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O poczuciu własnej wartości
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Pracownik w mieszalniku
Minęło około 12 sekund, gdy ktoś
krzyknął, że kurzy się z mieszalnika.
Operator natychmiast wyłączył urządzenia. Ale było już za późno. Mężczyzna czyszczący wnętrze miksera
został pochwycony przez mieszadło.

W związku z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej 6 i 7 grudnia ub.r. w warszawskim
hotelu „Novotel” odbyło się 61. spotkanie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Uczestniczyli w nim szefowie i przedstawiciele urzędów inspekcji pracy 27 państw członkowskich Unii
Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Komisji Europejskiej i międzynarodowych instytucji zajmujących się problematyką zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.
W spotkaniu ze strony kierownictwa
Państwowej Inspekcji Pracy, która po raz
pierwszy miała okazję pełnić rolę gospodarza takiego wydarzenia, wzięli udział:
Anna Tomczyk, główny inspektor pracy
oraz jej zastępca Grzegorz Łyjak.
Tradycyjnie już pierwszy dzień spotkania, tzw. dzień tematyczny, wypełniła konferencja organizowana pod uzgodnionym
wcześniej na forum SLIC hasłem. Tym
razem wydarzenie to poświęcone było
podsumowaniu projektu PIP zrealizowanego we współpracy z inspekcjami pracy
UE, którego celem było opracowanie „Europejskiego kodeksu dobrych praktyk
w działaniach kontrolnych i pozakontrolnych inspekcji pracy”. Dokument opisuje
kilkadziesiąt najlepszych krajowych kampanii kontrolnych i promocyjnych przeprowadzonych przez inspekcje pracy zrzeszone w Komitecie Wyższych Inspektorów Pracy. Może on stanowić przewodnik w zakresie projektowania, organizowania, przeprowadzania i oceniania kampanii kontrolnych i inicjatyw o charakterze
prewencyjno-informacyjnym.
W programie konferencji poza wystąpieniami przedstawicieli polskiej inspekcji pracy, którzy omówili założenia i wyniki projektu wraz z tytułową publikacją,
udział wzięli zaproszeni eksperci zagraniczni. Zaprezentowali oni i omówili
szczegółowo przykłady dobrych praktyk

krajowych nieujętych w tekście kodeksu. Spotkanie zakończyła dyskusja, podczas której uczestnicy konferencji omawiali możliwości zastosowania rozwiązań zaprezentowanych
w kodeksie dobrych praktyk w działalności poszczególnych urzędów inspekcji pracy oraz kampaniach unijnych realizowanych pod egidą Komitetu
Wyższych Inspektorów Pracy.
Drugi dzień spotkania stanowiły
zamknięte obrady członków komitetu
z udziałem obser watorów z krajów
EFTA, państw kandydujących oraz
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao, a także Międzynarodowej Organizacji Pracy. Tematami spotkania były najnowsze wydarzenia i zmiany,
w tym również legislacyjne, w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Omawiano także wspólne
inicjatywy realizowane na forum
SLIC w ramach kampanii kontrolnych
i informacyjnych oraz grup roboczych
zajmujących się wybranymi aspektami bezpieczeństwa i ochrony pracy.
Sekcja Współpracy z Zagranicą
GIP

Costas Constantinou, przewodniczący
Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy.

Spotkanie SLIC w Warszawie

Choroby z przepisu
Są pracodawcy, którzy rozumieją, że zdrowie pracownika jest ważne. Że warto w nie zainwestować. Wielu finansuje z własnej, nieprzymuszonej woli programy
profilaktyczne, chociażby takie zapobiegające chorobom zawodowym, bo to jest w sferze ich zainteresowań. Pojawiają się także i tacy, którzy finansują szereg
programów zapobiegania chorobom ruchu, chorobom
układu krążenia, chorobom odstresowym. Ale wciąż
jeszcze jest to niewielki odsetek pracodawców.

Okładka:
fot. A. Jaworski
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Rzeszów Gmina Rymanów, we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie zorganizowała 9 grudnia ub.r. konferencję pt. „Jak promować prawo pracy
w moim środowisku, korzyści z przestrzegania prawa pracy”. Spotkanie, w którym uczestniczyło 70 osób (pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników, związki zawodowe,
instytucje samorządowe) z terenu powiatu krośnieńskiego, zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Poznaj swoje prawa
pracy”. Konferencję otworzyli: Wojciech Farbaniec burmistrz gminy Rymanów oraz Janusz Podsiedlik okręgowy inspektor pracy
w Rzeszowie, którzy podkreślili, jak ważna jest znajomość prawa
przez uczestników rynku pracy. Program konferencji obejmował m.in.
tematy: „Instrumenty rynku pracy dla przedsiębiorców”, „Stosunek
pracy i urlopy”, „Najczęstsze nieprawidłowości z zakresu prawa pracy na podstawie statystyk z kontroli inspektorów OIP w 2010 r.”.
Po spotkaniu zainteresowani skorzystali z porad z zakresu prawa
pracy, a także otrzymali bezpłatne broszury i poradniki wydane nakładem PIP. Partnerami konferencji byli: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie oraz
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Poznań Okręgowy inspektor pracy w Poznaniu Krzysztof Fiklewicz uczestniczył 8 grudnia ub.r. w posiedzeniu Rady Województwa
Wielkopolskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, na którym przedstawił najistotniejsze zmiany w przepisach ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Odpowiadał także na liczne pytania
zebranych. Posiedzenie poprzedziła uroczystość wręczenia przez okręgowego inspektora pracy, z upoważnienia głównego inspektora pracy
Anny Tomczyk, Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”
Henrykowi Bagińskiemu, pracownikowi Banku Zachodniego
WBK S.A. Na zakończenie spotkania Bolesław Stanikowski, przewodniczący Rady Województwa Wielkopolskiego OPZZ podsumował dotychczasową współpracę pomiędzy Radą Województwa Wielkopolskiego
OPZZ i Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu.

Łódź Starszy inspektor pracy Kamil Kałużny, na zaproszenie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Łódź sp. z o. o., przeprowadził 7 grudnia ub.r. szkolenie dla społecznych inspektorów pracy, działających na terenie tego zakładu. Temat szkolenia brzmiał
„Ustawa o społecznej inspekcji pracy - prawne podstawy działania społecznej inspekcji pracy, obowiązki pracodawcy względem społecznych inspektorów pracy, problemy praktyczne, przyszłość społecznej
inspekcji pracy”. Jego celem było zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami prawa pracy, kluczowymi z punktu widzenia działalności społecznego inspektora pracy. Następnego dnia w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi nadinspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili szkolenie
dla przedstawicieli nadleśnictw oraz zakładów usług leśnych z terenu
województwa łódzkiego. Inspektorzy omówili przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakre-

su gospodarki leśnej oraz przedstawili informacje o społecznych kosztach wypadków przy pracy. Obecni na szkoleniach otrzymali bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.

Katowice Przedstawiciele władz państwowych, w tym główny inspektor pracy Anna Tomczyk oraz okręgowy inspektor pracy w Katowicach Beata Marynowska, władze wojewódzkie i reprezentanci
spółek węglowych uczcili 89. uroczystość barbórkową nadzoru górniczego. Msza święta w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Katowicach,
pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skorca oraz uroczysta akademia w auli Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stały się sposobem uhonorowa-

nia osób zasłużonych dla polskiego górnictwa oraz obchodów tegorocznego święta barbórki. Podczas gali wręczono Brązowy Krzyż Zasługi
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki honorowe Zasłużonych dla Górnictwa RP, szpady górnicze, medale za Długoletnią Służbę, medale Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, statuetkę
„Czarny diament” a także nagrody dla „Najbezpieczniej pracujących
oddziałów kopalń”. W uroczystości barbórkowej zorganizowanej przez
Wyższy Urząd Górniczy 2 grudnia ub.r. uczestniczyli, m.in.: minister
Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adam Ździebło, sekretarz stanu
Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, wiceminister środowiska Henryk Jacek Jezierski, szef Służby Cywilnej Sławomir
Brodziński, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, przedstawiciele wojska, policji, wielu urzędów i instytucji, przedsiębiorcy górniczy,
prezydenci górniczych miast Katowic, Zabrza i Rybnika.

Kraków W ramach kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy” OIP
w Krakowie nawiązał współpracę z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okręgowy inspektor pracy w Krakowie objął patronatem organizowaną przez NZS w Krakowie akcję
„Twoje Prawa w Pracy” – szkolenia z zakresu prawa pracy dla wchodzących na rynek pracy studentów. Na spotkaniu 7 grudnia ub.r.
w Auli Collegium Novum, które zgromadziło ponad dwieście słuchaczy, pracownik Sekcji Prawnej OIP w Krakowie wygłosił referat na temat wybranych zagadnień umowy o pracę. W trakcie szkolenia skierowanego do studentów krakowskich uczelni, prowadzonego przez
członków Sekcji Prawa Pracy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów
Prawa UJ, pracownik OIP Kraków udzielał również porad indywidualnych i informacji o kampanii PIP „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Przedmiotem pytań studentów były zagadnienia związane z podjęciem
pierwszej pracy, i podstawami zatrudnienia: umowami cywilno-prawnymi oraz umową o pracę. Studentów interesowało na przykład, w jaki sposób można ustalić, że wykonywana przez nich wcześniej praca
na podstawie umowy cywilno-prawnej była stosunkiem pracy.

Wrocław To było niczym prezent od św. Mikołaja. 6 grudnia ub.r.
przedstawiciele Komendy Ochotniczych Hufców Pracy i Okręgowego
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu rozdali nagrody w konkursie „Pracodawca przyjazny młodzieży”. Uroczystość odbyła się w Ząbkowicach
Śląskich i uczestniczyli w niej – oprócz nagrodzonych pracodawców
– przedstawiciele KRUS, Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śląskich. Okręgowy Inspektorat Pracy reprezentowali zastępca okręgowego inspektora pracy Zbigniew Kołodyński,
nadinspektor sekcji promocji i ZUZP Barbara Serafinowska i radczyni tej sekcji Agnieszka Szlęzak. Komisja Konkursowa nagrodziła trzy firmy (w kolejności): H&H HOFPOL z Wrocławia, „Złoty Łan”
Wiesław Osiński z Lądka Zdroju i AUTO BIL Janusz Świerk z Nowej
Rudy. Wyróżnienia otrzymali „Wojtek” Firma Ogólnobudowlana Tadeusz Zarembecki – Nowogrodziec i Elektromechanika Pojazdowa Ryszard Wójcik – Szczawno Zdrój.
Białystok W siedzibie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku odbyło się 2 grudnia
ub.r. kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym. Podsumowano na nim
działalność w roku 2011 i przyjęto plan pracy na rok 2012. Wiodącą
rolę w działaniach promujących zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie
odgrywają dwie instytucje: Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku i OR KRUS Białystok. Szczególnie ważne działania to konkurs
„Bezpieczne gospodarstwo rolne” i letnia akcja prewencyjna „Żniwa
mogą być bezpieczne”. W ramach tej ostatniej każdego roku specjaliści z obu instytucji przeprowadzają liczne wizytacje prac polowych
oraz organizują konkurs pod tym samym hasłem. Następne posiedzenie Komisji zaplanowano na przełom lutego i marca 2012 roku.
Katowice Przewodniczący
Związku Zawodowego Kolejarzy
Śląskich uhonorował okręgowego
inspektora pracy w Katowicach
Beatę Marynowską odznaką
„Przyjaciela Związku Zawodowego
Kolejarzy Śląskich”. W imieniu odznaczonej wyróżnienie odebrał
mgr inż. Jerzy Hamróz. Wręczenie odznaczenia było częścią obchodów XX-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich, które odbywały się 2 grudnia ub.r.
w Katowicach. Ten branżowy związek zawodowy zrzeszał niegdyś kolejarzy z ówczesnych województw bielsko-bialskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego. Obecnie wchodzi w skład struktur federacji ZZP PKP, zrzeszonych w Europejskiej Federacji Pracowników
Transportu (ETF) oraz w Międzynarodowej Federacji Pracowników
Transportu (ITF).
Gdańsk W ramach kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy” w Audytorium Wydziału Chemicznego odbyło się 2 grudnia ub.r. seminarium dla studentów Wydziału Chemicznego. Otwarcia spotkania dokonali: dr hab. inż. Żaneta Polkowska i nadinspektor pracy Henryk
Batarowski kierownik Sekcji Prewencji i Promocji, który przedstawił cel i zakres kampanii. Artur Grabowski oraz Kamil Sobkiewicz
pracownicy Sekcji Prawnej zapoznali słuchaczy z zagadnieniami objętymi kampanią w tym z różnicami pomiędzy umowami cywilno-prawnymi a umową o pracę oraz zagadnieniami związanymi z czasem pracy, wynagrodzeniami a także wymiarem urlopu. Interesującą atrakcją,
którą przygotował OIP Gdańsk dla uczestników szkolenia, był konkurs

wiedzy o prawie pracy pt. „Co wiesz na temat prawa pracy?”. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjne i gadżety promocyjne wydane w ramach kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy”. W spotkaniu wzięło udział 112 studentów.

Bilbao Sukces polskich fotografów! Podczas szczytu w Bilbao poświęconego zdrowym i bezpiecznym miejscom pracy odbywającego
się 22 i 23 listopada ub.r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ogłosiła zwycięzców drugiej edycji ogólnoeuropejskiego konkursu
fotograficznego na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwszą
nagrodę zdobył Krzysztof Maksymowicz,
za zdjęcie pt. „Krawcowa”. Po raz pierwszy
przyznano w tym roku
nagrodę dla najlepszego autora w wieku poniżej 21 lat. Zwyciężył Paweł Ruda i jego prowokacyjna praca „Zimna kanapka”. Na konkurs
nadesłano 2,5 tys. prac z 36 krajów Europy. Konkurs skierowany był
zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia można obejrzeć pod adresem www.osha-photocompetition.eu lub www.facebook.com/euoshaphotocompetition
Kielce W ramach inauguracji Kampanii Bezpieczeństwa Koncernu CRH – Bezpieczeństwo Wykonawców w Grupie Ożarów 23 listopada ub.r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach wraz z Grupą
Ożarów S.A. zorganizował w Ożarowie seminarium szkoleniowe. OIP
w Kielcach reprezentował Janusz Czyż, okręgowy inspektor pracy
z grupą inspektorów pracy, Grupę Ożarów S.A.: prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Ożarów S.A. Andrzej Ptak z kierownikiem
Działu bhp. W spotkaniu wzięli również udział: dyrektor zarządzający Zakładami Cementowymi koncernu CRH w Polsce Mossy O'Connor oraz przedstawiciele CIOP-PIB z dyrektorem ds. Techniki i Wdrożeń, Wiktorem Zawieską. Celem kampanii jest przedstawienie
wymagań w zakresie bhp stawianych przedsiębiorstwom realizującym
prace remontowo-budowlane na rzecz Grupy Ożarów S.A. i pomoc im
w spełnieniu przyjętych standardów bezpieczeństwa. Uczestnikom seminarium przedstawiono zagadnienia związane z realizowanym przedsięwzięciem, w tym m.in. referat Ocena ryzyka zawodowego przy pracach remontowo-budowlanych – prace na wysokości przygotowany
przez OIP w Kielcach. W spotkaniu wzięło udział 39 pracodawców,
38 pracowników nadzoru technicznego Grupy Ożarów S.A. oraz pięciu społecznych inspektorów pracy.

Rada Ochrony Pracy
zaakceptowała program działania PIP
Rada Ochrony Pracy w stanowisku przyjętym 6 grudnia ub.r. na posiedzeniu w Sali Kolumnowej Sejmu zaakceptowała program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2012 rok. Aprobując zawarte w nim priorytety, zaleciła uwzględnienie w przyszłorocznej działalności inspekcji
pracy kilku sformułowanych w stanowisku uwag.
Odnoszą się one do zwrócenia przez
PIP szczególnej uwagi na prawidłowość
wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz na przypadki
zawierania umów cywilnoprawnych, gdy
stan faktyczny realizacji umowy wskazuje
na zasadność zawarcia umowy o pracę. Inspekcja pracy powinna również poszerzać
współpracę ze środkami masowego przekazu w celu popularyzowania właściwych
zachowań w miejscu pracy, przeanalizować skuteczność wystąpień inspektorów
pracy do prokuratury, a także objąć wzmożoną kontrolą agencje pracy tymczasowej,
kierujące pracowników za granicę. Rada
Ochrony Pracy zaleciła ponadto PIP monitorowanie funkcjonowania przepisów
o czasie pracy w placówkach medycznych
oraz bliższe przyjrzenie się funkcjonowaniu społecznej inspekcji pracy.
To drugie zagadnienie zostało szerzej
omówione w czasie obrad przez Leszka
Zająca, dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy. Przedstawił on materiał dotyczący analizy i oceny funkcjonowania ustawy z 24
czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji
pracy oraz realizacji zadań służby bhp.
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Podkreślił, że społeczna inspekcja pracy ma niezaprzeczalny dorobek w trwałym ukształtowaniu społecznej kontroli
i oddziaływania na pracodawców, poprzez

stworzenie wewnątrzzakładowych mechanizmów egzekwowania wykonania obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. Utrudnieniem
w działalności społecznej inspekcji są jed-

nak problemy z zastosowaniem w praktyce niektórych przepisów ustawy. W tym
kontekście Leszek Zając wskazał przede
wszystkim na brak zewnętrznej kontroli

wyborów społecznych inspektorów pracy
(np. kontroli sądowej), na problem usytuowania społecznego inspektora w przedsiębiorstwach o charakterze korporacyjnym
oraz w sytuacji przejścia zakładu lub jego
części na innego pracodawcę, a także
na brak szczegółowych zasad ponoszenia
kosztów działania społecznych inspektorów pracy. Podzielił się również wątpliwościami co do dostępu społecznych inspektorów pracy do danych osobowych pracowników.
Leszek Zając zwrócił uwagę, że z roku
na rok maleje liczba decyzji wydawanych
przez państwowych inspektorów pracy
u pracodawców, u których działają społeczni inspektorzy. Poza tym pracodawcy
niezwykle rzadko kwestionują zalecenia
społecznych inspektorów pracy, wnosząc
jedynie od kilku do kilkunastu sprzeciwów od tych zaleceń rocznie.
Zgodnie z ustawowym wymogiem Państwowa Inspekcji Pracy udziela społecznej inspekcji pomocy w realizacji jej zaIP 1/2012

dań. Prowadzi poradnictwo prawne, udostępnia specjalistyczną prasę, szkoli oraz
przeprowadza kontrole wykonania zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy. W 2008 r. PIP przeszkoliła 2 934 społecznych inspektorów pracy, w 2009 r.
– 5 019, w 2010 r. zaś – 5 229.
Dyrektor Leszek Zając mówił również
o nieprawidłowościach, jakie wykazały
prowadzone w ostatnim czasie przez inspektorów pracy kontrole wykonywania
zadań służby bhp. Aż w 46 proc. zbadanych przypadków w 2010 r. oraz 47 proc.
przypadków zbadanych od stycznia
do września 2011 r. służby bhp nie przedstawiły propozycji rozwiązań zapobiegającym zagrożeniom. Także w 2010 roku
nieprawidłowości stwierdzono w ponad 19 proc. zbadanych przypadków, gdy
zachodziła potrzeba informowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach
i przedstawiania wniosków dotyczących
usunięcia tych zagrożeń; w pierwszych
trzech kwartałach ubiegłego roku nieprawidłowości takie wystąpiły już w 25 proc.
przypadków. Inspektorzy pracy ujawnili
również fakty nieuczestniczenia przez
osoby pełniące zadania służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego i postępowaniu
powypadkowym.
Jak wykazały kontrole PIP, w każdym badanym zagadnieniu więcej nieprawidłowości charakteryzowało działanie specjalisty
z zewnątrz pełniącego zadania służby bhp,
niż utworzonej w zakładzie komórki bhp.
W drugiej części posiedzenia odbyła
się uroczystość wręczenia nagród i dy-
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plomów laureatom XXXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków
Pracy, którego głównym organizatorem
jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a jednym ze współorganizatorów
– Państwowa Inspekcja Pracy. Do sekretariatu konkursu, prowadzonego przez
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wpłynęło 85
zgłoszeń, czyli o 26 prac więcej niż rok
wcześniej. Przyznano 9 nagród, 18 wyróżnień oraz 16 listów gratulacyjnych.
– Wśród nagrodzonych prac są zarówno
specjalistyczne rozwiązania techniczne
lub technologiczne, jak i proste rozwiązania organizacyjne, których wyróżnienie
może przynieść wymierne efekty w postaci spopularyzowania nowego podejścia

do często lekceważonego problemu bezpieczeństwa pracy – stwierdziła w podsumowaniu przewodnicząca sądu konkursowego prof. Danuta Koradecka
– dyrektor CIOP-PIB i wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy. Uroczystość tradycyjnie zakończyło wspólne zdjęcie laureatów na schodach hallu sejmowego.
W obradach Rady Ochrony Pracy, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wzięła udział Anna Tomczyk, główny inspektor pracy
z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską, Iwoną Hickiewicz i Grzegorzem
Łyjakiem.
Donat Duczyński
Biuro Informacji GIP
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Nagrody dla dziennikarzy
Główny inspektor pracy Anna Tomczyk przyznała doroczne
nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia
w popularyzacji problematyki ochrony pracy. Wręczyła je 8
grudnia ub.r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W uroczystości uhonorowania nagrodami przedstawicieli mediów wzięli udział zastępcy głównego inspektora
pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Grzegorz Łyjak oraz dyrektorzy departamentów GIP.
Rozstrzygnięty już po raz dwudziesty
drugi ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę Głównego Inspektora Pracy ma na celu popularyzowanie problematyki prawa i bezpieczeństwa pracy oraz
inspirowanie mediów do podejmowania zagadnień ochrony pracy. Komisja konkursowa wyłania spośród autorów publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych dziennikarzy najbardziej zaangażowanych w upowszechnianie tematyki prawnej i technicznej ochrony pracy, których następnie
przedstawia do akceptacji głównemu inspektorowi pracy.
W ubiegłym roku Anna Tomczyk, główny inspektor pracy, postanowiła uhonorować nagrodami 23 dziennikarzy, reprezentujących zarówno centralne, jak i lokalne
media. Zwracając się do wyróżnionych,
podkreśliła, że nagroda jest wyrazem szacunku dla trudu i aktywności zawodowej
dziennikarzy poruszających w swoich pu-

blikacjach i audycjach niełatwą problematykę prawa pracy. Współpracę Państwo-

wej Inspekcji Pracy z przedstawicielami
środków masowego przekazu oceniła jako
bardzo udaną, przynoszącą korzyści ochronie pracy i samym mediom.
List z gratulacjami dla nagrodzonych
skierowała na ręce Anny Tomczyk przewodnicząca Rady Ochrony Pracy poseł
Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Podczas uroczystości w GIP odczytała go Maria Kacprzak-Rawa, rzecznik prasowy
głównego inspektora pracy.
Tradycyjnie spotkanie z nagrodzonymi dziennikarzami było okazją do swobodnej rozmowy o problemach ochrony
pracy nurtujących środowisko mediów.
D.D.

Ponadnarodowa współpraca
W Brukseli, 8-9 grudnia ub.r. odbyło się Seminarium Końcowe
dotyczące Europejskiego projektu szkolenia w zakresie międzynarodowego świadczenia usług i delegowania pracowników,
w którym Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy w charakterze partnera merytorycznego.
Podczas seminarium zaprezentowano
platformę internetową będącą finałem projektu. Ma być ona narzędziem dla inspektorów pracy zajmujących się kontrolą przestrzegania przepisów prawa w stosunku
do pracowników delegowanych. Ma także
służyć pracodawcom, pracownikom, partnerom społecznym w uzyskiwaniu informacji związanych z zatrudnieniem transgranicznym i zasadami delegowania pracowników do czasowego świadczenia pracy
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował m.in. Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.
Seminarium stanowiło podsumowanie
rocznych, wieloetapowych działań podejmowanych w sześciu krajach partnerskich w związku z realizacją projektu.
Miał on na celu poprawę skuteczności
stosowania ustawodawstwa wspólnotowe-

go w zakresie ochrony praw pracowników delegowanych poprzez przybliżenie
metod działania organów administracji
działających w tym zakresie, z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z odmiennych uwarunkowań gospodarczych, jak
i społecznych oraz odmiennego zakresu
działania i kompetencji organów administracji pracy państw partnerskich. Służyć
temu ma między innymi właśnie strona inter netowa, stanowiąca również źródło
wiedzy, a także platfor mę komunikacji
pomiędzy inspektorami pracy w Europie,
zajmującymi się tematyką projektu.
Uczestnicy seminarium podkreślili, że
wartością dodaną projektu jest także zacieśnienie osobistych kontaktów pomiędzy inspektorami pracy realizującymi kontrole z zakresu delegowania pracowników,
którzy coraz częściej, z uwagi na zjawisko
poszerzania rynku pracy, zobowiązani są
do współpracy na poziomie ponadnarodo-

wym. W dyskusji wskazywano, że problem delegowania pracowników, dotyka
obecnie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Umacnia się również jego oddziaływanie na gospodarkę
poszczególnych krajów. Brak skutecznych
mechanizmów kontroli tego zjawiska może być przyczyną problemów społecznych
i uznawany jest za zagrożenie dla poziomu życia pracowników Unii Europejskiej.
Dlatego tak istotne jest, aby na poziomie
europejskim – z uwzględnieniem różnic

wynikających z obowiązującego w krajach
członkowskich ustawodawstwa pracy, jak
i regulującego zakres i kompetencje organów kontrolnych – wypracować takie mechanizmy współpracy, które dadzą szansę
na przyspieszenie procedur wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi administracjami pracy (kraju wysyłającego
i przyjmującego), a z drugiej strony poprawią skuteczność prowadzonych kontroli dla zapewnienia ochrony pracownikom delegowanym. Projekt stanowił
jeden ze sposobów realizacji wspomnianych celów.
Dariusz Górski
Departament Legalności
Zatrudnienia GIP

W bułgarskiej inspekcji pracy
W wizycie studyjnej w bułgarskim Urzędzie Wykonawczym Generalnego Inspektoratu Pracy, w ramach Programu Wymiany
Inspektorów Pracy SLIC, uczestniczył inspektor pracy Bogdan Solawa z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, odpowiedzialny za organizację i przebieg
paździer nikowej wizyty w krakowskim
okręgu przedstawicielki bułgarskiej inspekcji pracy Gergany Petkovej. Przebieg
obu wizyt był podobny i obejmował przede
wszystkim zapoznanie uczestników z zakresem i podstawami prawnymi działania
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instytucji oraz ich udział w wizytach kontrolnych i działaniach prewencyjnych.
Polski inspektor pracy był w siedzibie
bułgarskiego odpowiednika ośrodka szkolenia PIP we Wrocławiu. Samo centrum
szkolenia zlokalizowane w Kremikowcach
na obrzeżach Sofii, w zakresie merytorycznych możliwości szkoleniowych, środków
technicznych czy warunków lokalowych
oferuje standard podobny jak ośrodek wrocławski, jednak w odróżnieniu od niego
nadzorowane jest ono przez Ministerstwo
Pracy. Inspekcja pracy jest więc jednym

z wielu podmiotów korzystających z jego
oferty. Centrum realizuje bowiem inne zadanie zlecone przez ministerstwo np.
na rzecz instytucji odpowiedzialnych
za przeciwdziałanie bezrobociu czyli odpowiedników polskich Powiatowych Urzędów Pracy. W programie wizyty, która odbyła pod koniec ub.r. znalazły się również
spotkania z przedstawicielami różnych jednostek organizacyjnych bułgarskiej inspekcji pracy, w tym wizytacje w jednostce lokalnej we Vratsy oraz cementowni działającej na terenie właściwości terytorialnej
tego inspektoratu.
Bogdan Solawa
OIP Kraków
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Już jest
Europejski
kodeks
dobrych praktyk
Ukazał się Europejski kodeks
dobrych praktyk w zakresie
działań kontrolnych i pozakontrolnych inspekcji pracy.
Publikacja wydana w języku
angielskim, opisuje kilkadziesiąt najlepszych krajowych
kampanii kontrolnych i promocyjnych, przeprowadzonych przez inspekcje pracy
zrzeszone w Komitecie Wyższych Inspektorów Pracy.
Kodeks może być podręcznikiem dobrych praktyk w zakresie projektowania,
organizowania, przeprowadzania i oceniania kampanii kontrolnych oraz pozakontrolnych. Zawiera bowiem zbiór szczegółowych informacji o najbardziej efektywnych
projektach służących poprawie warunków
pracy, praworządności w stosunkach pracy realizowanych w ostatnich latach na terenie Unii Europejskiej.
Przedstawione w Europejskim kodeksie
dobrych praktyk w zakresie działań kontrolnych i pozakontrolnych inspekcji pracy
kampanie inspekcyjne zostały opisane
na podstawie kwestionariusza opracowanego przez powołany w Państwowej Inspekcji Pracy zespół ds. kodeksu dobrych praktyk we współpracy z członkami Grupy
Roboczej SLIC i ekspertami. Pytania zawarte w kwestionariuszu objęły podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji, prowadzenia oraz oceny efektywności działań
kontrolnych i informacyjnych oraz zostały
zobrazowane konkretnymi przykładami.
W kwietniu ubiegłego roku kwestionariusze zostały przekazane inspekcjom pracy w Unii Europejskiej za pośrednictwem
Sekretariatu Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy. Odpowiedzi na kwestionariusze
wpłynęły do zespołu ds. kodeksu dobrych
praktyk w Państwowej Inspekcji Pracy
w czerwcu i lipcu ub.r. Łącznie zebrano
materiały, które pozwoliły na przedstawienie 55 inicjatyw podjętych w ostatnich la-
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tach przez inspekcje pracy państw członkowskich Unii Europejskiej: 31 kampanii
kontrolnych i 24 projektów pozakontrolnych. Po zweryfikowaniu i opracowaniu
przez zespół autorów (Michał Wyszkowski, Karolina Główczyńska-Woelke, Jacek Strzyżewski, Dariusz Borowiecki,
Bogdan Solawa, Paweł Wieczorek, Katarzyna Całka-Bąkiewicz) materiały te
stały się podstawą dla stworzenia kodeksu
dobrych praktyk.
Prezentowany dziś kodeks stanowi źródło informacji o najlepszych doświadczeniach europejskich inspekcji pracy w zakresie organizowania skutecznej działalności
zmierzającej do poprawy warunków pracy.
Może powinien być także inspiracją do podejmowania skutecznych działań na rzecz
realizacji zaleceń wynikających ze strategii
europejskiej w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy. Został entuzjastycznie przyjęty i dyskutowany podczas 61. posiedzenia
Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy
w Warszawie, 6 grudnia ub.r.

Czytanie kodeksu
Podstawowy podział kampanii prowadzonych przez inspekcje pracy UE przyjęty w kodeksie, to podział na projekty dotyczące działalności kontrolnej i pozakontrolnej. Przez działalność kontrolną należy
rozumieć działania inspekcji pracy w celu
ograniczenia liczby wypadków i chorób zawodowych, a także eliminacji nieprawidłowości w stosunkach pracy oraz ograniczania i eliminowania zagrożeń zawodowych
poprzez czynności o charakterze kontrolno-nadzorczym. Z kolei działalność pozakontrolna obejmuje działania inspekcji pracy (inne niż kontrolne) w celu ograniczenia
liczby wypadków i chorób zawodowych,
a także eliminacji nieprawidłowości w stosunkach pracy, poprzez np. prowadzenie
działań stymulujących pracodawców
do ograniczania i eliminowania zagrożeń
zawodowych, popularyzację wiedzy o zagrożeniach, przepisach prawnych i dobrych praktykach, współpracę z partnerami społecznymi na rzecz określania
i wdrażania standardów bezpieczeństwa
i ochrony pracy, organizowanie konkursów dla pracodawców i pracowników, itp.
Kodeks składa się z pięciu części. Część
pierwsza, Wprowadzenie, poświęcona jest
ogólnemu przedstawieniu celów dokumentu i podstawowych definicji. Część druga,
Działania kontrolne, dotyczy kampanii kontrolnych prowadzonych przez inspekcje
pracy państw członkowskich UE i zawiera

krótkie charakterystyki wszystkich kampanii opisanych w kodeksie. Część trzecia,
Działania pozakontrolne, poświęcona jest
analogicznie projektom pozakontrolnym.
Podsumowanie zawiera przykłady dobrych praktyk oraz prezentację rekomendacji na przyszłość. Indeks to zestawienie
wszystkich opisanych kampanii.

Dobre przykłady
W kodeksie można znaleźć szczegółowe
opisy 29 kampanii kontrolnych. I tak
na przykład w Austrii została przeprowadzona dwuetapowa kampania Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach sprzątających. W pierwszej części nacisk został
położony na organizacyjne aspekty zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom firm sprzątających, takie jak komunikacja i koordynacja pomiędzy firmą
sprzątającą a klientem, ocena ryzyka zawodowego, praca ekspertów ds. bezpieczeństwa, lekarzy medycyny pracy i reprezentantów pracowników ds. bezpieczeństwa.
Etap drugi stanowił kontynuację działań
w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu zdobytych
wcześniej doświadczeń z użyciem bardziej
szczegółowych list kontrolnych, poszerzonych w szczególności o zagadnienia związane z zagrożeniami czynnikami psychospołecznymi.
W Bułgarii przeprowadzono pięć uzupełniających się kampanii dotyczących branży budowlanej. Ich cele i zakresy różniły
się nieznacznie, a dotyczyły przede wszystkim doskonalenia organizacji pracy i innych działań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa pracy w budownictwie
oraz sprawdzenia spełnienia wymagań implementowanej dyrektywy 92/57/EEC,
a także szczegółowych wymagań bezpieczeństwa pracy podczas usuwania azbestu. Kampania kontrolna w budownictwie
realizowana w Luksemburgu objęła swoim
zakresem kontrole przeprowadzane na placach budów, a także wizytacje prewencyjne w zakresie przeciwdziałania wypadkom
przy pracy. Kampania kontrolna w budownictwie – zapobieganie upadkom z wysokości była realizowana w Słowenii. Sprawdzano przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach działających w branży budowlanej,
a także podjęto działania zmierzające
do ograniczenia liczby wypadków przy pracy. W Wielkiej Brytanii natomiast Kampania kontrolna w budownictwie – przebudowy obiektów istniejących skoncentrowała
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się na przebudowie obiektów istniejących.
Kampania ta prowadzona jest corocznie
od pięciu lat i trwa cztery tygodnie w roku.
Cypryjska kampania kontrolna w szpitalach i klinikach miała na celu, poza poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy, zebranie danych na poziomie krajowym umożliwiających Departamentowi Inspekcji Pracy ocenę
warunków pracy w tej gałęzi gospodarki, przygotowanie materiałów infor macyjnych dla inspektorów pracy, pracodawców
oraz pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przekazanie informacji pracodawcom, związkom zawodowym i organizacjom zawodowym
o wynikach kampanii. Natomiast
fiński projekt z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego
w sektorze opieki zdrowotnej,
realizowany przez Ministerstwo
Spraw Społecznych i Zdrowia,
Departament Zdrowia i Bezpieczeństwa Zawodowego zakładał
podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach. Celem operacyjnym było
zapewnienie efektywnego nadzoru w sektorze publicznej opieki zdrowotnej.
Inspektorzy czeskiej inspekcji pracy przeprowadzili kontrole ukierunkowane na zmniejszenie liczby
wypadków przy pracy podczas ręcznej wycinki drzew. Zaś celem, organizowanej
w miesiącach wakacyjnych przez czeską
inspekcję pracy, kampanii w transporcie
było sprawdzenie przestrzegania przez
pracodawców przepisów bhp podczas napraw i prowadzenia pojazdów. Kontrolami
objęto przedsiębiorstwa zajmujące się
transportem ciężarowym, mając na względzie stopniowe zmniejszanie wskaźnika
wypadków przy pracy w tej branży. Irlandzka kampania kontrolna Prace związane z prowadzeniem pojazdów ukierunkowana została na zmniejszenie liczby
wypadków z udziałem pojazdów wykorzystywanych w procesach pracy oraz zwiększenie świadomości pracodawców w zakresie
kontrolowania
zagrożenia
stwarzanego przez pojazdy w miejscu pracy. Dla zrealizowania celu kampanii opracowany został specjalny kwestionariusz
zawierający pytania dotyczące kluczowych
wskaźników ryzyka związanego z pięcioma głównymi zagrożeniami wynikającymi z wykorzystywania pojazdów w pracy.
1/2012 I P

Niemiecka kampania Praca tymczasowa
trwała 27 miesięcy, a jej celem było
usprawnienie komunikacji pomiędzy pracodawcą tymczasowym, a agencją zatrudnienia w sprawach oceny ryzyka, poprawę
standardów bhp dla pracowników w tymczasowych miejscach pracy oraz uzasadnio-

ną optymalizację środków bezpieczeństwa
i procedur w tymczasowych miejscach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z właściwą agencją zatrudnienia.
Kontrolami zostały objęte wszystkie rodzaje działalności, gdzie zatrudniani są pracownicy tymczasowi, przy skoncentrowaniu się na zakładach do 500 zatrudnionych
w sektorach: przemysł metalowy, prace
budowlane, przemysł spożywczy, opieka
zdrowotna, logistyka, magazyny wielkopowierzchniowe. Kampanię Ocena ryzyka
przy użyciu substancji niebezpiecznych realizowano natomiast w Grecji, a na Litwie
trwała Ocena ryzyka związanego z niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy.
Obie dotyczyły prac w zakresie obróbki
drewna i produkcji mebli, przy których
pracownicy są narażeni na różnego rodzaju substancje niebezpieczne, takie jak pył
drzewny (na etapie przygotowania, obróbki maszynowej czy montażu) i rozpuszczalniki organiczne. Szerszy zakres miała słowacka kampania Ryzyko związane
z niebezpiecznymi substancjami w miejscu
pracy, która, oprócz zakładów produkcji

drzewnej, objęła także warsztaty napraw
samochodów, czyszczenie chemiczne, firmy sprzątające i piekarnie.
Kampania Zarządzanie bezpieczeństwem w małych zakładach (zatrudniających do 50 pracowników), w których występuje duże nasilenie wypadków przy
pracy, to dokonanie polskiej Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym
jej celem było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowania środków profilaktycznych
zmniejszających ryzyko w aspekcie
wypadków przy pracy, które miały
miejsce w zakładzie. Kampania zaplanowana była na okres od lutego
do końca grudnia 2010 r. W pierwszej fazie miało miejsce przygotowywanie wytycznych do kontroli, konsultowanie ich i infor mowanie
inspektorów pracy o celach i zadaniach do zrealizowania podczas
kampanii. Następnie przeprowadzane były czynności kontrolne, potem
– dwuetapowe podsumowanie kampanii. Kontrolami objęto 1626 pracodawców na terenie całego kraju.
Realizowało je 365 inspektorów pracy z całego kraju. Z tej liczby 16 inspektorów pracy zajmowało się koordynacją działań na poziomie
okręgowego inspektoratu pracy
oraz jedna osoba na poziomie centralnym.

Charakterystyka projektów
pozakontrolnych
W części kodeksu poświęconej działaniom pozakontrolnym opisano 24 projekty
przeprowadzone przez inspekcje pracy
w 20 państwach członkowskich UE. Część
projektów obejmowała swoim zakresem
zarówno problematykę bezpieczeństwa
i higieny pracy, jak i prawnej ochrony stosunku pracy, w tym również legalności zatrudnienia (np. luksemburski projekt Organizacja Centrum Pomocy i kampania PR,
duński projekt Mobbing i molestowanie
– infolinia). Inne projekty poświęcone były wyłącznie zagadnieniom bezpieczeństwa
i higieny pracy (np. łotewski projekt promujący bezpieczną obsługę techniczną
Zdrowe miejsce pracy, słowacki Ryzyko
związane z niebezpiecznymi substancjami
w miejscu pracy). Niektóre obejmowały
pracodawców działających w różnych sektorach gospodarki (np. cypryjski Kampania na rzecz zapobiegania wypadkom
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przy pracy i chorobom zawodowym, włoski
Zdrowie i bezpie- czeństwo w miejscu pracy), a niektóre koncentrowały się na wybranych branżach (np. litewski Ocena ryzyka
zawodowego związanego ze stosowaniem
czynników chemicznych przy obróbce
drewna i produkcji mebli, polski Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki,
poślizgnięcia).
Część projektów opisanych w kodeksie
kierowana była wyłącznie do pracodawców
(np. duński Spotkania infor macyjne
z przedsiębiorstwami, które zanotowały
więcej niż 100 wypadków przy pracy w ciągu roku, fiński Metoda monitoringu bezpieczeństwa TR i konkurs promujący bezpieczeństwo pracy w budownictwie w Południowej Finlandii). Z kolei adresatami innych projektów byli zarówno pracodawcy,
jak i pracownicy, a także ich organizacje
(np. portugalski Kampania na rzecz prewencji zagrożeń zawodowych w rolnictwie,
słoweński Ograniczenie liczby wypadków
przy pracy). Niektóre projekty skierowane
były do osób dorosłych, pracodawców i pracowników (np. hiszpańska kampania SEGUMAR, brytyjski projekt Złóż obietnicę), a niektóre do osób młodych, uczniów
i studentów (np. irlandzki projekt Bądź
bezpieczny, rumuński Bezpieczeństwo i higiena pracy – wartością kulturową).
W zakres części projektów wchodziły
tylko działania pozakontrolne (np. austriackie Doradztwo dla osób kierujących przedsiębiorstwami budowlanymi, węgierski
Serwis poradniczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy), z kolei inne opisane
w kodeksie obejmowały zarówno działania
pozakontrolne, jak i kontrolne (np. czeskie Bezpieczeństwo pracy przy ścince
drzew czy grecka Ocena ryzyka związanego z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi).

Zakończenie
Kończące kodeks rekomendacje zostały sformułowane na podstawie przytoczonych dobrych praktyk. W ramach rekomendacji wskazano działania, jakie mogą
być podejmowane przez inspekcje pracy,
celem przygotowania i realizacji efektywnych kampanii kontrolnych i projektów
pozakontrolnych, a następnie przeprowadzenia skutecznej ewaluacji tychże przedsięwzięć. Przewiduje się wydanie Europejskiego kodeksu dobrych praktyk
w polskiej wersji językowej w pierwszej
połowie roku.
(Red)

12

Tego prawa
nie można się zrzec
Helena Wicher
Dawno minęły te czasy, kiedy okres urlopowy kojarzył się nieodmiennie z polskimi letnimi miesiącami. Coraz chętniej korzystamy
z wyjazdów na narty albo z zagranicznych ofert biur turystycznych,
uciekając przed śniegiem w rejony podzwrotnikowe. Karnawał, ferie
zimowe w szkołach zachęcają do wypoczynku, bo przecież pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
Jedną z podstawowych zasad prawa
pracy jest zasada prawa do wypoczynku
pracownika. Zapewniają ją pracownikowi
przepisy o czasie pracy, dniach wolnych
od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych (art. 14 K.p.).
Prawo do urlopu przysługuje pracownikowi, a więc osobie świadczącej pracę
na podstawie stosunku pracy. Oznacza
to, że podstawową przesłanką roszczenia
o urlop jest istnienie stosunku pracy. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dopuszczalna jest w sytuacjach ściśle określonych przepisami prawa (art. 171 K.p.),
jednak roszczenie to jest surogatem urlopu, a zatem nie może być odmiennie traktowane1. Pracodawca jest obowiązany
udzielić pracownikowi urlopu w tym roku
kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 17 stycznia 2011 r.2 na gruncie prawa
pracy zasady obliczania okresu pracy warunkującego nabycie uprawnień pracowniczych, w tym uprawnienia do urlopu,
odbiegają od reguł prawa cywilnego. Pogląd ten potwierdza opinia Sądu Najwyższego, zgodnie z którą okres pracy powinien być ustalony przy uwzględnieniu
potocznego sposobu liczenia terminów.
Zatem jego upływ następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który
nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym liczenie okresu rozpoczęto. Sposób
liczenia terminów określonych w art. 112
Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania
do okresów, od których zależy nabycie
uprawnień pracowniczych, np. wskazanych w art. 153 K.p.3.
Na wniosek pracownika urlop może być
podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczyn-

ku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 K.p.).
Zasadą jest udzielanie pracownikowi
urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym w całości (wskazana zasada
nie dotyczy tylko tzw. urlopu na żądanie).
Urlop może być podzielany na części
jedynie na wniosek pracownika.

Pierwszy i kolejne urlopy
Pracownik podejmujący pracę po raz
pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy,
w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
Prawo do kolejnych urlopów pracownik
nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
Ustawodawca nie nakłada na pracodawcę obowiązku zaokrąglania wymiaru
urlopu wypoczynkowego w górę do pełnego dnia z upływem każdego miesiąca pracy. Należy pamiętać, iż wskazany przypadek dotyczy tylko pierwszej pracy w życiu
zawodowym pracownika. Po upływie miesiąca pracy pracownik nabywa prawo
do urlopu w wymiarze 1,66 dnia. Jednak
od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego pracownik nabywa prawo
do urlopu na zasadach ogólnych opisanych w dalszej części artykułu.
Pracownik nabywa prawo do kolejnego
urlopu wypoczynkowego od 1 stycznia danego roku, mimo że pozostając w stosunku
pracy nie przepracował w tym roku kalendarzowym ani jednego dnia w związku z pobieraniem świadczenia rehabilitacyjnego4.
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika jest uzależniony od stażu pracy
oraz ukończonej przez niego szkoły i wynosi on:
IP 1/2012

● 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
● 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia,
bez względu na przerwy w zatrudnieniu
oraz sposób ustania stosunku pracy.
W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy,
wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia,
w części przypadającej przed nawiązaniem
drugiego lub kolejnego stosunku pracy.
Udzielenie przez zakład pracy pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku
kalendarzowym, w którym pracownik nie
nabył jeszcze prawa do urlopu, nie uprawnia zakładu pracy do potrącenia tego urlopu z urlopu należnego pracownikowi w roku następnym. Roszczenie pracownika
o przysługujący mu urlop lub o ekwiwalent za urlop (art. 170-171 K.p.) podlegałby w takiej sytuacji oddaleniu tylko
wtedy, gdyby sprzeczne było z zasadami
współżycia społecznego (art. 8 K.p.)5.
Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wyższym
wymiarze niż 20 albo 26 dni, jednakże nie
może potrącić różnicy powstałej na skutek tego działania w kolejnym roku kalendarzowym.
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu
pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony
w art. 154 § 1 K.p., czyli 20 albo 26 dni;
niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Zatem, w przypadku
pracownika zatrudnionego w niepełnym
wymiarze czasu pracy, roczny wymiar
urlopu należy proporcjonalnie pomniejszyć do wymiaru jego czasu pracy np.
pracownik zatrudniony na 1/2 etatu uzyska prawo do 10 dni w roku kalendarzowym, jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10
lat. Natomiast, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat nabywa prawo do urlopu w wymiarze 13 dni. Wymiar
urlopu w danym roku kalendarzowym,
ustalony na podstawie wskazanych przepisów, nie może przekroczyć wymiaru
określonego w art. 154 § 1 K.p.

W dni pracy
Urlopu udziela się w dni, które są dla
pracownika dniami pracy, zgodnie z obo1/2012 I P

wiązującym go rozkładem czasu pracy,
w wymiarze godzinowym, odpowiadającym
dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu
urlopu należy zwrócić uwagę, że jeden
dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
Przy sprawdzaniu prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych należy
więc przeanalizować rozkład czasu pracy
(har monogram) obowiązujący danego
pracownika. Wymiar urlopu (ustalony
w dniach), który przysługuje pracownikowi w danym roku kalendarzowym, należy zatem pomnożyć przez 8 godzin.
Udzielając urlopu, należy odjąć z rocznego wymiaru urlopu pracownika liczbę godzin, która została wyznaczona, zgodnie
z rozkładem, do przepracowania na ten
dzień pracy.
Wskazane zasady stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa
norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin
(przepis ten dotyczy m.in. osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności). Udzielenie pracownikowi urlopu
w dniu pracy w wymiarze godzinowym
odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie
w przypadku, gdy część urlopu pozostała
do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika
w dniu, na który ma być udzielony urlop.
Za nieprawidłową praktykę należy
uznać udzielanie pracownikom urlopu wypoczynkowego na część dobowego wymiaru czasu pracy. Możliwość taka istnieje jedynie w przypadku, gdy część
urlopu pozostała do wykorzystania jest
niższa niż pełny dobowy wymiar czasu
pracy pracownika w dniu, na który ma być
udzielony urlop. Wskazana sytuacja będzie dotyczyła przede wszystkim systemów czasu pracy, które umożliwiają
przedłużenie dobowego wymiaru czasu
pracy ponad 8 godzin.

Proporcjonalnie, czyli jak?
W art. 1551 K.p. została uregulowana zasada proporcjonalności dotycząca
udzielania urlopów wypoczynkowych.
W roku kalendarzowym, w którym ustaje
stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:
1) u dotychczasowego pracodawcy
w wymiarze proporcjonalnym do okresu
przepracowanego u tego pracodawcy

w roku ustania stosunku pracy, chyba że
przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym
mu lub w wyższym wymiarze;
2) u kolejnego pracodawcy w wymiarze:
a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego w razie zatrudnienia na czas nie
krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym
w razie zatrudnienia na czas krótszy niż
do końca danego roku kalendarzowego
(art. 1551 § 1 K.p.). Jednakże pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy
w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio
niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu
w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich
pracodawców.
Wskazany przepis (art. 1551 § 1 pkt 2
K.p.) stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego pracę u kolejnego
pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy i niewykorzystania z tego powodu urlopu wypoczynkowego nabytego w pełnym
wymiarze pracownikowi przysługuje od dotychczasowego pracodawcy ekwiwalent
pieniężny odpowiadający urlopowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku,
w którym rozwiązano stosunek pracy, także w sytuacji, gdy nastąpiło to w związku
z nabyciem przez pracownika uprawnień
emerytalnych (art. 171 § 1 K.p. w związku
z art. 155 [1] § 1 pkt 1 K.p.)6.
Zasadę proporcjonalności w zakresie
udzielania urlopów należy stosować odpowiednio do pracownika powracającego
do pracy u dotychczasowego pracodawcy
w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej jeden miesiąc okresie:
urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia
wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
tymczasowego aresztowania, odbywania
kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeżeli
okres ten przypada po nabyciu przez pra-
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cownika prawa do urlopu w danym roku
kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego
samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że
przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym
mu lub w wyższym wymiarze.
Przy ustalaniu urlopu w wymiarze proporcjonalnym kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu z 20
albo 26 dni. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego
pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do
pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.
Przy ustalaniu wymiaru urlopu we wskazanych wcześniej przypadkach niepełny
dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie
może przekroczyć wymiaru 20 albo 26 dni.
Pracownikowi, który wykorzystał urlop
za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu
w wyższym wymiarze (np. z tytułu 10-letniego okresu pracy, ukończenia odpowiedniej szkoły), przysługuje urlop uzupełniający. Wymiar proporcjonalnego urlopu
wypoczynkowego w roku kalendarzowym,
w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego
w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu7.
dr Helena Wicher
OIP Katowice
1

Wyrok Sądu Najwyższego Izba Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z 10 października 1980 r. I PRN 100/80.
2
GPP-364-4560-103-1/10/PE/RP.
3
Por. wyrok SN z 19 grudnia 1996
r. I PKN 47/96 OSNAPiUS 1997/17
poz. 310.
4
Uchwała Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 4 kwietnia 1995 r. I PZP 10/95.
5
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z 5 lutego 1980
r. I PRN 3/80.
6
Uchwała SN z 20 sierpnia 1997
r. III ZP 26/97.
7
Rozporządzenie MPiPS z 8.01.1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop; Dz. U.
nr 2, poz. 14 z 1997 r. ze zm.
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Nowe warunki zatrudnienia

Gdy pracownik mówi „nie”
Michał Olesiak

Prawo pracy przewiduje dwa tryby trwałej zmiany treści umowy
o pracę łączącej pracodawcę i pracownika. Porozumienie stron
oraz wypowiedzenie zmieniające. O ile to pierwsze dochodzi
do skutku w efekcie złożenia i przyjęcia oferty, o tyle wypowiedzenie zmieniające jest jednostronną czynnością prawną.
Konstrukcja wypowiedzenia zmieniającego obejmuje dwa elementy: ofer tę
nowych warunków umowy oraz wypowiedzenie definitywne umowy o pracę.1 Trzeba zwrócić uwagę, że nie każda zmiana
warunków pracy lub płacy wymaga
uprzedniego wypowiedzenia zmieniającego, a tylko taka, która dotyczy istotnych
warunków pracy lub płacy lub pogarsza
sytuację pracownika. Przez istotne warunki pracy rozumie się przede wszystkim postanowienia dotyczące rodzaju,
miejsca i wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia.2

Domniemanie zgody
Zgodnie z art. 42 Kodeksu pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy uważa
się za dokonane wtedy, gdy pracownikowi
zaproponowano na piśmie nowe warunki.
Od tego momentu zaczyna biec okres wypowiedzenia, który jest ustalany adekwatnie do łączącej strony umowy o pracę.
Efektem odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków zatrudnienia jest
rozwiązanie umowy o pracę po upływie
okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy
wprowadza przy tym domniemanie zgody
pracownika na nowe warunki. Stanowi bowiem, że jeżeli pracownik przed upływem
połowy okresu wypowiedzenia nie złoży
oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub
płacy powinno zawierać pouczenie w tej
sprawie (art. 42 § 3 K.p.). W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przy jęcia zaproponowanych warunków. W sytuacji gdyby pracodawca błędnie zakładał, że pracownik
odmówił zgody na nowe warunki i wycho-

dził z założenia, iż umowa o pracę rozwiązała się z upływem okresu wypowiedzenia, ten ostatni będzie uprawniony do wystąpienia do sądu z pozwem o ustalenie
istnienia stosunku pracy między stronami, niezależnie od orzeczenia o wynagrodzenie przysługującego na podstawie
art. 81 § 1 K.p. Znajduje to uzasadnienie
w orzecznictwie Sądu Najwyższego.3
Zacytowany przepis wymaga, aby pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia warunków. Problematyczne
jest jednak w praktyce zdefiniowanie pojęcia okres wypowiedzenia. Wystarczy
wskazać przykład pracownika, którego
obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, i który 10 lutego otrzymuje
wypowiedzenie zmieniające. Czy upływ
połowy okresu wypowiedzenia oznacza
1/2 z trzech miesięcy kalendarzowych,
co biorąc pod uwagę, iż umowa rozwiąże
się z końcem maja jest wyznaczone datą 15 kwietnia; czy też może należałoby
przyjąć, że połowa okresu wypowiedzenia
to 1/2 z liczby dni, które upłyną od otrzymania przez pracownika wypowiedzenia
zmieniającego do daty ustania stosunku
pracy? W przypadku drugiej opcji, termin zakreślony dla pracownika upłynie
szybciej i wypadnie przed 15 kwietnia.
Problem jest tym istotniejszy, że pracodawca nie ma obowiązku wskazywać dokładnej daty kalendarzowej, kiedy mija
termin na odmowę przyjęcia nowych warunków zatrudnienia.
Pomimo niedogodności praktycznych,
moim zdaniem, uwzględniając nowszą linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, trzeba przyjąć drugą z metod ustalenia przedmiotowego terminu. Jak wskazał bowiem
Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 28 czerwca 2005 r.4 – dla prawidłowego ustalenia
znaczenia zwrotu okres wypowiedzenia
IP 1/2012

konieczne jest rozróżnienie dwu kwestii
długości okresów wypowiedzenia i sposobu ich obliczania. Długość okresów wypowiedzenia określają przepisy Kodeksu
pracy, uzależniając ją od rodzaju umowy
o pracę, a nadto:
● w odniesieniu do umowy o pracę
na czas nieokreślony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (art. 36 K.p.);
● w stosunku do umowy na okres
próbny od długości okresu próbnego
(art. 34 K.p.),
● przy umowie na czas określony
od celu umowy (art. 33, art. 33 [1] K.p.).
Według art. 30 § 2 [1] K.p., okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu
miesiąca. Przepis ten nie wyznacza długości okresów wypowiedzenia, lecz określa
sposób ich obliczania, wyłączając w tym
zakresie odpowiednie zastosowanie
art. 112 K.c. Można wobec tego przyjąć,
że określenie czasu trwania okresu wypowiedzenia oraz określenie sposobu jego
obliczania to dwie różne sprawy, a w konsekwencji że z przepisu o sposobie liczenia minimalnego ustawowego okresu wypowiedzenia, nie można wnosić o rzeczywistym trwaniu okresu wypowiedzenia.
W wielu sytuacjach sprawę ratuje okoliczność, że pracodawcy, pomimo braku
takiego obowiązku, wskazują datę dzienną liczoną tradycyjnie (we wskazanym
wyżej przykładzie 15 kwietnia), do upływu, której spodziewają się otrzymania
oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia.
Wtedy data ta, jako korzystniejsza, będzie dla pracownika wiążąca.

nie znajdą odpowiednio przepisy o składaniu oświadczeń woli. Co prawda brak
w tej materii orzecznictwa dotyczącego
wypowiedzenia zmieniającego, ale moim
zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby
przy rozstrzyganiu tego problemu na zasadzie analogii odnieść się do ukształtowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego
dotyczącego składania wypowiedzenia definitywnego. Wynika z nich, iż oświadczenie woli o wypowiedzeniu jest złożone
z chwilą, gdy doszło do adresata w taki
sposób, iż ten mógł zapoznać się z jego
treścią.5 Tym samym dla pracownika decydującą o zachowaniu terminu będzie
data dotarcia jego oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków (np. data dotarcia listu do pracodawcy od pracownika przebywającego na zwolnieniu
lekarskim).

Michał Olesiak
OIP Katowice

Przypisy
1

Odmowa
Przepisy wprost nie określają konsekwencji, gdy odmowa przyjęcia nowych
warunków zatrudnienia przez pracownika
nastąpi po upływie ustawowego terminu.
Moim zdaniem takie opóźnione działanie
ze strony pracownika będzie skutkowało
wejściem w życie nowych (w domyśle
mniej korzystnych) uregulowań, po upływie okresu wypowiedzenia. Do takiej konkluzji skłania kategoryczne sformułowanie zd. 1 art. 42 § 3 K.p. w razie odmowy
przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków […] umowa rozwiązuje
się. Do oceny, czy pracownik zmieścił się
w wyznaczonym ter minie, składając
oświadczenie o odmowie przy jęcia nowych warunków zatrudnienia, zastosowa1/2012 I P

jącego, nie jest tożsame z odmową przyjęcia nowych warunków od pracodawcy.
Jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy w tezie nr 2 wyroku z 22 września 1976 r.,
w świetle art. 42 § 3 K.p. zaskarżenie
przez pracownika oświadczenia woli pracodawcy w przedmiocie wypowiedzenia
warunków pracy i płacy nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy i płacy.
Zaskarżenie takie nie powoduje zatem,
w myśl zdania pierwszego § 3 art. 42
K.p., rozwiązania stosunku pracy. Pogląd
ten został potem powtórzony w uchwale
z 5 maja 1978 r.6 oraz w wyroku z 22 lipca 1998 r.7 Biorąc to pod uwagę, pracownik niezależnie od składanego pozwu
do sądu pracy (na co ma siedem dni wniosek z treści art. 2 § 1 w zw. z art. 264 § 1
K.p.), powinien skierować do pracodawcy
odpowiednie pismo. Słusznie zauważa bowiem M. Cajsel,8 że oświadczenie takie
(o odmowie przyjęcia nowych warunków),
może być złożone tylko pracodawcy, natomiast adresatem zaskarżenia jest sąd. Są
to zatem czynności prawne niezależne
od siebie, i podkreślić należy, iż nic nie
stoi na przeszkodzie, by pracownik zwrócił się do sądu pracy także po wcześniejszym przyjęciu zaproponowanych zmian
treści stosunku pracy.

Kolejny problem, na który należałoby
zwrócić uwagę, to forma w której pracownik powinien złożyć przedmiotowe
oświadczenie pracodawcy. Kodeks pracy
nie wymaga, aby miało ono formę pisemną. Tym samym, moim zdaniem, niedopuszczalne jest, aby pracodawca wymagał
od pracownika takiej formy. W mojej ocenie oświadczenie pracownika może być
złożone w dowolny sposób, np. w formie
elektronicznej (np. wyrok SN z 4.10.1979
r., I PRN 117/79). Zastrzeżenie formy pisemnej, według mnie, jako mniej korzystne, nie byłoby wiążące dla pracownika.
Trzeba także zwrócić uwagę, że ewentualne odwołanie się do sądu pracy
od otrzymanego wypowiedzenia zmienia-

M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, s. 93.
2
R. Sadlik, Kiedy wymagane jest wypowiedzenie zmieniające?, Monitor Prawa
Pracy nr 10/2006, s. 571.
3
Wyrok SN z 4.10.1979; I PRN 117/79;
OSNC Nr 3/1980, poz. 61.
4
III PK 44/05; Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych rok 2006,
Nr 9-10, poz. 147, str. 379.
5
Zob. zob. wyr. SN z 06.11.1980
r., I PRN 109/80, PiZS 1982/5/58 oraz
wyr. SN z 20.08.1984 r., I PRN 111/84,
OSN 1985/4/57.
6
I PZP 5/78, OSNC 1978, Nr 11,
poz. 200.
7
I PKN 254/98; OSNAPiUS 1999/16
poz. 514.
8
M. Cajsel, Instytucja wypowiedzenia
zmieniającego w świetle orzecznictwa
SN, Monitor Prawniczy nr 3/ 1999,
s. 112.
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Spotkanie SLIC w Warszawie
W Warszawie 6-7 grudnia ub.r. odbyło się 61. spotkanie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Po raz pierwszy gospodarzem wydarzenia, w związku z Prezydencją RP w Radzie Unii Europejskiej, była Państwowa Inspekcja Pracy. W spotkaniu uczestniczyli szefowie i przedstawiciele urzędów inspekcji pracy 27 państw członkowskich Unii
Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Komisji Europejskiej i międzynarodowych instytucji zajmujących się problematyką zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Tematem przewodnim był Europejski kodeks dobrych praktyk w działaniach kontrolnych i pozakontrolnych inspekcji pracy, opracowany z inicjatywy PIP, prezentujący najlepsze i najskuteczniejsze praktyki
stosowane przez inspekcje pracy w Unii Europejskiej.

Wartości współczynnika oświetlenia dziennego

Zamiast słońca

Oświetlenie było i jest jednym z podstawowych elementów procesu pracy.
Dawniej głównym źródłem światła było
słońce. Przez tysiące lat z tego powodu
człowiek swoją aktywność realizował
głównie w dzień. Przełomem było wynalezienie sztucznego oświetlenia. Pierwszym sztucznym źródłem światła było
ognisko. Kontrola nad ogniem i umiejętność jego utrzymywania umożliwiła człowiekowi wykonywanie wielu czynności
także nocą. Wynalezienie łuczywa, lampy
oliwnej i świecy było kolejnymi przełomami technicznymi i technologicznymi. Pozwoliło na punktowe oświetlenie wybranych miejsc przy równoczesnym
zmieszeniu emisji ciepła. Te źródła światła dominowały aż do XIX wieku, kiedy to
wynaleziono lampę naftową i lampę gazową. Jednakże sztuczne źródła światła
wciąż nie mogły konkurować z oświetleniem słonecznym. Z tego powodu w pomieszczeniach pracy dalej jako podstawowe źródło światła wykorzystywano okna.
Okna były tak lokalizowane, aby czas naświetlenia stanowisk pracy był jak najdłuższy. W miarę możliwości były jak największe, aby zapewnić jak najlepsze
naturalne oświetlenie miejsc pracy. Duże
okna były także oznaką zamożności. Dlatego w wielu krajach, np. Beneluksu
ustanawiano podatek od nieruchomości,
którego wielkość była uzależniona
od wielkości okien.
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Oświetlenie naturalne pozytywnie wpływa na samopoczucie człowieka. Co istotne,
jest darmowe. Rewolucją w oświetleniu
pomieszczeń stały się elektryczne źródła
światła. Były na tyle efektywne, że można
było bez trudu wykonywać pracę bez korzystania z naturalnego oświetlenia. Elektryfikacja w połowie XX wieku spowodowała, że elektryczne źródła światła mogły być
stosowane powszechnie. Uzależnienie wykonywania pracy od oświetlenia naturalnego praktycznie przestało istnieć. Coraz
częściej zaczęto projektować pomieszczenia pracy, w których oświetlenie sztuczne
zaczęło odgrywać dominującą rolę. Pomieszczenia gastronomiczne, handlowe
i usługowe zaczęto lokować w piwnicach
i suterynach obiektów, do których brak
było dostępu oświetlenia naturalnego. Zaczęto także budować biurowce z pomieszczeniami pozbawionymi dostępu do ścian
zewnętrznych, a tym samym do oświetlenia słonecznego. Także pod koniec XX wieku coraz więcej zakładów produkcyjnych
budowano bez okien i świetlików. Tendencja ta w szczególności wynikała z faktu, że
oświetlenie dzienne w budynku zależy
od wielu czynników:
– pory roku i dnia oraz stanu atmosfery (zachmurzenie, mgła);
– orientacji budynku, rodzaju, położenia
i wielkości otworów oświetleniowych w stosunku do kształtu i wymiarów pomieszczenia, ich przepuszczalności światła

(w tym również przeszkody na drodze tego światła);
– otoczenia budynku, w tym w szczególności drzew i innych budynków ograniczających nasłonecznienie;
– faktury i bar wy powierzchni wnętrza,
głównie sufitu, ścian i podłogi.
Stosowanie, jako podstawowego źródła
oświetlenia, światła sztucznego pozwala
na uniezależnienie się od wymienionych
czynników. Oczywiście za cenę wyższych
kosztów ponoszonych na energię elektryczną zasilającą sztuczne źródła światła.
Jednak w wielu przypadkach takie rozwiązanie znajduje także ekonomiczne uzasadnienie.

Definicyjne zaciemnienie
Polskie prawo dość rygorystycznie ogranicza możliwość lokowania stanowisk pracy w pomieszczeniach pozbawionych
oświetlenia naturalnego. Zgodnie z przepisami pomieszczenie, w którym pracują ludzie, powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości. Stosunek
powierzchni okien do powierzchni podłogi
powinien wynosić, co najmniej 1:8. Tam,
gdzie odbywa się praca stała, należy zapewnić oświetlenie dzienne dostosowane
do rodzaju wykonywanych czynności i wymaganej dokładności. Odstępstwo od wymienionych zasad wymaga uzyskania zgoIP 1/2012

Wartości współczynnika oświetlenia dziennego,
e, % przy oświetleniu

określenie

wielkość szczegółu
przedmiotu (wymiar charakterystyczny) mm

górnym i mieszanym eśr

bocznym emin

I

Szczególnie dokładna

do 0,1

10

3,5 - 4

II

Bardzo dokładna

0,1 - 0,3

7

2,0 - 3

III

Dokładna

0,3 - 1,0

5

1,5 - 2

IV

Mało dokładna

1,0 -10

3

1,0 - 1,2

V

Zgrubna

powyżej 10

2

0,5 - 0,8

VI

Nadzór ogólny nad czynnością bez rozróżniania
szczegółów

-

1

0,25 - 0,4

Dariusz Smoliński

Przepisy prawa zawsze regulowały kwestie oświetlenia. Już
w średniowiecznej Europie istniały ściśle określone kanony
kształtujące zasady wykonywania okien, w tym określające proporcję okien do posadzki i wysokości okien w stosunku do głębokości pomieszczenia. Do dziś w przepisach istnieje wiele
podobnych regulacji związanych z oświetleniem naturalnym.
Można tu, jako przykład, podać przepisy dotyczące odległości
między budynkami, minimalnego nasłonecznienia pomieszczeń
oraz proporcji powierzchni okien do posadzki.

Charakterystyka czynności
wykonywanych w pomieszczeniu

Kategoria
czynności
wzrokowej

dy właściwego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego. Jednakże same przepisy dość
nieprecyzyjnie określają zasady ubiegania
się o uzyskanie takiego odstępstwa. Powoduje to szereg problemów technicznych
i prawnych. Znajdują one odzwierciedlenie
w licznych wyrokach sądowych – niejednokrotnie ze sobą sprzecznych. Powodem
problemów jest jednak nie tylko wadliwe
prawo, lecz także niezrozumienie terminów w nim zawartych.
Dotyczy to np. zdefiniowania terminu:
stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego. Wątpliwości budzi, czy oznacza
on, że pomieszczenie posiada wyłącznie
oświetlenie elektryczne, czy też takie pomieszczenie nie może posiadać dostępu
do światła dziennego. Wyjaśnienie tych
kwestii jest szczególnie istotne w aspekcie
możliwości uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego na stosowanie
w pomieszczeniach stałej pracy wyłącznie
oświetlenia sztucznego.
Od 1997 roku, zgodnie z § 25 ogólnych
przepisów bhp w pomieszczeniach stałej
pracy należy zapewnić oświetlenie dzien-

ne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał
zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitar nego, wydaną
w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy. Literalne odczytanie tego przepisu wskazuje, że zgoda na odstępstwo
może być wydana wyłącznie w sytuacji,
gdy jedynym źródłem światła jest oświetlenie elektryczne. Tym samym powstało
przekonanie, że zgoda taka nie może być
wydana w sytuacji, gdy pomieszczenie posiada jakiekolwiek naświetla (okna, świetliki, ściany z luksferów) umożliwiające przedostawanie się światła dziennego do pomieszczenia. Przekonanie to prowadziło
do kuriozalnych wniosków, np. wskazywano, że zgoda taka nie może być wydana
w sytuacji, gdy pomieszczenie hali produkcyjnej posiada naświetlenie górne poprzez klapy dymowe. Celem umożliwienia
uzyskania odstępstwa na wyłączne stosowanie oświetlenia sztucznego proponowano likwidację takich otworów, np. przez

Rozkład wartości względnej i średniej współczynnika oświetlenia
dziennego w pomieszczeniu z oświetleniem bocznym (szkic).
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ich zalepienie lub zamalowanie. W przypadku niewielkich okien, np. blisko wejść
do hali, rozwiązaniem miało być zamurowanie tych okien. Wszystkie te pomysły i rozwiązania były absurdalne w oczach inwestorów, przedsiębiorców i inspektorów
pracy. Trudno bowiem było zgodzić się ze
stanowiskiem, że pozwolenie na stosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego jest
możliwa dopiero wtedy, gdy z pomieszczenia pracy zrobimy ciemnię.

Wartość wartości
Pier wotna przyczyna problemów interpretacyjnych leży w już nieobowiązującej
nor mie PN 71/B-02380 Oświetlenie
wnętrz światłem dziennym i normach ją
poprzedzających. Zgodnie z nią wartość
współczynnika oświetlenia dziennego
w miejscach, gdzie wykonywana jest czynność wzrokowa nie powinna być niższa
od podanych w tabeli.
Współczynnik oświetlenia dziennego
jest miarą względnego natężenia oświetlenia dziennego w danym punkcie danej
płaszczyzny, wyrażonym stosunkiem natężenia oświetlenia w tym punkcie wnętrza
do równocześnie występującego natężenia oświetlenia w otwar tej przestrzeni
na płaszczyźnie poziomej, pochodzącego
od całkowitego, nie zasłoniętego nieboskłonu o założonym lub znanym rozkładzie luminancji. Inaczej mówiąc, jest to
stosunek oświetlenia dziennego wewnątrz
pomieszczenia do natężenia oświetlenia
na zewnątrz pomieszczenia. Jeżeli współczynnik jest mniejszy niż podany w tabeli
oznacza, że na stanowisku oświetlenie naturalne nie odgrywa istotnej roli, gdyż nawet przy dobrych warunkach pogodowych
(słoneczny dzień) natężenie oświetlenia
słonecznego będzie niewystarczające i ko-
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niecznym stanie się używanie oświetlenia
sztucznego.
W literaturze podaje się, że pomieszczenie oświetlone jest wyłącznie światłem
dziennym, jeżeli wartość średniego współczynnika oświetlenia dziennego wynosi co
najmniej 5%. Całe wnętrze będzie wyglądało na dobrze oświetlone światłem dziennym. Sytuacja taka jednak należy do rzadkości.
W większości przypadków średnia wartość współczynnika oświetlenia dziennego jest niższa. Wynika to z faktu, że natężenie oświetlenia dziennego szybko się
zmniejsza wraz z oddalaniem się od otworu okiennego. We wszystkich tych sytuacjach oświetlenie dzienne jest uzupełniane światłem sztucznym. Gdy przeciętny
współczynnik światła dziennego osiąga
wartość 2% pomieszczenie wygląda już
na ciemne i stosowanie oświetlenia sztucznego staje się nieodzowne. Jeżeli wartość
średniego współczynnika oświetlenia
dziennego spada poniżej 2% praca w tym
pomieszczeniu, bez zastosowania oświetlenia elektrycznego, staje się praktycznie
niemożliwa.

Konkluzja
O stosowaniu wyłącznie oświetlenia
sztucznego możemy mówić w sytuacji, gdy
wartość średniego współczynnika oświetlenia dziennego wynosi mniej niż 2%. Osiągnięcie współczynnika oświetlenia dziennego w pomieszczeniu na poziomie
wyższym niż 2% jest trudne do uzyskania.
Generalnie nawet zachowanie stosunku
powierzchni okien do powierzchni podłogi
na poziomie 1:8 nie daje takiej gwarancji.
Dlatego co do zasady można powiedzieć,
że w pomieszczeniu stałej pracy, w którym
stosunek powierzchni okien do posadzki
jest mniejszy niż 1:8 oświetlenie elektryczne stanowi podstawowe oświetlenie tego
pomieszczenia. W takiej sytuacji możemy
mówić, że pomieszczenie jest oświetlone
wyłącznie światłem sztucznym. Tym samym zgoda na stosowanie wyłącznie
oświetlenia sztucznego, w świetle obowiązujących przepisów, może zostać wydana
także w sytuacji, gdy pomieszczenie produkcyjne posiada okna i inne naświetla,
lecz ich wielkość lub rozmieszczenie nie
zapewniają w strefie pracy przynajmniej 2% średniego współczynnika oświetlenia dziennego.
Dariusz Smoliński
OIP Gdańsk
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Do sześciu kroków sztuka
– My, w Małopolsce robimy o jeden krok więcej w programie
prewencyjnym Zdobądź dyplom PIP – żartuje Ryszard Iwaniec,
inspektor pracy krakowskiego okręgu PIP, który jest regionalnym koordynatorem tego programu. W całej Polsce przebiega
on według reguły pięciu kroków: rekrutacja pracodawców,
szkolenia, samokontrola, audyt inspektora pracy i wręczenie
dyplomu. W Krakowie wymyślili, jak efektywniej docierać
do małych pracodawców, którzy zechcą uzyskać dyplom PIP.
To jest właśnie ten szósty krok, a właściwie punkt wyjścia, jeśli chodzi o nabór pracodawców.
Dopytywany o szczegóły, inspektor
Iwaniec wspomina spotkanie z pracodawcami w Urzędzie Miasta w Rabce. Okręg
był jego inicjatorem, organizatorem zaś
władze miasta. Kolejny już raz inspekcja
pracy zwróciła się do włodarzy danego
miejsca i przekonała ich do korzyści wynikających z udziału w programie prewencyjnym związanym ze zdobyciem dyplomu. Chodzi o to, by władze poszczególnych miast czy gmin zaprosiły grupę
pracodawców, którzy powalczą o dyplom.
Tę metodę w OIP w Krakowie stosują
od początku funkcjonowania programu,
a więc od kilku lat. To przynosi znakomite rezultaty.

nowi gwarancję trwałości działań podejmowanych przez pracodawcę w trakcie
zdobywania Dyplomu PIP. O to przecież
chodzi, by nie były one chwilowe, lecz by
utrwalały dobre praktyki. Ażeby wypracowany stan był regułą w firmie, która zdobyła dyplom.

Taryfa ulgowa
Inspektor Iwaniec bardzo ceni sobie rolę, jaką w przeprowadzeniu programu odrywają władze samorządowe. Są swoistym
łącznikiem między pracodawcą a inspekcją
pracy. Pierwsze spotkanie z grupą pracodawców, do którego doszło dzięki przy-

Budowanie świadomości
Frekwencja w Bieczu i w Wysowej była bardzo zadowalająca. Zaproszeni pracodawcy dopisali. Nie było to jednak ich
pierwsze spotkanie. Wszyscy bowiem mają już Dyplomy PIP. Krok po kroku 42
pracodawców przeszło całą procedurę
związaną z ich zdobyciem. – Tym razem
chcieliśmy im wręczyć pakiety ufundowane przez ZUS, czyli partnera inspekcji
pracy, m.in. programu Zdobądź dyplom
PIP – tłumaczy inspektor Iwaniec, pokazując dość pokaźnych rozmiarów torbę
z medycznymi akcesoriami.
Pracodawcy zwykle bardzo sceptycznie podchodzą do udziału w programie.
Na ogół kojarzy się on im wyłącznie z kontrolą. Obawiają się tego. – Muszę ich
przekonywać, że nie chodzi tu o standardową kontrolę – mówi małopolski koordynator. Niezwykle istotne przy tym jest to,
żeby pracodawcy rozumieli, że program
ma służyć im, i że udział w nim może tylko firmie pomóc. Budowanie tej świadomości jest chyba najważniejsze, gdyż sta-

dawców uczestniczących w programie była niewielka, od kilku do kilkunastu
na rok. Obecnie wzrosła do kilkudziesięciu. Dużo wtedy zależało od samych inspektorów pracy, którzy wprowadzali pracodawców do programu. Od nich się
o nim dowiadywali. Zasada była taka, że
pracodawcy po raz pierwszy kontrolowani automatycznie włączani byli do programu. Nie zawsze jednak było to możliwe,
bo nie każdy pracodawca kwalifikował się
do tego. Bywało, że nie spełniał podstawowych wymagań, począwszy od dokumentacji pracowniczej, a na brakach w dziedzinie bhp skończywszy. Ci pracodawcy
wymagali wręcz działań u podstaw.
Pier wotnie program był adresowany
do małych zakładów rzemieślniczych. Kilka lat temu podpisano nawet porozumienie
między głównym inspektorem pracy a Zarządem Głównym Związku Rzemiosła. Program nosił wówczas nazwę Wdrażanie
przepisów prawa pracy w małych zakładach pracy. Wtedy też nie było dyplomów
a świadectwa ukończenia programu. Założenie było takie, że mają to być pracodawcy zrzeszeni w Izbach Rzemieślniczych,
a udział w programie miał im pomóc
w oszacowaniu ryzyka zawodowego.

chylności władz danego terenu, odbyło się
w Niepołomicach. Bur mistrz miasta,
a obecnie wojewoda małopolski Stanisław
Kracik zgromadził wtedy w 2003 roku
na Zamku Królewskim ponad 100 osób.
Był tam również okręgowy inspektor pra-

dawcy wypełniają wtedy deklarację przystąpienia do programu. Czasami liczą
przy tym na taryfę ulgową. Dlatego inspektor Iwaniec na pierwszym spotkaniu podkreśla, że jeśli przystępując do programu
pracodawca podejmie działania napraw-

cy OIP w Krakowie. – Dobrze pamiętam to
spotkanie, bo liczba przybyłych zrobiła
na mnie duże wrażenie – wspomina inspektor Iwaniec. Powodem tak dobrej frekwencji, jak się okazało, było przeświadczenie pracodawców, że odbędą szkolenie,
które wypełni potrzeby wynikające z Kodeksu pracy. To nieporozumienie okazało
się być kluczem do powielania pomysłu
rekrutacji pracodawców do programu prewencyjnego Zdobądź Dyplom PIP.
Ów szósty, a w praktyce pierwszy krok,
służy przedstawieniu założeń programu
i sposobu korzystania z materiałów, które
PIP przekazuje jego uczestnikom. Praco-

cze, to rzeczywiście może być traktowany
łagodniej. Wtedy inspektor pracy, nawet
gdy wydaje jakieś środki prawne, to nie
stosuje mandatów. Nie są również kierowane wnioski do sądu. Pracodawca może bowiem otrzymać ustne pouczenie. To,
w świetle najnowszych zmian w ustawie
o PIP, jest jak najbardziej dopuszczalne.
Przynosi znacznie lepsze wyniki niż najbardziej dotkliwa kara. Jeśli pracodawca wie,
że mógł być ukarany, ale odstąpiono od tego, to chętniej realizuje zalecenia inspektora pracy. Ideą programu jest przecież
wzajemna współpraca i zaufanie.

Nie taki diabeł straszny

Bez obaw

Inspektor Iwaniec od samego początku
zajmował się tym programem w krakowskim okręgu. Kilka lat temu zasadniczą
rolę odgrywali w nim inspektorzy pracy
z sekcji nadzoru. Wówczas liczba pracoIP 1/2012

Zakład Produkcyjno-Handlowy Pajęczyna z Krakowa jest firmą rodzinną
o długich tradycjach. Przed jej założeniem prezes Józef Firek pracował w wielu zakładach, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Przeszło dwadzieścia lat temu rozkręcał własny biznes polegający na produkcji ogrodzeń. Obecnie może
pochwalić się wieloma nagrodami i dyplomami świadczącymi nie tylko o ekonomicznym sukcesie, ale i o dbałości o warunki pracy. Ważne miejsce zajmuje Dyplom PIP. Jego zdobycie nie kojarzy się szefowi firmy z jakimiś
specjalnymi trudnościami. Wynika to może z tego, że sam był kiedyś inspektorem bhp. Odbył wiele różnego rodzaju szkoleń. Prowadzili je także inspektorzy pracy: Janas, Ćwiklińska. Niektóre ich uwagi dotyczące bhp były tak
uniwersalne, że do dziś nie straciły na aktualności. Te doświadczenia miały
też wpływ na późniejsze kontakty z inspekcją pracy, której nigdy nie odbierał
jako instytucji, która przychodzi do pracodawcy, by go wyłącznie ukarać. Bez
obaw przystąpił do programu prewencyjnego Zdobądź Dyplom PIP. Teraz
z dumą mówi o tym innym pracodawcom. Namawia ich, by poszli w jego ślady. Zawsze powtarza przy tym, że zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa
jest warte każdych pieniędzy i każdego wysiłku pracodawcy.
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Zapytany o przyczyny odmów przystąpienia do programu Zdobądź dyplom PIP,
małopolski koordynator mówi, że pracodawcy sami nie wierzą w siebie. W to, że
podołają wymaganiom wynikającym z zasad programu. Sądzą też, że są one zbyt
absorbujące. Przekonanie ich, że na ogół
się mylą, jest dużym, ale jakże porywającym wyzwaniem. Gdy zakończy się sukcesem, jest powodem satysfakcji dla inspektorów pracy. Uskrzydla do dalszego
działania. Najskuteczniejszą przy tym metodą jest przeanalizowanie wraz z pracodawcą Listy kontrolnej. Punkt, po punkcie.
Wtedy okazuje się, że pracodawcy spełniają większość zawartych tam warunków.
– To przełamuje pewną barierę – tłumaczy
Iwaniec. Przez te wszystkie lata inspektorskiej pracy, także przy programach prewencyjnych, świetnie poznał te mechani-
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zmy, które niczym trybiki w maszynie muszą zgodnie i pewnie zadziałać.
Ludzie najbardziej boją się tego, czego
nie znają. Przerażeniem lub wręcz paniką
niektórzy pracodawcy reagują np. na hasło Ocena ryzyka zawodowego. Najlepszą
metodą uświadomienia im, że nie taki
diabeł straszny, jest wskazanie przykładów z życia. Taką ocenę każdy z nas wykonuje przecież na co dzień, idąc chociażby rano po bułki do sklepu. Decyduje
wtedy np. gdzie i jaką drogę pokona, pieszo czy samochodem, itd. Pracodawcy,
choć nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, świetnie znają zagrożenia występujące we własnych firmach. Dokonując oceny, muszą je nazwać. Zwrócić uwagę, kto
jest na nie narażony, czy osoby te mają odpowiednie kwalifikacje, sprzęt. To jest
jak z wyważaniem otwartych drzwi, mówią nieraz ci pracodawcy, którzy z wielkim oporem przystępowali do Zdobycia
Dyplomu PIP.
Jeśli jakiś pracodawca nie może sobie
poradzić z danym problemem, to inspektor Iwaniec doradza, żeby sprawdził, jak
radzi sobie z nim inny przedstawiciel tej
branży. Czasami wskazuje takiego pracodawcę, którego wcześniej kontrolował
i widział u niego np. jakieś ciekawe rozwiązania techniczne. Dobrze pamięta
warsztaty produkujące z drewna drobny
sprzęt gospodarstwa domowego. Zakład
z rejonu gorlickiego należał do dwóch braci. Gdy przystępowali do programu, byli
przekonani, że sobie nie poradzą. Okazało się jednak, że przy pomocy inspektora
pracy i pomysłów innych tego typu firm,
bez większych problemów przeszli przez
wszystkie etapy programu. Zdobyli dyplom, dzięki któremu łatwiej zbywają swoje towary, także za granicą.
Inspektor Iwaniec zapamięta też
z pewnością jedną z pracodawczyń z Rabki, która w tym roku bez większego trudu
pokonała poszczególne etapy programu.
Kiedy dostała zaproszenie na uroczyste
wręczenie dyplomów, zatelefonowała

Najlepsze świadectwo
Firma wydawnicza Salwator z Krakowa, która przystąpiła do programu prewencyjnego PIP, Zdobądź Dyplom PIP, zatrudnia kilkunastu pracowników. Jej
szefem jest ksiądz Bartłomiej Król, który podkreśla, że to wydawnictwo jest
przedsięwzięciem kompleksowym. Książki powstają tu od początku do końca.
Praca w wydawnictwie zawsze kojarzyła się mu z bezpieczeństwem. – Gdy
po raz pierwszy oglądałem poszczególne działy, to wydawało mi się, że
wszystko jest w idealnym wręcz porządku – mówił dyrektor Król na spotkaniu
z inspektorem pracy, który po raz pierwszy kontrolował wydawnictwo i miał
pewne zastrzeżenia. Wskazał np. na konieczność oznaczenia półek pod kątem
ich maksymalnego obciążenia; na kwestie związane z oświetleniem stanowisk
pracy czy ergonomiczne krzesła dla pracowników. O programie PIP dowiedział się od doradcy bhp, Marka Witka, który wspomniał, że inspekcja może
skontrolować firmę na zaproszenie, a wiąże się to ze zdobyciem dyplomu, który równocześnie podnosi prestiż zakładu. Bartłomiej Król uczestniczył we
wszystkich etapach programu. Teraz mówi, że warto było zadać sobie trud, by
mieć poczucie, że zrobiło się wszystko, aby pracownicy mieli nie tylko bezpieczne, ale i komfortowe miejsca pracy. Dyplom PIP jest tego najlepszym
świadectwem.

do niego z pretensjami. Twierdziła, że
na pierwszym spotkaniu u bur mistrza
przedstawiciele inspekcji mówili, że przystąpienie do programu jest dobrowolne.
Po czym, do jej firmy zgłosił się inspektor
pracy. Bardziej ze strachu, niż z przekonania zadeklarowała swój udział. Okazało
się, że z korzyścią dla firmy. Gdy odbierała dyplom, była bardzo zadowolona.
Od czterech lat, każdego roku do małych pracodawców na terenie Małopolski
trafia od 40 do 50 dyplomów. Są miejsca,
jak na wschodnich rubieżach, gdzie np.
większość małych pracodawców ma Dyplomy PIP. Niektórzy z nich dopytują jednak o możliwość ponownego udziału
w programie. Chcą się sprawdzić. Jest to
możliwe, ale dopiero po trzech latach
od uzyskania dyplomu.

Bo… warto było
W Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Krakowie program Zdobądź Dyplom
PIP realizują wszyscy prewencjoniści.
Obecnie sztab pięciu osób uszczuplił się,

gdyż jeden z kolegów, Zygmunt Waśko
przeszedł na emeryturę. – Będzie go brakowało. Bardzo angażował się w realizację
programu. Pięćdziesiąt procent tej pracy
wykonywał sam – wyjaśnia inspektor Iwaniec, wskazując na świeżo upieczonego inspektora Motłocha, który zapewne wesprze zespół. Sam w inspekcji pracuje
od przeszło 30 lat i ma wielu uczniów. Mimo że jest koordynatorem działań prewencyjnych, to nigdy siebie nie stawia
na piedestale. Nie wyróżnia też nikogo.
Każdy w sekcji doskonale wie, co do niego należy, z tego się wywiązuje, i to mimo
zwyczajnych obowiązków kontrolnych.
Ważną rolę odgrywa Anna Majerek,
rzecznik okręgowego inspektora pracy.
Bez jej zaangażowania wielu przedsięwzięć prewencyjnych nie udałoby się zrealizować. Wszyscy lubią tę pracę, dlatego
może jej efekty są bliskie oczekiwaniom,
także szefa okręgu Tadeusza Fica, który ceni to, co robi prewencja.
Taką inspekcję można polubić, twierdzą pracodawcy, którzy zdobyli już Dyplomy PIP. W ciągu 10 lat było ich ok. 400.
Gdy inspektor Iwaniec staje przed nimi, by
wręczyć dyplomy, to cieszy się. Zwłaszcza,
że przez te wszystkie lata, wykonując właśnie działalność prewencyjną, stał się rozpoznawalny i dobrze kojarzony. To jest duża satysfakcja z wykonywanej pracy.
Czasami też uciążliwej. Rekompensatą jest
często słyszane od pracodawców: Dziękuję, że mnie Pan namówił do udziału w programie. Warto było.

Pod
inspektorską
lupą

Na dachu galerii
Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania przez
przedsiębiorcę z Białegostoku prac budowlanych, związanych z naprawą zadaszenia nad wejściem do galerii handlowej
w Białymstoku, zakończyła się wydaniem przez inspektora pracy nakazu
wstrzymania prowadzonych prac dekarskich.
W toku czynności kontrolnych inspektor pracy OIP Białystok stwierdził,
że na stropie wiaty żelbetowej na wysokości ok. 10 m. na poziomem betonowej
posadzki, wykonywane były prace przygotowawcze do pokrycia papą zadaszenia
kolebkowego (żelbetowa wiata) o łącznej
powierzchni ok. 1490 m2. W dniu kontroli robotnicy wciągali właśnie na dach elementy wyciągu ręcznego, który miał
służyć do transportu rolek papy. Pracę,
pod bezpośrednim nadzorem przedsiębiorcy, wykonywały trzy osoby, z których
żadna nie posiadała jakiegokolwiek zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.
Jak ustalono w trakcie kontroli, osoby te
świadczyły pracę na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umów o dzieło.
Inspektor pracy ukarał przedsiębiorcę mandatem karnym.

Beata Pietruszka-Śliwińska
1/2012 I P
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23

Choroby z przepisu
Rozmowa z Ewą Wągrowską-Koski
– wybitnym specjalistą w dziedzinie
medycyny pracy związaną z Instytutem
Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego
Nofera w Łodzi, autorką i współautorką
blisko setki publikacji dotyczących ochrony
zdrowia osób pracujących

Od 1976 roku zajmuje się Pani szeroko rozumianym
problemem chorób zawodowych. Jak na przestrzeni lat
zmieniło się podejście i postrzeganie tego problemu?
Od kiedy zajmuję się problematyką patologii zawodowej, obowiązywały już trzy następujące po sobie akty prawne, bo choroby zawodowe są regulowane odpowiednimi przepisami. Pierwszy był w 1983 roku, potem w 2002, kolejny w 2009. Dzisiaj
uważam, że najlepszym rozporządzeniem było to z 2002 roku,
później zresztą zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny
jako niezgodny z Konstytucją. Akt z 1983 roku był bardzo ogólnikowy, bo chociaż zakres chorób zawodowych praktycznie się
przez te lata nie zmienił, to jednak w kolejnych rozporządzeniach
był uszczegółowiany. Już wyjaśniam, dlaczego to takie ważne.
Weźmy na przykład choroby układu ruchu: w 1983 roku istniał
po prostu ogólny zapis. A przecież nie wszystkie choroby układu ruchu można bezspornie uznać za wywołane sposobem wykonywania pracy. Dlatego uszczegółowienie tego w 2002 roku
było dobrym posunięciem. Jednak kolejny wykaz chorób z 2009
roku, który ukazał się w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, moim zdaniem przyniósł szkodę pacjentom. Dotyczy to
głównie chorób nowotworowych wywołanych czynnikami środowiska pracy. Wykaz lokalizacji nowotworów jest zamknięty. Jeśli nawet w literaturze czy w badaniach epidemiologicznych zostanie udowodnione, że nowotwór o tej lokalizacji może być
następstwem czynników rakotwórczych w środowisku pracy, to
jeśli nie znajduje się on w wykazie nie można go rozpoznać jako choroby zawodowej. W poprzedniej wersji był to katalog
otwarty i funkcjonował zapis „inne nowotwory”. W takiej sytuacji, moim zdaniem, przy Ministerstwie Zdrowia powinna funkcjonować stała komisja, która będzie się na bieżąco interesowała danymi, literaturą, postępem wiedzy medycznej w zakresie
patologii zawodowej, aby móc natychmiast reagować. Tak jest
w innych krajach – i takie rozwiązanie się sprawdza.
Jakie choroby zawodowe były plagą XX wieku, a jakie
są obecnie? Czy da się skutecznie im zapobiegać?
Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, to dominowały zatrucia przewlekłe metalami. Przede wszystkim ołowiem i rtęcią.
Bardzo częste były też zawodowe uszkodzenia słuchu wywołane
nadmier nym hałasem oraz zespół wibracyjny spowodowany
drganiami mechanicznymi. No i oczywiście pylice płuc, które
z podobną częstotliwością występują na przestrzeni wielu lat.
Z tej listy nie zostało praktycznie żadne z zatruć przewlekłych.
Czasem zdarzają się pojedyncze przypadki. Podobnie jest
z uszkodzeniem słuchu, co z całą pewnością zawdzięczamy po-
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stępowi, poprawie warunków pracy i stosowaniem ochronników słuchu. Było bardzo wiele programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania uszkodzeniom słuchu, realizowanych
przez służbę zdrowia wraz z pracodawcami. To przyniosło wymierny efekt. Podobnie, ze względu na poprawę warunków pracy i wprowadzenie narzędzi, które nie emitują drgań przekraczających nor matywy higieniczne, notujemy znacznie mniej
przypadków zespołu wibracyjnego.
Potem nastała era, kiedy na pierwsze miejsce w strukturze
chorób zawodowych wysunęły się choroby narządu głosu, spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosu. W wykazie chorób zawodowych były one praktycznie od zawsze, ale przyszedł taki
okres, kiedy nagle zaczęli na nią gremialnie zapadać nauczyciele. Wprowadzenie programów profilaktycznych, nauki emisji
głosu, rehabilitacji narządu głosu zatrzymało tę lawinę. Więc teraz (od dwóch lat) dominują choroby zakaźne spowodowane
czynnikami biologicznymi w środowisku pracy. W ubiegłych latach było to wirusowe zapalenie wątroby typu B. Na szczęście,
po wprowadzeniu szczepień ochronnych, sytuacja znacznie się
poprawiła. Niestety, na wirusowe zapalenie wątroby typu C
szczepionki nie ma. Obecnie najczęściej rozpoznawaną chorobą
zawodową jest borelioza, czyli choroba wywołana przez ukąszenie kleszczy zakażonych krętkami boreliozy. Dotyczy to przede
wszystkim leśników i rolników.
Zwiększa się również liczba chorób układu ruchu i obwodowego układu ner wowego wywołanych sposobem wykonywania pracy. I tutaj można odnieść się do wzrostu liczby tych chorób
w kontekście chorób układu ruchu w ogóle. Jeśli popatrzy się
na statystyki, dotyczące zwolnień lekarskich, świadczeń rentowych, orzeczeń o niepełnosprawności, to choroby układu ruchu
bezsprzecznie dominują w społeczeństwie. Są to zespoły bólowe i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Ale choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa czy zespoły bólowe kręgosłupa w naszym wykazie chorób zawodowych nie figurują. Podobnie
choroby układu krążenia. Też nie są uznane za choroby zawodowe, chociaż z całą pewnością istnieją, czynniki środowiska pracy, które mogą przyspieszać rozwój tych chorób, wpływać na nie
i modelować ich przebieg – jak stres, wysiłek fizyczny. Ale te choroby są pośrednio związane z warunkami pracy.
To te schorzenia określane mianem chorób parazawodowych?
Kiedyś były nazywane parazawodowymi. My bardzo nie lubimy tego określenia. Nazywamy je chorobami pośrednio związanymi z warunkami pracy.
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Czy to nie jest zabawa czysto semantyczna?
Nie. Choroba zawodowa to ta, którą można albo bezspornie
albo z przeważającym prawdopodobieństwem wskazać jako związaną z warunkami pracy. Natomiast w chorobach układu ruchu,
w zmianach zwyrodnieniowych czy chorobach układu krążenia,
które tak powszechnie występują niezależnie od warunków pracy, bardzo trudno ten bezsporny związek wykazać. Kiedyś chodziło się do pracy piechotą, teraz się jeździ samochodem. Ta wymuszona pozycja ciała, brak aktywności fizycznej, brak ruchu, to
wszystko mamy zarówno w pracy, jak i poza nią. Bo przecież wracamy do domu i od razu siadamy przed telewizorem. Ale, dla porównania, tych chorób nie ma też w wykazach innych krajów Unii
Europejskiej.
Zajmuje się Pani chorobami innych, a jakie choroby zawodowe czyhają na lekarza medycyny pracy?
Stres. Trudno mi powiedzieć, czy mam go więcej w życiu prywatnym czy zawodowym. Jestem lekarzem orzecznikiem i zdarzają mi się bardzo trudne sytuacje konfliktowe z pacjentami. Często
są to osoby roszczeniowe, osoby ubiegające się o uznanie choroby zawodowej. Przychodzą z pretensjami, że jak zaczynały pracę
to były zdrowe, a minęło raptem kilkadziesiąt lat i pojawiła się choroba. I te wszystkie schorzenia kładą na karb pracy zawodowej. Te
trudne rozmowy to jedna strona medalu. Druga, to moje orzeczenie, które wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. To ode mnie
zależy, czy człowiek będzie mógł nadal wykonywać swoją pracę.
Stan zdrowia się pogarsza, a w niektórych sytuacjach są ściśle
określone standardy, które człowiek, ze względu na wiek, przestaje spełniać. Wiemy, jaki jest dzisiaj rynek pracy. Pracodawcy nie
mają możliwości przeniesienia pracownika na inne stanowisko,
chociaż teoretycznie, w myśl Kodeksu pracy, tak powinni postąpić. Ale zwalniają. I człowiek z określonymi kwalifikacjami, wykorzystywanymi przez wiele lat w jednym i tym samym zakładzie, nagle w wieku przedemerytalnym traci jedyne źródło utrzymania.
Taka sytuacja to także dla mnie ogromny dylemat. Przecież chciałabym, żeby on mógł dotrwać do emerytury. Ale są takie zawody,
gdzie niespełnienie określonych standardów zdrowia może zagrażać bezpieczeństwu innych. Chociażby zawód kierowcy, operatora maszyn, praca na wysokości, czy prace wymagające pełnej
sprawności psychoruchowej. I co zrobić wtedy? Najprościej byłoby przenieść pracownika na inne stanowisko pracy. A jak nie ma
innego stanowiska? Albo pracodawca bardziej jest skoncentrowany na zysku niż zdrowiu pracownika? Muszę się z tym jakoś sama
uporać.
Weszła Pani w skład Rady Naukowej projektu „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie
wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku 45 plus,
ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywacji
zawodowej”. Jak można skłonić dorosłych, wydawałoby
się rozumnych mężczyzn, do podjęcia działań profilaktycznych? Bo to jest chyba klucz do całej tej sprawy.
To jest klucz, nie tylko w przypadku mężczyzn. Minister Ewa
Kopacz miała bardzo dobry pomysł polegający na włączeniu
do badań profilaktycznych cytologii i mammografii. I wcale nie
jest łatwo przekonać do tego kobiety! Choć są to dorosłe, odpowiedzialne za swoje zdrowie osoby, zdające sobie sprawę, jak często występują nowotwory piersi czy szyjki macicy. Jedynym
działaniem mogącym przynieść efekty jest edukacja. Zalecamy,
aby mówić o tych zagrożeniach przy każdym badaniu profilaktycznym. Zwracać kobietom uwagę na konieczność samokontro1/2012 I P

li piersi, bo to jest najprostsza metoda. I nakłanianie do zrobienia cytologii. Trzeba przypominać, że im wcześniej nowotwór będzie wykryty, tym większe są szanse wyleczenia, a co za tym
idzie – powrotu do pracy. Bo jeśli rozpozna się nowotwór w fazie zaawansowanej – to szanse na wyleczenie i powrót do pracy
są praktycznie znikome. A za tym idzie pogorszenie sytuacji materialnej swojej i całej rodziny. W ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego
u pracujących mężczyzn…” zaplanowano cykl szkoleń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz dla lekarzy medycyny
pracy. Bardzo ważny jest udział lekarzy medycyny pracy w tym
programie, ponieważ ze względu na objęcie okresowymi badaniami profilaktycznymi wszystkich pracowników większa jest
szansa kontaktu z lekarzem medycyny pracy niż z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego idziemy wtedy, gdy jesteśmy chorzy. Dlatego powinniśmy częściej uczestniczyć w programach edukacyjnych. Ale równocześnie pojawia się trudność.
Bo chociaż programów profilaktycznych finansowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia jest wiele, my, jako służba medycyny pracy, nie możemy w nich partycypować. Takie są zapisy, że
wszelkie świadczenia realizowane przez służbę medycyny pracy
nie mogą być finansowane z NFZ. No to powstaje pytanie: gdzie
moglibyśmy pacjentkę czy pacjenta skierować na odpowiednie
bezpłatne badania, cytologię, mammografię? Pracodawca za to
nie zapłaci, bo jemu zależy, żeby badanie wstępne czy okresowe
odbywało się jak najtańszym kosztem.
Ale przecież pracodawca chce mieć pracownika zdrowego.
Owszem, są pracodawcy, którzy rozumieją, że zdrowie pracownika jest ważne. Że warto w nie zainwestować. Wielu finansuje
z własnej, nieprzymuszonej woli szereg programów profilaktycznych, chociażby takie zapobiegające chorobom zawodowym,
bo to jest w sferze ich zainteresowań. Pojawiają się także i tacy,
którzy finansują szereg programów zapobiegania chorobom ruchu, chorobom układu krążenia, chorobom odstresowym. Ale
wciąż jeszcze jest to niewielki odsetek. A większość jest zainteresowanych, żeby mieć zaświadczenie. I dostać ten papier jak
najtaniej.
W wywiadzie dla „Medicusa – miesięcznika Lubelskiej
Izby Lekarskiej” powiedziała Pani kiedyś, że ranga lekarza medycyny pracy w krajach Unii Europejskiej jest dużo większa niż w Polsce. Z czego to wynika? Czy coś się
zmienia na lepsze w tym zakresie?
Zmienia się. Chociażby dlatego, że wiele firm zagranicznych
ma u nas swoje przedstawicielstwa. W wielu krajach lekarz medycyny pracy pełni taką rolę, do jakiej my dopiero dążymy zmieniając programy specjalizacji i kształcąc nowe kadry. Tam lekarz
medycyny pracy jest doradcą pracodawcy. Ocenia warunki pracy, wizytuje stanowiska pracy, bierze udział w komisjach, jeśli takie istnieją, do spraw oceny stanu zdrowia i warunków pracy. To
on występuje z inicjatywą organizowania programów profilaktycznych. U nas jedyną obowiązkową działalnością lekarza, wynikającą z Kodeksu pracy, jest wykonanie badań profilaktycznych. Kodeks jasno for mułuje, że pracodawca nie może
zatrudnić pracownika bez aktualnego orzeczenia i że płaci za badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz wynikające z warunków pracy.
Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Wlazło

25

Inspektor pracy niczym św. Mikołaj

Uczniom Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie, w gminie Biłgoraj inspektor pracy będzie kojarzył się ze świętym
Mikołajem. Drugi raz z rzędu w tę rolę wcielił
się inspektor Piotr Skwarek, szef zamojskiego oddziału w lubelskim okręgu PIP. Wszystko po to, by przy tej okazji, uwrażliwić dzieci
na zagrożenia występujące w gospodarstwie
rolnym. Większość z nich, na rolniczych terenach Lubelszczyzny, pomaga rodzicom
przy różnego rodzaju pracach. Tego, jak robić
to bezpiecznie, dotyczył konkurs plastyczny
dla dzieci, którego rozstrzygnięcie nastąpiło
właśnie na zorganizowanych tuż przed świętami Bożego Narodzenia Mikołajkach z Państwową Inspekcją Pracy.

Fot. Tomasz Abramczyk

Gabrysia i Ola są uczennicami gimnazjum w Gromadzie. Obie
brały udział w konkursie plastycznym na temat bezpieczeństwa
na wsi. Przystąpiły do niego nie tylko ze względu na nagrody, ale
także – jak same mówią – by pokazać swój talent plastyczny
i oczywiście przestrzegać. Pierwsza z nich w swojej pracy zwróciła uwagę na to, że dzieci nie powinny obsługiwać maszyn rolniczych. Nie raz widziała, jak kilkuletni chłopcy kierują ciągnikami.
Doskonale wie, jak bardzo jest to niebezpieczne. Słyszała o tragicznym w skutkach wypadku, w którym zginęło dziecko. Ola namalowała rysunek, na którym chłopiec karmi gospodarskie zwierzęta. Ich reakcje są nieprzewidywalne. Mówił o tym pan z inspekcji
pracy, który był w szkole. Opowiadał też o kilkunastoletnim chłopcu, który pracując przy cyrkularce, stracił trzy palce. Inspektor podarował dzieciom broszurki, w których było dużo ciekawych informacji na przykład o tym, jakich prac w gospodarstwie rolnym nie
wolno wykonywać dzieciom. One coraz lepiej to wiedzą.
O tym, że warto uczyć się od młodych jest przekonany wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński. Bez najmniejszego wahania włączył się do przedsięwzięcia lubelskiego okręgu PIP, którego celem
jest edukacja dzieci zamieszkujących tereny rolnicze. Bardzo
chwali pomysł zorganizowania Mikołajek z PIP, które poprzedziły prelekcje w szkołach prowadzone przez inspektorów pracy
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i konkurs plastyczny. – To przyniesie oczekiwany i trwały efekt.
Z wiedzą wyniesioną z tego typu konkursów dzieci pójdą kiedyś
w dorosłe życie.
Współpracę z inspekcją pracy, która na ogół postrzegana jest
jako organ wyłącznie kontrolny, włodarz gminy Biłgoraj traktuje
na zasadach partnerskich. Właśnie w tego typu działaniach prewencyjnych upatruje największe korzyści, jeśli chodzi o środowisko wiejskie. Prace plastyczne dzieci są bardzo wymowne i pouczające, także dla dorosłych. Dzieci są znakomitymi obser watorami.
Dlatego świetnie dostrzegają zagrożenia na wsi, o których opowiadali im inspektorzy pracy. Mając niezwykłą wręcz wyobraźnię, potrafią przełożyć je na różnorodne formy plastyczne. Nagrodzone
prace zadziwiają spostrzegawczością, której dorosłym często brakuje w życiu codziennym.
– Dorośli powinni nauczyć się patrzeć na kwestie dotyczące
bezpieczeństwa na wsi z perspektywy dzieci, które nie są np.
skażone rutyną. Ta, bardzo często prowadzi do wypadków, także
na wsi – tłumaczy Krzysztof Sudoł, zastępca okręgowego inspektora pracy w Lublinie. Był w komisji, która oceniała prace
plastyczne w konkursie adresowanym do wiejskich dzieci. Mówi, że tak naprawdę, wygrali wszyscy jego uczestnicy. Jako dorośli rolnicy będą świadomymi pracownikami w swoich gospodarstwach rolnych. O budowanie tej świadomości chodzi tu przecież
najbardziej, w myśl powiedzenia „czego Jaś się nie nauczy…”
Bardzo ważne jest również to, że prace plastyczne dzieci poza
informacją, zawierają również emocje i uczucia. Są ich uzewnętrznieniem. Świadczy to o zupełnie innym niż dorośli, postrzeganiu rzeczywistości przez młode pokolenie. Oni także
inaczej odbierają informacje dotyczące zagrożeń na wsi, które
przekazują inspektorzy pracy. Przyjmują je do wiadomości bez
polemizowania z nimi, tak jak robią to doświadczeni rolnicy. Dlatego zdarza się, że to właśnie dzieci zwracają uwagę dorosłym
na pewne niebezpieczne zachowania. Potwierdza to dyrektor Zespołu Szkół w Gromadzie, Mariusz Łęcki. Sam miał okazję zetknąć się z takimi zachowaniami dzieci. Teraz cieszy się, że to
do jego szkoły trafili inspektorzy pracy, by opowiadać o bezpieczeństwie na wsi, o zagrożeniach tam występujących. Dzieci są
szczere i dociekliwe. Nie obawiają się inspektorów pracy, bo ci
są przecież, jak św. Mikołaj, na którego czekają…
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Bożonarodzeniowa uroczystość, uświetniona jasełkami, wspólnym kolędowaniem, a także wizytą św. Mikołaja, była okazją do wręczenia nagród
w konkursie plastycznym pt. Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym w oczach dziecka.

Na Stadionie Narodowym

Co piszczy
w trawie?
Kolejne nieprawidłowości
na budowie Stadionu Narodowego udało się na szczęście dość szybko wyeliminować. Jest szansa, że nie staną one na przeszkodzie planowanemu w tym miesiącu,
wielokrotnie już przesuwanemu, uroczystemu otwarciu.
Przeciętny kibic, oglądający mecz z trybun Stadionu Narodowego, miałby prawdopodobnie trudności z odpowiedzią
na pytanie, gdzie znajduje się taka oto
konstrukcja:
● strop żelbetowy ok. 50 cm;
● warstwa spadkowa od 0,5 cm (piasek stabilizowany cementem 5 MPa);
● geowłóknina 300 g;
● warstwa izolacyjna konstrukcji z elastomeru usieciowanego EPDM o grubości 1,52 mm;
● płyta polistyrenu ekstrudowanego
(styrodur) SYNTHOS XPS 50 mm;
● folia kubełkowa Dorken foil type
Terrax 400 kN/mkw.;
● płyty szkła piankowego 10-28 cm;
● geowłóknina 200 g;
● folia;
● płyta żelbetowa z dwiema warstwami zbrojenia grubości 25 cm z ogrzewaniem.
Ten sam kibic prawdopodobnie byłby
niezmiernie zdziwiony, dowiadując się,
że wszystko to znajduje się wprost
pod murawą boiska i stanowi równocześnie strop podziemnego garażu. Dwie
prywatne warszawskie firmy: Zielona Architektura i Drop Servis sp. j. wykonywały na zlecenie Konsorcjum Hydrobudowa
Polska S.A. – Alpine Bau, prace związane
z podbudową płyty pod murawą boiska
na budowie Stadionu Narodowego. Podwykonawcą układającym warstwy ze szkła
mineralnego była firma z Górnego Śląska.
Warstwy te, pod murawą boiska o powierzchni 12 730 m2, jak nigdzie w Polsce
i Europie, są położone na drugiej kondygnacji podziemnych garaży, na stropie
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o grubości około 50 cm. Można sobie wyobrazić, jakim dodatkowym utrudnieniem
była na przykład konieczność wykonywania w płycie żelbetowej 150 sztuk otworów o średnicy do 20 cm. Ustalony poziom murawy w stosunku do trybun
stadionu i odpowiednia izolacyjność cieplno-akustyczna, narzuciły konieczność wykonania kilku warstw z płyt z polistyrenu
ekstrudowanego zwanego styrodurem.
To stworzyło całkiem nowe warunki
pracy i pociągnęło za sobą powstanie nowych zagrożeń, na które narażeni byli robotnicy. Poza tymi, które wiążą się z pracami w czasie układania mieszanek
betonowych, ich wibrowania czy pracami
instalacyjnymi, doszły kolejne związane
z układaniem warstw wypełniających płytami styrodurowymi i szkłem piankowym
łączonymi przy użyciu kleju PCI Decimor

ła, że od wielu lat obowiązki służby bhp,
przeprowadzając także wstępny instruktaż ogólny bhp w zakładzie, pełnił właściciel firmy bez ukończonego stosownego
kursu. Jak wyjaśnił, nie był świadomy naruszanego przepisu, uważając, że ukończony kurs bhp dla pracodawców daje mu
wystarczające uprawnienia. Większość jego pracowników została przeszkolona już
przy budowie płyty stadionu PGE Arena
w Gdańsku. Jednak należy zwrócić uwagę,
iż na tamtej budowie panowały zupełnie
inne warunki i zagrożenia przy wykonywanych pracach. Płyta w Gdańsku położona
jest na gruncie, bez szeregu warstw izolacyjnych i części żelbetowej, tak jak
w Warszawie.
Ukarany kierownik robót zobowiązał
się do natychmiastowego przeprowadzenia instruktażu uzupełniającego. Wyko-

Instalacja
nawadniająca do
zraszaczy murawy
boiska umieszczona
w warstwie z płyt
styrodurowych.

DK. Klej ten, wyprodukowany na bazie
emulsji polimerowo-bitumicznej, jest
szczególnie drażniący dla dróg oddechowych i skóry, ale przede wszystkim stwarza poważne ryzyko uszkodzenia oczu.
Dlatego ważnym elementem bezpieczeństwa pracy stało się bezwzględne przestrzeganie obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników.
W tym przypadku, poza pełnym zrozumieniem zagrożeń ze strony pracowników, ważna była rola bezpośredniego nadzoru.
Niestety, kontrola PIP wykonawcy płyty pracującego pod nadzorem Konsorcjum z Hydrobudową Polska S.A. wykaza-

nawcę płyty żelbetowej, który wcześniej
był kontrolowany przy wykonywaniu prac
w innych częściach budowy, w ramach
stałych działań prewencyjnych, zobowiązano do wyposażenia wszystkich pracowników w odzież ocieplaną, gdyż temperatury na zewnątrz zbliżały się do zera.
Wykonawca podbudowy pod murawę
boiska na Stadionie Narodowym nie jest
nowicjuszem. Zbudował wiele boisk
w kraju, wspomniane już na stadionie
na PGE Arena w Gdańsku, a także cztery
boiska w Austrii i Niemczech. Posiada
plantację trawy z najnowszych mieszanek
dostosowanych do wymogów sportowych,
nadzorowanych przez Berliński Instytut
IP 1/2012

Nasiennictwa. Nowoczesna murawa musi
się charakteryzować przede wszystkim
łatwą przesączalnością wody, gęstą i trwałą darnią niepodatną na uszkodzenia. Ważnym walorem jest także jej kolor, najlepiej w tonacji ciemnej zieleni, oraz
odporność na choroby.
Murawa ze Stadionu Narodowego będzie pielęgnowana poza boiskiem i przywożona w specjalnych paletach o wymiarach 2,43x2,43 m i wysokości 21 cm
na cały okres meczów EURO 2012. Później będzie dostarczana odpowiednio
wcześniej przed każdym kolejnym spotkaniem i układana bez konieczności kilkunastodniowego zakrzewienia.
Ilość betonu użyta do budowy płyty boiska wyniesie ponad 600 m3 na chudy beton B15 i prawie 3 500 m3 na płytę żelbetową z betonu B45. Sama stal zbrojeniowa
płyty waży 750 ton. Instalacja grzewcza
płyty boiska zostanie ułożona z ponad 60 km rur o cienkim przekroju i 3 km
rur nawadniających i odwadniających. Murawę boiska będzie nawadniać 26 sterowanych komputerowo zraszaczy. Odwodnienie płyty zostało tak zaprojektowane,
że całość wód opadowych z obu części
dachu (stałego i ruchomego) oraz płyty
boiska spływać będzie do dwóch mniejszych zbiorników poniżej poziomu płyty
boiska, które pełnią rolę osadników. Następnie wody opadowe kierowane są
do centralnego zbior nika, a nadmiar
do sieci deszczowej. Jeden ze zbiorników
został przeznaczony do wykorzystywania
wody do celów sanitarnych (ze względu
na zanieczyszczenia nie może być używana do podlewania murawy). Instalacja
ogrzewania płyty wypełniona będzie glikolem etylenowym, który nie zamarza nawet przy 35oC poniżej zera. Temperatura
glikolu mierzona na wejściu ma wynieść 65oC, co zabezpieczy płytę przed
zmrożeniem, a ciepło utrzyma właściwy
wzrost trawy.
Ze względów bezpieczeństwa płyta boiska została wyposażona w niezbędną liczbę hydrantów zapewniających wodę do celów przeciwpożarowych. Pięciometrowa
strefa ze sztuczną trawą wokół boiska
przy trybunach będzie jednocześnie drogą dla pojazdów pożarowych.
Pozostaje mieć nadzieję, że już niebawem na murawę wybiegną pierwsi sportowcy, a na trybunach zasiądą kibice spragnieni mocnych wrażeń.
Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa
1/2012 I P

O poczuciu własnej wartości
Poczucie własnej wartości stanowi integralną część naszej osobowości i wyznacza
jakość naszego życia. W jej poszukiwaniu badamy swoje otoczenie, odnajdując w nim
informacje zwrotne oraz sądy wartościujące nasze działania. W poszukiwaniu wskazówek i ocen charakterystyczne jest wyczulenie na przekazy podtrzymujące nasze dobre
mniemanie o sobie oraz te, które pomagają podwyższyć naszą samoocenę.
Poczucie własnej wartości wywiera silny wpływ na nasz nastrój oraz ogólną postawę, niejednokrotnie prowokując zachowania konfliktowe.
Zaniżanie naszej samooceny współwystępuje bowiem z lękiem przed odrzuceniem,
poczuciem wstydu, pesymizmem, ciągłym zamartwianiem się, niezdolnością do radzenia sobie z krytyką.
Dlatego też w niesprzyjających okolicznościach niektórzy podejmują walkę albo stosują różne strategie manipulacyjne, żeby wyjść z twarzą, np. upatrując przyczyn negatywnych zachowań w cechach osobowości drugiej strony. Doświadczając porażek,
przypisują ich przyczyny sytuacji zewnętrznej, natomiast odnosząc sukcesy, uważają,
że jest to wyłącznie ich zasługa.
Zdarza się, że w obronie własnej wartości fałszujemy napływające informacje. Niekiedy dążymy wprost do porażki po to tylko, żeby nie uzyskać rzetelnych informacji
o własnych możliwościach, żeby utrzymać przekonanie o własnej wartości. Wyobraźmy sobie taką sytuację: w dzień poprzedzający trudny egzamin, udajemy się na imprezę, na której nie stronimy od alkoholu. Nazajutrz przed południem zasiadamy w sali egzaminacyjnej. Oczywiste jest to, że szanse zdania egzaminu zostały przez nas samych
drastycznie obniżone. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to ewidentnie zachowanie nieracjonalne. Ale czy na pewno? Z punktu widzenia zachowania poczucia własnej wartości daje ono dwie korzyści. Jeśli nie zdamy, mamy gotowe wytłumaczenie porażki. Ciężko zdać egzamin, będąc niedysponowanym. Samoocena pozostaje
na niezmienionym poziomie. Jeżeli natomiast uda nam się zdać, mamy potwierdzenie
naszych zdolności. Jesteśmy tak dobrzy, że pomimo niedyspozycji, braku przygotowania zdajemy egzamin. Wówczas samoocena rośnie.
Opisana sytuacja jest klasycznym przykładem samowartościowania w publicznej sferze funkcjonowania, która odbywa się na scenie życia społecznego, gdzie nasze zachowania podlegają ocenie innych ludzi. Oceniamy swoją wartość, kierując się atrybutami zewnętrznymi – naszymi osiągnięciami oraz czynnikami materialnymi takimi jak:
pieniądze, dobrobyt, wizerunek i status społeczny.
Uzależnienie swojej wartości od czynników zewnętrznych jest bardzo niestabilne.
Jeżeli nie jesteśmy kimś takim jak Bill Gates, to większość z nas ma świadomość, że
w każdej chwili owe wartości może stracić, zwłaszcza teraz w dobie kryzysu. Liczne
badania dowodzą, że ludzie wysoko ceniący status społeczny, pieniądze itp., po ich uzyskaniu przyznali, że są mniej szczęśliwi i zadowoleni z życia, niż byli wcześniej. Dotyczy to grupy ludzi, która osiągnęła już wcześniej jakiś pułap zamożności i weszła na kolejny poziom bogactwa. Nie dotyczy to osób ubogich, dla których najważniejszą
wartością materialną jest zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.
Stabilne poczucie własnej wartości, to nasza prywatna część samooceny – nasze wewnętrzne lustro, niewidoczne dla innych. Posiadanie prawdziwego poczucia własnej wartości nie jest uwarunkowane czymkolwiek. Opiera się na przekonaniu, że jestem wartościowy już z samego faktu bycia człowiekiem. Źródłem naszych wewnętrznych
wartości, które dają satysfakcję i zaspokajają potrzeby psychologiczne człowieka,
na które możemy wpłynąć są rozwój osobisty, rodzina, przyjaźń itp.
Bywa, że zagrożenie samooceny publicznej przekłada się na samoocenę prywatną.
Następuje to wówczas, gdy asymilujemy błędny system przekonań. Alternatywą jest racjonalne przyjrzenie się sytuacji, którą przeżyliśmy i odwołanie się do starych, mądrych
przekonań np. myli się tylko ten, kto nic nie robi, mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją czy cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości.
Joanna Bartoszek, psycholog GIP
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Pracownik w mieszalniku
Na podstawie zebranego materiału dowodowego inspektor pracy ustalił następujące przyczyny zdarzenia:
● niewłaściwie działający wyłącznik
krańcowy, który nie odłączał zasilania
miksera, pomimo zdjęcia pokrywy wnętrza
urządzenia;
● brak sygnalizacji zagrożeń – sygnału dźwiękowego lub świetlnego sygnalizującego włączenie urządzenia w trybie
ręcznym (np. podczas czyszczenia);
● zlekceważenie zagrożenia przez poszkodowanego, który wszedł do wnętrza
mieszalnika bez upewnienia się, czy nie ma
niebezpieczeństwa; ponadto poszkodowany nie wcisnął wyłącznika awaryjnego
na pomoście przy mikserach, co było niezgodne z instrukcją obsługi urządzenia;
● niezastosowanie się operatora miksera do alertu na monitorze informującego o otwartej klapie miksera; mimo tej informacji pracownik włączył urządzenie,
w którym przebywał pracownik;
● niewłaściwa komunikacja, a właściwie jej brak, pomiędzy osobą zastępującą
brygadzistę a brygadzistą oraz pracownikami – operatorami mikserów;
● dopuszczenie do pracy urządzenia
(mieszalnika) bez wymaganej kontroli
przeglądu – pracodawca nie przeprowadził
sprawdzenia sposobu działania wyłącznika krańcowego po modernizacji stanowisk

Pokrywa miksera została zamontowana za pomocą śrub imbusowych,
ale dopiero po wydaniu decyzji przez inspektora pracy.
Na zdjęciu widoczny jest wyłącznik krańcowy, w którym zmieniono działanie po wydaniu nakazu przez inspektora pracy – obecnie wyłącznik
całkowicie odcina zasilanie.

Mikser, przy czyszczeniu którego doszło do
wypadku – widoczne jest wnętrze mieszalnika.
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pracy, a firma dokonująca modernizacji nie
wystawiła protokołu zdawczo-odbiorczego
dotyczącego m.in. działania elementów bezpieczeństwa po przeprowadzonej modernizacji.
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popełnienia przestępstwa określonego
w art. 220 § 1 Kodeksu kar nego, w zbiegu z art. 155 K.k. W efekcie czterem osobom (pracownikowi, który włączył mikser,
brygadziście, kierownikowi produkcji
i pracodawcy) przedstawiono zarzuty
i skierowano do sądu akty oskarżenia.
Do chwili obecnej sprawa nie została rozstrzygnięta.
Radosław Zajączkowski
OIP Olsztyn, Oddział w Ełku
IP 1/2012
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– 2011, nr 6, s. 131-142.
Przedstawiono szczegółową analizę nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych
uszkodzeń urządzeń technicznych objętych
dozorem technicznym pełnym i ograniczonym. W odniesieniu do urządzeń objętych
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Opracowała Danuta Szot
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Pracownik w mieszalniku
Po raz kolejny nieuwaga i niestosowanie przepisów były przyczyną tragicznego w skutkach
wypadku, jaki zdarzył się w zakładzie zajmującym się wytwarzaniem granulatów do produkcji tworzyw sztucznych w Ełku. Zginął tam 25-letni pracownik.
Pierwsza zmiana zaczynała pracę, gdy młody mężczyzna otrzymał od zastępcy brygadzisty polecenie obsługi mieszalnika. Był
to mikser na zimno DIOSNA typu KAN 600A, przeznaczony
do wstępnej obróbki tworzyw sztucznych, czyli mielenia, proszkowania, filtrowania, oddzielania, mieszania, miksowania itp. Zdający mu stanowisko kolega z nocnej zmiany powiedział, że ściany miksera są oklejone i przed rozpoczęciem produkcji następnej partii towaru dobrze by było urządzenie wyczyścić. Mężczyzna potraktował to jako polecenie i przystąpił do pracy.
W tym czasie brygadzista zmianowy zmienił decyzję swojego zastępcy, kierując do obsługi miksera innego pracownika. Ten
poszedł do sterowni, włączył najpierw mikser gorący, a po chwili zimny. Z ustaleń kontrolnych inspektora pracy wynikało, że
nie zauważył lub nie zwrócił uwagi na alert na monitorze komputera informujący, że pokrywa miksera jest otwarta.
Minęło około 12 sekund, gdy ktoś krzyknął, że kurzy się z mieszalnika. Operator natychmiast wyłączył oba urządzenia. Ale było już za późno. Mężczyzna czyszczący wnętrze miksera został
pochwycony przez mieszadło. Brygadzista i inni pracownicy wyciągnęli go z maszyny i rozpoczęli akcję reanimacyjną. Wezwa-

nego była zdjęta, a nakrętki leżały na obudowie. Stwierdził także,
że na krawędzi i styku pokrywy otworu z obudową zbiornika mieszalnika znajduje się wyłącznik krańcowy, który w chwili zdjęcia
osłony nie zadziałał, a tym samym nie odciął zasilania urządzenia. Pracownik włączający mikser z pomieszczenia sterowni po prostu nie sprawdził, czy kogoś nie ma w środku.
Inspektor pracy wydał decyzję nakazową dotyczącą wstrzymania eksploatacji miksera DIOSNA KAN 600A, do czasu:
G zamocowania osłony otworu rewizyjnego mieszadła w taki sposób, aby nie mogła być łatwo usunięta bez pomocy narzędzi;
G zainstalowania wyłącznika krańcowego, działającego
w przypadku zdjęcia osłony.
Decyzja została wykonana, a następnego dnia inspektor pracy dopuścił urządzenie do ruchu. Na wniosek pracodawcy, dokonano próbnego rozruchu. Okazało się, że wyłącznik krańcowy działa, tzn. odcina zasilanie miksera po poluzowaniu nakrętek mocujących osłonę.
W trakcie kontroli inspektor ustalił ponadto, że kilka miesięcy wcześniej specjalistyczna firma z Bydgoszczy dokonała modernizacji stanowisk pracy, gdzie były ważone mechanicznie poszczególne składniki mieszanki. Polegała ona na wymianie sytemu wagowego z mechanicznego na elektroniczny oraz zmianie całego systemu sterowania wraz z wizualizacją czynności i przebiegu procesu technologicznego.
Od tego momentu wyłącznik krańcowy nie odcinał prądu w momencie podniesienia pokrywy
otworu rewizyjnego, ale na skutek zmiany sterowników w komputerze sterującym – na monitorze
komputera pojawiał się alert: Otwarta klapa mieszalnika zimnego. Firma z Bydgoszczy wydała deklarację zgodności na zgodność urządzenia z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE i maszynową 2006/42/WE oraz z Polskimi Normami.
Okazało się natomiast, że na kilka miesięcy
przed wypadkiem doszło do awarii wyłącznika
Mikser zimny po wypadku – została zdjęta pokrywa otworu rewizyj- krańcowego. Wymieniono go wtedy na mechanego, na obudowie leżą nakrętki osłony, widoczny jest również niczny (wcześniej funkcjonował magnetyczny),
zamontowany wyłącznik krańcowy.
nie zmieniając jednak sterowników i zasady dziane pogotowie przyjechało po 20 minutach i zabrało rannego łania zabezpieczeń. Ponadto nie dokonano wówczas sprawdzedo szpitala w Ełku. Niestety, na skutek obrażeń głowy i orga- nia zasady działania tego wyłącznika.
W świetle obowiązujących przepisów, w przypadku gdy jest
nów wewnętrznych młody mężczyzna zmarł po 13 dniach, nie
to konieczne, operator maszyny powinien mieć możliwość sprawodzyskawszy przytomności.
dzenia z miejsca głównego pulpitu sterowniczego, czy nikt nie
Zawodny system sterowania
znajduje się w strefie niebezpiecznej. Jeżeli sprawdzenie nie jest
możliwe, układ bezpieczeństwa automatycznie powinien wysyInspektor pracy, który natychmiast udał się na miejsce wypadłać akustyczny lub optyczny sygnał ostrzegawczy przed uruchoku potwierdził, że poszkodowany wszedł do miksera zimnego cemieniem maszyny. W tym przypadku zainstalowany i uruchamialem wyczyszczenia go przed rozpoczęciem produkcji następnej ny automatycznie sygnał dźwiękowy nie działał przy przestawiepartii towaru. Następnie ustalił, że pokrywa od otworu rewizyjniu na tryb ręczny, np. przy czyszczeniu miksera.

Dokończenie na stronie 30.

