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Bezpieczny stadion
Bezpieczeństwo i porządek
publiczny a bezpieczeństwo pracy
Bezpieczeństwo i porządek publiczny, mimo że stanowią wartości podlegające szczególnej ochronie
prawnej, podobnie jak samo bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo, nie
zostały zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. Nie ulega wątpliwości
ich wieloznaczność i co się z tym
wiąże, trudności w zdefiniowaniu
w sposób odpowiadający oczekiwaniom. Trudności te pogłębia fakt, że
rodzaje bezpieczeństwa i porządek
publiczny są również przedmiotem
zainteresowania wielu dziedzin nauki i oddziaływania licznych gałęzi
prawa.
Dzień inspektora pracy
Brońmy się przed manipulacją
EURONEWSY
Wypadek przy obsłudze prasy
mimośrodowej

Pracownik
w postępowaniu przed inspektorem pracy
Niezwykle istotne znaczenie dla określenia pozycji
pracownika w postępowaniu przed organami PIP ma
ustalenie, czy jest on stroną tego postępowania. Kwestia ta decyduje bowiem o prawach, jakie ewentualnie
przysługują pracownikowi w tym postępowaniu i odpowiadających im obowiązkach organów PIP.
Okładka:
fot. Warbud S. A.

Z udziałem marszałka Grzegorza Schetyny 19 października br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się doroczna uroczystość wręczenia nagród głównego inspektora pracy im. Haliny Krahelskiej, najbardziej prestiżowego wyróżnienia Państwowej Inspekcji Pracy przyznawanego
za szczególne, ponadstandardowe dokonania w dziedzinie ochrony człowieka w środowisku
pracy. Laureaci otrzymali od marszałka Sejmu listy gratulacyjne.
W tym roku Nagrodę im. Haliny Krahelskiej odebrali z rąk Tadeusza Jana Zająca, szefa inspekcji pracy: Michał Hubert Chałoński – członek Rady Ochrony
Pracy VIII kadencji, Danuta Herbut
– kierownik działu bhp firmy Pol-Miedź
Trans w Lubinie, Sławomir Jacek Koczywąs – członek Zarządu RWE Polska S.A.
w Warszawie, Andrzej Kulik – zakładowy społeczny inspektor pracy w Zakładzie
Górniczym „Lubin” w Lubinie, dr inż.
Piotr Litwa – prezes Wyższego Urzędu
Górniczego w Katowicach, Janusz Łaznowski – członek Prezydium Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, Józef Piechota – przewodniczący Rady
Wojewódzkiej OPZZ w Opolu, dr inż. Daniel Podgórski – zastępca dyrektora
CIOP – PIB w Warszawie, Witold Raczyński – specjalista ds. bhp w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, Dariusz Trzcionka – główny mechanik w Spółce Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu.
Zwracając się do laureatów, przewodnicząca Rady Ochrony Pracy przy Sejmie poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
podkreśliła, że są oni niezwykle cennymi
partnerami dla państwowych organów
nadzoru nad warunkami pracy, licznych
urzędów, instytucji i organizacji – w działaniach na rzecz tworzenia zdrowego

i bezpiecznego środowiska pracy. Na najwyższe uznanie zasługuje ich bogaty dorobek zawodowy i zaangażowanie w rozwój
ochrony pracy w naszym kraju.
– Z satysfakcją pragnę odnotować
– stwierdziła Izabela Katarzyna Mrzygłocka – że wśród dostojnego waszego grona jest też przedstawiciel Rady Ochrony
Pracy VIII kadencji, co, jako przewodnicząca tego gremium, odbieram zarówno jako
dowód uznania dla osiągnięć laureata,
jak i formę docenienia działalności całej Rady. Serdecznie gratuluję otrzymania Nagrody im. Haliny Krahelskiej koledze i wszystkim państwu laureatom.
Fundator nagrody, główny inspektor
pracy Tadeusz Jan Zając zwrócił uwagę,
że mimo iż laureaci reprezentują różne
branże i środowiska, łączy ich niebywała konsekwencja i wytrwałość w działaniu
oraz dążeniu do wyznaczonego celu; często także bezkompromisowość, niezwykle
ważna gdy w grę wchodzą zdrowie i życie
ludzkie.
– Swojej pracy oddajecie się państwo
z wielką pasją, traktując ją jako służbę
na rzecz innych ludzi, a nie obowiązek.
Na szczególne podkreślenie zasługuje
wasza umiejętność kształtowania i rozwijania kultury bezpieczeństwa pracy w naszym kraju oraz przekazywania jej kolej-

nym pokoleniom pracowników – powiedział do nagrodzonych szef PIP.
W imieniu własnym, kierownictwa oraz
wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy pogratulował laureatom
„bliskiej sercu każdego inspektora pracy
nagrody”, będącej dowodem akceptacji
i szacunku dla ich dotychczasowych osiągnięć i dorobku zawodowego.
Podziękowania w imieniu laureatów
złożył dr inż. Piotr Litwa, zapewniając, iż
otrzymane wyróżnienie będzie dodatkową
motywacją do dbania o bezpieczne miejsca pracy.
Za dotychczasowe dokonania w dziedzinie ochrony pracy dziękowali nagrodzonym
przewodniczący central związkowych: Forum Związków Zawodowych – Tadeusz
Chwałka oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Jan
Guz.
Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest już od 22 lat. Upamiętnia postać
i jest wyrazem uznania dla niezwykłej osobowości Haliny Krahelskiej – aktywnej działaczki niepodległościowej, wieloletniego inspektora pracy, w tym również zastępcy
głównego inspektora w II Rzeczypospolitej, autorki wielu opracowań dotyczących
ochrony pracy.
Donat Duczyński

Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa W Sali konferencyjnej Głównego Inspektoratu Pracy 18
października odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy. Aktu dekoracji
dokonał Dariusz Młotkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Maria Morawska i Zdzisław Sieklucki z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie oraz Kazimierz Sok z OIP w Opolu, Medalem Srebrnym
– Danuta Goździewicz-Suchanek z OIP w Poznaniu, Medalem Brązowym zaś – Małgorzata Wilemska z OIP w Warszawie. Gratulując
uhonorowanym Dariusz Młotkiewicz podkreślił, że przyznane im odznaczenia są wyrazem uznania i szacunku prezydenta dla ciężkiej służby pełnionej na co dzień przez inspektorów pracy. Życzył siły, determinacji i wytrwałości w realizacji ustawowych zadań. Za codzienny trud i wysiłek dziękował odznaczonym pracownikom główny inspektor pracy Tadeusz Jan
Zając. Wskazał na ich wiedzę, kompetencje, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków. W uroczystości wzięli udział szefowie okręgów reprezentowanych przez odznaczonych, a także dyrektorzy departamentów w GIP.

Koszyce Na przełomie września i października w Koszycach na Słowacji odbyło się Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA), którego hasłem przewodnim była „Prewencja w UE-27 w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Emila Pankowska, starszy
inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.
W Sympozjum udział wzięli przedstawiciele inspekcji pracy, organizacji pracodawców, zrzeszeń branżowych, środowisk naukowych, lekarze medycyny pracy, eksperci w zakresie bezpieczeństwa pracy m.in.
ze Słowacji, Niemiec, Austrii, Czech. Tematyka referatów koncentrowała się wokół zagadnień specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw, sposobów zarządzania w nich bezpieczeństwem pracy, znaczenia prewencji dla ochrony zdrowia pracujących, także w aspekcie
konkurencyjności przedsiębiorstw. Przedstawiono przykłady dobrych
praktyk, zwrócono uwagę na specyficzną sytuację młodych pracowników, rozpoczynających drogę zawodową, jak też osób znajdujących się
u schyłku kariery zawodowej oraz pracowników migrujących. Sformu-

łowano wnioski o konieczności wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ochrony pracy w poszczególnych krajach.

Kopenhaga W stolicy Danii od 6 do 7 października odbyło się kolejne spotkanie Grupy Współpracy Administracyjnej ADCO ds. Dyrektywy Maszynowej. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Marian
Szyszko, zastępca okręgowego inspektora pracy w Szczecinie. W trakcie spotkania szczególnie dużo uwagi poświęcono rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu, które weszło w życie 1 stycznia br. Przesłanką do tego były wynikające z rozporządzenia regulacje dotyczące oceny ryzyka, współpracy z urzędami celnymi i organami nadzoru rynku w innych krajach, programów szkoleniowych oraz programów związanych z wymianą doświadczeń.

Białystok Państwowa Inspekcja Pracy już po raz siedemnasty zorganizowała konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów laureatom z województwa podlaskiego odbyło się 11 października w pięknej scenerii siedziby Muzeum Podlaskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wojewody podlaskiego oraz marszałka województwa, szefowie orga-

Warszawa Ogłoszeniem zmian personalnych rozpoczęło się 18
października posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Szef inspekcji pracy Tadeusz Jan Zając, zarządzeniem z 6 września 2010, powołał na stanowisko przewodniczącego Rady Zbigniewa Janowskiego, przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani” oraz na członka Rady Marka Nościusza, prezesa Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przedstawił informację na temat porozumienia największych firm budowlanych dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Z realizacją pierwszego etapu przyjętej przez Państwową Inspekcję Pracy strategii działań
prewencyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy
w budownictwie zapoznał zebranych Wiesław Bakalarz, ekspert
w Głównym Inspektoracie Pracy. Janusz Zaleski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zaprezentował natomiast program działania na rzecz bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach „Euroscaffolder”, realizowany pilotażowo w ramach europejskiego programu „Leonardo da Vinci”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Danii, Belgii, Rumunii, Węgier oraz Polski. W obradach uczestniczyli: dr Marian Liwo, zastępca głównego
inspektora pracy, Janusz Niedziółka, okręgowy inspektor pracy w Warszawie, Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy,
Grzegorz Łyjak dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP oraz
Krzysztof Popielski, ekspert w GIP.

nizacji pracodawców, związków zawodowych oraz pracodawcy. Dyplomy wręczał okręgowy inspektor pracy w Białymstoku Dariusz Siwczyński, a także zaproszeni goście. Przedstawiciele organizacji pracodawców czynnie włączyli się w promowanie zasad bezpiecznej pracy w zakładach, które reprezentują i ufundowali dyplomy zwycięzcom w poszczególnych kategoriach. Podczas uroczystości szef białostockiego okręgu
Dariusz Siwczyński przedstawił zgromadzonym pracodawcom i gościom
działania promocyjne i prewencyjne oraz kontrolno-nadzorcze realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w 2010 r.

Warszawa W Sali Kolumnowej Sejmu 19 października br. uroczyście wręczono nagrody laureatom XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Kapituła konkursowa przyznała 9 na-

gród: 7 w kategorii rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz 2
za prace naukowo-badawcze, 12 wyróżnień oraz 9 listów gratulacyjnych.
Dyplomy oraz statuetki za szczególną aktywność w upowszechnianiu
idei konkursu wręczyła laureatom poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, przewodnicząca Rady Ochrony Pracy w towarzystwie przewodniczącej sądu konkursowego prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej
– dyrektora CIOP – PIB i zarazem wiceprzewodniczącej Rady Ochrony Pracy. Konkurs, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, realizowany jest co roku przy współudziale Państwowej Inspekcji Pracy. Jego celem jest inspirowanie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań w zakresie działań i prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w pracy. Najlepsze
prezentowane w konkursie rozwiązania są promowane do szerszego
wdrożenia. W uroczystości uczestniczył główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając ze współpracownikami.

Dublin Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy Karolina
Główczyńska-Woelke z GIP oraz Arkadiusz Kapuścik z OIP w Opolu od 17 do 23 października przebywali z wizytą studyjną w Irlandzkim Urzędzie Warunków Pracy (Health and Safety Authority – HSA).
Wizyta ta była realizacją „Programu wymiany inspektorów pracy” w ramach SLIC. Pobyt w Dublinie oraz Cork był okazją do zapoznania się
ze strukturą organizacyjną tamtejszego odpowiednika Głównego Inspektoratu Pracy oraz jednostek lokalnych. Inspektorzy pracy uczestniczyli wraz z irlandzkimi kolegami w kontrolach pracodawców z sektora rolniczego oraz zakładów dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej. Wśród tematów dyskusji znalazły się zagadnienia związane z typowaniem zakładów do kontroli, oceną ryzyka zawodowego,
a także metodyką badania wypadków przy pracy. Irlandzcy inspektorzy pracy zaprezentowali także w działaniu narzędzie informatyczne
podobne do Navigatora o nazwie Geo-Smart.
Zamość Sala konferencyjna Delegatury Urzędu Wojewódzkiego
w Zamościu była 20 października miejscem konferencji dla pracodawców związanych z transportem drogowym, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób zajmujących się w przedsiębiorstwach rozliczaniem czasu pracy kierowców. Konferencja pt.: „Czas
pracy kierowców a wypadki drogowe” stanowiła realizację kampanii
prewencyjnej związanej z uczestnictwem inspekcji pracy w Krajowej
strategii kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2009-2010.
Inspektorzy pracy omówili podstawowe regulacje prawne w zakresie
czasu pracy kierowców, przykłady naruszeń przepisów, jakie stwierdzane są podczas przeprowadzania kontroli, a także temat: wypadki
drogowe a czas pracy kierowców. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Goldman okręgowy inspektor pracy w Lublinie. Wykładowcami
na konferencji byli: Piotr Skwarek i Eugeniusz Hańczyn – nadinspektorzy pracy oraz Agnieszka Bochniak starszy inspektor pracy.
Krynica 7 i 8 października odbyła się konferencja szkoleniowa
w zakresie prawa oświatowego, zorganizowana przez Zarząd Oddziału Kraków Śródmieście Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestnikami byli prezesi ognisk ZNP z 52 szkół i placówek oświatowych Krakowa. Podczas konferencji nadinspektor pracy Lidia Rzeszutko przedstawiła problematykę dotyczącą zatrudniania nauczycieli, pracowników
obsługi i administracji szkół oraz placówek oświatowych, zwracając szczególną uwagę na stwierdzane w tym zakresie nieprawidłowości. W drugim dniu konferencji omówiono zagadnienia dotyczące gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych oraz uprawnienia związków zawodowych. W nawiązaniu do poruszonych w dyskusji problemów nadinspektor Lidia Rzeszutko podała praktyczne ich rozwiązania na bazie obowiązujących przepisów prawa.
Poznań Na zaproszenie okręgowego inspektora pracy 15 października w siedzibie OIP odbyło się spotkanie z udziałem: zastępcy prokuratora okręgowego w Poznaniu, prokuratora Prokuratury Okręgowej wyznaczonego do współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, kierownictwa okręgu i pracowników zajmujących się zawiadomieniami
do prokuratury i reprezentacją PIP w sądzie. Spotkanie miało na celu omówienie wybranych zagadnień z bieżącej działalności inspektorów pracy, związanych z tematyką prawa karnego. Dyskusja prowadzona była w oparciu o konkretne stany faktyczne i rozstrzygnięcia prokuratorów oraz sprawy rozpoznawane w wyniku zażaleń PIP przez wydziały karne sądów rejonowych. Spotkania takie realizowane są cyklicznie w ramach współpracy inspekcji z prokuraturą na podstawie zawartego porozumienia.

Z udziałem przedstawiciela
prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, parlamentarzystów,
reprezentantów środowisk
związanych z budownictwem 9 października br.
w Centrum Konferencyjnym
Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się centralne uroczystości z okazji „Dnia
Budowlanych”. Zorganizował je po raz kolejny Związek Zawodowy „Budowlani”
wraz z organizacjami samorządowymi budownictwa,
związkami pracodawców
i placówkami naukowymi.

Zakończyła się kadencja

Rady Ochrony Pracy
W Sali Kolumnowej Sejmu 19 października br. zebrała się
na ostatnim posiedzeniu Rada Ochrony Pracy VIII kadencji.
W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wziął udział wicemarszałek Sejmu Stefan
Niesiołowski.
Podziękował ustępującym członkom rady za wysiłek i wkład pracy włożony
w sprawne funkcjonowanie tego organu.
Wręczył listy z podziękowaniami od marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny.
Marszałek z uznaniem odniósł się
w nich do podejmowanych przez członków
Rady Ochrony Pracy przedsięwzięć służących ochronie zdrowia pracujących. Dziękował za za an ga żowa nie w dzia ła nia
na rzecz polepszenia warunków pracy,
w tym zwłaszcza poprawy bezpieczeństwa
zatrudnionych. Życzył powodzenia przy realizacji kolejnych projektów w zakresie
ochrony człowieka w środowisku pracy.
Za merytoryczną współpracę w mijającej kadencji podziękował członkom ROP
Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy. Stwierdził, że otrzymywane od rady inspiracje i krytyczne uwagi były dla Państwowej Inspekcji Pracy impulsem do efektywniejszego działania. Wyraził zadowolenie, iż wiele problemów z zakresu przestrzegania prawa pracy udało się w tej kadencji rozwiązać.

Podczas ostatniego posiedzenia Rada
Ochrony Pracy VIII kadencji przyjęła stanowisko w sprawie oceny skuteczności prewencji wypadkowej prowadzonej przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Planowany główny temat obrad: ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2009 r. nie

był omawiany, albowiem do rady nie wpłynął materiał Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Rada Ochrony Pracy VIII kadencji powołana została zarządzeniem nr 11 marszałka Sejmu z 27 października 2006 r. Jej pracami kierowali: poseł Stanisław Szwed,
a od 4 marca 2008 r. – poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. W trakcie minionej
kadencji odbyła 47 posiedzeń plenarnych,
w trakcie których przyjęła 55 stanowisk.
Podjęła w sumie ponad 70 uchwał. Przygotowała także kilka opinii.
W posiedzeniu uczestniczyli zastępcy
głównego inspektora pracy: dr Marian Liwo i Anna Tomczyk oraz dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi GIP Małgorzata
Kwiatkowska.
Donat Duczyński
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Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Tadeusz Jan Zając główny inspektor pracy, któremu towarzyszyła
Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor
Depar tamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi GIP. Tegoroczna uroczystość, podobnie jak poprzednie, była okazją do spotkania przedstawicieli różnych środowisk budowlanych oraz wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw tej branży.
– Do drzwi polskiego budownictwa
w zeszłym roku zapukał europejski kryzys.
Obawialiśmy się jego skutków. Dziś możemy powiedzieć, że budownictwo poradziło sobie w tych trudnych warunkach. Nieźle ma się budownictwo infrastrukturalne,
z dołka wychodzi mieszkaniówka, wbrew
obawom nie nastąpiła głęboka zapaść
przemysłu materiałów i wyrobów budowlanych. Generalnie polskie budownictwo
udowod ni ło swoją si łę, od por ność
na wstrząsy i żywotność. Możemy być z tego dumni – powiedział przewodniczący ZZ
„Budowlani” Zbigniew Janowski, gospodarz uroczystości.
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński odczytał list
z gratulacjami i życzeniami dla budowlanych od Bronisława Komorowskiego.

Centralne uroczystości
„Dnia Budowlanych”
„Przyczyniając się do powstania każdego kolejnego obiektu współtworzycie Państwo fundament Polski zamożnej, nowoczesnej, mogącej uruchomić swój olbrzymi potencjał. I za to jako prezydent RP chcę Państwu wyrazić wdzięczność i uznanie” – napisał Bronisław Komorowski.

– Wydałem polecenie – stwierdził Tadeusz Jan Zając – aby od nowego roku
wszyscy pracodawcy, u których doszło
do wypadku, zostali objęci specjalnym nadzorem inspekcji pracy. W przypadku ujawnienia rażącego naruszenia obowiązującego prawa przez osoby posiadające upraw-

Podczas uroczystości Tadeusz Jan Zając udekorował Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Ochrony Pracy czterech działaczy Związku Zawodowego „Budowlani”.
– Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę Państwu kolejnych sukcesów
w realizacji podejmowanych przedsięwzięć budowlanych. Przede wszystkim
jednak życzę Państwu, aby Wasza praca stawała się coraz bezpieczniejsza – zwrócił się
z kolei do budowlanych główny inspektor
pracy Tadeusz Jan Zając.
Poinformował o działaniach kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych PIP w tej
sekcji gospodarki. Nawiązując do obecności Państwowej Inspekcji Pracy na internetowym portalu społecznościowym Facebook, zachęcił do aktywnego udziału
za pośrednictwem tego narzędzia w dyskusji nt. przyczyn wypadków przy pracy
i praktycznych możliwości zapobiegania im.

nienia do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie, np. kierowników
budów, będziemy kierować do nadzoru budowlanego wnioski o odebranie takich
uprawnień.
Szef PIP przekazał osobom zatrudnionym w branży budowlanej serdeczne pozdrowienia od pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz życzył im dynamicznego rozwoju branży.
Życzenia budowlanym z okazji ich święta złożyli także: europoseł Bogusław Liberadzki i przedstawiciel polskiego parlamentu poseł Janusz Piechociński.
Donat Duczyński

I Kongres Służby BHP w Polsce

Tacy jesteśmy w XXI wieku
W Warszawskim Domu Technika NOT 8
października br. odbył się Pierwszy Kongres Służby BHP w Polsce zorganizowany
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Honorowy patronat nad Kongresem, którego tematem była „Służba BHP w XXI wieku”, objął główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając.
Wszystkich zebranych powitał Marek
Nościusz, prezes Zarządu Głównego
OSPSBHP. Wśród licznie zgromadzonych
gości do sali NOT przybyli m.in.: senator
Jan Rulewski, członek Rady Ochrony Pracy, prof. Danuta Koradecka, dyrektor
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
– Państwowego Instytutu Badawczego, wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy,
Zbigniew Żurek, wiceprzewodniczący
Rady Ochrony Pracy, wiceprezes BCC. Obrady prowadził Józef Witczak, przewodniczący OSPSBHP Oddział w Radomiu.
Składając wyrazy szacunku wszystkim,
którzy „przyczynili się do powstania korporacji służby bhp w Polsce”, senator Jan
Rulewski podkreślił, że powołanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników
Służby bhp jest jednym z najważniejszych
przejawów demokracji w naszym kraju.
W krótkim, ale emocjonalnym wystąpieniu
mówił też o konieczności kształtowania kultury bezpiecznej pracy w zakładach. Tej
kultury, której nie da się i nie można ująć
w przepisach prawa. Kontynuując tę myśl
prof. Danuta Koradecka dodała, iż służby
bhp są obecnie strukturą najważniejszą
w funkcjonujących przedsiębiorstwach,
tym bardziej, że rozwój techniczny pociąga za sobą nowe zagrożenia, które wymagają specjalistycznej wiedzy.
Oddając głos głównemu inspektorowi
pracy Tadeuszowi J. Zającowi Józef Witczak
powiedział, że stowarzyszenie bardzo wysoko ceni sobie współpracę z Państwową
Inspekcją Pracy, a zwłaszcza wsparcie merytoryczne w czasie organizowanych spotkań statutowych i seminariów. Gratulując
wszystkim obecnym wytrwałości w dążeniu do celu szef inspekcji pracy mówił między innymi: – To, co nas łączy, to nieustanna walka o sukces. Bo każda mniejsza liczba zdarzeń wypadkowych, każda pomoc
człowiekowi, niezależnie od tego, czy jest
pracodawcą, czy pracownikiem to nasz sukces. Mamy bardzo poważną lekcję do od-
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robienia zmierzającą do zmiany mentalności pracowników, aby zrozumieli, że tworzone przez nas przepisy dotyczące bezpiecznej pracy nie są przeciwko nim, ale
w trosce o ich życie i zdrowie.
Podczas uroczystości szef inspekcji
pracy udekorował Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Ochrony Pracy Stanisława Ciołka, prezesa Zarządu OSPSBHP
Oddział Tarnów oraz Bogusława Leszka
Herecia, prezesa Zarządu OSPSBHP Oddział Lublin.
W swoim wystąpieniu pt. „Prawa do wykonywania zawodu pracownika służby
bhp” Marek Nościusz, prezes Zarządu
Głównego OSPSBHP przedstawił stanowisko stowarzyszenia zwracając uwagę na potrzebę:
● stwo rze nia jed no li te go syste mu
ochrony pracy;
● wzmocnienia prawnego, m.in. poprzez zastąpienie ustawą aktualnie obwiązującego rozporządzenia dot. służby bhp;
● wzmożenia działań na rzecz poprawy
społecznego wizerunku służby bhp;
● zwiększenia świadomości społecznej
w zakresie bezpieczeństwa pracy, aby
pracodawcy i pracownicy czuli potrzebę
przestrzegania obowiązującego prawa;
● tworzenia kultury bezpieczeństwa poprzez współpracę z mediami;
● uregulowania problemu uprawnień
służby bhp: między innymi wydłużenie stażu pracy w celu uzyskania tytułu specjalisty do lat pięciu, zaś głównego specjalisty do lat 10 (dotyczy to zwłaszcza pracow-

ników służby bhp, którzy uzyskali uprawnienia zawodowe po ukończeniu rocznych studiów podyplomowych);
● utworzenia samorządów zawodowych na przykład ogólnopolskiej izby
służby bhp, gdzie pracownik byłby rejestrowany, które przyznawałyby także kolejne
stopnie zawodowe potwierdzające kompetencje pracownika służby BHP.
W sesji plenarnej Kongresu zaproszeni uczestnicy i goście zostali zapoznani z historią służby bhp w Polsce, jej obecnym
funkcjonowaniem w ramach standardów
Unii Europejskiej oraz wymaganiami prawnymi w zakresie zadań służby bhp. W sesji tematycznej głos zabrał m.in. Paweł
Rozowski, wicedyrektor Departamentu
Prewencji i Promocji GIP omawiając
„Wpływ kultury bezpieczeństwa na wypadki przy pracy”. W dużej mierze skoncentrował się na kolejnej odsłonie kampanii
prewencyjnej PIP „Bezpieczeństwo pracy
w budownictwie – upadki, poślizgnięcia”,
realizowanej tym razem pod hasłem: „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”.
Przedsięwzięcie to jest organizowane
wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a wspierane przez firmy budowlane.
Dr Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy, podkreślił ważną rolę
prewencji i promocji w problematyce bezpieczeństwa pracy, ale jednocześnie odniósł się do obowiązujących obecnie przepisów prawnych, w których niejednokrotnie brak konsekwencji i spójności.
Na zakończenie I Kongresu Służby
BHP w Polsce osoby zasłużone dla bhp zostały uhonorowane medalami okolicznościowymi „Za zaangażowanie w działalność
na rzecz rozwoju i umacniania służby
bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce”.
Jerzy Wlazło
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Fragmenty wystąpienia Marka Nościusza
prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP

Szanowni Państwo!
W kręgu naszego zainteresowania, podczas dzisiejszych obrad, jest pracownik
służby bezpieczeństwa i higieny pracy, często jeszcze niedoceniany, a przecież pełniący jakże ważną rolę w zakładzie pracy.
(…) Chcemy również wskazać na uwarunkowania ograniczające działania służby bhp,
jak również przyjrzeć się prawu wykonywania zawodu. Chcemy ukazać behapowca przyszłości!
Charakter obowiązków służby bhp wskazuje, że jest to służba zaufania publicznego, służba prewencji i z tego właśnie tytułu powinna wyróżniać się wśród innych
grup pracowniczych. Inna też powinna być ranga ochrony pracy i zdrowia w naszym życiu. Tak jednak nie jest i dlatego
działania OSPSBHP ukierunkowane są nie
tylko na promocję bezpieczeństwa, ale także na poprawę społecznego wizerunku
pracownika służby bhp! (…)
Nowelizacja rozporządzenia o służbie
bhp, w części dotyczącej wymagań kwalifikacyjnych, skutkuje potrzebą uzupełnienia, w wielu wypadkach, wykształcenia
kierunkowego. Z tą myślą stworzono system kształcenia podyplomowego, co wpłynęło na duże zainteresowanie tą dziedziną i związanym z nią obszarem wiedzy oraz
studiami behapowskimi, ale dało też
możliwość wielu osobom z poza branży,
szybkiego zdobycia nowego zawodu. (…)
Idealnym przygotowaniem do zawodu
byłyby studia behapowskie lub techniczne,
poszerzone o podyplomowe studia behapowskie, ale to w chwili obecnej jest nierealne. Dla studiów podyplomowych nie ma
aktualnie innej alternatywy. Potrzebna jest
więc zmiana profilu kształcenia. Dziś
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trudno o inną koncepcję kształcenia behapowców na poziomie wyższym, skoro są
dwie szkoły wyższe, które dają wykształcenie inżynierskie w zakresie bhp, w Katowicach i w Radomiu. (…)
Obecnie na rynek behapowski wchodzą
młodzi ludzie z ukończonymi studiami podyplomowymi, ale bez doświadczenia.
(…) Sytuacja ta jest potwierdzeniem mojej opinii, że roczne studia podyplomowe
z zakresu bhp to dopiero początek, a nie
koniec nauki przyszłego behapowca. Dlatego uważam, że powinny być przedłużone do dwóch lat, a program kształcenia powinien być rozszerzony o wykłady praktyczne tzw. Case study. Studia powinny kończyć się poważnym egzaminem sprawdzającym kompetencje, podobnie jak w przypadku techników bhp, którzy zdają egzaminy państwowe. W tej chwili wymogi dla
przyszłych techników bhp są wyższe niż dla
absolwentów studiów podyplomowych.
Taka sytuacja nakłada konieczność
wprowadzenia kolejnej zmiany, a mianowicie wydłużenia do pięciu lat stażu wymaganego po studiach podyplomowych
umożliwiającego objęcie funkcji specjalisty, a do dziesięciu lat do objęcia funkcji
gł. specjalisty. Opinię tę podzielają w większości młodzi stażem behapowcy – specjaliści. Roczny staż to za mało! Bo przecież
doświadczenie zawodowe, staż pracy w
służbie bhp wiąże się w dużym stopniu
z wypracowaniem autorytetu. Grupa ludzi
młodych nie ma jeszcze siły przebicia w zakładzie. Dzięki takiej modyfikacji sprawimy, że pracodawca będzie mógł zaufać
w sprawach związanych z bezpieczeństwem pracowników specjaliście faktycznie przygotowanemu do wykonywania
swoich zadań. (…)
Najważniejszą kwestią byłoby wprowadzenie obowiązkowego zrzeszania się pracowników służby bhp, ich rejestracja i certyfikacja kompetencji poprzez utworzenie
samorządów zawodowych „Ogólnopolskich Izb Służby BHP”. Ogólnopolska
izba byłaby prowadzona przez nasze Stowarzyszenie przy współudziale innych organizacji zrzeszających pracowników służby bhp. Obowiązkowa certyfikacja kompetencji byłaby nadaniem uprawnień zawodowych, kolejnych stopni zawodowych.
Nadawanie uprawnień jest koniecznością, jeżeli chcemy być postrzegani jako
partnerzy dla innych grup zawodowych.

Każdy pracownik służby bhp, po przejściu certyfikacji, otrzymałby legitymację
potwierdzającą jego kompetencje z tytułem zawodowym. Certyfikacja kompetencji nie byłaby jednorazowa tylko czasowa,
odnawialna co pięć lat. Ogólnopolskie
izby, poprzez Ośrodki Szkoleniowe Stowarzyszenia, szkoliłyby w formie studiów podyplomowych branżystów w zależności
od grupy działalności. Bo przecież teraz,
dla większości osób kończących studia podyplomowe bhp, podstawą są kierunki marketing i zarządzanie, a to za mało, żeby nadzorować stan bhp w przemysłowych zakładach pracy.
Jednocześnie, każdy pracownik służby
bhp, powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, bo nieraz bierze
na siebie odpowiedzialność, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, jaką niesie odpowiedzialność. Ubezpieczenie też prowadziłyby Izby BHP.
Pointując propozycję nakreślonego
kierunku rozwoju zawodowego pracowników służby bhp stwierdzić należy, że
oprócz wiedzy, czynnikiem nadrzędnym,
deter minującym karierę behapowca jest
praktyka. Drugim są szkolenia, uczestnictwo w konferencjach, targach, imprezach branżowych, stałe monitorowanie
prasy branżowej. Trzecim, równie istotnym czyn ni kiem jest za an ga żowa nie
w pracę.
Zaproponowane kierunki zmian powinny przyczynić się do podniesienia
standardów bezpieczeństwa w naszym
kraju. Do pełnego sukcesu w tym zakresie potrzebne jest stworzenie, oprócz
jednolitego systemu ochrony pracy, silnego lobby wspierającego działalność służby
bhp i silne wsparcie ze strony mediów poprzez promowanie kultury bezpieczeństwa,
bezpiecznego zachowania we wszystkich
sytuacjach zawodowych i życiowych.
Właśnie o to wsparcie apeluję w imieniu szerokiej rzeszy pracowników służby
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownicy służby bhp, organizacje
ich zrzeszające powinny dążyć do utworzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Służby
BHP. Byłaby to silna organizacja mówiąca
jednym głosem będąca partnerem do rozmów na tematy nas dotyczące z przedstawicielami organów decyzyjnych, co powinno przełożyć się na działalność służby bhp
w zakładzie pracy. (…)
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W świetle kontroli opolskich szkół i placówek (cz. 2)

Niedoskonałości
prawa oświatowego

Krzysztof Kowalczyk

Kontrole przeprowadzane w placówkach oświatowych na terenie działalności OIP Opole wykazują niedoskonałości prawa oświatowego. Zakres pojawiających się problemów, które nastręczają trudności w stosowaniu tego prawa, tak pracodawcom jak i inspektorom pracy, jest
dość obszerny i obejmuje w zasadzie szeroką gamę zagadnień związanych z prawem pracy.
Dotyczą one m.in. urlopów wypoczynkowych, czasu pracy czy wynagradzania nauczycieli.
Odrębną kwestią, która budzi wątpliwości,
a dotyczy nauczycieli jest wyliczanie świadczeń
pieniężnych związanych z urlopami wypoczynkowymi czyli wynagrodzenia i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Przepisy w tym
zakresie nie są zbyt fortunnie sformułowane.
Problemy wynikają przede wszystkim z konstrukcji wynagradzania nauczycieli, w której
można wyróżnić wiele różnych dodatków, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i zastępstwa doraźne. Kontrole prowadzone
przez OIP w Opolu wskazują, że dyrektorzy
szkół mają w tym zakresie dużo problemów.
Często zwracają się w związku z tym o pomoc
do inspekcji pracy, m.in. w sprawie wyliczania
wynagrodzenia tzw. średniej wakacyjnej. Chodzi o uwzględnianie w niej dodatku motywacyjnego. Zgodnie z zapisami rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z 26.06.2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego
za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U.
Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) dodatek motywacyjny jest wypłacany w wysokości należnej
w miesiącu wykorzystywania urlopu. Organy
samorządowe wykorzystując ten zapis wywierają presję na dyrektorów szkół lub (jak się uda)
wprost w opracowywanym regulaminie wynagradzania, dążą do tego, aby dodatek motywacyjny był przyznawany nauczycielom tylko
na okres prowadzenia zajęć szkolnych. W praktyce oznacza to w zasadzie wyłączenie tego
składnika z wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli oraz oszczędności dla organu prowadzącego.

uczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.).
Przepis ten stanowi, że wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe oraz zastępstwa
doraźne oblicza się w wynagrodzeniu urlopowym przy uwzględnieniu przeciętnej miesięcznej liczby godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu.

Czas pracy nauczycieli
Z uwagi na to, że jedyną ewidencją czasu
pracy nauczycieli są zapisy w dziennikach lekcyjnych wydaje się na pierwszy rzut oka, że
inspektorzy pracy nie mają tu co kontrolować. Tak jednak nie jest. Zagadnieniem
związanym z czasem pracy nauczycieli, które często trafia pod uwagę inspektorów
pracy jest różnorodność obowiązkowego
wymiaru zajęć na poszczególnych stanowiskach pracy nauczycieli. Charakterystycznym
przykładem w tym zakresie jest często
stwierdzany w czasie kontroli brak określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki na stanowiskach o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze zajęć. Przepis

art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela wymaga, aby w takich sytuacjach to organ prowadzący szkołę lub placówkę określił dla takiego nauczyciela obowiązkowy tygodniowy
wymiar zajęć. Przekroczenie tak określonego obowiązkowego wymiaru zajęć przez nauczyciela będzie rodziło prawo do otrzymania wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach
ponadwymiarowych. W praktyce procedura
ta nie jest często przestrzegana, co prowadzi do nieprawidłowości w zakresie zarówno
czasu pracy, jak i związanej z tym wypłaty wynagrodzenia. Dyskusyjne są też w tym
względzie przyjęte rozwiązania prawne, bo
jakie jest uzasadnienie do tego, aby to organ
prowadzący ustalał treść stosunku pracy, który został zawarty pomiędzy zupełnie innymi
podmiotami.
Często nauczyciele pytają o kwestie związane z realizacją zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykonywanych
w dniu wolnym od pracy. W zasadzie sprawa
ta nie nastręcza trudności, a jej zgłaszanie
do inspekcji pracy wynika z braku wiedzy
o regulacjach prawnych obowiązujących
w tym zakresie (art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela).
Istotnym zagadnieniem, a zarazem trudnym do kontroli przez inspektorów pracy jest

Wraz z wieloma wątpliwościami, jakie budziło prawo oświatowe pojawiły
się liczne interpretacje prawne oraz bogate orzecznictwo sądowe. W praktyce kontrolnej działalności inspektorów pracy przydatna będzie z pewnością znajomość:

W wynagrodzeniu
urlopowym

– uchwały Sądu Najwyższego z 10.05.2006 r., która stanowi, że nauczyciel
ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są
przewidziane ferie,

Kolejnym problemem uwidacznianym
w czasie kontroli, a odnoszącym się do omawianego zakresu jest kwestia zapisu § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy na-

– opinii Ministerstwa i Edukacji Narodowej i Sportu z lipca 2004 r. w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w placówkach, w których nie ma ferii, która
ustala, że urlop ten powinien być udzielany nauczycielom na zasadach
określonych w Kodeksie pracy tzn. z uwzględnieniem zasady proporcjonalności realizowanej w stosunku do ogólnego wymiaru czasu pracy.
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sprawa realizowania przez nauczycieli zajęć
zastępstw doraźnych, które nie są uznawane za takie przez dyrektora szkoły. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat niejednokrotnie
podejmowałem czynności kontrolne w tym
zakresie na podstawie skarg zgłaszanych
do OIP Opole. Problem polega na tym, że
w sytuacjach wymagających zrealizowania nagłego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela uczniów kieruje się do świetlicy lub biblioteki, zobowiązując do opieki nad nimi pracującego tam nauczyciela. Obarczony takim obowiązkiem nauczyciel uważa, że powinien
otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie za zastępstwo doraźne, tym bardziej że z zapisów
w dziennikach lekcyjnych wynika, że realizował w świetlicy zajęcia z przedmiotu, którego uczy nieobecny nauczyciel np. poprzez
wpis o rozwiązywaniu zadań matematycznych
(można sobie to wyobrazić np. w stosunku
do zajęć z dziećmi na etapie nauczania początkowego).
W niektórych regulaminach wynagradzania, organ samorządowy chcąc uniknąć takich
problemów zastrzega, że płatne będą tylko
te zajęcia doraźne, do których nauczania zastępujący nauczyciel posiada kwalifikacje.
Problem ten tli się nie znajdując prawnych
rozwiązań. Brakuje też w tym zakresie opinii i stanowisk właściwych organów, które pomogłyby inspektorom pracy w rozpatrywaniu tego problemu. Jakiej odpowiedzi można
udzielić skarżącemu, który będąc nauczycielem w świetlicy szkolnej w niektórych okresach roku szkolnego realizuje ogółem kilkadziesiąt, a nawet w niektórych przypadkach kilkaset godzin zajęć z klasami, które
na polecenie dyrektora przychodzą do świetlicy. Problem ten zostawiam otwarty.

Wynagradzanie
nauczycieli
Istotnym zagadnieniem w tym zakresie są
zapisy zawarte w regulaminie ustalanym
na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela. W ostatnim czasie przeprowadzałem
kontrolę, w której związek zawodowy kwestionował legalność funkcjonującego regulaminu z tego względu, że nie doszło do uzgodnienia z nimi treści regulaminu (art. 30
ust. 6a Karty Nauczyciela). Radca prawny organu prowadzącego przedstawił koncepcję
prawną, w której wyraził pogląd, że termin
uzgodnienia wymaga jedynie procesu negocjacyjnego, ale samo uzgodnienie treści regulaminu nie jest konieczne. Radca dla dodania powagi swojemu stanowisku prawnemu powołał się w tym względzie na komentarz prof. Zbigniewa Salwy do Kodeksu pracy. Są to sytuacje, które już na początku nastręczają inspektorowi pracy wiele trudności. Oczywiście tego typu akty prawne podlegają kontroli zgodności z prawem sprawowanemu przez organ władzy terytorialnej
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(wojewodę), jednak, czy także w wyżej wymienionej konkretnej sytuacji? Jednoznaczne i rozumiane przez wszystkich przepisy
prawne mogłoby zapobiec w tym zakresie
wielu nieporozumieniom.
Na tle funkcjonowania regulaminu powstałego na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela należy zwrócić uwagę na praktykę
stosowania zapisu, który pojawia się dość często w tym akcie prawnym. Sprawa dotyczy
wysokości dodatku motywacyjnego. Bardzo często spotyka się w regulaminie sformułowanie, że wysokość dodatku motywacyjnego wynosi do 5% wynagrodzenia zasadniczego (np. nauczyciela stażysty), a jeśli wysokość dodatku ustalana jest kwotowo, to np.
do 50 zł. W swojej pracy wielokrotnie prowadziłem kontrole, których powodem były
skargi związane z tym, że szkoła nie wypłacała od dłuższego czasu nauczycielom dodatków motywacyjnych. Z reguły dotyczyło to
wszystkich placówek prowadzonych przez organ samorządowy. Sytuacja wyglądała w ten
sposób, że organ samorządowy mając określone trudności finansowe, poprzez poza-

prawne oddziaływania zmuszał dyrektorów,
aby nikomu po prostu nie przyznawali takiego dodatku (skoro można do 5%, to znaczy,
że może być także 0%, czy 0 zł). Efekt był taki, że nagle wszyscy nauczyciele przestali
spełniać warunki, które uzasadniłyby wypłacanie im dodatku motywacyjnego. W takiej
sytuacji inspektor pracy chcąc rozpatrzyć
sprawę musi wykazać przekonywująco, że postępowanie takie narusza przepisy prawa.
W aspekcie wynagrodzenia nauczycieli
na uwagę zasługuje kwestia prawa do otrzymania wynagrodzenia rocznego przez nauczycieli, którzy pracowali w szkole, zgodnie z jej
organizacją pracy, krócej niż 6 miesięcy.
W sprawie tej wypowiedział się Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 4.03.2009 r., Nr
GPP-118-039-4/09 stanowiącym odpowiedź
na meldunek prawny. W piśmie wyrażono pogląd, że takim nauczycielom będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Sprawa ta był również przedmiotem licznych zapytań w OIP Opole.

Kto odpowiada za bhp?
Na pierwszy rzut oka, regulacje prawne
dotyczące bhp w placówkach oświatowych wydają się jasne. Zgodnie z § 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Spor tu
z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,
poz. 69), to dyrektor szkoły lub placówki zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Z uwagi na to, że dyrektor szkoły lub
placówki jest również pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników (art. 39 ust. 3
ustawy o systemie oświaty) ponosi również
odpowiedzialność za popełnione wykroczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 283 § 1 Kodeksu pracy). Praktyka postępowania kontrolnego inspektorów pracy
w OIP Opole pozwala wysnuć kilka uwag
w tym zakresie.
Chciałbym przedstawić sytuację, z którą
miałem do czynienia kilka lat temu. Kontrola jednej ze szkół wykazała bardzo zły stan
techniczny obiektu szkoły. Odpadały tynki,
więc wydzielono za pomocą taśm ostrzegawczych strefę niebezpieczną. Na ostatniej
kondygnacji przeciekał dach. Kominy na budynku szkoły groziły zawaleniem, co stwierdził w opinii rzeczoznawca budowlany. Dyrektor jednostki zwrócił się więc do organu prowadzącego (w tym przypadku Urzędu Gminy) z prośbą o przydzielenie środków finansowych na remont budynku szkoły. Ten jednak nie przyznał ich, tłumacząc się trudną sytuacją finansową.
Biorąc pod uwagę wszelkie uwarunkowania, działania inspektorskie zmierzające
do poprawy warunków bezpieczeństwa
w szkole rozpocząłem od złożenia wizyty wójtowi. Doprowadziłem do spotkania władz gminy i dyrektora szkoły. Wydałem odpowiednie
decyzje, które skierowałem do dyrektora
szkoły oraz wystąpienia do wójta gminy. O zaistniałym stanie technicznym powiadomiłem
właściwe organy nadzoru budowlanego.
W efekcie, szkołę szybko wyremontowano
i funkcjonuje ona do dzisiaj.
Warto zwrócić uwagę, że mimo tak istotnych nieprawidłowości nie zastosowałem
środków represyjnych, gdyż w moim przekonaniu po stronie podmiotu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole (dyrektora szkoły) nie było winy. Podczas kontroli w placówkach oświatowych dość często występują sytuacje, w których odpowiedzialność pracodawcy za sprawy z zakresu bezpieczeństwa jest wyłączona ze względu na rolę i uprawnienia organu
prowadzącego. Uważam, że odpowiedzialność
dyrektora szkoły w zakresie bhp dotyczy
przede wszystkim wykroczeń związanych
z bieżącą działalnością szkoły.
Krzysztof Kowalczyk
OIP Opole
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Prawo

Pracownik
w postępowaniu przed inspektorem pracy
Łukasz Sztych

Państwowa Inspekcja Pracy jest wyspecjalizowanym centralnym organem państwowym, który w imieniu państwa sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy. Nie powinno być
zatem żadnych wątpliwości, że celem dla którego Państwowa Inspekcja Pracy została powołana jest przede wszystkim ochrona pracownika i jego praw, co w konsekwencji sprawia, że
we wszelkich jej działaniach pracownik musi zajmować pozycję szczególną.
Sytuacja prawna pracownika w postępowaniach prowadzonych przez organy PIP może być rozważana w aspekcie:
– uprawnień pracownika do inicjowania
działań nadzorczo-kontrolnych PIP,
– pozycji, jaką w tym postępowaniu zajmuje pracownik oraz
– obowiązków, jakie ciążą na organach PIP
w stosunku do pracownika, którego praw dotyczy prowadzone postępowanie.
Jako postępowania szczególnie istotne
z punktu widzenia interesów pracownika należy wskazać te, które decydują o świadczeniach przysługujących mu w związku z wykonywaniem pracy (w trakcie zatrudnienia oraz
po jego zakończeniu). Są to: postępowanie
nadzorczo-kontrolne w przedmiocie prawidłowości naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia
oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, postępowanie egzekucyjne
mające na celu wykonanie wydanych nakazów wypłaty należnych pracownikowi świadczeń, a także postępowanie dotyczące
umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wymienione postępowania będą zatem
zasadniczym przedmiotem moich rozważań
zawartych w opracowaniu.
Nie ulega wątpliwości, że pracownik ma
prawo inicjowania działań nadzorczo-kontrolnych PIP, a złożenie zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa pracy przez pracodawcę nakłada na PIP obowiązek sprawdzenia tej informacji, tj. wszczęcia działań mających na celu zweryfikowanie przekazanej
przez pracownika informacji.

Zawiadomienie, czyli co?
Rozważając pozycję pracownika w postępowaniu przed inspektorem pracy należy zastanowić się, czym jest zawiadomienie pra-
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cownika o naruszeniu przepisów prawa pracy przez pracodawcę.
W literaturze przedmiotu powszechnie
przyjmowane jest, że w postępowaniu dotyczącym prawidłowości naliczenia i wypłacenia
wynagrodzenia za pracę zawiadomienie pracownika jest skargą, o jakiej mowa w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Skarga z art. 227 k.p.a. jest środkiem
ochrony interesów jednostki, które nie dają
podstaw do żądania wszczęcia postępowania
administracyjnego. Oczywiście może ona
spowodować wszczęcie postępowania nadzorczo-kontrolnego przez organy PIP, lecz posiada jedynie charakter informacyjny. Postępowanie wszczynane jest z urzędu.
Podobną funkcję pełni zawiadomienie
o zaniechaniu przez pracodawcę wykonania
obowiązku wymienionego w nakazie wypłaty. Zawiadomienie to nie wszczyna postępowania egzekucyjnego, a może – a nawet powinno – spowodować postępowanie kontrolne zmierzające do wykonania nakazu. Jest
ono więc skargą złożoną w trybie określonym
w Dziale VIII k.p.a., a nie w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
Traktowanie jako skargi informacji pracownika o naruszeniu przepisów prawa pracy przez pracodawcę lub o niewykonaniu nakazu wypłaty wynagrodzenia, nakłada na organy PIP obowiązek zawiadomienia pracownika o sposobie załatwienia sprawy,
do czego obliguje je art. 237 k.p.a.
Skarga z art. 227 k.p.a., nie jest tożsama
ze skargą, o której mowa w art. 41 ust. 6 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, którą począwszy od 1 stycznia 2010 r. ma prawo wnieść pracownik
do PIP, w przypadku gdy nie został umieszczony w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze. Skarga wskazana w ustawie o emeryturach pomostowych,

w przeciwieństwie do skargi (zawiadomienia)
o naruszeniu przepisów prawa przez pracodawcę, wszczyna postępowanie administracyjne przed organami PIP.

Strona postępowania
czy zainteresowany?
Niezwykle istotne znaczenie dla określenia pozycji pracownika w postępowaniu
przed organami PIP ma ustalenie, czy jest
on stroną tego postępowania. Kwestia ta decyduje bowiem o prawach, jakie ewentualnie
przysługują pracownikowi w tym postępowaniu i odpowiadających im obowiązkach organów PIP.
Stosownie do art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.
U. nr 89, poz. 589 ze zm.) w sprawach nie
uregulowanych w tej ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Z uwagi na to, że ustawa o PIP nie
określa kto jest stroną w postępowaniu prowadzonym przed organami PIP, ani jaka jest
w nim pozycja pracownika, to w wymienionym zakresie niezbędne jest uzupełniające
zastosowanie k.p.a., który definiuje zarówno pojęcie strony postępowania administracyjnego, jak i normuje zasady związane
z jej udziałem w tym postępowaniu.
I tak, według art. 28 k.p.a. stroną jest
każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Punktem wyjścia dla zajęcia stanowiska,
czy pracownik jest stroną w postępowaniu
przed organami PIP powinno być ustalenie
znaczenia pojęcia interesu prawnego, którego używa art. 28 k.p.a. W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd,
że interes prawny jest to możliwość wskazania przepisu prawa, przyznającego podmioI P 11/2010

towi konkretne uprawnienia, które można realizować w postępowaniu administracyjnym. Innymi słowy interes prawny jest to
możliwość wskazania przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu i wydania władczego rozstrzygnięcia
o charakterze administracyjnym, albo żądać
zaniechania czynności tego organu. Cechami interesu prawnego jest to, że jest on konkretny, indywidualny i sprawdzalny obiektywnie. Od tak pojmowanego interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, kiedy
to jednostka jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowana rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa, mogącymi stanowić podstawę skutecznego żądania
stosownych czynności organu. Podmiot, dla
którego z przepisów prawa materialnego nie
wynikają żadne uprawnienia ani obowiązki,
nie ma przymiotu strony w rozumieniu
art. 28 k.p.a. i nie jest legitymowany do żądania wszczęcia postępowania ani kwestionowania zapadłych w tym postępowaniu
rozstrzygnięć.
Przenosząc powyższe rozważania na grunt
postępowania przed organami PIP można wyprowadzić wniosek, że pozycja pracownika
w tych postępowaniach jest różna i zależy od tego, czy jest ono inspirowane skargą pracownika, czy przedmiotem postępowania są działania nadzorczo-kontrolne w zakresie prawidłowości naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia
za pracę lub innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy, czy też jest to postępowanie zmierzające do wyegzekwowania od pracodawcy wykonania nakazu wypłaty.

Interes prawny
czy faktyczny?
Literalne brzmienie art. 28 k.p.a. mogłoby wskazywać, że pracownik jest stroną postępowania zainicjowanego zawiadomieniem
PIP o nie wypłaceniu mu przez pracodawcę
wynagrodzenia, gdyż ma on interes w tym, by
jego skarga okazała się słuszna i postępowanie zostało zakończone nakazaniem pracodawcy wypłacenia wynagrodzenia, albo innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
Należałoby tu jednak odpowiedzieć na pytanie, czy jest to interes prawny, czy tylko interes faktyczny? Odwołując się w tym celu
do przepisów ustawy z 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy, należy zauważyć, że ustawa nie przyznaje pracownikowi
żadnego uprawnienia, które mogłoby zostać
zakwalifikowane jako jego prawo podmiotowe do skutecznego żądania od PIP podjęcia
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określonych działań wobec pracodawcy i skutecznego dochodzenia roszczeń w postępowaniu administracyjnym. Pracodawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa
pracy, a PIP uprawniona jest do tego, by przestrzeganie tych przepisów kontrolować.
Stroną postępowania nadzorczo-kontrolnego
prowadzonego przez inspektora pracy jest
wyłącznie pracodawca, ponieważ to w stosunku do niego wydawane są władcze rozstrzygnięcia i to na niego nakładane są obowiązki. Pracownik natomiast nie jest podmiotem
działań kontrolnych i nadzorczych PIP. Jego
interes w tym postępowaniu jest interesem
faktycznym, wyrażającym się w otrzymaniu
świadczeń, których można samodzielnie dochodzić na drodze sądowej. Pracownik jest
osobą zainteresowaną działaniami inspektora pracy, ale nie jest to tożsame z istnieniem
interesu prawnego, o którym mowa w art. 28
k.p.a. Prawo pracownika do otrzymania należnego wynagrodzenia i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy ma charakter cywilnoprawny i może być dochodzone
od pracodawcy jedynie w trybie cywilnoprawnym.

W praktyce orzeczniczej
Zagadnienie interesu prawnego i tym samym legitymacji pracownika do bycia stroną w postępowaniu przed organami PIP było kilkakrotnie rozstrzygane przez sądy administracyjne. Orzecznictwo w tej sprawie
nie jest jednak jednolite, co spowodowało dyskusję w tej sprawie. Rozpoczęła się od wyroku NSA w Łodzi z 16.10.2003 r. Sygn.
akt II SA/Łd 1141/03, w którym sąd orzekł,
że pracownik jest stroną postępowania
przed państwowym inspektorem pracy, jeżeli przedmiotem postępowania jest nakazanie
pracodawcy wypłacenia wynagrodzenia temu
pracownikowi (Prawo Pracy 2004/5/37).
Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie sąd podkreślił, że postępowanie to dotyczy interesu
prawnego pracownika, ponieważ w wyniku
tego postępowania wydana zostaje decyzja
dotycząca prawa do wynagrodzenia, wynikającego z przepisów prawa materialnego,
przez co spełniona zostaje przesłanka interesu prawnego, przewidziana przez art. 28
k.p.a.
Wzorując się na powyższym orzeczeniu
WSA wydawały podobne rozstrzygnięcia. I tak
WSA w Olsztynie w wyroku z 19 kwietnia 2005 r. Sygn. akt II SA/01 807/04.
uznał, że w sytuacji gdy nakaz wydany przez
inspektora pracy dotyczy prawa pracowników
do wyrównania świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, to pracownicy ci posiadają

przymiot strony w tym postępowaniu, co wynika z art. 28 k.p.a. Organ ma zatem obowiązek dochowania wszystkich wymogów dotyczących uczestnictwa strony w postępowaniu,
a przede wszystkim doręczenia pracownikom
decyzji wydanej w tej sprawie. Wyrok ten został uchylony przez NSA w Warszawie
w 22.02.2006 r. (I OSK 873/05), a stanowisko w kwestii uznania pracowników za stronę postępowania zostało uznane za błędne.
Uzasadniając swoje orzeczenie NSA podkreślił, że interes prawny, o jakim mowa
w art. 28 k.p.a. powinien wynikać z przepisów prawa materialnego, by można było dany podmiot uznać za stronę postępowania.
Podstawą działania inspektora pracy są
przepisy ustawy o PIP, które uprawniają go
do wydawania wobec pracodawcy określonych nakazów. Z przepisów tej ustawy nie wynikają żadne prawa dla pracowników. Prawa
pracownika do wypłaty przez pracodawcę
świadczeń pieniężnych wynikają z kodeksu
pracy i nie są rozstrzygane drogą nakazów
organów PIP. Należności z tytułu stosunku
pracy pracownik może dochodzić od pracodawcy przed sądem pracy.
Tego samego zdania był NSA w Warszawie, który w wyroku z 10 maja 2006 r.
(I OSK 1107/05) stwierdził, że chociaż niewątpliwie pracownik jest podmiotem zainteresowanym wynikiem postępowania prowadzonego przez inspektora pracy, to brak jest
podstaw do przyznania mu statusu strony
w postępowaniu prowadzonym w związku
z naruszeniem przepisów prawa pracy przez
pracodawcę.
Na podobnym stanowisku stanął NSA
w Warszawie w wyroku z 5 stycznia 2007 r.
(I OSK 577/06), w którym orzekł, że w postępowaniach kontrolnych zakończonych
wydaniem nakazu wypłaty pracownik nie jest
stroną postępowania.
Traktując te wyroki jako ugruntowanie
praktyki orzeczniczej w kwestii braku podstaw
do przyznania pracownikowi statusu strony
w postępowaniu przed inspektorem pracy, którego przedmiotem jest nakazanie pracodawcy wypłacenia świadczeń pieniężnych, podkreślić jeszcze raz należy, jak doniosłe znaczenie ma takie stanowisko dla PIP. Zwalnia ono
bowiem inspektora pracy od obowiązku powiadamiania pracowników o toczącym się postępowaniu i doręczania im kierowanych
do pracodawcy nakazów wypłaty wynagrodzeń lub innych świadczeń przysługujących
w ramach stosunku pracy, co przy nakazach
obejmujących wielu pracowników nastręczałoby poważne trudności.
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Czajka już pracuje
Nadinspektor pracy Waldemar Spólnicki i starszy inspektor pracy Piotr Kaliniak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wydali 14 października br. stanowisko pozwalające
inwestorowi, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. uzyskać decyzję zezwalającą
na eksploatację rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków
„Czajka II” w warszawskiej dzielnicy Białołęka.
Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum
na czele z firmami: Warbud S. A. Warszawa,
niemiecką WTE Wassertechnik GMbH, duńską Krueger A/S, Veolia Water System sp.
z o.o. z Krakowa i OTV z Francji.
Do końca grudnia zaplanowano realizację II etapu oczyszczalni ścieków, tj. trzy
ostatnie bloki z docelowych dziesięciu
w miejscu starej oczyszczalni.
Będzie to największa oczyszczalnia ścieków w Polsce i jedna z największych w Europie. Przejmie także ścieki z lewobrzeżnej
Warszawy, do czasu wykonania mikrotunelu
o średnicy 2,8 m i długości ok. 1 200 m,
pod dnem Wisły. Obecnie w całości oczyszcza ścieki starej oczyszczalni, poprawiając 2-5 krotnie ich parametry.
Za modernizację oczyszczalni miasto zapłaci 1,9 mld zł. Cała inwestycja z kolektorami dopływowymi itp. będzie kosztować około 2,6 mld zł. Warszawa otrzyma wsparcie finansowe z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 2,1 mld zł.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
sprawi, że zwiększy się przepustowość
do 435 000 m3/d. Zakładana jest także poprawa efektu oczyszczania, zwłaszcza w zakresie redukcji związków biogennych. Proces
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oczyszczania ścieków obejmie oczyszczanie
mechaniczne i biologiczne. W Czajce zastosowano proces osadu czynnego z głębokim
usuwaniem związków biogennych na drodze
biologicznej, wspomagany chemicznym strąceniem związków fosforu.
Od początku budowa była objęta specjalnym nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy.
Wzorem kampanii „bezpieczne budowanie”
w projekcie EURO 2012, prowadzono zarówno działania kontrolno-nadzorcze, jak i informacyjno-szkoleniowe. Adresatami akcji informacyjno-szkoleniowej, szczególnie intensywnej na etapie realizacji inwestycji były:
władze samorządowe Warszawy, inwestor,
projektanci i wykonawcy. Nawiązano współpracę z organami administracji i nadzoru budowlanego, celem zapewnienia sprawnej
wymiany infor macji i wspólnych działań
kontrolno-prewencyjnych.

Na budowie oczyszczalni wypracowano
swoisty system kontroli i nadzoru PIP, który opierał się, z jednej strony na zasadzie pełnego zaufania do kierownictwa budowy i służb bhp głównego wykonawcy, z drugiej
na bezwzględnym wyciąganiu konsekwencji
w przypadku zaistnienia nieprawidłowości.
Stworzono unikalny sposób realizacji tak wielkiej budowy, bez powołanego koordynatora
ds. bhp. Z tego zadania doskonale wywiązywał się kierownik budowy ze służbą bhp, która w zakresie swoich obowiązków miała
m.in. zagadnienia proceduralne związane
z wprowadzaniem ludzi, sprzętu i maszyn. Budowa podzielona na dwa obszary wymagała
ograniczonej ilości osób nadzoru. Nie wynikało to jednak z przesłanek oszczędnościowych lidera konsorcjum, ale wiązało się ze
stworzeniem wyraźnej i przejrzystej struktury organizacyjnej budowy. Duży nacisk położono na przestrzeganie zagadnień bhp
przez nadzór podwykonawców.
Każda wizyta inspektora pracy na budowie kształtowała ten schemat organizacyjny,
doprowadzała do poprawy zauważonych błędów, nadawała dalszy bezpieczny kierunek.
Czy nowe rozwiązanie sprawdziło się?
Na razie tak. Przez dwa lata realizacji inwestycji nie doszło do ciężkiego czy śmiertelnego wypadku.
Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa

Nielegalnie nie znaczy bezkarnie
Nielegalne zatrudnienie pracownika, potocznie zwane „pracą
na czarno”, nadal należy do częstych zjawisk na rynku pracy.
Kres temu procederowi może położyć wizyta inspektora pracy…
Inspektorzy OIP w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę na budowie ścieżki rowerowej
w powiecie bydgoskim. Pracę wykonywało
czterech pracowników. Osoby te przez osiem
dni do chwili kontroli nie miały potwierdzonych umów o pracę na piśmie, nie były zgłoszone do ubezpieczenia społecznego ani nie
były poddane badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku pracy. Po inter wencji
inspektorów pracy pracodawca natychmiast
przerwał pracę i skierował pracowników
na badania lekarskie. W wyniku czynności kontrolnych praca czterech osób została zalegalizowana poprzez potwierdzenie umów o pracę na piśmie i zgłoszenie do ubezpieczenia
społecznego. W związku z nielegalnym zatrudnianiem pracodawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1 500 zł.
„Czarno” na autostradzie
Kontrolę na odcinku budowy wiaduktu autostrady w woj. kujawsko-pomorskim podjęto po zgłoszeniu wypadku przy pracy. Ustalono, że podwykonawcą była firma z terenu
wojewódz twa war miń sko -ma zur skie go.
W trakcie zbierania materiału dowodowego
dotyczącego przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy stwierdzono, że przez półtora miesiąca przedsiębiorca powierzał wykonywanie pracy na podstawie umów o dzieło
dwunastu cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy. Cudzoziemcy pracowali na podstawie
oświadczeń, które nie były zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy. W związku
z ujawnionymi nieprawidłowościami powiadomiono Straż Graniczną oraz skierowano
do sądu wniosek o ukaranie pracodawcy.
Opiekunki do dzieci
Kontrola fir my zatrudniającej osoby
do dziennej opieki nad dziećmi na terenie województwa małopolskiego wykazała, że
w okresach obejmujących od dwóch tygodni
do sześciu miesięcy podmiot kontrolowany
nielegalnie zatrudniał łącznie jedenaście
osób w charakterze opiekunek do dzieci. Pracodawca nie zawarł z nimi umów o pracę ani
nie do ko nał obowiąz ku zgło sze nia ich
do ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia. Ponadto pracodawca nie prowadził
żadnej związanej z zatrudnianiem dokumentacji, w tym akt osobowych pracowników.
Dopuszczał także do pracy osoby bez orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stano11/2010 IP

wisku oraz bez poddania ich wymaganym
szkoleniom wstępnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustalenia kontroli
ujawniły, że w różnych okresach niektórzy
pracownicy w ogóle nie otrzymali wynagrodzenia za pracę, natomiast pozostałym wypłacono je w wysokości ok. 6 zł za godzinę,
co łącznie stanowiło kwotę od ok. 150 zł
do ok. 500 zł netto za wykonaną pracę.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy ukarał pracodawcę grzywną w wysokości 2 000 zł oraz skierował stosowne zawiadomienia do prokuratury, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Nielegalni rozbieracze
Inspektorzy pracy z OIP w Krakowie
wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego
Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
przeprowadzili kontrolę pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców w charakterze rozbieraczy mięsa. Ustalono, że na 181 pracowników, aż 127 stanowili cudzoziemcy, obywatele Ukrainy i Mołdawii. Wykonywali prace
polegające głównie na odkastnianiu mięsa
w zakładach zlokalizowanych w różnych
miastach Polski. Kontrola, również dokumentacji pracowniczej, przeprowadzona w siedzibie pracodawcy wykazała sześć przypadków (dot. trzech obywateli Ukrainy i trzech
Mołdawii) powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom, pomimo braku oświadczenia
podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania im pracy, zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oświadczenia zarejestrowano po zawarciu umów o pracę. Ponadto stwierdzono, że pracodawca nie opłacił w ustawowym terminie składek należnych
na Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników, w tym cudzoziemców; za czerwiec
i lipiec br. Obowiązku tego dopełnił dopiero
w dniu rozpoczęcia kontroli. W związku ze
stwierdzonymi wykroczeniami z ustawy
o promocji zatrudnienia skierowano do sądu wniosek o ukaranie.
Pomidorowy biznes
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez
inspektorów z OIP w Katowicach wspólnie
z funkcjonariuszami Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej w Raciborzu w gospodarstwie ogrodniczym, które prowadzi działalność związaną z uprawą pomidorów w kilkunastu szklar niach, ujawniono zatrudnie-

nie 40 obywateli Ukrainy nielegalnie wykonujących pracę na terenie RP. W związku z tymi nieprawidłowościami komendant Straży
Granicznej w Raciborzu wydał 29 decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do opuszczenia terytorium RP. Wobec osób odpowiedzialnych za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców wszczęto postępowanie administracyjne, zmierzające do skierowania wniosku
o ukaranie do sądu rejonowego. Prowadzone jest ono przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Wojewoda swoje,
a pracodawca swoje
Podczas kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednym z zakładów
ogrodniczych na terenie województwa wielkopolskiego stwierdzono nielegalne zatrudnienie cudzoziemców, trzech obywateli Nepalu. Przejawiało się ono na nieprzestrzeganiu przez pracodawcę warunków zawartych
w zezwoleniach na pracę wydanych przez wojewodę wielkopolskiego. Przedstawione listy
płac cudzoziemców za okres świadczenia pracy w maju, czerwcu i lipcu br. wykazały wypłaty wynagrodzeń w kwotach po 250 zł brutto, a z wydanych przez wojewodę wielkopolskiego zezwoleń na pracę cudzoziemca
na terytorium Polski wynika, że wynagrodzenie brutto powinno być nie niższe niż po
1 350 zł miesięcznie dla dwóch cudzoziemców i po 1 317 zł dla trzeciego. Wobec właściciela zakładu został skierowany wniosek
do Sądu Rejonowego w Lesznie.
Podobną sytuację ujawnili inspektorzy
pracy OIP w Kielcach kontrolując jedną
z firm, gdzie na stanowisku administratora
bazy danych zatrudniona była, w oparciu
o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, obywatelka Mołdowy. Pracodawca nie uwzględnił w umowie o pracę na czas
określony warunków zawartych we wniosku
o wydanie zezwolenia na pracę dotyczących
wysokości wynagrodzenia. Stwierdzono
wypłacanie wynagrodzenia w wysokości
niższej niż określone we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Ponadto stwierdzono, że pracodawca nie poinfor mował organu wydającego zezwolenie na pracę o niepodjęciu wykonywania pracy w okresie
trzech miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę i zakończeniu pracy przez cudzoziemca wcześniej niż trzy
miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę cudzoziemca. O nieprawidłowościach poinfor mowano Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Straż Graniczną oraz wojewodę świętokrzyskiego.
Na podstawie materiałów nadesłanych
przez OIP opracowała Barbara Ostrowska
z Departamentu Legalności Zatrudnienia
GIP.
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W Sali Kolumnowej Sejmu 19 października br. odbyła się doroczna uroczystość wręczenia
nagród im. Haliny Krahelskiej przez głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca.
Przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych,
nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania
bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa
pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.
Laureaci otrzymali od marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny listy gratulacyjne.
Gratulacje złożyła również przewodnicząca Rady Ochrony Pracy przy Sejmie poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
W imieniu laureatów podziękował dr inż. Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Dokończenie ze strony13.

Pracownik w postępowaniu przed inspektorem pracy
Nie oznacza to jednak, że nie istnieje obowiązek poinformowania pracownika o wynikach postępowania nadzorczo-kontrolnego
w przypadku, gdy postępowanie zostało zainicjowane skargą pracownika na pracodawcę. Wręcz przeciwnie. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez art. 237 § 3 k.p.a., inspektor pracy powinien poinformować pracownika o sposobie załatwienia wniesionej
przez niego skargi.

Bez czy ze statusem
strony?
Przedstawione uwagi dotyczące pozycji
pracownika w postępowaniu o naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia odnoszą się w pełni do wyznaczenia pozycji pracownika w postępowaniu prowadzonym przez inspektora
pracy w przedmiocie przestrzegania przez
pracodawcę przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Postępowania te mogą być oczywiście inicjowane zawiadomieniem (skargą) pracownika o łamaniu przez pracodawcę przepisów bhp,
a wydawane w nich decyzje administracyjne
imiennie wskazują osobę wykonującą pracę
wbrew obowiązującym przepisom i regułom,
a także której praca ma być wstrzymana lub
która ma być skierowana do innych prac.
Imienne wskazanie pracownika w treści
tych decyzji nie nadaje mu statusu strony postępowania, chociaż niewątpliwie jest on zainteresowany wykonaniem bądź niewykonaniem nakazu. Nie jest to jednak interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a., by pracownik
mógł stać się stroną tego postępowania.
Uwagi odnośnie pozycji pracownika w postępowaniu dotyczącym prawidłowości naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia nie odnoszą się do postępowania o umieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, które PIP ma
prawo prowadzić począwszy od 1.01.2010 r.
W takim postępowaniu pozycja pracownika jest zupełnie inna. Jest on bowiem stroną tego postępowania, co wynika z art. 41
ust. 6 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emerytu rach po mo stowych (Dz. U. nr 237,
poz. 1656). Przepis ten przyznaje bowiem
pracownikowi, który nie został umieszczony
w ewidencji pracowników wykonujących
prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze prawo wniesienia skargi do PIP. Artykuł 41 ust. 6 ustawy o eme-
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ryturach pomostowych jest przepisem materialno-prawnym, na podstawie którego
pracownik może żądać od organów PIP
podjęcia w jego interesie działań władczych
(wydania nakazu, o którym mowa w art. 11
ustawy o PIP). Interes ten ma więc charakter prawny, przez co zostaje spełniona przesłanka z art. 28 k.p.a. do uzyskania statusu
strony w tym postępowaniu.
Wobec tego, w tym postępowaniu pracownik korzysta ze wszystkich uprawnień strony
postępowania przewidzianych w przepisach
k.p.a. Organy PIP mają zatem obowiązek dochować wszystkich wymogów dotyczących
uczestnictwa strony w postępowaniu, w tym
m.in. obowiązku informowania pracownika
o wszystkich podejmowanych czynnościach.
Omawiając pozycję pracownika w postępowaniu przed organami PIP nie można pominąć zagadnienia dotyczącego statusu pracownika w postępowaniu egzekucyjnym
prowadzonym w celu wykonania nakazu wypłaty, obejmującego należności tego pracownika z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń.
W postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do przymuszenia pracodawcy
do wykonania nałożonego nakazem obowiązku, pracownik nie jest wierzycielem ani nawet uczestnikiem tego postępowania, mimo
że niejednokrotnie indywidualnie, z imienia
i nazwiska, został wymieniony w nakazie. Nie
można tutaj posiłkowo skorzystać z art. 28
k.p.a. ponieważ postanowienia ustawy z 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U.
z 2005 r, nr 229, poz. 1954 ze zm.) wyczerpująco regulują tematykę, określając kto jest
uczestnikiem tego postępowania. Chociaż egzekucja obowiązków pracodawcy ma dla pracownika zasadnicze znaczenie, nie ma on
mo żli wo ści for mal ne go od dzia ły wa nia
na przebieg postępowania egzekucyjnego
prowadzonego przez PIP. Uprawnienie takie przysługuje tylko wierzycielowi, którym
jest PIP. Z faktu, że pracownik zawiadomił
inspektora pracy o zaniechaniu wykonania
obowiązku wymienionego w nakazie nie wynika, iż stał się on uczestnikiem postępowania egzekucyjnego lub podmiotem na prawach strony.
Okoliczność, że pracownik nie jest wierzycielem obowiązków wynikających z nakazu
powoduje ten skutek, że nakaz płatniczy nie
stanowi tytułu wykonawczego, na podstawie
którego uprawniony pracownik mógłby eg-

zekwować swoje uprawnienia w postępowaniu eg ze ku cyj nym, co pod kre ślił WSA
w Gdańsku w wyroku z 2 lipca 2008r. III
SA/Gd 62/08 (LEX nr 491350).

Resume
Podsumowując rozważania należy podkreślić, że pracownik nie jest stroną postępowania nadzorczo-kontrolnego prowadzonego
przez organy PIP w przedmiocie naliczenia
i wypłacenia wynagrodzenia lub innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
ani postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wykonania wydanych nakazów płatniczych oraz dotyczącego przestrzegania
przepisów i zasad bhp. Jedynie w postępowaniu o umieszczenie w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze
uzyskuje on status strony.
Brak przymiotu strony nie pozbawia pracownika prawa do inicjowania działań nadzorczo-kontrolnych PIP i nie zwalnia organów
PIP od obowiązku zawiadomienia pracownika o sposobie załatwienia przekazanej informacji o naruszeniu przepisów prawa przez
pracodawcę. Jeżeli zaś chodzi o postępowanie dotyczące umieszczenia w ewidencji
pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, to jako strona tego postępowania,
pra cow nik powi nien być in for mowa ny
o wszystkich podejmowanych czynnościach
i otrzymywać wszystkie wydane w tym postępowaniu akty administracyjne.
Łukasz Sztych
OIP Olsztyn
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Nowości wydawnicze ● Nowości wydawnicze
W jaki sposób przeciwdziałać wypadkom na polskich budowach? Jak uchronić pracowników
przed upadkiem z wysokości? Odpowiedzi na te
pytania znajdują się w kolejnej broszurze z serii wydawniczej Państwowej Inspekcji Pracy Budownictwo. Autorka publikacji Dorota Nazim-Bałuk
prezentuje Siatki, które ratują życie jako jedną z nowoczesnych i skutecznych metod ochrony zbiorowej osób pracujących na wysokości.
Przedstawiając cztery typy siatek, omawia zasady
ich użytkowania w budownictwie. Zwraca uwagę
na to, że zastosowanie siatek jest bardzo szerokie.
Począwszy od zabezpieczeń dachów, wiaduktów,
po zabezpieczenie rusztowań i platform. Broszura
informuje także o sposobie mocowania siatek
za pomocą lin, zacisków, zaczepów lub uchwytów
dostosowanych do określonych konstrukcji ram
oraz o wymogach bezpieczeństwa, jakie muszą
spełniać, by zostały dopuszczone do użytku. Publikacja zawiera informacje, w jaki sposób należy
przechowywać siatki, by nie uległy zniszczeniu oraz
jak rozpoznać wadę oczka i gdzie ją naprawić.
Broszura ma 32 strony i jest bogato ilustrowana.
Zawiera liczne zdjęcia i rysunki, które mogą być pomocne w zastosowaniu i montażu siatek.

Broszura ABC BHP. Informator dla pracodawców
powinna zainteresować przedsiębiorców zwłaszcza
małych firm. Inspektorzy Jakub Chojnicki i Grażyna Jarosiewicz przygotowali vademecum problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Publikacja
informuje pracodawców i pracowników m.in. o prawach i obowiązkach dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, a także o wymogach, jakie muszą
spełniać poszczególne miejsca pracy, maszyny
i urządzenia techniczne. W książce zawarte są też
m.in. zarządzenia bhp odnoszące się do: profilaktyki ochrony zdrowia pracowników, czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy oraz
czynników stwarzających zagrożenie życia i zdrowia
pracowników. Autorzy omówili również przepisy
w zakresie: prac szczególnie niebezpiecznych, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, szkoleń,
ochrony pracy kobiet i młodocianych oraz odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów.
Poszczególne zagadnienia są prezentowane w formie krótkich pytań i odpowiedzi. Taki układ książki
ma ułatwić czytelnikowi zrozumienie przepisów bhp
oraz szybkie odnalezienie odpowiedzi na ważne
pytania.

Rozważania (cz. 1)

Rzeczoznawca resortowy
Dariusz Smoliński

Od 15 lat obserwuję pracę rzeczoznawców ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i już od pierwszego kontaktu z tą profesją miałem nieodparte wrażenie, że zatraciła ona pierwotny sens
i znaczenie. Sądzę, że głównym powodem tego jest brak radykalnych zmian w funkcjonowaniu tej grupy zawodowej.
Pozor nie refor ma dotycząca rzeczoznawców ds. bezpieczeństwa i higieny pracy została przeprowadzona, lecz de -facto miała ona jedynie powierzchowny charakter, koncentrujący się na upaństwowieniu rzeczoznawców, przy równoczesnym
zweryfikowaniu ich liczby.1 Ustawodawca na fali zmian ustrojowych w połowie
lat 90. XX wieku dokonywał szeregu
zmian w zakresie rzeczoznawstwa, weryfikował stare uprawnienia, tworzył nowe
grupy rzeczoznawców. Podstawą wszystkich zmian było wprowadzenie konstytucyjnej zasady, że powszechnie obowiązującymi przepisami stały się wyłącznie ustawy i rozporządzenia. Tym samym wszelkie zarządzenia i okólniki poszczególnych
ministerstw przestały mieć moc wiążącą.
Z uwagi na to, że kwestie dotyczące rzeczoznawców ds. bhp nie miały kodeksowego umocowania, a nadzoru nad rzeczoznawcami praktycznie nikt nie sprawował
– w ocenie ministerstwa powstała pilna
potrzeba uregulowania funkcjonowania
rzeczoznawców ds. bhp.
Podstawą rzeczoznawstwa w sprawie
bhp jest art. 213 Kodeksu pracy2, zgodnie
z którym pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa
obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Co prawda przepis ulegał modyfikacjom, ale nie miały one istotnego znaczenia dla pracy rzeczoznawców bhp.

Z historycznej
perspektywy
Samo rzeczoznawstwo ma znacznie
starsze konotacje. Pierwszy zapis odnoszący się do pracy rzeczoznawców jest z 1951
roku3, gdzie funkcję sprawdzającego przypisano starszym inspektorom pracy4, któ-
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rzy w ówczesnych czasach podlegali
pod centralne urzędy.

pierwszy wprowadzono funkcję rzeczoznawcy.5 Uprawnienie do nadawania kwa-

Ilustracja. 1: Zapisy uchwały nr 592 w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bhp odnoszące się do opiniowania dokumentacji projektowej:
§ 5. 1. Zobowiązuje się ministrów (kierowników centralnych urzędów), wymienionych w § 3
ust. 1, do utworzenia w centralnych zarządach przemysłu (jednostkach równorzędnych) samodzielnego stanowiska starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, i do zapewnienia
potrzebnej obsady osobowej tego stanowiska z tym, że dla spraw technicznych bezpieczeństwa i higieny pracy należy przewidzieć osoby posiadające wyższe techniczne wykształcenie.
Starszy inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora
do spraw technicznych.
§ 6. 1. Do zakresu działania starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy należy:
10) opiniowanie projektów planów budowy lub przebudowy obiektów i urządzeń z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla komisji oceny projektów inwestycyjnych
centralnego zarządu przemysłu (równorzędnej jednostki), udział w komisjach odbioru technicznego obiektów i urządzeń zakładów pracy.

Tym samym już na wstępie nastąpiło
przypisanie opiniujących projekty do poszczególnych resortów i działów gospodarki występujących w ówczesnej socjalistycznej Polsce.
Sytuacja, w której to inspektorzy pracy
opiniowali dokumentacje projektowe utrzymywała się do 1967 roku, kiedy po raz

lifikacji rzeczoznawców przydzielono głównemu inspektorowi pracy.

Bez podziału
Formalnie nie wprowadzono wtedy podziału rzeczoznawców na grupy odpowiadające poszczególnym resortom i bra-

Ilustracja. 2: Wymagania kwalifikacyjne rzeczoznawcy bhp obowiązujące
od 1967 roku.
§ 2. Dokumentacja inwestycji w zakresie omówionym w § 1 ust. 1 i 2 opiniowana jest w toku
jej sporządzania w jednostkach projektowania przez zatrudnionych w tych jednostkach:
1) rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, upoważnionych do wykonywania tych czynności przez Głównego Inspektora Pracy Centralnej Rady Związków Zawodowych,
2) rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych, upoważnionych do wykonywania tych
czynności przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
§ 3. 1. Upoważnienie do opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą uzyskać osoby, które posiadają:
1) ukończone wyższe studia techniczne oraz co najmniej 5-letnią praktykę zawodową,
2) znajomość – w niezbędnym zakresie – przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stwierdzoną przez złożenie egzaminu kwalifikacyjnego; tryb egzaminu ustala Główny Inspektor Pracy
Centralnej Rady Związków Zawodowych.
§ 8. W jednostkach projektowania, które nie zatrudniają rzeczoznawców, dokumentację inwestycji opiniują właściwi inspektorzy pracy bądź właściwe organy państwowej inspekcji sanitarnej w trybie przepisów § 28 – 32 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania
przy Radzie Ministrów i Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 30 lipca 1965 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 45, poz. 253).
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nżom gospodarki narodowej, nie mniej podział ten nadal występował z uwagi na to,
że rzeczoznawcy byli przypisani do biur projektowych, które to z kolei funkcjonowały
w strukturach resortowych i branżowych.
Resortowy charakter ugruntowywał formalny zakaz opiniowania przez rzeczoznawcę
projektów wykonanych poza jednostką,
w której był on zatrudniony. Jeżeli projekt
został wykonany w jednostce projektowej,
która nie miała zatrudnionego rzeczoznawcy bhp, opiniowania nadal dokonywał
inspektor pracy.6 Utworzenie wówczas
funkcji rzeczoznawcy bhp było też pierwszym wyraźnym sygnałem, że rzeczoznawcy funkcjonują na styku prawa budowlanego i przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, z wyraźnym akcentem postawionym
jednak na sprawy związane z bezpieczeństwem pracy. Należy zaznaczyć, że rzeczoznawca w większym stopniu miał być behapowcem niż projektantem i nie były
od niego wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
W tym okresie rzeczoznawcami w większości przypadków byli inżynierowie spoza branży budowlanej, o wykształceniu branżowym, głównie technolodzy. Ich zadaniem, jako swoistych koordynatorów bhp
(choć wtedy tak tego nie nazywano), było uczestnictwo w procesie tworzenia dokumentacji projektowej, począwszy od założeń i koncepcji, poprzez pełną dokumentację budowlaną, branżową i technologiczną aż do etapu nadzoru autorskiego
nad realizacją inwestycji i końcowego odbioru obiektów i instalacji technologicznych. Należy tu także wskazać, że nie
wszystkie projekty zakładów pracy podlegały opiniowaniu. Dotyczyło to wyłącznie
dużych inwestycji przemysłowych i dużych
zakładów pracy, oraz obiektów oświatowych, służby zdrowia i użyteczności publicznej. Małe zakłady (w tym nieliczne
przedsiębiorstwa prywatne i małe obiekty spółdzielni pracy) i inne obiekty nieprzemysłowe praktycznie nie podlegały ocenie
ze strony rzeczoznawcy bhp.
Taki stan utrzymywał się aż do 1987 roku, kiedy nastąpiła kolejna reforma dotycząca opiniowania dokumentacji projektowej
w zakresie bhp.7 Wtedy po raz pierwszy delegacją ustawową ustanawiającą zasady
opiniowania dokumentacji projektowej
pod względem bhp stał się Kodeks pracy.

Nadawanie uprawnień
Zer wano z wcześniej obowiązującą zasadą regulowania tych spraw w oparciu
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o prawo budowlane. Zmiana ta jednak nie
polegała jedynie na zmianie podstawy
prawnej, lecz także odnosiła się do zakresu i sposobu ustanawiania uprawnień. Zerwano tu z zasadą, że to główny inspektor
pracy nadaje uprawnienia rzeczoznawcy
bhp, a samych rzeczoznawców ds. bhp zastąpiono projektantami-specjalistami ds.

ników posiadających kwalifikacje umożliwiające im pełnienie funkcji projektanta
specjalisty.
Tym samym coraz częściej opiniowanie
dokumentacji opierało się na projektantach-specjalistach wyznaczonych przez
organizacje techniczne, którzy nie uczestniczyli w procesie projektowym a jedynie

Ilustracja. 3: Wymagania stawiane projektantowi – specjaliście od 1987 roku.
§ 4.1. Dokumentację projektową opiniuje osoba zatrudniona w jednostce projektowania na stanowisku projektanta – specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
która:
1) spełnia określone w odrębnych przepisach wymagania niezbędne do wykonywania funkcji
samodzielnego projektanta oraz
2) ukończyła kurs dla opiniujących dokumentację projektową w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii, prowadzony przez jednostkę organizacyjną upoważnioną przez
Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, albo posiada stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w dziedzinie ergonomii i ochrony pracy.
– zwana dalej „projektantem-specjalistą”

bhp, którym uprawnienia do opiniowania
projektów nadawały upoważnione do tego
Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Naczelnej Organizacji Technicznej (PZITB,
SEP, SIMP, SITPMB i inne).8
Zer wanie z nadawaniem uprawnień
przez głównego inspektora pracy nie
zmieniało nadal silnego związku projektanta-specjalisty z biurem projektowym,
w którym był zatrudniony. Tym samym jego praca nadal odnosiła się zazwyczaj
do branży, w której specjalizowało się dane biuro. Co prawda stworzono możliwość,
aby rzeczoznawca niezatrudniony w danej
jednostce projektowej mógł zaopiniować
projekt opracowany przez tę jednostkę (nie
musiał już tego robić inspektor pracy), lecz
było to bardzo ograniczone. Projektantów-specjalistów, którym wolno było opiniować
projekty spoza biura, w którym byli zatrudnieni – wskazywały stowarzyszenia naukowo-techniczne, które miały silne konotacje branżowe.
Sytuacja jednak zmieniła się po 1989 roku, kiedy państwo straciło w dużej mierze
kontrolę nad stowarzyszeniami, a tym
samym nad nadawaniem uprawnień projektanta-specjalisty. W pierwszej połowie
lat 90. XX wieku Państwowa Inspekcja Pracy zaczęła sygnalizować, że praca projektantów-specjalistów nie jest najlepsza.9
Wskazywano także, że w coraz większym
stopniu to organizacje techniczne nadają
uprawnienia osobom, których przygotowanie merytoryczne jest niedostateczne.
Przyczyna leżała także w powolnym rozpadzie dużych jednostek projektowych i, w coraz większym stopniu, tworzeniu dokumentacji projektowej przez małe biura projektów, które nie zatrudniały swoich pracow-

ograniczali się do zaopiniowania gotowego projektu. W efekcie, od tego momentu rzeczoznawca nie był już projektantem
w obszarze bhp na etapie tworzenia dokumentacji, lecz stał się sprawdzającym dokumentację pod względem bhp. Stan ten
praktycznie utrzymuje się do dziś.
Dariusz Smoliński
OIP Gdańsk
W kolejnym numerze „Inspektora Pracy” o innych zmianach w przepisach dotyczących funkcjonowania rzeczoznawców.
1

art. 8a ustawy z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
2
ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1704).
3
uchwała nr 592 Prezydium Rządu z 1 września 1953 r. w sprawie zapewnienia postępu
w dziedzinie bhp (Monitor Polski Nr A-83,
poz. 979).
4
Był to zalążek, z którego aktualnie wywodzi się zarówno Państwowa Inspekcja Pracy, jak
i społeczni inspektorzy pracy oraz służby bhp.
5
zarządzenie przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z 30 maja 1967 r. w sprawie trybu opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie bhp oraz wymagań sanitar no-higienicznych (M. P. nr 37,
poz. 178.
6
Działający w strukturach związkowej inspekcji pracy.
7
uchwała nr 139 Rady Ministrów z 18 września 1987 r. (M. P. nr 28, poz. 219).
8
Wiktor Goliński: Rzeczoznawcy do poprawki, Rzeczpospolita z 19.06.1998.
9
Sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy z lat 1992-1995.
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Pod nadzorem inspekcji pracy

Bezpieczny
stadion
Wielkim wydarzeniem była ceremonia
otwarcia Stadionu Miejskiego w Poznaniu – pierwszej polskiej areny oddanej
na EURO 2012. Fantastyczny spektakl
światła i dźwięku oraz koncert Stinga
były głównymi atrakcjami wieczoru.
W uroczystości, która odbyła się 20
września 2010 r. uczestniczył Tadeusz
Jan Zając, główny inspektor pracy.
Także sportowa inauguracja obiektu zgromadziła komplet ponad 41 tysięcy widzów.
Rozegrany 30 września w ramach Ligii Europy mecz pomiędzy Lechem Poznań a FC
Salzburg zakończony zwycięstwem gospodarzy 2: 0 wywołał ogromną radość poznańskich kibiców.
Imponujące są też rozmiary obiektu, którego długość wynosi 213 metrów, wysokość 56 natomiast wymiary boiska 105
x 68 metrów.
Budowa stadionu, z uwagi na specyfikę
pracy oraz liczne zagrożenia dla pracowników była pod szczególnym nadzorem inspektorów pracy. Przed przystąpieniem
do realizacji inwestycji inspektorzy pracy
organizowali spotkania z inwestorem i wykonawcami, w trakcie których przedstawili
wymagania w zakresie bezpieczeństwa
pracy na budowie. Obawy inspektorów
pracy budził zakres inwestycji, nowatorskie
rozwiązania techniczne, a także stosunkowo krótkie terminy jej realizacji. Liczne wizyty i kontrole, współpraca z kierownictwem budowy, a także działania prewencyjne przyniosły określone efekty. Podczas
budowy stadionu nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego.
Koordynatorem do spraw inwestycji EURO 2012 z ramienia Okręgowego Inspektoratu Pracy jest nadinspektor Krzysztof
Duda.
Jacek Strzyżewski
OIP Poznań
Zdjęcia udostępniła Spółka EURO
Poznań 2012.
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny

a bezpieczeństwo pracy

Marian Liwo

Bezpieczeństwo i porządek publiczny, mimo że stanowią wartości podlegające szczególnej
ochronie prawnej, podobnie jak samo bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo, nie zostały zdefiniowane w żadnym akcie prawnym.1 Nie ulega wątpliwości ich wieloznaczność i co się z tym
wiąże, trudności w zdefiniowaniu w sposób odpowiadający oczekiwaniom. Trudności te pogłębia fakt, że rodzaje bezpieczeństwa i porządek publiczny są również przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki i oddziaływania licznych gałęzi prawa.
W okresie międzywojennym problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego
zajmowali się np. Władysław Czapiński i Władysław Kawka. Czapiński, nie formułując jednoznacznej definicji bezpieczeństwa publicznego, dokonał jego analizy z uwzględnieniem przepisów prawa administracyjnego
i karnego, z porównaniem do regulacji prawnych w innych państwach.2 Wskazał też, że
ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wiąże się z oznaczeniem środków
bądź działalności, której celem jest zapobieganie przejawom złej woli ludzi skierowanej
przeciwko temu bezpieczeństwu. Ze wskazania tego wynikała duża rola prewencji jako środka wyprzedzającego stan zagrożenia
bezpieczeństwa.
Autor, dokonując również analizy porządku publicznego, określał porządek jako
w szczególności stan zewnętrzny polegający na przestrzeganiu w postępowaniu zasad
prawnych, nakazów i zakazów, których nieprzestrzeganie w warunkach zbiorowego
współżycia ludzi narażałoby ich na niebezpieczeństwo i uciążliwości.
Kawka, podejmując próby określenia zarysu pojęcia bezpieczeństwa i porządku publicznego, łączył je wskazując, że są to pewne stany dodatnie, panujące w organizacji
społecznej, których zachowanie gwarantuje
uniknięcie określonych szkód, tak przez całość organizacji, jak i przez poszczególnych
jej członków. Wg niego państwo, które chroni bezpieczeństwo publiczne, winno określać
jego zagrożenia. Nie formułując również pełnych definicji tych pojęć, dostrzegał rozległość ich zakresu przedmiotowego powodującą brak możliwości sprecyzowania.3
Według Kawki porządek publiczny to zespół form zmierzających do zapewnienia normalnego rozwoju życia w organizacji państwowej, a także zespół różnych norm zwłaszcza
prawnych warunkujących współżycie w razie
ich przestrzegania.4
Problematyka bezpieczeństwa publicznego
i porządku publicznego podejmowana była również w Polsce w okresie poprzedniego systemu społeczno-politycznego między innymi
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przez Stefana Bolestę, Jerzego Zaborowskiego i Edwarda Urę, którzy dokonywali kolejnych
prób syntetycznego i racjonalnego przedstawienia pojęć dotyczących bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego.
Edward Ura definiował bezpieczeństwo
publiczne od strony formalnej w sposób wydaje się najbardziej przejrzysty i zrozumiały, mając na względzie zarówno znaczenie
tych określeń w języku polskim, jak i ich istotę w odniesieniu do realizacji określonego celu, któremu bezpieczeństwo publiczne ma służyć. Według niego bezpieczeństwo publiczne to stan, w którym ogółowi obywateli indywidualnie nieoznaczonych, żyjących w państwie i społeczeństwie nie grozi żadne niebezpieczeństwo i to niezależnie od tego, jakie byłyby jego źródła. Zmienność tego bezpieczeństwa i porządku publicznego, tak jak
i różnych przejawów życia i zachowań, to kolejne istotne charakterystyczne cechy tych
pojęć.5 Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, wg tej słusznej definicji, może być również wynikiem np. złej organizacji pracy, nieprzestrzegania przepisów bhp, złego stanu
sprzętu itp. prowadzących do katastrofy
i zbiorowych wypadków.
Porządek publiczny natomiast określany
jest w bardziej współczesnej literaturze,
m.in. jako stan stabilizacji i spokoju, będący
wynikiem postrzegania przez poszczególne
osoby lub grupy osób akceptowanego powszechnie porządku prawnego w państwie6
bądź, jako kategoria nie statyczna, podlegająca zmianie w zależności od miejsca i czasu, oznaczająca ogół niepisanych reguł zachowania się jednostki w miejscach publicznych,
których przestrzeganie jest niezbędną przesłanką współżycia obywateli we współczesnym państwie.7
Porządek w języku polskim oznacza stan,
strukturę, plan, układ odznaczający się regularnością, przejrzystością, solidnością, ułożeniem rzeczy w miejscu dla nich przeznaczonych. Jest on więc wartością pozytywną,
pożądaną. Przepisy prawa, biorąc pod uwagę to pojęcie zawierają określone dyspozycje wobec adresatów, uwzględniające elemen-

ty znaczeniowe porządku. Na przykład, jak
wynika z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy
w czystości i porządku oraz zapewnić okresowe remonty i konser wacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzupełniając to pojecie słowem publiczny, oznaczającym w języku polskim: państwowy, powszechny, dotyczący ogółu, jawny, społeczny, związany z urzędem, z instytucją, należy stwierdzić że porządek publiczny będąc
związany z bytem państwa jest również zjawiskiem pożądanym, podobnie, jak i bezpieczeństwo publiczne.8
Jak zauważa m.in. Andrzej Misiuk, w literaturze prawa administracyjnego dotyczącej
bezpieczeństwa i porządku publicznego wyodrębnia się różne ujęcia bezpieczeństwa:
materialne, formalne, instytucjonalne, wąskie
i szerokie.9 Sprzyja temu powszechność
występowania pojęcia bezpieczeństwo, które czyni racjonalnymi różne jego zakresy
przedmiotowe.
Nie wydaje się jednak uzasadnionym pogląd, prezentowany przez tego autora,
o małej przydatności reguł językowych
w oznaczeniu rodzajów bezpieczeństwa.
Trud no bowiem prowa dzić roz wa ża nia
pre cy zują ce okre ślo ne tre ści na ukowe
i prawne z pominięciem reguł języka. Mają one w tym względzie fundamentalne znaczenie. Poprawność określonych pojęć
naukowych i sfor mułowań prawnych zależy bowiem od słownictwa językowego,
które staje się punktem wyjścia kierunkującym rozważania.
Porządek prawny natomiast to stan,
w którym ludzie przestrzegają prawa i zachowują się spokojnie. Porządek społeczny, polityczny, prawny itp. to także sposób organizowania się jakiejś społeczności i kierowania
nią. Porządek to również właściwe relacje
między ludźmi i określony prawnymi normami sposób postępowania ludzi.
I P 11/2010

Jakkolwiek na tle reguł wynikających
z języka polskiego pojęcia bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa ludzi nie wydają się być zróżnicowane, to – racjonalnie
rzecz ujmując – bezpieczeństwo publiczne
ma zasięg szerszy w odniesieniu do osób,
mienia i innych wartości chronionych. Bezpieczeństwo ludzi dotyczyć może natomiast
zarówno jednostki, jak i określonej zbiorowości, podczas gdy bezpieczeństwo publiczne
wydaje się dotyczyć wyłącznie określonej
zbiorowości. Samo bowiem słowo publiczne
wskazuje na wielość podmiotów, do których
się odnosi.
Z tego też względu bezpieczeństwo
publiczne można określać jako stan braku
zagrożenia wynikającego z różnych przyczyn
(organizacyjnych, ludzkich, technicznych, sił
przyrody itp.), których nie da się wykluczyć
w odniesieniu do nieokreślonej zbiorowości,
który powoduje optymalne w danych warunkach poczucie pewności i spokoju umożliwiające niezakłócone funkcjonowanie i realizacje zakładanych celów. Bezpieczeństwu temu służy ogół środków, działań i urządzeń
zmierzających do zapewnienia warunków eliminujących bądź co najmniej minimalizujących jego zagrożenie.
Stanisław Pieprzny, definiując bezpieczeństwo publiczne natomiast określił je
jako stan prawny, w którym człowiek ma poczucie pewności oparte w sprawnie i praworządnie działającym systemie organów władzy publicznej oraz w instytucjach powołanych do kontroli i egzekwowania norm
prawnych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.10 W tym określeniu należy
zauważyć znak równości pomiędzy bezpieczeństwem jednostki i bezpieczeństwem
określonej czy nieokreślonej zbiorowości,
a przecież, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania bezpieczeństwa, nie muszą się one
pokrywać. To, co może stanowić niebezpieczeństwo dla jednostki, nie musi być niebezpieczne dla zbiorowości i odwrotnie. Np. praca na wysokości należy do kategorii prac
szczególnie niebezpiecznych dla człowieka,
w myśl rozdziału 6 rozporządzenia Ministra
Pracy i Opieki Społecznej z 25.09.1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.). Zatrudnienie przy tej
pracy wykluczają między innymi niektóre
schorzenia, czy też brak określonych zabezpieczeń, których występowanie nie jest powszechne. Stąd też jedynie jednostka – pracownik niespełniający określonych wymagań
zdrowotnych czy niewyposażony w wymagane zabezpieczenie może być narażony na niebezpieczeństwo upadku z wysokości, a nie
zbiorowość pracownicza, która może nie mieć
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tej pracy i być wyposażona w odpowiedni sprzęt ochrony.
Andrzej Misiuk, biorąc pod uwagę różne
określenia bezpieczeństwa w oparciu o usta-

wę z 6.04.1990 r. o Policji, określając bezpieczeństwo ludzi wskazał, że jest to stan
braku zagrożenia dla jakiegokolwiek dobra
prawnego człowieka, który umożliwia normalne funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, a w szczególności zachowanie życia,
zdrowia, mienia, swobody korzystania z wszelkich przysługujących jednostce praw podmiotowych zagwarantowanych Konstytucją i innymi przepisami prawa, nad którego utrzymaniem i zachowaniem czuwają organy
państwa wyposażone we właściwe kompetencje.11 Określenie pojęcia bezpieczeństwa
ludzi, jak wynika z jego treści, ma odniesienie wyłącznie do jednostki, co też nie jest
spójne z pojęciem znaczeniowym ludzi jako
zbiorowości i jednostki jako osoby.
Bezpieczeństwo państwa jakkolwiek
ma również charakter publiczny, to jednak
należy zauważyć jego odmienność związaną
z pojęciem państwa i jego organów. Podstawy prawne dotyczące państwa, jego struktur
i funkcjonowania organów stanowią w dużym
zakresie przedmiot prawa konstytucyjnego.
W literaturze wyróżnia się także bezpieczeństwo powszechne odnosząc je do zagrożeń spowodowanych siłami natury i zagrożeniami technicznymi wywołanymi działalnością człowie ka. 12 I tak np. w usta wie
z 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.
U. nr 62, poz. 558 z późn. zm.) w art. 3 ust. 1
zawarta jest definicja:
– stanu klęski żywiołowej, przez którą rozumie się katastrofę naturalną, awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub
zdrowiu dużej liczbie osób, mieniu w wielkich
rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu
nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu
różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i for macji działających
pod jednolitym kierownictwem;
– katastrofy naturalnej będącej zdarzeniem związanym z działaniem sił natury;
– awarii technicznej rozumianej jako
gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie
lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń
technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.
Katastrofą naturalną lub awarią techniczną może być również zdarzenie wywołane działaniem terrorystycznym.
W ustawie z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn.
zm.) w art. 3 pkt 23 podana została natomiast definicja poważnej awarii. Rozumie się
przez nią zdarzenie, w szczególności emisję,
pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub
transportu, w których występuje jedna lub
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska
albo powstanie takiego zagrożenia z opóź-

nieniem. Według art. 3 pkt. 24 tej ustawy poważną awarią przemysłową jest poważna
awaria w zakładzie.13
Na podstawie delegacji zawartej w tej ustawie, minister środowiska w rozporządzeniu
z 30.12.2002 r. w sprawie poważnych awarii
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.
U. z 2003 r., nr 5 poz. 58) określił między innymi kryteria charakteryzujące poważne
awarie objęte tym zgłoszeniem.
Również i ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.)
odnosząc się do pojęcia katastrofy budowlanej określiła ją w art. 73 ust. 1 jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych
i obudowy wykopów, wskazując przy tym
w ust. 2 tego artykułu co nie jest katastrofą budowlaną.
Ustawa z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86, poz. 789 z pózn. zm.)
określając w art. 4 pkt. 46 pojęcie poważnego wypadku wskazała, że jest to wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem się pociągu
lub innym podobnym zdarzeniem:
– z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną
lub przynajmniej pięcioma ciężko rannymi lub
– powodujący znaczące zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub
środowiska, które mogą zostać natychmiast
oszacowane przez komisję badającą wypadek
na co najmniej 2 miliony euro
mający oczywisty wpływ na regulacje
bezpieczeństwa na kolei lub na zarządzanie
bezpieczeństwem.
Także i główny inspektor pracy, w załączniku do zarządzenia nr 15/09 Głównego Inspektora Pracy z 7.04.2009 r. w sprawie zasad badania i analizowania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy oraz zasad
kontroli stosowania przez pracodawców środków zapobiegających tym wypadkom (Biuletyn Urzędowy PIP nr 3 poz. 16 z 2009 r.), zawarł, dla potrzeb realizacji treści zarządzenia, wyjaśnienie katastrofy rozumianej jako
zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i spowodowało znaczne straty materialne,
a ponadto spowodowało lub mogło spowodować liczne ofiary w ludziach.
Katastrofą zatem, według zarządzenia, jest
w szczególności:
– ka ta stro fa bu dow la na okre ślo na
w art. 73 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo
budowlane;
– poważna awaria określona w § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 30.12.2002 r.
w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektoratu Pracy;
– poważny wypadek kolejowy określony
w art. 4 pkt. 46 ustawy z 23.03.2003 r.
o transporcie kolejowym.
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Odnosząc pojęcie bezpieczeństwa powszechnego do bezpieczeństwa publicznego
i porządku publicznego należy zauważyć, że
naruszenie bezpieczeństwa powszechnego
może skutkować naruszeniem bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego oraz
odwrotnie, a także mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa. Również naruszenia regulacji prawnych dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa pracy może powodować
skutki wykraczające daleko poza zakład pracy, które w swojej treści korespondują z ww.
pojęciem.
Na przykład, w razie rażącego naruszenia
przepisów bezpieczeństwa pracy może mieć
miejsce katastrofa budowlana, której konsekwencje wykraczać mogą poza zakład pracy,
i dotyczyć dużego obszaru i zbiorowości ludzkiej. Poważna zaś awaria przemysłowa może wywrzeć skutki mające wpływ na bezpieczeństwo państwa.
Stąd też bezpieczeństwo państwa wg
Iwony Pawlikowskiej stanowi najważniejszy
cel polityki państwa, a jego zakres zależy
od przyjętej koncepcji bezpieczeństwa, która odzwierciedlać się winna w sposobie jego pojmowania, myślenia i metodach zapewnienia reprezentowanych przez kręgi rządzące, elity polityczne i społeczeństwo.14 To też
jest proces ochrony interesów i struktur państwa, społeczeństwa i jednostki, zapewniający zrównoważony rozwój zgodny z konstytucyjnym porządkiem prawnym.
Bezpieczeństwo w przypadku państw
dzieli się w literaturze przedmiotu na dwa
rodzaje – obszary. Bezpieczeństwo wewnętrzne, które oznacza brak zagrożenia
funkcjonowania struktur państwowych w odniesieniu do wnętrza kraju i zewnętrzne, które związane jest z funkcjonowaniem społeczności międzynarodowej i pochodzi ze strony innych państw lub podmiotów.15 Na zagrożenie bezpieczeństwa państwa mogą mieć
wpływ różne zjawiska wywołane przyczynami wynikającymi z naruszenia przepisów należących do różnych gałęzi prawa. Np.
ostatnio sygnalizowane zagrożenia wynikające ze spalania biomasy w elektrociepłowniach w sposób naruszający rygor technologiczny i przepisy bezpieczeństwa pracy,
na tle wynikających z tego konsekwencji, mogą powodować poważne zakłócenia w funkcjonowaniu systemu energetycznego państwa. A to może mieć wpływ na określone
aspekty bezpieczeństwa państwa.
Omawiane definicje różnych rodzajów bezpieczeństwa, jak i samo pojęcie bezpieczeństwa, także nie są czymś stabilnym. Charakteryzują się zmiennością pod wpływem
różnych okoliczności faktycznych, które mają wpływ na kształtowanie się odmiennych zjawisk systemów, także międzynarodowych
i państw, stąd też niezwykle ważne znaczenie
ma stały monitoring. Zadaniem jednak każdego państwa jest zapewnienie wszystkich ro-
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dzajów bezpieczeństwa swoim obywatelom,
co jest warunkiem niezbędnym dla realizacji
praw człowieka, poszanowania jego godności
i zapewnienia spokojnego bytu.16 Jest to również element misji organów administracji publicznej wiążącej się z zorganizowaniem nie
tylko życia społecznego i gospodarczego, ale
też zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Zadania te administracja podejmuje działając jako system organów i ich aparatu pomocniczego w ramach
struktur państwa i jednostek zasadniczego podziału terytorialnego.17 Do tego działania
włączone są w niezbędnym zakresie różnego
rodzaju podmioty, służby, dozory, nadzory i inspekcje specjalne, wśród których znajduje się
także Państwowa Inspekcja Pracy.
Dbałość o bezpieczeństwo publiczne to
także przedmiot oddziaływania prawa pracy. W myśl bowiem art. 304 § 4 Kodeksu pracy w razie prowadzenia prac w miejscu,
do którego mają dostęp osoby nie biorące
udziału w procesie pracy, pracodawca jest
zobowiązany zastosować środki niezbędne
do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym
osobom. Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego może mieć bowiem miejsce w razie naruszenia wielu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi
przy transporcie towarów niebezpiecznych,
w zakładach dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, przy pracach remontowo-budowlanych.
Wiele też określeń, pojęć, rodzajów bezpieczeństwa i porządku znajduje odniesienie
do definiowania pojęcia „bezpieczeństwo pracy”, które w swojej treści zawiera obowiązek
zapewnienia w procesie pracy warunków wolnych od zagrożeń bądź co najmniej zmniejszających ryzyko ich zaistnienia, z odpowiednim wykorzystaniem osiągnięć nauki i techniki, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 207
§ 2 Kodeksu pracy.
dr Marian Liwo
zastępca głównego inspektora pracy
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Na budowie Stadionu Narodowego

Dzień inspektora pracy
Przekraczam bramę przy wejściu na budowę. Ochroniarze kłaniają się z daleka. Nie chcą ode mnie legitymacji. Wiedzą kim jestem.
Nim dochodzę do kontenerów zaplecza biurowego Konsorcjum Alpine Bau – Hydrobudowa Polska – dzwoni telefon. Ktoś pilnie chce
się ze mną spotkać. Idę. W pokoju koordynatora ds. bhp dowiaduję się, że pracujący na umowę zlecenie pan Karol nie otrzymał należności za pracę. Nie ukończył jej, gdyż zlecający zadanie podziękował mu po trzech tygodniach. Lekki zapach alkoholu od mojego
rozmówcy pozwala domyślić się powodu tej decyzji. Proszę jednak
o dane firmy, dla której wykonywał pracę. Rozmowa telefoniczna ze
zleceniodawcą potwierdza moje przypuszczenia co do przyczyn zakończenia współpracy. Bez wdawania się w szczegóły pytam, kiedy
pan Karol otrzyma należne mu pieniądze. – Jutro, jeśli podpisze dokumenty – słyszę odpowiedź. Przekazuję ją zainteresowanemu i polecam wykonanie wszystkich niezbędnych czynności. Na koniec informuję, że jeśli coś będzie nie tak, to mam być powiadomiony.
O godz. 900 mam spotkać się z właścicielem firmy MAR-BUD, u którego pracowało ośmiu Ukraińców. Przez prawie miesiąc
wykonywali pracę na stadionie. Zakończyli ją zgodnie
z podpisaną umową, ale wynagrodzenia nie dostali. To w tej
sprawie do inspekcji pracy
trafiła skarga, którą w imieniu
obcokrajowców napisała pani
Ewa, u której wynajmowali
mieszkanie. Wiedziała, że inspektorzy skutecznie pomagają w tego typu problemach.
Gdy mija dziewiąta, a właściciel firmy nie przychodzi,
próbuję ustalić jego dane
u pani Ireny, która zajmuje się
sprawami administracyjnymi
na bu dowie sta dio nu. To
od niej dowiaduję się, że
Ukraińców zatrudnia podwyko nawca pod wy ko nawcy
z Krakowa. Telefonuję więc
do właściciela tej firmy, który informuje mnie o problemach z jego podwykonawcą,
a faktycznym pracodawcą obywateli Ukrainy. – Nie dopełnił różnych formalności i z tego powodu nie mogłem wypłacić mu 15
tysięcy złotych – tłumaczy mój rozmówca i, choć nie od razu, to wyraża jednak zgodę, by to z tych pieniędzy zapłacić Ukraińcom. Szczegóły co do kwot i danych osobowych obiecuję przekazać natychmiast
drogą e-mailową. Ustalamy, że pozostałe pieniądze i ostateczne rozliczenie z podwykonawcą nastąpi, gdy powiadomię o załatwieniu sprawy niewypłaconych obcokrajowcom wynagrodzeń.
W grafiku dzisiejszego dnia pracy mam również spotkanie z dyrektorem budowy stadionu. Gdy do niego dochodzi, powiadamiam
o kontroli wykonawcy EKOBUD-u z Krakowa, w zakresie legalności
zatrudnienia cudzoziemców, która ma odbyć się już następnego dnia.
Przeprowadzi ją sześciu inspektorów pracy i Straż Graniczna. Dyrektor budowy deklaruje pomoc czterech pracowników z nadzoru.
Z tym wykonawcą, a raczej jego podwykonawcami zatrudniającymi Czechów, Słowaków, Rumunów, a także Macedończyków było już
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wiele problemów. W obronie praw pracowniczych obcokrajowców występowały już nawet ambasady. Doskonale pamiętam jak niedawno,
zupełnie przypadkiem odkryłem obecność tych ludzi na budowie stadionu. Natychmiast zwróciłem się do kierownictwa o informacje i dokumenty. Nie otrzymałem ich, a cała 27-osobowa grupa obcokrajowców jeszcze tego samego dnia wieczorem opuściła Warszawę. Jak
się wkrótce dowiedziałem, nie mieli pozwolenia na pracę w Polsce.
Pracodawca był pewien legalności ich zatrudnienia, gdyż rekrutacją
do pracy zajmowała się znana agencja pracy.
W obecności koordynatorów ds. bhp ze strony konsorcjum i inwestora wchodzę na odcinek budowy Stadionu Narodowego, na którym
trwa montaż kolejnych elementów konstrukcji dachu. W związku z tym
procedury poruszania się i przemieszczania są szczególnie rygorystyczne i bezwzględnie przestrzegane. Kątem oka sprawdzam, czy zabezpieczenie stref niebezpiecznych jest zgodne z Planem BiOZ. Zasadniczym celem mojej wizyty jest przygotowanie kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców wykonujących pracę na dwóch poziomach
stadionu. Chodzi o szczegółowe sprawdzenie ewentualnych dróg ucieczki, by kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców była skuteczna.
Przy okazji, jak zawsze w czasie pobytu na stadionie, wykonuję kilkanaście zdjęć. Od momentu, gdy jako inspektor pracy wszedłem tam
po raz pierwszy, uzbierało się ich już ponad dwa tysiące. Często w ten
sposób dokumentuję dostrzeżone nieprawidłowości.
Przed wyjściem z terenu
budowy stadionu w biurze
ochrony zapoznaję się z szczegółami komputerowego programu systemu kontroli dostępu. Obec nie po zwa la on
na wydruk wszystkich informacji o czasie pobytu każdej
osoby na budowie. Jego opracowanie jest efektem wielu
moich starań o możliwość
uzyskiwania zestawu potrzebnych informacji, które będą
niezbędne także w trakcie
zapowiadanej kontroli legalności zatrudnienia.
W drodze z biura ochrony
spotykam pracownika służby
bhp wykonawcy montażu konstrukcji dachu stadionu. To on
informuje mnie o możliwości
rozmowy z projektantem i wykonawcą specjalistycznego
rusztowania przy tzw. ringach na wy so ko ści powy żej 30 m nad ziemią. Skwapliwie korzystam z tej możliwości, gdyż wcześniej zauważyłem pewne
uchybienia w konstrukcji. Rozmówca przyznaje mi rację i wyraża zgodę na dokonanie dodatkowych wzmocnień.
Gdy raz jeszcze spoglądam na skomplikowane konstrukcje rusztowań podchodzi do mnie pracownik firmy ETM i pokazuje kopie 10
umów o pracę. Dwa dni wcześniej, w sprawie ich braku skarżył się
jeden ze zwolnionych pracowników. Pracodawca tłumaczył się
wówczas, że zapomniał o obowiązku wręczenia umowy o pracę pierwszego dnia zatrudnienia.
Przed wyjściem z budowy stadionu rozmawiam jeszcze z koordynatorem ds. bhp. Na bieżąco chcę wiedzieć, jakie są wyniki prowadzonych przez służby bhp codziennych kontroli. Zwracam uwagę na konieczność dalszego uszczelniania procedur związanych z wchodzeniem na budowę podwykonawców. Jak długo będą przedkładane
oświadczenia zamiast oryginałów dokumentów, tak długo będą na bu-
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dowie problemy związane z łamaniem praw pracowniczych np. niezawieraniem umów. Przypominam, że właśnie w tym celu kilkanaście dni temu przesłałem do konsorcjum stosowne pismo.
Tak oto upłynął mi cały dzień pracy na budowie sztandarowego
obiektu na EURO 2012. Gdy w końcu usiadłem w wagonie kolei pod-

miejskiej, mój spokój zakłóciła jedna myśl: jak rozliczyć dzisiejszy
dzień pracy. Jak ująć go w cyferki czy dane statystyczne?...
Waldemar Spólnicki
koordynator ds. EURO 2012
Nazwy firm i osób zmieniono na potrzeby artykułu.

Brońmy się przed manipulacją
Zjawisko wywierania wpływu na innych ludzi istnieje od wieków, prawdopodobnie zanim człowiek nauczył się mówić.
Należy zauważyć, że na zachowania manipulacyjne składają się nie tylko przekazy
werbalne, ale także komunikacja pozawerbalna. Odpowiednio przyjmowane pozy, zakładanie właściwego ubrania czy wykonywanie pewnych gestów. Formy manipulacji są tak różnorodne, że prawdopodobnie
nie ma osoby, która ani razu w życiu prywatnym, zawodowym czy społecznym nie
doświadczyła na sobie takich zachowań.

Dlaczego
nami manipulują?
Najważniejszą przyczyną skuteczności
poddawania się zachowaniom manipulacyjnym jest skłonność naszego umysłu do
,,chodzenia na skróty”. Żyjemy w nieustannym pośpiechu, dlatego nasze reakcje są
często automatycznie zaprogramowane.
Manipulator wykorzystuje tę wiedzę,
wręcz aranżuje pewne sytuacje tak, abyśmy byli przekonani, że nasze decyzje są
autonomiczne. Niejednokrotnie działania
osoby manipulującej są odpowiedzią na nasze zapotrzebowania. Manipulator mówi
do nas w sposób zdecydowany, roztacza wokół siebie aurę nieomylności, wiedzy. Dlatego odbieramy go jako osobę kompetentną, niemal jak przewodnika, który wyznacza kierunek działania. Wykorzystuje pewne cechy (zdecydowanie, pewność siebie),
które są charakterystyczne dla zachowań
aser tywnych, natomiast nie mają nic
wspólnego z asertywnością. Z czego to wynika? Niestety bywa tak, że manipulatorzy
trafiają na kursy dotyczące asertywności
i technik manipulacyjnych prowadzone
przez trenerów bez odpowiedniego przygotowania. Uczą się tam różnych metod
i zachowań pozbawionych kontekstu etycznego tylko po to, by wywołać określone stereotypowe reakcje ze strony innych osób,
które są przedmiotem manipulacji.
Jeżeli ktoś ma problem z odmawianiem,
to po zajęciach z asertywności automatycznie wypowiada wyuczone na szkoleniach
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formułki. Nadużywa słowa „nie”, często bez
wyjaśniania powodów, no bo przecież korzysta z własnych praw i nie musi się tłumaczyć. Zapomina jednak, że asertywność
to również poszanowanie cudzych praw
i czasami warto wyjaśnić pewne kwestie
sporne i znaleźć kompromis. Dla tej grupy osób często jest to forma kamuflowania własnego egoizmu lub lenistwa. Wyuczoną „asertywność” (bez zrozumienia)
łatwo zweryfikować w kontakcie z osobami, które są dla nas ważne i znaczące,
od których jesteśmy zależni emocjonalnie,
ekonomicznie czy z powodu zajmowanego
stanowiska, np. w stosunku do swojego
przełożonego. Można się domyślić jakie
konsekwencje mogłaby ponieść osoba
pseudoasertywna, gdyby kategorycznie,
bez żadnego wyjaśnienia odmówiła przełożonemu, który z powodu trudnej sytuacji
w firmie poprosił, aby wyjątkowo została
dłużej w pracy.
Zachowania prawdziwie asertywne to
propozycja komunikacji opartej na prawdzie
i partnerstwie. Jak zatem zachowa się osoba asertywna w przytoczonym przykładzie zakładając, że nie ma czasu aby zostać
dłużej w pracy? Poszuka kompromisu. Może zaproponować, że np.: przyjdzie jutro trochę wcześniej aby dokończyć pracę. W tej
sytuacji można powiedzieć o postawie
asertywnej, ponieważ uwzględnia potrzeby
drugiego człowieka. Jeżeli zgodziłaby się zostać, pomimo że ma zrobić coś dla siebie
ważnego, to wykaże postawę uległą, przejawiającą się brakiem szacunku dla siebie.
Natomiast, jeśli powie „nie”, to zaprezentuje postawę egoistyczną, bo być może była to dla firmy bardzo ważna spawa.
Jeżeli rzeczywiście jesteśmy asertywni,
to po rozmowie z drugą osobą czujemy, że
jesteśmy zadowoleni z siebie, mamy poczucie siły, pewności i spokoju wewnętrznego.
Reasumując, zachowania asertywne pozwalają nam być w zgodzie z innymi i z samym sobą. Stanowią też pewne narzędzie
dzięki któremu potrafimy w zdecydowany
sposób postawić swoje granice wobec innych, jasno wyrazić swoje poglądy, jak
również umiejętnie reagować na wyrazy

uznania i komplementy, które często stosuje manipulator, wywierając wpływ na naszą
samoocenę, po to aby coś od nas uzyskać.
Akceptowanie pozytywnych sądów o nas
(nawet jeśli są fałszywe) zmusza manipulatora do rezygnacji z dalszej gry. Ważne jest
też przy tym stosowanie odpowiedniej mimiki i gestykulacji, dającej wyraz naszego
wewnętrznego spokoju i opanowania. Skuteczną metodą radzenia sobie z metodami
manipulacji jest (jeśli to możliwe), jasne zakomunikowanie manipulatorowi, że dostrzegliśmy jego grę i nie mamy zamiaru
brać w niej udziału. Jeżeli ktoś skraca dystans, zwracając się do nas po imieniu możemy powiedzieć „z całym szacunkiem, ale
nie jesteśmy ze sobą na ty”.
Jeżeli manipulator wykorzystuje regułę zaangażowania i poprzez zadawanie zamkniętych pytań próbuje wymusić na nas
odpowiedź „tak” lub „nie”, ogranicza to nasze możliwości percepcyjne (zwłaszcza,
gdy rozmowa odbywa się pod presją czasu) stwarzając pozory pozostawienia nam
decyzji np.: „Bardzo się cieszę, że tak szybko zrozumiał pan istotę rzeczy, to bardzo
dobrze. Tylko chcę, żeby zdecydował pan,
czy pod pi suje my po li sę we wto rek
przed południem, czy w czwartek po południu?”. W takiej sytuacji można poinformować, że osoba ta nie daje nam wyboru
i że zanim podejmiemy decyzję potrzebujemy trochę czasu, aby się zastanowić.
Kolejnym sposobem asertywnej techniki przeciwdziałającej manipulacji jest metoda „zdartej płyty”. Jest ona szczególnie
przydatna w sytuacji, kiedy chcemy odmówić osobie, która zmusza nas do nadmiernych ustępstw. Metoda ta polega na ciągłym powtarzaniu odmowy, które została
wypowiedziana za pierwszym razem.
Warto przy tym wspomnieć, że przy korzystaniu z różnych sposobów radzenia sobie z manipulacją ważna jest szybkość reagowania. Tak więc, w sytuacjach powtarzalnych dobrze mieć kilka opanowanych
wcześniej technik i być przygotowanym
na działania manipulatora.
Joanna Bartoszek
psycholog GIP
Pytania do psychologa prosimy
przesyłać na adres:
jbartoszek@gip.pl
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EURONEWSY
Innowacyjne bhp

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

IRLANDIA

Minister Przedsiębiorczości, Handlu i Innowacji wyraził zdecydowane poparcie dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie świadczenia usług publicznych, zwłaszcza jeżeli tego typu działania generują oszczędności. Przy okazji oficjalnego uruchomienia przez
irlandzką inspekcję pracy nowych kursów prowadzonych metodą
e-learningu minister stwierdził, że inicjatywa ta stwarza ogromne
szanse edukacyjne w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy. Ponadto, jest to propozycja atrakcyjna dla uczestników, gdyż pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Dumping płacowy

SZWAJCARIA

W Genewie 5% firm działających w branży hotelarskiej i gastronomii, w handlu detalicznym i niektórych sektorach branży
budowlanej (realizacja stanów surowych) niedostatecznie wynagradza swoich pracowników. Potwierdza to specjalnie przeprowadzone badanie. Na razie jednak mechanizmy walki z zaniżaniem płac nie zostaną zmodyfikowane. Uruchomiona została jedynie specjalna infolinia dla pracowników powyższych branż, dzięki której będą mogli dowiedzieć się bezpłatnie i anonimowo, czy
ich również dotyczy problem dumpingu oraz, w razie potrzeby,
podjąć odpowiednie kroki w celu wyegzekwowania swoich praw.

gania prawa i minimalnych standardów kierowali najpierw do pracodawcy lub przedstawiciela pracowników ds. bezpieczeństwa, albo przedstawiciela związkowego, prosząc o pomoc w rozwiązaniu
problemu. Jeżeli to nie przynosi zadowalającego rezultatu, można
zgłosić sprawę do organu nadzoru. Skargi do HSE składa się na formularzu dostępnym w internecie.

Nanomateriały

Z niektórych badań eksperymentalnych wynika, że nanocząsteczki charakteryzują się podwyższoną toksycznością i są przyczyną silniejszych stanów zapalnych, niż te wywoływane przez cząsteczki o podobnym składzie chemicznym lecz większych rozmiarach. Aby ograniczyć ryzyko narażenia pracownika na działanie
nanocząsteczek należy: zastępować nanocząsteczki innymi,
mniej zagrażającymi zdrowiu; produkować materiały z nanocząsteczek w przestrzeniach zamkniętych, automatyzować produkcję; filtrować powietrze w miejscu pracy; stosować metody przechwytywania zanieczyszczeń już u źródła; gromadzić produkty
w podwójnych pojemnikach lub opakowaniach, całkowicie nieprzenikalnych, dokładnie zamkniętych i opisanych; przetwarzać odpady w taki sposób, w jaki przetwarza się odpady niebezpieczne; stosować środki ochrony indywidualnej; szkolić i informować
pracowników.

Mniej wypadków
Kampania

HISZPANIA

WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania włączyła się w realizację europejskiej kampanii „Bezpieczne miejsca pracy”, ogłoszonej na lata 2010-2011 przez
Europejską Agencję ds. BHP z siedzibą w Bilbao. Inauguracja krajowej kampanii „Bezpieczne prace konser wacyjne” odbyła się latem w Londynie. Dla potrzeb kampanii stworzono stronę internetową, na której można znaleźć informacje nt. kampanii: charakterystykę prac konser wacyjnych, opis związanych z nimi zagrożeń, listę kontrolną do identyfikacji zagrożeń zdrowotnych,
opis dotychczasowych doświadczeń wynikających z kontroli tego zagadnienia przez HSE, publikacje i plakaty. W ramach kampanii odbywają się spotkania poświęcone tematyce bezpiecznego wykonywania prac konser wacyjnych. W przedsięwzięcie zaangażowane są: Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy, organizacja producentów oraz Kongres Związków Zawodowych.

Skargi na temat bhp
Brytyjski Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy podaje
na swojej stronie internetowej zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących stanu bhp. HSE przypomina, że bada wyłącznie skargi dotyczące sektorów, w których egzekwuje przestrzeganie przepisów bhp m.in.: w fabrykach, kopalniach, gospodarstwach
rolnych, szpitalach, domach opieki, elektrowniach nuklearnych, szkołach, uniwersytetach, wesołych miasteczkach, na budowach. HSE
radzi pracownikom, aby swoje zastrzeżenia w sprawie nieprzestrze11/2010 IP

FRANCJA

W ubiegłym roku zmniejszyła się liczba wypadków przy pracy. Doszło do 632 wypadków śmiertelnych (23,9% mniej niż w roku 2008), 5.073 wypadków ciężkich (28,1% mniej niż w 2008)
oraz 599.368 wypadków lekkich (26,9% mniej niż rok wcześniej).
To bilans wypadkowości zawodowej zanotowanej w Hiszpanii
w 2009 roku. Hiszpańska Prokuratura ds. Wypadkowości Zawodowej zaznacza, że na obniżenie wskaźnika liczby wypadków
przy pracy w dużej mierze wpłynął kryzys, który doprowadził
do znacznego zmniejszenia liczby osób aktywnych zawodowo.

Nowe narzędzie
Kwestionariusz Mobb jest nową publikacją stanowiącą narzędzie,
które ma ułatwić prowadzenie badań w celu weryfikacji przypadków prześladowania psychologicznego w przedsiębiorstwach oraz
określenia ich charakterystyki z perspektywy prewencji ryzyka zawodowego. Oferuje on pracownikom możliwość zebrania i ujęcia
w sposób metodyczny potencjalnych zachowań i przejawów prześladowania psychologicznego skierowanych do nich. Celem Mobb
jest pomoc w uporządkowaniu zebranych spostrzeżeń i opinii za pomocą rejestru zdarzeń konfliktowych oraz umożliwienie przedsiębiorstwu podjęcia interwencji, dzięki wczesnemu wykryciu utajonych konfliktów, które mogłyby być uznane za mobbing. Ważne jest
tutaj podjęcie działań od samego początku istnienia problemu.
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
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Wypadek przy obsłudze prasy mimośrodowej
Bez szkoleń
i oceny ryzyka
Przeprowadzona kontrola ujawniła również szereg innych nieprawidłowości:
● brak szkolenia wstępnego ogólnego
oraz instruktażu stanowiskowego poszkodowanego w zakresie obsługi prasy mimośrodowej, na której doszło do wypadku;
● brak opracowanej instrukcji bezpiecznej obsługi prasy PMS-40, niezapoznanie poszkodowanego z instrukcją obsługi prasy na której miał miejsce wypadek,
brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku obsługi prasy mimośrodowej;
● niezapoznanie poszkodowanego z ryzykiem zawodowym występującym na stanowisku obsługi prasy mimośrodowej.
Do zaistnienia wypadku przyczynił się
również poszkodowany poprzez wykonywanie czynności roboczych w strefie niebezpiecznej bez wyłączenia napędu prasy.
Sterował prasą za pomocą pedału podczas
gdy powinno być zastosowane sterowanie
oburęczne. Pracę wykonywał w pośpiechu.

mania eksploatacji prasy mimośrodowej
PMS-40 do czasu: wykonania osłony blokującej z ryglowaniem, sprzężonej z urządzeniem blokującym i urządzeniem ryglującym osłonę oraz systemem sterowania
prasą, wyposażenia prasy w urządzenie
skoku pojedynczego, wyposażenia prasy
w zabezpieczenie trybu pracy między
oburęcznym sterowaniem a sterowaniem
pedałem.

INFORMACJA OKRESOWA
AKTY PRAWNE

Fot. 2.

Fot. 3.

Wstrzymanie pracy prasy
Działając na podstawie przepisu art. 11
pkt. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy inspektor pracy wydał decyzję wstrzy-

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów bhp w stosunku do pracodawcy,
u którego miał miejsce wypadek, inspekZamknięcie na kluczyk osłony ruchomej blokującej zabezpieczającej dostęp do ruchu suwaka
sprzężonej z mechanizmem napędu prasy.

Osłony blokujące z ryglowaniem
strefy roboczej, sprzężone z urządzeniem blokującym i urządzeniem ryglującym osłony oraz
systemem sterowania prasą.

Fot. 4

Zabezpieczenie trybu pracy między oburęcznym sterowaniem
a sterowaniem nożnym zapewnione przez przełącznik nastawiany
oddzielnym kluczem.
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tor pracy skierował wniosek do Sądu
Grodzkiego w Tarnowie. Ponadto ukarał
kierownika zakładu i brygadzistę mandatami karnymi.
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Wypadek przy obsłudze prasy mimośrodowej
Prasy należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w eksploatacji maszyn do obróbki plastycznej metali. Przykładem wypadku przy pracy spowodowanego niedostosowaniem prasy
mimośrodowej do minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn było zdarzenie, jakiemu uległ pracownik obsługujący prasę mimośrodową PMS-40 w jednym z zakładów pracy na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.
Kontrole wykazały, że aż 80% pras eksploatowanych przez pracodawców zostało wyprodukowanych przed 1990 rokiem. Mimo upływu terminu (01.01.2006 r.) pracodawcy nadal nie dostosowali wielu z nich do minimalnych wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maszyny te stwarzają bardzo duże zagrożenie przy ich eksploatacji. Wypadki, które mają miejsce
przy obsłudze pras mimośrodowych są najczęściej tragiczne
w skutkach. Najcięższe wypadki, niemal 80%, mają miejsce w fazie odbierania gotowego detalu.
W zakładzie prowadzącym działalność polegającą na wykonywaniu palet na opony samochodowe, podczas obsługi prasy mimośrodowej Typ PMS-40, rok produkcji 1970, doszło do samoczynnego, niekontrolowanego ruchu suwaka, w wyniku czego
doszło do ściśnięcia trzech palców prawej ręki pracownika obsługującego prasę (fot. 1).

wybijania otworów w pociętych elementach blachy przy użyciu
wykrojnika (typ narzędzia otwartego).
Podczas obsługi prasy z zastosowaniem sterowania nożnego
w momencie wyciągania przetłoczonego elementu, prasa wykonała podwójny ruch suportu przesuwającego stempel narzędzia
i spowodowała uwięzienie pomiędzy stemplem a matrycą prawej dłoni pracownika. Niewyciągnięty element z narzędzia spowodował zakleszczenie się prasy wraz ze ściśnięciem trzech palców prawej ręki.
Prasa PMS-40 nie została w pełnym zakresie dostosowana
do minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Bez zabezpieczeń

Inspektor pracy badając okoliczności
i przyczyny wypadku stwierdził, że:
G strefa narzędziowa prasy nie posiadała osłony blokującej z ryglowaniem, sprzężonej z urządzeniem blokującym i urządzeniem ryglującym osłonę oraz systemem
Osłona ruchoma blokują- sterowania prasą – zastosowano osłony
ca, zabezpieczająca do- z tworzywa sztucznego (pleksi), podnoszostęp do ruchu suwaka.
ne do góry na zawiasach;
G osłona ruchoma zabezpieczająca dostęp do ruchu suwaka posiadała zamknięcie
Zamknięcie osłony nie
nie wymagające użycia narzędzi „na klamkę”
wymagające użycia na(fot. 2);
rzędzi.
G eksploatowana prasa nie została wyposażona w zabezpieczenie trybu pracy między oburęcznym sterowaniem, a sterowaOsłony strefy narzędzio- niem pedałem (tryb pracy sterowany pedawej wykonane z pleksi
łem powinien być nastawiany dodatkowym
podnoszonych do góry
przełącznikiem przestawianym oddzielna zawiasach.
nym kluczem albo powinien znajdować
się w obudowie zamykanej na klucz). W tej
Fot. 1. Prasa mimośrodo- prasie o trybie pracy decydował obsługująwa PMS-40, na której do- cy, którego pulpit sterowniczy wyposażony
został w zwykły przełącznik trybu pracy
szło do wypadku.
„sterowanie ręczne” „sterowanie nożne”
W wyniku wypadku doszło do częściowej amputacji palca trze- (fot. 3). Poszkodowany obsługiwał prasę z zastosowaniem steciego na poziomie paliczka środkowego oraz palca czwartego rowania nożnego (przy użyciu pedału), gdzie winno być zastona poziomie paliczka dalszego, a także rany miażdżonej palca sowane sterowanie oburęczne;
G brakowało wyposażenia prasy w urządzenie skoku pojedyndrugiego ze złamaniem paliczka dalszego prawej ręki.
czego (jeżeli prasa jest stosowana do pracy skokami pojedynczyZakleszczenie prasy
mi, to musi być wyposażona w urządzenie skoku pojedynczego).
Urządzenie to powinno uniemożliwić wykonanie następnego skoW wyniku czynności kontrolnych prowadzonych przez inspek- ku nawet wtedy, kiedy urządzenie sterownicze jest bez przerwy
tora pracy ustalono, że po przygotowaniu na nożycach giloty- podtrzymywane. Wykonanie następnego skoku stawałoby się monowych blachy na wymagany wymiar, poszkodowany prze- żliwe dopiero po zwolnieniu urządzenia sterowniczego i ponowszedł na stanowisko prasy mimośrodowej Typ PMS-40, celem nym zainicjowaniu włączenia ruchu.

Dokończenie na stronie 30.

