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Nagrody dla pracodawców i ekspertów ochrony pracy

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła i życzliwości
oraz zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów osobistych
i zawodowych w 2012 roku - wszystkim pracownikom
Państwowej Inspekcji Pracy, rodzinom oraz bliskim
składa Anna Tomczyk
Główny Inspektor Pracy

Na Zamku Królewskim w Warszawie 22 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XVIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu,
organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających
w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
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Niebezpieczne wózki widłowe
Wózki widłowe są bardzo popularnym i powszechnie stosowanym
środkiem transportu w wielu zakładach. Niestety, z rosnącą popularnością stosowania wózków idzie
w parze gwałtowny wzrost liczby wypadków przy pracy związanych z nieodpowiedzialną eksploatacją tych
użytecznych pojazdów.
Bezpieczny skok do górnictwa
Pamiętamy…
Do czego potrzebny nam autokrata?

Gratulując laureatom nagród i wyróżnień, główny inspektor pracy Anna Tomczyk zwróciła uwagę na reprezentowane
przez nich wysokie standardy etyczne
i uwrażliwienie na dobro drugiego człowieka, przejawiające się w codziennej trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo pracujących.
Podkreśliła wybitną wiedzę zawodową, nowoczesność, najwyższy profesjonalizm,
konsekwencję oraz wytrwałość w dążeniu
do wyznaczonego celu reprezentowane
przez laureatów, będących zarazem elitą
przedsiębiorców, specjalistów i ekspertów ochrony pracy w naszym kraju.
Stwierdziła, że wygrana w najważniejszym konkursie Państwowej Inspekcji Pracy promującym pracodawców – organizatorów bezpiecznej pracy jest przede
wszystkim wygraną pracowników. Oznacza bowiem dla nich bezpieczne i godne
warunki pracy, uczciwe rozliczanie czasu
pracy, zapewnione prawo do wynagrodzenia i odpoczynku.
– Jesteśmy pełni uznania dla takich
działań. Są one dobitnym potwierdzeniem
trudnej do przecenienia roli pracodawców
we wspieraniu realizowanej przez inspekcję pracy misji zapewniania praworządności w stosunkach pracy. Są one również
potwierdzeniem wzrastającej świadomo-

ści, że efektywna przedsiębiorczość, budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku zależy nie tylko od osiąganego doraźnie zysku, ale także od tego, na ile pracodawca
potrafi zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i godziwe warunki pracy – powiedziała Anna Tomczyk. Szefowa inspekcji
pracy z satysfakcją odnotowała także po-

większającą się z roku na rok listę osób
uhonorowanych Nagrodą im. Haliny Krahelskiej – najbardziej prestiżowym wyróżnieniem głównego inspektora pracy przyznawanym za szczególne osiągnięcia
w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.
Dokończenie na stronie 7.

Pracodawcy nagrodzeni
W kategorii zakładów zatrudniających do 50 pracowników
Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski
P.P.H. Bogusz s.c. Bogumiła i Wiesław Bogusz
IZYBAR Piekarnia Cukiernia
W kategorii zakładów zatrudniających od 51 do 250 pracowników
Eaton Automotive Components Sp. z o.o. z Tczewa
MCD Electronics Sp. z o.o. z Żywca
Orion Engineered Carbons Sp. z o.o.
W kategorii zakładów zatrudniających więcej niż 250 pracowników
Grupa LOTOS S.A.
Johnson Controls International Sp. z o.o., Oddział Bieruń
Saint Gobain Sekurit HanGlas Polska Zakład Żary
Pracodawcy wyróżnieni
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKTON Sp. z o.o.
REXAM HOME & PERSONAL CARE ŁÓDŹ Sp. z o.o.
GZELLA Sp z o.o. Zakłady Mięsne, Zakład Pracy Chronionej
Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o.

Ciężki wypadek podczas
odśnieżania

I znowu dach nie wytrzymał

Rola społecznego inspektora pracy
Istotne znaczenie dla wzmocnienia pozycji społecznego inspektora pracy oraz zwiększenia jego roli w ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy ma prawnie
określony obowiązek współdziałania społecznej inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz z innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy.
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psychospołecznych w środowisku pracy”. Tomasz Kozłowski, kierownik Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. zwrócił uwagę na problematykę stresu w miejscu pracy w kontekście oceny ryzyka zawodowego.
Inspektorzy pracy OIP w Poznaniu: Mariola Begiert, Beata Sztukowska, Agata Siwiaszczyk i Lech Piszczorowicz przedstawili referaty dotyczące dyskryminacji i mobbingu w stosunkach pracy oraz
pracoholizmu i wypalenia zawodowego. Z kolei przedstawiciele PWSZ
w Kaliszu, dr Ireneusz Dziubek oraz Ewa Jakubek przedstawili wybrane zagadnienia mobbingu w sektorze administracji publicznej
oraz pracoholizmu i wypalenie zawodowego w odniesieniu do personelu lekarskiego. W obradach wzięli także udział licznie przybyli pracodawcy z terenu południowej wielkopolski, pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy i studenci.

Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Przedstawiciele liderów polskiego rynku paliw podpisali 24 listopada br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie
„Deklarację w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym”. Podpisanie dokumentu nastąpiło w obecności głównego inspektora pracy Anny Tomczyk, głównego
inspektora ochrony środowiska Andrzeja Jagusiewicza i komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Wiesława
Leśniakiewicza – szefów organów nadzoru i kontroli warunków
pracy, których współdziałanie ma zasadniczy wpływ na stan bezpieczeństwa procesowego w kraju. Celem porozumienia jest integracja
wysiłków głównych operatorów branży naftowej i gazowej zmierzających do eliminowania bądź zmniejszania zagrożeń mogących skutkować poważną awarią przemysłową. Pod deklaracją podpisali się: Marek Serafin – członek Zarządu Polskiego Koncer nu Naftowego
ORLEN, Marek Sokołowski – wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS,
Michał Szubski – prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego

i Gazownictwa, Sławomir Stachowicz – członek Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”, Danuta
Plich – członek Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych.

Katowice Wzorem lat ubiegłych laureaci konkursu „Buduj Bezpiecznie”, organizowanego przez OIP w Katowicach, zostali uhonorowani na XIV Gali Budownictwa, która odbyła się w 19 listopada br.
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Na Gali wręczane były nagrody i tytuły: „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa”; „Śląskie Budowanie”; „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”; „Osobowość Budownictwa Śląskiego”. Konkurs „Buduj Bezpiecznie” to już wieloletnia
tradycja na Śląsku. Jego celem jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na budowach, a także promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska
pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych. Tegoroczna rywalizacja o zwycięstwo prowadzona była na siedmiu budowach. Oto lista
laureatów: I miejsce PPiU CONCRET sp. j. z Tychów „Budowa Przedszkola w Dąbrowie Górniczej”; II miejsce P. B. „HB-UNIBUD” SA
z Czechowic-Dziedzic „Budowa Zakładu Produkcji i Regeneracji Narzędzi Skrawających w Dąbrowie Górniczej”; III miejsce F. R. B.

Krzysztof Brodnicki z Dąbrowy Górniczej „Docieplenie-Termoizolacja
Budynku Mieszkalnego-Wielorodzinnego w Dąbrowie Górniczej”.

Luksemburg Dwa dni 15 i 16 listopada br. w Luksemburgu
trwał warsztat szkoleniowy typu „wyszkol szkoleniowca” przygotowujący do realizacji Europejskiej Kampanii Kontrolnej dotyczącej Psychospołecznych Zagrożeń w miejscu pracy organizowanej przez Komitet
Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Celem warsztatu było zapoznanie narodowych koordynatorów kampanii z narzędziami oraz metodami, jakie wykorzystywać będą inspektorzy pracy podczas realizacji
kampanii; zaprezentowanie wiedzy i faktów dotyczących zagrożeń
psychospołecznych w miejscu pracy oraz wymiana doświadczeń na temat podejścia do kontroli zagrożeń psychospołecznych z różnych
państw europejskich. Na spotkaniu obecni byli reprezentanci PIP oraz
pokrewnych instytucji ze Szwecji, Holandii, Grecji, Danii, Austrii, Niemiec, Anglii, Portugalii, Hiszpanii, Litwy, Estonii, Czech, Słowacji, Cypru, Finlandii, Francji, Węgier, Szwajcarii, Nor wegii, Islandii oraz
przedstawicielka Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa w Pracy
(OSHA) z Bilbao. Kampania odbędzie się w 2012 roku a konferencję
podsumowującą zaplanowano na marzec 2013 roku w Szwecji.

Hamburg W Hamburgu 15 i 16 listopada br. zorganizowano
konferencję końcową w ramach projektu „Pracownicza Sieć Morza
Bałtyckiego” (Baltic Sea Latour Neetwork – BSLN). To 3-letni projekt
(2008-2011), angażujący 22 partnerów z dziewięciu krajów nadbałtyckich. PIP reprezentował Jarosław Cichoń z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. Projekt BSLN tworzy szerokie forum współpracy pomiędzy pracownikami, pracodawcami, politykami,
parlamentarzystami oraz administracją rządową i samorządową krajów Morza Bałtyckiego. Główne obszary współdziałania dotyczą: migracji i mobilności na rynku pracy, dialogu społecznego, rozwoju kapitału ludzkiego (głównie poprzez szkolenia i edukację), aktywnej
polityki rynku pracy. Ze strony polskiej partnerami programu są: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”. PIP włączyła się w jego realizację, wydając – wraz z OPZZ – broszurę informacyjną w języku rosyjskim, adresowaną do cudzoziemców
z krajów byłego ZSRR zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce.
Przedstawiciel PIP prowadził także szkolenia z zakresu prawa pracy
i legalności zatrudnienia dla reprezentantów organizacji pozarządowych udzielających pomocy prawnej cudzoziemcom.
Kalisz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Oddział w Ostrowie Wlkp. we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kaliszu
oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu zorganizował V Forum Pracodawców. Tematyka Forum odbywającego się 7 listopada w Collegium Novum PWSZ w Kaliszu dotyczyła „Zagrożeń

Gdańsk 4 listopada br. podczas gali w Muzeum Historycznym
Miasta Gdańska Dworze Artusa wręczono nagrody i wyróżnienia
w konkursach i programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji
Pracy organizowanych w 2011 roku. W uroczystości uczestniczyła
Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.
Gratulując laureatom, podkreśliła, że istotnym elementem misji pełnionej przez PIP jest promowanie i nagradzanie pracodawców za ich

aktywność i nadzwyczajne działania na rzecz bezpieczeństwa pracy.
Wraz z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego wręczyła statuetki oraz dyplomy w konkursie „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”, wśród których znalazła się Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku, w kategorii pracodawców zatrudniających
powyżej 250 pracowników. W konkursie „Buduj bezpiecznie” I miejsce przyznano Przedsiębiorstwu budowlanemu „INPRO” S.A. za budowę „Kwartał Kamienic” w Gdańsku. W konkursie „Najaktywniejszy
zakładowy społeczny inspektor pracy” I miejsce przypadło Ewie
Bełdowskiej z Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku. „Najaktywniejszym pracownikiem służby bhp” została Zofia Formella prezes OSPSBHP Oddział Gdańsk. W drugiej
części gali Małgorzata Kwiatkowska oraz Mieczysław Szczepański,
okręgowy inspektor pracy wręczyli dyplomy 57 pracodawcom biorącym udział w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Renata Ziółkowska, dyrektor
ZUS Oddział w Gdańsku, Tadeusz Adamejtis, dyrektor WUP
w Gdańsku, Jacek Parszuto, dyrektor WOMP, Bogdan Oleszek,
przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Adam Burczyk, zastępca prezydenta do spraw gospodarczych.
Wrocław W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we
Wrocławiu 3 listopada br. podsumowano trzyletnią kampanię „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia”. Seminarium
pod hasłem „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości” było okazją do spotkania partnerów projektu i środowiska branżowego. Bli-

sko 200 uczestników powitała Anna Tomczyk, główny inspektor pracy. Podkreślając wagę i znaczenie kampanii, wyraziła zadowolenie i podziękowanie głównemu partnerowi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz innym podmiotom czynnie wspierającym kampanię.
W bloku tematycznym rozpoczynającym seminarium prelegentami byli przedstawiciele ZUS oraz GIP. Mówili m.in. o działaniach PIP
na rzecz ograniczenia wypadków przy pracy w budownictwie.
Blok II seminarium dotyczył przygotowania pracowników do pracy, zaś
w ostatnim omawiano problemy związane z bezpieczną organizacją
pracy. Prelegentami byli przedstawiciele firm budowlanych - patroni
kampanii Alan Craddock, kierownik operacyjny w Departamencie
Budownictwa Urządu Zdrowia i Bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii,
zapoznał uczestników seminarium z działaniami brytyjskich organów kontrolno-nadzorczych w kontekście skutków i kosztów wypadków przy pracy. Więcej o kampanii: http://www.bezupadku.pl/

Kraków Seminarium podsumowujące staż grupy francuskich
kandydatów na inspektorów pracy odbyło się 25 i 26 października br.
w Marcy L’Etoile k. Lyonu. Uczestniczyli w nim pracownicy OIP
w Krakowie: starszy specjalista Renata Ślęzak i inspektor pracy
Bogdan Solawa, odpowiedzialni za organizację stażu francuskich
kandydatek na inspektorów pracy Yasmin Walter-Turier i Clemance Tisserand w krakowskim OIP. Przedstawiły one półgodzinną prezentację zawierającą podstawowe informacje o PIP. Szczególną uwagę zwróciły na działalność prewencyjną PIP w tym zastosowanie
różnorodnych środków przekazu treści będących tematem poszczególnych kampanii. Nawiązując do tego, wymieniły m.in. kampanię informacyjną „Uważaj na wszelki wypadek” realizowaną w OIP w Krakowie z wykorzystaniem monitorów zainstalowanych w tramwajach
i autobusach krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Przedstawiły także jeden ze spotów wykorzystywanych
w kampanii „Szanuj życie”.

Zielona Góra Podsumowanie projektów prewencyjnych i promocyjnych realizowanych w 2011 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze odbyło się 17 listopada. Szef lubuskiej inspekcji
Franciszek Grześkowiak podziękował pracodawcom i przedsiębiorcom za udział w konkursach i programach prewencyjnych PIP i zaprosił do uczestnictwa w kolejnych latach. Następnie wyróżnił pracodawców, którzy wykazali szczególną dbałość bezpieczeństwo i ochronę
zdrowia pracowników. Wyłoniono laureatów konkursów „Pracodawca
organizator pracy bezpiecznej”, „Bezpieczna piekarnia”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. Uhonorowano przedsiębiorców,
którzy działając w trosce o bezpieczne i higieniczne warunki pracy
zdobyli Dyplom PIP. Wręczając nagrody wicewojewoda lubuski Jan
Świrepo podziękował za interesującą formę promowania bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Dokończenie ze strony 3.

Wręczono doroczne nagrody
Zwracając się do laureatów tego wyróżnienia powiedziała:
– Swojej pracy oddajecie się państwo
z wielką pasją, traktując ją jako służbę
na rzecz innych ludzi, a nie obowiązek.
Serdecznie gratuluję tej, tak bliskiej sercu
każdego inspektora pracy, nagrody – w
imieniu własnym, kierownictwa oraz
wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Proszę ją przyjąć jako dowód
naszej akceptacji i szacunku dla państwa
dotychczasowych osiągnięć i dorobku zawodowego.
Gratulacje wyróżnionym złożyła także
przewodnicząca Rady Ochrony Pracy poseł
Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Jak
stwierdziła, laureatów nagród głównego
inspektora pracy można nazwać rzecznikami bezpiecznej pracy, praw pracowniczych,
profesjonalnego zarządzania, szeroko rozumianej innowacyjności. Mają oni świadomość, że nawet najbardziej doskonałe prawo pracy i surowe kary nie są antidotum
na złe relacje między ludźmi i na pracodawców nastawionych wyłącznie na zysk.
– Jestem przekonana, że ta oczywista
prawda będzie stawać się nieodłącznym
elementem aktywności biznesowej, wyznaczać wysokie standardy pracy, przywracać znaczenie wartościom, o których
pamiętają na co dzień nasi laureaci – powiedziała przewodnicząca ROP.
Uznanie dla laureatów wyraziła w liście
odczytanym w czasie uroczystości marszałek Sejmu Ewa Kopacz.
„Potrzeba szacunku dla trudu ludzkiej
pracy i konieczność jej jak najbardziej
skutecznej ochrony to wyjątkowo istotne
wartości niezależnie od upływu lat i zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego cieszę
się, że w naszym kraju każdego roku przybywa przedsiębiorstw, w których bezpieczne warunki pracy są na najwyższym
poziomie, a poszanowanie prawa oraz
ochrona praw pracowników stają się dla
kierujących firmami priorytetem” – napisała Ewa Kopacz, gratulując nagrodzonym i wyróżnionym.
W tym roku Nagrodę im. Haliny Krahelskiej odebrali z rąk Anny Tomczyk i Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej: Józef Gierasimiuk, poseł Stanisław Szwed, Eugeniusz Śliwiński, Marcin Tyrna i dr Ewa
Wągrowska-Koski. W imieniu nieobecnej na uroczystości dr. Eugenii Gienieczko nagrodę odebrała Anita Gwarek, dy-
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rektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” i wyróżnienia w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” zostały wręczone przez głównego inspektora pracy i przewodniczącą Rady Ochrony Pracy.

W trakcie zamkowej gali oprócz nagród
głównego inspektora pracy pracodawcy
odebrali także specjalne wyróżnienia przyznane przez partnerów społecznych PIP.
Wręczyli je: prezes Związku Rzemiosła
Polskiego Jerzy Bartnik, wiceprezes Business Centre Club Zbigniew Żurek oraz
przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz.
Donat Duczyński
Biuro Informacji GIP

Organizatorzy bezpiecznej pracy w kategorii zakładów małych.

Organizatorzy bezpiecznej pracy w kategorii zakładów średnich.

Rozmowa z Kazimierzem Wiśniewskim
laureatem konkursu PIP
„Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”
właścicielem firmy: Producent Parkietu Kazimierz
Wiśniewski
– Czy czuje się Pan pracodawcą, który
może być wzorem do naśladowania?
– Przede wszystkim jestem ogromnie
dumny z tego, że nasz nieduży zakład,
położony na wschodnich kresach Polski,
został dostrzeżony. Cieszę się z tego. To
jest nie tylko moja zasługa, ale również
moich pracowników.
– Organizator pracy bezpiecznej, to jaki pracodawca?
– Taki, który dokłada wszelkich starań, by w jego zakładzie było bezpiecznie. Oczywiście wiąże się to z wprowadzaniem nowych maszyn, technologii.
Ogromnie ważne są szkolenia pracowników. W naszym, istniejącym od przeszło 20 lat zakładzie nigdy nie doszło
do poważniejszego wypadku przy pracy.
Mamy bardzo dobry, nowoczesny park
maszynowy z wszelkimi możliwymi zabezpieczeniami. Pracownik musiałby się
bardzo postarać, by zrobić sobie krzywdę. Każde otwarcie pokrywy powoduje
unieruchomienie maszyny, a nawet
wstrzymanie pracy całej linii produkcyjnej. Tym przede wszystkim można tłumaczyć fakt, że w zakładzie nie ma wypadków przy pracy. Ogromne znaczenie ma
tu również bardzo niewielka rotacja kadry pracowniczej. Mam tę samą załogę
niemal od początku istnienia zakładu.
To są ci sami pracownicy, z którymi jeszcze pracowałem przy maszynach, szkoli-

Kazimierz Wiśniewski rozpoczął swoją działalność w latach 80. ubiegłego wieku od układania parkietu. W 1990 r. powstał zakład stolarski, który obecnie produkuje parkiety tradycyjne i ozdobne, deski podłogowe, schody. Przedsiębiorstwo zajmuje się również usługowym suszeniem drewna.
Pracodawca podejmuje stałe działania w celu eliminacji lub ograniczenia wpływu
czynników szkodliwych występujących podczas procesów produkcyjnych. Systematycznie dokonuje ich pomiarów. Stare maszyny zostały wymienione na nowoczesne,
zautomatyzowane i zhermetyzowane linie do produkcji parkietu i desek. Modernizacja pozwoliła na znaczące ograniczenie zagrożeń związanych z hałasem oraz ruchomymi lub ostrymi elementami obrabiarek. System wyciągów zintegrowany z liniami technologicznymi pozwolił szczególnie na ograniczenie emisji pyłów drewna twardego.
Pomieszczenia pracy, w których w trakcie produkcji może dochodzić do emisji substancji szkodliwych, zostały również wyposażone w wysoko wydajne systemy wentylacji mechanicznej. Pracownicy zakładu przechodzą dodatkowe szkolenie dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach technologicznych, w których dochodzi do uwalniania czynników rakotwórczych lub mutagennych. Przedsiębiorstwo ustala i wdraża plany poprawy warunków pracy w okresach rocznych, prowadzi regularne przeglądy techniczne maszyn i wyposażenia.

– Nagradzam pracowników. Każdego
miesiąca wypłacam premie, chwalę ich.
To przynosi świetne efekty. Oni są bardzo
zadowoleni np. z wyjazdów wypoczynkowych, które opłacam, także za najbliższych. W ten sposób doceniam ich długoletnią, bezwypadkową pracę. Sami
wybierają, gdzie chcą spędzić wczasy.
W ten sposób wyjeżdżali już do Turcji,
na Sycylię, do Grecji. Mogę się też pochwalić tym, że u mnie nie ma choćby jednego pracownika, który pali. Bardzo dawno temu odzwyczaiłem ich od tego.
Zaproponowałem, że każdemu, kto zagwarantuje, że od następnego dnia nie
będzie palił, podniosę o 50% pobory. Powiedziałem wówczas, że jeśli ktoś zobowiąże się do tego, a słowa nie dotrzyma,
zostanie zwolniony z pracy. Dwóch pracowników w ten sposób w ciągu tygodnia
straciło pracę. Pozostali skutecznie odzwyczaili się. Do dziś nie palą i pracują
w zakładzie. Organizuję także w restauracji z udziałem orkiestry Dzień Stolarza,
który wspólnie świętujemy.

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski – OIP Białystok

Organizatorzy bezpiecznej pracy w kategorii zakładów dużych.
I P 12/2011

łem ich. W efekcie, u mnie w fir mie stolarze mają wszystkie palce. Pamiętam,
gdy kiedyś były starego typu frezarki czy
wyrówniarki, to często słyszało się w naszej branży o tym, że ktoś stracił palce
czy dłoń. Po tym bez trudu można było
poznać, że ktoś jest stolarzem.
– Inspektor pracy, który zaprosił Pana do udziału w konkursie PIP, wcześniej kontrolował zakład. Podobno dopatrzył się jed nak cze goś, co na le ża ło
poprawić?
– To były bardzo drobne uchybienia, takie jak brak pomalowanej linii na placu.
Zakład był bardzo szczegółowo skontrolowany. Następnie wyróżniony, jako jeden
z najlepszych w województwie podlaskim.
To była duża zasługa zakładowego behapowca. Ogromną wagę przywiązuje do porządku w zakładzie. Koledzy pracodawcy
nawet z tego żartują, ale ja uważam, że to
podstawowa kwestia. Dlatego codziennie
pracownicy kończą wcześniej swoje docelowe zadania po to, żeby dokładnie posprzątać. Zostało to zauważone przez inspektora pracy. Ta, zdawałoby się drobna
sprawa ma, wbrew pozorom, duży wpływ
na bezpieczeństwo pracy. Jeśli jest bałagan, to łatwo o wypadek, nawet zwykłe potkniecie się o listewkę.
– Jaki według Pana jest skuteczniejszy
sposób uczenia bezpieczeństwa pracy:
poprzez karanie czy uczenie?
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– Co znaczy dla Pana nagroda PIP i tytuł „Pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej”?
– To jest przede wszystkim uhonorowanie wysiłków całej załogi zakładu. Oczywiście my, jako zarząd musimy wprowadzać różne nor my i nadzorować ich
przestrzeganie, natomiast w efekcie zależy to jednak od pracowników. Oni chcą
bezpiecznie pracować. Mają świadomość,
że różne rozwiązania, czy przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy służą im. Doskonale wiedzą też, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa leży w ich interesie
– opłaci się.
– I są tego efekty. W Państwa firmie
w ciągu ostatnich pięciu lat nie doszło
do wypadku. W takiej branży jak Państwa,
to chyba jednak rzadkość?
– Rzeczywiście. Naszym celem jest
utrzymanie takiego stanu. Dlatego wciąż
wprowadzamy jakieś zmiany, systemy,
które służą bezpieczeństwu pracy. Tylko
rozwój firmy w tej również płaszczyźnie

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Rozmowa z Ryszardem Rozwadowskim

Rozmowa z Markiem P. Sokołowskim

laureatem konkursu PIP
„Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”
prezesem zarządu Orion Engineered Carbons
Sp. z o.o.

laureatem konkursu PIP
„Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”
wiceprezesem zarządu, dyrektorem ds. produkcji
i rozwoju Grupy LOTOS S.A.

może zagwarantować, że ta sytuacja nie
zmieni się. Nie chcielibyśmy tego.
– Zdarza się i to nie tak rzadko, że
pracodawcy oszczędzają właśnie na bezpieczeństwie pracy. Czy w ogóle jest to
możliwe?
– Wręcz przeciwnie. Na tym nie da się
zaoszczędzić. Właściwy efekt może przynieść jedynie inwestowanie w tę sferę.
Gdy nie będzie wypadków, to za tym może pójść obniżenie składki w ZUS. Z kolei
im dłużej w zakładzie nie ma wypadków,
tym ta składka jest niższa. To są wymierne korzyści. Ponadto nie trzeba chyba nikomu przypominać, że wypadki przy pracy czy choroby pracowników kosztują.
Brak pracownika, zwolnienia lekarskie,
jego rehabilitacja. To są koszty, których
można uniknąć.
– Jak wygląda Państwa współpraca
z PIP?
– Bez jakichkolwiek problemów. Zawsze słuchamy, co inspektorzy pracy mają
nam do powiedzenia. Być może przekażą
innym pracodawcom z branży nasze doświadczenia i dobre rozwiązania. Taka wymiana informacji jest bardzo cenna dla
pracodawców. Dlatego uważam, że każda
wizyta inspektora pracy jest z korzyścią
dla pracodawcy, który nie zawsze zdaje
sobie sprawę z tego, że coś jest źle. A jeśli nikt mu tego nie powie, to skąd ma to

wiedzieć? Wszelkie uwagi inspekcji należy więc odbierać pozytywnie, jako możliwość poprawy, a nie jako zarzut. My w zakładzie tak je traktujemy.
– Lista dokonań Państwa fir my jest
długa. Z czego Pan jest najbardziej zadowolony?
– Z tego, że nasi pracownicy dokładnie rozumieją, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo pracy. To naprawdę istotne.
Bez tego nie byłoby sukcesu. W zakładzie jest dyrektor operacyjny, który odpowiedzialny jest za wszelkie sprawy
związane z bhp i środowiskiem pracy.
Bardzo dużą wagę przywiązuje do uświadamiania pracownikom tych zagadnień,
także poprzez kontrolę i to nie tylko tę
w sen sie nad zo ru prze ło żo nych, ale
zwracanie uwagi na wzajem przez pracow ni ków. Słu żą te mu szko le nia wewnętrzne, system intranetowy, dzięki
któremu na bieżąco pracownicy uczą się
nowych rzeczy.
– Czy, cytując Owidiusza, może się Pan
podpisać pod zdaniem wyrytym na statuetce PIP „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”?
– Nagroda i te słowa zobowiązują.
Oprócz nobilitacji, budują poczucie jeszcze większej odpowiedzialności. Tego, co
firma osiągnęła, nie możemy zaprzepaścić.

Spółka rozpoczęła działalność w 1999 roku pod nazwą Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. Wszystkie udziały zostały objęte przez spółkę matkę Degüssa-Huls Aktiongeselschaft z Frankfurtu nad Menem. Przedsiębiorstwo produkuje sadze techniczne w dwóch liniach sadzowych o wydajności 52 000 ton rocznie.
W zakładzie obowiązuje specjalnie opracowana procedura identyfikacji zagrożeń
i ocena ryzyka zawodowego, na podstawie której zidentyfikowano i objęto stałym monitoringiem 40 zagrożeń zawodowych. Na szczególną uwagę zasługują działania pracodawcy służące obniżeniu poziomu hałasu, dzięki zastosowaniu izolacji rurociągu powietrza procesowego, wydmuchu pary, budynku granulacji, mikrorozdrabniacza
i wentylatora transportu pneumatycznego. Wybudowano nowy system odpylania załadunku sadzy na samochody samowyładowawcze – eliminacja zapylenia możliwa była dzięki hermetyzacji połączeń pomiędzy lejami wsypowymi zbiorników a włazami samochodów. Zhermetyzowano również proces rozładunku olejów i zainwestowano
w dopalacz katalityczny, eliminując źródło uciążliwych oparów. Pracownicy informowani są na bieżąco o przyczynach wypadków i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych
zaistniałych na terenie firmy oraz spółek siostrzanych. W przedsiębiorstwie funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania: jakością, środowiskiem i BHP.

– Podobno nie ma takiej pracy, której
nie można by było wykonać bezpiecznie?
– Jestem o tym przekonany. Rafineria,
w której pracuję, jest najbezpieczniejszym
miejscem pracy. Brzmi to może paradoksalnie, ale tak musi być. Inaczej funkcjonowanie zakładu nie byłoby możliwe. To
przecież jest miejsce, które z natury rzeczy jest bardzo niebezpieczne – stąd różnego rodzaju zabezpieczenia. Nowoczesne, skomplikowane, drogie. Muszą
doskonale chronić ludzkie życie i zdrowie. W rafinerii pomyłki nie są możliwe,
jak i testowanie tego, co nie jest sprawdzone i nie zapewnia bezpieczeństwa.
Działania związane z bezpieczeństwem
pracy muszą mieć charakter systemowy
i dotyczyć wszystkich. Dlatego, jeżeli
przełożony idzie, a nie zbiega po schodach, i trzyma się poręczy – jest przykładem dla pracownika.
– Takie podejście do zagadnień bezpieczeństwa pracy wpisuje się chyba
w misję firmy, która w tym trudnym biznesie nigdy nie może stracić z oczu pracownika?
– Pracownicy to największy potencjał
firmy. To oni są gwarancją sukcesów biznesowych. Dbałość o nich przekłada się
na ekonomiczne efekty potwierdzone licznymi nagrodami czy wynikami w rankin-

Misją Lotos S.A. jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz
przerobu węglowodorów, handlu produktami najwyższej jakości. Projektowe zdolności przerobowe rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku wynoszą 10,5 mln t rocznie.
Grupa Lotos S.A. ograniczyła lub wyeliminowała m.in. zagrożenia związane z upadkiem z wysokości, narażeniem na działanie czynników chemicznych, zatruciami, pożarem, wybuchem. Wdrożony został system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości na stanowisku rozładunku cystern kolejowych PZC. Szkodliwe substancje
chemiczne zostały zastąpione innymi, mniej szkodliwymi. Stanowiska pracy z narażeniem na kontakt z substancjami szkodliwymi wyposażono w oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa. Zamontowano dodatkowe podesty wykorzystywane przy pracach na wysokości, osłony, siatki ochronne, wyposażono pracowników w głośnomówiące zestawy
słuchawkowe, przeanalizowano i zmodernizowano oznakowanie dróg wewnętrznych
i system ruchu pojazdów wewnątrz przedsiębiorstwa. Określono i wdrożono wymagania bezpieczeństwa dotyczące kontrahentów spółki. Pracodawca wprowadził dodatkowe wewnętrzne uregulowania BHP dla prac szczególnie niebezpiecznych. Grupa Lotos S.A. posiada cer tyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym
bezpieczeństwem i higieną pracy.

Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. – OIP Rzeszów
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gach. Nasza pozycja na europejskim rynku jest bardzo satysfakcjonująca.
– Często pracodawcy skarżą się, że inwestowanie w bezpieczeństwo pracy jest
bardzo kosztowne.
– Myślę, że wśród pracodawców wciąż
jeszcze jest bardzo mała świadomość koszów wypadków. Ja rozpatruję je w trzech
kategoriach. Pierwsza, niezbyt dotkliwa
dla pracodawcy, związana jest z absencją
pracownika. Druga natomiast dotyczy
przerwy w produkcji. Gdy zakład o ruchu ciągłym, a takim przecież jest rafineria, przerywa produkcję z powodu wypadku, to straty są ogromne. Także wówczas,
gdy w związku z wypadkiem w zakładzie
trzeba przeprowadzić jakiś remont, a więc
również wstrzymać produkcję.
– Jak w działalności zakładu postrzega
Pan rolę inspekcji pracy? Czy kojarzy się
ona wyłącznie jako organ nadzoru i kontroli?
– Zwykle tego typu organy postrzegane są jako wrogowie firmy. Ja widzę to inaczej. Bardzo cenię sobie doradztwo inspekcji pracy. Wielokrotnie byliśmy
„prześwietlani” przez urząd. Kontrole czy
audyty zawsze odbierałem jako naukę,
czyli wskazywanie na zagadnienia zawiązane z funkcjonowaniem zakładu, które
trzeba poprawić. Inspekcję pracy traktuję jak partnera.

– Co czuje pracodawca, który otrzymał tytuł „Pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej”?
– Dużą satysfakcję. Od lat, wspólnie
z kolegami prowadzę sprawy dotyczące
m.in. bezpieczeństwa pracy. Zważywszy
na charakter i wielkość firmy, nie jest to
proste. Panuje opinia, że duży ma zawsze
łatwiej, ale moim zdaniem tak nie jest. Oto
przykład: w ub.r. kończyliśmy chyba największy program inwestycyjny w przemyśle przetwórczym, „Program 10+”. Była to
budowa nowych instalacji, które zwiększyły moce przetwórcze docelowo o 75%. Pracowało przy tym 100 firm różnej wielkości,
o różnej kulturze bezpieczeństwa pracy,
a przecież działały tam instalacje, w których przelewne były palne węglowodory,
pracowały urządzenia o wysokich temperaturach i ciśnieniach. Chodziło o to, żeby te
wszystkie firmy przekonać, by wdrożyły
u siebie systemy bezpieczeństwa, żeby cała ta machina zadziałała. Udało się, dlatego cieszę się, że doceniono nasz zakład.

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Grupa LOTOS S.A. – OIP Gdańsk
I P 12/2011
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Dr nauk prawnych. Przez ponad 20 lat zajmowała
stanowisko dyrektora Departamentu Prawa Pracy
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Była
członkiem Rady Ochrony Pracy VIII i IX kadencji.
Pełniła m.in. funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Eugenia Gienieczko

Józef Gierasimiuk

Od przeszło 40 lat zawodowo związany z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Obecnie stoi na czele
Zespołu ds. Certyfikacji Maszyn i Elementów Bezpieczeństwa. Działa w Naczelnej Organizacji Technicznej oraz w Stowarzyszeniu Ochrony Pracy.

– W uzasadnieniu wniosku o przyznanie Pani Nagrody im. H. Krahelskiej wskazano na Pani wieloletnie doświadczenie zdobyte
na stanowisku dyrektora Departamentu Prawa Pracy w MPiPS. Jak
przełożyło się to na konkretne rozwiązania dotyczące ochrony pracy i praw pracowniczych?
– Właściwie cała działalność po 1989 roku jest niezwykle istotna.
Uczestniczyłam w tworzeniu nowego prawa, a pomocne w tym były wyjazdy do ministerstw starych krajów Unii Europejskiej, w których
uczyliśmy się reagowania na zupełnie nową rzeczywistość. Wtedy powstały projekty ustaw o związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych czy o organizacjach pracodawców. Moim autorskim
pomysłem była np. instytucja mediatora. Nie tylko ja zdawałam sobie wówczas sprawę z wagi tych przepisów. Z tego, że np. wdrożenie Planu Balcerowicza będzie bardzo bolesne dla ludzi. Przecież wiązało się to ze zwolnieniami grupowymi. Nikt nie wiedział, jak będą
one wyglądały, jaka będzie ich skala.
– Trudne chyba było to, żeby nie stracić z pola widzenia człowieka?
– Wiedzieliśmy, że od rozwiązań prawnych, które opracujemy, dotyczących m.in. osłon pracowniczych, socjalnych – wiele zależy. Odczuwaliśmy ciężar odpowiedzialności i działania pod presją czasu.
Dlatego prace trwały bez przerwy, także nocą. Zdarzało się bowiem,
że do ministerstwa przyjeżdżali ludzie, którzy zostali zwolnieni w ramach zwolnień grupowych, a w ogóle nie wiedzieli, co to jest.Tłumaczyliśmy, o co chodzi, gdzie powinni się zgłosić, że przysługują

im odprawy, że są urzędy pracy, do których należy się udać. Informowaliśmy też o pomocy inspekcji pracy, do której można zgłosić
skargę, gdy pracodawca narusza prawa pracownicze. To była niemal
praca u podstaw.
– Czy przepisy te rzeczywiście nadążały za życiem?
– Tak. Sprawdziły się znakomicie, np. ustawa o zatrudnieniu, w której po raz pierwszy była mowa o urzędach pracy, funduszu pracy. Pakt
o przedsiębiorstwie państwowym, do którego weszła też ustawa o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych tworzona u mnie,
w Departamencie Prawa Pracy. Prowadziłam pierwszy etap rokowań
nad Paktem. Prace zakończyły się sukcesem. W ustawodawstwie prawa pracy to był krok milowy. Kolejnym było dostosowanie polskiego prawa pracy do przepisów unijnych, w którym także mam pewien
udział.
– Jako członek Rady Ochrony Pracy uczestniczyła Pani w pracach
zespołów problemowych. Co Pani zdaniem w praktyce daje analiza
takich tematów, jak np. kontrola legalności zatrudnienia, czas pracy czy ocena zjawisk dyskryminacji?
– Rada Ochrony Pracy niekiedy wydaje się takim idealistycznym ciałem i sądzę, że o to właśnie chodzi. Ważne przecież jest to, żeby ludzie
tego gremium, patrząc na problemy ochrony pracy z różnych perspektyw, wypracowywali idealne rozwiązania. Oczywiście należałoby dążyć
do tego, żeby działania Rady były skuteczne.

– W sprawach bezpieczeństwa technicznego wśród fachowców
jest Pan niekwestionowanym autorytetem. Jak dochodzi się do takiej pozycji?
– Poprzez swoje dokonania. Zaczęło się od pracy w Zakładzie Maszyn Budowlanych ZREMB, jako konstruktor. Szef powtarzał nam,
że na każdą maszynę trzeba patrzeć nie tylko pod kątem tego, co
ona ma robić, ale przede wszystkim, że ma nie zagrażać człowiekowi. Kiedy w 1968 roku trafiłem do pracy w Centralnym Instytucie
Ochrony Pracy, to wspólnie z inż. F. Głuskim przygotowaliśmy wytyczne do oceny maszyn tzw. zieloną książeczkę. W 1974 roku ministerstwo pracy zaleciło jej stosowanie. Przedstawiliśmy w niej zagrożenia związane z maszynami oraz wskazaliśmy, jak zagrożenia te
można oceniać i je zmniejszać.
– Nie mniej istotna była chyba Pana działalność związana z normalizacją dotyczącą maszyn?
– Tak. Brałem udział w takich pracach, zarówno w kraju, jak
i w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Do dziś zajmuję się
tym w Komitecie Technicznym 158. Przygotowujemy podstawowe
normy z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii dla konstruktorów maszyn oraz dla prowadzących ich ocenę w ramach systemu
funkcjonującego w Unii Europejskiej.
– Mówi się, że Unia narzuciła nam reżim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo maszyn i urządzeń.

– Moim zdaniem, przepisy unijne dotyczące użytkowania maszyn
w znacznym stopniu pokrywają się z naszymi, wcześniej obowiązującymi. One, niestety, nie zawsze były przestrzegane. Unia wprowadziła pojęcie ryzyka zawodowego, wskazując na to, że nie można w 100%
zapewnić bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Gdyby tak było, to nie
dochodziłoby do wypadków. Wszystkie prace są przecież wykonywane z zapewnieniem bezpieczeństwa na określonym poziomie ryzyka.
– Nie sztuką jest być teoretykiem, lecz umieć praktycznie wykorzystywać wiedzę. Pan z powodzeniem łączy jedno i drugie. Jak Pan
to robi?
– Wiąże się to ze znajomością potrzeb i funkcjonowania zakładów
produkcyjnych. Chodzi o to, by przygotowywane rozwiązania techniczne mogły być wykorzystywane w praktyce przemysłowej. Gdy
jestem w zakładzie, to zwracam uwagę na to, by stosowane zabezpieczenia spełniały funkcje ochronne.
– Dlaczego tak się dzieje?
– To złożony problem. Wydaje się, że słaba znajomość zagrożeń,
niska kultura bezpieczeństwa i aspekty ekonomiczne powodują, że
nie zawsze ludzie stosują urządzenia ochronne. Pamiętam taki wypadek, w którym pracownik stracił rękę, bo na oburęczne urządzenie sterowania prasą nałożył samodzielnie zrobiony przyrząd do sterowania jedną ręką. Przypominam więc, że jeżeli urządzenie
techniczne jest sprawne, to stale działa tak samo i jest bardziej niezawodne niż człowiek.

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Zakład produkuje chleb i galanterię piekarniczą od roku 1999. W 2006 r. zapadła decyzja o wyprowadzce ze starej piekarni i budowie nowego obiektu.
Pracodawca znacznie wyeliminował zagrożenia dla zdrowia pracowników – zapylenie, hałas i gorący mikroklimat. Mąka jest magazynowana w silosach i automatycznie przesiewana. Mechaniczne, sterowane elektronicznie miesiarki posiadają ochronne i automatyczne wyłączniki, uniemożliwiające dostęp do ruchomych elementów urządzenia. Linia do wypieku
chleba wyposażona jest m.in. w nóż do nacinania kęsów ciasta, piec tunelowy wypieku
chleba oraz urządzenie do automatycznego krojenia i pakowania gotowego wyrobu. Zakład wyposażony jest również w nowoczesną maszynę do produkcji bułek, sterowane
elektronicznie garownie, piec cyklotermiczny i piece obrotowe. W celu zapewnienia wysokiego komfortu pracy w pomieszczeniach produkcyjnych zastosowano podwieszany
system filtracji i nawiewu oczyszczonego powietrza. Przeprowadzona z udziałem pracowników ocena ryzyka zawodowego jest systematycznie aktualizowana. Pracodawca popularyzuje wiedzę o ochronie pracy, organizując dodatkowe szkolenia i dystrybuując publikacje. Odchylenia od ustalonych norm odnotowane są codziennie w „Raporcie pracy”.
Raporty służą pracodawcy do omówienia występujących w procesie pracy zakłóceń podczas cotygodniowych spotkań z pracownikami.

Zakład istnieje od roku 1982. Założycielami i właścicielami firmy są Barbara i Izydor Zubowiczowie.
Pierwszym produktem sprzedawanym na rynku lokalnym były lody według tradycyjnych receptur. Następnie zajęto się wypiekaniem pączków, ciast i tortów. Produkcja cukiernicza została poszerzona o wypiek chleba i bułek, a po wybudowaniu nowej siedziby zakładu również o pieczywo półcukiernicze oraz różnego rodzaju pieczywo śniadaniowe.
Pomieszczenia pracy usytuowane są na jednym poziomie. Wyeliminowano powierzchnie nierówne i śliskie. Obniżono emisję hałasu i drgań dzięki wymianie maszyn
na nowe. Ograniczono transport ręczny dzięki zakupowi mobilnych regałów i wózków.
Pracodawca dużą wagę przywiązuje do oceny ryzyka i zarządzania czynnikami zagrożeń związanymi z przeciążeniem psychicznym i stresem zawodowym. Na uwagę zasługuje projekt „Zarządzanie wiekiem”, który służy przekazywaniu wiedzy i umiejętności pracowników doświadczonych młodym ludziom rozpoczynającym pracę w zakładzie.
Wymagania dostosowuje się do predyspozycji i możliwości fizycznych pracowników.
Pracodawca zapoznaje zatrudnionych z zagadnieniami bezpieczeństwa w zakładach cukierniczo-piekarniczych, opisami wypadków oraz obowiązującymi przepisami. Stanowiska pracy wizytuje okresowo lekarz medycyny pracy.

P.P.H. Bogusz s.c. Bogumiła i Wiesław Bogusz – OIP Łódź
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Poseł na Sejm III, V i VI kadencji. Pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Członek Rady Ubezpieczonych oraz Rady Ochrony Pracy, której przewodniczył w latach 2005-2008. Od 1980 roku działa w NSZZ „Solidarność”.

Stanisław Szwed

Eugeniusz Śliwiński

– Podczas pełnienia wielu funkcji, ze szczególną troską odnosił
się Pan do kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy, ochroną
praw pracowniczych. Co zdeter minowało takie Pana podejście
do tych zagadnień?
– Na pewno wpływ na to miała moja praca zawodowa, a później praca związkowa i parlamentarna. Zaczynając pracę jako elektryk, zostałem oddelegowany do pracy w hartowniach. Każdy, kto wie, co to jest
hartownia, może zdać sobie sprawę z tego, jakie tam panowały warunki, zwłaszcza w realiach lat 70. Bliżej im było do XIX, a nie XX wieku. To był dla mnie impuls do działania w kierunku zmian i pomocy
pracownikom. Dlatego moją działalność rozpocząłem od społecznego inspektora pracy w swoim zakładzie.
– Żeby stanowić prawo uwzględniające np. zasadę nierówności
stron stosunku pracy, trzeba znać realia, w których praca jest wykonywana.
– Przede wszystkim stanowione przepisy powinny przeciwdziałać patologiom. Winny być tak konstruowane, żeby były jasne i zrozumiałe – nie tylko dla prawników, ale również dla pracowników. Należy przy tym pamiętać, że nawet najlepsze przepisy nie zastąpią
właściwych relacji międzyludzkich. Jeżeli pracodawca będzie nastawiony wyłącznie na osiąganie zysków, to najdoskonalsze prawo nic
nie pomoże, podobnie jak najsurowsze kary. Na pewno łatwiej stanowić przepisy prawa tym, którzy mieli do czynienia z określonymi
problemami. Doświadczenie jest tu bezcenne, bo wzięte z życia.

– Kiedy był Pan przewodniczącym ROP VIII kadencji, wprowadził
Pan procedury dotyczące egzekwowania informacji o sposobie realizacji wniosków zawartych w stanowiskach Rady od organów administracji publicznej, do których były kierowane. Jaki jest efekt stosowania tych procedur?
– Rzeczywiście, wcześniej ja, a potem obecna przewodnicząca Rady dążyliśmy do tego, by adresaci zaleceń zawartych w stanowiskach
ROP byli zobligowani do ich realizacji. Tego nie udało się jednak
osiągnąć, potrzeba zmienić skład Rady, tak żeby pięć osób desygnowanych przez premiera do Rady stanowili ministrowie. To byłoby
rozwiązanie idealne, bo już na poziomie omawiania problemów
mielibyśmy ludzi, którzy są decydentami. W sytuacji osób reprezentujących ministerstwa, nie ma takiego przełożenia.
– Jakie są obecnie najważniejsze wyzwania stojące przed ROP?
– Przede wszystkim ochrona wynagrodzeń pracowników i problem tzw. umów śmieciowych. Ze sprawozdania PIP wynika, że sytuacja jest niedobra i niestety pogarsza się, a nie można wszystkiego tłumaczyć kryzysem. Będziemy zwracać szczególną uwagę
na bezpieczeństwo pracy i związane z tym gigantyczne koszty wypadków przy pracy. To są nie tylko pieniądze, które traci gospodarka, pracodawcy, ale budżet państwa, który wypłaca świadczenia. Nie
wolno oczywiście zapominać o kosztach społecznych czy ludzkich,
których nie da się przeliczyć na żadne pieniądze.

– Niewielu pasażerów widziało wnętrze elektrowozu, nie mówiąc
już o prowadzeniu pociągu. Czy to stresująca praca?
– Samo prowadzenie jest proste, dopóki nie dzieją się rzeczy odbiegające od normy. Wtedy zaczyna się piekiełko. Pociąg pędzi 120
km/h, a na decyzję zostaje ułamek sekundy, bo droga hamowania wynosi 700 m. Czas przejazdu pociągu jest sztywny, a warunki atmosferyczne bywają zmienne. Najbardziej stresują te chwile, gdy samochód podjeżdża ostro do przejazdu. Do dziś pamiętam, jak
uderzyłem lusterkiem bocznym w naczepę, a kierowca nawet tego
nie zauważył. Kiedyś dróżniczka nie zamknęła przejazdu i stopniami lokomotywy zmiotłem tablicę rejestracyjną z mikrobusu. Nic się
nikomu nie stało.
– Dąży Pan do zwiększenia bezpieczeństwa na kolei. Dzięki Panu wyeliminowano niebezpieczne hamulce…
– Wymiana klocków hamulcowych z żeliwnych na tzw. kompozyty to wymóg unijny. Niestety, klocki polskiego producenta nie spełniały wymagań, np. zostawiały na szynach pył, co wydłużało drogę
hamowania następnego pociągu. Często przy ujemnej temperaturze
w ogóle nie hamowały. O mało nie doszło do tragedii, gdy nagle naprzeciwko siebie znalazły się dwa pociągi, a jeden z powodu oblodzenia klocków z kompozytów nie mógł hamować. Dzięki refleksowi dyżurnej ruchu i maszynistów nie doszło do katastrofy. Dopiero
teraz otwarcie prowadzi się testy.

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Przedsiębiorstwo powstało w 2005 r. jako jeden z zakładów grupy Eaton Vehicle Group EMEA. Podstawową działalnością firmy jest produkcja na potrzeby motoryzacji: sprężarek, mechanizmów różnicowych i sprzęgieł.
Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym. Przebudowana została linia montażu sprzęgieł i mechanizmów różnicowych, na której od podstaw zaprojektowano ergonomiczne stanowiska pracy. W firmie wdrożono programy, mające
na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, m. in.: program oznakowania miejsc niebezpiecznych, program sprawdzania poprawności działania maszyn i urządzeń po naprawie przez
dwie niezależne wykwalifikowane osoby, program ochrony rąk, polegający na doborze
narzędzi pracy lub środków ochrony indywidualnej przy udziale pracowników, a także
programu Lock Out Tag. W zakładzie działa zespół do spraw ergonomii, który przeprowadza cykliczne audyty procesów produkcyjnych i formułuje wnioski dotyczące działań
profilaktycznych. Obecnie wdrażany jest plan ograniczenia zagrożeń związanych z obciążeniem mięśniowo-szkieletowym, dzięki zastosowaniu systemu manipulatorów w procesie produkcji. Eaton Automotive Components Sp. z o.o. posiada certyfikat zarządzania system bezpieczeństwa i higieną pracy OSHAS, a także korporacyjny system
zarządzania BHP MESH (Management Environmental Safety and Health).

– Innym Pana sukcesem był zakaz wprowadzenia wadliwego systemu kontrolnego sygnalizacji w kabinie maszynisty.
– W 1995 r. wprowadzano system powtarzający obraz semafora
w kabinie maszynisty. Marzenie każdego maszynisty, zwłaszcza we
mgle. Ale system przekłamywał. Z pomocą przyszła inspektor Ewa
Major z PIP w Gdyni. To ona, gdy próbowano nas lekceważyć, zaproponowała, że pojedzie pociągiem i sprawdzi. Z trasy Gdynia-Inowrocław-Katowice zgłosiliśmy 213 uwag! Kiedy po tygodniu spotkaliśmy się u dyrektora Północnej DOKP, jeden z panów, ku mojemu
zaskoczeniu, powiedział: „tylko jedno zgłoszenie na całej linii”.
A pani inspektor na to: „A gdzie się podziało pozostałych 212?”. Okazało się, że to dyżurni nie przekazywali dalej informacji o wadach
urządzenia. System ostatecznie wycofano.
– Podnoszenie standardów bezpieczeństwa to trudny proces. Czy
był taki moment, że już miał Pan zwyczajnie dosyć?
– Miałem. Był wypadek kolejowy. Próbowano zatuszować sprawę.
Za moimi plecami zawarto ugodę, uznając winę maszynisty. To
mnie zniechęciło. Na szczęście kolega mnie przekonał, że warto wytrzymać jeszcze trochę. I teraz nie żałuję. Moja postawa znalazła akceptację załogi, która wybrała mnie na społecznego inspektora pracy w 1981 r. Pełniłem tę funkcję do emerytury z ponad 90%
poparciem. Powiedziano mi – będziesz do końca pracy w zakładzie. I byłem.

MCD Electronics Sp. z o.o. oferuje montaż parkietów SMD, lutowanie THT, kompleksową obróbkę mechaniczną, malowanie prążkowe, nadruk obudów. Szczyci się projektami autorskimi m.in. systemem automatyki budynkowej DOMITO oraz DOMITO Industrial. Projektuje i wykonuje elektronikę
do stołów operacyjnych, lamp operacyjnych technologii LED, łóżek do intensywnej
terapii, unitów stomatologicznych oraz foteli zabiegowych. Projektuje i buduje awaryjne oświetlenie.
Firma wybudowała hale produkcyjne, w których wyeliminowano bariery architektoniczne. Wartości NDS/NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy utrzymują się poniżej poziomu 0,2. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym, bezpiecznym parkiem maszynowym. W pomieszczeniach pracy zainstalowana została
wentylacja centralna i stanowiskowa oraz klimatyzacja. Firma powołała specjalistyczną grupę zbierającą informacje od pracowników na temat zagrożeń i nieprawidłowości zidentyfikowanych podczas pracy. Pracodawca wdrożył metodę 5S, służącą utrzymaniu ładu i porządku na stanowisku pracy. Pracownicy zakładu na bieżąco są
infor mowani o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, zaistniałych w zakładzie.
Uczestniczą w dodatkowych szkoleniach, ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy i rozwój umiejętności organizacyjnych.

Eaton Automotive Components Sp. z o.o. z Tczewa – OIP Gdańsk
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Od 1980 r. pracownik Polskich Kolei Państwowych
na stanowisku maszynisty. Od 1991 r. członek
Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych
w Polsce. Współtwórca i przewodniczący Komisji
Obrony Praw Pracowniczych, odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla ZZM”.
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MCD Electronics Sp. z o.o. z Żywca – OIP Katowice
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Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”, członek zespołu KK NSZZ „S”
ds. Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska,
twórca Biura Ochrony Środowiska Pracy i Klubu
Społecznych Inspektorów Pracy, koordynator konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom”.

Marcin Tyrna

Ewa Wągrowska-Koski

– Czy jako koordynator konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom” potrafi Pan wskazać na Podbeskidziu firmę, która zasługuje na takie miano?
– Jest ich co najmniej kilka. Doskonałą opinią cieszą się np. zakłady Bielmar produkujące margaryny. Wymieniam je, ponieważ to
spółka pracowników, którzy pokazali, że takie firmy mogą funkcjonować i być przykładem wzorowego traktowania zatrudnionych ludzi.
– Dlaczego pracodawcy przyjaźni pracownikom wciąż stanowią
mniejszość?
– Ponieważ przestrzeganie przepisów wiąże się z kulturą osobistą oraz moralnością. Ja zostałem wychowany w duchu pragmatyzmu Śląska Cieszyńskiego, czyli jak postępować, żeby nie przyniosło to złych efektów. To taka prewencja, w której najważniejsza jest
umiejętność przewidywania. Kiedy stanie się nieszczęście, potrafimy rozdzierać szaty, pytając, dlaczego ktoś musiał zginąć. A powinna być refleksja – czy zrobiliśmy wszystko, żeby on nie zginął?
A może postępowaliśmy w taki sposób, że kiedyś musiało dojść
do nieszczęścia? Zbyt często tragedie rozgrywają się tam, gdzie pracodawca jest nastawiony na szybki zysk za wszelką cenę.
– Stworzył Pan Biuro Ochrony Środowiska Pracy Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Skąd taki pomysł?
– Zawsze uważałem, że człowiek przede wszystkim chce żyć.
A skoro idzie do pracy, żeby na to życie mieć pieniądze, to chce je za-

rabiać bezpiecznie i zdrowo. Jestem frezerem. W latach 70. XX wieku stałem przy maszynie, ale to właśnie wtedy po raz pierwszy wygrałem konkurs z dziedziny bhp. A kiedy los zrządził, że miałem moc
decyzyjną, nie zapomniałem o tym. W czasie przemian ustrojowych
było tyle ważnych spraw, że ochrona środowiska pracy została zepchnięta na margines. Politycy nie mieli głowy, żeby się tym zajmować. Uznałem, że to zadanie dla związku.
– Stworzył Pan również Klub Społecznych Inspektorów Pracy. Jaki jest jego cel?
– Przede wszystkim integracja środowiska. To bardzo trudna praca. Przyszli do mnie przedstawiciele związku metalowców i przedstawili pomysł stworzenia takiego klubu. Zawsze miałem szczęście
do spotykania na swojej drodze mądrych ludzi, dlatego od razu podchwyciłem ich pomysł. Chodziło o to, by inspektorzy nie czuli się zostawieni sami sobie. Organizujemy spotkania okolicznościowe, prelekcje merytoryczne, żeby mogli porozmawiać, wymienić się
doświadczeniami, poczuć, że mają wsparcie.
– Czym jest dla Pana nagroda im. Haliny Krahelskiej?
– To ogromny zaszczyt. Patrzę na nazwiska ludzi, którzy ją otrzymali przede mną i mam poczucie, że to wspaniali ludzie, naukowcy,
którzy zasłużyli na nią swoimi dokonaniami. Ja jestem zwykłym wyrobnikiem, frezerem. Nie mam dorobku naukowego. Po prostu robiłem to, co uważałem za słuszne.

– Zajmuje się Pani chorobami zawodowymi. Które z nich były plagą XX wieku, a jakie są obecnie?
– Kiedy zaczynałam karierę, dominowały zatrucia przewlekłe metalami – ołowiem, rtęcią, uszkodzenia słuchu i zespół wibracyjny wywoływany przez drgania mechaniczne. No i pylice płuc. Dzisiaj nie zostało praktycznie żadne z zatruć przewlekłych. Zmniejszyła się liczba
uszkodzeń słuchu, co jest wynikiem poprawy warunków pracy. Potem
był okres, kiedy na pierwsze miejsce wysunęły się choroby narządu
głosu nauczycieli. Program profilaktyczny, nauka emisji głosu i rehabilitacja spowodowały, że obserwujemy spadek liczby tych chorób. Natomiast dominują choroby zakaźne spowodowane czynnikami biologicznymi występującymi w środowisku pracy. Kiedyś było to wirusowe
zapalenie wątroby typu B, po wprowadzeniu szczepień ochronnych sytuacja znacznie się poprawiła. Niestety, na wirusowe zapalenie wątroby typu C szczepionki nie ma. Wśród leśników i rolników króluje borelioza, wywołana przez ukąszenie zakażonych kleszczy.
– A choroby pośrednio związane z warunkami pracy?
– To takie, których wystąpienie trudno jednoznacznie powiązać
z pracą. Najczęściej są to bóle i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
czy choroby układu krążenia. Ale na rozwój tych dolegliwości mogą
mieć wpływ także: tryb życia, sposób spędzania wolnego czasu,
wreszcie wiek i różnego rodzaju używki oraz dieta. W innych krajach
Unii te choroby także nie są wpisane do rejestru chorób zawodowych.

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Podstawową działalnością Johnson Controls International Sp. z o. o jest produkcja foteli samochodowych dla fiata, opla, forda i lancii. Firma finansuje studia zawodowe pracownikom, wdraża program
„Kuźnia talentów”, obejmuje kadrę profilaktyczną opieką lekarską. Zakład wyposażony jest w nowe, bezpieczne maszyny i urządzenia. Pomiary stężeń i natężeń – hałasu, drgań mechanicznych i czynników chemicznych nie przekraczają dopuszczalnego poziomu. W halach
produkcyjnych wdrożono rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo ciągów technologicznych i komunikacyjnych. Wyodrębniono i oznakowano ciągi komunikacyjne. Wdrożono programy naprawcze, które objęły m.in. stworzenie systemu blokowania dostępu do stref niebezpiecznych, zapewnienie warunków do bezpiecznego odśnieżania
dachów hal montażowych, ograniczenie ruchu wewnątrzzakładowego samochodów ciężarowych. Funkcjonuje system powiadamiania o wydarzeniach potencjalnie wypadkowych lub zagrożeniach. Wykonywane są codzienne przeglądy stanowisk pracy i miesięczne przeglądy warunków pracy. Na dorocznym spotkaniu europejskich zakładów
koncernu każdy oddział prezentuje dokonania, w tym rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy. W spółce funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, w tym bezpieczeństwem i higieną pracy.

Johnson Controls International Sp. z o.o., Oddział Bieruń – OIP Katowice
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Wybitna specjalistka w dziedzinie medycyny pracy,
związana z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dr.
med. Jerzego Nofera w Łodzi. Autorka lub współautorka blisko setki publikacji dotyczących ochrony zdrowia osób pracujących. Od 2008 roku jest
prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
– A na jakie choroby zawodowe narażony jest lekarz medycyny
pracy?
– Przede wszystkim na stres. W mojej specjalności lekarza
orzecznika problemem są sytuacje konfliktowe z pacjentami. To często osoby roszczeniowe, które mają pretensje, że kiedy rozpoczynały pracę kilkadziesiąt lat temu, były zdrowe, a teraz już nie są. A ja
nie wszystkie takie przypadki mogę uznać za choroby zawodowe.
Orzecznictwo to bardzo odpowiedzialna część mojej działalności.
Ode mnie zależy, czy człowiek będzie mógł nadal wykonywać pracę.
A w wielu sytuacjach są określone standardy, które pracownik, ze
względu na wiek, przestaje spełniać. Kiedyś byłby przesunięty
na inne stanowisko, teraz najczęściej zostaje zwolniony z pracy.
– W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że ranga lekarza medycyny pracy w krajach Unii Europejskiej jest dużo większa niż
w Polsce. Z czego to wynika?
– To się powoli zaczyna zmieniać, głównie za sprawą zagranicznych firm, które mają u nas swoje przedstawicielstwa. W krajach starej Unii lekarz medycyny pracy jest inaczej związany z pracodawcą.
Wizytuje i ocenia stanowisko pracy, udziela się w komisjach oceny
stanu zdrowia i warunków pracy. Występuje z inicjatywą organizowania programów profilaktycznych. Jest doradcą. W Polsce nadal
jest ograniczony do przeprowadzania badań profilaktycznych. A to
za mało.

Saint Gobain Sekurit HanGlas to międzynarodowa grupa powstała w 1665 roku. Produkuje m.in.
szkło, opakowania szklane, włókna wzmacniające, materiały izolacyjne, budowlane, systemy wodno-kanalizacyjne czy materiały ścierne. Zakład w Żarach prowadzi działalność od 1904 roku. Obecnie to spółka joint venture stworzona przez Saint Gobain Sekurit z koreańską firmą HanGlas.
Produkuje szyby na rynek pojazdów użytkowych, takich jak autobusy, samochody ciężarowe, pociągi i inne.
Zakład ma nowoczesną linię produkcyjną. Efektem okresowej oceny ryzyka zawodowego była poprawa warunków pracy, a działań profilaktycznych m.in. montaż obudów pieców hartowniczych, wyposażenia urządzeń w dodatkowe ogrodzenia i bramy
bezpieczeństwa a także optymalizacja oświetlenia stanowisk pracy. Wyznaczono
i oznakowano ciągi komunikacyjne oraz miejsca niebezpieczne i potencjalnie niebezpieczne. Wdrożono, według pomysłu załogi, rozwiązania wspomagające ręczne przemieszczanie szyb. Realizowane są akcje dla pracowników służące wyrabianiu właściwych nawyków w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, np.: „Trzymaj się poręczy, dojdziesz
bezpiecznie”. Wdrożony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
OHSAS 18001 a ocena ergonomiczna PLM stanowisk pracy stanowi integralny element oceny ryzyka zawodowego.

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Zakład Żary – OIP Zielona Góra
12/2011 I P
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Gala Laureatów

Fot. A. Jaworski

Zamek Królewski 22 listopada 2011 r.

Czas pracy kierowców
Definicja czasu pracy zawarta jest w art. 6 ustawy o czasie pracy kierowców. Stanowi on, że czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, który obejmuje wszystkie
czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. Głównym elementem czasu pracy
kierowcy jest czas prowadzenia pojazdu.
Do czasu pracy kierowcy w transporcie
osób, poza czasem prowadzenia pojazdu,
zaliczany jest nadzór nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi, a w transporcie
towarów, nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem. Nadto do czasu pracy zaliczane
są wszystkie prace niezbędne do wykonania przewozu, takie jak czynności spedycyjne, administracyjne oraz utrzymanie pojazdu w czystości.

W gotowości
Zgodnie z art. 6 ust. 2 omawianej ustawy do czasu pracy kierowcy zaliczany jest
czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje w gotowości do wykonywania pracy na stanowisku
pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek i rozładunek, których
przewidywany czas trwania nie jest znany
kierowcom przed wyjazdem. Do czasu pracy kierowcy zaliczana jest również 15-minutowa przerwa na odpoczynek.
W praktyce, inspektorzy pracy, którzy
kontrolowali czas pracy kierowców często
spotykają się z sytuacją, w której kierowcy
wadliwie operując selektorem, przełączali urządzenie wyłącznie na czas jazdy
i okresy odpoczynku. Zazwyczaj na wykresówce kierowcy nie zaznaczają innych
okresów aktywności oraz innej pracy. Nie
jest to problemem dla kierowców, albowiem dochody kierowców opierają się
na dietach, a nie na wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Potencjalne wynagrodzenie za pracę w godzinach
nadliczbowych stanowi nieznaczną część
dochodów, które oparte są przede wszystkim na dietach. Niewątpliwie do czasu
zmiany przepisów o dietach z tytułu podróży służbowych, kierowcy nie będą zainteresowani uwidacznianiem swojego faktycznego czasu pracy.
Uwidocznienie rzeczywistego czasu pracy kierowcy nie leży w interesie zarówno
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kierowcy, jak i pracodawcy, ponieważ każda ze stron zainteresowana jest jak najdłuższym czasem prowadzenia pojazdu. Sytuacja ulega pogorszeniu, gdy wysokość diet
uzależniona jest od wysokości przewożonego towaru. Dopiero, gdy kierowca odchodzi z zakładu pracy „przypomina” sobie, że
był zmuszany przez pracodawcę do błędnego przełączania urządzenia i nieuwidaczniania na wykresówkach, czy zapisach tachografu cyfrowego faktycznego czasu
pracy.

Co się wlicza, a co nie
Artykuł 7 ustawy o czasie pracy kierowców zawiera wyłączenia. Do czasu pracy
kierowców nie wlicza się czasu dyżuru,
nieusprawiedliwionych postojów w czasie
prowadzenia pojazdów, dobowego odpoczynku, przerwy wynikającej z przerywanego systemu czasu pracy. W praktyce wyłączenie czasu dyżuru z czasu pracy, rodzi
poważne problemy, gdy kierowca prowadzi
pojazd w załodze dwuosobowej (zjawisko
często występujące w transporcie osobowym). Wykonywanie pracy w załodze dwuosobowej może spowodować, że kierowca
nie wypracuje obowiązującego wymiaru
czasu pracy. W takiej sytuacji pracodawcy
pomniejszają czas dyżuru i wliczają go
do czasu pracy tak, aby kierowca miał wypracowany obowiązujący wymiar czasu pracy. Czas dyżuru opłacany jest odrębnym
wynagrodzeniem tylko wtedy, gdy wykracza poza obowiązujący kierowcę wymiar
czasu pracy do przepracowania. Opierając się na art. 9 ustawy o czasie pracy kierowców należy stwierdzić, że są to praktyki bezprawne, ponieważ przepis jasno
stanowi, że czas spędzony obok drugiego
kierowcy jest czasem dyżuru. Za czas tego
dyżuru kierowcy przysługuje wynagrodzenie określone w przepisach wewnątrzzakładowych nie niższe jednak niż 50% stawki
osobistego zaszeregowania.

Pracodawca powinien w takiej sytuacji
wypłacić kierowcy wynagrodzenie wynikające z jego stawki osobistego zaszeregowania za pełny miesiąc (albowiem to pracodawca powinien zorganizować czas pracy
pracownika w taki sposób, aby mógł on wypracować obowiązujący go wymiar czasu
pracy) i odrębnie wypłacić wynagrodzenie
za czas dyżuru.

Problematyczna przerwa
Bardzo trudnym problemem, z którym
borykają się inspektorzy pracy w trakcie
kontroli związanych z czasem pracy kierowców, jest zagadnienie związane z zakwalifikowaniem przerw przeznaczonych
na odpoczynek. Po sześciu godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż
30 minut, gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin i w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, gdy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 9 godzin (art. 13 ustawy
o czasie pracy kierowców). Do kierowców,
którzy wykorzystują przerwy w prowadzeniu pojazdów na odpoczynek zgodnie
z art. 7 rozporządzenia WE nr 561/2006
nie stosuje się przerwy, o której mowa
w art. 13 w ustawie o czasie pracy kierowców. Art. 7 omawianego rozporządzenia
WE zapewnia kierowcy po okresie prowadzenia pojazdu trwającym co najmniej 4,5
godziny co najmniej 45 minut przerwy. Zarówno w przepisach rozporządzenia WE,
jak i w art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców określono, że przerwa ma wynosić
„co najmniej 45 minut”. Oznacza to, że
kierowca może zrobić przerwę dłuższą
niż 45 minut. Jak inspektor pracy ma odróżnić „nieuzasadniony postój w czasie prowadzenia pojazdu” określony w art. 7 ustawy o czasie pracy kierowców od przerwy
wynikającej z art. 7 rozporządzenia WE
nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
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harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady EWG nr 3821/85 i WE 2135/98, jak
również uchylające rozporządzenie Rady
EWG nr 3820/85? W praktyce pracodawca,
który podważa długość przerwy wykorzystywanej przez kierowcę (traktując ją jako
nieuzasadnioną) powinien każdorazowo
analizować czas pracy kierowcy i wskazywać, które przerwy winny być zaliczone
do czasu dyżuru.
Inspektorzy pracy, którzy kontrolują
omawiane zagadnienie muszą pamiętać,
że kierowcy wykonujący przewozy podlegające rozporządzeniu WE 561/2006 mogą
wykorzystywać odpoczynek dzienny:
– w sposób nieprzerwany tzw. regularny odpoczynek wynoszący 11 godzin,
– regularny dzienny odpoczynek dzielony w taki sposób, że jedna część musi
trwać nieprzerwanie 3 godziny, a kolejna 9 godzin,
– skrócony dzienny odpoczynek oznacza
nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin.
– regularny tygodniowy odpoczynek wynosi co najmniej 45 godzin,

– niezapewnienia kierowcom odpoczynku dobowego,
– niezapewnienia wymaganej przerwy
przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny,
– nieprzestrzegania limitu dziennego
czasu jazdy oraz dwutygodniowego czasu
jazdy.
Podkreślić należy, że nieprawidłowości
częściej występują w małych i średnich zakładach pracy niż w dużych. W tych ostatnich zazwyczaj jest wyodrębniona komórka organizacyjna, która specjalizuje się
na bieżąco w analizowaniu czasu jazdy i odpoczynku kierowców.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą
przede wszystkim małych i średnich przewoźników, którzy nie analizują na bieżąco
czasu jazdy i odpoczynku kierowców, nie
mając ku temu odpowiednich środków
i chęci. Właśnie w tych zakładach występują przypadki nieprzechowywania wykresówek, jak również danych z tachografu cyfrowego przez okres jednego roku.
Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w priorytetowym traktowaniu potrzeby zapewnienia ciągłości funkcjonowania
zakładu, kosztem przestrzegania przepi-

– skrócony tygodniowy okres odpoczynku, oznacza odpoczynek trwający krócej
niż 45 godzin, nie mniej niż 24 godziny.

sów o czasie jazdy. W małych firmach nie
przeznacza się w ogóle lub zapewnia się
w znacznie mniejszym zakresie, niż w dużych zakładach pracy, środków na szkolenie pracowników. Ponadto w małych zakładach pracy stwierdzane nieprawidłowości świadczą o niedostatecznej znajomości przepisów przez kierowców.
Liczne nieprawidłowości dotyczące
skróconego odpoczynku dziennego

Z praktyki inspektorów
pracy
Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie czasu jazdy i odpoczynku dotyczą trzech obszarów:
12/2011 IP

w większości przypadków są wynikiem
niewiedzy zarówno kierowców, jak i pracodawców. Po zakończonym okresie aktywności kierowcom zapewnia się 11-godzinny, a często nawet dłuższy odpoczynek.
Nie robi się tego jednak w czasie 24 godzin od momentu rozpoczęcia pracy.
Oznacza to, że kierowca nie miał zapewnionego wymaganego odpoczynku, albowiem odpoczynek dobowy musi być zapewniony w ramach 24 godzin od momentu rozpoczęcia aktywności kierowcy.
Wadliwie ustalony odpoczynek dzienny
wpływa na przedłużenie dobowego i tygodniowego okresu jazdy. Podkreślić również należy, że stwierdzone nieprawidłowości w większym zakresie dotyczą
transportu krajowego niż międzynarodowego. Wynika to niewątpliwie z faktu, iż
będąc poza granicami kraju, należy niezwłocznie uiścić karę, natomiast na terenie kraju istnieje większa możliwość odwołania się od nałożonej decyzji. Ponadto
w ocenie kontrolujących, kierowcy wykonują pracę w znacznie szerszym zakresie,
niż to wynika z wykresówek. Kierowcy
w sposób nieprawidłowy operując selektorem, nie wykazują faktycznych okresów
swojej aktywności. Wynika to z tego, iż
nie przełączają selektora na załadunek
i wyładunek. Kierowcy oczekując godzinami na załadunek i rozładunek na wykresówce, mają zaznaczoną przerwę w prowadzeniu pojazdu. W takich sytuacjach
system zalicza te przerwy do odpoczynku
lub dyżuru, podczas gdy w rzeczywistości
kierowca przebywał w pojeździe, oczekując na załadunek lub rozładunek. Szczególnie trudna sytuacja występuje w przedsiębiorstwach transpor towych przewożących stal, gdzie oczekiwanie na załadunek i rozładunek wynosi od kilku do kilkunastu godzin.
W trakcie kontroli inspektorzy pracy
spotykają się z zarzutami pracodawców,
którzy podnoszą, że pracownicy mający
świadomość, że przestaną świadczyć pracę w dotychczasowym zakładzie, w sposób złośliwy i celowy naruszają przepisy,
chcąc narazić pracodawców na dodatkowe
koszty prowadzenia działalności. Dlatego
też proponowana zmiana przepisów przewiduje możliwość karania kierowców, co
niewątpliwie przyczyni się do wyeliminowania tego typu praktyk.
Kierowcy nie przełączają tachografów
i nie wykazują innych prac, takich jak załadunek i wyładunek jako czasu pracy co
znajduje odzwierciedlenie w ich wykresówkach.
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Nadmienić należy, że błędne operowanie tachografem ma wpływ na dalsze
uprawnienia pracowników związane z wynagrodzeniem. Pracownik, któremu w ewidencji czasu pracy nie uwidoczniono pracy w godzinach nadliczbowych, czy w porze
nocnej – nie otrzyma z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
Podkreślić jednak należy, że do wadliwie
prowadzonej ewidencji czasu pracy przyczyniają się sami kierowcy, nie przełączając tachografów na inne prace, w szczególności na trasach międzynarodowych. Mają
oni bowiem świadomość, że przy przekroczeniu normatywnego czasu pracy nie będą mogli wyjeżdżać w trasy. Oznacza to dla
nich utratę prawa do diety z tytułu podróży poza granicami kraju. W sytuacji, gdy
ich wynagrodzenie za pracę ustalone jest
na poziomie minimalnego wynagrodzenia,
dieta z tytułu podróży służbowej pełni rolę wynagrodzenia, a pracownicy są zainteresowani stałymi wyjazdami. Utrata ewentualnego prawa do wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych zrekompensowana jest wysokością diety. Procederem
takim zainteresowany jest również pracodawca, który od wynagrodzeń płaci podatki natomiast nie płaci ich od diet.
W zakładach transportowych świadczących usługi w zakresie przewozu materiałów
pracodawcy nie opracowują harmonogramów pracy, zasłaniając się niewiedzą w zakresie terminu ewentualnego zlecenia.
Powoduje to przy kierowcach zatrudnionych na trasach międzynarodowych zatrudnianie ich faktycznie w zadaniowym
systemie czasu pracy, przy zapisach w regulaminie pracy, że wykonują swoją pracę
w równoważnym systemie czasu pracy.
W zakładach produkcyjnych, w których
kierowcy rozwożą towar klientom, wprowadza się równoważny system czasu pracy
bez opracowywania harmonogramów pracy.
Prowadzi to do sytuacji, w której nie
jest możliwe ustalenie prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dobowych.
Kontrole ujawniają, że kierowcom nagminnie nie wypłaca się odrębnego wynagrodzenia za czas dyżuru, pomimo, że system wykazuje, że kierowca pełnił dyżur.
Reasumując, do czasu zmiany przepisów dotyczących sposobu wynagradzania
kierowców będą naruszane przepisy o czasie pracy kierowców, albowiem istniejące
unormowania zachęcają do tego.
Teresa Ostrowska-Pisarek
OIP Katowice
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Ograniczanie zagrożeń w środowisku pracy

Rola społecznego
inspektora pracy (cz.II)

Grażyna Ślawska

Społeczna inspekcja pracy jest instytucją mającą w Polsce ponad 60-letnią tradycję. Podstawą prawną jej działania jest
Ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy1. Ma
szeroki zakres zadań, wśród których najważniejszym jest kontrolowanie zarówno materialnego środowiska pracy i procesów technologicznych z punktu widzenia bhp, jak i prawnej
ochrony pracy, a także uczestniczenie w kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska naturalnego oraz w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy.
Do zadań społecznego inspektora pracy
należy również udział w postępowaniu powypadkowym oraz w działaniu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. Społeczny inspektor pracy, w celu wykonywania ustawowych zdań, ma wiele ważnych uprawnień,
w szczególności: prawo wstępu w każdym
czasie do pomieszczeń i urządzeń w miejscu
pracy, prawo wydawania wiążących dla pracodawcy zaleceń usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień czy zaleceń
wstrzymania prac danego urządzenia technicznego lub określonych robót. Zarówno zadania, jak i uprawnienia społecznej inspekcji
pracy omówiono w pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze
„Inspektora Pracy”.
Przedmiotem kolejnej, drugiej części, będą zagadnienia dotyczące współdziałania społecznej inspekcji pracy z państwowymi organami nadzoru i kontroli nad warunkami
pracy, a także z innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Przybliżone zostaną
kwestie dotyczące informowania i konsultowania pracowników w spawach bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojawi się głos w dyskusji na temat przyszłości działania społecznej
inspekcji pracy.
Szerokie wsparcie
Istotne znaczenie dla wzmocnienia pozycji społecznego inspektora pracy oraz zwiększenia jego roli w ograniczaniu zagrożeń
w środowisku pracy ma prawnie określony
obowiązek współdziałania społecznej inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz
z innym organami nadzoru i kontroli warunków pracy (art. 17 ustawy o SIP). Państwowa

Inspekcja Pracy udziela pomocy społecznej
inspekcji pracy w wykonywaniu przez nią zadań, w szczególności poprzez poradnictwo
prawne czy szkolenia. Inspektorzy pracy kontrolują wykonanie przez pracodawcę zaleceń
i uwag społecznych inspektorów pracy
(art. 18 ustawy o SIP). Na umotywowany
wniosek społecznego inspektora pracy,
uzgodniony z zakładowymi organizacjami
związkowymi, dotyczący spraw zagrożenia
zdrowia i życia pracowników, inspektorzy
pracy przeprowadzają kontrolę oraz wszczynają postępowanie w spawach o wykroczenia
przeciwko prawom pracownika (art. 19 ustawy o SIP). Społeczny inspektor pracy ma
prawo uczestniczyć w kontroli przeprowadzanej u pracodawcy przez inspektora pracy
oraz w podsumowaniu wyników kontroli
(art. 20 ustawy o SIP).
Obowiązek współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze społeczną inspekcją pracy
dodatkowo znalazł swoje umocowanie w ustawie z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy2 (art. 14 ust. 1 ustawy o PIP).
Zgodnie z jej zapisami inspektor pracy podczas kontroli współdziała ze społeczną inspekcją pracy, w szczególności poprzez informowanie o tematyce i zakresie kontroli,
analizowanie zgłoszonych uwag i spostrzeżeń, informowanie o wynikach kontroli i podjętych decyzjach oraz udzielanie porad i informacji z zakresu prawa pracy (art. 29 ustawy
o PIP). Państwowa Inspekcja Pracy może,
na wniosek związków zawodowych, prowadzić szkolenie i instruktaż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów
pracy, a także podejmować działania na rzecz
doskonalenia i zwiększenia skuteczności działania społecznej inspekcji pracy (art. 14 ust. 3
ustawy o PIP). Społeczna inspekcja pracy
I P 12/2011

ma prawnie zagwarantowaną pomoc w wykonywaniu zadań również Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego
oraz innych organów nadzoru i kontroli warunków pracy (art. 21 ustawy o SIP). Tak szerokie wsparcie państwowych organów nadzoru i kontroli warunków pracy przekłada się
na zwiększenie skuteczności działania oraz
zmierza do zwiększenia praworządności
i sprawiedliwości w stosunkach pracy w naszym kraju.

cy przy podejmowaniu działań mających
na celu przestrzeganie przepisów i zasad
bhp oraz przy wdrażaniu przez pracodawcę
inicjatyw zmierzających do poprawy warunków pracy5. Służba bhp oraz społeczna inspekcja pracy z mocy prawa wchodzą w skład
zespołu powypadkowego i wspólnie prowadzą postępowanie powypadkowe oraz przygotowują dokumentację powypadkową. Nie ulega wątpliwości, że ta współpraca korzystanie
wpływa na kształtowanie bezpiecznych warunków w miejscu pracy oraz wnikliwe prowadzenie postępowań powypadkowych.

mocy oraz ochrony przeciwpożarowej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
roboczego oraz szkoleń bhp. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp7, od pracodawcy wymaga się konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami spraw dotyczących częstotliwości
i czasu trwania szkoleń okresowych bhp (§ 15
ust. 3). Jak wynika z rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy8, pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami działania w zakresie rozpoznawania
i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz wykonywania
badań, pomiarów i pobierania próbek tych
czynników (§ 2 ust. 2).
Szeroki zakres partycypacji pracowniczej
w sprawach bhp przewiduje rozporządzenie
Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku
pracy9. W myśl tego rozporządzenia pracodawca jest obowiązany udostępniać pracownikom i ich przedstawicielom dane z rejestru
prac i rejestru pracowników narażonych
na czynniki rakotwórcze lub mutagenne, zapewnić im udział w projektowaniu i realizacji
działań zapobiegających takiemu narażeniu
lub ograniczających jego poziom. Ma również obowiązek umożliwić pracownikom i ich
przedstawicielom kontrolę stosowania wymagań prawnych regulujących zasady bhp, informować ich na bieżąco o narażeniu na czynniki rakotwórcze lub mutagenne, a w sytuacjach awaryjnych lub remontowo-konserwacyjnych o przyczynach powstałego narażenia i o środkach zapobiegawczych ograniczających jego poziom (§ 4 ust. 5 pkt 2, § 6).
Z kolei z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
usuwania takich wyrobów10 wynika, że pracodawca jest zobowiązany po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami zapewnić odpowiednie przerwy na odpoczynek dla
pracowników pracujących w środkach ochrony układu oddechowego w narażeniu
na azbest (§ 6). Natomiast na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki11, pracodawca jest obowiązany udostępniać pracownikom

§

Samodzielny organ

Społeczna inspekcja pracy w sposób
szczególny jest powiązana z zakładowymi organizacjami związkowymi, które kierują jej
działalnością (art. 2 ustawy o SIP) oraz przeprowadzają wybory społecznych inspektorów
pracy na podstawie uchwalonych przez siebie
regulaminów wyborów (art. 6 ust. 6 ustawy
o SIP). Społeczna inspekcja pracy zawiadamia zakładowe organizacje związkowe o wydaniu pracodawcy zalecenia wstrzymania
prac danego urządzenia technicznego lub
określonych robót (art. 11 ust. 2 ustawy
o SIP), a także uzgadnia z zakładowymi organizacjami związkowymi wniosek o przeprowadzenie kontroli przez inspektorów pracy dotyczący spraw zagrożenia życia i zdrowia
pracowników (art. 19 ustawy o SIP). Należy
przy tym pamiętać, że społeczna inspekcja
pracy podlega zakładowym organizacjom
związkowym tylko w sferze organizacyjnej,
a nie w zakresie kompetencji przyznanych jej
przez ustawodawcę. Oznacza to, że społeczna inspekcja pracy jest samodzielnym organem. W podejmowaniu decyzji związana jest
tylko obowiązującym prawem, a nie stanowiskiem zakładowych organizacji związkowych3.
Niewątpliwie jednak wsparcie społecznej inspekcji pracy ze strony zakładowych organizacji związkowych zwiększa autorytet i skuteczność jej działania. Wydaje się więc, że
zmiana tej sytuacji w tych zakładach pracy,
w których istnieją zakładowe organizacje
związkowe byłaby niekorzystna dla społecznego nadzoru warunków pracy4. W celu jego
rozszerzenia, warto natomiast postulować
wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach prawnych, aby społeczna inspekcja
pracy mogła być powoływana także u tych
pracodawców, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, bezpośrednio
przez samą załogę lub z udziałem rady pracowników, jeżeli takie przedstawicielstwo
u danego pracodawcy funkcjonuje.
Ustawodawca przewidział również obowiązek współdziałania społecznej inspekcji
pracy ze służbą bezpieczeństwa i higieny pra12/2011 IP

Konsultacje w sprawach bhp

Analizując rolę społecznego inspektora
pracy w ograniczaniu zagrożeń zawodowych
w środowisku pracy, warto jeszcze przywołać
przepisy, które zobowiązują pracodawcę
do przeprowadzania konsultacji pracowników lub ich przedstawicieli w sprawach bhp.
Przedstawicielami pracowników zakładowych
organizacji związkowych lub pracowników
w sprawach bhp mogą być społeczni inspektorzy pracy, mimo że takiego wskazania przepisy prawne wprost nie zawierają. Zgodnie
z art. 23711a K.p. przedstawiciele pracowników do spraw konsultacji w zakresie bhp są
wybierani przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje
nie działają – przez pracowników w trybie
przy jętym w zakładzie pracy. W związku
z tym należałoby postulować wprowadzenie
do przepisów wskazania, z którego wynikałoby, że jeżeli w zakładzie pracy działa społeczny inspektor pracy, to pracodawca z nim
prowadzi konsultacje w sprawach bhp. Takie
rozwiązanie wydaje się najbardziej naturalnym chociażby z tego powodu, aby u tych
pracodawców, u których działają społeczni inspektorzy pracy nie mnożyć różnych przedstawicielstw pracowniczych do spraw bhp.
Ustawowe rozszerzenie uprawnień społecznego inspektora pracy na uprawnienia informacyjno-konsultacyjne w sprawach bhp
byłoby korzystne, ponieważ kontrola społeczna nie powinna być jedyną formą jego aktywności w sprawach bhp. Jak wskazują najnowsze doświadczenia, najlepsze rezultaty w tym
zakresie przynosi konstruktywne współdziałanie z pracodawcą.
Zgodnie z art. 23711a § 1 K.p. pracodawca
ma obowiązek konsultować z pracownikami
lub ich przedstawicielami wszystkie działania
związane z bhp, w szczególności dotyczące
zmian w warunkach pracy (jeżeli mogą one
stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników), oceny ryzyka zawodowego, tworzenia służby bhp, udzielania pierwszej po-
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i ich przedstawicielom dane z rejestru pracowników narażonych na szkodliwe czynniki
biologiczne, niezwłocznie informować pracowników lub ich przedstawicieli o awarii
lub wypadku, jeżeli mogło to spowodować
uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego, a także o jego przyczynach oraz
o środkach zapobiegawczych ograniczających
jego poziom (§ 10 ust. 3, § 11 ust. 1 pkt 7).
Przytoczone przykłady współdziałania
w dziedzinie bhp, opartego na informacji
i konsultacji są zgodne z nowoczesnym podejściem do kwestii bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia pracowników w miejscu pracy.
Na poziomie międzynarodowym zostało ono
zawarte w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 155 z 22 czerwca 1981 r.
i uzupełniającym ją Zaleceniu MOP nr 164,
dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy12. Podobne rozwiązania przyjęła Unia Europejska w Dyrektywie Rady 89/391/EWG z 12 czerwca 1989
roku w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy13. Przyjęte w powołanych, fundamentalnych dla dziedziny
bhp aktach prawnych, nowe podejście
do spraw bhp jest kontynuowane oraz rozwijane, zarówno na poziomie Międzynarodowej Organizacji Pracy, jak i Unii Europejskiej w przepisach regulujących szczegółowe
zagadnienia z zakresu bhp (np. partycypacyjny udział strony pracowniczej w sprawach
bhp przewidują unor mowania dotyczące
ochrony pracowników przed zagrożeniem
czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi
podczas pracy, czy dotyczące ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych
w miejscu pracy). Jest ono również sukcesywnie wprowadzane do przepisów państw członkowskich, w tym również do polskiego systemu prawnego.
Warto przy tym zauważyć, że ze względu
na zróżnicowanie przedstawicielstw pracowniczych w poszczególnych państwach członkowskich, ani prawo międzynarodowe14, ani
europejskie15 nie przesądzają tego, jakiego
rodzaju mają być przedstawicielstwa pracownicze w sprawach bhp. W szczególności nie
precyzują, czy rolę tę mają pełnić związki zawodowe, czy przedstawicielstwa pozazwiązkowe wyłonione przez załogę. Tę kwestię pozostawiają do rozstrzygnięcia przez państwa
członkowskie w ich wewnętrznych systemach
prawnych. Nie ma więc przeszkód prawnych
wynikających z uregulowań międzynarodowych oraz europejskich, aby funkcję przedstawiciela pracowników w sprawach informowania i konsultowania w zakresie bhp
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w naszym wewnętrznym systemie prawnym
powierzyć społecznemu inspektorowi pracy.
Likwidacja nie, reforma tak
W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie przyszłością społecznej inspekcji pracy.
Impulsem były zapewne niedawne obchody 60-lecia tej instytucji. W toczącej się dyskusji na temat perspektyw działania społecznej inspekcji pracy można zetknąć się
z poglądem, że jest „instytucją minionego
czasu” i „w obecnej postaci traci rację bytu”16. Przeważają jednak głosy, że społeczną
inspekcję pracy, jako instytucję potrzebną
w systemie prawnej ochrony pracy i mającą
wieloletnie zasługi dla kształtowania bezpiecznych warunków pracy, należy zachować, dokonując jednocześnie jej szerokiego
zreformowania17. Za zachowaniem społecznej
inspekcji pracy, moim zdaniem, przemawia
chociażby stosunkowo niska świadomość
i niewielkie angażowanie się pracowników
w kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, jak również niewielkie praktyczne stosowanie prawnie zagwarantowanej w Kodeksie
pracy partycypacji pracowniczej w sprawy
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu
pracy. Rezygnowanie w takim stanie rzeczy
z wyszkolonych, doświadczonych i przede
wszystkim chętnych do działania społecznych
inspektorów pracy, byłoby niekorzystne dla
stanu bezpieczeństwa i ochrony pracowników w miejscu pracy.
Dokonując reformowania działalności społecznej inspekcji pracy, należałoby, w mojej
opinii, dążyć przede wszystkim do upowszechnienia społecznej inspekcji pracy oraz
do zmiany charakteru wykonywanych przez
nią zadań i przysługujących jej uprawnień.
W tym celu należałoby również umożliwić
powoływanie społecznej inspekcji pracy
u tych pracodawców, u których nie funkcjonują związki zawodowe, zaś u tych u których
funkcjonują, uregulować relacje łączące społeczną inspekcję pracy ze związkami zawodowymi. W zakresie zadań i uprawnień społecznej inspekcji pracy wskazane byłoby
moim zdaniem wprowadzenie zmian w taki
sposób, aby w pewnym stopniu przekształcić
społeczną inspekcję pracy z organu stricte
kontrolnego, w organ dysponujący również,
a może nawet przede wszystkim, uprawnieniami partycypacyjnymi w sprawach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.
Taki sposób zreformowania społecznej inspekcji pracy pozwoliłoby z jednej strony
na wykorzystanie jej potencjału, natomiast
z drugiej strony przekształciłoby i dostosowałoby tę instytucję do współcześnie obowiązu-

jących międzynarodowych oraz europejskich
standardów działania w dziedzinie bhp.
Zasygnalizowany problem przyszłości działania społecznej inspekcji pracy oraz propozycje ewentualnego zreformowania zakresu
jej działalności mają dużą wagę społeczną.
W związku z tym wymagają nie tylko szerokiej dyskusji społecznej, zwłaszcza w środowiskach zawodowo zajmujących się bhp, ale
w efekcie, wypracowania właściwych propozycji rozwiązań prawnych w tym zakresie.
Wydaje się bowiem, że zmiany dotyczące
społecznej inspekcji pracy w niedługiej perspektywie czasowej są nieuniknione, głównie
ze względu na niedostosowanie tej instytucji
do nowoczesnego modelu skutecznego działania w sprawach bhp. Należy mieć tylko nadzieję, że zostaną one wprowadzone w sposób rozważny i staranny, z uwzględnieniem
dobra i bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia
pracowników w naszym kraju.
Grażyna Ślawska
OIP Łódź
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Od komina na budowie metra
We wrześniu 2006 r. ówczesny prezydent Warszawy
ogłosił nowe plany poprowadzenia drugiej linii warszawskiego metra. Przewidywały
one połączenie wcześniej
zaplanowanej budowy drugiej i trzeciej linii metra.
Zmiany dotyczyły odcinka
położonego po praskiej stronie Wisły. Druga nitka ma się
składać z 28 stacji i ma
mieć 31 km długości. Całą
trasę podzielono na cztery
odcinki: zachodni, centralny,
północny i południowy.
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia
z 2008 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć
EURO 2012, budowę drugiej linii metra zaliczono do inwestycji realizowanych w ramach
tego projektu. Ostateczny przetarg na zaprojektowanie i budowę centralnego odcinka
rozstrzygnięto w lutym 2009 r. Wygrało go turecko-włosko-polskie konsorcjum, w skład
którego wchodzą firmy: Astaldi, Gulermak
oraz PBDiM Mińsk Mazowiecki. Prace przygotowawcze w rejonie Ronda Daszyńskiego
ruszyły w sierpniu ub.r. Już w styczniu br.
przygotowano budowę szybu startowego tarczy przy stacji „Powiśle”, a właściwe prace
rozpoczęto w kwietniu. W kolejnym miesiącu
odebrano, wykonane specjalnie dla potrzeb
budowy metra, trzy tarcze TBM. Wyprodukowane zostały w niemieckiej fabryce w Schwanau. Mają średnicę 6,27 m, długość 97 m
oraz wagę całkowitą 615 t.
Druga linia metra powstaje przy użyciu
nowoczesnych technologii, które pozwalają
na znaczne przyspieszenie prac. Między innymi umożliwią drążenie tunelu do 25 m.
na dobę. Dla porównania pierwsza linia metra powstawała w tempie 2 m na dobę.
W październiku br. nadinspektor pracy
Waldemar Spólnicki i starszy inspektor
pracy Jarosław Mazur z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie rozpoczęli
czynności kontrolne związane z sprawdzeniem stanu bhp na budowanej w pobliżu
Stadionu Narodowego stacji C14 „Stadion
Narodowy” przy ul. Sokolej. Ze względu
na specyfikę zadań tej inwestycji, wieloaspektowość zagrożeń – od ziemnych
po górnicze – kontrole będą kontynuowane
w kolejnych miesiącach.
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Inspektorzy stwierdzili, że podobnie jak
w przypadku innych inwestycji związanych
z EURO 2012 pracownicy z krajów zachodnich, w tym przypadku Włosi obsługujący
specjalistyczny sprzęt np. koparki głębinowe, posiadają kwalifikacje nabyte w swoich
krajach. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest potwierdzenie tych kwalifikacji przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gór nictwa
Skalnego. W przypadku operatorów żurawi
samojezdnych gąsienicowych weryfikacji takiej dokonał Urząd Dozoru Technicznego.
Pracownicy z Włoch posiadają aktualne badania lekarskie wydane przez lekarzy medycyny pracy, przetłumaczone na język polski.
Zakres badań jest znacznie szerszy niż
w Polsce, toteż uzgodniono, że badania
po utracie ważności zostaną przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy w Polsce.
Wobec niejasności w tej kwestii, takie rozwiązanie wydaje się najstosowniejsze.
Obecnie na budowie drugiej linii metra
przy jęto zasadę koordynacji określonej
w art. 208 K.p. poprzez inspektorów bhp realizujących dany odcinek. Inaczej jest na budowie stacji C14 „Stadion Narodowy”, gdzie
powołano samodzielnego koordynatora ds.
bhp. Tak, jak w przypadku innych budów
EURO 2012, także przy budowie metra
wprowadzono „Szkolenie wprowadzające”.
Jest to rodzaj instruktażu ogólnego, określającego specyfikę tej budowy. Oczywiście każdy z pracowników przechodzi pozostałe
szkolenia zgodnie z przepisami.
Budowa stacji metra C14 jest realizowana, jak mówi się w gwarze budowlanej,
„od komina”. Ta metoda bowiem wydaje się
bezpieczniejsza. Na początku, przy użyciu
koparek głębinowych, wykonuje się wykop
na ściany szczelinowe o głębokości do 33 m
poniżej terenu. Kiedy powstaną już ściany
szczelinowe, wykonana zostanie górna żelbetowa płyta stacji. Następnie spod płyty zostanie usunięty grunt do poziomu stropu niższej kondygnacji.
Przez cały czas głębienia wykopów, przestrzeń jest wypełniana zawiesiną bentonitową, dostarczaną na miejsce rurociągami.
W jej skład wchodzi skała powstała z przeobrażenia tufów i tufitów. Charakteryzuje
się dużą zdolnością chłonięcia wody i pęcznienia. Wysokie sprawności spoiwa powodują, że powstałe w ten sposób ściany mają dużą wytrzymałość. Ta metoda niesie jednak

ze sobą wiele zagrożeń dla pracowników.
Dlatego, dla zachowania bezpieczeństwa,
bardzo ważne jest zabezpieczenie stref zagrożenia i pełnego odizolowania dostępu
osób postronnych. Zawiesina bentonitowa,
z powodu swojej płynności, powoduje zanieczyszczanie miejsc, w których jest produkowana, przesyłana i odbierana. Tylko staranne usuwanie jej z tych miejsc
zagwarantuje bezpieczeństwo dróg komunikacyjnych i stanowisk pracy. Z tym jednak
bywa różnie. Także na tej budowie.
Kolejnym problemem na budowie drugiej linii warszawskiego metra jest składowanie paliw w zbiornikach, beczkach i pojemnikach. Inspektorzy pracy zwracali
uwagę na ich lokalizację, sposób zabezpieczenia przed ładunkami elektrostatycznymi i zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Na przykład: pracujący na budowie
agregat prądotwórczy stwarzał poważne zagrożenie z powodu niezabezpieczonego dostępu i powstałego w czasie kontroli zwarcia
instalacji elektrycznej.
Warto przytoczyć jeszcze kilka innych
stwierdzonych uchybień. Opracowana ocena
ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy nie zawierała podstawowych informacji określonych w §39 a, b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podwykonawcy, którym powierzono wykonanie znacznego zakresu robót
ziemnych metra, eksploatowali sprzęt budowlany, który nie zawsze spełniał wymogi
określone w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych.
Kontrole inspektorów pracy budowanej stacji metra wykazały, że zagadnienia bezpieczeństwa pozostawią jeszcze
wiele do życzenia. Dotyczy to zarówno
firm krajowych, jak i spoza Polski. Regulacje prawne tych państw dotyczące np.
pracowników często nie są dostosowane
do polskiego ustawodawstwa. Inspektorzy pracy będą mieli jeszcze wiele pracy.
Ułatwi ją z pewnością wydane przez Ministerstwo Infrastruktury rozporządzenia z 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki metra i ich usytuowanie. Takich przepisów zabrakło
w odniesieniu do stadionów budowanych na EURO 2012.
Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa
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I znowu dach nie wytrzymał
Roman Burghardt

Od czasu katastrofy katowickiej upłynęło już prawie 6 lat, a w Polsce w dalszym ciągu zapadają się dachy pod naporem lodu lub śniegu. Czy to niekorzystne zjawisko zapisze się na stałe
do naszego zimowego kalendarza? Dlaczego jak nigdy wcześniej, w dobie rozwiniętej nauki
i techniki, wznoszonych coraz wyżej budynków o różnych kształtach i w najnowocześniejszych
technologiach, ograniczonych jedynie wyobraźnią człowieka, dochodzi do katastrof o zupełnie
banalnych, i co najgorsze, powtarzalnych przyczynach? Do jednego z takich zdarzeń doszło
w styczniu br. na terenie dużego zakładu w województwie lubuskim.
Hala, w której zawalił się dach jednej nawy ma powierzchnię 18 606 m2 i kubaturę 202 163 m3. Konstrukcję stanowią słupy nośne żelbetowe, prefabrykowane.
Na kratownicach stalowych oparto dach
z blachy trapezowej, o nachyleniu połaci 2%. Został on ocieplony wełną mineralną gr. 10 cm. Zakład, w którym znajduje się
hala, od lat współpracował z dwiema firmami zewnętrznymi, którym zlecał odśnieżanie dachów. Wszelkie decyzje związane
z przystąpieniem do tych prac podejmował
główny mechanik zakładu, który został zobowiązany do współpracy z firmami odśnieżającymi oraz do kontrolowania dachów hal po każdej śnieżycy. Zadania te nie
wynikały z jego zakresu obowiązków.

Przeciążona konstrukcja
W dniu 5 stycznia zakończono akcję odśnieżania tzw. dachów dolnych nad dokami
załadunkowymi. Pracownicy firmy wykonującej pracę sprawdzili również dachy górne hali, w której doszło do zawalenia i hali przylegającej. Poinformowali głównego
mechanika, że wszystko jest w porządku
i nie trzeba już zrzucać śniegu. Tego dnia,
po rozpoczęciu prac przez firmę odśnieżającą, główny mechanik zrobił poranny obchód dachów, żeby sprawdzić stan warstwy śniegu. Przechodził również w miejscu, gdzie doszło do zawalenia się dachu.
Grubość warstwy wynosiła ok. 20 cm,
a więc w jego ocenie, jej stan nie był przekroczony. Nie mając wykształcenia budowlanego o specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, opierał się na infor macjach
zawartych w piśmie projekt- anta hali dotyczących obciążenia śniegiem konstrukcji
budowlanych, które otrzymał od dyrektora
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generalnego. Wynikało z niego, że dla
obiektów zakładu grubość 22 cm świeżej
pokrywy śnieżnej lub 5,5 cm lodu jest wartością graniczną i w związku z tym śnieg
należy usuwać z dachu w formie świeżej
przy dopuszczalnej grubości pokrywy śnieżnej 15 cm. Projektant nie odniósł się zatem jednoznacznie do stanu zmrożenia
śniegu, dopuszczalnej grubości warstwy
lodu (PN-80/B-02010/Az1) i możliwości
odczytu tych war tości w praktyce. We
wnioskach była mowa o grubości dopuszczalnej świeżego śniegu, zaś pracodawca
nie opracował procedury gotowości na wypadek nadmier nych opadów śniegu
– art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.). Jak określił główny. mechanik na dachu nie było tzw. chlapy, a lekki przymro-

zek sprawił, że śnieg był zmarznięty. Jedynie w miejscach odprowadzenia wody,
przy tzw. smoczkach, które są podgrzewane, śnieg był wytopiony. Potwierdzało to
działanie systemu.
W święto Trzech Króli, dzień ustawowo wolny od pracy, w zakładzie byli tylko
ochroniarze. Od godzin popołudniowych
do późnej nocy padał marznący deszcz.
Następnego, 7 dnia stycznia, główny mechanik miał urlop wypoczynkowy. Gdy
rozpoczęto pracę na pierwszej zmianie,
operator wózka widłowego zauważył wyciek wody w górnej części hali, tj. z instalacji tryskaczowej oraz prześwit i rozsuwający się dach. Ostrzegł innych i sam
wycofał się wózkiem na drugą stronę hali, żeby potwierdzić majstrowi zawalenie
dachu i ewakuację całego magazynu. Wró-

Dla hali magazynowej zakładu założono w maju 2006 r. książkę obiektu budowlanego, którą na bieżąco prowadził specjalista ds. budowlanych. Nie posiada on uprawnień budowlanych. Nie są one wymagane przez przepisy, tj. § 6.1. Rozporządzenia ministra infrastruktury
z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.
U. 03.120.1134). Mówi on, że wpis do książki powinien zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła, a dokonać tego może właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę. Wyznaczony przez zakład specjalista zajmuje się więc stroną administracyjną, pilnuje terminów przeglądów i odnotowuje je w książkach obiektów, chyba że wcześniej zrobił to inspektor nadzoru dokonujący przeglądu. Na co dzień bierze udział w planowaniu /przygotowaniu/ inwestycji w zakresie obiektów budowlanych, tzn. wspólnie z dyrektorami
wyszukuje firmy wykonawcze do budowy i remontów oraz koordynuje ich prace na terenie oddziału i wszystkich jego fabryk. Czynności,
przy których wymagane są uprawnienia budowlane np. przeglądy obligatoryjne obiektów wielkopowierzchniowych lub okresowe: jednoroczne i pięcioletnie, zakład zleca firmom zewnętrznym.
I P 12/2011

cił raz jeszcze na halę, by upewnić się, że
pracownica, która pracowała przy maszynie do przekładania palet, zdążyła się ewakuować. Gdy odchodził, zarwane było
pierwsze pole, a w następnych w tym samym rzędzie były powyginane wiązary.
O zdarzeniu zawiadomiono głównego mechanika, który natychmiast wydał polecenia wyłączenia prądu i wszystkich mediów. Gdy przybył na miejsce, pierwsza
część dachu od strony doków załadunkowych o wym. 12x50 m była już zawalona
(całość wynosi ok. 170 m dł.). Przeciążona konstrukcja dachu po utracie stateczności, na skutek powyginanych prętów
kratownic, także ulegała zawalaniu. W godzinach popołudniowych runęła do końca
nawy, tj. budynku akumulatorowni.
W momencie katastrofy w obiekcie
przebywało, łącznie z pracownikami administracji, 51 osób, z których pięć (trzech
kierowców wózków widłowych i dwie pracownice obsługi maszyn do przekładania
palet) znalazło się w bezpośredniej strefie
zagrożenia.
Komisja powołana przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w S.
ustaliła, że przyczyną zawalenia się dachu
było nadmierne obciążenie wodą, nieodprowadzoną przez wewnętrzne spusty dachowe, tzw. smoczki. Powiatowy inspektor
wydał ustną decyzję wyłączenia z użytkowania tej hali oraz jednej nawy przylegają-

cej do niej hali wyższej o rozpiętości 180 m, do czasu usunięcia nieprawidłowości. Na dyrektora zakładu nałożono obowiązek przedstawienia eksper tyzy
budowlanej konstrukcji obu hal. Potwierdziła ona, że bezpośrednią przyczyną zawału było przeciążenie konstrukcji dachu spowodowane nawodnieniem zalegającego
na połaci dachu śniegu, ale także zbyt wiotkimi prętami wykratowania płatwi.
W związku z dobudową w późniejszym
okresie wyższej hali należało uwzględnić
znaczne wzmocnienie konstrukcji dachu
pierwszej nawy niższej hali. Ustalono ponadto, że praprzyczyną wystąpienia zawału hali jest rzadko spotykana wielkość połaci dachowej (70x171 m), a co się z tym
wiąże, realne możliwości techniczne szybkiego usunięcia śniegu i wody z takiej powierzchni.

Braki w instrukcji
Zakład wdrożył Zintegrowany System
Zarządzania Jakością, Środowiskiem
i BHP. Jedną z procedur Systemu jest procedura PR-4/4 Gotowość do reagowania
na potencjalne zagrożenia środowiskowe,
wypadki oraz awarie. Załącznikiem do tej
procedury jest IN 4/4/01 „Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej wpływającej na środowisko
i bhp”. Zidentyfikowano źródła zagrożeń,

które pochodzą od magazynowanych substancji łatwopalnych (np. rozcieńczalników), gazu propan-butan, klejów w postaci płynnej i popłuczyny, farb UV oraz
dodatkowego źródła zagrożenia pochodzącego z procesu tankowania kleju z cysterny do zbiorników i poruszania się po drogach komunikacyjnych. Nie było zatem
znane wcześniej zagrożenie, na które
wskazała ekspertyza, pochodzące z nieuwzględnienia przez projektanta wzmocnienia konstrukcji dachu pierwszej nawy
niższej hali. W związku z tym nie uwzględniono we wspomnianej „Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji
awaryjnej” lub odrębnej instrukcji utrzymania w odpowiednim stanie dachów wielkopowierzchniowych, sytuacji możliwych
do przewidzenia podanych w praprzyczynie zawału. Inspektor pracy nie stwierdził
nieprawidłowości w postępowaniu załogi
po zaistniałej katastrofie, które było zgodne z zasadami postępowania i ewakuacji
określonymi w pkt. 5 i 8 „Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji
awaryjnej”. W związku z tym nikt nie odniósł obrażeń.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami pracodawca zastosował się
do otrzymanych środków pokontrolnych:
1. Opracował instrukcję utrzymania
w okresie zimowym dachów wielkopowierzchniowych.
2. Ocenił ryzyko zawodowe przy pracach w halach magazynowych z uwzględnieniem przyczyn katastrofy.
3. Powierzył nadzór nad dachami wielkopowierzchniowymi kwalifikowanej osobie.
Ze względu na to, że na całym etapie postępowania inspektor pracy współpracował z Powiatowym Inspektorem Nadzoru
Budowlanego i Prokuratorem Rejonowym,
nie zachodziła potrzeba odrębnego informowania się o podjętych działaniach.
Roman Burghardt
OIP Zielona Góra

– zmostkowanie układu elektrycznego
w celu ominięcia czujnika obecności operatora na siedzeniu wózka.

Niebezpieczne
wózki widłowe

Awaria blokady

Janusz Magdaleński

Wózki widłowe są bardzo popularnym i powszechnie stosowanym środkiem transportu w wielu zakładach, począwszy
od firm produkcyjnych, a skończywszy na hurtowniach czy supermarketach. Niestety, z rosnącą popularnością stosowania
wózków idzie w parze gwałtowny wzrost liczby wypadków
przy pracy związanych z nieodpowiedzialną eksploatacją tych
użytecznych pojazdów.
Jak wynika z doświadczeń inspektorów
badających te wypadki, nie wszyscy pracodawcy znają przepisy dotyczące uprawnień osób obsługujących wózki widłowe.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa
Gospodarki do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym są uprawnione osoby posiadające:
– zaświadczenie kwalifikacyjne wydane
przez organ właściwej jednostki Urzędu
Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lipca
2001 roku w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze
i konser wacji urządzeń technicznych (Dz.
U. Nr 79, poz 849 ze zm.) lub
– książkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bhp podczas eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) lub
– imienne zezwolenie wydane przez
pracodawcę po spełnieniu warunku określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10. 05. 2002 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków
jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.
U. Nr 70, poz. 650 ze zm.).

Ruszył, choć nie powinien
W sierpniu ub.r. doszło do poważnego
wypadku w zakładzie przemysłu meblarskiego w Wielbarku. Kierowca wózka widłowego czołowego chciał wymienić w nim
baterie akumulatorowe. W tym celu pojechał wózkiem do działu pakowania mebli,
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gdzie znajdowała się stacja ładowania baterii. Po wyjęciu rozładowanej baterii i odstawieniu jej na stanowisko ładowania podłączył przewody zasilania zastępczego
do wózka, aby można było podjechać
pod stanowisko obok, z naładowaną baterią. Operator najprawdopodobniej jechał
wtedy z podniesioną pokrywą komory baterii, która znajdowała się pod siedzeniem
pojazdu. Kontrola wykazała, że wózek miał
mostkowany układ elektryczny w celu ominięcia czujnika obecności operatora na siedzeniu. Kierowca sterował wózkiem z boku, ręcznie, naciskając na pedał przyspieszenia. Ponieważ koło było lekko skręcone w bok, ruch wózka spowodował przygniecenie lewej nogi operatora na wysokości kolana i piszczeli. Poszkodowany został
przygnieciony do baterii wózka znajdującej
się na stanowisku ładowania. W wyniku
wypadku doznał stłuczenia nogi oraz
dwóch ran ciętych, wymagających szycia
w szpitalu.
Poszkodowany zeznał, że gdy podłączył
przewód z baterii do przewodu wózka, wózek ruszył i doszło do wypadku. Ponadto
stwierdził, że nie wiedział o tym, że po podniesieniu siedzenia kierowcy wózek nie
powinien ruszyć oraz że zdarzało się czasami, że przy podniesionym siedzeniu wózek jeździł. Podczas kontroli nie udało się
ustalić, kto dokonał mostkowania układu
elektrycznego w celu ominięcia czujnika
obecności operatora na siedzeniu.
Inspektor ustalił następujące przyczyny wypadku:
– sterowanie przez poszkodowanego
ruchem wózka z boku; poszkodowany, będąc poza wózkiem, prawdopodobnie ręką
nacisnął na pedał przyspieszenia,

W październiku 2010 r. doszło do kolejnego wypadku z udziałem wózka widłowego w zakładzie w Wielbarku.
Poszkodowany pracownik był zatrudniony na stanowisku pomocnika operatora szlifierki szerokotaśmowej. W momencie wypadku podawał elementy
do szlifowania na stół podawczy szlifierki,
gdzie znajdował się transporter taśmowy. W tym czasie, w odległości około jednego metra od stanowiska pracy poszkodowanego, operator wózka widłowego
dostarczał palety z materiałem do szlifowania. W pewnym momencie, gdy ustawił
materiał na dwóch paletach i wycofał widły wózka, z wideł zsunęła się przedłużka.
Operator wózka tego nie zauważył i zaczął
podnosić widły, co spowodowało przechylenie się palety i rozsypanie jej zawartości. Upadające elementy uderzyły w nogi
pracownika. Poszkodowany upadł na betonowe podłoże, w wyniku czego doznał
stłuczenia bioder.
Jak ustalił inspektor pracy, operator
wózka miał uprawnienia do kierowania
wózkami widłowymi na terenie zakładu
pracy. Z karty pracy wózka wynikało, że
nikt z operatorów nie zgłaszał przed wypadkiem, że wózek jest niesprawny technicznie.
Operator wózka zeznał, że wcześniej
były już przypadki samoczynnego zsunięcia się nakładek z wideł wózka, ale nikt
nie zgłaszał tego osobom sprawującym
nadzór. Zdaniem operatora, zastosowanie w niektórych wózkach wkładanych
od góry sworzni zabezpieczających
przed zsuwaniem się nakładek jest lepszym rozwiązaniem od zabezpieczenia teleskopowego (zastosowanego w wózku,
którym kierował), bo zapobiega samoczynnemu zsuwaniu się nakładek wideł.
Aby wysunąć nakładki, należy wtedy wyjąć sworznie, przesunąć nakładkę i włożyć
sworznie z powrotem w otwory w widłach.
W opinii inspektora pracy, do wypadku
doszło z następujących przyczyn:
– awaria blokady zapobiegającej zsuwaniu się nakładek z wideł wózka;
– niedostateczna koncentracja uwagi
operatora wózka na wykonywanej czynności – nie zauważył, że z wideł zsunęła się
przedłużka, co spowodowało, że podczas
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W grudniu ub.r. w firmie transportowej
w Olsztynie doszło do kolizji – najechania
wózkiem z napędem silnikowym na pracownika obsługującego wózek elektryczny do palet. Operator wózka elektrycznego doznał złamania lewej nogi.
Poszkodowany (kierowca ciężarówki)
w dniu zdarzenia miał załadować towar

mochód, ale ponieważ nawierzchnia magazynu była śliska i nierówna, miał trudności z dowiezieniem ładunku do rampy.
Próbował więc wyjechać spod palety wózkiem i wjechać pod nią z drugiej strony.
Kiedy wykonywał ten manewr odwrócił
się do tyłu i zobaczył, że jedzie na niego
wózek widłowy z paletą. Krzyknął głośno
„stój”, ale nie zapobiegło to kolizji. Poszkodowany został uderzony w nogę
w okolicach łydki paletą transportowaną
na widłach wózka.
Jak ustalił inspektor pracy, kierowca
wózka, który uderzył w poszkodowanego, jechał z paletą, aby odstawić ją na tzw.
„pole relacyjne”. W pewnym momencie
przyhamował i odwrócił się, żeby usłyszeć, co do niego mówi kolega i wtedy doszło do wypadku. Oba wózki należały
do firmy transportowej. Operator wózka
z napędem silnikowym posiadał uprawnienia do kierowania wózkami. Z instruk-

na samochód i rozwieźć go do odbiorców.
W tym celu przyjechał na teren zakładu,
podjechał tyłem samochodu pod rampę
załadowczą i rozpoczął załadunek przy pomocy ręcznego wózka – „paleciaka”, który wziął z samochodu. Ponieważ musiał
załadować dużą paletę z towarem, postanowił użyć do tego celu elektrycznego
wózka do palet należącego do zakładu.
Próbował wepchnąć wózek z paletą na sa-

cji obsługi wózka elektrycznego, obsługiwanego w momencie wypadku przez
poszkodowanego wynikało, że powinien
być wyposażony w platfor mę jezdną
z czujnikiem jej położenia. Kontrola wykazała, że wózek nie posiadał tej platformy.
Instrukcja stanowiła również, że wózek
nie powinien być używany, jeśli był naprawiany, modyfikowany lub regulowany, dopóki nie zostanie sprawdzony i zaakcepto-

podnoszenia wideł jedna z palet przechyliła się;
– wada konstrukcyjna wideł; w instrukcji obsługi wózka nie przewidziano stosowania wideł przedłużanych, w które wózek był wyposażony; zastosowana
konstrukcja przedłużanych wideł, w opinii
inspektora, była wadliwa, ze względu
na możliwość niezamierzonego (niecelowego) i przypadkowego przedłużenia lub
skrócenia wideł.

Tyłem do przodu
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wany przez personel upoważniony przez
Toyotę. Właściciel wózka przedstawił protokół ser wisowy z którego wynikało, że
uprawniony ser wisant Toyoty zdemontował podest operatora.
W zakładzie obowiązywało zarządzenie,
z którego wynikało m.in., że wózki mogą
być użytkowane wyłącznie przez pracowników firmy posiadających odpowiednie kwalifikacje. Inne osoby mogły ich używać
na terenie zakładu wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody dyrektora lub osoby przez
niego upoważnionej, a w przypadku użytkowania wózka będącego własnością firmy
– po podpisaniu umowy – użyczenia wózka. Kontrola wykazała, że pomiędzy firmą
transportową, a pracodawcą poszkodowanego taka umowa została zawarta. Zgodnie
z postanowieniami umowy, przedmiotem
użyczenia był m.in. wózek z napędem elektrycznym, użytkowany przez poszkodowanego. W załączniku do tej umowy znajdował się imienny wykaz pracowników
uprawnionych do korzystania z wózków.
Nie było wśród nich poszkodowanego.
Z instrukcji obsługi wózka widłowego,
którym jechał pracownik zakładu, wynikało, że przy wielkogabarytowych ładunkach uniemożliwiających widoczność
do przodu należy jechać zawsze tyłem, obser wując drogę w kierunku jazdy, nie używając w tym celu lusterek wstecznych.
Inspektor ustali, następujące przyczyny wypadku:
– wejście poszkodowanego w obszar
zagrożony – strefę poruszania się wózków widłowych;
– niedostateczna koncentracja uwagi
na wykonywanej czynności – nieuwaga
zarówno kierowcy wózka widłowego, jak
i poszkodowanego;
– niedostateczne przygotowanie zawodowe poszkodowanego, który użytkował
wózek nie mając uprawnień ani imiennego zezwolenia na obsługę tego wózka
na terenie zakładu;
– naruszenie przez operatora wózka widłowego postanowień instrukcji bhp
przy użytkowaniu wózków widłowych z napędem silnikowym, dotyczących poruszania się wózkiem przodem w sytuacji transportu ładunku ograniczającego widoczność
do przodu.
W pierwszym kwar tale 2011 roku
do OIP w Olsztynie zgłoszono dwa kolejne zdarzenia wypadkowe z udziałem wózków jezdniowych.
Janusz Magdaleński
OIP Olsztyn
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Bezpieczny
skok do górnictwa
W ramach Śląskiej Strategii
Ograniczania Wypadków
przy Pracy 18 listopada br.
w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach odbył
się finał pierwszego wojewódzkiego konkursu bhp
pt. „Bezpieczny skok z bhp
do górnictwa” oraz konkursu
plastycznego na najlepszy
plakat pt. „Bezpieczeństwo
pracy w górnictwie”. Konkursy zostały zorganizowane
przez OIP w Katowicach
oraz Wyższy Urząd Górniczy,
a ich główną ideą było propagowanie zasad bhp wśród
młodzieży szkół o profilu
górniczym.

Pierwsze miejsce zdobyli Rafał Kucza
i Mateusz Parzych reprezentujący drużynę
z Wodzisławia Śląskiego. Na drugim miejscu
uplasowali się uczniowie z ZS w Libiążu: Mateusz Chwała i Stanisław Wełna. Trzecie
miejsce przypadło uczniom z ZSP w Ornontowicach: Krzysztofowi Krymerowi oraz
Mariuszowi Wojtanowiczowi.
Laureatem pierwszego miejsca w konkursie plastycznym dotyczącym bezpieczeństwa
pracy w górnictwie został Daniel Kuźnik
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Pawłowicach. Drugie, ex aequo
otrzymali Jakub Krawczyk i Rafał Cieśliński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ornontowicach oraz Łukasz Pająk i Paweł Szczerbo z Zespołu Szkół w Libiążu.
Wszystkim finalistom wręczono dyplomy
uznania oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowi-

cach, Wyższy Urząd Górniczy, Kompanię Węglową S. A., Katowicki Holding Węglowy S.A.,
Południowy Koncern Węglowy S.A. oraz Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. Nagrodą specjalną dla laureatów pierwszego miejsca
w konkursie wiedzy będzie wyjazd do Brukseli ufundowany przez europosłankę Małgorzatę Handzlik.
Konkursy mają na celu przekazywanie
młodzieży wzorców i zasad bezpiecznych zachowań jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej pracy. Są doskonałą okazją do przybliżenia specjalistycznej wiedzy górniczej oraz
kultywowania tradycji górniczych regionu
śląskiego. W finałowym posumowaniu konkursów organizatorów reprezentowali: Beata Marynowska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach oraz Piotr Litwa, prezes
Wyższego Urzędu Górniczego, a wśród gości
byli: Małgorzata Handzlik, poseł Parlamentu Europejskiego, Stanisław Faber, Śląski
Kurator Oświaty, Roman Łój, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego, przedstawiciele spółek węglowych, opiekunowie
uczniów oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Katarzyna Bzdura
OIP Katowice

Do finałowych eliminacji konkursów przystąpiło dwunastu uczniów śląskich i małopolskich szkół kształcących się w kierunkach
górniczych. Zawodnicy musieli wykazać się
rozległą wiedzą z zakresu prawnej ochrony
pracy, bhp w górnictwie pod ziemią oraz zasad udzielania pomocy przedmedycznej.
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Pamiętamy…
Sygnałem Wojska Polskiego „Cisza” rozpoczęła się 9 listopada na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie uroczystość uczczenia pamięci
jednego z twórców inspekcji pracy w Polsce
Mariana Klotta de Heidenfeldta – głównego inspektora pracy w latach 1920-1939.
Na uroczystość przybyli wnuk i prawnuk Mariana Klotta – Janusz R. Kowalczyk i Piotr Witek, reprezentacja inspektorów
pracy, członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska. Wśród gości obecni byli także przedstawiciele Akademii
Górniczo-Hutniczej. Głównego inspektora pracy, Annę Tomczyk reprezentowała Ewa Staniszewska, zastępca okręgowego inspektora pracy w Krakowie.
W imieniu inspektorów pracy krótką mowę wygłosił prezes
Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,
dr Leszek Rymarowicz, który powiedział m.in.:

Marian Klott de Heidenfeldt pozostawił po sobie wiele trwałych dzieł: specyficzną, jeżeli chodzi o zakres obowiązków i metody działania instytucję Państwowej Inspekcji Pracy; wiele rozwiązań prawnych z modyfikacjami stosowanymi w Polsce
do dzisiaj; ukształtowane i gotowe do pracy – nawet w najbardziej
niesprzyjających warunkach komunizmu kadry inspektorów;
skuteczne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy
w górnictwie w najgorszych czasach stalinizmu; całe pokolenia
absolwentów AGH, inżynierów górnictwa i innych specjalności
świadomych zagadnień bhp, wykładanych przez Niego na tej
uczelni. (…)
Zastanawiałem się, na co my, współcześni inspektorzy pracy
powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, mówiąc o postaci Mariana Klotta.
Po pierwsze: na profesjonalizm. Wciąż mówi się o braku fachowców w sferze ochrony pracy, apeluje się o ich kształcenie.
Okazuje się, że takim właśnie fachowcem, w sensie jak najbardziej współczesnym, można było być, nawet prawie sto lat temu.
Studia na Politechnice Petersburskiej w dziedzinie biologii i chemii, od stycznia 1917 r. praca w sferze ochrony pracy robotników
rolnych. Kierowanie Wydziałem Rolnym Ministerstwa Pracy
i Opieki Społecznej, pełnienie funkcji głównego inspektora pracy, dyrektora Depar tamentu Pracy w ministerstwie. Studia
prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, publikacje ekonomiczne, reprezentowanie Polski na forum międzynarodowym,
rozjemstwo w sprawach indywidualnych i zbiorowych, prowadzenie działań konsolidacyjnych organizacji związkowych. Praca
nad systemowymi rozwiązaniami zarządzania bezpieczeństwem
w kopalniach, kształcenie kadr bhp na poziomie studiów wyższych, liczne publikacje w periodykach i wydaniach odrębnych.
To tylko niektóre wątki z zawodowego życiorysu Marian Klotta.
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Po drugie: praca organiczna, niesienie pomocy innym, rozjemstwo, łagodzenie konfliktów, działalność w Radzie Głównej Opiekuńczej w okresie niemieckiej okupacji Warszawy, praca w organizacjach społecznych, takich jak Polskie Towarzystwo Polityki
Społecznej, Instytut Naukowej Organizacji (zalążek obecnego
TNOiK), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Organizowanie
pomocy humanitarnej w czasie obu wojen światowych. (...)
Po trzecie: zaangażowanie i oddanie służbie Państwu Polskiemu poprzez Związek Walki Czynnej, Polską Organizację
Wojskową, konspirację w okresie niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej. Wierność ideałom przez całe życie, cechę
obecnie coraz rzadziej spotykaną (...) – podsumował dr Rymanowicz.
Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty, wysłuchali wspomnień
o swoim mentorze, które przywołał wnuk Mariana Klotta, Janusz
R. Kowalczyk. Wsłuchując się w końcowe dźwięki sygnału „Śpij
Kolego…”, rozeszli się w przeświadczeniu, że coś jednak w tym
miejscu zostawili i coś stamtąd wynieśli...
Paweł Wieczorek
Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę

Zdzisława Siekluckiego
starszego inspektora pracy – specjalistę
zmarłego 30 listopada 2011 r. w Lublinie, wieloletniego
inspektora pracy, byłego zastępcę okręgowego inspektora
pracy, przyjaciela, serdecznego kolegę, człowieka prawego
o szlachetnym sercu i ogromnej mądrości życiowej.
Był absolwentem UMCS w Lublinie. Przepracował
35 lat, w tym 28 lat w inspekcji pracy. Podejmował liczne działania na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy osób wykonujących pracę w branży budowlanej, przedsięwzięcia profilaktyczno-prewencyjne. Był
autorem ar tykułów zamieszczanych w prasie branżowej
dotyczących zagadnień bhp. Współpracował z partnerami społecznymi, w tym ze związkami zawodowymi z branży budowlanej. Jako doświadczony inspektor pracy cieszył się dużym poważaniem, za rów no wśród pra codawców, jak i pracowników. Był opiekunem młodej kadry
inspekcyjnej. Służył radą i pomocą każdemu, kto potrzebował wsparcia.
Za osiągnięcia zawodowe wielokrotnie wyróżniano Go
m.in. srebrnym Krzyżem Zasługi, a ostatnio Medalem
za Długoletnią Służbę. Był człowiekiem ciepłym i przyjaznym wszystkim, o ogromnym poczuciu humoru. Emanujący z Niego spokój łagodził spory i konflikty.
Pozostanie w naszej pamięci. Zawsze sumienny, pracowity, zdyscyplinowany...
Pożegnaliśmy Zdzisława w sobotę 3 grudnia 2011 r.
na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie przy Drodze Męczenników Majdanka.
Kierownictwo i pracownicy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie
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Dokończenie ze strony 32.

Do czego potrzebny nam autokrata?

Ciężki wypadek...
Dla wszystkich osób obecnych podczas pierwszych prób eksploatacji odśnieżarki (także pracodawcy i pracownika
służby bhp) było to pierwsze doświadczenie w zakresie jej obsługi. W trakcie przeglądu maszyny nie omówiono jednak zasad
bezpiecznego postępowania w przypadku
zablokowania wyrzutnika odśnieżarki,
w tym konieczności stosowania drążka
do oczyszczania wyrzutnika. Ponadto nie
omówiono znaków bezpieczeństwa znajdujących się na maszynie.
Poważnym błędem pracodawcy było
przeprowadzenie wstępnego rozeznania
obsługi maszyny bez jej instrukcji obsługi. Przy zakupie przez pracodawcę odśnieżarki dołączono bowiem instrukcję obsługi innego modelu maszyny. Poza tym instrukcja ta była niekompletna, gdyż nie zawierała opisu postępowania w sytuacji zablokowania wyrzutnika.
W wyniku kontroli wydano środki prawne, m.in. dotyczące opracowania i udostępnienia pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze odśnieżarki SN 624, opracowania szczegółowego programu wstępnego szkolenia stanowiskowego bhp dla woźnego z uwzględnieniem zagadnień dotyczących maszyn obsługiwanych przez zatrudnionych na tym
stanowisku pracowników. Także poddania
pracowników obsługujących odśnieżarkę

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej nastąpiła transformacja naszego rynku pracy.
W dobrze zarządzanych firmach, zwłaszcza w tych, które należą do sektora prywatnego, kadry stylu socjalistycznego odeszły do lamusa. Zwrócono uwagę na fakt, że sposób kierowania ludźmi ma duże znaczenie dla efektywności działania pracowników. Zaczęto poszukiwać
menedżerów posiadających odpowiednie umiejętności zarządzania personelem. Osób, które
sprawnie i efektywnie potrafią kierować grupą.

SN 624 szkoleniu stanowiskowemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzenia oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy obsłudze takiej odśnieżarki.
Zdjęcie pobrane z nagrania wideo
monitoringu wewnętrznego – pracownik zaczyna czyścić kanał wyrzutnika odśnieżarki trzymając
wciśnięty włącznik ruchu roboczego wirnika znajdującego się w wyrzutniku.
W stosunku do pracodawcy zastosowano środek karny w postaci mandatu za dopuszczenie poszkodowanego do pracy
przy obsłudze odśnieżarki bez odpowiedniego szkolenia wstępnego stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy na zajmowanym przez niego stanowisku. Ponadto skierowano dokumentację
z kontroli wyrobu niezgodnego z wymaganiami zasadniczymi do okręgowego inspektoratu pracy, na terenie którego znajduje
się importer odśnieżarki w celu wszczęcia
postępowania mającego na celu usunięcie
nieprawidłowości w konstrukcji odśnieżarki oraz w zakresie dokumentacji.
Wyrzutnik wraz z osłoną nad strefą roboczą wirnika łopatkowego.

Maciej Starzyk
OIP Białystok

Zgarniacz śniegu oraz strefa robocza wirnika łopatkowego dostarczającego śnieg do wyrzutnika.

Aby organizacja mogła prawidłowo funkcjonować, styl kierowania powinien być elastyczny, zależny zarówno od czynników
środowiskowych (od zadań, sytuacji na rynku pracy) jak i tych,
które dotyczą podwładnych (grupy roboczej – ich doświadczeń,
uzdolnień). Jednym ze stylów kierowania jest styl autokratyczny. Przyjrzyjmy się mu.
Przywódca autokratyczny jest samotnikiem, raczej niechętnym do współpracy. Typ twardego autokraty, to osoba, która
wszelkie decyzje podejmuje samodzielnie i nie toleruje żadnych sprzeciwów. Korzystając ze swojej pozycji, decyzje przekazuje w formie rozkazu, bez wyjaśniania własnych motywów. Autokrata nastawiony jest przede wszystkim na wydajność. Ważne
są dla niego zadania. Często wyrabia sobie etykietę perfekcjonisty, ponieważ stale dąży do doskonałości. Nie interesują go stosunki międzyludzkie.
Dla twardego autokraty pracownik często stanowi tylko narzędzie potrzebne do wykonywania określonych zadań. Nie ma zaufania do swoich podwładnych, dlatego nie zezwala im na indywidualny styl pracy, będąc przekonanym, że bez jego pomocy nie
dadzą sobie rady.
Istnieje również inna forma zarządzania autokratycznego,
w której menedżer wpływa na ludzi przez swoją osobowość, a nie
poprzez władzę. Ten bardziej życzliwy autokrata odczuwa ciężar
odpowiedzialności moralnej za swoich pracowników. Stara się
związać ludzi ze sobą. Samodzielnie podejmuje decyzje. Osiąga
to, co zamierzał – w sposób bardziej łagodny. Poczuwa się
do obowiązku wyjaśniania i uzasadniania swoim pracownikom
przyczyn podjętych przez niego decyzji.
W jakich sytuacjach sprawdza się autokratyczny styl zarządzania?
Dyrektywny styl zarządzania jest wręcz niezbędny w sytuacjach nagłych, kryzysowych, kiedy decyzje trzeba podjąć
pod presją czasu. Przywódcy autorytarni, preferowani są w służbach mundurowych np. świetnie sprawdzają się w czasie wojny oraz podczas katastrof czy klęsk żywiołowych. Ten typ kierowania przydatny jest również w przedsiębiorstwach, w których
jest niska kultura organizacyjna, gdzie brakuje porządku i dyscypliny. Poza tym, dyrektywność zdejmuje odpowiedzialność

z pracownika. Dlatego, pomocna jest wtedy, gdy podwładny ma
niskie kwalifikacje zawodowe oraz kiedy zadania są niejednoznaczne. Pracownik otrzymuje wskazówki dotyczące zadań, które ma wykonać. W takich sytuacjach styl autokratyczny daje pracownikowi poczucie bezpieczeństwa, jest dla niego bardziej
przejrzysty. Ściśle definiuje pożądane zachowania, określając nagrody i kary oraz oceniając zachowania pracowników, jak również
przewidując odpowiednie sankcje.

Przywództwo autokratyczne jest więc bardzo przydatne
na określony czas, aż do momentu ustabilizowania niepewnej sytuacji. W dłuższej perspektywie jest jednak skazane na porażkę.
Nie zapewni firmie przyszłości. Brak współdziałania, otwartości
i pełnej komunikacji może spowodować rozbicie grupy współpracującej ze sobą.
Joanna Bartoszek
psycholog GIP
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Ciężki wypadek podczas odśnieżania
Na terenie jednej ze szkół w województwie podlaskim doszło do ciężkiego wypadku
przy pracy podczas odśnieżania drogi wewnętrznej. Poszkodowany wykonywał pracę
przy użyciu odśnieżarki spalinowej. Gdy ta zablokowała się, usiłował przy włączonym silniku usunąć ręką zalegający w kanale wyrzutnika śnieg. W efekcie stracił trzy palce,
a czwarty został uszkodzony.
Chwilę po rozpoczęciu odśnieżania pracownik stwierdził, że
kanał wyrzutnika śniegu urządzenia zablokował się. Zgromadził
się tam śnieg. Nie wyłączając silnika i trzymając lewą ręką wciśnięty włącznik ruchu roboczego (zgarniacza i wirnika łopatkowego), pracownik prawą rękę włożył do kanału wyrzutnika odśnieżarki i wybierał znajdujący się tam śnieg. Gdy ręka sięgnęła strefy roboczej wirnika łopatkowego, dostarczającego śnieg do wyrzutnika, nastąpiło ucięcie trzech palców i zranienie czwartego.
Głównymi przyczynami pochwycenia dłoni i jej urazu były:

– niewłaściwa konstrukcja odśnieżarki umożliwiająca sięgnięcie do strefy roboczej obracającego się wirnika łopatkowego dostarczającego śnieg do kanału wyrzutnika przy jednoczesnym
użyciu włącznika uruchamiającego ten ruch. Istotna w tej sprawie jest konstrukcja osłony wyrzutnika śniegu, która jednocześnie służy jako rozdrabniacz wyrzucanego śniegu.
Prawidłowe i powszechnie stosowane w tego typu odśnieżarkach rozwiązanie zabezpieczające włożenie ręki przy włączonym
włączniku ruchu obrotowego wirnika łopatkowego w wyrzutniku polega na zamocowaniu osłony w taki sposób, że operowanie ręką wewnątrz wyrzutnika wymaga jej otwarcia drugą ręką.
Wymusza to zwolnienie włącznika ruchu obrotowego wirnika. Odbywa się
to poprzez odchylenie osłony na zewnątrz wyrzutnika od jej gór nej
strony.
W opisywanej odśnieżarce osłona
wyrzutnika została zamocowana
w taki sposób, że włożenie ręki było możliwe poprzez uchylenie dolnej
części osłony do wewnątrz wyrzutnika bez konieczności użycia drugiej
ręki.
Na powstanie wypadku wpływ
miały również: brak opracowanej
przez pracodawcę instrukcji bezpieczeństwa pracy odśnieżarki spalinowej oraz brak właściwego szkolenia stanowiskowego bhp pracownika obsługującego odśnieżarkę, jak
Odśnieżarka spalinowa.
Możliwość włożenia ręki do wewnątrz wyrzutnika,
bez konieczności użycia drugiej ręki, poprzez uchylenie dolnej części osłony.

– niewłaściwe zachowanie pracownika polegające na wykonywaniu czynności oczyszczania kanału wyrzutnika śniegu
przy włączonym silniku odśnieżarki oraz uruchomionym ruchu
obrotowym wirnika łopatkowego dostarczającego śnieg do kanału wyrzutnika,

również brak przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego
w zakresie eksploatacji urządzenia.
Podczas kontroli ustalono, że w dniu dostarczenia odśnieżarki zapoznano się ze sposobem jej pracy. Dokonano jej przeglądu, identyfikując elementy konstrukcyjne i sterownicze. Czynności te pracodawca potraktował jako szkolenie stanowiskowe
bhp dla pracowników. Nie opracowano jednak szczegółowego
programu tego szkolenia z uwzględnieniem zagadnień związanych z obsługą odśnieżarki, ani nie wystawiono pracownikowi
karty szkolenia bhp w tym zakresie.

Dokończenie na stronie 30.

