowych zakładach produkcyjnych. Państwo
także było głównym inwestorem budującym
nowe i przebudowującym istniejące zakłady
pracy. Z tych powodów praktycznie każdy resort miał w swoich strukturach biura projektów tworzące na potrzeby tych resortów dokumentacje techniczne, architektoniczne,
konstrukcyjne i technologiczne.
W szczytowym okresie lat 70 XX wieku
praktycznie każda branża miała centralne
i wojewódzkie jednostki projektowe nazywane resortowymi lub branżowymi biurami projektów. Powstawały też rejonowe zakłady inwestycji, które zajmowały się głównie budownictwem powszechnym i komunalnym. Resortowe, branżowe, rejonowe biura projektów zajmowały się kompleksowym projektowaniem zakładów pracy i otoczenia z nimi
związanego. Z tych powodów niejednokrotnie zespół projektowy nie tylko projektował
sam zakład produkcyjny, lecz także obiekty
szkół przyzakładowych, żłobków i przedszkoli przyzakładowych, hoteli robotniczych,
a nawet osiedli zakładowych. Wieloosobowe
zespoły projektantów pracowały najpierw
nad opracowaniem dokumentacji projektowej, a następnie uczestniczyły w ramach nadzoru autorskiego przy wznoszeniu inwestycji. W skład tych zespołów wchodzili architekci, inżynierowie konstruktorzy tzw. branżowcy, czyli inżynierowie projektujący poszczególne rodzaje instalacji (wodno-kanalizacyjne i sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, itd.). W skład tych zespołów wchodzili ta-

kże konsultanci i rzeczoznawcy z różnych
dziedzin, w tym projektanci-specjaliści (rzeczoznawcy bhp).
Interdyscyplinarność

jektu, jako zgodnego – lub nie – z przepisami bhp.
Opiniowanie „skorupy”
Rzeczoznawcy bhp, także w coraz to mniejszym zakresie mieli co opiniować. Nie chodzi
tu bynajmniej o liczbę odnośnej dokumentacji projektowej, lecz o jej zawartość. Ponieważ
proces inwestycyjny uległ głębokim przemianom w wyniku zmian gospodarczych, dokumentacje projektowe rzadziej zawierają szczegółowe rozwiązania technologiczne, pozostawiając te kwestie przyszłym użytkownikom
obiektu. Tym samym, rzeczoznawcy ds. bhp
zaczęli opiniować wyłącznie projekty architektoniczno-budowlane, które nie zawierały rozwiązań technologicznych. Rzeczoznawcy ds.
bhp pozostawało jedynie opiniowanie „skorupy” obiektu, dla której często inwestor nawet
nie precyzował, co w przyszłości ma się
w niej mieścić, tj. jaki rodzaj produkcji lub
usług. Stan ten przypieczętowały zmiany prawa budowlanego. Zwolniono inwestorów z obowiązku wykonywania szczegółowych projektów
obiektów budowlanych łącznie z projektem wykonawczym i technologicznym.4
W polskiej mentalności i kulturze prawnej, gdy coś nie jest nakazane tego robić nie
trzeba. Tym samym, w coraz większym
stopniu wyposażanie pomieszczeń pracy
w maszyny i urządzenia nie było poprzedzane formalnymi działaniami projektowymi.
W efekcie, nie było także poddawane opiniowaniu ze strony rzeczoznawcy ds. bhp,
zwłaszcza, że istniejące regulacje prawne
praktycznie nie nakładały obowiązku egzekwowania takiego wymogu. Z jednej strony
opinia rzeczoznawcy na projekcie architektoniczno-budowlanym (bez części technologicznej) była wystarczająca do uzyskania pozwolenia na budowę, a z drugiej strony
sankcja z art. 283 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy
stała się „martwa”. Zmiany systemowe spowodowały, że trudno w aktualnym stanie
prawnym określić, kto podlega sankcji
za ewentualne wykroczenie z tego tytułu.
Sformułowanie: „kto wbrew obowiązkowi nie
zapewnia, aby budowa lub przebudowa
obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów
uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców”
straciło praktycznie swojego pierwotnego adresata, którym był kierujący zakładem pracy. Aktualnie zapis ten odnosi się do inwestora w rozumieniu prawa budowlanego, który nie jest często nawet pracodawcą w rozumieniu prawa pracy, a tym samym w żaden
sposób nie może podlegać tego rodzaju
sankcji. Ponadto formalnie projekty będące
załącznikiem do pozwolenia na budowę mają opinię rzeczoznawcy bhp, choć odnoszą-
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Wskazane uzasadnienie zmian z 1996 roku
jest z gruntu fałszywe, gdyż interdyscyplinarność projektantów-specjalistów była niezbędna. Oczywiście niejednokrotnie byli specjalistami w swoim branżowym zakresie z racji wykształcenia (np. w branży spożywczej czy
chemicznej), niemniej ich praca wymagała szerokiej wiedzy z zakresu bhp, gdyż obok obiektów ściśle produkcyjnych (np. hali produkcyjnej) opiniowali także obiekty towarzyszące, będące obiektami energetycznymi (np. kotłownie przyzakładowe, stacje transformatorowe)
lub biurowymi (np. budynki administracyjne).
Tę zasadę nadal potwierdza ministerstwo
w wykładniach jakie wydało do rozporządzenia wskazując, że rzeczoznawca posiadający
uprawnienia np. grupy 2.7. (przemysł lekki) może opiniować wszystkie typy obiektów znajdujące się na terenie danego zakładu włókienniczego niezależnie, jaką funkcję pełnią i pod jaką grupę uprawnień by podlegały gdyby występowały samodzielnie. Tym samym kotłownię
na terenie zakładu włókienniczego może opiniować rzeczoznawca w grupie 2.7., a taką samą kotłownię, jednak nie wchodzącą w skład
zakładu należącego do przemysłu lekkiego, może opiniować wyłącznie rzeczoznawca posiadający uprawnienia w grupie 2.3 (energetyka).
Należy także wskazać, że nie tylko gospodarcze otoczenie pracy rzeczoznawców w połowie lat 90 XX wieku uległo zmianie, lecz
także otoczenie prawne. W szczególności należy tu przypomnieć zmiany w ustawie
o Państwowej Inspekcji Pracy oraz w prawie
budowlanym. Istotnie wpływały one na sposób funkcjonowania rzeczoznawców bhp.
Ostatnia dekada XX wieku przesądziła
o powolnym rozpadzie resortowych, branżowych i rejonowych biur projektów. Te, które przetrwały okres zmian ustrojowo-gospodarczych, także zmieniły swój charakter
i sposób funkcjonowania. Wszystkie uległy
procesowi przekształceń własnościowych
i restrukturyzacji. Równocześnie z rozpadem
istniejących dużych biur projektowych powstawały firmy. Ich właścicielami i pracownikami stawali się dotychczasowi pracownicy wielkich biur. Praca projektantów w coraz większym stopniu zmierzała do niesformalizowanych struktur opartych na jednoosobowej działalności gospodarczej. Rolę projektanta-specjalisty (a potem rzeczoznawcy ds.
bhp) powoli spychano poza nawias działań
w obszarze projektowania i konsultacji
na etapie projektowania, ograniczając jego
rolę do administracyjnego zaopiniowania pro-
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cą się, jak już pisałem, wyłącznie do „skorupy” obiektu. Trudno tym samym zarzucać,
że projekt nie posiada pozytywnie zaopiniowanej części technologicznej w sytuacji,
gdy z jednej strony prawo w ogóle nie wymaga wykonania projektu części technologicznej, a z drugiej projekt wymagany do pozwolenia na budowę opinię taką posiada. Tego
stanu rzeczy nie zmienia opinia Ministerstwa5
wskazująca, że rzeczoznawca powinien żądać
części technologicznej przed zaopiniowaniem
projektu, gdyż prawo defacto nie przewiduje, w jakim trybie takie żądanie rzeczoznawca może skierować oraz kto powinien być adresatem takiego żądania (architekt, inny projektant, czy też inwestor?). Ministerstwo
zresztą samo tu jest niekonsekwentne, gdyż
równocześnie wskazuje, że w sytuacji, gdy
projekt nie ma części technologicznej i nie
wiadomo, jakie będzie miał ten obiekt ostatecznie przeznaczenie, rzeczoznawca powinien na projekcie zawrzeć klauzulę „po podjęciu decyzji o przeznaczeniu obiektu należy przedstawić projekt do ponownego zaopiniowania”.
Sporny rozdział
uprawnień
Branżowość rzeczoznawców bhp powoduje wątpliwości, jakiej grupy rzeczoznawca bhp
powinien opiniować poszczególne obiekty budowlane i jak należy interpretować granice
poszczególnych grup uprawnień? Problemy
z rozdziałem tych uprawnień stają się punktem sporów formalno prawnych pomiędzy
rzeczoznawcami a Państwową Inspekcją
Pracy oraz organami administracji i nadzoru budowlanego. Interpretacje przepisów wydawane przez Ministerstwo nie ułatwiają rozwiązania tych problemów.
Podłoże sporu kolejny raz leży w historycznych uwarunkowaniach. Przed 1996 rokiem
projektanci-specjaliści, pracujący jako konsultanci przy branżowych biurach projektów,
opiniowali wszystkie obiekty powstające
w biurze danej branży. Były to projekty samych zakładów pracy, jak i infrastruktury
związanej z danym zakładem. Tak więc,
projektant rzeczoznawca bhp, działający
przy biurze projektów zajmującym się projektowaniem zakładów branży włókienniczej nie tylko opiniował projekty hal produkcyjnych, lecz także projekty obiektów biurowych, oczyszczalni ścieków, kotłowni, przyzakładowych zajezdni kolejowych a nawet
przedszkoli i szkół przyzakładowych oraz sklepów i stołówek zakładowych. Opiniował
wszystko, co wiązało się z funkcjonowaniem zakładu danej branży. Zmiany z 1996
roku z jednej strony utrwalały tę zasadę,
a z drugiej wskazywały, że rzeczoznawca musi mieć odpowiednie przygotowanie zawodowe w zakresie opiniowanego projektu. Znamiennym przykładem tych różnic interpre12/2010 IP

tacyjno-prawnych jest stanowisko ministerstwa w zakresie granic uprawnień rzeczoznawców. To samo ministerstwo z jednej strony wskazuje, że projekt kotłowni na terenie
huty może opiniować rzeczoznawca posiadający uprawnienia w grupie 2.2. (hutnictwo)
– co jest zgodne z historycznym umocowaniem rzeczoznawców, a z drugiej wskazuje
że pomieszczenie sprzedaży leków gotowych (aptekę) w hipermarkecie musi opiniować rzeczoznawca posiadający uprawnienia w grupie 4.4. (zakłady opieki zdrowotnej)
– co jest zerwaniem wcześniejszej zasady
i wskazuje, że hipermarket, w którym ma być
apteka, powinien zaopiniować rzeczoznawca specjalizujący się w zakładach opieki
zdrowotnej lub też dwóch rzeczoznawców, jeden z grupie budownictwa powszechnego
i drugi (wyłącznie w stosunku do pomieszczeń apteki) z grupą 4.4.
Granice branżowe
Na marginesie pozostają także inne pytania związane z granicami uprawnień rzeczoznawców. Aktualnie bowiem trudno jest
określić, gdzie przebiega granica pomiędzy
samymi branżami? To, co kiedyś było jasną
granicą z tytułu przyporządkowania do poszczególnych ministerstw (górnictwa, przemysłu spożywczego, przemysłu lekkiego,
itd.), teraz pozostaje jedynie w sferze domysłów. Sztandarowym przykładem wątpliwości z tym związanych jest przyporządkowanie zakładu produkcji kadłubów statków.
W ujęciu historycznym jest to bez wątpienia
przemysł stoczniowy. Co jednak, jeśli kadłuby produkuje się nie ze stali, lecz z laminatów (tworzywa sztuczne)? Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, odpowiednim powinien tu być rzeczoznawca w grupie 4.3. (gospodarka morska). Czyż jednak nie właściwszym byłby tu rzeczoznawca związany
z przemysłem tworzyw sztucznych, czyli
w grupie 2.6? A ponadto, jak wpłynie na wybór rzeczoznawcy sytuacja, gdy w tym samym
zakładzie, oprócz kadłubów statków, produkowane będą obudowy do wiatraków (co
obecnie jest bardzo częstą sytuacją)?
W tych okolicznościach wydawało się, że
zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, jaka miała miejsce w 2007 roku,6 umożliwi zrefor mowanie zasad funkcjonowania
rzeczoznawców i przywróci im pierwotną rolę i znaczenie. Niestety, tak się nie stało. Ministerstwo, jakby nie dostrzegając problemu,
dokonało tylko kosmetycznej zmiany przepisów rozporządzenia z 1996 roku7 i w grudniu 2007 roku wydało nowe rozporządzenie
zawierające praktycznie niezmieniony podział
rzeczoznawców na grupy. Co prawda dokonało też pewnych zmian konsolidujących poszczególne grupy rzeczoznawców, ale jedynie w obrębie grupy 1 (budownictwo powszechne i komunalne) i 3 (budownictwo rol-

no-spożywcze). Zmiana ta jednak jest dalece niewystarczająca i nie uwzględnia aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej.
Pozostawienie nierealistycznego podziału rzeczoznawców na grupy i sprowadzenie
ich jedynie do administracyjnego zatwierdzania projektów pod względem bhp powoduje
także, że Polska nie w pełni wdrożyła postanowienia dyrektywy 92/57/EWG.8 Przywrócenie pier wotnej roli rzeczoznawcy ds. bhp
mogłoby z powodzeniem stanowić wypełnienie obowiązku ustanawiania koordynatora ds.
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na etapie
projektowania inwestycji. Niemniej, jak się
wydaje, ministerstwo nie widzi konieczności
wprowadzania jakichkolwiek zmian legislacyjnych.
Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli ustawodawca nie rozwiąże problemów
związanych z funkcjonowaniem rzeczoznawców bhp, to ich rola stanie się marginalna
z perspektywy wpływu na kształtowanie
bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy. Tym samym rzeczoznawcy staną się
zupełnie zbędni. A może już są zbędni i tylko powiększają koszt inwestycji o wartość
„stempla na projekcie”?
Dariusz Smoliński
OIP Gdańsk
Przypisy:
1
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny
pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów
na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62, poz. 290).
2
Dariusz Smoliński: Nie potrzeba uprawnień
budowlanych, Inspektor Pracy Nr 3/ 2001, str. 12.
3
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej na interpelację
nr 941 w sprawie interpretacji i stosowania przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. dotyczącego uprawnień
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
4
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906).
5
Pismo DPR-IV-4102-1185/KZ/09 skierowane
do Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu a dotyczące zasad opiniowania
projektów przez rzeczoznawców bhp.
6
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106).
7
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 247, poz. 1835).
8
Dyrektywa 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r.
w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych
lub ruchomych budowach.
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Praktyczne wskazówki

Inspektor pracy
w postępowaniu karnym

Eugeniusz Dąbrowski

Kierując do prokuratury zawiadomienia dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową czy w sprawie udaremnienia lub
utrudnienia kontroli, inspektorzy pracy często spotykają się z nieuzasadnionym – w ich przekonaniu – umorzeniem dochodzenia lub niekiedy nawet z odmową jego wszczęcia. Doświadczenia wyniesione ze współpracy w tym zakresie z prokuraturą skłoniły mnie do wskazania
na łamach IP sposobów na, w miarę skuteczne egzekwowanie odpowiedzialności pracodawców za popełniane przez nich przestępstwa.
Jeden z częściej sygnalizowanych w niektórych okręgowych inspektoratach problemów dotyczy wpisywania przez policjantów i prokuratorów w protokołach przesłuchania adresów domowych inspektorów
pracy. W naszym miesięczniku z marca 2010 r. Monika Wroniecka z OIP-u w Warszawie w sposób bardzo kompetentny uzasadniła bezpodstawność takiej
praktyki. Niestety, przywołane przez autorkę argumenty prawne nie są brane
pod uwagę przez policjantów, a nawet prokuratorów. Jak zatem skutecznie wyjaśnić
np. policjantowi, że w protokole przesłuchania ma wpisać wyłącznie adres służbowy inspektora pracy? W moim przypadku,
jeżeli policjant chce zapisać mój adres domowy w protokole przesłuchania, co akurat w Elblągu zdarza się bardzo rzadko,
wtedy pytam: czy jeżeli przesłuchuje kolegę policjanta w związku z jego służbową
inter wencją, to wpisuje do protokołu jego
adres domowy? Zawsze pada ta sama odpowiedź: nie, bo to jest przecież funkcjonariusz państwowy. – To w takim razie proszę pisać wyłącznie mój adres służbowy,
bo ja również jestem funkcjonariuszem
państwowym – odpowiadam i zawsze
przynosi to właściwy efekt.
Nie protestuję natomiast, gdy po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jestem wzywany do przyjęcia tego zawiadomienia w formie protokołu sporządzanego z reguły przez policjanta. Praktyka ta ma bowiem umocowanie
prawne w art. 304a kodeksu postępowania karnego. Protokół z ustnego przyjęcia
zawiadomienia jest ponadto jednocześnie
przesłuchaniem składającego zawiadomienie w charakterze świadka, a przecież
przesłuchanie takie jest niezbędne. Gorzej,
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że często na tym działanie prokuratury
– a w praktyce działającej na jej zlecenie
policji – kończy się i przed upływem terminu na podjęcie stosownej decyzji dostaję zawiadomienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, a w przypadku wszczęcia dochodzenia dostaję postanowienie o jego umorzeniu.
Na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, jak i na postanowienie
o umorzeniu dochodzenia można złożyć
zażalenie do sądu rejonowego. Tyle tylko,
że jeszcze nie zdarzyło się, aby sąd moje zażalenie uwzględnił i to nie tylko
w przypadku, gdy postanowienie prokuratury było w moim przekonaniu bezpodstawne, ale również bezspor nie błędne
prawnie. Przykładem może być przypadek
umorzenia przez Sąd Rejonowy w Elblągu mojego zażalenia na postanowienie
Prokuratury Rejonowej w Elblągu na umorzenie dochodzenia w sprawie o przestępstwo z art. 218 § 1 kodeksu kar nego polegającego na doprowadzeniu do zasłabnięcia i częściowego paraliżu pracownicy Oddziału ZUS w wyniku szykan jej
przełożonej. Prokurator dochodzenie
umorzyła wobec stwierdzenia czynu ściganego z oskarżenia prywatnego i braku
interesu społecznego w objęciu ściganiem
z urzędu.
Sędzia rozpatrująca zażalenie, uzasadniając swoje postanowienie o odmowie uwzględnienia zażalenia, wygłosiła praktykowaną
w takich przypadkach formułkę, że: prokurator wnikliwie sprawę rozpatrzyła i podjęła właściwą decyzję nie ustosunkowując się
w ogóle do mojego zarzutu, że przecież przestępstwo z art. 218 § 1 kodeksu karnego ścigane jest z urzędu, a nie z oskarżenia prywatnego. Na postanowienie Sądu w sprawie

oddalenia zażalenia środek zaskarżenia natomiast nie przysługuje.
W sprawach ewidentnych przestępstw
dużo lepszym sposobem jest korzystanie
z możliwości wystąpienia do prokuratury
okręgowej o objęcie nadzorem prokuratorskim dochodzenia prowadzonego przez
prokuraturę rejonową. Z możliwości tej
na przykład skorzystałem w sprawie właściciela sklepu, który zatrudniał pracownicę przez 7 dni w tygodniu po 14,5 godziny na dobę. Fałszował ewidencję czasu pracy, wypłacał pracownikom wynagrodzenie
za pracę w godzinach nadliczbowych „poza ewidencją” nie odprowadzając podatku
i składek ZUS. Popełnienie przez niego
przestępstwa z art. 218 § 1 i art. 270 § 1
kodeksu karnego było więc oczywiste. Tymczasem, po zakończeniu dochodzenia, zostałem poinformowany przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu, że mogę zapoznać
się z aktami sprawy w celu ewentualnego
zgłoszenia innych dowodów ponieważ planowane jest umorzenie dochodzenia.
W związku z tym, że w zawiadomieniu
do prokuratury przedstawiłem wszelkie
możliwe dowody na popełnienie przestępstw przez tego pracodawcę, zamiast
przeglądać akta sprawy, niezwłocznie wystąpiłem do prokuratury okręgowej o objęcie nadzorem tego dochodzenia, w wyniku czego akt oskarżenia został skierowany a pracodawca skazany.
Sam fakt skierowania przez prokuraturę aktu oskarżenia nie może jednak oznaczać zakończenia aktywności inspektora
pracy w doprowadzeniu do skazania osoby złośliwie lub uporczywie naruszającej
prawa pracownicze, narażającej zatrudnianych pracowników na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia czy skazania pracoI P 12/2010

dawcy uniemożliwiającego przeprowadzenie kontroli przez inspektora pracy. Uważam za niezbędne zgłaszanie się do udziału w procesie kar nym w charakterze
oskarżyciela posiłkowego. Od 1.07.2007 r.
inspektor pracy może być oskarżycielem
posiłkowym nie tylko w sprawach o przestępstwa z art. 225 § 2 kodeksu karnego,
ale również w sprawach o przestępstwa
z art. 218-221 kodeksu karnego. Udział
w procesie karnym uważam za niezbędny
m.in. z tego powodu, że prokuratorzy
na rozprawach zachowują się z reguły bardzo pasywnie, nie czują wagi naruszeń prawa pracy. Często zdarza się też, że w kolejnych rozprawach uczestniczy inny prokurator, który nie jest zbyt dobrze zapoznany ze sprawą.
Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie
po otrzymaniu zawiadomienia z prokuratury o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, nie czekając na wyznaczenie rozprawy.
Sąd może bowiem nie wyznaczyć rozprawy, ale na posiedzeniu niejawnym umorzyć
postępowanie. O postanowieniu o umorzeniu postępowania sąd nie zawiadamia inspektora pracy, jeżeli nie ma informacji
o tym, że inspektor chce działać w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, a tym samym móc korzystać m.in. z prawa do zaskarżenia takiego postanowienia.
Z takim przypadkiem spotkałem się
w 2009 roku. Akt oskarżenia skierowany
przez prokuraturę w wyniku mojego zawiadomienia dotyczył właścicieli cukierni,
którzy złośliwie nie wypłacali zwalnianym pracownikom wynagrodzenia za pracę m.in. poprzez fałszowanie listy płac, co
stwierdził grafolog powołany przez sąd pracy, oraz złośliwie nie wydawali świadectwa
pracy. Była to wyjątkowo bulwersująca
sprawa i dlatego byłem zdecydowany
na udział w procesie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Ze zgłoszeniem się
do udziału w postępowaniu sądowym czekałem jednak do czasu otrzymania zawiadomienia o terminie rozprawy, a tym samym uzyskania wiadomości o sygnaturze
akt sprawy sądu. Efekt był taki, że sąd
z nieznanych mi przyczyn postępowanie
umorzył, a prokurator nie złożył zażalenia
od tego postanowienia. W efekcie, wyjątkowo złośliwi pracodawcy uniknęli odpowiedzialności za swoje czyny, choć oczywiście nie ma pewności, że w przypadku
przeprowadzenia procesu wyrok byłby
skazujący, ale to już inny problem.
Eugeniusz Dąbrowski
OIP Olsztyn
12/2010 IP

Kontrola amoniakalnych
instalacji chłodniczych

W masce z demobilu
Piotr Duch

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadzili w ub.r. dziesięć kontroli w zakładach,
w których używane są amoniakalne instalacje chłodnicze. Zakres tematyczny tych kontroli był bardzo szeroki: poczynając
od kwestii przygotowania pracowników do pracy, poprzez organizowanie procesu pracy pod kątem zgodności z przepisami bhp, a kończąc na stanie technicznym obiektów, instalacji
oraz urządzeń.
W grupie skontrolowanych podmiotów
dominowali producenci żywności, z czego połowę stanowiły spółdzielnie mleczarskie. Dwóch pracodawców zajmowało
się wyłącznie magazynowaniem produktów spożywczych. W zakładach tych stosowano przede wszystkim bezpośredni
system ziębienia, w którym amoniak
jest czynnikiem bezpośrednio odbierającym ciepło z przestrzeni chłodzonej.
Często jest on uzupełniony o system pośredni, w którym amoniak służy do produkcji wody lodowej odbierającej ciepło
z przestrzeni chłodzonej. W jednym
z kontrolowanych zakładów stosowano wyłącznie system pośredni.
W instalacjach chłodniczych kontrolowanych zakładów znajdowało się od 1100 kg
do 18000 kg amoniaku, przy czym jedynie
trzy z nich zawierały ponad 2500 kg czynnika. Okres użytkowania tych instalacji wynosił od 5 do 40 lat. Część z nich była modernizowana, jednak na podstawie udzielanych wyjaśnień można przyjąć, że w stosunku do starszych instalacji, średni okres
eksploatowania bez modernizacji wynosił
około 25 lat.
Dokonane w czasie kontroli ustalenia
pozwalają na zasygnalizowanie problemów mających istotny wpływ na bezpieczeństwo pracowników i/lub innych osób
mogących znaleźć się w strefie zagrożenia.

Warunki dobre,
skierowanie złe
W zakładach eksploatujących amoniakalne instalacje chłodnicze przyjęte jest, że
w przypadku rozszczelnienia instalacji, pracownicy zatrudnieni na stanowisku maszynisty chłodniczego podejmą działania ra-

townicze, co wymaga posługiwania się aparatami tlenowymi lub powietrznymi, a także ubraniami gazoszczelnymi. Wówczas
jest to praca w warunkach zwiększonego
wysiłku zarówno fizycznego jak i psychicznego, odbiegająca w sposób istotny
od typowych czynności wykonywanych
przez maszynistę na co dzień.
Możliwość wykonywania takiej pracy
winna być zatem przedmiotem oceny lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę
lekarską nad pracownikami. Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, że w czterech przedsiębiorstwach, w skierowaniach na badania lekarskie w ogóle nie zamieszczano informacji o możliwości wykonywania takiej pracy. Skrajnym przypadkiem niewłaściwego wypełniania skierowań
było zamieszczanie w rubryce informującej o warunkach pracy, jedynie zwrotu „warunki dobre”.
Z ustaleń wynika, że we wszystkich
podmiotach, które przeprowadziły pomiary stężenia amoniaku w chronometrażu
czynności wykonywanych przez pracowników uwzględniano jedynie prace związane z nadzorem nad urządzeniami. Zanotowane war tości stosunku Cw/NDS
kształtowały się zatem na poziomie 0,010,10, bądź też stężenia amoniaku były poniżej oznaczalności metody. Taki sposób
podejścia do problemu, nieuwzględniający w ogóle prac z zakresu konser wacji,
np. odolejania, nie pozwala na ocenę warunków pracy w odniesieniu do wartości
NDSCh. Stan ten tłumaczono w ten sposób, że podczas takich zabiegów pracownicy mają i tak stosować środki ochrony
indywidualnej dróg oddechowych. Wy jaśnienia pracowników wskazywały jednak, że nie zawsze ma to miejsce.
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Jak za dawnych lat
Kontrole ujawniły, że podejście poszczególnych pracodawców do problemu
postępowania na wypadek awarii jest bardzo zróżnicowane. Bez względu jednak
na stopień świadomości i zaangażowania,
w każdym zakładzie odnotowano nieprawidłowości. Najwięcej w okręgowych spółdzielniach mleczarskich. W jednej z nich
w ogóle nie funkcjonowała żadna procedura postępowania awaryjnego. Opracowane procedury postępowania na wypadek
awarii często nie były aktualizowane
w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej zakładu, modernizacją instalacji chłodniczych, wymianą systemów
detekcji amoniaku, zmianą numerów telefonów, likwidacją zakładowych drużyn ratownictwa chemicznego, itp. Zastrzeżenia
wzbudzały także rodzaje środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do stosowania w sytuacjach awaryjnych oraz ich
stan techniczny.
Szczególną uwagę zwrócono na: dobór
rękawic ochronnych (często nie zabezpieczały one przed działaniem amoniaku) oraz
termin ich przydatności do użycia, termin
przydatności do użycia pochłaniaczy amoniaku, kontrolę aparatów tlenowych/powietrznych, a zwłaszcza na rodzaj i stan
tech nicz ny ma sek prze zna czo nych
do skompletowania z aparatami tlenowymi/powietrznymi lub pochłaniaczami amoniaku. Środki te nie są bowiem stosowane na co dzień, w związku z czym często
na wyposażeniu pracowników pozostaje
sprzęt wyprodukowany wiele lat temu, którego stan techniczny może budzić wątpliwości. Dodając do tego brak instrukcji użytkowania oraz innych danych pozwalających
na ocenę stopnia zużycia, szybka i jednoznaczna ocena stanu technicznego środków ochrony indywidualnej oraz możliwości ich dalszego użytkowania nie jest łatwa.
W części zakładów stwierdzono przechowywanie masek przeciwgazowych „starego typu” – wojskowego oraz pochłaniaczy,
wyprodukowanych od 1969 r. do 1982 r.,
które – jak wynikało z wyjaśnień – pochodzą z zapasów obrony cywilnej, których fizyczne zlikwidowanie nie jest możliwe.
Środki te, pomijając sens ich dalszego przechowywania, z oczywistych powodów nie
powinny być stosowane przez pracowników, jednak – jak wynikło z ustaleń – przypadki ich wykorzystywania zamiast lub równolegle ze środkami właściwymi nie były
odosobnione. Wyjaśnienia złożone w tym
zakresie przez jednego z pracowników,
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w których wskazał on, że maski starego typu są wygodniejsze od produkowanych
obecnie i dlatego ich używa, świadczą
o wątpliwej jakości szkoleń z zakresu
bhp oraz niskiej świadomości dozoru.
Na potrzebę szczegółowej kontroli w zakresie prawidłowości stosowania środków ochrony indywidualnej wskazuje również ujawniony przypadek skompletowania
maski „DANKA” MT-213/1 produkcji FASER, posiadającej łącznik z gwintem
Rd 40 x 4, przeznaczonej do kompletowania z aparatem powietrznym, z pochłaniaczem amoniaku posiadającym gwint Rd 40
x 1/7”, co nie zapewniało wymaganej
szczelności (gwint pochłaniacza „łapał”
gwint maski na 1,5-2 zwojach).
Kontrolując ustalony w zakładzie tryb
postępowania na wypadek awarii trzeba
również sprawdzić testowanie opracowanych procedur w praktyce. Ustalenia
wskazują, że w 1/3 podmiotów nie przeprowadzano ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek awarii lub też ćwiczenia takie miały miejsce ponad pięć lat wstecz.
W zakresie organizacji pracy należy
przyjrzeć się także instrukcjom eksploatacji instalacji chłodniczych, które – pomimo modernizowania instalacji – nie są aktualizowane. W skrajnych przypadkach instrukcje te pozostawały niezmienione
od ponad 20 lat.

ppm; 0,5/1,0% obj.; 0,5/1,5% obj.; 1,0/2,0%
obj.; 27/81 mg/m3; 300/600 mg/m3. Z jednej strony były to zatem stężenia oscylujące wokół wartości NDS (14mg/m3, co odpowiada około 20 ppm), NDSCh (28
mg/m3) lub ich wielokrotności, z drugiej odpowiadające stężeniom wywołującym w organizmie człowieka określone reakcje. Według kart charakterystyki i literatury: NH3:
LCLO /inhalacja, człowiek/ – 1000 ppm /3
h/; 0,02% wywołuje kaszel, silne działanie
drażniące oczy i skórę; 1,5% w czasie kilku
minut działa zabójczo na organizm ludzki.
Przy takich rozbieżnościach brak znajomości zasad funkcjonowania systemu detekcji
oraz celu w jakim został zamontowany, może w sposób istotny wpływać na poziom bezpieczeństwa.

Na oko, w porządku
Bardzo istotne jest, by zwrócić również
uwagę na dokumentację techniczną zamontowanego systemu detekcji oraz sposób
przeprowadzania okresowych kontroli.
Zdarzały się bowiem przypadki „eksploato-

Jak to działa?
Szereg wątpliwości pojawiło się także
w związku z zamontowanymi systemami
detekcji amoniaku. Systemy takie były zamontowane w każdym z kontrolowanych
zakładów, jednakże znaczna część użytkowników nie potrafiła szybko wyjaśnić, jakie
są zasady ich działania, a w szczególności
jakie stężenia amoniaku sygnalizują poszczególne progi alarmowe i jakie funkcje
realizuje w tym czasie system (np. odłącza
zasilanie, włącza wentylację awaryjną,
itp.). Dotyczyło to zarówno pracowników
bezpośredniej obsługi, jak i osób dozoru.
Pracownicy zwykle odpowiadali, że system
sygnalizuje wyciek amoniaku. Część z nich
skłaniała się ku odpowiedzi, że system sygnalizuje stężenia na poziomie NDS.
Tymczasem, jak wynikało z ustaleń, zastosowane systemy detekcji wskazywały
dwa progi alarmowe, przy czym stężenia
przypisane poszczególnym progom były
mocno zróżnicowane, a ponadto były różnie
mianowane (ppm, mg/m3, % obj.). Odnotowane wartości nastaw przybierały następują ce wiel ko ści: 20/40 ppm; 150/300

wania” systemu bez jakiejkolwiek dokumentacji technicznej bądź też w oparciu
o dane zawarte w ogólnej instrukcji, co nie
pozwalało ustalić przy jakich stężeniach sygnalizowane są poszczególne progi alarmowe. Jeden z podmiotów zewnętrznych, prowadzących okresową kontrolę systemu
ustalał okres jej ważności na trzy miesiące wpisując, że wynika to z procedury
HCCP. Zarówno z wyjaśnień, jak i z protokołów z kontroli nie wynikło jednak, by
sprawdzanie czułości samego detektora odbywało się za pomocą gazu wzorcowego.
Stan techniczny kontrolowanych obiektów i instalacji z nimi związanych nie budził generalnie zastrzeżeń, jednakże stwierdzono, że część maszynowni chłodniczych
nie była poddawana okresowym przeglądom stanu technicznego. Należy również
zwrócić uwagę na brak przepisów określających zakres kontroli technicznej instalaI P 12/2010

cji amoniakalnych. Z ustaleń inspektorów
pracy wynika, że dokumentacja techniczna nie określa przewidywanej ich żywotności, a wizualna ocena stopnia skorodowania rurociągów nie jest zwykle możliwa,
gdyż rurociągi te są izolowane. Na wagę
problemu, zwłaszcza w przypadku instalacji starszych, wskazują okoliczności dwóch
awarii, które miały miejsce w listopadzie
na terenie województwa śląskiego. Oba wycieki amoniaku były wynikiem pęknięcia
(pod izolacją termiczną) rurociągu lub zaworu.
Powtarzalnymi nieprawidłowościami
były również: brak pomiarów natężenia
oświetlenia elektrycznego w maszynowniach oraz nieprowadzenie okresowych,
udokumentowanych kontroli stanu technicznego oświetlenia awaryjnego. Dodać
należy, że sam fakt właściwego dokumentowania kontroli oświetlenia awaryjnego
nie świadczy wprost o zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami. W jednej
z maszynowni źródłem prądu dla oświetlenia awaryjnego był bowiem uruchamiany
ręcznie, znajdujący się w odrębnym, zamykanym pomieszczeniu, agregat prądotwórczy, co nie zapewniało samoczynnego
załączenia z chwilą zaniku oświetlenia podstawowego.
Badając kwestię wentylacji awaryjnej
trzeba, zwłaszcza w przypadku starszych
obiektów, zwrócić uwagę na rzeczywistą
krotność wymiany powietrza. Z analizy
przedstawionej dokumentacji technicznej obiektów wynikało, że w niektórych
przypadkach projektanci, bazując na ówczesnych nor matywach technicznych,
przyjmowali mniejszą krotność wymiany
niż obowiązująca obecnie tj. na poziomie
mniejszym niż 10 wymian na godzinę.

Gdy zawiedzie rozsądek
Zarówno rodzaj, jak i liczba ujawnionych
nieprawidłowości wskazują, że podjęcie tematu było zasadne. Wydaje się, że w przypadku eksploatowania amoniakalnych instalacji chłodniczych uregulowania prawne winny szczegółowo określać minimalne ilości i rodzaje wyposażenia, jakim powinien dysponować zakład na wypadek
awarii, szczegółowe zasady szkolenia pracowników w zakresie ratownictwa chemicznego, częstotliwość oraz zasady przeprowadzania ćwiczeń ratowniczych. Przemawiają za tym sygnały od pracodawców, którzy nie widzą potrzeby utrzymywania
na stanie zakładu ubrań gazoszczelnych
oraz izolującego sprzętu ochrony dróg od12/2010 IP

dechowych. Podkreślają, że przy drobnych
rozszczelnieniach instalacji tego typu
sprzęt nie jest potrzebny, natomiast w razie większego wycieku wzywane są jednostki Państwowej Straży Pożar nej, które
przystępują do profesjonalnych działań.
Uregulowania zawarte w § 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12
maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy obsłudze i konser wacji amoniakalnych instalacji chłodniczych
w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (Dz. U. Nr 98, poz. 902) wskazują
jedynie pośrednio na potrzebę posiadania
tego sprzętu. Przepis ten, w przypadku niekontrolowanego wycieku amoniaku nakazuje między innymi odcięcie dopływu
amoniaku do tej części instalacji, z której
nastąpił wyciek oraz przystąpienie do neutralizacji par amoniaku przy użyciu mgły
wodnej lub preparatów chemicznych i opróżnienie uszkodzonego odcinka instalacji
z amoniaku, jeżeli jest to możliwe w danej
sytuacji. Nie można zatem wykluczyć, że
celem zrealizowania powyższych obowiązków konieczne będzie skorzystanie ze
sprzętu izolującego drogi oddechowe oraz
z ubrania gazoszczelnego. Nie jest to
jednak regulacja pozwalająca na wydanie
precyzyjnego nakazu określającego ro-

dzaje i ilości sprzętu ochrony indywidualnej, który winien znajdować się na stanie
zakładu, przeznaczonego do użycia w sytuacjach awaryjnych, a także sprzętu
do wytwarzania mgły wodnej.
W praktyce wątpliwości powstają również
podczas oceny wypełniania przez pracodawców postanowień § 3 cytowanego rozporządzenia w zakresie zapoznawania pracowników obsługujących amoniakalne instalacje
chłodnicze z zasadami ratownictwa chemicznego. Przy braku szczegółowych programów
lub wskazówek odnośnie sposobu realizacji tego obowiązku, dokonywanie oceny
w tym zakresie przez inspektora pracy
zwłaszcza jeżeli chodzi o jakość szkolenia
jest praktycznie niemożliwe.
Podobne wątpliwości budzi uregulowanie zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu
pracy czynników chemicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 11, poz. 86 oraz z 2008 r.
Nr 203, poz. 1275), zgodnie z którym
w przypadku obecności w miejscu pracy
czynnika chemicznego stwarzającego zagrożenie wypadkiem lub awarią pracodawca określi i wdroży procedury działania celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, obejmujące także
ćwiczenia ratownicze powtarzane okresowo. Zapewni odpowiednie środki i urządzenia ratownicze oraz wskaże zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.
W tym przypadku brak ustalenia minimalnych czasookresów w jakich należałoby
przeprowadzać ćwiczenia ratownicze skutkuje ich wykonywaniem w dowolnych odstępach czasowych, w tym np. nieprzeprowadzeniem ponownych ćwiczeń od ponad 5 lat, co nie może być w żaden sposób
kwestionowane.
Analizując uregulowania prawne dotyczące amoniakalnych instalacji chłodniczych można dojść do wniosku, że w przepisach dostrzeżono wagę niektórych zagadnień, nie dając jednocześnie szczegółowych
wskazówek odnośnie sposobu postępowania. Nie sprzyja to z pewnością kształtowaniu właściwego podejścia do profilaktyki zagrożeń związanych ze stosowaniem
amoniaku, a w dobie kryzysu i dążenia
do minimalizacji kosztów może skutkować
wzrostem zagrożenia, zwłaszcza gdy osobom odpowiedzialnym za eksploatację
amoniakalnych instalacji chłodniczych zabraknie rozsądku.
Piotr Duch
OIP Katowice
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Międzynarodowa konferencja we Wrocławiu

Oczami pracodawcy

Godna praca na inwestycjach Euro

Państwowa Inspekcja Pracy zakończyła pierwszy etap kampanii medialnej „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia” realizowanej pod hasłem „Szanuj życie!
Bezpieczna praca na wysokości”. W okresie od 22 września
do 15 października wyemitowano 644 spoty telewizyjne, 180
spotów radiowych, przeprowadzono kampanię w prasie i internecie. Efekt podjętych działań pokazują badania.
Badania prowadzone były przez instytut
badawczy TNS OBOP w dwóch falach.
Pierwszych 300 respondentów – osób odpowiedzialnych w firmach za podejmowanie decyzji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie – ankieterzy odwiedzili jeszcze przed rozpoczęciem działań medialnych. Pracodawcy proszeni byli o ocenę
bezpieczeństwa pracy na prowadzonych
przez ich firmy budowach, stosowane rozwiązania techniczne podczas wykonywania prac
na wysokości, wydatki ponoszone przez firmę na bhp, przyczyny wypadków, a także ocenę działalności Państwowej Inspekcji Pracy
oraz rolę, jaką ich zdaniem ma pełnić ta instytucja. Druga fala badania na kolejnej
próbie 300 respondentów została przeprowadzona w pierwszych dwóch tygodniach listopada – po zakończeniu kampanii medialnej.
Respondenci zostali poproszeni o ocenę kampanii medialnej realizowanej pod hasłem
„Szanuj życie! Bezpieczeństwo pracy na wysokości”.

Bezpieczeństwo pracy
Pracodawcy oceniają optymistycznie stan
bezpieczeństwa pracy na prowadzonych przez
siebie budowach. W skali 5-punktowej, gdzie 1niski poziom, a 5-wysoki poziom oceniają:
– dostępność środków ochrony indywidualnej zw. z pracami na wysokości na 4,54
– stosowanie środków ochrony zbiorowej
– 4,43,
– egzekwowanie przepisów bhp przez nadzór – 4,41,
– poziom szkoleń bhp dla pracowników
– 4,41,
Pracodawcy ocenili wykorzystanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników (4,33) i wiedzę pracowników na temat
przepisów bhp (4,32).
Rozwiązania techniczne stosowane w firmach podczas prac na wysokości, to przede
wszystkim drabiny (85%) i rusztowania (systemowe: 63%, warszawskie: 52%) i balustrady (51%). Podnośniki koszowe, teleskopowe,
nożycowe wykorzystuje 29%, a siatki bezpieczeństwa zaledwie 8% firm. Zgodnie z wyni-
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kami 42% badanych pracodawców wydaje
na zakup środków ochrony indywidualnej
i zbiorowej średnio nie więcej niż 2000 zł
rocznie, 35% między 2000 a 10000 zł, 14%
powyżej 10000 zł.

Przyczyny wypadków
Jako powody wysokiej liczby wypadków
przy pracy w budownictwie pracodawcy
wskazują przede wszystkim: lekceważenie
przez pracowników zasad bhp (58%), pośpiech i chaos organizacyjny wynikający
z konieczności dotrzymania terminów inwestycji (38%), niską świadomość zagrożeń zawodowych wśród pracowników (24%), dużą
rotację pracowników (21%) oraz nadużywanie alkoholu przez pracowników (20%).
Znacznie mniejszy odsetek wskazał przyczyny leżące po stronie pracodawcy: 19% niechęć
pracodawców do ponoszenia kosztów jakich wymaga odpowiednie zabezpieczenie
stanowisk pracy, 11% zły nadzór nad pracownikami, 4% niewypełnienie obowiązków
przez służbę bhp. 11% wskazało przepisy
prawne dotyczące zamówień publicznych preferujące najtańszych oferentów.

O inspekcji pracy
Według respondentów Państwowa Inspekcja Pracy powinna:

– 62% wspierać pracodawców szkoleniami z zakresu prawa pracy i bhp,
– 58% doradzać pracodawcom, jak stworzyć bezpieczne warunki pracy,
– 45% angażować się w szkolenia dla pracowników z zakresu prawa pracy i bhp,
– 43% prowa dzić kon tro le i nad zór
nad przestrzeganiem przepisów,
– 20% zaangażować się w stworzenie systemu egzaminowania i certyfikowania pracowników wykwalifikowanych.
Respondenci, którzy byli już kontrolowani oceniają kontrolę raczej pozytywnie i zdecydowanie pozytywnie w 82%. Tylko 8% respondentów ocenia kontrolę zdecydowanie
negatywnie i raczej negatywnie.

Kampania medialna
Zasięg kampanii medialnej „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” kształtuje się następująco: 37% respondentów deklaruje, że
oglądało reklamę TV „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”, 17% zetknęła się
ze spotem radiowym, 21% zauważyło reklamę
prasową, 16% widziało banner internetowy
kampanii. W wyniku zetknięcia się z przekazem kampanii 40% zamierza zwracać większą
uwagę na przestrzeganie przepisów bhp
na budowie, 12% zamierza poprawić bezpieczeństwo pracowników i poziom zabezpieczeń,
a 28% nie zamierza wprowadzać żadnych
zmian na prowadzonych budowach.
Na okres od 22 listopada do 15 grudnia zaplanowany został drugi etap kampanii medialnej. Tym razem spoty telewizyjne i radiowe zostały sfinansowane przez ZUS ze środków przeznaczonych na prewencję wypadkową.

Ocena kontroli przeprowadzonej w firmie przez PIP
Podstawa: Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy/właściciele w firmach, w których przeprowadzona została kontrola w ciągu ostatnich 12 miesięcy, N=209, w%
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Badanie realizowane w dniach 8-20.09.2010 i 1-17.11.2010 r. przez TNS OBOP – przed i po zakończeniu pierwszej części kampanii medialnej.
I P 12/2010

Z inicjatywy Związku Zawodowego „Budowlani” oraz Zjednoczenia Pracowników Przemysłu
Materiałów Budowlanych Ukrainy w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu od 25 do 27 października br. odbyła się już trzecia międzynarodowa konferencja pod nazwą: „Kampania
na rzecz uczciwej i godnej pracy dla budowlanych i silnych związków zawodowych na inwestycjach związanych z EURO 2012”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wielu europejskich
budowlanych organizacji związkowych. Konferencja podsumowała kolejny rok projektu EURO 2012: kampanii na rzecz godnej pracy.
Z ramienia PIP w konferencji udział wzięli koordynatorzy ds. EURO 2012 w 5 okręgowych inspektoratach pracy.
Zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo przedstawił na konferencji prezentację „Warunki pracy na budowach EURO 2012 w kraju”. Koordynator ds. EURO 2012 w PIP nadinspektor Waldemar Spólnicki przedstawił filmy edukacyjne Departamentu Prewencji i Promocji GIP. Udzielił także odpowiedzi na liczne pytania dotyczące bezpieczeństwa i problemów pojawiających się na realizowanych inwestycjach EURO 2012, ze szczególnym uwzględnieniem powtarzających się problemów płacowych. Natomiast koordynator z OIP Wrocław nadinspektor Jarosław Głowacki w prezentacji audiowizualnej omówił „Warunki bhp i problemy w zakresie bezpieczeństwa pracy na nowo powstających obiektach EURO 2012 we
Wrocławiu”.
W czasie 3-dniowych obrad realizację kampanii na placach budowy EURO 2012 na Ukrainie przedstawiła Liliia Torba, związkowiec
z Ukrainy. Hanna Domagała – dyrektor Biura ds. EURO 2012 we
Wrocławiu i Waldemar Flugel – dyrektor Pionu Nadzoru w Spółce Wrocław 2012 zapoznali uczestników z projektami inwestycyjnymi EURO 2012 Wrocławia, przy uwzględnieniu aspektów dobrej pracy i odpowiedzialności społecznej.
Polscy związkowcy skupili się na ponadzakładowych układach zbiorowych, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa; przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury mówiła o przepisach dot. zamówień publicznych.
Uczestnicy konferencji przy czynnym udziale inspektorów pracy,
przedstawiając problemy kampanii oraz skutki, jakie wywołuje, zweryfikowali wyniki kampanii i zaplanowali następne kroki.

W drugim dniu konferencji odbyła się wizyta na budowie stadionu we Wrocławiu. Była okazją do poznania zaawansowania robót, warunków pracy i problemów związanych ze zmianą wykonawcy
w trakcie realizacji obiektu.
Waldemar Spólnicki
Koordynator ds. EURO 2012 w PIP

Wspólny cel – kultura bezpieczeństwa pracy
Standardy na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz szkolenia bhp i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych to problemy, o których dyskutowali uczestnicy piątej już konferencji z cyklu „Zakład pracy
wspólnym dobrem” zorganizowanej 29 listopada br. przez Okręgowy Inspektorat Pracy
Warszawa w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego. W spotkaniu uczestniczyli m. in.:
główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając,
prezes UDT Marek Walczak, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski. Konferencji przewodniczył
okręgowy inspektor pracy w Warszawie Janusz Niedziółka.
Główny inspektor pracy Tadeusz J. Zając,
informując zebranych o wyraźnej tendencji
spadkowej w liczbie wypadków ciężkich
12/2010 IP

przy pracy, powiedział m. in.: – Praktyka Państwowej Inspekcji Pracy pokazuje, że tylko
zgodną, wspólną pracą, w oparciu o poszanowanie indywidualnych sposobów postępowania inspekcji pracy, pracodawców, związków zawodowych oraz ludzi, którym bliskie
jest bezpieczeństwo pracy, można osiągnąć
sukcesy.
Porozumienie w sprawie jednolitego programu bezpieczeństwa na budowach sygnowane przez prezesów największych przedsiębiorstw budowlanych działających na polskim
rynku przybliżył zebranym Ryszard Rodzoch oraz przedstawiciele firm Warbud S.A.
i Skanska S.A. Przedstawiając kulturę bezpieczeństwa pracy jako pojęcie szersze niż
świadomość bezpiecznej pracy dyrektor Depar tamentu Prewencji i Promocji GIP

Krzysztof Kowalik zreferował rolę inspekcji pracy w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy budownictwie.
O jakości edukacji i kwalifikacjach młodych
pracowników mówili przewodniczący ZZ
„Budowlani” Zbigniew Janowski, okręgowy
inspektor pracy Janusz Niedziółka oraz wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców
Budownictwa Janusz Zaleski. Dobrą współpracę w tym obszarze z inspekcją pracy podkreślali zgodnie dyrektor Zespołu Szkół
nr 24 im. Stefana Bryły w Warszawie Teresa Lesiak oraz zastępca dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego Andrzej Stępnikowski.
Jerzy Wlazło
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Chcemy pełnić
rolę doradczą

W służbie zdrowia jest takie powiedzenie, że pieniądze muszą
iść za pacjentem. My uważamy, że pieniądze muszą iść za inspektorem pracy. Będziemy podejmowali w tym kierunku działania.

Z Romanem Giedrojciem, przewodniczącym Międzyzakładowej
Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”
przy Państwowej Inspekcji Pracy rozmawia Beata Pietruszka
– Jakie obecnie cele i zamierzenia ma kierownictwo
związku, któremu Pan przewodniczy?
Działamy w oparciu o Statut NSZZ „Solidarność” i jego zapisy
są dla nas nadrzędne. Kierujemy się przy tym zasadą nieingerowania w to, co w firmie przypisane jest kierownictwu. Nie będziemy więc zarządzać na żadnym szczeblu, ale będziemy pokazywać
pewne złe uwarunkowania, które dotyczą nie tylko inspektorów
pracy, ale również innych pracowników inspekcji. Pracujemy wszyscy w jednym urzędzie, w jednej instytucji i nie może być tak, że
jakieś grupy pracowników są traktowane w inny sposób niż pozostali, również w kategoriach finansowych. Chociaż trudno porównywać branże w różnych okręgach np. górniczą w Katowicach z morską w Gdańsku czy rolniczą w Lublinie, to jednak poziom wynagrodzeń i kosztów dojazdów do miejsca pracy powinien być zbliżony. Bardzo duże kontrowersje wywołuje sprawa korzystania przez
inspektorów pracy z prywatnych samochodów do celów służbowych
i zwrotu poniesionych w związku z tym kosztów, które są bardzo
różne w poszczególnych okręgach. Zwrócimy się do głównego inspektora pracy o ujednolicenie zasad w tym względzie, żeby każdy miał możliwość otrzymania zwrotu kosztów według dokładnie
takiej samej stawki w całej Polsce.
Jeśli chodzi o sprawę dysproporcji w zakresie wynagrodzeń,
to będziemy optowali za zmianą klucza regulującego te kwestie.
Wcale nie jest tak, jak powszechnie uważa się w naszym środowisku zawodowym, że na przykład w Warszawie zarabia się najwięcej. Wiem, że są OIP-y, w których pod tym względem jest znacznie lepiej niż w stolicy, która – jeśli chodzi o zadania – jest przecież bardzo trudnym okręgiem. W związku z tym, jako związek
zawodowy będziemy chcieli zniwelować te różnice. Chodzi o to,
żebyśmy, pracując w różnych okręgach ale na tożsamych stanowiskach i wykonując podobne zadania, otrzymywali podobne wynagrodzenie. Wyraźnie mówi o tym konwencja nr 81 MOP.
W sposób szczególny chcemy pochylić się nad młodymi ludźmi, którzy przychodzą do pracy w naszym urzędzie. Młoda kadra, która sprawdza się w zawodzie powinna mieć zapewnione
godziwe wynagrodzenie. To bardzo ważne, bo obecnie coraz trudniej zatrudnić specjalistę oferując mu wynagrodzenie w wysokości dwóch tysięcy ośmiuset złotych. Ludzi, którzy kończą trudną aplikację inspektorską nie interesują takie pieniądze. Nawet
entuzjastów tego zawodu. W efekcie bardzo często do inspekcji
przychodzą osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji. A trzeba pamiętać, że tylko fachowcy potrafią realizować zadania urzędu, budować jego autorytet.
– Jeżeli chodzi o zadania stawiane urzędowi przez ustawodawcę, a więc i jego pracownikom, inspektorom pracy,
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to coraz częściej mówi się o zbyt dużym obciążeniu tymi
zadaniami. Czy takie głosy docierają również do władz Pana związku?
Generalnie trzeba wyjść od tego, że, aby można było realizować
zadania przydzielone przez ustawodawcę, to trzeba mieć kadry. A żeby mieć odpowiednie kadry, to trzeba mieć fundusze. W związku
z tym, nawet jeżeli teraz jest kryzys w państwie i nie ma możliwości uzyskania zwiększenia środków budżetowych, to dysydenci muszą mieć świadomość, że w momencie, gdy sytuacja się polepszy,
to dla naszego urzędu muszą być zagwarantowane należne podwyżki. Aby to, co było przypisane na poprzednie lata, a czego nie
otrzymaliśmy, było przyznane w przyszłości.
– Co zatem, jako szef inspekcyjnej „Solidarności”,
uważa Pan w tej chwili za priorytet? Cztery lata temu, kiedy również szefował Pan związkowi mówił Pan o końcu królestwa statystyki.
Jeśli chodzi o kontrole, to dziś wszechobecny jest kontrakt.
Nic nie mamy przeciwko tej formie. Chcemy jednak, żeby organizacje związkowe działające w inspekcji pracy miały wpływ na konInteresuje nas sprawa wynagrodzeń. Jak będą się kształtowały
w roku 2011 i latach następnych? Zapytamy o to kierownictwo
urzędu, zechcemy dowiedzieć się, czy obecna formuła, opierająca się na zamrożeniu płac, będzie przejściowa?

trakt zarówno na szczeblu centralnym, jak i okręgowym. Chcemy pełnić rolę doradczą. Uważam, że kontrakt wymusił ilość. Nie
ma przeszkód, by tę ilość osiągnąć, jednak odbędzie się to kosztem jakości przeprowadzonych kontroli. Nad tym ubolewa całe
nasze środowisko zawodowe, bo zakres wykonywanych tematów
jest niezwykle szeroki. Do tego jeszcze dochodzą przecież skargi, które trzeba zweryfikować. W związku z tym zaproponujemy,
choć nie wiem czy będzie to realne w 2011 roku, przyjęcie na przykład modelu nor weskiego czyli nie więcej niż 10 tematów kontrolnych. Teraz jest trzy razy tyle. Ta zmiana spowodowałaby, że
kontrola zyskałaby na jakości.
Warto też niewątpliwie zwrócić uwagę na kwestie informatyzacji w inspekcji. Gdy przed laty uruchomiono system Opol-pip
Zajmiemy się problemem dojazdów służbowych. Nie wszędzie
w kraju można dotrzeć pociągiem czy autobusem. Będziemy więc
optowali za możliwością korzystania z samochodów prywatnych
do celów służbowych.
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większość inspektorów pracy było przekonanych, że nie będą już
musieli wypełniać wielu ankiet, a program będzie wykorzystywany do czynności kontrolnych, dzięki czemu staną się one efektywniejsze. Tak jednak do końca nie było. Jako przedstawiciele
związków zawodowych wiemy, że program Opol-pip na tym etapie „wyczerpał się”, a więc musi powstać nowe narzędzie informatyczne, które uporządkuje kwestie dotyczące prowadzonych
czynności kontrolnych. Program powinien być tak stworzony, żeby prowadził inspektora przez wszystkie etapy kontroli. Tak np.
jeżeli będzie prowadził kontrolę pod kątem przeszkolenia pracowników, to jeśli miało ono miejsce, to program pokaże kolejne elementy, które będą podlegały kontroli w tym zakresie, a więc: czy
szkolenie było prawidłowe, czy właściwy był jego zakres, czy w pełnym wymiarze czasowym zostało ono przeprowadzone. Myślę,
że takie właśnie są oczekiwania inspektorów wobec nowego programu, jakim jest Navigator. Wiem, że obecnie jest on wdrażany i, niestety już krytykowany przez inspektorów pracy, gdyż w ich
Będziemy monitorować sprawę nowego systemu informatycznego Navigator, by jego wdrożenie powodowało ułatwienie pracy.
Dziś jeszcze nie jest dla inspektora przyjaznym narzędziem.

ocenie, nie daje dużo większej możliwości oddziaływania,
a w sposób niewyobrażalny utrudnia pracę. Niesprawne, mające jakieś braki techniczne lub bardzo skomplikowane narzędzie
powoduje, że inspektorzy pracy tracą zbyt dużo czasu. Chciałbym,
aby po dopracowaniu szczegółów Navigator był narzędziem przyszłości, którym będziemy mogli się pochwalić nie tylko innym
urzędom w kraju, ale z którego będą mogły w przyszłości korzystać inne inspekcje w Europie.

– Jak w tej i innych kwestiach, najważniejszych z punktu widzenia pracowników, układa się współpraca władzy
związkowej „Solidarności” z kierownictwem urzędu?
Myślę, że przy tej współpracy bardzo ważne jest, żeby nie ingerować w kompetencje urzędu. Chcę podkreślić, że jako związek nigdy nie włączaliśmy się w zarządzanie i tego nie będziemy
robić. Natomiast będziemy wskazywać na pewne nieprawidłowości, które powstają czasami z niewiedzy czy niezrozumienia pewnych kwestii. Przykładem może być zmiana zasad przyznawania
pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na remont czy budowę domu lub mieszkania. Dotyczyła ona wysokości dochodu od którego m.in. zależało przyznanie pożyczki. Inter weniowaliśmy w tej sprawie wskazując, że to rozwiązanie jest
niepoprawne. Kierownictwo uznało nasze argumenty. W lipcu tego roku wystosowaliśmy również do kierownictwa pismo w sprawie wynagrodzeń, które z powodu inflacji maleją. Oczywiście można mówić, że inspektor pracy może sobie dorobić poprzez prowadzenie szkoleń. Warto jednak przy tym pamiętać, że nie każdy inspektor ma do tego predyspozycje, choć dysponuje wspaniałą wiedzą. Nie należy też zapominać, że w inspekcji pracują
nie tylko inspektorzy pracy, ale są też pracownicy merytoryczni i pomocniczy. Ponadto często docierają do naszego związku
głosy dotyczące nożyc wynagrodzeń między Najwyższą Izbą Kon12/2010 IP

troli a PIP. Sądzę, że te dysproporcje zawsze będą istniały, gdyż
pracownicy NIK co roku otrzymują podwyżki, a my nie. Kierownictwo NIK wykazuje się skutecznością działania. Po prostu, mimo zaleceń Ministerstwa Finansów, występowało o środki finansowe i je otrzymywało.

– A jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o Państwa współdziałanie z drugim związkiem zawodowym funkcjonującym
w inspekcji, Związkiem Zawodowym Pracowników PIP?
Doskonale wspominam współpracę sprzed 5-ciu lat, kiedy również byłem przewodniczącym inspekcyjnej „Solidarności”. Podejmowaliśmy wiele działań związanych chociażby z podwyżkami wynagrodzeń. Udawało nam się wówczas mówić jednym głosem i osiągaliśmy cel, czasami mimo oporu kierownictwa. Zdarzało się, że
obydwa związki reprezentował jeden przedstawiciel, który był mile widziany przez szefostwo inspekcji. Chcę także podkreślić znakomitą współpracę na szczeblu okręgów. Jestem przekonany, że
obecnie, dla dobra ludzi, współpraca będzie równie dobra.
W tym duchu rozmawialiśmy ostatnio o doskonałym, w moim przekonaniu, pomyśle dotyczącym przygotowania kodeksu etyki zawodowej. W trakcie konsultacji na ten temat zwracaliśmy uwagę, że nie może on wprost, w jednakowy sposób odnosić się
do wszystkich pracowników: i inspektorów pracy, i pracowników
merytorycznych czy pomocniczych. Pan minister powołał specjalny zespół, który ma opracować taki kodeks etyki zawodowej. Związki zawodowe są współautorem tego rozwiązania.
– Kto i w jakich sprawach może zgłaszać się do związku, któremu Pan przewodniczy? Czy tylko jego członkowie?
Zasada jest taka, że jako związek podejmujemy działania wobec osób zrzeszonych w „Solidar ności”. A są to bardzo różne
sprawy. Każdy zgłoszony problem staramy się rozwiązać polubownie. Mamy znakomitych specjalistów, prawników. Coraz częściej zdarza się, że ukarani pracownicy skarżą się, że przy rozpatrywaniu spraw nie uwzględniono ich sytuacji osobistej. To
są bardzo ważne kwestie, bo nasza praca jest bardzo stresująca. Teraz znacznie trudniej prowadzi się kontrole, niż to było 10
czy 15 lat temu. Jest ich znacznie więcej i mają wyższą dynamikę, a więc i obciążenie, także psychiczne, bardzo wzrosło. Spotkałem się już z taką sytuacją, gdy długoletni inspektor pracy
chciał targnąć się na własne życie. Gdyby nie natychmiastowa
reakcja i pomoc, również głównego inspektora pracy, to nie wiadomo jak zakończyłaby się ta sprawa. Dziś, po trwającym pół
roku leczeniu, ten człowiek powrócił do pracy. Jest znakomitym
inspektorem pracy.
Będziemy więc, jako związek zawodowy zwracali uwagę
na kwestie zdrowia pracowników inspekcji, a w związku z tym
na dostępność służby zdrowia, także jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Obecnie sytuacja jest taka, że albo nie mamy czasu iść
do lekarza albo, jeśli już nam coś dolega, to mamy wyznaczane
wizyty za kilka miesięcy. W tych systemach, w których dopłaca
się do służby zdrowia można dokupić dodatkowe leczenie, nie ze
środków urzędu, ale z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To są niezwykle istotne sprawy, gdyż obecnie pracujemy
za mniejsze pieniądze, w większym stresie i narażeni jesteśmy
na szybsze zachorowanie.
W najbliższym czasie zrobimy rozeznanie w sprawie funduszy emerytalnych. To istotna kwestia, o którą pytają członkowie związku.
Dziękuję za rozmowę
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Kultury organizacyjne – korporacyjne

„Oświetlenie”

„Okazuje się, że silna i spójna kultura jest niezbędną cechą każdego bez wyjątku przedsiębiorstwa „doskonałego”. Co więcej, im jest to
kultura silniejsza i bardziej prorynkowa, tym
mniej potrzebne są tam statuty, siatki organizacyjne, szczegółowe procedury i przepisy. Dzięki
przejrzystemu określeniu wartości przewodnich
firmy wszyscy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, wiedzą dokładnie czego się od nich
oczekuje.” 1

– konkurs na plakat rozstrzygnięty
Główny inspektor pracy, Tadeusz
Jan Zając wziął udział w uroczystym rozstrzygnięciu tegorocznej XIX edycji konkursu na plakat
poświęcony problematyce bezpieczeństwa pracy pn. „Oświetlenie”.
W spotkaniu połączonym z wystawą
prac artystów, które odbyło się
w Centralnym Instytucie Ochrony
Pracy – PIB w Warszawie 28 października br. uczestniczyli m.in. Radosław Mleczko, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej, Zbigniew Żurek, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony
Pracy. Gospodynią uroczystości była prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, dyr. CIOP-PIB.
Celem każdej edycji konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów,
które we współczesnej formie będą promowały problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Tegoroczna edycja dotyczyła warunków oświetleniowych na stanowiskach
pracy. Jeśli są one niewłaściwe, to
oprócz uciążliwości mogą stwarzać zagrożenie wypadkowe w miejscu pracy.
Jury konkursu, pod przewodnictwem prof. Władysława Pluty
z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nagrodziło trzy prace i przyznało pięć wyróżnień. Pierwszą nagrodę otrzymała Zofia Rogula,
drugą Dorota Wątkowska, trzecią Maciej Mytnik.
Gratulując ar tystom, którzy wzięli
udział w konkursie, główny inspektor pracy podziękował im za uczestniczenie
w projekcie mającym na celu budowanie
powszechnej świadomości, że środowisko
pracy nie zawsze jest bezpieczne dla człowieka. Inspektorzy pracy najlepiej dostrzegają, jak zmieniające się technologie
mają wpływ na bezpieczeństwo pracy.
Oni mogą inspirować artystów, którzy
zechcą wziąć udział w kolejnych konkursach – dodał szef inspekcji.
Równolegle do konkursu na plakat dla
profesjonalistów zorganizowano konkurs
plastyczny dla dzieci, którego hasłem
przewodnim było również „Oświetlenie”.
Wśród ponad 500 prac przygotowanych
przez uczniów ze szkół podstawowych
nr 150 i 341 w Warszawie oraz w Giżycach
na Mazowszu, jury wybrało i nagrodziło
sześć prac, a wyróżniło jedenaście.
Beata Pietruszka
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Do czego potrzebna nam wiedza o wartościach przewodnich firmy?
Jest to niewątpliwie istotne w momencie zatrudnienia nowych
pracowników, przy wyborze których głównym kryterium są wartości. Przy naborze bierze się pod uwagę wiek, narodowość, wykształcenie czy płeć. Przystosowanie ich do nowego miejsca pracy polega jedynie na poznaniu nowych praktyk, symboli, bohaterów i rytuałów. Podkreślić należy, że pierwszy etap selekcji kandydatów jest niezwykle ważny, ponieważ polega na rozpoznaniu
wartości jakimi kieruje się kandydat oraz czy są one zbieżne z wartościami przewodnimi firmy i co stanowi kulturę organizacji.
Co możemy nazwać kulturą organizacji, inaczej nazywaną kulturą korporacji?
Jest to podzielany przez wszystkich członków „organizacji” sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Mówimy tutaj o tak zwanym zbiorowym zaprogramowaniu umysłu, które odróżnia członków jednej organizacji od drugiej. „Kultura korporacyjna” jest
holistyczną koncepcją, w której znaczenie mają tak zwane czynniki miękkie.
Kultura organizacyjna definiowana jest przez jednych jako coś,
co dana organizacja ma, inni natomiast twierdzą, że jest to coś
czym dana organizacja jest.
Każda organizacja jest systemem społecznym. Porównajmy go
zatem z dobrze wszystkim znanym systemem państwowym. Pierwsza, zasadnicza różnica wynika z tego, że członkiem organizacji
jest się w mniejszym lub większym stopniu dobrowolnie, a przynależność ogranicza się do godzin pracy i zawsze, przynajmniej
teoretycznie, możemy z takiej przynależności zrezygnować
(w odróżnieniu od przynależności do systemu państwowego).
Wyróżnić możemy organizacje o „silnej” kulturze, które
identyfikowane są raczej jako kultury jednorodne oraz organizacje o „słabej” kulturze, które określa się mianem kultur niejednorodnych.
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Czy kultura organizacji to, to samo co kultura narodu?
Pamiętać należy, że używanie w odniesieniu do narodu
i do organizacji tego samego terminu „kultura” sugerować może, że oba te zjawiska są identyczne… nic bardziej błędnego. Przyjrzyjmy się „kulturze” przez pryzmat organizacji. I tak na przykład: symbole to: używanie tych samych modnych słów, wartości, rytuały to podobny sposób spędzania wolnego czasu, a praktyki to: sposób ubierania się – dress code, kupowanie tych samych produktów, oglądanie tych samych programów telewizyjnych. W dzisiejszym świecie, w dobie globalizacji charakterystycz12/2010 IP

ne jest powstawanie ponadnarodowych kultur organizacji. Charakteryzują one pracowników danej kor poracji niezależnie
od kraju, w jakim się znajdują, a traktowane są często jako dowód zanikania różnic kulturowych.
Przyjrzyjmy się zatem z bliska zależnościom między wartościami i praktykami jakie występują na poziomie organizacji i na poziomie państwa:

Poziom

Środowisko socjalizacji

Naród

Rodzina

Wartości
Grupa
zawodowa

Organizacja

Szkoła

Praktyki

Miejsce
pracy

Na poziomie narodu różnice występują w sferze wartości, na poziomie
organizacji największe różnice dają się zauważyć w sferze praktyk.

Z diagramu wynika, że kultury narodowe i kultury organizacji kierują się odmiennymi prawami.

TRZONEM KULTURY KORPORACYJNEJ
JEST WSPÓLNOTA CODZIENNYCH
PRAKTYK.
Podsumowując należy przyjąć, iż kultura organizacyjna jest:
– holistyczna, ponieważ obejmuje całość zjawisk występujących w danej „organizacji”,
– zdeterminowana historycznie, ponieważ odzwierciedla
historię „organizacji”,
– oparta na rytuałach i symbolach,
– tworem społecznym, ponieważ powstaje i jest utrzymywana za sprawą grupy ludzi,
– koncepcją miękką,
– trudna do zmiany.
Artykuł jest pierwszym dotyczącym kultury i organizacji. W następnych skoncentruję się na omówieniu i scharakteryzowaniu
wymiarów organizacji, takich jak na przykład: orientacja na zachowanie procedur vs, orientacja na osiąganie wyników. Wskażę cechy „organizacji”. Na koniec natomiast omówię sposoby zarządzania kulturą organizacji. Odpowiem także na pytanie, czy
w praktyce można zmienić kulturę organizacji firmy i jak tego
dokonać.
Czemu ma to służyć?
W polu zainteresowań oraz programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy leży, między innymi przeciwdziałanie czynnikom ryzyka psychospołecznego. Żeby przeciwdziałać im skutecznie należy również zdiagnozować środowisko, w którym przyszło nam pracować i którym zarządzamy. Podstawowym elementem prewencji będzie zatem określenie zagrożeń charakterystycznych dla naszego środowiska pracy.
Marta Bem
psycholog, GIP
1
Peters i Waterman, 1982 r.
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Śmiertelny wypadek pilarza
Niepełna osłona
Pilarka, przy obsłudze której doszło
do wypadku oraz pozostałe użytkowane
w zakładzie nie spełniały wymagań dotyczących oceny zgodności, tzn.:
● nie posiadały deklaracji zgodności
z dyrektywą maszynową 98/37/EC i hałasową (dotyczącą emisji hałasu do środowiska) 2000/14/EC;
● nie było potwierdzenia udziału jednostki notyfikowanej w procedurze oceny
zgodności z dyrektywą maszynową;
● brakowało sprawozdania technicznego z pomiarów hałasu i drgań mechanicznych;
● nie było oznakowania znakiem CE,
oznaczenia gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA, oznaczeń identyfikacyjnych maszyny (tabliczki znamionowej),
tj. nazwy i adresu producenta, oznaczenia
serii lub typu maszyny oraz danych technicznych (masa, moc, zasilanie, itp.) oraz
znaków (piktogramów) ostrzegawczych
i/lub napisów ostrzegawczych w języku polskim;
● pracodawca nie posiadał tłumaczenia rosyjskiej instrukcji na język polski,
w oryginalnej instrukcji nie było informacji dotyczącej hałasu emitowanego przez
maszynę wraz z podaniem wartości charakteryzujących hałas, warunkach pracy maszyny podczas pomiaru i metod pomiaru,
w oryginalnej instrukcji nie było także informacji dotyczących drgań miejscowych
oddziałujących na operatora, wraz z podaniem wartości charakteryzujących drgania,

warunkach pracy maszyny podczas pomiaru i metod pomiaru.
Pilarki nie spełniały wymagań zasadniczych, ponieważ posiadały niepełną osłonę zębatki napędzającej łańcuch tnący (nie
spełniała wymagań dotyczących odległości
bezpieczeństwa). Nie zapobiegała ona
całkowicie ryzyku zetknięcia się ostrych
elementów pozostających w ruchu z dłonią operatora. W związku z tymi ustaleniami skierowano do sprzedawcy pilarki żą-

danie w celu ustalenia m.in. danych podmiotu wprowadzającego wyrób do obrotu
na terenie RP.

Nie jedna, lecz wiele
W wyniku przeprowadzonego postępowania powypadkowego inspektor pracy
ustalił przyczyny zdarzenia:
● niewłaściwe posługiwanie się pilarką łańcuchową przez poszkodowanego
pracownika (naruszające postanowienia instrukcji stanowiskowej);

Z redakcyjnej poczty
Tłumaczenie emaila od p. Paolo Vettori
z Włoch z dn. 9 listopada 2010 r.
Szanowni Państwo,
Nazywam się Paolo Vettori i pracuję w Genui jako Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Pracy Regionu Liguria, organu podlegającego Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.
Jestem bardzo zainteresowany tematyką „Flexicurity” w Polsce, ponieważ zawodowo zajmuję się tą problematyką. Aktualnie, wspólnie z innymi szefami Dyrekcji Regionalnych (Mediolan, Bergamo, Sondrio, Bolonia, Mantova, Como i Varese) pracujemy nad artykułem na ten temat, który zostanie
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● do pusz cze nie po szko dowa ne go
do obsługi pilarki łańcuchowej mimo określonych przeciwwskazań do pracy z maszynami w ruchu, zawartych w orzeczeniach
lekarskich wydanych po dwóch kolejnych
okresowych badaniach profilaktycznych;
● do pusz cze nie po szko dowa ne go
do obsługi pilarki łańcuchowej mimo braku aktualnego okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
na tym stanowisku;
● do pusz cze nie po szko dowa ne go
do obsługi pilarki łańcuchowej bez ochron
przeciwprzecięciowych nóg;
● wpływ alkoholu na organizm i zachowanie się poszkodowanego.

Inspektor pracy wydał decyzję nakazującą wstrzymanie eksploatacji pilarek
do czasu zamontowania osłon zębatki napędzającej łańcuch tnący oraz decyzję
skierowania do innych prac drugiego pilarza, do czasu wyposażenia go w ochrony
przeciwprzecięciowe nóg. W związku z popełnieniem przez pracodawcę pięciu wykroczeń, inspektor pracy skierował do sądu wniosek o ukaranie.
Adam Sieradzki
Włodzimierz Łabanowski
OIP Olsztyn

opublikowany na naszej stronie internetowej. Jednocześnie
zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zamieszczenie przez nas na stronie internetowej tłumaczenia fragmentu artykułu „Nowoczesny rynek pracy” p.
Justyny Baranowskiej, „Inspektor Pracy” Nr 10/2010 (oczywiście na stronie internetowej zamieścimy też stosowną informację o autorze i źródle artykułu).
W załączeniu pozwalam sobie przesłać do Państwa tłumaczenie interesującego nas fragmentu na język włoski.
Z wyrazami szacunku,
Paolo Vettori
Dyrektor Regionalna Dyrekcja Pracy Regionu Liguria

I P 12/2010

BIBLIOTEKA
INFORMACJA OKRESOWA
AKTY PRAWNE
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach // Dziennik Ustaw. – 2010,
nr 185, poz. 1243.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 214, poz. 1407.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22
października 2010 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka // Monitor Polski.
– 2010, nr 79, poz. 973.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań
technicznych i wyposażenia statków żeglugi
śródlądowej oraz upoważniania podmiotów
do wykonywania przeglądów technicznych statków // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 216,
poz. 1423.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy organizacji i realizacji widowisk // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 184, poz. 1240.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju // Dziennik Ustaw.
– 2010, nr 181, poz. 1222.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów
Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki // Dziennik Ustaw. – 2010,
nr 181, poz. 1223.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej //
Dziennik Ustaw. – 2010, nr 187, poz. 1257.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 1 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego
wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 189, poz. 1270.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy // Dziennik Ustaw.
– 2010, nr 218, poz. 1440.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi // Dziennik Ustaw.
– 2010, nr 198, poz. 1318.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ter minów,
w których podmiot posiadający zezwolenie
na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych,
ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin // Dziennik
Ustaw. – 2010, nr 212, poz. 1393.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23
września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE //
Dziennik Ustaw. – 2010, nr 186, poz. 1252.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 194, poz. 1288.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11
paździer nika 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską
Nor mą // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 198,
poz. 1316.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie
ustawy o pracownikach urzędów państwowych
// Dziennik Ustaw. – 2010, nr 165, poz. 1118.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
infor macji niejawnych // Dziennik Ustaw.
– 2010, nr 182, poz. 1228.

WYDAWNICTWA
Analiza i ocena zagrożeń chemicznych
w procesie produkcji leków / Małgorzata Pośniak, Dorota Danuta Bartoszko. – Warszawa:
CIOP, 2009. – 68 s.

W publikacji zawarto ogólną charakterystykę zagrożeń chemicznych w przemyśle farmaceutycznym oraz omówiono problemy z dostosowaniem się tych zakładów do przepisów krajowych i dyrektyw UE w obszarze zagrożeń chemicznych. Przedstawiono propozycje metod oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na środki farmakologiczne czynne oraz podano przykładową ocenę ryzyka zawodowego
związanego z narażeniem na substancje chemiczne w zakładach farmaceutycznych.
BHP w budownictwie / Kazimierz Kościukiewicz. – Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business, 2010. – 287 s. (Meritum biblioteka).
Omówiono m.in. zagadnienia dotyczące odpowiedzialności i obowiązków pracodawcy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw
i obowiązków pracowników, prowadzenia procesu budowlanego, kontroli warunków pracy
oraz kwestię zachowania się pracowników
w razie wypadku, awarii, pożaru bądź klęsk żywiołowych. Książka zawiera również wzory obowiązujących formularzy, słownik pojęć oraz wykaz aktów prawnych.
Ocena ryzyka chemicznego w małych przedsiębiorstwach poligraficznych: poradnik / Małgorzata Pośniak, Joanna Kowalska. – Warszawa: CIOP-PIB, 2009. – 34 s.
W poradniku przedstawiono metody oceny
ryzyka chemicznego oraz podano uproszczoną
ocenę ryzyka chemicznego na przykładzie zakładu poligraficznego, zatrudniającego 40
osób.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych / Renata Markowska, Andrzej W. Sowa.–
Warszawa: Dom Wydawniczy MEDIUM, 2009.
– 187 s. (Zeszyty dla Elektryków – nr 6).
Treść: Normy i zalecenia. – Zagrożenia stwarzane przez prąd piorunowy. – Ryzyko szkód
piorunowych. – Strefowa koncepcja ochrony odgromowej. – Zewnętrzna ochrona odgromowa
obiektów budowlanych. – Wyrównanie potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu.
– Ochrona instalacji elektrycznych przed oddziaływaniem prądu piorunowego. – Ochrona systemów przesyłu sygnałów przed oddziaływaniem
prądu piorunowego.
Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia / Witold Jabłoński. – Wyd. 3 uaktualnione. – Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. – 132 s.
Opracowanie: Danuta Szot

Wydawca: Główny Inspektorat Pracy
Publikacja przygotowana przez Biuro Informacji GIP
Redaktor prowadzący - Beata Pietruszka. Redaktor techniczny - Jan Klimczak
Adres: ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, tel. 022 420 37 32
ISSN 0239-3417
Druk: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów i skracania nadesłanych tekstów. Pożądane są zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym o matrycy co najmniej 2 mln pikseli lub analogowym w formacie 15 x 21 cm na błyszczącym papierze. Zdjęcia skanowane
na skanerach biurowych nie nadają się do druku. Każde zdjęcie powinno być zaopatrzone w objaśnienie i nazwisko autora. Materiały do druku prosimy przesyłać na adres: bpietruszka@gip.pl

INSPEKTOR PRACY

12/2010 IP

31

Śmiertelny wypadek pilarza
W zakładzie produkcji drzewnej koło Olsztyna doszło w lipcu br. do śmiertelnego wypadku
pilarza wykonującego obróbkę drewna. Inspektor pracy badający okoliczności i przyczyny
zdarzenia ustalił, że pracownik (wiek – 57 lat) był nietrzeźwy (0,7 promila alkoholu we krwi),
nie został wyposażony w ochrony przeciwprzecięciowe nóg, posługiwał się pilarką niezgodnie z instrukcją stanowiskową oraz miał przeciwwskazania do pracy z maszynami w ruchu.
Ponadto okazało się, że urządzenie produkcji rosyjskiej nie spełniało wymagań dotyczących
oceny zgodności i wymagań zasadniczych.
W dniu zdarzenia na zakładowym placu manipulacyjnym pilarz przerzynał kłody z dłużyc na ustaloną długość oraz ogławiał
je. Przy pracy tej współpracował z tzw. manipulantem, który obmierzał dłużyce i oznaczał miejsce przerzynki. Po kilku godzinach pracy manipulant wyznaczył cięcia dla pilarza i udał się
do drugiej grupy pracowników, aby im także wyznaczyć przerzynkę. Po chwili usłyszał krzyk poszkodowanego. Gdy zobaczył,
że doszło do wypadku natychmiast powiadomił przełożonego.
Zawołał też innych pracowników, by udzielili poszkodowanemu
pierwszej pomocy. Momentu zdarzenia żaden z pracowników
nie widział. Do chwili przybycia karetki pogotowia pracownicy
próbowali zatamować krwawienie z głębokiej rany prawego uda
poszkodowanego (uszkodzona tętnica). Pracownik zmarł
po przewiezieniu do szpitala.

Pod wpływem alkoholu
Do wyrzynki kłód poszkodowany używał pilarkę elektryczną,
łańcuchową produkcji rosyjskiej (firma IŻMASZ), model EPCz-3.0-2. Nie dołączono do niej dokumentacji techniczno-ruchowej
i handlowej, z której wynikałoby np. kiedy zakupiono sprzęt.
Przy użytkowaniu pilarki zgodnie z zasadami określonymi
w instrukcji obsługi, praktycznie niemożliwe wydawało się nie-

kontrolowane jej odbicie powodujące obrażenia stwierdzone u pilarza. Inspektor pracy uznał więc, że do wypadku przyczyniło
się odbiegające od normy wykonywanie pracy przez pilarza. Najprawdopodobniej w momencie przechodzenia ponad dłużycą i postawioną na niej pilarką oparł on dłoń na uchwycie z dźwignią
włączającą napęd. Chwilowa utrata równowagi mogła spowodować niekontrolowane naciśnięcie dźwigni i uruchomienie piły.
Wówczas mogło dojść do zetknięcia piły z pozbawionymi ochrony nogami pilarza, a w efekcie do urazu lewego podudzia poszkodowanego. To z kolei spowodowało głęboką ranę i uszkodzenie
tętnicy. Niewątpliwie, wpływ na przebieg zdarzenia miał fakt,
że poszkodowany w chwili wypadku znajdował się pod wpływem
alkoholu. Ponadto poszkodowany mógł mieć problemy z oceną
tego typu zagrożenia, co potwierdzało orzeczenie lekarskie, z którego wynikały przeciwwskazania do pracy poszkodowanego z maszynami w ruchu.
Jak ustalił inspektor, w zakładzie użytkowane były jeszcze dwie
pilarki tego typu. Pracodawca przedłożył dowód zakupu pilarek
z czerwca 2007 r. Sprzedawcą pilarek okazała się firma z Ostródy. Podczas kontroli pracodawca przedłożył dokumenty dotyczące pilarek z oryginalną instrukcją obsługi w języku rosyjskim.
W jego opinii na terenie Polski może być użytkowanych nawet
około dwóch tysięcy takich pilarek.
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