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Sejm przyjął sprawozdanie

„Poznaj swoje prawa w pracy”
Celem kampanii jest zachęcanie
pracowników i pracodawców
do podnoszenia poziomu wiedzy
na temat praw i obowiązków
w pracy, promocja postaw służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy.

Wizytacje
jesiennych prac polowych

z działalności Państwowej Inspekcji Pracy
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu plenarnym 16 września br.
przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji
Pracy w 2010 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie.
Sprawozdanie przedstawiła szefowa inspekcji pracy Anna Tomczyk. W posiedzeniu udział
wzięli także jej zastępcy: Iwona Hickiewicz i dr Grzegorz Łyjak.
Jak podkreśliła Anna Tomczyk, podstawowe efekty działalności inspektorów
pracy w roku sprawozdawczym to: zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia ponad 80 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu
legalności zatrudnienia w odniesieniu
do ponad 120 tys. osób oraz wyegzekwowanie dla 105 tys. pracowników zaległych należności z tytułu wynagrodzenia
za pracę na kwotę 111 mln zł.
Kontrole PIP koordynowane centralnie
wykazały liczne naruszenia prawa w zakresie przestrzegania przepisów o wypłacie
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń
ze stosunku pracy. 36 proc. spośród ponad 1,5 tys. szczegółowo skontrolowanych
w tym zakresie pracodawców nie wypłaciło wynagrodzenia za pracę, a co czwarty
nie przestrzegał terminu jego wypłaty.
Wiele nieprawidłowości odnotowano
podczas kontroli ukierunkowanych na przestrzeganie przepisów o czasie pracy. Nie-

mal w co drugim, spośród ponad 1300
skontrolowanych pod tym kątem zakładów
różnych branż, nierzetelnie prowadzona była ewidencja czasu pracy, a w co czwartym
– w ogóle jej nie prowadzono. Nieprawidłowości w ewidencji czasu pracy dotyczyły także ponad połowy skontrolowanych zakładów opieki zdrowotnej.
Inspektorzy pracy zbadali również przyczyny i okoliczności ponad 2250 wypadków
przy pracy, w których poszkodowanych zostało ok. 2800 osób. Przyczynami większości wypadków były: niewłaściwa organizacja pracy, brak odpowiedniego nadzoru, tolerowanie odstępstw od obowiązujących
przepisów, niewłaściwe przeszkolenie,
a także lekceważenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czy nieużywanie
sprzętu ochronnego.
W porównaniu z rokiem wcześniejszym
nieznacznie – o 2 proc. – spadł odsetek podmiotów, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie albo nielegalną inną pracę zarob-

kową, przy wyższej o jedną trzecią liczbie
skontrolowanych osób i większej o 20
proc. liczbie przeprowadzonych kontroli.
Z kolei o blisko jedną czwartą w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba
kierowanych do PIP skarg i wniosków
o przeprowadzenie kontroli. Wpłynęło
ich 43 tys. Anna Tomczyk zwróciła uwagę,
że jest to m.in. wynik rosnącego zaufania
do inspekcji pracy jako instytucji skutecznej, oferującej konkretną pomoc i wsparcie pokrzywdzonym pracownikom. Przypomniała przy tym, że wychodząc naprzeciw
potrzebom społecznym, Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi szeroko zakrojone poradnictwo prawne i w roku 2010 jej
specjaliści udzielili ponad 1,2 mln porad
prawnych i technicznych. Wielkość ta
utrzymuje się co roku na podobnym poziomie.
Na efekty pracy urzędu w roku sprawozdawczym złożyła się również prowadzona
w szerokim zakresie działalność prewencyj-
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Z problematyki ochrony
wynagrodzenia za pracę

Z problematyki ochrony wynagrodzenia za pracę
Ustawodawca stanowiąc o potrąceniu z wynagrodzenia na rzecz pracodawcy innych należności niż egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, wprowadził
granicę wynagrodzenia wolnego od potrąceń oraz to,
że należności te muszą rzeczywiście występować.

Okładka:
fot. Krzysztof Białoskórski
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dzonych uchybień. Na sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracownika nałożyli blisko 25 mln zł grzywien w drodze mandatu karnego.
– Prezentowane sprawozdanie przedstawia stan przestrzegania prawa pracy przez 70 tys. skontrolowanych w roku sprawozdawczym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powiedziała z trybuny sejmowej Anna
Tomczyk, główny inspektor pracy. – Zawarte w nim analizy i oceny nie odnoszą się zatem do wszystkich pracodawców w kraju, niemniej ten bogaty materiał dokumentacyjny ma znaczenie
praktyczne, które może zostać wykorzystane w realizacji ogólnych celów polityki społecznej. Dla nas dane te, identyfikując przyczyny naruszeń prawa, zagrożenia w miejscu pracy oraz obszary
wymagające poprawy, wytyczają kieru-

do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny poseł Janusz
Krasoń. Zaakcentował, że sprawozdanie
wyczerpująco i rzetelnie przedstawia szerokie spektrum problemów ochrony pracy w kontekście wyników kontroli PIP.
– Ani konsekwencja, ani profesjonalizm
inspektorów pracy, za co w imieniu połączonych komisji chciałbym im w tym
miejscu serdecznie podziękować, nie wystarczą, by zlikwidować liczne naruszenia
przepisów prawa pracy ujawniane w toku
kontroli, także w minionym roku – powiedział poseł sprawozdawca. – Potrzebne jest
w tej sprawie współdziałanie wszystkich zainteresowanych, naszego parlamentu, rządu, a także partnerów społecznych.
Przyjęcie sprawozdania jednomyślnie
poparły wszystkie kluby poselskie. Ich
przedstawiciele zwracali uwagę na duże zaangażowanie pracowników PIP w wypełnianie ustawowych zadań, właściwą organizację i skuteczność pracy urzędu, dziękowali z trybuny sejmowej inspektorom pracy
i pozostałym pracownikom PIP za całoroczny wysiłek.
Donat Duczyński
fot. Krzysztof Białoskórski

na i edukacyjna. Objęła ona swoim zasięgiem ponad 160 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i rolników.
W celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli inspektorzy pracy wydali ponad 337 tys. decyzji nakazowych. Ponad 9,5 tys. spośród nich nakazywało natychmiastowe
wstrzymanie prac z powodu bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, a 8 tys.
– wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń. Do kontrolowanych pracodawców inspektorzy pracy skierowali także prawie 61 tys. wystąpień zawierających blisko 334 tys. wniosków o usunięcie stwier-
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nek dalszej działalności kontrolnej
i prewencyjnej.
Stanowisko Rady Ochrony Pracy
w sprawie sprawozdania z działalności
PIP w 2010 r. przedstawiła jej przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna
Mrzygłocka. Poinformowała, że rada
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, zalecając realizację sformułowanych przez nią wniosków. Stwierdziła, iż
wymierne efekty ubiegłorocznych działań inspektorów pracy pozwalają na wysoką ocenę skuteczności urzędu.
Dokument rekomendował Sejmowi sprawozdawca połączonych Komisji:
IP 10/2011

ROP zapoznała się z wynikami kontroli agencji zatrudnienia
Rada Ochrony Pracy, obradująca 14 września br. w siedzibie Sejmu pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, rozpatrzyła materiał Państwowej Inspekcji Pracy „Działalność agencji zatrudnienia, w tym przestrzeganie przez nie przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – na podstawie wyników kontroli w latach 2008-2010”.
Przedstawił go Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.
W posiedzeniu uczestniczyła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy ze swoim zastępcą
dr. Grzegorzem Łyjakiem.
Prowadzenie kontroli przestrzegania
przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy stanowi stosunkowo nowe zadanie Państwowej Inspekcji Pracy, realizowane od 1 lipca 2007 r. W latach 2008-2010
inspektorzy PIP przeprowadzili łącznie
blisko 1300 takich kontroli. Objęły one 1260
podmiotów świadczących usługi z zakresu
agencji zatrudnienia, co stanowi ponad
40 proc. z ogólnej liczby ok. 3 tys. zarejestrowanych w Polsce agencji. Kontrole
dotyczyły głównie dwóch rodzajów usług
agencji zatrudnienia, tj. pracy tymczasowej
oraz pośrednictwa pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem kierowania osób do pracy
za granicą u pracodawców zagranicznych.
Najczęściej stwierdzanym uchybieniem
było niezamieszczanie w dokumentach,
ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu
do rejestru agencji zatrudnienia. Z roku
na rok wzrastał odsetek agencji, w których
kontrolujący stwierdzili nieprawidłową
treść umów zawieranych z pracodawcami
zagranicznymi, do których były kierowane
osoby do pracy za granicą. Od 2008 r. znacząco wzrosła liczba stwierdzonych przypadków niezawarcia pisemnej umowy
z osobami kierowanymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, choć liczba agencji dopuszczających się uchybień
w tym zakresie systematycznie malała.
Zdecydowanemu zmniejszeniu uległa liczba stwierdzonych przypadków pobierania
przez agen cje nie do zwo lo nych opłat
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od osób, dla których szukano zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej, bądź którym
udzielano pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

mień skierowanych przez inspektorów
pracy z rejestru podmiotów prowadzących
takie agencje zostało wykreślonych 89 podmiotów.

W wyniku kontroli inspektorzy pracy
skierowali wystąpienia do 1004 pracodawców i przedsiębiorców. Wystosowali w nich
ponad 4,7 tys. wniosków zobowiązujących do usunięcia nieprawidłowości, z czego 1909 dotyczyło przestrzegania przez
agencje zatrudnienia przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Skierowali do sądów 140 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń.
W 444 przypadkach zawiadomiono właściwe organy władzy i organy nadzoru
nad warunkami pracy o naruszeniach
przepisów w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia. Na podstawie zawiado-

Wyniki kontroli PIP przeprowadzonych
w latach 2008-2010 wskazują, że stan przestrzegania przepisów przez agencje zatrudnienia ulega stopniowej poprawie. Od kilku lat obser wuje się bowiem systematyczny spadek odsetka kontrolowanych podmiotów, które dopuściły się naruszenia zasad
prowadzenia agencji zatrudnienia.
Jak poinformowano podczas posiedzenia,
pod koniec 2010 r. w państwach członkowskich Unii Euro pejskiej prze bywało
ok. 1 400 tys. Polaków. Szacuje się, że około 3/4 czasowych emigrantów z Polski
prze bywało za gra ni cą co naj mniej
12 miesięcy, a w 80-90 proc. przypadków
głównym celem wyjazdu było podjęcie lub
poszukiwanie zatrudnienia. Zgodnie z szacunkiem GUS, z największą liczbą powrotów mamy do czynienia w przypadku Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i Stanów
Zjednoczonych. Jednocześnie stale wzrasta
liczba Polaków przebywających i pracujących
w Norwegii i – po okresowym spadku w roku 2009 – w Holandii. Zgodnie z ostatnio
opublikowanymi danymi holenderskiego
krajowego biura statystycznego, w lipcu br.
na terenie Królestwa Niderlandów przebywało 136 tys. Polaków.
(r)
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Główny inspektor pracy Anna Tomczyk i prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński podpisali 30 września br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie porozumienie.
Zobowiązali się w nim do współpracy w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp przez pracodawców związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Dotyczy ona szczebla centralnego – pomiędzy szefami urzędów i terenowego – pomiędzy okręgowymi inspektorami pracy a dyrektorami oddziałów terenowych UTK. Obejmować będzie działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji i upowszechnianie wiedzy z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa kolejowego pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Transportu Kolejowego, w tym współpracę przy opracowywaniu programów szkoleń i wy-

mianę wykładowców. Strony będą wspierały inicjatywy dotyczące poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przy eksploatacji i utrzymaniu linii oraz pojazdów kolejowych, a także będą rozpowszechniały nowe rozwiązania techniczne i technologie w tym zakresie. Dyrektorzy
oddziałów terenowych UTK zostali zobowiązani do przekazywania okręgowym inspektorom pracy informacji o nieprawidłowościach w przestrzeganiu przepisów prawa pracy stwierdzonych przez swoich inspektorów w czasie kontroli zarządców, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic. Z kolei szefowie okręgów PIP będą informować dyrektorów oddziałów terenowych UTK o wynikach postępowania
w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości.

Kielce W ramach kampanii społecznej PIP „Poznaj swoje prawa
w pracy” przedstawiciele OIP w Kielcach przeprowadzili 29 września
br. dwa szkolenia dla społecznych inspektorów pracy. Pierwsze, zorganizowane w Sielpi, skierowane było do społecznych inspektorów pracy z zakładów branży ciepłowniczej, zrzeszonych w Forum Związków
Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego, członków NSZZ Ciepłowników w Polsce. Dotyczyło podstawowych obowiązków kontrolno-sprawdzających w miejscu pracy oraz nawiązania, rozwiązania i treści stosunku pracy. Drugie – odbywające się w siedzibie Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” w Kielcach – obejmowało pojęcia i zagadnienia
z zakresu mobbingu i dyskryminacji oraz praw i obowiązków pracodawcy i pracownika w tym zakresie. Wzięli w nim udział społeczni inspektorzy pracy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”.

Łódź Przeprowadzonym 29 września br. szkoleniem rozpoczęła się
kolejna edycja programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.
Nadinspektor pracy Sekcji Prewencji i Promocji zapoznał uczestników
programu z jego genezą oraz założeniami. Zaprezentował opracowane
w CIOP-PIB materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, a także przeprowadził szkolenie na temat podstaw prawnych zatrudnienia (stosunek
pracy, umowy cywilno-prawne) oraz obowiązków w zakresie bhp.
W spotkaniu wzięło udział 75 nauczycieli z 48 szkół. Celem programu
jest edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie młodzieży o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy. Nauczyciele, którzy do końca marca 2012 r. przeprowadzą z młodzieżą przynajmniej dwie lekcje z zakresu prawa i bezpieczeństwa pracy, otrzymają od PIP świadectwa udziału w tegorocznej edycji programu.
Warszawa W dniach 28-30 września br. w Warszawie odbyła się
czwarta edycja międzynarodowej konferencji pn. „EURO 2012. Kampania na rzecz godnej pracy – zmiany w dziedzinie stosunków pracy
i strategie związków zawodowych”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele związków zawodowych działających w budownictwie z Polski i Belgii oraz przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Pracy z sekretarzem generalnym Sekcji Budownictwa Ambet Yuson. Patronat
nad konferencją objęła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy. PIP
reprezentowali koordynatorzy EURO 2012 z pięciu Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz zastępca głównego inspektora pracy dr Grzegorz
Łyjak. Koordynator ds. EURO 2012 w PIP Waldemar Spólnicki przedstawił prezentację o dobrych praktykach w budownictwie, możliwościach ich wprowadzenia i białych plamach w polskim prawie. Podczas
konferencji koncentrowano się na ocenie warunków pracy u podwykonawców, propozycjach zmian w prawie (dot. m.in. dumpingu socjalnego, zamówień publicznych, odpowiedzialności w łańcuchu podwykonawców i negocjowania układów zbiorowych), mówiono o możliwościach zmian w systemie reprezentowania pracowników i rozbudowania struktur związkowych w Polsce. W drugim dniu konferencji odbyła się wizyta kierownictwa PIP na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. Uczestniczyli w niej: główny inspektor pracy Anna Tomczyk,
jej zastępcy Grzegorz Łyjak i Małgorzata Kwiatkowska, okręgowy
inspektor pracy w Warszawie Janusz Niedziółka.

Lublin Eliminacje zakładowe XIV Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w Elektrowniach i Elektrociepłowniach przeprowadzono
23 września br. w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
– Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków. Wiedzę 18 uczestników,
z zakresu bezpieczeństwa pracy w elektrociepłowniach i elektrowniach,
zweryfikowano na podstawie pytań testowych oraz zadań praktycznych.
Konkurs zakończył się ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród. I miejsce zdobyła Agnieszka Paczos. Honorowym członkiem komisji konkursowej był nadinspektor pracy Waldemar Kawalec, który
przekazał uczestnikom film instruktażowy o tematyce prewencyjnej.

Poznań XIII Konferencja Ergonomiczna zorganizowana przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Katedry Użytkowania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła
się 22 i 23 września br. w Puszczykowie k. Poznania. Tematem wiodącym konferencji była ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie, obróbce drewna i produkcji rolnej. W części plenarnej, Krzysztof Fiklewicz, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu omówił genezę oraz podstawowe zasady Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków
przy Pracy w latach 2010-2012 oraz jej efekty. Przedstawił również analizę kosztów wypadków przy pracy. Szczególne zainteresowanie
uczestników konferencji wywołała, opracowana na potrzeby Strategii,
„sieć powiązań” pomiędzy partnerami, zapewniająca szybką reakcję
na zagrożenia wypadkowe występujące w miejscach publicznych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, Opolskiej, Warszawskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i jednostek organizacyjnych podległych Regionalnym Dyrekcjom Lasów Państwowych w Poznaniu i Szczecinie.
Rzeszów Z inicjatywy przedstawicieli Tureckiej Izby Gospodarczej 7 września br. doszło w do spotkania w OIP w Rzeszowie jego kierownictwa i przedsiębiorców z Turcji. Wizyta miała charakter roboczo-szkoleniowy. Gości z Turcji, reprezentujących ok. 11 tys. pracodawców z okolic tureckiej stolicy, interesowała głównie problematyka polskiego prawa pracy oraz przepisów z zakresu bhp. Potrzeba poznania
tych regulacji prawnych wynika z ich zainteresowania Polską i regionem Podkarpacia z punktu widzenia prowadzenia ewentualnych interesów w naszym kraju. Okręgowy inspektor pracy w Rzeszowie przybliżył obcokrajowcom tematykę obszarów kontroli prowadzonych przez
inspektorów pracy oraz zakreślił zagadnienia związane z bhp. Rzecznik prasowy OIP wyjaśnił przepisy prawa pracy, rozpoczynając od rodzajów umów o pracę, a kończąc na obowiązkach pracodawców związanych z zatrudnianiem pracowników młodocianych. Pytania gości były bardzo konkretne i dotyczyły głównie obowiązków pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na terenie RP. Tureccy goście dzielili się
uwagami dotyczącymi podobieństw i różnic w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców.
Katowice W ramach Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków
przy Pracy, 15 września br. rozpoczęła działalność Akademia SIP. W uroczystym otwarciu wzięli udział – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Dariusz Trzcionka oraz Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Sławomir Ciebiera. Beata Marynowska, okręgowy inspektor pracy
w Katowicach przedstawiła cele i główne założenia programowe Akademii SIP. Krótkie przemówienia wygłosili przedstawiciele związków
zawodowych. Renata Pięta, zastępca OIP w Katowicach zwróciła słuchaczom uwagę na doniosłą rolę społecznych inspektorów pracy w zakładzie, na uciążliwości ich pracy, ale też na możliwość osiągania wymiernych efektów poprawy warunków pracy. Akademia SIP to nowy
projekt szkoleniowy zainicjowany przez OIP w Katowicach, przeznaczony dla wyróżniających się społecznych inspektorów pracy. Pierwsza edycja, która jest programem pilotażowym, została skierowana
do społecznych inspektorów pracy z branży hutniczej i górniczej. Kandydatów zgłosiły duże centrale związkowe. Program kształcenia Akademii SIP został dostosowany do wymagań i specyfiki pracy w wymienionych branżach. Obejmuje on pięć spotkań, po pięć godzin wykładowych. Przewidziano trzy bloki tematyczne: prawo pracy, bhp oraz

psychologia pracy i psychologia organizacji. Wykładowcami są nadinspektorzy pracy o dużym doświadczeniu, specjaliści z prawa pracy i psychologii.

Olsztyn Zorganizowany przez partnerów Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy konkurs plastyczny „Co zagraża moim rodzicom w pracy?” został rozstrzygnięty 20 września br. Zadaniem dzieci było plastyczne przedstawienie swojego wyobrażenia o zagrożeniach wypadkowych występujących w środowisku
pracy rodziców. Do konkursu zgłoszono 44 prace. Jury postanowiło
przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom: w kategorii dzieci w wieku od 7 do 9 lat: Natalii Rucińskiej, Patrykowi Kalinowskiemu, Mikołajowi Nobielecowi; w kategorii dzieci w wieku od 10
do 13 lat: Kamili Sitnik, Sandrze Ługiewicz, Sebastianowi Nowakowskiemu; w kategorii młodzież w wieku od 13 do 17 lat: Dawidowi Łukaszewskiemu, Patrycji Gruźlewskiej i Marcinowi Nowakowskiemu.
Łódź Na Politechnice Łódzkiej odbyła 20 września br. konferencja „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle”, w której udział wzięło ponad 100 osób reprezentujących wiodące zakłady różnych branż.
Celem konferencji było przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie
bezpieczeństwa zakładów przemysłowych i przeciwdziałania poważnym
awariom. W swojej prelekcji zastępca okręgowego inspektora pracy
w Bydgoszczy Sławomir Sakrajda przedstawił prezentację pt. „Za-

pobieganie awariom przemysłowym w zakładach, w których niebezpieczne substancje występują w ilościach mniejszych od wielkości progowych decydujących o zaliczeniu do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w świetle ustaleń kontrolnych PIP”. W drugiej części konferencji odbyła się m.in. uroczystość jubileuszu 70. rocznicy urodzin profesora Adama S. Markowskiego, któremu Anna Tomczyk, główny inspektor pracy nadała Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy. Jubilatowi wręczył ją okręgowy inspektor pracy Andrzej Świderski.

Pielgrzymka Ludzi Pracy

tro w wielu polskich domach – mówił abp Głódź, wskazując na powiększające się rozwarstwienie społeczne, rozrastającą się strefę ubóstwa i bezrobocie.

Podobnie jak w poprzednich latach, w trzecią niedzielę
miesiąca, 18 września br. na Jasną Górę przybyli
uczestnicy XXIX Pielgrzymki Ludzi Pracy. Wśród licznych pielgrzymów była grupa pracowników Państwowej Inspekcji Pracy na czele z głównym inspektorem
pracy Anną Tomczyk. Obecni byli okręgowi inspektorzy pracy oraz przedstawiciele związków zawodowych
działających w urzędzie.
Uroczysta msza święta rozpoczęła się o godzinie 11.00. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Sławoj Leszek Głódź,
metropolita gdański. Mszę św. odprawił natomiast bp Kazimierz
Ryczan, krajowy duszpasterz ludzi pracy.
W swoim kazaniu metropolita gdański przypomniał chrześcijańskie spojrzenie na istotę pracy, uwypuklające jej etyczny wymiar. Negatywnie ocenił współczesne relacje między pracownikami a pracodawcami: – Manipulacje prawem pracy, zwolnienia grupowe, wydłużany czas pracy, obniżane zarobki. Jakże często ten system oparty
na prymacie ekonomii burzy społeczny ład, wprowadza niepokój o ju-

W trakcie mszy świętej składane były dary od uczestników pielgrzymki. Z ramienia pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wręczyła je Anna Tomczyk główny inspektor pracy, wraz z przedstawicielami związków zawodowych urzędu.
W uroczystościach udział wzięło około 35 tys. pielgrzymów.

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY
w sprawie oceny zagrożenia i ograniczenia narażenia na hałas na stanowiskach pracy
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP na posiedzeniu 29 sierpnia 2011 r. zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy, Główny Inspektorat Sanitarny i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy na temat zagrożenia hałasem i możliwości jego ograniczania na stanowiskach pracy.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób
zatrudnionych w środowisku pracy, w którym przekroczone są wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu, tj. 85 dB, wynosiła w Polsce w 2010 r. ok. 200 tys. osób. Oznacza to, że są one
zagrożone trwałym ubytkiem słuchu. Corocznie orzekanych jest
z tego tytułu kilkaset nowych przypadków choroby zawodowej (331
przypadków w 2010 r.).
Należy zwrócić uwagę na fakt, że powyższe dane o zagrożeniu
hałasem dotyczą tylko ok. 50% pracowników, gdyż zbierane są jedynie z przedsiębiorstw objętych sprawozdawczością GUS tzn.
tych, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Dane te nie uwzględniają także rolnictwa indywidualnego.
Rzeczywista skala narażenia na hałas w Polsce jest więc znacznie większa niż to wynika z danych GUS. Wskazują na to wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce przez Europejską
Agencję Poprawy Warunków Pracy i Życia. Stwierdzono w nich, że
w Polsce jest najwyższy spośród krajów UE odsetek osób uskarżających się na hałas w pracy. Potwierdzają to również wyniki badań
warunków pracy wykonanych przez CIOP-PIB w latach 2002-2004,
które obejmowały zarówno badania ankietowe, jak i pomiary środowiskowe.
Działania kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzają znaczne nieprawidłowości
w zakresie: wykonywania pomiarów hałasu na stanowiskach pracy, przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas oraz opracowywania programów naprawczych,
w szczególności w mikro- i małych oraz nowo powstających zakładach pracy.
Ostatnio przeprowadzone badania w ramach programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (realizowanego przez CIOP-PIB w latach 2008-2010) wykazały, że także
na niektórych stanowiskach pracy niezwiązanych bezpośrednio z produkcją przemysłową (np. stanowiska pracy nauczycieli, obsługi infolinii, czy stanowiska pracy biurowej) hałas stanowi główny czynnik uciążliwy powodujący zmęczenie i wypalenie zawodowe. Istot-
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ne dla bezpieczeństwa pracowników jest również kryterium dobrej
zrozumiałości mowy i prawidłowej percepcji sygnałów akustycznych
(w tym ostrzegawczych). Specjalną ochroną przed ekspozycją na hałas, objęte powinny być osoby niedosłyszące i niewidome.
Aktualna ocena stanu zagrożenia hałasem w środowisku pracy w Polsce wskazuje więc na potrzebę podejmowania bardziej
skutecznych działań zapobiegających temu zagrożeniu.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Rada Ochrony Pracy uznaje za konieczne:
1. Doskonalenie kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony przed hałasem, a zwłaszcza w zakresie prawidłowego oznakowania stref zagrożenia ponadnormatywnym hałasem
oraz stosowania środków ochrony indywidualnej słuchu.
2. Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia systemu
badań ankietowych na temat warunków pracy w całej populacji
zatrudnionych, co dałoby podstawę do oceny warunków pracy
(w tym narażenia na hałas) również osób pracujących w małych
przedsiębiorstwach lub na własny rachunek.
3. Wsparcie, ze środków przeznaczonych na prewencję wypadkową wyposażenia zakładów pracy we wskaźniki dozymetryczne
(w tym indywidualne) do monitorowania narażenia na hałas.
4. Kontynuowanie działalności informacyjnej upowszechniającej wiedzę o zagrożeniach związanych z hałasem i sposobach ich
ograniczania, ze szczególnym uwzględnieniem mikro- i małych zakładów pracy.
5. Podjęcie działań umożliwiających ocenę hałasu na niektórych
stanowiskach pracy niezwiązanych bezpośrednio z produkcją przemysłową (w szczególności nauczycieli, pracowników infolinii oraz
pracowników biurowych) poprzez stosowanie oprócz kryterium
szkodliwości hałasu, także kryteriów uciążliwości oraz zrozumiałości mowy.
6. Dalszy rozwój badań nad opracowaniem nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań środków technicznych w celu
obniżenia poziomu hałasu, w tym m.in. materiałów inteligentnych,
algorytmów genetycznych, sieci neuronowych oraz techniki metod aktywnych redukcji hałasu.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Warszawa, 14 września 2011 r.
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Konkurs
plastyczny
KRUS i PIP
W Sali Kolumnowej Sejmu
29 września br. uroczyście
podsumowano ogólnopolski
konkurs plastyczny dla
uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich
pod hasłem: „Bezpiecznie
na wsi”. Nagrody młodym
laureatom wręczyli: główny
inspektor pracy Anna Tomczyk, minister rolnictwa
i rozwoju wsi Marek Sawicki
oraz prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryk Smolarz.
Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań, związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie
wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych
zdolności twórczych dzieci i młodzieży.
Zainteresowanie konkursem przerosło
najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Łącznie w obu jego etapach: wojewódzkim
i centralnym wzięło udział ponad 25 tys.
dzieci z 1,5 tys. szkół. Honorowy patronat
nad przedsięwzięciem objął minister rolnictwa i rozwoju wsi, patronat medialny zaś
przyjęła redakcja miesięcznika „AGRO
SERWIS”.
Konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe: dzieci klas 0-III oraz

klas IV-VI wiejskich szkół podstawowych. Zadaniem, przed którym stanęli uczestnicy,
było wykonanie pracy artystycznej w forma-

z uczestników wykonał trójwymiarową
makietę gospodarstwa rolnego swoich
rodziców. Wykorzystywano również ele-

cie A-3, w dowolnej technice plastycznej,
o tematyce związanej z bezpieczeństwem
dzieci w środowisku wiejskim.
Techniki wykorzystane przez uczestników kon kur su by ły roz ma ite. Je den

menty środowiska naturalnego – kłosy
zbóż, liście, siano. Wszystkie prace urzekały pięknem, lecz Centralna Komisja
Konkursowa musiała dokonać wyboru
naj lep szych. Przy oce nie bra na by ła
pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, walory
estetyczne pracy i dobór techniki plastycznej. Po burzliwych obradach i skrupulatnym podliczeniu punktów wyłoniono laureatów miejsc medalowych oraz osoby
do wyróżnienia.
Państwowa Inspekcja Pracy ufundowała dla laureatów miejsc od I do III w obu
kategoriach wiekowych plecaki na kółeczkach oraz odtwarzacze MP4.
W uroczystości uczestniczyła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.
Jakub Chojnicki
Dep. Prewencji i Promocji GIP
Fot. Donat Duczyński
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AGRO-SHOW

Państwowa Inspekcja Pracy uhonorowała nagrodami specjalnymi głównego inspektora pracy dwa gospodarstwa rolne: Aliny i Sławomira Szepietowskich z Kaczyna-Herbas w województwie podlaskim za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań
zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz Haliny i Stanisława Szymańskich z Borzykowa w województwie wielkopolskim
za wprowadzanie rozwiązań technicznych i technologicznych podnoszących bezpieczeństwo pracy oraz za dbałość o ochronę środowiska naturalnego.
W stoisku Państwowej Inspekcji Pracy zwiedzający mogli obejrzeć wystawę fotosów przedstawiających dobre praktyki w indywidualnym gospodarstwie rolnym, uzyskać poradę z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy oraz otrzymać materiały informacyjno-prewencyjne. Każdego dnia wysta-

Już po raz trzynasty w dniach 23-26 września br. w Bednarach pod Poznaniem odbyła
się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza
AGRO SHOW 2011. Podczas ekspozycji
podsumowano IX edycję ogólnopolskiego
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego jednym z organizatorów jest
Państwowa Inspekcja Pracy. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Podczas uroczystej gali finałowej konkursu jego organizatorów
reprezentowali: minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryk
Smolarz i zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata
Kwiatkowska.
Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony życia
i zdrowia w gospodarstwie rolnym. W kategorii gospodarstw indywidualnych do konkursu przystąpiło aż 1140 gospodarstw. Do fi-

nałowego etapu krajowego wytypowano 16 gospodarstw, laureatów etapu wojewódzkiego. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo
rolne w kraju w roku 2011 uznano gospodarstwo państwa Małgorzaty i Henryka Fitów z miejscowości Kędzie w województwie dolnośląskim. Laureaci zostali docenieni za wdrażanie udogodnień oraz rozwiązań technologicznych podnoszących bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o ochronę środowiska. W nagrodę
zwycięzcy otrzymali ciągnik rolniczy ufundowany przez prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jedna z nagród
ufundowanych
przez PIP.

Zwycięzcy
otrzymali ciągnik rolniczy ufundowany przez prezesa KRUS.

wy inspektorzy i pracownicy OIP w Poznaniu: Andrzej Zalewski, Arkadiusz Majchrzak, Jerzy Walczak oraz Zbigniew Ćwikła prowadzili prezentacje na temat bezpieczeństwa pracy
w gospodarstwie rolnym oraz przy pracach polowych i obsłudze
maszyn rolniczych. Mówili o bezpieczeństwie dzieci na wsi oraz
zagrożeniach związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
Obok konferencji i prelekcji, które odbyły się podczas wystawy, zwiedzający mogli skorzystać z dyżurów inspektorów pracy,
którzy odpowiadali na pytania dotyczące wymagań bezpieczeństwa maszyn użytkowanych w gospodarstwach rolnych (zasadniczych i minimalnych).
AGRO SHOW jest największą w Polsce międzynarodową wystawą rolniczą. Ekspozycja XIII edycji objęła obszar powierzchni 85 ha,
na którym zaprezentowało się 690 wystawców, m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Holandii, Niemiec, Austrii,
Czech, Słowenii, Bułgarii, Danii, Litwy, Ukrainy i Chin. Według danych organizatora Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń
Rolniczych tegoroczną wystawę odwiedziło 125 tys. osób.
Odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą wystawców
prezentujących najnowocześniejsze maszyny i urządzenia
oraz szeroki asortyment materiałów, środków i usług związanych z produkcją rolną.
Marcin Jedwabny
OIP Poznań
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Na gali konkursu

Pracodawcy wrażliwi społecznie
W Zamku Królewskim w Warszawie 27 września br. odbyła się gala finałowa szóstej
edycji konkursu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych „Lodołamacze”, organizowanego
pod patronatem honorowym
małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej. Zgromadziła wielu przedstawicieli
świata polityki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Nagrody w kategorii
pracodawców na otwartym
rynku pracy wręczyła Anna Tomczyk główny inspektor
pracy, której towarzyszył
w czasie uroczystości zastępca dr Grzegorz Łyjak.
Konkurs ma na celu propagowanie pracodawców, którzy decydując się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a jednocześnie prowadząc przy jazną politykę
personalną wobec nich, łamią bariery, walczą z niechęcią i chłodem społeczeństwa,
dla których rehabilitacja zawodowa osób
niepełnosprawnych oraz konieczność łączenia sfery biznesu ze sferą etyki jest naturalna i oczywista. Tworząc coraz lepsze
warunki pracy, dają przykład i pokazują,
że człowiek niepełnosprawny może być
doskonałym pracownikiem zaangażowa-
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nym w budowanie sukcesu fir my. Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy Anna
Tomczyk wchodzi w skład kapituły centralnej konkursu.

rehabilitacyjnego. Kapituła zwróciła uwagę, że niemal wszyscy jej pracownicy to
osoby z niepełnosprawnością, a mimo to
przedsiębiorstwo działa na otwartym ryn-

Nagrody przyznano tradycyjnie w kilku
kategoriach. W kategorii pracodawców
na otwartym rynku pracy pierwsze miejsce zajęła firma Balian PPUH Sebastian
Górniak, zajmująca się sprzedażą sprzętu

ku pracy. Drugie miejsce przypadło Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych, a trzecie – Laboratorium Cogito. Laboratorium to stara się zachęcić osoby niepełnosprawne do powrotu na rynek pracy. Prowadzi też własną fundację, kuchnię i restaurację – powiedziała PAP Anna Skupień
z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych.
Laureatów konkursu wyłoniono także
w kategoriach: zatrudnienie chronione
i pracodawca nieprzedsiębiorąca. Tytuł honorowy Lodołamacza Specjalnego przyznano szefowej redakcji telewizyjnych „Wiadomości” Małgorzacie Wyszyńskiej.
Superlodołamaczem 2011 uhonorowano
natomiast Zrzeszenie Sportowe Inwalidów,
START w Rzeszowie „Drużyna koszykówki na wózkach”.

Główny inspektor pracy Anna Tomczyk z zastępcami:
Małgorzatą Kwiatkowską
i dr. Grzegorzem Łyjakiem
uczestniczyli 25 września br.
w dożynkach prezydenckich
w Spale z udziałem głowy
państwa Bronisława Komorowskiego z małżonką.

Na dożynkach
prezydenckich w Spale

Wzięli oni udział w uroczystości ceremoniału dożynkowego i odwiedzili punkt infor macyjny Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Łodzi. Stoisko PIP cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników
i zwiedzających. Inspektorzy pracy udzielali porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także innych zagadnień prawa pracy.

Donat Duczyński

W stoisku gościli przedstawiciele władz
wojewódzkich, samorządowych, przedstawiciele związków zawodowych i współpracujących z PIP organizacji oraz instytucji
działających w rolnictwie. Odwiedził je również minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.
Kamil Kałużny
Fot. Janusz Krupa
OIP Łódź
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Międzynarodowe świadczenie usług i delegowanie pracowników

Europejski projekt szkolenia
W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we
Wrocławiu odbyło się
dniach 20-22 września br.
spotkanie robocze inspektorów pracy Belgii, Hiszpanii,
Portugalii, Luksemburga,
Francji i Polski, poświęcone
zagadnieniom delegowania
pracowników w ramach
transgranicznego świadczenia usług. Gości, w imieniu
Państwowej Inspekcji Pracy
powitała Anna Tomczyk,
główny inspektor pracy.
Nad przebiegiem wizyty czuwał Jarosław Leśniewski,
dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia.
Spotkanie, obejmujące zarówno sesje
plenarne, jak i prace w grupach roboczych,
stanowiło realizację III etapu projektu „Europejski projekt szkolenia w zakresie międzynarodowego świadczenia usług i delegowania pracowników”, w którym Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy w charakterze partnera merytorycznego. Projekt,
w ramach którego działania rozłożono
na cztery etapy, ma dwa zasadnicze cele,
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tzn. przybliżenie specyfiki działania organów administracji pracy państw partnerskich projektu oraz wypracowanie narzędzi metodycznych dla inspektorów pracy,
usprawniających współpracę między administracjami pracy państw przyjmujących,
jak i delegujących pracowników – dla poprawienia ochrony pracowników delegowanych. Uczestnicy szkolenia pracowali
w czterech grupach roboczych, omawiając
następujące zagadnienia: praca tymczaso-

wa (działalność agencji pracy tymczasowej), status pracownika, formy zatrudnienia i prowadzenia działalności przez przedsię bior stwa de le gują ce pra cow ni ków
do czasowego świadczenia pracy na terenie UE, minimalne warunki zatrudnienia.
Celem prac warsztatowych było stworzenie kompendium wiedzy (podręcznika
metodycznego, platformy internetowej),
które byłyby pomocne inspektorom pracy
w prowadzeniu czynności kontrolnych
w przedsiębiorstwach z terenu UE, delegujących swoich pracowników do pracy
na terenie państw partnerskich projektu.
By to osiągnąć, dokonano analizy porównawczej rozwiązań prawnych i wymagań
stawianych przedsiębiorstwom kierującym swoich pracowników do czasowego
świadczenia pracy za granicą w ramach
świadczenia usług.
W trakcie prac uczestnicy spotkania wielokrotnie wskazywali na mocne, jak i słabe strony współpracy organów administracji pracy w zakresie kontroli przestrzegania przepisów unijnych, regulujących status pracowników delegowanych. Mając
na uwadze ograniczenia wynikające z jednej strony z zakresu kompetencji poszczególnych urzędów kontrolnych, jak
IP 10/2011

i z przepisów obowiązującego prawa, inspektorzy jednogłośnie uznali, że dla skutecznego i efektywnego wykonywania
czynności kontrolnych niezbędne jest zacieśnienie współpracy w ramach funkcjonującej sieci biur łącznikowych, także
za pomocą systemu IMI. Za kluczowe uznano przekazywanie pełnej informacji o ustalonym stanie faktycznym, będącym podstawą do skierowania pytań do organów inspekcyjnych drugiego państwa. Pytania powinny być tak formułowane, aby odpowiedź
uzyskiwana ze strony organów kontrolnych
państwa wysyłającego była podstawą
do wyciągania prawidłowych wniosków i po-
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dejmowania stosownych działań o charakterze administracyjnym, jak i sankcji
w stosunku do przedsiębiorstw, które delegując swoich pracowników do czasowego świadczenia pracy na terytorium innego państwa członkowskiego, nie zapewniają im minimalnych warunków zatrudnienia,
gwarantowanych przepisami prawa kraju
przyjmującego. Inspektorzy pracy, prowadzący na co dzień czynności kontrolne wobec pracowników delegowanych, za istotne uznali także przekazywanie informacji
zwrotnej do organów inspekcyjnych państw
delegujących na temat efektów czynności
kontrolnych prowadzonych na ich terenie.
Jest to istotne z uwagi na fakt, iż pracownicy z polskich przedsiębiorstw stanowią
w Europie jedną z większych grup pracowników kierowanych do czasowego świadczenia pracy w innych państwach. Informacja o efektach kontroli podejmowanych
przez obce organy inspekcyjne w stosunku do polskich przedsiębiorców, w szczególności o sankcjach stosowanych za naruszenia przepisów prawa pracy, ma
szczególnie istotne znaczenie także dla organów Państwowej Inspekcji Pracy, które
nie są uprawnione do egzekwowania przestrzegania przez podmioty kontrolowane
przepisów prawa obcego.
Spotkanie w Ośrodku Szkolenia PIP stanowiło doskonałą okazję do zacieśnienia
kontaktów między inspektorami pracy, wymiany informacji dotyczących dobrych
praktyk i doświadczeń w prowadzeniu czyn-

ności kontrolnych w omawianym zakresie.
Projekt, którego założeniem jest także
stworzenie sieci – grupy ekspertów w dziedzinie transgranicznego świadczenia usług,
należy uznać za niezwykle ważny z uwagi
na obserwowane systematyczne rozszerzanie się europejskiego rynku pracy. Zjawisko delegowania pracowników dotyczy
obecnie wszystkich państw członkowskich UE, oddziałując na gospodarkę poszczególnych krajów. Brak skutecznych
mechanizmów kontroli tego zjawiska może być przyczyną problemów społecznych
i uznawane jest za zagrożenie dla poziomu
życia pracowników UE. Dlatego też rola organów inspekcji pracy jest w tym zakresie
kluczowa, tak dla zagwarantowania ochrony pracownikom delegowanym świadczącym okresowo pracę w obcym dla nich środowisku pracy, jak i dla zapewnienia zasad
uczciwej konkurencji i przeciwdziałania
dumpingowi socjalnemu w ramach rozszerzającego się rynku.
Efekty działań podejmowanych w ramach III etapu szkolenia zaprezentowane
zostaną podczas spotkania członków Komitetu Sterującego projektu i liderów
grup ro bo czych wy ło nio nych w ra mach III fazy szkolenia, a także przedstawicieli europejskich partnerów społecznych i Komisji Europejskiej w grudniu 2011 r. w Brukseli.
Dariusz Górski
Departament Legalności
Zatrudnienia GIP

15

„Poznaj swoje prawa w pracy”
– ruszyła nowa kampania informacyjna
Państwowej Inspekcji Pracy

Prace nad realizacją spotów telewizyjnych kampanii trwały tydzień, w tym
12 godzin zdjęciowych. Wymagały zaangażowania, wielu przygotowań i prób,
a także cierpliwości oraz konsekwencji przy kręceniu kolejnych ujęć.

10 października br. Państwowa Inspekcja
Pracy rozpoczęła kampanię „Poznaj swoje prawa w pracy”, realizowaną pod hasłem: „Bądź pewny, silny, kompetentny”.
Podejmowane działania będą polegały
przede wszystkim na edukacji pracowników i pracodawców w zakresie znajomości prawa pracy i umiejętności jego
wykorzystywania. Zapraszamy na stronę
kampanii: www.prawawpracy.pl

pracy pozyskano firmy Tesco Polska i Rossmann Polska, które w sklepach swoich sieci będą promować przekaz kampanii. W październiku i listopadzie w wybranych sklepach Tesco zostaną zorganizowane stoiska informacyjne, w których
zainteresowani będą mogli uzyskać poradę eksperta Państwowej Inspekcji Pracy. Plakaty promujące kampanię będą eksponowane w drogeriach sieci Rossmann.
Tegoroczny budżet kampanii medialnej „Poznaj swoje prawa w pracy” jest bardzo skromny (stanowi około 2-3% przeciętnego budżetu kampanii promujących usługi oferowane
przez telekomy lub banki), lecz dzięki specjalnym rabatom
i zaangażowaniu licznych partnerów oraz patronów medial-

Celem kampanii jest zachęcanie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, promocja postaw służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy. Bardzo istotne jest
uświadomienie pracodawcom i pracownikom, że regulacje
prawa pracy mają wpływ na wyższy komfort pracy i życia
osobistego, że stosowanie się do zasad prawa pracy opłaca się, jest podstawą dla funkcjonowania zdrowego rynku
i uczciwej konkurencji. Wyrobienie u pracowników umiejętności asertywnych zachowań względem pracodawcy w oparciu o regulacje prawa pracy powinno zmniejszyć ich obawy
związane z ewentualną utratą pracy.
Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Radia przez Instytut Badawczy Pentor Research International, trzy czwarte Polaków uważa, że pracownicy
skłonni są do rezygnacji z egzekwowania swoich praw w pracy, by utrzymać swoje miejsce pracy. Wg tego samego sondażu, 25% respondentów uważa, że obchodzenie przez pracodawców przepisów prawa pracy jest bardzo częste,
a 30% – że częste.
Psycholog pracy Andrzej Tucholski twierdzi, że pracownicy godzą się na łamanie prawa, gdyż „utrata pracy jest odczuwalna jako jedno z najcięższych traumatycznych przeżyć, dlatego edukacja w zakresie prawa pracy jest bardzo
potrzebna”.
W okresie od 10 października br. w czterech stacjach telewizyjnych (TVN24, TVP Info, Polsat i Polsat News) oraz
rozgłośniach radiowych (Radio Zet i Radio PIN) emitowane są spoty informacyjne. Łącznie będzie ich przeszło 500
w telewizji i 150 w radio.
Informacje o kampanii rozpowszechniane zostaną również za pośrednictwem por talu pracuj. pl, ekranów
umieszczonych w warszawskim metrze i pojazdach komunikacji publicznej w innych miastach wojewódzkich, patronów medialnych. Uruchomiona jest specjalna strona:
www.prawawpracy.pl.
Oficjalnymi partnerami kampanii są: Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Pracodawcy RP, POPON, NSZZ „Solidarność”, a także ponad 30 organizacji i portali studenckich. Do współ-

nych pozwoli na dotarcie do przeszło 40% pracodawców i pracowników.
14 października br. w Olsztynie odbyło się seminarium
inaugurujące kampanię informacyjną, w którym udział
wzięli jej partnerzy, patroni medialni, kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy, liczni pracodawcy, służby bezpieczeństwa pracy (organizatorzy: Okręgowy Inspektorat Pracy
w Olsztynie we współpracy z OSPSBHP Oddział w Olsztynie). Prelegenci, reprezentujący środowiska naukowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe poruszyli zagadnienia dotyczące związków między praworządnością w stosunkach pracy a kulturą przedsiębiorczości, etyką rynku pracy, mechanizmami wolnego rynku a także wpływ stanu przestrzegania prawa w zakładzie pracy na dobrostan pracowników i efektywność pracy.

W okręgowych inspektoratach pracy i na stronach internetowych inspekcji pracy dostępne
są publikacje dotyczące podstawowych problemów związanych z prawem pracy, m. in.: umów
o pracę, czasu pracy, wynagrodzeń, uprawnień
rodzicielskich, mobbingu, dyskryminacji.
Kampania „Poznaj swoje prawa w pracy” będzie kontynuowana w roku 2012.
Paweł Rozowski
Departament Prewencji i Promocji GIP

Spoty telewizyjne przygotowane zostały w trzech wersjach – dotyczą umowy
o pracę, uprawnień rodzicielskich, przeciwdziałania dyskryminacji. Pracownikom a także pracodawcy pomaga Mr. W – superbohater uosabiający praworządność w stosunkach pracy. Przypomina – „Prawo jest po Twojej stronie!”.

Z problematyki ochrony
wynagrodzenia za pracę
Henryk Lewandowski

U podstaw ochrony wynagrodzenia za pracę – niezależnie od zakresu ujęcia tematu – jest odpłatność pracy świadczonej w ramach stosunku pracy. Pracownikowi należy się wynagrodzenie
za pracę wykonywaną od nawiązania do zakończenia (ustania) stosunku pracy. Nadto – jak wiadomo – pracodawca ustanowił pewne świadczenia, którym nadał właściwości wynagrodzenia
– głównie z uwagi na zapewnienie pracownikowi i utrzymywanym przez niego członkom rodziny
środków egzystencji. Można więc rzec, że ochrona wynagrodzenia za pracę jest emanacją tej
podstawowej cechy stosunku pracy (tj. odpłatności pracy świadczonej przez pracownika).
Ochrona wynagrodzenia za pracę może być – jak to zostało podane – ujmowana szeroko albo wąsko. W pierwszym
przypadku przez ochronę wynagrodzenia będziemy rozumieć ogół norm prawnych służących ustaleniu tego elementu
stosunku pracy, jak i normy odnoszące się
do wynagrodzenia już ustalonego przez
strony nawiązujące stosunek pracy oraz
przepisy określające gwarancję przestrzegania ogółu reguł prawnych dotyczących
wynagrodzenia, w tym uprawnienia pracownika do rozwiązania stosunku pracy
w razie niewypłacania mu należnego wynagrodzenia i – w pewnym zakresie – dyspozycje zawarte w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.1
Węższe znaczenie pojęcia ochrony wynagrodzenia za pracę przewidziane jest
w Kodeksie pracy (dział trzeci, rozdział II).
Wielu autorów wypowiadając się na ten temat wyraźnie nawiązuje do odpowiednich regulacji zawartych w wymienionym
dziale kodeksu.2 Obowiązek jego odrębnego potraktowania wynika więc z obecnego stanu unormowania tej materii. Ochrona wynagrodzenia w tym wąskim rozumieniu obejmuje normy Kodeksu pracy dotyczące zatem ustalonego już wynagrodzenia za pracę.
Mówiąc o ochronie wynagrodzenia,
niezależnie od ram jej ujęcia, należałoby
też uwzględnić odpowiednio, wiążące Polskę, dyspozycje międzynarodowego prawa
pracy różnicując je tradycyjnie według zasięgu tego aktu międzynarodowego, w którym dyspozycje te występują.3 Biorąc to
kryterium za podstawę podziału wyróżnimy więc normy zawarte w aktach między-
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narodowego prawa pracy: akty o zasięgu
uniwersalnym, co odnosi się do Paktów
Praw (ONZ) i konwencji Międzynarodowej
Organizacji Pracy (MOP); akty o zasięgu
regionalnym, obejmujące akty prawne
Rady Europy oraz akty normatywne stanowione w ramach Unii Europejskiej;
i akty międzynarodowego prawa pracy o zasięgu bilateralnym, tzn. dyspozycje zamieszczone w umowach dwu – bądź wielostronnych zawartych bezpośrednio przez
Polskę z innymi państwami.4
Jeśli chodzi o Międzynarodowe Pakty
Praw Człowieka uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 r., i ratyfikowane przez Polskę w 1977 r., to mają one
dla nas znaczenie, w szczególności dotyczący chyba indywidualnych stosunków pracy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych, w zakresie prawa do sprawiedliwych warunków pracy oraz zakazu
dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia.
Dyspozycje te odnoszą się więc do ochrony wynagrodzenia za pracę w szerokim rozumieniu, i powiedzmy od razu, że mają
wyraz w naszym Kodeksie pracy.
Inaczej rzecz się ma co do konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy, gdzie
mamy akty normatywne dotyczące ochrony wynagrodzenia za pracę zarówno w wąskim, jak i szerokim znaczeniu. Do ochrony wynagrodzenia, ujętej według przepisów
działu trzeciego rozdz. II Kodeksu pracy,
odnosi się konwencja nr 95 MOP, dotycząca właśnie ochrony wynagrodzenia za pracę. Dodajmy, że konwencja ta została ratyfikowana przez Polskę w 1955 r. (Dz. U.
nr 38, poz. 234)5. Należy również zaznaczyć, iż wymieniona konwencja określa także (choć bardzo ogólnie) pojęcie wynagro-

dzenia za pracę, którego ochronę reguluje. Do ochrony wynagrodzenia za pracę
w szerokim rozumieniu natomiast odnoszą
się niektóre normy zawarte w innych
konwencjach, np. w konwencji nr 100, dotyczącej jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, z 1951 r., oraz w pewnym zakresie
– konwencji nr 111, dotyczącej dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. Zaznaczmy zarazem, że obie te konwencje zostały ratyfikowane przez Polskę:
pierw sza w 1955 r. (Dz. U. nr 38,
poz. 238), a druga w 1961 r. (Dz. U. nr 42,
poz. 218).
Ochrona wynagrodzenia za pracę w szerokim rozumieniu została uregulowana też
w Europejskiej Karcie Społecznej Rady Europy. Mówiąc to, mam oczywiście na uwadze I wersję Karty, a mianowicie – wersję
z 1961 r. Akt ten zawiera reguły, które należałoby uwzględnić przy omawianiu ochrony wynagrodzenia za pracę zarówno w szerokim jak i wąskim rozumieniu. Ale jakkolwiek jesteśmy świadomi tego, iż Polska
w procesie ratyfikacji Karty nie związała
się wszystkimi jej normami, w szczególności, nie przy jęła postanowienia art. 4
ust. 1 Karty, według którego wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone w wysokości zapewniającej „pracownikowi i jego rodzinie godziwy poziom życia”. Niemniej jednak dyspozycje występujące
w innych ustępach tego artykułu, odnoszące się w jakimś stopniu do ustalania wynagrodzenia za pracę, nakazują przyjąć, że
warunki określone w Karcie dotyczą także
ochrony wynagrodzenia sensu largo.
Inaczej, ale nie całkowicie, sprawa zdaje się przedstawiać na gruncie prawa
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wspólnotowego. Wprawdzie obowiązuje tu
zasada, w myśl której wynagrodzenie
za pracę (obok prawa do zrzeszania się
w związkach zawodowych oraz prawa
do strajku i prawa do lokautu) należy
do nielicznych materii wyłączonych spod
regulacji prawa Unii Europejskiej i ma podlegać tylko normom prawa wewnętrznego
państwa członkowskiego (art. 137 ust. 5
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską6), ale traktat ten, w jednym z następnych artykułów, przewiduje regułę głoszącą, że „każde państwo zapewnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla
pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę tej samej wartości” (art. 141 ust. 1 Traktatu). Argument
wynikający z umiejscowienia obu zasad, jak
i inne okoliczności (w tym fakt wydania dyrektywy 75/117, dotyczącej równego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet7), zdają się
świadczyć, iż zasada wskazana w art. 141
ust. 1 Traktatu obowiązuje niezależnie
od dyspozycji art. 137 ust. 5 tego Traktatu, a zatem miałaby ona zastosowanie
do ochrony wynagrodzenia za pracę w szerokim rozumieniu.
Oddzielne ujęcie w ramach niniejszego
opracowania wydaje się uzasadnione w odniesieniu do umów dwustronnych (i wielostronnych) zawieranych przez Polskę z innymi państwami8. Mogą w nich występować zarówno klauzule dotyczące ustalania
wynagrodzenia za pracę, jak i postanowienia o zakazie stosowania tzw. podwójnego
opodatkowania. Pierwsze dyspozycje podlegałyby bardziej wnikliwemu omówieniu
w przypadku szerokiego potraktowania tematu, drugie zaś odnoszące się do potrącania z wynagrodzenia za pracę (według
terminologii Kodeksu pracy), a z cywilnoprawnego punktu widzenia rzecz ujmując
– do odliczenia od wynagrodzenia pracownika podatku (lub zaliczki na podatek), należałoby uwydatnić w razie węższego ujęcia tematu.
Reasumując, ochrona wynagrodzenia
ujęta wąsko powinna, moim zdaniem,
przede wszystkim obejmować rozważania
spraw zawartych w rozdz. II działu trzeciego Kodeksu pracy. Wchodzą tu więc w grę
następujące zagadnienia: zakaz zrzeczenia
się prawa do wynagrodzenia bądź przeniesienia go na inny podmiot oraz potrącenia
z wynagrodzenia, obejmowane wspólną nazwą „ochrona wynagrodzenia w sensie materialnoprawnym (ochrona przed pozbyciem się bądź pomniejszeniem wynagrodzenia), a także – termin, miejsce i sposób wypłaty ustalonego wynagrodzenia, wy10/2011 IP

stępujące z reguły pod jednym (wspólnym)
tytułem „ochrona wynagrodzenia za pracę w sensie formalnoprawnym”. Rozważenie tych kwestii należałoby poprzedzić uwagami o pojęciu wynagrodzenia za pracę i jego ochrony, uwzględniając przy tym dyspozycje międzynarodowego prawa pracy,
zwłaszcza te z nich, które odnoszą się
do wynagrodzenia za pracę sensu stricto.
Wracając do zagadnienia o potrąceniu
z wynagrodzenia za pracę, należałoby
podkreślić szczególnie fakt, iż ustawodawca
stanowiąc o potrąceniu z wynagrodzenia
na rzecz pracodawcy innych należności niż
egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, wprowadził granicę wynagrodzenia
wolnego od potrąceń oraz to, że należności te muszą rzeczywiście występować
(chodzi więc o ich cauzę). W braku takich
uwarunkowań – przy dochodzeniu przez

pracodawcę od pracownika sum egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych i w przypadku zgody zatrudnionego na redukcję wynagrodzenia – mogłoby nastąpić obejście przepisu określającego kwotę (wynagrodzenia) wolną od potrącenia.
Szerokie potraktowanie wynagrodzenia
za pracę natomiast, poza rozpatrzeniem tego zakresu materii, który zawarłem w zarysie o węższym sposobie przedstawienia
tematu (choć możliwe wydaje się inne
rozłożenie akcentów, a nawet inne ujęcie

tych zagadnień) winno obejmować kwestie
dotyczące ustalenia i ochrony wynagrodzenia za pracę oraz gwarancje odnoszące się
w ogóle do przestrzegania przepisów o wynagrodzeniu za pracę, w tym chyba także
przepisy o odpowiedzialności wraz z odpowiedzialnością za odpowiednie wykroczenia
i przestępstwa przeciwko prawom pracownika, jak również zgodnie z wyrażonym
już zapatrywaniem częściowo przepisy
o zaspokojeniu roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy.
Prof. dr hab. Henryk Lewandowski
prof. zw. w Katedrze Prawa Pracy
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego
1
Ustawa z 13 lipca 2006 r., zawarta
w zbiorze: Kodeks pracy…(stan prawny
na 1 września 2010), Warszawa 2010,
s. 441 i n…
2
Por. np. T. Liszcz: Prawo pracy,
wyd. 6, Warszawa 2009, s. 291-296; oraz L.
Florek: Prawo pracy, wyd. 12, Warszawa 2010, s. 201-203.
3
Tak np. dzieli je T. Zieliński: Prawo pracy. – Zarys systemu. – Część I. Ogólna,
Warszawa – Kraków 1986, s. 179.
4
Należy zaznaczyć, że przy podziale zawężającym międzynarodowe prawo pracy
do aktów normatywnych o zasięgu uniwersalnym i „uwydatniającym” europejskie
prawo pracy (czy stosowanym w celu jego uwydatnienia), „giną” niejako normy zawarte w umowach o zasięgu bilateralnym.
5
Uczyńmy zarazem wzmiankę, że
w wielu jej publikacjach w języku polskim,
zamiast terminu „wynagrodzenie za pracę” używa się słowa „płaca”.
6
Traktat ten jest kolejną, wielokrotnie
zmienianą, wersją Traktatu tworzącego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, zawartego 25 marca 1957 r. w Rzymie. Korzystam z Traktatu zamieszczonego w zbiorze dokumentów pt. „Wybór dokumentów.
Traktat Akcesyjny. Traktaty stanowiące
podstawę Unii. Prawo polskie – dokumenty”, pod red. J. Barcza i A. Michońskiego,
wydanych nakładem Wydawnictwo Prawo
i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
7
Dyrektywa wymieniona w książce L.
Florek: Europejskie prawo pracy, wyd. 3,
Warszawa 2007, s. 27.
8
Niektóre umowy dotyczące zatrudniania Polaków za granicą omawia E. Marek:
Zatrudnienie pracowników polskich za granicą, Warszawa 1991, Wyd. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Por. też L. Florek:
Prawo pracy, jw., s. 42.
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Program prewencyjny Zdobądź dyplom PIP

tor pracy nie miał zastrzeżeń. Żeby w zakładzie wszystko było zgodne z przepisami i wszelkimi regułami.

Wszystko gra
Wśród inspektorów pracy wciąż funkcjonuje stereotyp, że lepiej pracodawcę przywołać do porządku, niż mu coś wytłumaczyć. Nie do końca się z tym zgadza koordynator programu
prewencyjnego Zdobądź dyplom PIP w OIP w Olsztynie, inspektor Piotr Grabowski. W inspekcji pracuje od 15 lat. Wcześniej był behapowcem w firmie, dlatego wie, jak sytuacja
wygląda z drugiej strony. Wiele razy miał okazję widzieć, jak inspektorzy pracy wpadają do firmy „jak po ogień”. Kontrolują
i wychodzą. Zupełnie inne były, i chyba nadal są, oczekiwania
pracodawcy, który chciałby, aby inspektor pracy podczas wizyty w zakładzie więcej czasu poświęcał na tłumaczenie i pomoc.
Warto przekazywać wiedzę pracodawcom. Inspektor Grabowski robi to z chęcią, niezależnie od efektu kontroli. Nawet
wówczas, gdy dochodzi do ukarania pracodawcy. Doskonale wie, co dla pracodawcy
znaczy, gdy inspektor przychodzi do zakładu i jest bardzo stanowczy. Uważa, że taki sposób działania nie sprawdza się. Dlatego bardzo dużo rozmawia i informuje.
Często wykracza poza zakres kontroli, czy
jeśli chodzi o bhp, czy też przepisy prawa
pracy. Zawsze podkreśla, że zależy mu, żeby pracodawcy nie zniechęcali się, by
w rezultacie ich firmy nie znikały z rynku.
Jest zadowolony, kiedy wykonają wszelkie
jego zalecenia. Mówi, że są to jego małe
sukcesy.

Swoista bariera
Jeżeli chodzi o realizację programu
prewencyjnego Zdobądź dyplom PIP, to jego zadowalające efekty w OIP w Olsztynie
wynikają z dobrej współpracy inspektorów
pracy. Praktycznie wszyscy w okręgu są zaangażowani w te działania. Osobiście zapraszają pracodawców do udziału w programie, bo to przynosi lepsze rezultaty, niż
wysyłanie zaproszeń, które – jak większość
reklam – lądują w koszu. Sami mówią pracodawcom o zasadach zdobywania Dyplomu PIP i wynikających z tego korzyściach. Przeprowadzają też audyty sprawdzające, gdy pracodawca odbył szkolenia i dokonał samooceny w oparciu o listę
kontrolną. To dzięki ich aktywności pro-
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gram ten tak dobrze funkcjonuje w olsztyńskim okręgu. – Sam bym tego nie zrobił – twierdzi Piotr Grabowski. Od 2006
roku zajmuje się tym zadaniem. Wspomina, że gdy je dostał, nie był zadowolony ani

Samokontrola jest trzecim etapem programu. Polega na weryfikacji wiedzy wyniesionej ze szkoleń z tym, co pracodawca zrobił i ma w zakładzie. Tu bardzo przydają się praktyczne wskazówki i materiały przekazywane na szkoleniach. Nieocenione znaczenie ma oczywiście lista kontrolna, nazywana przez inspektorów listą
Staszewskiego – od nazwiska jej autora.
Zdaniem Garbowskiego jest to najlepszy
tego typu materiał, rzec można elementarz. Pozwala, by pracodawca w wolnych
chwilach, często w domu, po pracy przeprowadził analizę zagadnień tam zawartych. W razie wątpliwości zawsze może liczyć na pomoc inspektora pracy. Już sama
świadomość możliwości jej uzyskania ma
tu kolosalne znaczenie. Ważne jest, żeby
pracodawca wiedział, że w razie wątpliwo-

do programu. Mają już Dyplom PIP, ale
chcą się dowiedzieć czegoś nowego. Poznać przepisy, wziąć udział w szkoleniu.
Chcą się upewnić, czy ich zakład nadal działa prawidłowo. To są pojedyncze przypadki, ale się zdarzają. Inspektor Grabowski
traktuje ich jak ambasadorów, którzy dalej przekażą informacje o tym, że warto
skorzystać z działań prewencyjnych inspekcji. Uzyskać konkretną, fachową wiedzę
i pomoc, opartą na zasadach partnerskich.
Zwykle do udziału w programie zgłaszają się małe zakłady usługowe, bufety,
sklepy czy hurtownie budowlane. Rzadziej robią to firmy produkcyjne, w których
właściciel jest jednocześnie pracownikiem (robotnikiem), kadrowcem, księgowym itd. On nie ma czasu na udział w programie. Dlatego w takich sytuacjach inspektor Garbowski przeprowadza wizytację, jako działanie wspomagające pracodawcę, nie będące jednak kontrolą, której się
obawia. To są potencjalni uczestnicy programu.

ści czy trudności na jakimś etapie programu, może uzyskać wsparcie. Dzięki takiemu podejściu zmienia się stosunek pracodawców do samej inspekcji pracy, jako
urzędu przyjaznego pracodawcy.
Są tacy pracodawcy, którzy po dwóch,
trzech latach przystępują jeszcze raz

– Bardzo zależy mi, żeby jak najwięcej
pracodawców przystępowało do programu, żeby jak najwięcej z nich było z niego
zadowolonych. Wtedy ja także jestem zadowolony i przekonany, że ta praca ma sens,
że przynosi korzyść – mówi inspektor
Grabowski. Wspomina pracodawcę, który

Przyjazny pracodawcy

aktualnie biorących w nim udział, ale nawet tych, którzy jeszcze do niego nie przystąpili. Ale już są zainteresowani. Do nich
także regularnie telefonuje i przypomina.
Bilingi jego służbowych rozmów są bardzo
długie. Obrazują, w jaki sposób inspektor
Grabowski kontaktuje się z pracodawcami
– krótko i rzeczowo.
Kolejnym krokiem programu, jednym
z pięciu, są szkolenia pracodawców. W olsztyńskim okręgu odbywają się w trzech
miejscach. W Olsztynie i w dwóch oddziałach: w Elblągu i w Ełku. Ze względu

Nowy zapis w ustawie o PIP spowodował, że od sierpnia br.
do działalności inspekcji zostały włączone działania prewencyjne. Formalne uregulowanie tych kwestii nie zniosło jednak
pewnych barier przed inspektorami pracy, którzy są świetnie przygotowywani do działań kontrolno-nadzorczych, podczas gdy prewencja wymaga innej świadomości.
do niego przekonany. Po pierwszym roku
dy plo my tra fi ły do ośmiu pra co daw ców. W ubiegłym było ich 53, a liczba
uczestników przekroczyła sto. Jest ona swoistą barierą, której, ze względów logistycznych, już przekroczyć się nie da. To
mogłoby się zmienić jedynie wtedy, gdyby do pracy w programie włączono pracowników merytorycznych inspekcji pracy.
Program Zdobądź dyplom PIP ma kilka etapów. W pierwszym, oprócz inspektorów pracy, ważną rolę odgrywają pracodawcy, którzy już zdobyli Dyplom PIP. Skutecznie propagują informacje o programie.
Często też telefonują do olsztyńskiego koordynatora, by rekomendować znajome firmy. Inspektor Grabowski bardzo ceni sobie te kontakty. Wszystkie skrupulatnie
wpisuje do specjalnego zeszytu. Tam ma
wszelkie dane, w tym numery telefonów
– nie tylko byłych uczestników programu,

na znaczą liczbę uczestników, zwykle
w czterech turach. Na szkolenia najczęściej
przyjeżdżają pracodawcy, choć czasami
zgłaszają się też behapowcy. Wszystkie prowadzi inspektor Grabowski. Doskonale
wie, jak i na co zwrócić uwagę. Prowadząc
zajęcia, zawsze bazuje na praktyce i do niej
nawiązuje. To jest najlepszy sposób, by zainteresować uczestników szkolenia, a o to
przecież chodzi. Wówczas wiedzę tę lepiej
wykorzystają we własnej firmie. Odbiór
i sposób udziału w szkoleniu dużo mówi
o samych jego uczestnikach. – Coraz rzadziej zdarzają się bierni, tzw. obecni, nieprzytomni – wspomina Piotr Grabowski.
Najbardziej lubi, gdy pracodawcy są dociekliwi. Gdy pytają i dyskutują. Wtedy wie,
że informacje nie padają w próżnię. Przyznaje, że sam doradza im, w jaki sposób
powinni prowadzić dokumentację czy
kwestie bhp, żeby w razie kontroli inspekIP 10/2011

– Każdy szef okręgu powinien doceniać zaangażowanie inspektorów w działania prewencyjne, takie jak np. Zdobądź dyplom PIP.
Jeśli tego nie będzie, to sami inspektorzy nie będą widzieli takiej potrzeby – powtarza szef olsztyńskiego oddziału PIP, Marek
Wójciak.
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aż trzykrotnie podchodził do programu. To
był mały zakład stolarski. Za drugim razem
było tam już naprawdę nieźle, ale nie
na tyle dobrze, by uzyskać dyplom. Pracodawca nie zniechęcił się i po raz trzeci,
od początku do końca, przeszedł przez pięć
etapów programu, uzyskując Dyplom PIP.
Takie sytuacje są swoistą nagrodą dla inspektorów realizujących program prewencyjny, którego ukoronowaniem jest uroczyste wręczenie pracodawcom dyplomów.
W olsztyńskim okręgu w ubiegłym roku było ich ponad 50. W skali kraju (trzecie
miejsce), to jedna z największych liczb. Dla
niektórych może zbyt duża. Czasami dziwią
się entuzjazmowi kolegi z Olsztyna, twierdząc, że wystarczyłoby dziesięć dyplomów
w roku, a i pracy byłoby mniej. Tej pracy nie
boi się jednak Grabowski.

Jego pasja
Realizowanie tego programu jest jego
pasją. Chętnie o tym opowiada na corocznych spotkaniach koordynatorów z całej
Polski. Dzieli się swoimi doświadczeniami.
Na pytanie o największą porażkę, odpowiada, że w zasadzie takiej nie było. Przypomina sobie jednak, że jeden z pracodawców, mimo wcześniejszej zapowiedzi, nie
przygotował się do audytu. To była mała firma budowlana, która chciała również wystartować w programie Bezpieczna budowa. Był rozczarowany, ale pracodawcy nie
ukarał mandatem. Zastosował środek profilaktyczny, jakim jest ostrzeżenie. Twierdzi, że nie wszyscy pracodawcy kwalifikują się do udziału w programie. Są tacy, którzy nie wiedzą nawet o tym, że mają obowiązek zgłoszenia swojej działalności
do inspekcji pracy.
Zapytany o największy sukces, skromnie mówi, że takiego też nie ma. Najważniejsze jest to, że pracodawcy chcą wziąć
udział w programie i to robią. Nie dzieli
pracodawców na lepszych czy gorszych.
Jest spokojny o te firmy, które mają Dyplomy PIP. To jest ok. 20-30 proc. zakładów,
zwykle zarządzanych przez kobiety. W przeciwieństwie do szefów firm, którymi są mężczyźni, nie wyłamują się, gdy dochodzi
do audytu. Są bardziej zdeterminowane, by
dokończyć coś, co już zaczęły. Mają inne
podejście do pracowników. Są bardziej
otwarte i elastyczne. Chcą, żeby ludzie mieli dobre warunki zatrudnienia. Mężczyźni
zarządzanie zakładem traktują jak pewien mechanizm, który musi działać.
Gdy dochodzi do wręczenia dyplomów,
to inspektor Grabowski czuje satysfak-
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cjęz tego, że udało się program zrealizować.
Choć nie jest on wiodącym programem prewencyjnym, to dla pracodawców może być
pierwszym krokiem do udziału w najważniejszym konkursie PIP Pracodawca, organizator pracy bezpiecznej. W olsztyńskim okręgu był już taki pracodawca, który dotarł do jego eliminacji wojewódzkich. To dowodzi, że
w firmie można utrzymać poziom osiągnięty dzięki zdobyciu Dyplomu PIP.

Dyplom PIP wisi na centralnym miejscu
jednej ze ścian Autoryzowanego Ser wisu
i Salonu Hundaia w Olsztynie. Jest powodem
dumy nie tylko właściciela firmy, Wojciecha
Daszuta, całej załogi, ale również szefa
zwierzchniego z Korei. Zobaczył go w trakcie jednej z rutynowych wizyt w salonie, które odbywa raz na pół roku. Gdy usłyszał,
za co jest ten dyplom, był bardzo zadowolony. W Ko rei pra co dawcy wie le uwa gi
poświęcają pracownikom. Człowiek jest
tam najważniejszy. I tak np., gdy pracownik
nie sprawdza się na danym stanowisku, to
nie jest zwalniany z pracy, ale jest przenoszony na inne stanowisko.
Dla każdego właściciela tego typu firmy
dyplom czy wyróżnienie, zwłaszcza z inspekcji pracy – jest sposobem pokazania się swojemu prezesowi. To jest bardzo duży plus
i dowód na to, że osiągnięcia handlowe można z powodzeniem łączyć z działalnością
na rzecz pracowników. Biorąc udział w programie prewencyjnym, Wojciech Daszuta zyskał coś zupełnie bezcennego – święty
spokój. Ma pewność, że w firmie wszystko
dobrze funkcjonuje. Potwierdza to inspektor Grabowski, który mimochodem odwiedza ser wis samochodowy, by zobaczyć nowoczesne podnośniki. Wychodząc, uśmiecha
się tylko, bo wie, że w firmie wszystko gra.
Beata Pietruszka
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Badania laboratoryjne środków ochrony
indywidualnej

Filtrowanie jakości
Jarosław Nyzio

Jednym z głównych problemów jednoczącej się Europy było
zapewnienie swobodnego przepływu towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Aby zapewnić równy dostęp do rynków członkom Unii Europejskiej, wdrożono system prawny
określający wymagania zasadnicze dla poszczególnych grup
wyrobów. Filarem tego systemu są dyrektywy nowego podejścia, zawierające wymagania zasadnicze oraz normy zharmonizowane ustalające metodykę badań laboratoryjnych dla
części wymagań zasadniczych, jak również uszczegółowiające wymagania zasadnicze dla niektórych wyrobów.
Stosowanie norm zharmonizowanych
jest dobrowolne, ale spełnienie zawartych
w nich wymagań pozwala na domniemanie
zgodności z wymaganiami zasadniczymi.
Kontrolę zgodności wyrobów z odpowiednimi wymaganiami przepisów prowadzą organy nadzoru rynku. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
użytkownikom wyrobów, w tym pracownikom, a także eliminowanie nieuczciwej konkurencji. Jednakże do lipca 2008 r. nie istniało prawodawstwo unijne określające
szczegóły funkcjonowania nadzoru rynku.
Poszczególne państwa robiły to na swój
własny sposób lub w ogóle nie ustanawiały organów nadzoru rynku. Dopiero wprowadzenie pakietu towarowego w lipcu 2008 r., a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG)
nr 339/93, ustanowiło wspólne ramy dla
nadzorów rynku wszystkich państw UE.

Polskie przepisy
Do niedawna Polska była jedynym krajem w UE, który posiada horyzontalny system prawny wdrażający dyrektywy nowego podejścia. Składa się on z ustawy z
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 935 z późn. zm.), określającej między
innymi definicje, zasady działania nadzoru rynku, zasady akredytacji i kary za naruszenie przepisów związanych z oznako-

waniem CE, oraz z rozporządzeń ministra
ustanawiających wymagania zasadnicze dla
poszczególnych grup wyrobów. Obecnie taki system posiada również Belgia. Największym problemem przy kreowaniu systemu
horyzontalnego jest stworzenie jednej
ustawy określającej wspólne wymagania
dla wszystkich dyrektyw. Były one bowiem
tworzone zupełnie niezależnie od siebie,
bez określenia ram, w związku z czym ustanowienie dla nich jednej ustawy wymagało pewnego kompromisu.
W przypadku Dyrektywy Rady z 21
grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej
(89/686/EWG) największym kompromisem jest niepełna implementacja do prawodawstwa polskiego art. 7 o treści: „Jeżeli Państwo Członkowskie stwierdzi, że
środki ochrony indywidualnej wyposażone
w znak CE i używane zgodnie z przeznaczeniem, mogą zaszkodzić bezpieczeństwu
osób, zwierząt domowych lub mienia, podejmie wszelkie niezbędne środki w celu
wycofania takich środków z rynku i zakazania ich sprzedaży lub swobodnego przepływu”. Z treści tego artykułu wynika, że
zakaz sprzedaży lub swobodnego przepływu może być wdrożony tylko i wyłącznie
do środków ochrony indywidualnej posiadających oznakowanie CE. Wspomniany zakaz sprzedaży i swobodnego przepływu nazywa się klauzulą bezpieczeństwa. W przypadku postępowania PIP są to decyzje
okręgowego inspektora pracy dotyczące
wycofania ochron osobistych z obrotu albo zakazujące bądź ograniczające ich
sprzedaż. Dlatego w trakcie kontroli sta10/2011 IP

nowisk pracy środków ochrony indywidualnej nieposiadających oznakowania CE
warto pamiętać o uprawnieniach inspektora pracy wynikających z art. 2376 paragraf 3 Kodeksu pracy, który nakazuje pracodawcy dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej spełniających
wymagania dotyczące oceny zgodności.
W Polsce nadzorem rynku środków
ochrony indywidualnej zajmuje się Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja
Pracy oraz Wyższy Urząd Górniczy. Nadzór rynku posiada swoją definicję prawną
w artykule 2 ww. Rozporządzenia Parlamen tu Eu ro pej skie go i Ra dy (WE)
nr 765/2008 stanowiącą, iż są to czynności wykonywane i środki stosowane przez
organy władzy publicznej w celu zapewnienia, że produkty spełniają wymagania
prawne określone w odpowiednim wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym lub nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa ani dla innych kwestii
z zakresu ochrony interesu publicznego.
Artykuł 19 tego samego rozporządzenia
określa zakres kontroli prowadzonych
w nadzorze rynku w ten sposób, że „Organy nadzoru rynku przeprowadzają odpowiednie kontrole właściwości produktów
w wymaganym zakresie poprzez badanie
dokumentacji oraz, w stosownych przypadkach, poprzez fizyczne oględziny i badania
laboratoryjne w oparciu o odpowiednie
próbki. Wykonując te czynności, biorą one
pod uwagę ustalone zasady oceny ryzyka,
skargi oraz inne informacje”. Jak wynika
z przywołanej treści, organy nadzoru rynku w pierwszej kolejności badają dokumentację (deklaracja zgodności, instrukcja
użytkowania, dokumentacja techniczna).
Natomiast – w szczególnych przypadkach
– kierują pobrane w trakcie kontroli próbki na badania laboratoryjne. Część wymagań zasadniczych (wymagania w zakresie
cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, określone w dyrektywach nowego podejścia) można poddać kontroli poprzez fizyczne oględziny, ale większość można zweryfikować tylko poprzez badania
la bo ra to ryj ne. Ar ty kuł 40h Usta wy
z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności pozwala organom nadzoru rynku na skierowanie wyrobu na badania laboratoryjne w każdym przypadku, w celu
stwierdzenia, czy wyrób spełnia zasadnicze wymagania. Badania mogą dokonać jednostki notyfikowane i akredytowane laboratoria. Szczegółowe zasady postępowania
PIP w przypadku prowadzenia kontroli
w nadzorze rynku określa Zarządzenie
10/2011 IP

nr 59/2009 Głównego Inspektora Pracy
z 14 października 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzania przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, będące organami wyspecjalizowanymi
w rozumieniu ustawy o systemie oceny
zgodności, kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku
oraz zmiany zarządzenia w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji
Pracy.

Kto i kiedy?
Z paragrafu 2 przedmiotowego zarządzenia wynika, że zlecanie poddania wyrobu
badaniom laboratoryjnym leży w gestii
okręgowego inspektora pracy. Inną kwestią jest, kiedy należy kierować wyrób
na badania laboratoryjne. Na pewno w sytuacjach, kiedy musimy zweryfikować wymagania zasadnicze, których nie da się poddać kontroli organoleptycznej np. w przypadku skarg czy po wypadkach, jeśli miały one związek ze stosowanymi przez
pracownika środkami ochrony indywidualnej. Należy pamiętać, że badaniom laboratoryjnym mogą podlegać również wymagania zasadnicze, które jesteśmy w stanie
sami zweryfikować jak np. treść instrukcji użytkowania czy oznakowanie wyrobu.
W takim przypadku sprawozdanie z badań
stanowi mocny dowód w sprawie, a nie zawsze strony postępowania są skłonne
do współdziałania z PIP.
Dysponując sprawozdaniem z badań wystawionym przez jednostkę notyfikowaną
czy laboratorium akredytowane, łatwiej jest
podejmować decyzje w zakresie zakazania
sprzedaży wyrobu lub jego swobodnego
przepływu. Ułatwia ono też postępowanie
dowodowe w sprawach o przestępstwo,
prowadzonych na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności.

Decyzja o badaniach
Jako przykład prezentujemy zasady
kierowania wyrobów na badania laboratoryjne stosowane w OIP Poznań wobec ogólnie dostępnych filtrów spawalniczych.
W ich przypadku, o skierowaniu na badania laboratoryjne zdecydowały następujące przyczyny:
– informacje napływające z rynku, iż
brak jest kontroli na poziomie produkcji,
co powoduje, że właściwości optyczne filtrów nie odpowiadają naniesionym na nich
klasom;

– miejsce produkcji Chiny – grupa dużego ryzyka;
– II kategoria – brak nadzoru jednostki notyfikowanej na etapie produkcji;
– mała cena jednostkowa – dostępność,
łatwość pobrania próbki wyrobu (pięć
sztuk z każdego stopnia ochrony);
– producent na terenie OIP Poznań, a co
za tym idzie możliwość dalszego prowadzenia postępowania;
– dostępność deklaracji zgodności jasno
określającej producenta oraz zastosowane
normy zharmonizowane.
Kategoria środków ochrony indywidualnej ma duże znaczenie. Najbardziej zagrożona jest II kategoria, gdzie po wydaniu certyfikatu na podstawie przedstawionych próbek wyrobu, jednostka notyfikowana nie ma żadnego nadzoru nad produkcją. Istotna jest również deklaracja zgodności, która daje nam pewność, co do strony dalszego postępowania i zawiera pisemne oświadczenie o spełnianiu zasadniczych wymagań.
Po dokonaniu rozeznania rynku inspektor pracy szybko ustalił, że na terenie
jego oddziału znajduje się lokalny dystrybutor filtrów spawalniczych, u którego rozpoczął kontrolę. Zanim jednak pobrano
próbki do badań, uzyskał on zgodę okręgowego inspektora pracy na skierowanie
filtrów na badania laboratoryjne. Ponadto
poinformowano producenta o zamiarze zlecenia badania filtrów. Obowiązek ten nie
wynika z ogólnie obowiązujących aktów
prawnych, lecz z przywołanego Zarządzenia 59/2009 Głównego Inspektora Pracy
z 14 października 2009 r.

Zakres badań
Próbki wyrobów do badań pobiera się
nieodpłatnie w ilościach i w sposób określony w nor mach zhar monizowanych,
a w razie braku takiego określenia – w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia
badań ustalonych z akredytowanym laboratorium. W praktyce ilość tę ustala się
na podstawie informacji (telefonicznych,
emaliowych) uzyskanych od jednostki notyfikowanej czy laboratorium akredytowanego. Przy ustalaniu zakresu badań również warto posiłkować się wiedzą jednostek
notyfikowanych czy laboratoriów akredytowanych. Ich pracownicy doskonale znają słabe punkty wyrobów, które na co dzień
badają. Okazuje się w praktyce, że aby zweryfikować dany środek ochrony indywidualnej wystarczy przeważnie jedno badanie
materiałowe, którego koszt – jak pokazu-
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je dotychczasowa praktyka w OIP Poznań
– rzadko przekracza 1000 zł.
W przypadku omawianych filtrów spawalniczych, zakresem badań objęto wyznaczanie widmowych współczynników przepuszczania: współczynnika przepuszczania
światła, średniego widmowego współczynnika przepuszczania światła, średniego
współczynnika przepuszczania podczerwieni oraz gęstości optycznej środków ochrony oczu i twarzy przy użyciu spektrofotometru – p. 5.2 PN-EN 169: 2005 „Ochrona indywidualna oczu – Filtry spawalnicze
i filtry dla technik pokrewnych – Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie”.

Wskazanie laboratorium
Zgodnie z Zarządzeniem 59/2009 Głównego Inspektora Pracy z 14 października 2009 r. badanie należy przeprowadzić
w laboratorium innym niż laboratorium
uczestniczące w ocenie typu WE wyrobu
lub sprawującym kontrolę nad jego produkcją. Jednakże w przypadku przedmiotowych
filtrów cer tyfikat WE
wydał CIOP PIB i tylko
on posiada akredytację
w Polsce na badania.
Wspomniane zarządzenie na kła da rów nież
na inspektora pracy obowiązek zebrania ofert
laboratoriów akredytowanych w zakresie kosztów badań. Może być
ono prze prowa dzo ne
w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub telefonicznie i udokumentowane w notatce urzędowej, jeżeli obowiązek
zlecenia badania odbywa
się bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Pobranie próbki dokumentuje się poprzez sporządzenie protokołu, który dołącza się do protokołu kontroli wyrobu.
Stanowi on pokwitowanie pobrania lub zabezpieczenia próbki. Wzór protokołu pobrania próbki wyrobu określa przytoczone wcześniej Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy. Równocześnie z pobraniem próbki wyrobu należy pobrać i zabezpieczyć dodatkową próbkę kontrolną z tej
samej partii wyrobu w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań.
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Zlecenia badania
Inspektor pracy zabezpieczył próbkę
kontrolą i wszystkie sztuki zabezpieczonych filtrów spawalniczych podpisał na folii ochronnej. Następnie wystąpił pocztą
elektroniczną do Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy z wnioskiem o złożenie
oferty. Wniosek ten zawierał zakres badań,
liczbę wyrobów i określenie strony zlecającej badania z podaniem numeru NIP.
Oferta Centralnego Instytutu Pracy została przesłana elektronicznie i stanowiła gotowy wzór zlecenia badań.
Okręgowy inspektor pracy podpisał
cztery egzemplarze zlecenia badania wyrobu. Dwa egzemplarze, wraz z próbkami
filtrów, przesłano do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, jeden dołączono
do akt sprawy, a jeden egzemplarz przesłano do księgowości. Otrzymanie sprawozdania z badań jest możliwe tylko
po uregulowaniu faktury za badania. Zlecenie badań stanowi podstawę dla księgowości do uregulowania płatności za fakturę. Do podpisania protokołu kontroli można przystąpić dopiero po zakończeniu badań laboratoryjnych, gdyż sprawozdanie
z badań, (zgodnie z Zarządzeniem 59/2009
Głównego Inspektora Pracy z 14 października 2009 r.) dołącza się do protokołu kontroli wyrobu, który stanowi załącznik
protokołu kontroli.
Badania laboratoryjne trwają około
1-2 miesięcy, a czasem dłużej, dlatego trzeba mieć na uwadze przedłużanie upoważnienia do kontroli. Po otrzymaniu sprawozdania z badań inspektor pracy zakończył kontrolę u lokalnego dystrybutora.

Weryfikacja
Omawiane filtry spawalnicze nie spełniały wymagań zasadniczych w zakresie
współczynnika przepuszczania światła, był
on inny niż deklarowany stopień ochrony. Inspektor pracy skierował do lokalnego dystrybutora decyzję zakazującą dalszego ich przekazywania na okres dwóch
miesięcy oraz przekazał dokumentację
do okręgowego inspektora pracy w celu
wszczęcia postępowania. Okręgowy inspektor pracy zlecił przeprowadzenie
kontroli u producenta, któremu przekazano protokołem kontroli sprawozdanie
z badań oraz pouczono go o jego prawach
i obowiązkach a także przedstawiono
prawa, jakimi dysponują organy nadzoru
ryn ku. Pro du cent wy ra ził go towość
do współpracy.

Wydawnictwa PIP

Okręgowy inspektor pracy wszczął postępowanie, o czym zawiadomił producenta filtrów. Wydał decyzję nakazującą wycofanie filtrów spawalniczych z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ponieważ badania wykazały, że
filtry nie są zgodne z zasadniczymi wymaganiami producent został obciążony notą
księgową, kosztami badań laboratoryjnych. Zastosowanie ma tutaj również
art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 wprowadzający konsultacje ze stroną postępowania, trwające nie krócej niż 10 dni,
przed wydaniem decyzji przez okręgowego inspektora pracy, chyba że decyzja ma
rygor natychmiastowej wykonalności uzasadniony wymogami zdrowia lub bezpieczeństwa, albo z uwagi na innego rodzaju
powody związane z interesem publicznym.
Procedura wspomnianych konsultacji
nie zo sta ła okre ślo na w Za rzą dze niu 59/2009 Głównego Inspektora Pracy
z 14 października 2009 r. Ponadto orzecznictwo sądów wskazuje, że decyzja okręgowego inspektora pracy powinna być poprzedzona postanowieniem.
Po wydaniu omawianej decyzji firma
produkująca udzieliła pisemnej odpowiedzi o jej wykonaniu. Inspektor pracy udał
się do lokalnego dystrybutora, w celu przeprowadzenia kontroli sprawdzającej. Wykazała ona, że filtry zostały wycofane
z obrotu. Okręgowy Inspektor Pracy umorzył postępowanie.
Filtry spawalnicze Haxpol zostały umieszczone w rejestrze wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, który prowadzi
UOKiK (http://publikacje. uokik. gov. pl/hermes3_pub/WebEngine/DocumentSearchForm. aspx? CDC=PublicRWN)
Decyzja okręgowego inspektora pracy
została również notyfikowana Komisji Europejskiej poprzez umieszczenie jej w unijnym systemie Rapex – http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
Jak widać z przedstawionego przykładu,
badania laboratoryjne są bardzo pomocne
w prowadzeniu nadzoru rynku. Jednakże
procedura ich wykonania jest żmudna
i wymaga zaangażowania inspektora pracy, dlatego tak ważne było ustalenie szczegółowych zasad postępowania przy poddawaniu wyroby badaniom laboratoryjnym.
Ważne wydaje się również właściwe motywowanie inspektorów pracy zaangażowanych w nadzór rynku.
Jarosław Nyzio
OIP Poznań, Oddział Konin
IP 10/2011

Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego to najbardziej
powszechne problemy zdrowotne związane z pracą, jakie dotykają pracowników Unii Europejskiej. Już w 2007 roku, zgodnie z wytycznymi Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy,
rozpoczęliśmy działania prewencyjne i edukacyjne znane jako
akcja „Mniej dźwigaj”. Obecnie prowadzimy projekt pod hasłem „Ergonomia. Inwestycja w zdrowie”, który jest w pewnym
stopniu kontynuacją kampanii „Mniej dźwigaj”. Sekret skutecznego działania polega jednak nie tyle na jednorazowej akcji, ile na systematycznym działaniu. Aby przekazać wiedzę,
która pozwoli podjąć działanie zmniejszające ryzyko bardzo
dokuczliwych schorzeń, Główny Inspektorat Pracy publikuje
broszurę „Ergonomia pracy w handlu”. Powstała ona z myślą
o kadrze kierowniczej i pracownikach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zwłaszcza wykonujących ręczne
prace transportowe, pracujących w warunkach niedostosowanych do swoich wymagań fizycznych i psychicznych lub w narażeniu na chłód. Ergonomia jest tu rozumiana jako nauka
o dostosowywaniu stanowiska pracy do wymagań i potrzeb
psychofizycznych człowieka w określonych warunkach środowiska pracy. Kadra kierownicza dowie się, jak zorganizować
pracę zgodnie z zasadami ergonomii, a pracownik – jak ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Publikacja jest bogato ilustrowana, co powinno ułatwić
zrozumienie najważniejszych tez autorki. Będzie dostępna w okręgowych inspektoratach pracy oraz w internecie
w formacie pdf. Niecierpliwi mogą już
się z nią zapoznać na stronie Głównego
Inspektoratu Pracy: www.pip.gov.pl
Dotychczasową serię ulotek wydanych
w związku z kampanią „Poznaj swoje
prawa w pracy” uzupełniają dwie nowe
pozycje. Pierwsza z nich skierowana
jest do wszystkich, którzy chcą skorzystać z pomocy agencji zatrudnienia
w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej.
Szczególnie dokładnie omówiono obowiązki agencji zatrudnienia wraz z jej zakresem odpowiedzialności. Autor wiele
uwagi poświęca zasadom pracy tymczasowej oraz pobierania opłat w ramach działalności agencji.
Ulotka „Umowy o pracę” jest kontynuacją wcześniej wspomnianej publikacji.
W sposób syntetyczny wskazuje na najważniejsze elementy umowy o pracę,
uczy pracownika trudnej sztuki czytania
dokumentu przygotowanego przez
prawników. Wskazuje też na problemy
związane z łamaniem umowy o pracę i na przywileje pracownika, który podpisał umowę o pracę.
10/2011 IP
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Na terenie OIP w Lublinie

Wizytacje

jesiennych prac polowych

Celem wizytacji jest uzmysłowienie rolnikom indywidualnym
zagrożeń występujących podczas wykonywania prac polowych.
W okręgu lubelskim od września br. prowadzi je specjalista Tomasz Abramczyk. W trakcie spotkań z rolnikami zwraca uwagę na stan techniczny użytkowanych maszyn i pojazdów rolniczych,
w szczególności na niebezpieczeństwo wynikające z braku wymaganych osłon na ruchomych elementach napędowych i roboczych. Przestrzega przed wypadkami w rolnictwie, przedstawiając okoliczności zdarzeń, które miały miejsce na terenie województwa lubelskiego.

Podczas wizytacji rolnicy otrzymują wydawnictwa prewencyjne PIP
– „Pracuj bezpiecznie” oraz „Dobre praktyki”, w których przedstawiono najważniejsze zagrożenia oraz zasady bezpiecznej pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Adam Derza, Tomasz Abramczyk
OIP Lublin

Zdjęcia obrazują nieprawidłowości w organizacji pracy oraz
przy użytkowaniu maszyn rolniczych, mogące doprowadzić
do wypadków lub aktywacji zagrożeń.

W dotychczas przeprowadzonych 94 wizytacjach prac polowych
uczestniczyło 115 rolników z terenu Wólki Gałęzowskiej, Woli Przybysławskiej, Karczmisk, Krzczonowa, Poniatowej, Wąwolnicy, Żyrzyna i Milejowa.
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Wrocław 14-17 września 2011 r.

XV Spartakiada

W spartakiadzie rywalizowano w 18 konkurencjach. Po raz
pierwszy zorganizowany został wielobój lekkoatletyczny.
Zaliczono do niego biegi na 60 m, 400 m i 1200 m, pchnięcie kulą, skok w dal i przeciąganie liny. Sportowe zmagania odbywały się m.in. na siatkarskim boisku, strzelnicy,
pływalni, przy brydżowym stoliku, szachownicy. Wszystkie konkurencje rozgrywano w jednym kompleksie obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego.

Ponad 180 pracowników
inspekcji wzięło udział
w XV Jubileuszowej
Spartakiadzie Państwowej
Inspekcji Pracy,
która odbyła we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP
między 14 a 17 września,
pod hasłem „Medica 2011”.
Otwarcia spartakiady
dokonała Anna Tomczyk,
główny inspektor pracy.

Jak co roku trzy spartakiadowe dni we Wrocławiu spędzono w atmosferze przyjacielskiej rywalizacji, dobrego humoru, a przede wszystkim w duchu sportu.
Zwycięzców było wielu. Załoga z OIP w Łodzi zdobyła najwięcej, bo 9 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy medal. Na drugim miejscu był okręg wrocławski, któremu udało się
zdobyć 4 złote i 2 srebrne medale, a trzecie miejsce zajęła drużyna z Katowic, której przypadły w udziale 2 złote, 3
srebrne i jeden brązowy medal.
Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław
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Śmierć pod lawiną sody
Przepisy nakazują, aby pracownikowi
znajdującemu się w zbiorniku zapewnić
możliwość udzielenia natychmiastowej
pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku. Pracownik lub pracowni-

– brak instrukcji bezpiecznego wykonania robót prac zawierającej imienny podział
prac oraz kolejność wykonywania zadań;
– nieprzestrzeganie przez osoby sprawujące nadzór nad pracownikami przepi-

i jamy ustnej sodą, brak organizacji akcji
ratunkowej i lekceważenie zagrożenia.
Zakładowy zespół powypadkowy stwierdził, że wypadek, mimo że poszkodowany
był zatrudniony na podstawie umowy
o dzieło i nie odprowadzana była składka
na ubezpieczenie wypadkowe, był wypadkiem przy pracy ze skutkiem śmiertelnym.
Czy surowe kary, środki prawne nakazujące zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz postępowanie prowadzo-

Widok wąskich
włazów, przez które
pracownicy wchodzili do wnętrza silosu.
Pracownicy podwykonawcy nigdy nie powinni zostać
dopuszczeni do jakichkolwiek prac. Nie
przeszli szkoleń bhp
ani badań lekarskich.
Stosowanie środków
ochrony w postaci linek bezpieczeństwa
było niezgodne z instrukcją użytkowania.

cy wykonujący pracę wewnątrz zbiornika
powinni być asekurowani przez co najmniej
jedną osobę znajdującą się na zewnątrz.
Jednak w tym dniu asekurant o wypadku
dowiedział się od robotnika wychodzącego z silosu.

Przyczyny
W wyniku kontroli ustalono następujące przyczyny zdarzenia:
– nagłe oderwanie od ściany silosu twardego osadu sody;
– upadek poszkodowanego;
– stosowanie środków ochrony w postaci linek bezpieczeństwa niezgodnie z instrukcją użytkowania;
– zła organizacja pracy szczególnie
niebezpiecznej;
– tolerowanie przez osoby sprawujące
nadzór niewłaściwych zachowań pracowników;
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Pracownicy wykonujący pracę wewnątrz zbiornika powinni być asekurowani przez co najmniej jedną osobę znajdującą się na zewnątrz.
sów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy.
Przyczyną obrażeń mężczyzny próbującego nieść pomoc było zaprószenie oczu

ne przez prokuraturę nauczą czegoś osoby winne nieprawidłowości? Czas pokaże.
Piotr Orliński
OIP Bydgoszcz
IP 10/2011
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Śmierć pod lawiną sody
Dwudziestopięcioletni pracownik zatrudniony na podstawie umowy o dzieło zginął pod lawiną sody oderwanej od ścian silosu. Do wypadku doszło podczas wykonywania prac czyszcząco-konserwacyjnych na terenie dużych zakładów chemicznych w województwie
kujawsko-pomorskim.
Łańcuszek tragicznych zdarzeń rozpoczął się w momencie zlecania zewnętrznej firmie oczyszczenia ścian silosu z zakamieniałych osadów sody sypkiej. Firma, nie dysponując odpowiednim sprzętem, znalazła podwykonawcę. Właściciel silosu wbrew
przepisom i zdrowemu rozsądkowi, zaakceptował wybór. Robotnicy przystąpili do pracy.
Dwaj mężczyźni zeszli do silosu i łopatami skuwali sodę ze
ścian. W pewnym momencie potężny kawał osadu urwał się
pod jednym z nich i pociągnął go na samo dno. Drugi natychmiast złapał linę ubezpieczającą i próbował wyciągnąć kolegę,
ale zadanie było ponad jego siły. Wydostał się na zewnątrz i zadzwonił do kierownika z informacją o wypadku. Od tego momentu rozpoczęła się chaotyczna akcja ratunkowa prowadzona przez
innych członków ekipy. Bez zabezpieczenia, bez środków
ochrony indywidualnej próbowali wydobyć poszkodowanego spod
zwałów sody. Jeden z nich potknął się i upadł twarzą wprost w żrący osad. Doznał poparzenia chemicznego powiek i spojówek oraz
nadżerki języka.
Mężczyzny, który spadł w silosie, nie udało się uratować. Pracę w nowej firmie rozpoczął dwa dni wcześniej na podstawie umowy o dzieło. Tak twierdzi pracodawca, bowiem podpisanej umowy nie mógł przedstawić. Podobno oryginał i kopię pracownik
zabrał już wcześniej do podpisu i nie oddał do dnia śmiertelnego wypadku.

Podczas przesłuchań żadna z firm zlecających prace nie chciała wziąć odpowiedzialności za śmierć robotnika. Pewne jest jedno, że prace wewnątrz zbiornika nie były zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji prac
szczególnie niebezpiecznych.
Z ustaleń wynikało, że pracownicy wyposażeni byli w szelki
bezpieczeństwa oraz przywiązaną do nich linę bezpieczeństwa

Brak organizacji
Pracownicy podwykonawcy nigdy nie powinni zostać dopuszczeni do jakichkolwiek prac. Nie przeszli szkoleń bhp ani badań
lekarskich. Używane przez nich materiały nie miały wymaganych
atestów. A jednak, mimo że podwykonawca nie dostał zgody
na rozpoczęcie prac a jego pracownicy nie mieli przepustek na teren zakładu, to swobodnie się po nim poruszali.
Zgodnie z ogólnymi warunkami i zasadami organizacji oraz
prowadzenia usług w zakładzie, na terenie którego doszło do wypadku, wykonawcy i podwykonawcy usług powinni skierować
wszystkich pracowników na szczegółowe szkolenia w zakresie
przepisów bhp i p-poż. Takich szkoleń nie było. Zmarły nie posiadał orzeczenia lekarskiego. Pozwolenie do wykonywania prac
na wysokości (gdzie wskazano go jako wykonującego pracę) nie
zostało zaakceptowane przez szefa zespołu wykonującego zadanie ani osobę nadzorującą.
Obaj pracownicy powinni zostać wyposażeni w liny stateczne, uprząż regulowaną z uchwytem sprzętowym, przyrządy zaciskowe, rolki zjazdowe z hamulcem, kaski do prac na wysokości, przyrządy asekuracyjne z blokadą. Procedura przewidywała obliczanie drogi upadku, które powinno być adekwatne do miejsca wykonywania prac na wysokości. W przedstawionej ocenie
zapisano, że nie jest wymagany plan działań korygujących. Nie
uwzględniono zagrożenia wynikającego w wykonywania prac
w przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się
przez wąskie włazy.

umocowaną do stałego punktu kotwienia. Okazało się natomiast,
że obaj przywiązani byli do jednej linki bezpieczeństwa na obu
jej końcach (!), chociaż otrzymali instrukcję bezpiecznego wykonywania zadania. Nie ustalono w niej niestety zasad postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Bez nadzoru
W dokumentach oceny ryzyka zawodowego dla czyszczenia
silosów znajdował się zapis, że bezpośredni nadzór sprawuje brygadzista i pośrednio kierownik budowy. Oraz, że: „prace te mogą być wykonywane przez pracowników posiadających zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania tego rodzaju prac oraz uzyskali pozwolenie
na ich wykonywanie od swojego przełożonego”. Z wyjaśnień
świadków wynika, że kierownik nie wyznaczył brygadzisty, sam
również nie sprawował bezpośredniego nadzoru.
Dokończenie na stronie 30.

