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Ewidencja czasu pracy
Zarówno dla sądu pracy, jak i dla
inspektora pracy, dowodem
na liczbę przepracowanych godzin może być każdy dokument,
w tym również zapiski dokonywane przez pracowników, książki
wyjść i wejść, elektroniczny system potwierdzania obecności.
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Gdy pracownik zostaje
rodzicem
Przedstawiamy szczególne
uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, gwarantowane przez przepisy Kodeksu
pracy, mające na celu przede
wszystkim ochronę trwałości stosunku pracy oraz pogodzenie
obowiązków pracowniczych z rodzicielskimi.
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O skuteczności realizacji funkcji kontrolnych PIP
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Dyplom z konsekwencji
Nadinspektor Batarowski uważa, że
istnieje zasadnicza różnica pomiędzy
wymuszaniem pewnych zachowań
poprzez karanie pracodawców, a trafianiem do ich świadomości za pomocą odpowiedniej metody, np.
poprzez nagradzanie, które
jego zdaniem jest najbardziej optymalnym sposobem osiągania określonych celów. Kary powinny być
oczywiste w sytuacjach zawinionych
przez pracodawców. Ale muszą być
też na tyle dotkliwe, żeby pracodawca dokładnie zapamiętał, czego były
konsekwencją. Powinien czuć się
winnym zaniedbań.
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Ujawnione zagrożenia

Wiadomości nie tylko z kraju
Czy warto się spotykać?
Jak w Europie
radzą sobie ze stresem?

Oto jestem

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pod przewodnictwem posła Arkadiusza Czartoryskiego, na posiedzeniu
15 lutego br. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła informację na temat skuteczności realizacji funkcji
kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Przedstawił ją zastępca
głównego inspektora pracy Grzegorz Łyjak. Podkreślił, że
skuteczność działania inspekcji wyraża się 95 procentowym poziomem wykonania przez pracodawców decyzji inspektorów pracy.
Grzegorz Łyjak zwrócił uwagę, że nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 9 czerwca 2011 r. wprowadziła regulacje, które usprawniają działalność organów PIP. Inspektorzy pracy uzyskali m.in. uprawnienie do wydawania poleceń ustnych
w razie stwierdzenia uchybień niemieszczących się w zakresie
przedmiotowym nakazu, jeżeli nieprawidłowości te mogą być
usunięte podczas trwania kontroli lub niezwłocznie po jej zakończeniu. Nowelizacja umożliwiła ponadto inspektorom pracy stosowanie postępowania mandatowego w przypadku niektórych
wykroczeń polegających na naruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co pozwoliło
na przyspieszenie i usprawnienie działania organów PIP. Zobowiązała prokuratorów do sporządzania na wniosek inspektora pracy
uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia albo umorzenia dochodzenia, co z kolei stworzyło możliwość lepszego konstruowania przez inspektorów pracy środków odwoławczych.

Prewencją w upadki i poślizgnięcia
Czy jesteśmy gotowi na sukces?
Przed i po kontroli
Biblioteka
Śmiertelna… ścinka
Podczas prac przy pozyskiwaniu
drewna doszło do śmiertelnego wypadku pilarza. Powodem były rażące
błędy w technice obalania drzewa.

W zakładach
hutniczych i odlewniczych

W zakładach hutniczych i odlewniczych
Stosowanie środków ochronnych o nieodpowiednich
parametrach w stosunku do istniejących zagrożeń lub
też środków ochronnych, które utraciły cechy ochronne stwarza takie samo zagrożenie, jak dopuszczenie
pracownika bez żadnych zabezpieczeń. Pozorowanie
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków
wykonywania pracy może zmniejszyć czujność samych pracowników, a w konsekwencji powodować
dodatkowe potencjalnie sytuacje wypadkowe.

Okładka:
fot. Waldemar Spólnicki

Niemniej, jest wiele przepisów prawnych, które utrudniają
skuteczną realizację funkcji kontrolnych PIP. Grzegorz Łyjak wymienił tu przede wszystkim niektóre zapisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej. Poważnym utrudnieniem wynikającym z tej ustawy, szczególnie dotkliwym w przypadku kontroli
legalności zatrudnienia, jest obowiązek zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Powiadomienie podmiotu
kontrolowanego o planowanej kontroli legalności zatrudnienia
cudzoziemców w większości przypadków czyni taką kontrolę bezprzedmiotową i całkowicie niweczy jej efekty. Istotny wpływ
na organizację pracy Państwowej Inspekcji Pracy wywarło także
wprowadzenie upoważnień do kontroli przedsiębiorców. Zwiększa to czasochłonność czynności poprzedzających rozpoczęcie
kontroli i ogranicza mobilność inspektorów pracy.
Dużo problemów w praktycznym stosowaniu stwarzają inspektorom PIP przepisy o czasie pracy. Jednym z przykładów
jest brak definicji dnia wolnego, udzielanego z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, co jest szczególne istotne, gdy pracownik
wykonuje pracę w systemie zmianowym. Kontrowersje budzą
również przepisy dotyczące doby, zwłaszcza w kontekście godzin
nadliczbowych w razie podjęcia pracy kolejny raz w tej samej dobie. Wiele problemów interpretacyjnych powoduje także brak definicji placówki handlowej.
Posłowie z Komisji do Spraw Kontroli Państwowej postanowili przygotować opinię, dotyczącą rozważenia możliwości zmiany przepisów utrudniających skuteczną realizację funkcji kontrolnych PIP, i skierować ją do Komisji Gospodarki.

O prawach pracownika wynikających z ubezpieczenia społecznego
Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 28 lutego br. w siedzibie Sejmu. Doświadczenia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w tej dziedzinie przedstawił dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP
Jarosław Leśniewski. W posiedzeniu uczestniczyła Anna
Tomczyk, główny inspektor pracy.
Jak poinformował Jarosław Leśniewski, w roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili 25 tys. kontroli legalności zatrudnienia, w trakcie których sprawdzali również dokonywanie
zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych. Obowiązek ten nie został
dopełniony wobec ponad 3 tys. osób. Poza tym kolejny rok z rzędu wzrosła skala nieterminowego zgłaszania do ubezpieczenia społecznego. Nieprawidłowości takie stwierdzono w co czwartym kontrolowanym podmiocie i dotyczyły one prawie 17 tys. osób.
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PIP przekazała 926 powiadomień o naruszeniu przepisów w zakresie ubezpieczeń
społecznych – zarówno w sprawie niedokonania obowiązkowych
zgłoszeń osób podlegających tym ubezpieczeniom, jak i nieodprowadzania należnych składek.
Efekty kontroli przeprowadzonych w latach 2009-2011 przez
inspektorów pracy to przede wszystkim zgłoszenie przez kontrolowane podmioty do ubezpieczenia społecznego ponad 12 tys.
osób oraz wpłacenie przez płatników zaległych składek na ubezpieczenie społeczne prawie 14 tys. osób – na łączną kwotę 14,5
mln zł.
W ostatnich trzech latach inspektorzy pracy skierowali
do prokuratury łącznie 381 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 Kodeksu karnego, tj. niezgłoszenia danych dotyczących ubezpieczenia społecznego bądź zgłoszenia danych nieprawdziwych. W tym samym okresie w wyniku
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przeprowadzonych 21 tys. kontroli 789 razy powiadomili terenowe jednostki ZUS o stwierdzonych przypadkach podawania
nieprawidłowych danych w informacjach ZUS IWA, służących
do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, podając jednocześnie dane prawidłowe. Wystosowali ponadto 357 wniosków do ZUS o podwyższenie o 100 proc. składki wypadkowej
płatnikom, u których w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzili rażące naruszenie przepisów bhp.
Jarosław Leśniewski przypomniał także, iż od 1 stycznia 2010 r.,
zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych, Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrole ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze. Kontrole przeprowadzane są na podstawie skarg
pracowników, których pracodawca nie wpisał do ewidencji.
W latach 2010 – 2011 do inspekcji pracy wpłynęło 3870 takich
skarg. Decyzje pozytywne dla pracowników wydano w ok. 30
proc. rozpatrzonych spraw.
W dyskusji zwrócono uwagę na stosunkowo niewysoki wskaźnik skuteczności postępowań prokuratury wynikających z zawiadomień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy. W opinii Prokuratury Generalnej, jedną z przyczyn tego stanu jest przedwczesne kierowanie zawiadomień, bez
pogłębionej analizy zachowań pracodawców. Jednocześnie prokuratura podkreśla duże znaczenie coraz ściślejszego współdziałania z inspekcją pracy w zwalczaniu przestępstw przeciwko prawom pracowników i zjawisk patologicznych im towarzyszących.
Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy w sprawie odwołania Krzysztofa Fiklewicza ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Poznaniu.
Posiedzeniu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
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Wiadomości
nie tylko z kraju

towali przykłady zabezpieczeń prac prowadzonych w wykopach. Okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej Świderski wręczył dyplomy
dla laureatów programu prewencyjnego PIP Promocja standardów
bhp w budownictwie. Na stoisku PIP inspektorzy pracy udzielali po-

Warszawa Członkowie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy spotkali się 23 lutego br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie z przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Omawiano bieżące problemy
współpracy PIP ze związkowcami. Podkreślono wspólne cele obu
partnerskich podmiotów służące umacnianiu praworządności w stosunkach pracy. Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń
NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Alfred Bujara – przewodniczący Sekretariatu, Mieczysław Bielawski i Justyna Winiarska

– jego zastępcy, Piotr Adamczak – członek Rady Sekretariatu oraz
Regina Borkowska – przewodnicząca wchodzącej w skład Sekretariatu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Z działaczami związkowymi rozmawiali: Anna Tomczyk – główny inspektor pracy, Grzegorz Łyjak – zastępca głównego inspektora pracy, a także przedstawiciele departamentów Prawnego oraz Nadzoru i Kontroli GIP.

Białystok W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 22 lute-

rad w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Dużym zainteresowaniem zwiedzających targi cieszyły się bezpłatne publikacje inspekcji pracy skierowane do branży budowlanej.

Bruksela Spotkanie przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia,
Spraw Socjalnych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej z koordynatorami i użytkownikami modułu Delegowanie Pracowników
w Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) odbyło się 15 lutego br. Było ono okazją do zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez KE, których celem jest udoskonalenie systemu wymiany informacji, a także z ostatnimi inicjatywami legislacyjnymi
na szczeblu UE, dotyczącymi delegowania w ramach świadczenia usług.
W głównej części spotkania odbyła się dyskusja, w trakcie której koordynatorzy i użytkownicy modułu Delegowanie Pracowników dzielili się
doświadczeniami związanymi z jego użytkowaniem. Dyskutowano m.in.
na temat korzyści i problemów związanych ze stosowaniem systemu,
podmiotów zaangażowanych w wymianę informacji dotyczących delegowania, a także realistycznego terminu, w jakim możliwe jest uzyskanie
odpowiedzi na zapytanie. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowały:
Beata Krajewska i Magdalena Piasecka z Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.
Wrocław W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we
Wrocławiu zebrała się komisja, która 13 i 14 lutego br. przeprowadzi-

go br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Izby Celnej w Białymstoku. Podsumowano wyniki ubiegłorocznej współpracy oraz ustalono jej zasady na rok bieżący. Przyjęto zobowiązanie do wzajemnej pomocy w zakresie szkolenia kadr zajmujących się nadzorem rynku
w obydwu instytucjach. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Mirosław
Sienkiewicz – dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, Roman Bondaruk – kierownik Oddziału Celnego w Białymstoku, Marek Aleksiejuk – p.o. okręgowego inspektora pracy. W związku ze zmianami
wprowadzonymi do ustawy o systemie oceny zgodności, umożliwiającymi rozszerzenie współpracy pomiędzy obiema instytucjami, jeszcze
w tym roku odbędą się kolejne spotkania o charakterze roboczym.

Łódź Po raz ósmy w Targach Budownictwa „INTERBUD”, które
trwały od 16 do 19 lutego br., uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Zapoznali przedsiębiorców budowlanych oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze lub kontrolne
na budowach z działaniami prewencyjno-kontrolnymi realizowanymi
przez łódzki okręg inspekcji pracy. Przybliżyli zagadnienia dotyczące
przygotowania pracowników do pracy na budowie, a także zaprezen-

ła rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na 67. i 68. aplikację inspektorską. W skład komisji weszli: Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy (przewodniczący) oraz Grażyna Panek, zastępca dyrektora OS PIP, Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie, Tomasz Krzemieniowski, przewodniczący Komisji Krajowej
Związku Zawodowego Pracowników PIP, Roman Giedrojć, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidar-

ność”, przedstawiciele Sekcji Spraw Osobowych w Głównym Inspektoracie Pracy – Iwona Łobodzińska, główny specjalista, Joanna
Bartoszek, starszy specjalista, psycholog oraz Elwira Janczyńska, kierownik Działu Kształcenia OS PIP we Wrocławiu. Do rozmów
przystąpiło 34 kandydatów z 13 Okręgowych Inspektoratów Pracy. Komisja Kwalifikacyjna zweryfikowała znajomość zagadnień związanych
z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, a także oceniła predyspozycje zawodowe kandydatów na inspektorów pracy.

programu edukacyjnego Kultura bezpieczeństwa realizowanego przez
PIP w szkołach ponadgimnazjalnych. Celem programu jest edukacja
młodzieży w zakresie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań oraz informowanie młodzieży o różnorodnych
aspektach prawnej ochrony pracy. Targi odwiedziło ponad 40 tys.
osób. Swoją ofertę przedstawiło ponad 200 wystawców, w tym szkół
ponadpodstawowych, wyższych uczelni oraz pracodawców, Ochotni-

Kielce W ramach kampanii Poznaj swoje prawa w pracy przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadził 13 lutego br.
szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. Zebranym przybliżono zagadnienia związane
z legalnością zatrudnienia, różnicami pomiędzy umową o pracę a umowami cywilno-prawnymi, omówiono podstawowe prawa i obowiązki
pracodawcy oraz pracowników w związku z zatrudnieniem w ramach
stosunku pracy, w tym również dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy. Uczestnicy spotkania otrzymali poradniki i broszury informacyjne z serii wydawniczej Poznaj swoje prawa w pracy.
Kraków Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie we współpracy z Regionem NSZZ „Solidarność” zorganizował szkolenie dla nowo
wybranych społecznych inspektorów pracy z zakładu NEWAG S.A.
w Nowym Sączu. Podczas szkolenia, które odbyło się 4 lutego br., Beata Ziółko, nadinspektor pracy i kierownik Oddziału w Nowym Sączu
zapoznała uczestników z rolą, zadaniami i uprawnieniami społecznych
inspektorów pracy oraz prawami i obowiązkami ciążącymi na pracodawcy. Omówiła też udział SIP w pracach komisji bhp i postępowaniu
powypadkowym, zwróciła uwagę na prawidłowe formułowanie uwag
i zaleceń. Spotkanie było również okazją do udzielenia porad dotyczących funkcjonowania społecznej inspekcji pracy oraz omówienia problemów występujących podczas współpracy Państwowej i Społecznej
Inspekcji Pracy.
Warszawa Podziękowanie za przeprowadzenie szkolenia dla
prokuratorów przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy na ręce Iwony Hickiewicz, zastępcy głównego inspektora pracy, złożył
Dariusz Korneluk, prokurator apelacyjny w Warszawie. Szkolenie
dotyczyło współpracy inspekcji pracy z organami ścigania w zakresie
prowadzonych postępowań karnych o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz postępowań dotyczących wypadków przy pracy. Na prośbę Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, przeprowadzili je 3 lutego br. Dariusz Mińkowski i Tomasz
Adamski, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Warszawie oraz
Wojciech Gonciarz, główny specjalista w Departamencie Prawnym
Głównego Inspektoratu Pracy. W spotkaniu uczestniczyła również Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP. Przedstawiona
przez pracowników inspekcji problematyka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem prokuratorów, którzy – jak stwierdził Dariusz
Korneluk w liście skierowanym do Iwony Hickiewicz – docenili profesjonalizm wykładowców. Dziękując za trud włożony w przygotowanie wykładów, Dariusz Korneluk podkreślił, że przeprowadzone przez
inspektorów pracy szkolenia przyczynią się do wzbogacenia wiedzy
prokuratorów, którzy prowadzą lub nadzorują postępowania przygotowawcze.
Poznań Podczas XVI Targów Edukacyjnych, które odbyły się między 3 a 5 lutego br. na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy przekazali
ich uczestnikom materiały zachęcające do udziału w kolejnej edycji

czych Hufców Pracy, ośrodków doradztwa zawodowego, poradni zawodowych, muzeów i innych instytucji edukacyjnych.

Opole Od 1 lutego br., stanowisko pełniącego obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu powierzono nadinspektorowi pracy
Arkadiuszowi Kapuścikowi. Z wykształcenia chemik i prawnik, jest
pracownikiem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu od 1995 r.
W opolskim inspektoracie pełnił dotychczas funkcję nadinspektora
pracy – koordynatora zespołu ds. nadzoru i kontroli. Przez pewien
czas piastował również funkcję zastępcy okręgowego inspektora pracy ds. organizacyjno-prawnych.
Katowice Okręgowy inspektor pracy Beata Marynowska 15
lutego br. otworzyła pierwsze szkolenie z zakresu przepisów prawa
pracy w ramach Akademii SIP dla społecznych inspektorów pracy
z branży hutniczej. Przedstawiciele katowickiego okręgu Jerzy Hamroz i Joanna Nowok omówili zagadnienia dotyczące podstawowych
form zatrudnienia pracowników oraz współpracy społecznych inspektorów pracy ze związkami zawodowymi i organami nadzoru nad wa-

runkami pracy. Współorganizatorami drugiej edycji Akademii SIP jest
Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”, Rada OPZZ Województwa Śląskiego, Zarząd Wojewódzki FZZ w Katowicach, Federacja Hutniczych Związków Zawodowych i Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego.

Współpraca
międzynarodowa

Czy warto
się spotykać?
Dwie delegacje zagraniczne gościły w ubiegłym roku w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Krakowie.
W październiku przyjechały Yasmin
Walter-Turier i Clemance Tisserand, kandydatki na inspektorów
pracy z Krajowego Instytutu Pracy,
Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego w Lyonie we Francji. Później
dołączyła do nich inspektor Gergana Petkova z bułgarskiego Urzędu
Wykonawczego Generalnego Inspektoratu Pracy.
Podstawowym celem obu wizyt było
uzyskanie informacji na temat działania
Państwowej Inspekcji Pracy w sferze
ochrony pracy oraz przepisów regulujących funkcjonowanie polskiego rynku pracy. Temu służył też udział w działaniach
kontrolnych i pozakontrolnych PIP.
W siedzibie OIP w Krakowie goście zapoznali się z informacjami na temat podstawowych zasad prawa pracy zawartych
w Kodeksie pracy i aktach wykonawczych
oraz z zadaniami PIP określonymi w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Pomogła w tym m.in. prezentacja strony internetowej urzędu oraz pokaz zastosowań
aplikacji Nawigator. Pracownicy poszczególnych sekcji w krakowskim okręgu przybliżyli swoje zadania. Zwrócili uwagę

np. na rejestrację układów zbiorowych
pracy czy zasady udzielania porad prawnych, a także na obowiązki sekcji analiz,
księgowości i administracji. Przedstawili
także przykłady dokumentacji dotyczących różnego rodzaju kontroli tematycznych obejmujących wszystkie środki prawne stosowane przez inspektorów pracy.
Zapoznali również gości z Francji i Bułgarii z obiegiem dokumentów i zasadami
oceny kontroli. Szczególne zainteresowanie kandydatek na inspektorów pracy
z Francji wzbudziła sprawa upoważnień
do podejmowania czynności kontrolnych,
która – w ich ocenie – może nie narusza
niezależności inspektorów, ale na pewno
stanowi utrudnienie formalne natury organizacyjnej.
W części praktycznej wizyty goście
uczestniczyli między innymi w działaniach
kampanii prewencyjnej w budownictwie
Promocja standardów bhp. Delegacja
francuska wzięła udział w wizytacji placu
budowy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się w Krakowie Łagiewnikach, a następnie w szkoleniu dla osób kierujących
pracownikami. Inspektor Gergana Petkova uczestniczyła w podobnym szkoleniu
na budowie wiaduktu w ciągu autostrady
A-4 w Stanisławicach. Zobaczyła też most

na Dunajcu budowany przy użyciu tak
zwanej technologii nawisowej, wzięła jednocześnie udział w szkoleniu dla inspektorów pracy przeprowadzonym przez
przedstawicieli dostawcy sprzętu do
wznoszenia konstrukcji mostowych.
Goście z Francji odwiedzili oddziały
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Nowym Sączu i w Tarnowie. Byli także u kilku lokalnych przedsiębiorców. W zakładzie z Brzeska produkującym opakowania
metalowe na potrzeby przemysłu spożywczego zapoznali się z metodami kontroli
związanymi z zagrożeniami występującymi przy plastycznej obróbce metali. Tam
zaprezentowano im rozwiązania w zakresie zapobiegania zagrożeniom hałasem,
podejmowane w ramach funkcjonującego u pracodawcy systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. Był on
również przewodnim tematem spotkania
u kolejnego pracodawcy – browaru funkcjonującego w strukturze dużego, międzynarodowego koncer nu. Inspektorzy
pracy przedstawili tam informacje na temat działań podejmowanych przez nich
w zakładzie, a przedstawiciel pracodawcy
omówił funkcjonowanie systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie. Odpowiadał też na pytania gości dotyczące
dwukierunkowej komunikacji związanej
z działaniem sytemu Kompleksowego Zarządzania Jakością.
Do jednego z ciekawszych spotkań doszło w zakładzie pracy chronionej w Woli
Rzędzińskiej. Rozmowy koncentrowały
się na inicjatywach podejmowanych przez
pracodawcę na rzecz integracji społecznej
osób niepełnosprawnych – m.in. dotyczyły transportu niepełnosprawnych pracowników do miejsca pracy, ich udziału
w warsztatach terapii zajęciowej i działalności socjalnej zakładu. Inspektorzy pracy przedstawili obowiązujące w Polsce zasady rehabilitacji i pracy osób niepełnosprawnych. Następne wizyty w elektrocieIP 3/2012

płowni i zakładzie hutniczym stały się pretekstem do omówienia systemów monitorowania zagrożeń w tych szczególnych
zakładach pracy.
Pierwsze wrażenia po zrealizowaniu
programu goście przedstawili w czasie
spotkań z dyrekcją Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. W ich ocenie, mimo że podstawą regulacji prawnych działania inspekcji pracy w różnych krajach
jest ta sama konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 81, Państwowa
Inspekcja Pracy posiada relatywnie szerokie kompetencje umożliwiające jej odgrywanie aktywnej roli w sferze ochrony pracy. Zilustrowali to przykładem dotyczącym penalizacji, jako jednego z aspektów
działalności kontrolnej. We Francji jedyną
możliwością sankcjonowania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli
jest skierowanie wniosku o ukaranie
do sądu, podczas gdy w Polsce inspektorzy pracy mogą stosować również postępowanie mandatowe. We Francji sankcje
wykorzystywane są raczej w ostateczności, bowiem główną zasadą jest eliminacja
nieprawidłowości na podstawie uzgodnień pomiędzy inspektorem pracy a pracodawcą. Ten karany jest dopiero w razie
nieprzestrzegania tych ustaleń. Różnice
dotyczą również zakresu zastosowania decyzji wstrzymania pracy przez inspektora.
We Francji wydanie takiej decyzji jest możliwe jedynie w ściśle określonych przypadkach.
Przedstawicielki francuskiej i bułgarskiej inspekcji pracy szczególnie zainteresowały informacje dotyczące działalności
prewencyjnej PIP, ze względu na różnorodność i komplementarność podejmowanych działań. Jako przykład podały konkurs Buduj bezpiecznie oraz kampanię
Szanuj życie dotyczącą ochrony pracy
w budownictwie, w ramach której – niezależnie od kontroli ukierunkowanych na likwidację nieprawidłowości na placu budowy – realizowany jest program Promocja
standardów bhp.
W ocenie gości i gospodarzy takie wizyty są konieczne, bowiem w nowym
świetle ukazują inspekcyjną codzienność.
Z rozmów z koleżankami z Francji i Bułgarii jednoznacznie wynika na przykład,
że aktualne umocowanie PIP w strukturach państwa jest rozwiązaniem dającym
pozycję w jakimś sensie wyjątkową na wielu płaszczyznach samemu urzędowi, ale
również każdemu jej pracownikowi.
Bogdan Solawa
OIP Kraków
3/2012 I P

Zagrożenia psychospołeczne

Jak w Europie
radzą sobie ze stresem?

Anna Kucharska

Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy to tematyka aktualna,
ale podejmowana niekiedy z oporem i niechęcią. Problemy związane
z atmosferą w miejscu pracy, obciążeniem pracą czy brakiem wsparcia ze strony przełożonych są równie częste wśród pracowników,
a może i doświadczane z większą uciążliwością i częstotliwością niż
zbyt duży hałas, niska temperatura czy praca w nadgodzinach. Zagrożenia psychospołeczne mogą więc mieć równie negatywny lub
nawet bardziej szkodliwy wpływ na pracownika, niż warunki fizycznego środowiska pracy.
Polskie doświadczenia pokazują, że zagadnienia dotyczące zagrożeń psychospołecznych są z różnych powodów pomijane,
zarówno przez inspektorów pracy, którym
brakuje jasnych przepisów pozwalających
na zajęcie się tego typu problemami w zakładach pracy, jak i przez pracodawców, którzy
nie czują się zobowiązani do dbania o dobrą
atmosferę w miejscu pracy i redukcję stresu zawodowego pracowników.
W roku ubiegłym odbywały się w Luksemburgu przygotowania do europejskiej kampanii dotyczącej zagrożeń psychospołecznych
w miejscu pracy, która będzie realizowana w
bieżącym roku w wielu krajach europejskich,
w tym w Polsce. W spotkaniu, które odbyło
się w listopadzie ub.r., uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji europejskich, odpowiedników polskiej inspekcji pracy, którzy
dzielili się doświadczeniami związanymi z podejmowaniem tematów psycho- społecznych
w swoich krajach oraz stosowaniem określonych narzędzi. Inspiracją do poruszania tej tematyki w Polsce mogą być praktyki Austrii,
Danii czy Nor wegii.

Dania
Duńska Inspekcja Pracy od kilku lat zajmuje się zagadnieniami psychospołecznymi.
Jej działania w tym zakresie wynikają z przepisu który mówi, iż praca musi być zaplano-

społecznych w miejscu pracy są systematyczne. Jest to możliwe, ponieważ wszyscy pracownicy przyjmowani na stanowisko inspektora pracy są świadomi, że muszą być gotowi na przeprowadzanie kontroli w aspekcie
psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy. Szczegółowy opis metod i instrukcje
do ich stosowania podczas kontroli są dostępne dla inspektorów w wersji elektronicznej. Wytyczne dotyczące czynników ryzyka
pomagają inspektorom pisać notatki służbowe zawierające propozycje ulepszeń, które
powinni wprowadzić pracodawcy kontrolowanych placówek, w których inspektor wykrył nieprawidłowości. Przykłady dobrych
praktyk co do sporządzania notatek i wskazówki dla inspektorów są dostępne w wewnętrznej sieci elektronicznej inspekcji.
W każdym z trzech regionalnych inspektoratów pracy są specjalne zespoły. Składają się
z psychologów pracy (od sześciu do ośmiu),
którzy wspierają inspektorów przeprowadzających kontrole w aspekcie zagrożeń psychospołecznych oraz w sporządzaniu notatek zawierających propozycje ulepszeń dla pracodawców. Inspektorzy pracy dysponują również specjalnym programem edukacyjnym
dotyczącym oceny zagrożeń psychospołecznych w pracy. Wszystkich nowo przyjętych inspektorów obowiązują trzydniowe szkolenia
podstawowe dotyczące zagrożeń psychospołecznych, ich oceny oraz sposobów przepro-

Za warunki pracy odpowiedzialni są pracodawcy. Ich obowiązkiem jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w każdym aspekcie związanym z pracą. Takie wymagania stawia Dyrektywa Rady z 12
czerwca 1989 roku wprowadzona w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy (89/391/EWG), która w Polsce
wdrożona jest w dziale X K.p. oraz rozporządzeniach wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

wana, zorganizowana i wykonywana w taki
sposób, by zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie. Kontrole dotyczące zagrożeń psycho-

wadzania kontroli. Ich zakres obejmuje zarówno informacje techniczne, jak i przepisy
prawne, także sposoby zbierania materiałów
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czy korzystania z dostępnych metod i narzędzi. Ponadto funkcjonują krótkie szkolenia adresowane do doświadczonych inspektorów
pracy, dotyczące oceny zagrożeń psychospołecznych i pisania notatek służbowych.
Do 2007 roku kontrole obejmowały
wszystkie problemy psychospołeczne. Powodowało to wydłużenie postępowania. W kolejnych latach zredukowano zarówno czas, jak
i zakres także notatek służbowych dotyczących ulepszeń, których liczba znacząco jednak wzrosła. Zwiększyła się też liczba inspektorów oceniających zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy. W rezultacie
w Danii skrócił się czas kontroli zagrożeń
psychospołecznych.
Złożoność zagadnienia oraz funkcjonujących procedur powoduje, że nadal inspektorom kontrolującym te zagadnienia asystują
psychologowie ze specjalnych zespołów.
Z podejściem ukierunkowanym na cel, stało
się to łatwiejsze dla pracodawców. Większość
z nich uznała w efekcie kontroli, że zagadnienia psychospołeczne stanowią ważny element środowiska pracy.
Podsumowując dotychczasową działalność
związaną z zagrożeniami psychospołecznymi podejmowaną przez duńskich inspektorów pracy, postulowano, aby w sposób trwały i konsekwentny zajmować się tą problematyką, by nie została ona zapomniana.
Wewnętrzna sieć elektroniczna jest specjalnie stworzonym narzędziem, które ma
pomóc inspektorom wykrywać najczęstsze
problemy psychospołeczne występujące
w zakładach pracy. Zostało wprowadzone
jeszcze w 2007 roku. Składa się z 24 elementów, które zostały podzielone ze względu na specyfikę pracy lub sektor pracy (np.
dla szpitali, dla sektora transportu). Każdy
z nich zawiera:
– od trzech do pięciu najważniejszych
czynników ryzyka w danym sektorze;
– najistotniejsze, możliwe do podjęcia działania zaradcze w zakresie danego sektora;
– pytania dotyczące najbardziej istotnych
konsekwencji związanych z pracą, wynikających z oddziaływania czynników zagrażających (informacje, czy poziom działań prewencyjnych jest wystarczający).
Inspektorzy pracy używają tych narzędzi w kontrolach, gdy:
● uzyskują infor mację o problemach
psychospołecznych w pracy;
● przygotowują kontrolę w zakładzie;
● w trakcie prowadzenia rozmów z pracodawcami;
● podczas oceny, czy przedsiębiorstwo
stosuje się do obowiązującego prawodawstwa;
● piszą notatki służbowe.
Ze wskazanych narzędzi korzystają również pracodawcy przygotowując się do wizyt
inspektora pracy. Są one dostępne na stronie internetowej www.at.dk
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Dla różnych sektorów są inne narzędzia
– ze względu na różnice w czynnikach ryzyka, podejmowane działania prewencyjne,
konsekwencje oraz dokonywanie oceny tych
zagrożeń. Przykłady wskazanych czynników
ryzyka to: ilość pracy (obciążenie pracą
i presja czasu), ryzyko doświadczania przemocy, gróźb, kradzieży i traumatycznych
przeżyć, wymagania emocjonalne (w pracy
z krewnymi, klientami, pacjentami), nieregularny czas pracy i praca w nocy, mobbing
i molestowanie seksualne.
Podczas przeprowadzania kontroli sprawą kluczową jest to, czy przedsiębiorstwo
stosuje się do obowiązującego prawodawstwa; czy ma wystarczające zaplecze, by
sprostać wymaganiom stawianym w pracy.
Ponadto, czy dany czynnik ryzyka jest często spotykany – kiedy i kto jest zaangażowany, jak długo trwa jego działanie, czy jest
poddawany odpowiednim środkom zapobiegawczym. Jakie działania są podejmowane,
by sobie z nim radzić, czy i jakie są konsekwencje związane z doświadczaniem tego
czynnika ryzyka.

Austria
Austriacki Inspektorat Pracy stworzył
wytyczne dla inspektorów pracy dotyczące
sposobu oceny ryzyka zawodowego w zakresie zagrożeń psychospołecznych. Jest to
wynik realizacji Wspólnotowej Strategii
na Rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
na lata 2007-2012. Grupa odpowiedzialna
za te zagadnienia składa się z ośmiu inspektorów pracy oraz trzech psychologów pracy.
Idea strategii dotyczy m.in. prewencji zagrożeń psychospołecznych, psychicznego
obciążenia pracą oraz wzmocnienia prewencji i udoskonalenia wsparcia w sprawach
przemocy w miejscu pracy.
Początkowo pracodawcy z dystansem odnosili się do oceny psychicznego obciążenia
pracą. Nie rozumieli, dlaczego powinno się
ją przeprowadzać, ponieważ w ich przekonaniu wszyscy pracownicy są zadowoleni z warunków pracy i nie ma powodu uważać, iż
w zakładzie istnieją sytuacje stresowe. Ponadto twierdzili, że stres jest wartością, której nie sposób zmierzyć i jest on odczuciem
subiektywnym. Pracodawcom nie podobała
się także perspektywa opłat za psychoterapię pracowników.
Proces tworzenia wytycznych obejmował
m.in. trzy szkolenia dla grupy odpowiedzialnej za strategię, dwa warsztaty dla inspektorów pracy, kontrole w 60 zakładach pracy
(dwa zakłady na inspektora pracy), a następnie dwa warsztaty służące wymianie doświadczeń, korektę wytycznych, a w rezultacie udostępnienie wersji końcowej online.
Wytyczne zawierają: wskazanie celu; definicję roli inspektora pracy i przygotowanie
inspekcji oraz procedury postępowania dla

inspektora pracy; listę kryteriów, według
których inspektor pracy ocenia ryzyko zawodowe związane z psychicznym obciążeniem
pracą; wymiary, kategorie i przykłady obciążenia pracą; przykłady metod do oceny psychicznego obciążenia pracą.
Celem wytycznych dla inspektorów pracy jest:
● wy jaśnienie ter minów i definicji,
tj.: obciążenie pracą, ryzyko i stres;
● streszczenie i wskazanie zastosowania oceny ryzyka zawodowego zgodnie z uregulowaniami prawnymi;
● odniesienie do podstaw prawnych;
● uświadomienie psychospołecznych zagrożeń związanych z pracą lub z psychicznym obciążeniem pracą;
● zaakcentowanie pełnego obrazu fizycznego i psychicznego obciążenia pracą;
● zmotywowanie pracodawców oraz eksper tów prewencji do podejmowania tego
zagadnienia w sposób bardziej aktywny
i systematyczny;
● zintegrowanie oceny ryzyka zawodowego w aspekcie psychicznego obciążenia
pracą z ogólną oceną ryzyka zawodowego.
Zastosowanie odpowiedniej procedury
przeprowadzania kontroli ma wiązać się
z odpowiedzią na następujące pytania:
● czy została przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie?
● czy wszyscy pracownicy byli zaangażowani w ocenę ryzyka zawodowego w aspekcie psychicznego obciążenia pracą?
● czy wskaźniki psychicznego obciążenia pracą były wzięte pod uwagę podczas dokonywania oceny?
● jak zidentyfikowano i oceniono ryzyko
zawodowe w aspekcie psychicznego obciążenia pracą – jakie procedury i metody były
użyte?
W 2012 roku w Austrii zaplanowane są
dalsze działania dotyczące zagrożeń psychospołecznych – zwłaszcza w sektorach związanych ze sprzątaniem.

Norwegia
W Nor wegii obowiązują uregulowania
prawne zawierające ogólne wymagania dotyczące środowiska pracy oraz wymagania
dotyczące psychospołecznych warunków
pracy. Te drugie nakładają na pracodawców
następujące wymagania:
● praca powinna być organizowana w taki sposób, by zabezpieczać wszelkie prawa
pracowników;
● należy organizować pracę w sposób,
który umożliwić pracownikom kontakt oraz
komunikację ze współpracownikami;
● pracownicy nie powinni być poddawani prześladowaniu lub innym niestosownym
zachowaniom;
● pracownicy powinni być chronieni
przed przemocą i niepożądanym obciążeIP 3/2012

niem, które wynika z kontaktu z innymi osobami.
Inspektor pracy może posłużyć się określonymi środkami prawnymi:
● kiedy naruszane są przepisy, może
wydać pisemny nakaz poprawy sytuacji
w określonym limicie czasowym;
● jeżeli nakaz nie zostanie zrealizowany,
może zostać wymierzona kara pieniężna.
Jej wysokość jest uzależniona od kilku czynników. Generalnie chodzi o to, by naruszanie przepisów nie opłaciło się;
● jeżeli życie lub zdrowie pracowników
są zagrożone, to zakład pracy może zostać
zamknięty z efektem natychmiastowym.
Może to nastąpić również wtedy, kiedy pracodawca nie wypełnił wcześniejszych nakazów.
Inspektor pracy może zawiadomić policję
o poważnych naruszeniach przepisów,
co może skutkować karami, w tym np. karą
więzienia.
W Nor wegii ok. 1/3 zewnętrznej działalności inspekcji pracy, pośrednio lub bezpośrednio, ma na celu poprawę psychospołecznych warunków pracy oraz prewencję

W Polsce, według danych zgromadzonych przez PIP na podstawie Kwestionariusza do Oceny Cech Pracy
Instytutu Medycyny Pracy*, problem
stresu dotyka 60% stanowisk pracy.
stresu zawodowego i związanych z nim absencji zdrowotnych.
Z ub.r. doświadczeń wynika, że 3000 kontroli przeprowadzonych przez 140 inspektorów pracy dotyczyło psychospołecznych
oraz organizacyjnych warunków pracy.
Obecnie realizowane są projekty, które odnoszą się do psychospołecznych zagrożeń
np. w konkretnych branżach. Najtrudniejszym zadaniem jest obser wacja i ocena
pod tym kątem warunków pracy oraz rozstrzygnięcie, czy ta sytuacja w określonych
zakładach jest satysfakcjonująca, czy też
wiąże się ona z narażeniem pracowników
na działanie stresu związanego z pracą. Niewątpliwym wyzwaniem, przed którym stoi
nor weskie prawodawstwo, jest sposób skonstruowania przepisów dotyczących nakazów,
który rzeczywiście doprowadzi do poprawy
warunków pracy i których wykonanie będzie można kontrolować.
Anna Kucharska
psycholog, OIP Lublin

Przypisy
*„Ochrona zdrowia pracowników
przed skutkami stresu zawodowego.”
Bohdan Dudek, Małgorzata Waszkowska,
Dorota Merecz, Wojciech Hanke; Instytut
Medycyny Pracy; Łódź 2004.
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Prawo

Ewidencja
czasu pracy

Helena Wicher

Jednym z podstawowych dokumentów związanych z zatrudnieniem
pracowników jest ten, dotyczący ewidencji czasu pracy. Obowiązek
prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczy wszystkich pracodawców, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.
Przepisy, które regulują obowiązek
związany z ewidencją czasu pracy, mają
charakter bezwzględnie obowiązujący.
Wynika to z art. 149 § 1 K.p., w myśl którego pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.
W stosunku do pracowników objętych
systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie
ewidencjonuje się godzin pracy (art. 149
§ 2 K.p.).

To jest karta
Ponadto obowiązek prowadzenia indywidualnej karty ewidencji czasu pracy pracownika wynika także z § 8 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika1. Stanowi on, że pracodawca zakłada i prowadzi dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele
i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także
dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy (...).
Ponadto, zgodnie z § 8a wskazanego
rozporządzenia, do karty ewidencji czasu
pracy pracownika dołącza się jego wnio-

ski o udzielenie czasu wolnego od pracy
w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.
Należy podkreślić, iż przepisy prawa
pracy nie wskazują obligatoryjnego wzoru ewidencji czasu pracy. Pracodawca zatem może samodzielnie opracować kartę
ewidencji czasu pracy. Powinien jednak
uwzględnić elementy określone we wskazanym rozporządzeniu.
Ewidencja czasu pracy realizuje dwa
podstawowe cele: służy prawidłowemu
rozliczeniu czasu pracy oraz ustaleniu
wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.
Praktyką stosowaną przez niektórych
pracodawców jest także obowiązek potwierdzania przez pracownika własnoręcznym podpisem jego indywidualnej karty
ewidencji czasu pracy. Wskazany obowiązek znajduje się w postanowieniach przepisów wewnątrzzakładowych obowiązujących u danego pracodawcy. W taki sposób
pracodawcy chcą uzyskać potwierdzenie
dotyczące faktycznego czasu pracy poszczególnego pracownika. Opisana praktyka ma, w ocenie niektórych pracodawców, zapobiec ewentualnym procesom sądowym dotyczącym egzekwowania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wyeliminowanie spornych
sytuacji mogących powstać w tym zakresie pomiędzy stronami stosunku pracy.

To jest dowód
Należy zauważyć, że z analizy orzeczeń
dotyczących obowiązku prowadzenia
przez pracodawcę ewidencji czasu pracy
wynika, że nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie przez pracodawcę ewidencji czasu pracy nie może skutkować
negatywnymi konsekwencjami dla pracownika w zakresie ustalenia jego rze-
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czywistego czasu pracy w przypadku udowodnienia przez niego czasu pracy za pomocą innych środków dowodowych w postępowaniu sądowym.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2.06.2010 r.2 zaniechanie przez
pracodawcę ewidencji czasu pracy pracownika nie uprawnia domniemania faktycznego ani prawnego (art. 231
K.p.c., 234 K.p.c.) o wiarygodności wersji czasu pracy przedstawionej przez pracownika. Zaniechanie prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika przez
pracodawcę nie oznacza, że każdorazowo i bezkrytycznie sąd
pracy powinien przyjmować
za miarodajną wersję czasu pracy przedstawianą przez pracownika. To, czy stanowi odzwierciedlenie rzeczywistego czasu pracownika, podlega – w razie sporu – ocenie w postępowaniu dowodowym. W szczególności nie jest
uprawnione odwrócenie ciężaru dowodu
(art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.) i twierdzenie,
że w takiej sytuacji (braku formalnej ewidencji czasu pracy) wiarygodna jest wersja podawana przez pracownika, chyba
że pracodawca wykaże, iż pracownik nie
pracował w takim rozmiarze, w jakim
twierdzi.
Z uzasadnienia wyroku wynika, że brak
takiej ewidencji może powodować odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenie.
Jednak z przepisów o ewidencji czasu pracy nie wynikają zmiany reguł dowodzenia.
Brakującej ewidencji czasu pracy pracodawca nie może przedstawić jako dowód
w sprawie i tym samym nie może go przeciwstawić dowodom pracownika. Z drugiej strony ewidencja czasu pracy pracownika przedstawiona przez pracodawcę
może być podważana przez pracownika
i stąd nie zawsze musi stanowić dowód
o mocy nadrzędnej nad innymi. Takiej
mocy dowodowej ewidencja czasu pracy
nie czerpie z samej nazwy, lecz z tego, czy
potwierdza rzeczywisty czas pracy. Ewidencja czasu pracy stanowi dokument
prywatny pracodawcy.
W myśl tezy wyroku Sądu Najwyższego
z 9.07.2009 r.3 w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy
z powództwa pracownika o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe obowiązuje
ogólna reguła procesu, że powód powinien udowadniać słuszność swych twierdzeń w zakresie zgłoszonego żądania. Jedyną modyfikacją jest to, że niewywiązy-
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wanie się przez pracodawcę z obowiązku
rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu
pracy, powoduje dla niego niekorzystne
skutki procesowe wówczas, gdy pracownik udowodni swoje twierdzenia przy pomocy innych środków dowodowych, niż
dokumentacja dotycząca czasu pracy.

Pracownik (powód) może powoływać
wszelkie dowody na wykazanie zasadności
swego roszczenia, w tym posiadające
mniejszą moc dowodową niż dokumenty
dotyczące czasu pracy, a więc np. dowody
osobowe, z których z wykorzystaniem domniemań faktycznych (art. 231 K.p.c.)
może wynikać liczba przepracowanych
godzin nadliczbowych. Jeżeli sąd, po swobodnej ocenie dowodów (art. 233 § 1
K.p.c.), dojdzie do wniosku, że powód
przy pomocy takich dowodów wykazał
swoje twierdzenia, to na pracodawcy, który nie prowadził prawidłowej ewidencji
czasu pracy, spoczywa ciężar udowodnienia, że pracownik rzeczywiście nie pracował w tym czasie.

To jest ryczałt
Ustalenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych zwalnia pracodawcę
z ewidencjonowania czasu pracy (art. 149
§ 2 K.p.) wówczas, gdy pracownik świadczy pracę ponad normę czasu pracy, ale
dokładna kontrola liczby przepracowanych godzin nadliczbowych jest wysoce
utrudniona4. Z uzasadnienia przywołanego wyroku wynika, że jeżeli przyjąć, że
podstawową zasadą prawa pracy jest prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia za pracę faktycznie wykonaną
(art. 13 K.p. w związku z art. 80 zdanie
pierwsze K.p.), to ustalenie ryczałtu
za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych nie może zwalniać pracodawcy z obowiązku prowadzenia ewidencji ta-

kich godzin w przypadkach, kiedy jest to
konieczne dla prawidłowego rozliczenia
faktycznie przepracowanych godzin nadliczbowych. Wprowadzone od 1 stycznia 2003 r. zwolnienie pracodawcy z ewidencjonowania godzin pracy pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe (art. 12911 § 2 K.p., aktualnie
art. 149 § 2 K.p.), nie może godzić w podstawowe prawo
do wynagrodzenia za pracę faktycznie wykonaną. Ustalenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych zwalnia pracodawcę
z ewidencjonowania czasu pracy
tylko wówczas, gdy pracownicy
świadczą pracę ponad umówione normy czasu pracy, ale dokładna kontrola ilości przepracowanych nadgodzin jest lub byłaby wysoce utrudniona, jak to ma
miejsce w odniesieniu do pracowników objętych zadaniowym
czasem pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, którzy – w razie konieczności – wykonują taką pracę bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy w nadgodzinach (art. 135 § 1 K.p., aktualnie
art. 1514 § 1 K.p.). Dotyczy to również
pracowników wykonujących stale pracę
poza zakładem pracy, dla których dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
może być zastąpiony ryczałtem (art. 134
§ 3 K.p. przed nowelizacją tego kodeksu
z 14 listopada 2003 r., aktualnie art. 1511
§ 4 K.p.).
Należy zwrócić uwagę na tezę wyroku
Sądu Najwyższego z 5.05.1999 r. 5 iż niemożność ścisłego ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych nie uzasadnia oddalenia powództwa.
Z uzasadnienia wyroku wynika, że zdaniem Sądu Najwyższego, brak dokumentacji wynikający z zaniechania jej prowadzenia przez pracodawcę powoduje zmianę wynikającego z art. 6 K.c. rozkładu
ciężaru dowodu i przerzucenie go na osobę zaprzeczającą udokumentowanym faktom, z których strona procesowa wywodzi
skutki prawne. W sprawie o wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
pracodawca ma obowiązek wykazać, że
pracownik nie pracował w takim rozmiarze, jak twierdzi, a tym bardziej jaki udokumentował. Skoro pracodawca kwestionuje moc dowodową przedstawionego
przez pracownika dokumentu, będącego
wprawdzie dokumentem prywatnym, jedIP 3/2012

nak potwierdzonym podpisami przełożonego, zeznaniami świadków i uprawdopodobnionym listami obecności, to powinien wykazać prawdziwość swoich twierdzeń, odmiennych od zawartych w tym
dokumencie. W takiej sytuacji, ocena wiarygodności prywatnego dokumentu pracownika, któremu pracodawca nie przeciwstawił żadnego innego dokumentu,
a co więcej, który uwiarygodnił podpisem osoby działającej w jego imieniu, powinna być szczególnie wyważona.

To jest czas pracy
kierownika
Nadto Sąd Najwyższy w wyroku
z 11.01.2008 r.6 wskazuje, że obowiązek
ewidencjonowania przez pracodawcę czasu pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych (art. 12911 K.p.
– obecnie art. 149 K.p.) nie dotyczy osób
kierujących zakładem pracy. Pracodawca
nie ponosi zatem konsekwencji nieprowadzenia ewidencji czasu pracy kierownika hipermarketu w zakresie dochowania

rzeczywistego wymiaru pracy przez niego
świadczonej.
Rozpatrując skargę kasacyjną powoda,
Sąd Najwyższy uznał, że podstawowe znaczenie dla dalszych rozważań miał zarzut
naruszenia art. 6 K.c., inaczej mówiąc
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przedstawienie rozkładu ciężaru dowodu
w tej sprawie. Pracodawca obowiązany
jest prowadzić ewidencję czasu pracy,
z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych (art. 12911 K.p.). Obowiązek
ten nie dotyczy osób zarządzających zakładem pracy. Powód zarządzał hipermarketem i do niego należało prowadzenie ewidencji czasu pracy osób tam zatrudnionych. W tej sytuacji nie można obciążać
pracodawcy konsekwencjami nieewidencjonowania czasu pracy powoda w zakresie dowodzenia okoliczności rzeczywistego wymiaru świadczonej przez niego pracy. Udowodnienie tej okoliczności nie byłoby zresztą wystarczające dla rozstrzygnięcia sporu o należne powodowi wynagrodzenie.
Powód, jako objęty hipotezą przepisu
art. 135 K.p., nie miał bowiem prawa
do oddzielnego wynagrodzenia za pracę
świadczoną poza normalnym czasem pracy w razie konieczności. Miał natomiast
prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych świadczoną
na skutek obciążenia go przez pracodaw-

cę obowiązkami, których wykonanie nie
było możliwe w normalnym czasie pracy.
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych może być płatne w formie ryczałtu, jednakże taki składnik wynagrodzenia winien być wyraźnie wyodrębnio-

ny. Z kolei nie może być uznana za pracę
w godzinach nadliczbowych, za którą należy się kierownikowi wyodrębnionej jednostki dodatkowe wynagrodzenie, praca
świadczona przez niego poza wiedzą i wolą pracodawcy, czyli taka, której wymiar
wynika wyłącznie z niewłaściwego,
sprzecznego z oczekiwaniami pracodawcy, organizowania (sobie i podwładnym)
pracy przez kierownika. W świetle tego,
powoda obciążał dowód w zakresie pracy
w godzinach nadliczbowych świadczonej
nie w razie konieczności za wiedzą lub
na polecenie pracodawcy, obciążenia go
obowiązkami niemożliwymi do wykonania w normalnym czasie pracy, a także
rozmiaru (liczby godzin) pracy świadczonej w godzinach nadliczbowych. Natomiast pracodawcę obciążało udowodnienie okoliczności wypłaty wynagrodzenia
za pracę w godzinach nadliczbowych
w formie ryczałtu przy odpowiednio ustalonej wysokości wynagrodzenia.

To jest wyjątek
W literaturze zwrócono uwagę na następującą kwestię: art. 149 § 2 K.p. statuuje wy jątki w zakresie ewidencjonowania godzin pracy w odniesieniu do tych
kategorii pracowników, w stosunku
do których utrudnione, a nawet niemożliwe jest precyzyjne ustalenie godzin ich
pracy, zwracając uwagę na to, że w odniesieniu do pracowników zarządzających
zakładem pracy w imieniu pracodawcy
jest to nawet zbędne. Aprobując ten kierunek regulacji, nie sposób nie zauważyć,
że rezygnacja z ewidencjonowania godzin pracy w zadaniowym czasie pracy,
czy też pracy nadliczbowej lub nocnej
wynagradzanej ryczałtem, może utrudnić weryfikację prawidłowości ustalenia
zadań do wykonania7.
Jak słusznie zauważyła M. T. Romer:
brak obowiązku prowadzenia ewidencji
czasu pracy pracowników objętych zadaniowym czasem pracy i pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy nie ma wpływu na to, że
zgodnie z ustalonym od lat orzecznictwem, gdy pracownicy ci dla wykonania
powierzonych im zadań są zmuszeni
do systematycznej pracy w czasie przekraczającym obowiązujące powszechnie
normy, to zachowują prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Brak ewidencji czasu ich pracy powoduje z reguły w razie sporu konieczność prowadzenia postępowania dowodo-
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wego w celu ustalenia, czy i w jakim wymiarze dla wykonania powierzonych im
zadań przekraczali oni obowiązujące normy czasu pracy8.
Zarówno dla sądu pracy, jak i dla inspektora pracy, dowodem na liczbę przepracowanych godzin może być każdy dokument, w tym również zapiski dokonywane przez pracowników, książki wyjść
i wejść, elektroniczny system potwierdzania obecności9.
W praktyce bardzo często można spotkać się z niewłaściwą interpretacją przepisu dotyczącą braku obowiązku ewidencjonowania godzin pracy określonych
grup pracowniczych. Niektórzy pracodawcy uważają, że przepis ten zwalania ich
z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu
pracy. Wskazane twierdzenie jest nieuzasadnione z uwagi na § 8 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, który to przepis wymienia elementy, które powinny zostać
zapisane w ewidencji czasu pracy. Należy
podkreślić, że praca w poszczególnych
dobach jest tylko jednym z elementów
ewidencji czasu pracy. Pracodawca zatem
ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w zakresie pozostałych elementów określonych w przytoczonym przepisie, w tym. m.in. dyżurów, urlopów, zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.
Brak obowiązku ewidencjonowania godzin pracy w stosunku do pracowników
objętych systemem zadaniowego czasu
pracy, pracowników zarządzających
w imieniu pracodawcy zakładem pracy
oraz pracowników otrzymujących ryczałt
za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej, powoduje również liczne problemy podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy w zakresie
ustalenia rzeczywistego czasu pracy
wskazanych grup zatrudnionych pracowników, w szczególności w zakresie ustalenia w tym przypadku ich prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zapisy art. 149 § 2 K.p. powodują, że podczas kontroli pojawiają się wątpliwości dotyczące kwestii przestrzegania innych przepisów czasu pracy np. odpoczynku dobowego lub tygodniowego,
zasady zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
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Uważam, że we wskazanym zakresie,
w przypadku braku obowiązku ewidencjonowania przez pracodawcę godzin pracy inspektor pracy powinien, w szczególności w zakresie ustalenia faktu wykonywania przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych, poinformować pracownika lub byłego pracownika o możliwości egzekwowania swoich roszczeń
na drodze postępowania sądowego.

To jest prawo pracownika
Pracodawca obowiązany jest udostępnić ewidencję czasu pracy pracownikowi
na jego żądanie. Jak słusznie podkreślił

może jednak udostępniać związkom zawodowym ewidencji czasu pracy bez wiedzy
i woli zainteresowanego pracownika10.
Zatem pracownik ma prawo do kontrolowania swojej ewidencji czasu pracy
m.in. pod względem rzetelności znajdujących się w niej zapisów. Jest to podstawowy dokument, zgodnie z którym naliczane jest wynagrodzenie pracownika i inne
świadczenia związane z pracą. Jak już
wskazano, pracownikowi przysługują odpowiednie roszczenia w przypadku gdy
pracodawca nie będzie realizował wymienionego obowiązku lub też ewidencja będzie prowadzona w sposób nierzetelny.
Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej
Inspekcji Pracy11 oryginał ewidencji czasu
pracy jest własnością pracodawcy. Tym
niemniej, forma udostępnienia ewidencji
uzależniona jest od pracownika. Jego żądanie może dotyczyć jedynie wglądu, ale
także powielenia metodą kserograficzną
czy odpisania z oryginału.
Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy
stanowi, zgodnie z art. 281 pkt 6 K.p, wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
Natomiast, gdy podczas czynności kontrolnych inspektor pracy stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, powinien w takiej sytuacji złożyć
do właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury rejonowej wniosek o podejrzenie popełniania przestępstwa.
Helena Wicher
OIP Katowice

Przypisy
K. Rączka: chodzi tu o umożliwienie pracownikowi kontrolowania, czy prowadzona przez pracodawcę ewidencja czasu pracy odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy. W razie rozbieżności oceny pracownik może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli do społecznej inspekcji pracy lub
Państwowej Inspekcji Pracy, a także wystąpić do sądu z odpowiednim roszczeniem majątkowym, np. o wynagrodzenie
za godziny nadliczbowe. Sąd wówczas
w toku postępowania dowodowego będzie badał, czy ewidencja czasu pracy odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy.
W razie odmowy udostępnienia pracownikowi ewidencji jego czasu pracy może on
zwrócić się z prośbą o inter wencję do reprezentującej go zakładowej organizacji
związkowej oraz do społecznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca nie
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Prawo

Gdy pracownik zostaje rodzicem
Narodziny dziecka łączą się z nabyciem przez pracownika-rodzica określonych uprawnień. Rodzina i dzieci znajdują się, a przynajmniej powinny się znajdować, pod szczególną opieką państwa. W związku z tym pracownikom, którzy mają dzieci lub spodziewają się dziecka, przysługują
specjalne przywileje uregulowane w Kodeksie pracy. Ustawodawca, dążąc do legalizacji powszechnie akceptowanych zasad współżycia społecznego, zapewnia również ochronę pracownicy w ciąży.
Przedstawiamy szczególne uprawnienia
pracowników związane z rodzicielstwem,
gwarantowane przez przepisy Kodeksu pracy, mające na celu przede wszystkim ochronę trwałości stosunku pracy oraz pogodzenie
obowiązków pracowniczych z rodzicielskimi.

Przed porodem
Zgodnie z art. 180 § 3 K.p. co najmniej
dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą
przypadać przed przewidywaną datą porodu. Od decyzji pracownicy zależy, czy skorzysta przed porodem z tego prawa, czy też
cały wymiar urlopu macierzyńskiego wykorzysta po porodzie. Decyzja pracownicy
o skorzystaniu przed porodem z urlopu macierzyńskiego obliguje pracodawcę do udzielenia go we wskazanym przez nią terminie
i długości, pod warunkiem, że będą to co
najmniej dwa tygodnie. Pracodawca nie ma
prawa do zobowiązania pracownicy do skorzystania z tego uprawnienia. Urlop macierzyński udzielony pracownicy na jej wniosek
przed porodem może być dłuższy niż dwa tygodnie. Nie może natomiast być krótszy.
Wynika to z inter pretacji literalnej tego
przepisu. Ustawodawca użył w nim określenia co najmniej, a oznacza to, że część
urlopu macierzyńskiego przed porodem
udzielonego na wniosek pracownicy nie może wynosić mniej niż dwa tygodnie. Może
natomiast być dłuższy. Przepis nie określa
natomiast maksymalnej długości urlopu,
który można wykorzystać przed porodem.
Skorzystanie przez pracownicę z urlopu
macierzyńskiego przed przewidywanym terminem porodu przez dwa tygodnie lub dłużej powoduje, że po porodzie wykorzysta
ona pozostałą określoną w art. 180 § 1 część
urlopu. Stanowi o tym § 4, zgodnie z którym
po porodzie przysługuje urlop macierzyński
niewykorzystany przed porodem. Przepis
ten nie określa minimalnej długości urlopu
3/2012 I P

macierzyńskiego po porodzie. Jeżeli pracownica nie skorzysta przed porodem z części urlopu macierzyńskiego, to po porodzie
przysługuje on jej w pełnym wymiarze określonym w § 1.

Ojciec
na macierzyńskim
Pracownica ma prawo do zrezygnowania
z części urlopu macierzyńskiego. Jednak
z uprawnienia tego może skorzystać po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu
macierzyńskiego. Jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy pozostałą część urlopu wykorzysta pracownik – ojciec dziecka. Oznacza to,
że może on przebywać na urlopie macierzyńskim maksymalnie sześć tygodni
w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie.
By móc zrezygnować z części urlopu,
pracownica musi złożyć pisemny wniosek
do pracodawcy najpóźniej na siedem dni
przed dniem przystąpienia do pracy.
Do wniosku winno być załączone zaświadczenie pracodawcy, który zatrudnia pracownika – ojca, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika. Urlop taki musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. W takiej sytuacji pracodawca jest zobligowany
wnioskiem pracownika.

Kiedy dodatkowy?
Dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługują od 1 stycznia 2010
roku Zgodnie z art. 1821 § 1 pracownica ma
prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze: do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1
(gdy pracownicy przysługuje urlop macie-

rzyński w wymiarze: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) oraz do 8 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1
punkty 2-5 (gdy pracownicy przysługuje
urlop macierzyński w wymiarze 31 tygodni
w przy pad ku uro dze nia dwojga dzie ci
przy jednym porodzie, 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym
porodzie, 35 tygodni w przypadku urodzenia czwor ga dzieci przy jed nym porodzie, 37 tygodni w przypadku urodzenia
pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie).
Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego zależy od liczby
urodzonych dzieci podczas jednego porodu
lub od liczby dzieci przysposobionych.
W przypadku urodzenia jednego dziecka
i w przypadku przysposobienia jednego
dziecka, urlop dodatkowy w latach 20102011 wynosił do 2 tygodni, a w latach 2012-2013 do 4 tygodni. W przypadku urodzenia przy jednym porodzie więcej
niż jednego dziecka lub przysposobienia
więcej niż jednego dziecka, urlop ten wynosi w latach 2012-2013 do 6 tygodni.
Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu powinien być złożony na piśmie bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Powołując się na art. 1822, pracownik-ojciec może także skorzystać z dodatkowego
urlopu macierzyńskiego. Może do tego
dojść jedynie w dwóch przypadkach: jeżeli
pracownica skróciła swój urlop macierzyński, a pracownik-ojciec wykorzystał pozostałą część urlopu macierzyńskiego (art.
180 § 5) oraz w przypadku, gdy pracownica
po wykorzystaniu całego podstawowego
urlopu macierzyńskiego nie zamierza korzystać z urlopu dodatkowego.
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Urlop ojcowski
Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje
pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko
do ukończenia przez nie jednego roku, w wymiarze dwóch tygodni (od stycznia 2012 r.).
Z dwóch tygodni, a nie jednego (jak to było
w 2011 roku) mogą skorzystać nie tylko ci ojcowie, którym dziecko urodziło się w roku 2012 roku, ale także ci, którym dziecko
urodziło się w roku 2011, aż do ukończenia
przez nie 12 miesięcy. Wniosek o urlop ojcowski składa pracownik w formie pisemnej
na siedem dni przed zamiarem skorzystania
z urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika. Urlop ojcowski może być wykorzystany w wybranym przez niego terminie, z uwzględnieniem jedynie wieku dziecka.
Kodeks pracy nie różnicuje wymiaru urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dzieci
urodzonych przy jednym porodzie (tak jak
w przypadku urlopu macierzyńskiego). Niezależnie od tego, czy pracownikowi urodzą
się bliźnięta, czy więcej dzieci, ma prawo
w 2012 roku do dwóch tygodni urlopu.
Pracownik korzystający z takiego urlopu
posiada takie same uprawnienia i taką samą ochronę, jaką ma pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim oraz przysługuje mu zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego na mocy art. 29 ust. 5a
ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Bezpośrednio
po macierzyńskim
Zgodnie z art. 163 § 3 K.p. pracodawca
udziela pracownicy urlopu wypoczynkowego
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.
Dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu
macierzyńskiego.
Należy nadmienić, że pracodawca jest
związany wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (wyrok Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2001 r. I PKN 590/2000).
Jeżeli chodzi o wymiar urlopu, to nie ma
podstaw, aby urlop ten ustalać proporcjonalnie, gdyż nie występują żadne z okoliczności
opisanych w art. 1551 oraz 1552 K.p. Dlatego też, jeżeli pracownica złoży wniosek
o urlop wypoczynkowy, ma prawo do wykorzystania całego należnego jej za dany rok
urlopu, gdyż z dniem pierwszego stycznia
nabyła prawo do pełnego urlopu (przy za-
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trudnieniu na czas nieokreślony lub umowie
przekraczającej termin 31 grudnia). Wymiar
jej urlopu wypoczynkowego zależy wyłącznie od stażu pracy i wymiaru zatrudnienia.

Wychowawczy
a inna praca
W okresie urlopu wychowawczego pracownik ma możliwość podjęcia pracy zarobkowej lub innej działalności o charakterze
zarobkowym lub niezarobkowym. Praca ta
może być wykonywana zarówno u dotychczasowego, jak u innego pracodawcy. Pracownik może również podjąć naukę lub
szkolenie. Warunkiem jest, aby żadna z wymienionych form aktywności nie wyłączała
możliwości sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem. Pracownik nie ma obowiązku uprzedzać pracodawcy o zamiarze podjęcia takiej pracy lub zajęć, ale pracodawca ma
jednak możliwość podjęcia odpowiednich
działań, gdy uzyska informacje, że pracownik wykorzystuje urlop wychowawczy niezgodnie z celem, na jaki został udzielony.
Wykorzystaniem urlopu niezgodnie z jego
celem jest trwałe zaprzestanie sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem lub korzystanie z urlopu obojga rodziców równocześnie
(za wyjątkiem oczywiście przypadku, gdy
rodzice opiekują się jednocześnie w okresie
do trzech miesięcy urlopu). Obowiązujące
przepisy nie wskazują, w jaki sposób pracodawca ma powziąć wiadomość o zaistniałym stanie, dlatego też może korzystać z dowolnych właściwych sobie źródeł. W razie
ustalenia, że pracownik wykorzystuje urlop
niezgodnie z jego celem, pracodawca podejmuje odpowiednie kroki, tj. wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym oraz nie później
jednak niż w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości i nie wcześniej niż po upływie trzech dni od dnia wezwania. Polecenie
pracodawcy jest dla pracownika wiążące.

Ochrona związana
z rodzicielstwem
Obowiązki pracodawcy związane z rodzicielstwem rozpoczynają się już w okresie
ciąży pracownicy, gdyż stosunek pracy kobiet w ciąży podlega szczególnej ochronie.
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy
o pracę pracownicy od momentu powzięcia
wiadomości o jej ciąży bez względu na rodzaj i okres obowiązywania umowy o pracę.
Dotyczy to także wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Jeżeli pracodawca, mimo tej ochrony złożył pracownicy

oświadczenie woli o wypowiedzeniu stosunku pracy, to wypowiedzenie takie jest dokonane z naruszeniem przepisów dotyczących
rozwiązywania umów o pracę, a pracownicy
przysługuje roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo, jeżeli umowa
uległa już rozwiązaniu, o przywrócenie
do pracy.
Umowy o pracę zawarte na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy
oraz na okres próbny przekraczający jeden
miesiąc, których data rozwiązania przypada
po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy, ulegają na mocy art. 177 § 3 K.p.
automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. W takim przypadku pracownica nie nabywa jednak prawa do urlopu macierzyń-

skiego, gdyż ostatnim dniem stosunku pracy jest dzień porodu. Ubezpieczonej pracownicy zatrudnionej właśnie na podstawie
umowy o pracę na czas określony lub
na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177
§ 3 K.p. została przedłużona do dnia porodu
– przysługuje natomiast prawo do zasiłku
macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia
(art. 30 ustawy 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
Niejednokrotnie zarówno pracownice, jak
i pracodawcy mają problem z ustaleniem
metody obliczania terminu trzeciego miesiąIP 3/2012

ca ciąży, gdyż K.p. nie wskazuje sposobu obliczania tego terminu. Zgodnie z wyrokiem
Sądu Najwyższego z 5.12.2002 r. I PK 33/02
(OSNPUS 2004 nr 12 poz. 204), termin
upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się
w równej miary miesiącach księżycowych
(28 dni).
W przypadku umów na zastępstwo ochrona trwałości stosunku pracy kończy się
z upływem okresu, na jaki zawarto tę umowę, niezależnie od stanu zaawansowania
ciąży pracownicy.
W zasadzie w okresie ciąży pracodawca
nie może dokonać zmiany dotychczasowych
warunków pracy i płacy pracownicy, jednak
dopuszczalny jest wyjątek w przypadku, gdy
pracodawca zatrudniający co najmniej 20
pracowników dokonuje zwolnień grupowych
na mocy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W związku z tym pracodawca może dokonać wypowiedzenia
zmieniającego. Jednakże w przypadku, gdy
wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom, o których mowa w ust. 5, przysługuje,
do końca okresu, w którym korzystaliby ze
szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem
lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek
wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z K.p. (art. 5 ust. 6 ustawy z 13
marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).
Ochrona pracownicy nie dotyczy sytuacji, kiedy pojawia się uzasadniona przyczyna rozwiązania stosunku pracy w trybie
art. 52 K.p. z przyczyn zawinionych przez
pracownicę oraz jeżeli pojawia się konieczność wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.
Szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem umowy i rozwiązaniem o prace podlegają także pracownicy, którzy na mocy
art. 1867 § 1 K.p. skorzystali z uprawnienia
obniżenia wymiaru czasu pracy. W takim
przypadku pracownik (uprawniony do urlopu wychowawczego) składa wniosek w tej
sprawie, a pracodawca jest zobowiązany
uwzględnić go. Pracownik pracujący w obniżonym wymiarze czasu pracy korzysta
z ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę do momentu powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy,
nie dłużej jednak niż przez łączny okres
12 miesięcy.
Bożena Giersz, Ewa Zieńczuk
OIP Lublin, Oddział w Białej Podlaskiej
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Stadion Narodowy

Oto jestem
Nie miał szczęścia Stadion Narodowy z jego uroczystym otwarciem
w 2011 r. Miał to być ostatni rok jego budowy. Kolejne terminy nie były zrealizowane. Pierwszy został wyznaczony na 22 lipca, następny
na 27 sierpnia. Ustalono już nawet program otwarcia, ale na przeszkodzie stanęły zewnętrzne kaskadowe schody, które okazały się
wadliwie wykonane. Kolejny termin otwarcia stadionu, uwzględniający zakończenie robót na 30 listopada, to 17 grudnia 2011 r. Nie udało się zrealizować i tego zamiaru, ale już 16 grudnia uroczyście
wręczono prezesowi Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o., akt pozwalający na użytkowanie stadionu, poza płytą i murawą stadionu.
Kolejny termin otwarcia stadionu wyznaczono na 29 stycznia 2012 r. Sen z oczu
spędzała płyta stadionu. Jak się okazało, było to wielkie i skomplikowane technologicznie przedsięwzięcie. Niewtajemniczeni zadawali trudne pytania: dlaczego projekt płyty dotarł tak późno do wykonawcy?
Dlaczego prace przy płycie rozpoczęto tak
późno? Ostatnia niedziela stycznia zbliżała
się wielkimi krokami, a odpowiedzialne
służby: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna nie
wydawały pozytywnych opinii. Wreszcie
na dwa dni przed wyznaczonym terminem
władze miasta wydały pozytywną decyzję ,
zezwalającą na przeprowadzenie imprezy.
Decyzja nie uwzględniała tylko murawy.
W niedzielę 29 stycznia, pod hasłem
Oto jestem, zainaugurowano działalność
Stadionu Narodowego w Warszawie, największej polskiej areny piłkarskich mistrzostw Europy 2012. Ktoś z zebranych
na stadionie powiedział: – Wybudowanie
stadionu kosztowało życie trzech ludzi
i niemal dwa miliardy złotych. Bramy stadionu otwarto o godz. 14.00. Pierwszy z zaplanowanych koncer tów rozpoczął się
o godz. 15.00. Na płycie i trybunach zgromadziło się ponad 60 tysięcy osób. Inauguracyjną imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni. Zebrani w większości byli zafascynowani obiektem, jego wielkością i nowoczesnością.
W kolejnym tygodniu, gdy mróz na budowie sięgał minus 200C, inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie
sprawdził, czy pracownicy w liczbie ponad 500 osób, wykonujący prace na płycie

stadionu oraz inne prace wykończeniowe,
zostali zaopatrzeni w ciepłą odzież roboczą
i gorące posiłki regeneracyjne. Wykonawca drogi przeciwpożarowej z kostki brukowej na płycie stadionu podczas tych mrozów zapomniał, że w takich warunkach atmosferycznych posiłek regeneracyjny jest
najważniejszym elementem bezpieczeństwa pracy. Tłumaczył, że wykonującym
pracę na umowy cywilne, taki przywilej
nie przysługuje. Naprawdę nie stać go było na te kilkaset złotych, by zapewnić minimalny komfort pracownikom w tak niskiej
temperaturze? Oczywiście, było go stać, także na spory mandat!
Właściciel konsorcjum, które na zlecenie inwestora wykonuje znaczny zakres
prac wykończeniowych stadionu i generalny remont dawnego Centralnego Ośrodka
Sportu, był bardzo zdziwiony, że jego pracownicy powinni dostać posiłki regeneracyjne, pracując w budynku. Ale jak wykazały pomiary, temperatura w pomieszczeniach pracy spadła w czasie mrozów poniżej 100 C.
Jeszcze jedno, niby drobiazg. Już na drugi dzień po uroczystym otwarciu, pozamykano wszystkie ogrzewane sanitariaty
– 965 misek ustępowych i pisuarów stadionu. A pracownicy mogli korzystać tylko
z jednej toalety TOI TOI ustawionej daleko poza stadionem, z drzwiami, które przymarzły do plastikowej obudowy! Reakcją
na interwencję inspektora pracy było pojawienie się toalet już po kilku godzinach i to
niedaleko od miejsc pracy.
Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa
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Stadion Narodowy w Warszawie zainaugurował działalność 29 stycznia br. koncertem pod hasłem „Oto jestem”. Równo miesiąc później rozegrano tu pierwszy mecz piłkarski z Portugalią. Do ostatniej chwili ponad 100 osób wykonywało wiele prac. Nadzorował je również, jak przez cały okres budowy stadionu, koordynator PIP ds. EURO 2012, nadinspektor Waldemar Spólnicki.

Oto jestem

Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej

W zakładach
hutniczych i odlewniczych

Andrzej Kamela

Waldemar Korczak

Inspiracją do napisania artykułu były doświadczenia z kontroli przeprowadzonych w ostatnich
latach w zakładach hutniczych i odlewniczych. Obowiązujące przepisy, dotyczące swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej pozostawiają pracodawcy dużą swobodę w wyborze zabezpieczenia pracownika przed zagrożeniami, wynikającymi z kontaktu z ciekłym
metalem i narażenia na promieniowanie cieplne.
Przepisy Kodeksu pracy zobowiązują
pracodawcę do dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej spełniających wymagania oceny
zgodności, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych
dla zdrowia czynników występujących
w środowisku pracy oraz do infor mowania pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Przeprowadzone
kon trole pozwoli ły na jedno znaczne
stwierdzenie, że pracodawcy nie radzą
sobie w należyty sposób z tymi obowiązkami, a dowodem są błędy popełniane
na każdym etapie doboru i wyposażania
pracowników w środki ochrony indywidualnej, tj:
● identyfikacji zagrożeń oraz przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego;
● doboru rodzaju środków ochronnych z uwzględnieniem klasy ochronności;
● zapoznania pracowników z zasadami
użytkowania środków ochrony indywidualnej;
● nadzoru nad stosowaniem przez
pracowników środków ochrony indywidualnej oraz naprawy i konser wacji, a także wycofywania środków, które utraciły
parametry ochronne.

Większość pracodawców już na tym etapie popełniała błędy, dokonując niewłaściwej i/lub niepełnej identyfikacji zagrożeń,
niejednokrotnie pomijając zagrożenia związane z możliwością kontaktu z ciekłym metalem, oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego, czy też wpływem promieniowania
podczerwonego. Przy ocenie tego ostatniego zagrożenia niezbędne jest wyznaczenie ekspozycji na promieniowanie podczer wone, przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 27.05.2010 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pracach związanych z ekspozycją
na promieniowanie optyczne.
Ocena ryzyka zawodowego nie była wykorzystana przez pracodawców w należyty sposób do ustalenia parametrów
ochronnych dla odzieży ochronnej lub innych środków ochrony indywidualnej.

Oceniający ryzyko zawodowe najczęściej
poprzestawali w działaniach korygujących
lub zapobiegawczych na sformułowaniu
obowiązek wyposażenia pracowników
w środki ochrony indywidualnej, nie ustalając ich rodzajów i klasy ochronności dla
każdego rodzaju czynnika gorącego
tj.: ciepła konwekcyjnego, promieniowania cieplnego oraz rozprysków płynnego
metalu lub też kombinacji tych czynników odpowiadającej poziomowi ryzyka zawodowego.
Taki wymóg znajduje odzwierciedlenie
w postanowieniach § 7 załącznika nr 2
rozp. MPiPS z 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które obligują pracodawcę
do dokonania analizy i oceny zagrożeń
przed doborem środków ochrony indywidualnej. Ta analiza winna być punktem

Po pierwsze –
– identyfikacja
Warunkiem podstawowym i koniecznym przy doborze środków ochrony indywidualnej jest identyfikacja i ocena
wszystkich występujących zagrożeń
przy wykonywanych pracach. Dopiero to
pozwoli na określenie właściwości, jakie
powinny spełniać środki ochrony indywidualnej, a zwłaszcza na ustalenie wymaganych parametrów ochronnych.

18

Fot. 1 Przykład oznakowania odzieży ochronnej spełniającej normy PNEN 531.
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wyjścia do określenia cech, jakie muszą
posiadać środki ochrony indywidualnej,
aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami. Ustalone cechy środków ochrony
indywidualnej winny stanowić główne kryterium doboru przy ich zakupie, uwzględniając również wymagania ergonomii
i możliwości dopasowania do użytkownika. Doświadczenia wskazują, iż często
najważniejszym kryterium wyboru jest
– niestety – cena rynkowa oferowana
przez dostawców i producentów.

Po drugie – normy
Obecnie wymagania dla poszczególnych parametrów charakteryzujących właściwości odzieży ochronnej lub innych
środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami gorącymi możemy
odnaleźć w normach. Pokrótce zostaną
omówione zasady doboru podstawowych
środków chroniących przed ciekłym metalem i promieniowaniem podczer wonym
tj. odzieży ochronnej, okularów ochronnych, ochron siatkowych twarzy oraz rękawic ochronnych.
Odzież ochronna przeznaczona
do ochrony pracownika przed krótkim
kontaktem z płomieniem i przynajmniej
jednym rodzajem innego czynnika gorącego lub kombinacją tych czynników winna
spełniać wymagania normy EN ISO 11612
Odzież ochronna (nr polskiej wersji PN-EN ISO 11612: 2011). Odzież do ochrony
przed czynnikami gorącymi i płomieniem
(poprzednio PN-EN 531: 1999). Odporność odzieży na każdy rodzaj czynnika
jest określona za pomocą kodu literowego – rozprzestrzenianie się płomienia (A),
odpor ność na ciepło konwekcyjne (B),
odpor ność na promieniowanie cieplne
(C), odporność na duże rozpryski płynnych metali: aluminium (D), żelazo (E),
ciepło kontaktowe (F) – i podawana w klasach. Im wyższa klasa, tym wyższy poziom ochronny wyrobu. Dla osób dobierających odzież ochronną najważniejszym
elementem jest znajomość oznaczeń informujących o odporności odzieży na poszczególne rodzaje czynnika.
Natomiast okulary ochronne winny
spełniać wymagania PN-EN 166: 2005
Ochrona indywidualna oczu. Wymagania
i PN-EN 171: 2005 Ochrona indywidualna
oczu. Filtry chroniące przed podczer wienią. Wymagania dotyczące współczynnika
przepuszczania i zalecane stosowanie. I tu dla użytkownika najważniejsze informacje można ograniczyć do sposobu
3/2012 2P

znakowania okularów ochronnych. Cyfra
„9” na końcu ciągu znaku informuje, że
okulary spełniają parametry ochronne
przed stopionym metalem i przenikaniem
gorących ciał stałych. Jeżeli okulary wyposażone są w filtr optyczny, to stopień
ochrony filtra podaje kod określający rodzaj promieniowania oraz, w przypadku
np. promieniowania podczer wonego, zakres temperatur źródła promieniowania.
Odpowiednio: filtr o znaku 4-1,2 chroni
przed promieniowaniem pochodzącym ze
źródła o temperaturze do 1050°C, natomiast filtr o znaku 4-10 przed źródłem

mieniowania, drobne rozpryski stopionego metalu, duże ilości stopionego metalu.
Oznakowane są ciągiem sześciu cyfr odpowiadających klasie kolejnego parametru ochronnego.

Po trzecie – certyfikat
Doświadczenia z kontroli wskazały, że
przytoczone podstawowe zasady nie były
znane pracodawcom, ale – co gorsza
– tych zasad nie znali także dostawcy
odzieży ochronnej. Wytapiacze, zalewacze często wyposażani byli w odzież

Fot. 2 Hełm z osłoną siatkową i zamontowaną dodatkową osłoną z tworzywa sztucznego. Widoczne nadtopienia czaszy hełmu spowodowane
promieniowaniem podczerwonym. Hełm, osłona siatkowa i oczywiście
własnoręcznie wykonana dodatkowa osłona nie spełniały norm (dla hełmu PN-EN 397: 1997/A1: 2002 Przemysłowe hełmy ochronne – brak
oznaczenia MM).
o temp. do 2220 °C. Wymagania dla
ochron siatkowych oczu i twarzy określone zostały w PN-EN 1731: 2008 Ochrona
indywidualna oczu. Siatkowe ochrony
oczu i twarzy. Oznaczenie symbolem „G”
oprawy, ramki i wizjera osłony siatkowej
informuje, że zapewniona jest ochrona
przed promieniowaniem cieplnym.
Podobnie, norma PN-EN 407: 2007 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień) podaje parametry ochronne i sposób znakowania
rękawic. Parametry ochronne rękawic
określane są przez zachowanie podczas
palenia oraz odporność na: ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, ciepło pro-

ochronną klasy pierwszej, dla której producent deklarował wyłącznie odporność
na rozprzestrzenianie się płomienia (A).
Podczas spotkania z przedstawicielem
producenta odzieży przeznaczonej dla odlewników (według folderu i metki), a posiadającej wyłącznie oznaczenie A1, przyznał on, że odzież nie została poddana
badaniom na pozostałe rodzaje czynników wyłącznie z przyczyn ekonomicznych.
Pozytywnym efektem spotkania było poddanie odzieży badaniom, które potwierdziły klasę ochrony przed rozpryskami stopionego żelaza – E3 i na podstawie tych
badań ubranie uzyskało certyfikat od jednostki notyfikowanej. Pomijamy tu przy-
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padki, kiedy pracownicy mający kontakt
z ciekłym metalem wyposażani byli w zwykłą odzież drelichową lub ubranie trudnopalne dla spawaczy (deklarowana zgodność z normą PN-EN ISO 11611: 2009
Odzież ochronna do stosowania podczas
spawania i w procesach pokrewnych).
Również w przypadku ochron oczu
i twarzy nieznajomość wymienionych
podstawowych informacji na temat parametrów ochronnych i ich znakowania powodowało, że pracownicy wyposażani byli w środki ochrony indywidualnej, które
nie chroniły ich przed występującymi
na stanowisku zagrożeniami, a w niektórych przypadkach stwarzały dodatkowe
zagrożenie. Zdarzały się przypadki, że
pracownicy wyposażani byli w okulary
ochronne z filtrami przeciwsłonecznymi
lub nieposiadające żadnego z filtrów,
a ich jedyna funkcja ochronna sprowadzała się wówczas do ochrony przed drobnymi odpryskami ciał stałych lub cieczy.
Dobór filtra był najczęściej przypadkowy
i nie zależał od temperatury źródła promieniowania. Podsumowaniem może być
tu niefrasobliwość i własna inwencja pracowników zatrudnionych na stanowisku
wytapiacza. Hełm ochronny z osłoną siatkową, jaki pracownik otrzymał od pracodawcy, został wyposażony w dodatkową
osłonę z tworzywa sztucznego. Żaden
z powyższych elementów nie był przystosowany do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie podczer wone
i efekt końcowy można zaobser wować
na fotografii (fot. 2).
Przypadek ten obrazuje ciąg błędów,
rozpoczynający się od niewłaściwego
określenia rodzaju środka ochronnego

Fot. 3 Spodnie ochronne z włókna aramidowego aluminizowanego o poziomie ochronności AB2C2E3, które utraciły cechy ochronności. Widoczne ubytki powłoki aluminizowanej, przepalenia.
dla wytapiacza, jego niewłaściwy dobór
– co w konsekwencji doprowadziło do nieudolnej poprawy przez pracownika właściwości ochronnych i zamontowania dodatkowej osłony wykonanej z materiału niewiadomego pochodzenia.

Po czwarte –
– nieprawidłowości
Najczęściej powtarzającą się nieprawidłowością związaną z wyposażaniem w rękawice ochronne pracowników mających
kontakt z ciekłym metalem był fakt, iż
chroniły one wyłącznie przed ciepłem
kontaktowym. Efektem kontaktu z drobinami ciekłego metalu były wypalone dziury. W oznaczeniu podanym na etykietach
wszytych w rękawice oraz przedstawio-

Fot. 4 Na stanowisku pieca indukcyjnego osłona siatkowa twarzy z oryginalną etykietą, na podstawie której można było ustalić, że osłona została wyprodukowana w 1976 r.

nych instrukcjach użytkowania, producent nie określał poziomu skuteczności
odporności rękawic na drobne rozbryzgi
stopionego metalu oraz duże ilości stopionego metalu (dla ostatnich dwóch cyfr
w oznaczeniu określających poziom skuteczności podano „xx”).
Kolejnym problemem był brak właściwego nadzoru nad stosowaniem przez
pracowników środków ochrony indywidualnej. Chodzi tu o stosowanie środków
ochronnych, które utraciły swoje cechy
ochronne. Najczęściej przyczynami tego
stanu był brak lub nieznajomość instrukcji użytkowania środków ochronnych, które określają sposób użytkowania, konserwacji, ale także kryteria wycofania ich
z użytkowania. Najlepiej obrazują to fotografie 3-4.
Stosowanie środków ochronnych o nieodpowiednich parametrach w stosunku
do istniejących zagrożeń lub też środków
ochronnych, które utraciły cechy ochronne stwarza takie samo zagrożenie, jak dopuszczenie pracownika bez żadnych zabezpieczeń. Pozorowanie zapewnienia
pracownikom bezpiecznych warunków
wykonywania pracy może zmniejszyć czujność samych pracowników, a w konsekwencji powodować dodatkowe potencjalnie wypadkowe sytuacje.
Do najczęstszych przyczyn omawianych nieprawidłowości, ustalonych na
podstawie przeprowadzonych kontroli,
można zaliczyć:
● brak jednoznacznych kryteriów doboru odzieży ochronnej lub innych środków ochrony indywidualnej zarówno
w przepisach, jak i dostępnej literaturze;
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● niedostateczna znajomość przez
pracodawców, służbę bhp i pracowników
zajmujących się zakupem odzieży ochronnej lub innych środków ochrony indywidualnej zasad doboru środków ochronnych;
● całkowita nieznajomość oznaczeń
informujących o klasie ochronności środków ochronnych. Wiedza pracodawców
i pracowników ogranicza się do rozpoznawania oznakowania wyrobów znakiem CE
oraz ewentualnie oznaczenia graficznego
(płomienia) informującego o niepalności
odzieży;
● nieprzywiązywanie należytej wagi
do instrukcji załączonych do środków
ochrony indywidualnej, a w szczególności
zapisów informujących o sposobie użytkowania, konser wowania i przechowywania
odzieży ochronnej lub innych środków
ochrony indywidualnej;
● używanie środków ochronnych bez
uwzględnienia kryteriów wycofania

po utracie cech ochronnych wynikających
z ich eksploatacji: uszkodzenia, czasu eksploatacji, terminie używania, warunków
przechowywania itp.;
● brak fachowego doradztwa ze strony
producentów i dystrybutorów środków
ochrony indywidualnej w zakresie ich doboru;
● chęć obniżenia kosztów przez stosowanie środków ochrony indywidualnej
o mniejszych cechach ochronności, niż
wynikałoby to z zagrożeń występujących
podczas wykonywanej pracy.

Po piąte – kryteria
Zebrane doświadczenia inspektorów
pracy podczas przeprowadzonych kontroli były przyczynkiem do opracowania zasad i kryteriów doboru środków ochrony
indywidualnej z uwzględnieniem ryzyka
zawodowego i ekspozycji na promieniowa-

nie podczer wone i ciekły metal, które
mogą być pomocne przy przeprowadzaniu
kontroli w tym zakresie. Wyniki przedstawiono w tabeli.
Należy pamiętać, że w tym artykule
zostały opisane jedynie podstawowe informacje dla wybranych środków chroniących przed kontaktem z ciekłym metalem, inne nor my regulują zagadnienia
związane z hełmami ochronnymi, siatkami i przyłbicami, rękawicami ochronnymi,
czy też obuwiem roboczym.
W każdym przypadku główną zasadą powinno być sprawdzenie, czy
cechy ochronne stosowanego środka
ochrony są adekwatne do występujących zagrożeń.
Andrzej Kamela
Waldemar Korczak
OIP Katowice

Zasady i kryteria doboru środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem ryzyka zawodowego
i ekspozycji na promieniowanie podczerwone i ciekły metal.

Ryzyko zawodowe

Ekspozycja

Małe płomienie, kontakt
przypadkowy,
promieniowanie cieplne –
praca w bliskiej odległości
od pieca.
Promieniowanie cieplne
< 2kW/m2, przy T< 500C
Ryzyko małe

Rodzaj odzieży,
parametry ochronności
według PN-EN 531
Odzież spełniająca
parametry A, B1, C1

Iskry i drobne rozbryzgi
ciekłego metalu, ciepło
kontaktowe – odlewanie
metali, praca z gorącymi
narzędziami.
Promieniowanie cieplne
< 2kW/m2, T>500C.

Odzież spełniająca
parametry A,B1(2), C1(2),
D1, E1

Praca bezpośrednio przy
piecu lub przy spuście
/zalewaniu ciekłego
metalu, praca wewnątrz
pieca.
Promieniowanie cieplne
od 2 kW/m2 do 20 kW/m2.

Odzież spełniająca A, B2,
C2 lub przy kontakcie z
ciekłym metalem A, B1,
C3, D1, E1.

Praca w bezpośrednim
kontakcie z ciekłym
metalem (duże ilości),
praca hutnika, odlewnika.
Promieniowanie cieplne
> 20kW/m2.

Odzież spełniająca
parametry A, B2, C2, D3,
E3.

Właściwości

Odzież z przędz aramidowych, tkaniny chemicznie
modyfikowane, odporna
na zapalenie bawełna lub
wełna.
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Promieniowanie cieplne do
150W/m2 – ochrony oczu
dobrowolne.

Promieniowanie cieplne od
150W/m2 do 700W/m2 –
okulary ochronne lub osłona twarzy.

Odzież wykonana z materiałów aluminizowanych,
odbijających promieniowanie cieplne.

Ryzyko średnie

Ryzyko duże

Ochrony oczu
i twarzy według
PN-EN 166, PN-EN 171,
PN-EN 1731

Odzież z wielowarstwowych materiałów lub układów materiałów np.
zewnętrzna warstwa – aluminizowany materiał, wewnętrzna warstwa wełna
lub bawełna impregnowana niepalnie.

Promieniowanie cieplne
powyżej 700W/m2 – osłona
twarzy. Osłona twarzy lub
okulary z filtrem odp. do
temp. źródła prom.
4-1,2
4-1,4
4-1,7
4-2
4-2,5
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9

10500C,
10700C,
10900C,
11000C,
11500C,
11900C,
12900C,
13900C,
15100C,
16500C,
18100C,
19900C

4-10

22200C,

Przy kontakcie z ciekłym
metalem ochrona twarzy
oznakowana znakiem „G”,
szkła i obudowa okularów
cyfrą „9”.
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Dyplom
z konsekwencji
W skali kraju, w programie prewencyjnym Zdobądź dyplom PIP, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Gdańsku zajmuje pierwsze miejsce z ponad
95 dyplomami wręczonymi małym pracodawcom
w roku 2011, w tym także firmom branży budowlanej. Cztery lata wcześniej było ich 26. To wtedy
koordynatorem zadań prewencyjnych i promocyjnych w okręgu został Henryk Batarowski, nadinspektor pracy z przeszło trzydziestoletnim
doświadczeniem, wyniesionym również z zakładów produkcyjnych, gdzie przeszedł wszystkie
szczeble awansu zawodowego. Od przeszło 20 lat
pracuje w inspekcji pracy. Jest perfekcjonistą. I może z tego powodu nie zawsze czuje się
do końca spełniony. Z wielu działań, jako kierownik Sekcji prewencji i promocji, jest jednak zadowolony. Do nich należy właśnie realizacja
programu, którego ukoronowaniem jest wręczenie pracodawcom Dyplomów PIP.
W pomorskim okręgu najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o programie prewencyjnym polegającym na zdobyciu Dyplomu PIP są inspektorzy pracy. Dobrze znają pracodawców, bo
spotykają ich na co dzień. Doskonale wiedzą, których warto i można zakwalifikować do programu. I to właśnie oni każdego roku
typują przedstawicieli małego biznesu do Dyplomu PIP.
Nadinspektor Batarowski twierdzi, nie bez racji, że w całym
programie najważniejsza jest konsekwencja, co dotyczy wszystkich. Zarówno uczestników, jak i inspektorów pracy prowadzących szkolenia i audyty.

Tajemnica prewencjonistów
Konsekwencji w działaniu z pewnością nie brakuje pracownikom Sekcji prewencji i promocji. Ich bezpośredni szef mówi bez
ogródek, że to wspaniali ludzie. Wśród nich są Katarzyna Pobłocka, Mariusz Miszewski. Całą swą siłę i serce wkładają
w tę pracę. Zawsze chcą ją wykonywać najlepiej, jak potrafią. Tylko wtedy mają z niej satysfakcję. Dlatego przygotowują wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Każdy zna swoją rolę i zadania. Nadinspektor Batarowski nie musi ich kontrolować. O efekty może być spokojny. Podkreśla, że sam jeden nigdy by tej pracy nie wykonał. To w zespole tkwi tajemnica osiągnięć gdańskich
prewencjonistów.
Zdaniem koordynatora sekcji, największa trudność w realizacji działań prewencyjnych polega na tym, że nie są one traktowane na równi z działaniami kontrolnymi w inspekcji pracy. To
nie jest wyłącznie jego spostrzeżenie, ale także prewencjonistów
z innych Okręgowych Inspektoratów Pracy. Mówią o tym w trak-
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cie różnego rodzaju spotkań czy szkoleń. Batarowski stanowczo
nie zgadza się z twierdzeniem, że kontrole są najważniejsze, i że
– w zasadzie – one również mogą być formą prewencji. Uważa,
że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy wymuszaniem pewnych
zachowań poprzez karanie pracodawców, a trafianiem do ich
świadomości za pomocą odpowiedniej metody, np. poprzez nagradzanie, które jest – zdaniem Batarowskiego – najbardziej
optymalnym sposobem osiągania określonych celów. Kary powinny być oczywiste w sytuacjach zawinionych przez pracodawców. Ale muszą być też na tyle dotkliwe, żeby pracodawca dokładnie zapamiętał, czego były konsekwencją. Powinien czuć się
winnym zaniedbań.

Nadinspektor Batoarowski mówi, że gdy idzie na kontrolę w związku z wypadkiem przy pracy, wówczas jest bardzo rygorystyczny. Z reguły nakłada najwyższą z możliwych kar. Tylko
czasami kieruje sprawy do sądu, bowiem w takich sytuacjach
orzekają one kary niższe, niż inspektorzy pracy.

Znakomita lekcja
Przykładem najbardziej optymalnych działań prewencyjnych
gdańskiego okręgu inspekcji pracy są te, związane z budową stadionu na EURO 2012. Niemal każdego dnia byli tam inspektorzy pracy. Sprawdzali, szkolili, doradzali. Nadinspektor Tomasz
Golec uczestniczył we wszystkich naradach, w trakcie których
konsekwentnie poruszał problemy dotyczące bezpieczeństwa
pracy. Przyczynił się do tego, że wyłącznie na tym stadionie nie
doszło do ciężkich ani śmiertelnych wypadków. Wydarzyły się jedynie dwa lekkie.
Współpraca z inspekcją pracy była znakomitą lekcją dla wykonawców prac przy budowie stadionu. Dzięki niej dużo łatwiej teraz wygrywają inne przetargi. Mówią o tym inspektorom pracy,
nierzadko dziękując za pomoc i doradztwo.
3/2012 I P

Nie ma wątpliwości, że przystępując do różnych programów
prewencyjnych PIP, pracodawcy kalkulują, czy i co będą z tego
mieli. Zyski muszą zrównoważyć wysiłek związany z realizacją
wymagań wynikających z programów, które – jak to jest w przypadku zdobycia Dyplomu PIP – są absorbujące i wymagają
od pracodawcy dzielenia uwagi związanej z prowadzeniem firmy
z wymaganiami stawianymi przez zasady programu. Pracodawca musi bowiem wziąć udział w szkoleniach, następnie dokonać
sprawdzenia listy kontrolnej, by na koniec poddać się audytowi
inspektora pracy. Wszystkie te działania wymagają czasu, trudu
i wiążą się z dodatkowym stresem. Dlatego tak ważne jest wsparcie ze strony inspekcji pracy. Pracodawcy muszą mieć poczucie,
że nie pozostawiono ich samych sobie. Że zawsze mogą liczyć
na pomoc. Mogą zatelefonować, zapytać. Poradzić się.
Inspektorzy są ludźmi ambitnymi. Chcą być doceniani także
przez pryzmat zaangażowania w działalność informacyjno-edukacyjną inspekcji pracy. Nadinspektor Batarowski dostrzega
swoistą zależność, z której wynika, że w przedsięwzięciach prewencyjnych chętnie biorą udział ci inspektorzy, którzy sprawdzają się również w działalności kontrolnej. W ten sposób pokazują, że te same cele można osiągnąć nie posługując się środkami
represyjnymi i że oni to potrafią. Rozumieją pracodawców, umieją na nich pozytywnie wpływać. Trafnie typują tych, którzy bez
większych problemów radzą sobie z wymaganiami programów
prewencyjnych. Uwzględniają zasadę, z której wynika, że przy rekrutacji pracodawców z poszczególnych oddziałów najbardziej liczy się nie ilość, a jakość.
Dotyczy to również samych inspektorów pracy, którzy prowadzą szkolenia. W Gdańsku to jest silna grupa znakomitych specjalistów i jednocześnie osób, które mają dar przekazywania wiedzy. Także praktycznych doświadczeń. Robią to w sposób, który gwarantuje wysoką frekwencję i profesjonalizm. Im samym
też zależy, by zachować określony standard. To przecież wpływa
na ich prestiż i powoduje, że czują się docenieni, wręcz wyróżnieni. Dlatego zwykle chętnie prowadzą wykłady i szkolenia. Na jedno z nich, poświęcone Promocji standardów bhp w budownictwie
zgłosiło się kiedyś tak wielu chętnych pracodawców-budowlańców, że zabrakło miejsca w sali mogącej pomieścić 150 osób.
Nadinspektor Batarowski dziwi się więc, gdy koledzy prewencjoniści z innych okręgów skarżą się na małe zainteresowanie pracodawców różnego rodzaju szkoleniami. Mówi wtedy, że recepta jest bardzo prosta. Pracodawcy sami przyjdą na szkolenia, jeżeli będą przekonani, że nie stracą czasu, że spotkają specjalistów i eksper tów, którzy mają coś ważnego i potrzebnego
do przekazania.
Dlatego tak ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu szkoleń, który we własnym okręgu inspektor Batarowski ocenia na,
co najmniej, osiem w skali od jeden do dziesięciu. Wspomina
przy tym epizod z czasów, kiedy współpracował z kabaretem Elita. To tam po raz pierwszy zobaczył, że prawdziwi profesjonaliści nigdy nie schodzą poniżej pewnego pułapu. Takie postępowanie, jego zdaniem, świadczy o profesjonalizmie.
Profesjonalizmu nie może zabraknąć także przy organizowaniu specjalnej gali, w trakcie której dochodzi do posumowania
rocznej działalności prewencyjnej w gdańskim okręgu PIP. O jej
randze świadczy nie tylko udział oficjalnych gości, ale i miejsce:
Dwór Artusa, czyli Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Obecność na gali cenią sobie pracodawcy. Bywają mile zaskoczeni jej
doniosłością. Odbierając z rąk wojewody, marszałka województwa czy głównego inspektora pracy nagrody, dyplomy, statuetki
3/2012 I P

Mieczysław Szczepański Okręgowy inspektor pracy w Gdańsku mówi, że miernikiem efektywności działań Okręgu nie jest liczba przeprowadzonych kontroli czy
zastosowanych środków prawnych. Istotny jest wybór najbardziej optymalnego rozwiązania, które doprowadzi
do oczekiwanego rezultatu. Nie zawsze musi się ono wiązać
się np. z wydawaniem przez inspektora pracy nakazu,
zwłaszcza gdy jakiś problem można zlikwidować przy użyciu
środków prewencyjnych. Tłumacząc to, inspektor Szczepański wskazuje na dokumentację dotyczącą jednego z inspektorów pracy, który nie dopełnił pewnych procedur, badając
wypadek przy pracy. Odbyło się to jednak bez szkody dla
efektów tego postępowania. Dlatego na tym etapie postępowania, szef okręgu posłuży się wobec inspektora prewencją,
a nie karą. Wyznaje bowiem zasadę, że aby dobrze zrozumieć, o co chodzi w prewencji, trzeba ją zacząć stosować
od siebie, a więc kierownictwa urzędu. Dlatego też nigdy nie
obawia się krytyki, bo ją również traktuje jak prewencję.
Szczepański chwali swoich prewencjonistów. Uważa ich
za ludzi kreatywnych, którzy dobrze wiedzą np., jak ważny
jest kontakt pracodawców biorących udział w szkoleniach
z szefem okręgu. Zawsze zapraszają go na te spotkania,
a on stara się przyjść i przywitać pracodawców, jak dobry gospodarz. Pracodawcy doceniają ten gest, który przełamuje
pewną psychologiczną barierę. Pozwala śmielej sięgać
po kolejne laury, wszak dla najlepszych – zdobycie Dyplomu
PIP – jest pierwszym etapem poprawiania wizerunku firmy jeśli chodzi o prawną ochronę pracy. Kolejnym jest rywalizacja
w najbardziej prestiżowym konkursie inspekcji pracy Pracodawca – Organizator pracy bezpiecznej.

czują się wyjątkowo docenieni. Koordynator sekcji prewencji
i promocji w Gdańsku uważa, że ta oprawa jest bardzo ważna.
Każdego roku doskonale przygotowana. Obecnie przez cały zespół ludzi z Sekcji, którzy działają według metody, zgodnie z którą wysyłając pisma czy to do pracodawców, którzy mają odbyć
szkolenia czy też do uczestników gali, nie poprzestają na tym.
Wielokrotnie i to na różnych etapach danego przedsięwzięcia porozumiewają się z adresatami. Zawsze zabiegają i dbają o te kontakty. To jest niezwykle istotne, również ze względów psychologicznych. Pozwala bowiem zbudować specyficzną więź, która
sprawia, że te osoby czują się nie tyle zobowiązane, co emocjonalnie wręcz związane. Ta szczególna aktywność prewencjonistów, choć bardzo czaso– i pracochłonna, w sposób naturalny pozwala pokonać wewnętrzny opór we wszelkich kontaktach z inspekcją pracy. Sprawia też, że na różnych płaszczyznach, także
tych na poziomie władzy, jest ona zupełnie inaczej odbierana.

Niczym woda z ogniem
Od kiedy nadinspektor Batarowski jest szefem prewencji
w gdańskim okręgu, to zdecydowanie mniej kontroluje. Nie dlatego, że nie da się pogodzić jednego z drugim, jak twierdzą niektórzy koledzy z innych okręgów. Sam jest wręcz przeciwnego
zdania. Uważa, że tych zadań nie powinno się rozdzielać. Taki
podział w inspekcji byłby bardzo zły. Wręcz oderwany od rzeczywistości. Na poparcie tej tezy mówi, że prewencjonista musi być
wiarygodny przekonując pracodawcę do podjęcia działań, które

23

w efekcie mają przecież być zweryfikowane przez inspektora pracy. Batarowski przyznaje jednak, że wielość obowiązków koordynatora działań prewencyjnych przekracza możliwości jednego
człowieka. Cieszy się więc, że wspiera go grupa pracowników
merytorycznych. To jest bardzo dobre rozwiązanie, które świetnie sprawdza się w OIP w Gdańsku. Zadaniem tej grupy jest pomaganie inspektorowi pracy, który ma duże doświadczenie. Fikcją byłaby raczej sytuacja, w której do tej grupy prewencyjnej należeliby inni inspektorzy pracy, którzy byliby równocześnie zobowiązani do prowadzenia kontroli. To jest nierealne i niemożliwe do wykonania, tak jak nie jest możliwe połączenia wody
z ogniem.
Inspektor Batarowski zapytany, czy dostrzega jakieś różnice
między pracodawcami, którzy obecnie uczestniczą w programie
związanym z uzyskaniem Dyplomu PIP, a tymi którzy brali w nim
udział kilka lat temu odpowiada, że te różnice są bardzo widoczne. Odnoszą się do istoty programu i całej prewencji. Dotyczą świadomości pracodawców, którym dziś nie wystarczy poprawne prowadzenie biznesu. Oni coraz częściej chcą się wyróżniać w środowisku zawodowym. Chcą być postrzegani, jak pewnego rodzaju
wzór do naśladowania. Wiedzą, że w obecnych realiach dobry wizerunek bardzo się liczy. Jego ważnym filarem są certyfikaty, nagrody czy dyplomy, jak ten z inspekcji pracy. On niewątpliwie znacząco podnosi status firmy. Wydaje go przecież urząd, który na co
dzień kontroluje i karze. Dlatego dla niektórych pracodawców ma
znaczenie np. to, które miejsce zajęli, gdzie odbędzie się gala, kto
będzie w niej uczestniczył. Od tego m.in. uzależniają udział VIP-ów odbierających nagrodę. Często zadowalają się tylko tą najwyższą notą, bo jedynie taka dodaje splendoru.

Eksperckie podejście
Nadinspektor Batarowski jest realistą. Mocno stąpa po ziemi.
Chciałby jednak doczekać czasów, gdy inspekcja będzie instytucją, w której działania kontrolne będą zrównoważone przez dokonania prewencyjne. Chciałby również, by pracodawcy mieli cele tożsame z tymi, do których dążą inspektorzy pracy, jeśli chodzi o np. standardy bezpieczeństwa czy przestrzeganie przepi-

Jednym z małych pracodawców, który wziął udział w programie prewencyjnym PIP polegającym na zdobyciu Dyplomu
PIP był pomorski właściciel firmy Gastro-Tech, Jarosław
Przybyłowski, zajmującej się dystrybucją sprzętu i urządzeń
dla gastronomii. Od łyżki, szklanki czy talerza po olbrzymie lady chłodnicze, zestawy kuchenne czy inny sprzęt gospodarstwa domowego. W ub.r. po raz pierwszy trafił do jego
zakładu inspektor pracy w związku ze zgłoszeniem z innego
rejonu Polski, dotyczącym rozwiązań technicznych w jednym
z urządzeń kuchennych, które firma sprzedała. Jej właściciel
od kilkunastu lat prowadzi ten biznes i wciąż inwestuje oraz
dba o zakład. Był zaskoczony wizytą inspektora pracy, ale nie
z powodu samego faktu kontroli lecz osoby, która miała ją
przeprowadzić. Gdy w pięć minut po rozmowie telefonicznej
pod zakład podjechał na motocyklu młody człowiek z bujną
czupryną pomyślał, że to musi być osoba pozytywnie nawiedzona, zupełnie nie kojarząca się z surowym urzędnikiem
w sile wieku, jakiego wyobrażał sobie zobaczyć w związku ze
zgłoszeniem kontroli inspekcji pracy. O tej myślał, jako o długotrwałej i dezorganizującej pracę w firmie. Tymczasem młody
inspektor sprawnie skontrolował zakład, po czym zaproponował właścicielowi… udział w programie prewencyjnym dotyczącym zdobycia Dyplomu PIP.

Ujawnione
zagrożenia
Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Białymstoku skontrolował stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, zlokalizowanych w Białymstoku. W trakcie kontroli prac budowlanych
inspektor pracy stwierdził nieprawidłowości,
które jeszcze w czasie kontroli na polecenie
inspektora pracy usunięto.

Jako wejście na poziom stropu nad piwnicą,
pracownikom służył, usytuowany nad wykopem
o głębokości 2 m drewniany pomost o szerokości około 0,6 m, który nie miał balustrad.

W czasie kontroli na polecenie inspektora pracy nieprawidłowości
zostały usunięte. Osoby odpowiedzialne zostały ukarane mandatami w wysokości po 1000 zł.
Piotr Szczęsny, OIP Białystok

sów prawa pracy. Dziś różnie z tym bywa. Dlatego tam, gdzie tego nie ma, występują zagrożenia lub dochodzi do wypadków. Jest
przekonany, że większość pracodawców chce, by ich firmy były
bezpiecznymi miejscami pracy. Dążą do poprawy. Wiedzą, że to
leży w ich interesie. To do nich powinny być adresowane łagodne środki perswazji. Także pomoc i doradztwo przejawiające się
w eksperckim podejściu inspektorów pracy. W nim tkwi ogromny potencjał i korzyści dla wszystkich. Tak dla pracodawców, jak
i pracowników, a także efektów działań samej inspekcji pracy,
która dzięki takiemu podejściu zaczyna być traktowana niczym
partner. Przyjazny i otwarty. Dobrze kojarzący się.
Beata Pietruszka-Śliwińska
Przy krawędzi stropów nad piwnicą, nieobudowanych ścianami nie zainstalowano balustrad ochronnych.
Osoba montująca zbrojenie wieńca przy klatce schodowej
pracowała na krawędzi stropowej płyty kanałowej o szerokości 0,9 m i nie była zabezpieczona przed upadkiem z wysokości 2,5 m.

Przy krawędzi stropów nad parterem klatki pierwszej i drugiej,
nieobudowanych ścianami, nie zainstalowano balustrad
ochronnych, a montaż zbrojenia stropu nad parterem klatki
numer trzy, pracownicy wykonywali, stojąc i klęcząc na jego
deskowaniu i deskowaniu balkonu na wysokości 5 m powyżej terenu, bez zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.

Prace murarskie odcinka ściany zewnętrznej wykonywane były przez trzy osoby z kolumn rusztowań typu warszawskiego o wysokości 1,4 m. Rusztowanie o długości pomostu ok. 10 m nie posiadało poręczy ochronnych.
Drewniane podesty robocze nie zakrywały w całości przestrzeni wyznaczonej przez ramy rusztowania.
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OIP w Białymstoku

Prewencją
w upadki i poślizgnięcia
Przez trzy lata inspekcja pracy, w tym OIP
w Białymstoku, realizowała zadania prewencyjne w budownictwie. W roku ubiegłym zakończył się kolejny etap przedsięwzięcia
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
– upadki, poślizgnięcia, realizowany pod hasłem Szanuj życie! Bezpieczna praca
na wysokości!
W ostatnich latach statystyki wypadkowe w budownictwie
na terenie OIP Białystok były bardzo niepokojące. Podczas gdy
w 2007 roku odnotowano jeden śmiertelny wypadek, to w roku
następnym tego typu zdarzeń było aż siedem, w 2009 roku
– osiem, a w 2010 – już dziewięć.
Województwo podlaskie w nigdy wcześniej nie było regionem o dużym natężeniu prac budowlanych. Stąd też wynikała
niewielka liczba zdarzeń wypadkowych w tej branży. Jednak
w ciągu ostatnich lat dynamicznie wzrosła liczba inwestycji budowlanych. Wiele budowanych galerii handlowych, modernizacje
i rozbudowy zakładów pracy oraz oczekiwane budowy dróg i obwodnic, z jednej strony cieszą użytkowników i konsumentów,
z drugiej jednak wpływają na znaczny wzrost liczby wypadków.
Jednym z najtragiczniejszych w historii działalności OIP w Białymstoku był ten, do którego doszło w lutym 2010 roku na budowie galerii w Suwałkach. W wyniku upadku z wysokości
ok. 13 m zginęły trzy osoby, a jedna została ciężkiego ranna.
Z punktu widzenia inspekcji pracy, a więc urzędu realizującego zadania z zakresie ochrony pracy, tego typu zdarzeń nie można tłumaczyć, opierając się na stwierdzeniu: gdzie drwa rąbią,
tam wióry lecą. Stąd też podjęto decyzję o wzmożeniu kontroli, a w ostatnich latach również zintensyfikowaniu działań prewencyjnych.

święcone zagadnieniom bezpiecznej pracy w budownictwie,
z okręgu wysłano 102 zaproszenia do firm branży budowlanej.
Zamieszczono również na stronie internetowej OIP informację
o spotkaniu, które miało się odbyć w siedzibie ZUS. Dodatkowo
informacje te opublikował portal behapowo.pl Mimo tych zabiegów, telefonicznych oraz e-mailowych przypomnień, na seminarium przybyło jedynie 14 osób. W efekcie, w kolejnym roku
szkolenia zorganizowano w siedzibach dużych inwestorów. Mimo gorszych warunków, takie rozwiązanie gwarantowało nieporównywalnie lepszą frekwencję. Przybycie inspektorów bezpośrednio do wykonawców zdecydowanie ułatwiło udział w szkoleniach. W ten sposób udało się dotrzeć do dużej liczby słuchaczy.
Na tym jednak współpraca z inwestorami nie zakończyła się.
Obiekty, w których odbywały się szkolenia, inspekcja pracy zaczęła traktować, jak zakłady pod wzmożonym nadzorem. Inspektorzy prowadzący ten nadzór mogli je częściej wizytować i w ten sposób również na bieżąco reagować na stan
faktyczny, tzn. bądź podejmować czynności kontrolne,
bądź też w innej formie rozliczyć np. czas pracy. Nie bez
znaczenia była również możliwość nawiązywania bliższej współpracy z kierownikami obiektów.
Nieocenioną rolę w realizacji kampanii, również w budownictwie, zawsze pełniły materiały szkoleniowe. Zarówno ich treść, jak
i jakość wykonania, to doskonały element dodany działań inspekcji pracy. Cieszą się dużym zainteresowaniem i dobrą opinią.
Kolejnym elementem działań prewencyjnych inspekcji pracy,
pozytywnie odbieranym przez środowisko branży budowlanej
na terenie województwa podlaskiego, jest konkurs Buduj bezpiecznie. Jego 10-letnia tradycja pokazuje, że wiele przedsiębiorstw bardzo wysoko ceni sobie związane z nim wyróżnienie,
co powoduje, że duże jest grono stałych uczestników.
Jedno z ostatnich przedsięwzięć prewencyjnych w OIP w Białymstoku dotyczy pokazów praktycznych. Dzięki nim możliwe
jest szczegółowe zaprezentowanie przez profesjonalistów
np. sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Jest to także dobra forma przekazywania odbiorcom użytecznych informacji na temat różnych rozwiązań. Zwykle pokazy spotykają się bar-

Niedosyt
Takie odczucie można mieć, współpracując z mediami, które
powinny być zainteresowane popularyzacją działań inspekcji
pracy, także przedsięwzięć prewencyjnych. Doskonale wpisują
się bowiem w realizację misji, która dotyczy nie tylko mediów publicznych. Tymczasem ich przekaz w tym zakresie ogranicza się
niemal wyłącznie do informacji sensacyjnych, a dobre praktyki
czy działania prewencyjne do takich nie należą.
Odrębnym problemem jest kwestia dyskutowanych zmian legislacyjnych odnoszących się do przetargów na roboty budowlane. Chodzi o wyłączenie z negocjacji kosztów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wciąż nie ma tych zmian, a pracodawcy obniżając koszty, nadal zaczynają od wydatków na bezpieczeństwo pracy.
Jeśli chodzi o statystyki dotyczące ubiegłego roku, to na terenie białostockiego okręgu doszło w budownictwie do trzech
wypadków śmiertelnych. Czy tak tragicznych zdarzeń może być
jeszcze mniej? Zależy to również od determinacji i konsekwencji podejmowanych działań inspekcji pracy. Także tych pozakontrolnych.
Waldemar Lenkiewicz
OIP Białystok

Czy jesteśmy gotowi na sukces?
Informacja, że do kategorii zdarzeń
stresowych należą również te, które
mają charakter zysku, wywołuje
na ogół zdziwienie. Według badań
przeprowadzonych przez psychiatrów na uniwersytecie w Seattle,
do najbardziej stresujących wydarzeń, wskazanych przez respondentów, należą m.in. zawarcie związku
małżeńskiego, ciąża, pojawienie się
nowego członka rodziny, zmiana
pracy czy stanowiska pracy itp.
Trudno się dziwić, że za zdarzenia trudne uznawane są tylko te, które mają charakter straty, takie jak śmierć małżonka, utrata pracy, rozwód, ponieważ uaktywniają one
bardzo przykre uczucia.
Natomiast sukces kojarzy nam się z inną
kategorią doznań, które uruchamiają pozytywne emocje. Dlaczego zatem zdarzenia
pozytywne są kwalifikowane do kategorii
stresu?
Sukces może być silnie obciążający, ponieważ wiąże się z gwałtowną zmianą w wielu sferach naszego życia. Może być wręcz
toksyczny, zwłaszcza gdy osoby, które go
osiągają, nie są na to emocjonalnie przygotowane. Dotyczy to sytuacji, kiedy np. nagle
awansujemy na wysokie stanowisko, pomi-

Doświadczenia uczą
W 2009 roku działalność prewencyjna PIP w budownictwie była prowadzona pod hasłem Jaki ślad zostawisz po sobie. W mediach emitowano specjalnie przygotowane spoty kampanii. Jego
telewizyjna wersja rozbudzała wyobraźnię odbiorcy, dawała dużo do myślenia. Na budynkach urzędów pojawił się banner promujący tę akcję. W kolejnym roku dzięki bannerom, plakatom
i tablicom z hasłem Szanuj życie, widocznym w całym kraju na różnych inwestycjach budowlanych, kampania prewencyjna PIP
stała się już dobrze rozpoznawalna.
Z punktu widzenia OIP w Białymstoku najważniejszym elementem kampanii były szkolenia kierowane do pracodawców lub
ich przedstawicieli. Odbywały się one nie bez pewnych problemów. I tak np. przygotowując wspólnie z ZUS seminarium po-
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dzo pozytywnym przyjęciem uczestników. Szczególnie dobrze
oceniony był pokaz, który przygotowali przedstawiciele producenta firmy PROTEKT.
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mo że nie dojrzeliśmy do roli, w którą weszliśmy, albo wygrywamy fortunę na loterii,
tracąc potem wszystkie pieniądze, nierozsądnie je inwestując.
Niebezpieczny sukces, który może spowodować spore spustoszenie w naszym życiu to taki, który pojawia się gwałtownie.
Szybki awans, często wiąże się z przeżyciem porównywalnym do upadku z wysokiego piętra, ponieważ nie mamy czasu, aby
nauczyć się, jak sobie radzić z porażkami.
Gdy osiągamy sukces, idąc zaplanowaną
ścieżką kariery, uczymy się przez doświadczenie. Upadek może być wtedy mniej bolesny. Ponadto osoba, która upatruje przyczyn swojego sukcesu tylko w czynnikach
wewnętrznych tzn. w swoich zdolnościach
– może ulec złudzeniu nieomylności, czego
konsekwencją może być podejmowanie nieracjonalnych decyzji. Stres towarzyszy również tym, którzy przypisują swój sukces wyłącznie czynnikom zewnętrznym. Nie potrafią się z niego cieszyć, ponieważ brakuje
im przekonania, że uczciwie zapracowali
na swoją pozycję.
Zdarza się, że brak radości z odniesionego sukcesu pojawia się wtedy, gdy awans jest
rezultatem ciężkiej pracy. Osoby, które dochodzą powoli do wysokiej pozycji, często są
perfekcjonistami, pracoholikami. Są zablo-

kowane emocjonalnie, określają siebie tylko
poprzez pracę. W konsekwencji pracują bardzo długo i są chronicznie zmęczone. Blokady emocjonalne i dezintegracja osobowości
powodują, że zupełnie nie są w stanie zrozumieć, dlaczego członkowie ich rodziny tracą
ze sobą kontakt. Swój wkład w relacje rodzinne oceniają przez wartości materialne – wakacje za granicą, szkoły prywatne itp. Nie rozumieją, w czym tkwi problem – dlaczego pojawiają się konflikty w rodzinie, z jakiego powodu ich małżonkowie popadają w depresje,
a dzieci przejawiają zachowania destrukcyjne. Przez dysfunkcję rodzinną rozumieją
m.in. brak zaspokajania potrzeb biologicznych członków rodziny czy też uzależnienie
któregoś z domowników od alkoholu. Potrzeby psychologiczne, które integrują rodzinę
poprzez silną więź uczuciową, realizowanie
wspólnych celów i dążeń, nie istnieją w ich
percepcji. Żyją zadaniowo. Zdarza się, że nie
mają czasu na zwykłą rozmową z partnerem,
jeżeli nie był on wcześniej wpisany do kalendarza spotkań.
Zburzenie fasady szczęścia – konsumpcji
na pokaz – wymaga pracy. To wyjście z trybu automatycznego pilota, zidentyfikowanie toksycznych relacji oraz ich zmiana. Żeby sukces stał się źródłem radości, warto nauczyć cieszyć się życiem – dzielić swój sukces z innymi, poświęcając swoją uwagę osobom, które są dla nas ważne.
Joanna Bartoszek
psycholog, GIP
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W wyniku realizacji decyzji inspektora pracy
– pracodawca wstrzymał prace i eksploatację
ośmiu maszyn. Wyposażył pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w obuwie robocze,
zabezpieczył miejsca niebezpieczne.

W hucie szkła

Przed i po kontroli
Wstrzymaniem prac i eksploatacji ośmiu maszyn,
wydaniem 15 decyzji na piśmie i 18 ustnych oraz
zastosowaniem dwóch mandatów kredytowych zakończyła się kontrola przeprowadzona przez inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Lublinie w Hucie Szkła Gospodarczego.
Podczas czynności kontrolnych stwierdzono szereg uchybień
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor pracy
ustalił, że użytkowane maszyny i urządzenia były niesprawne
technicznie. Odnosiło się to m.in. do strugarki wyrówniarki, która nie miała osłony na części wałka nożowego. Okazało się także,
że obrabiarki do metali i drewna nie zostały wyposażone w układ
sterowania wymagający celowego zadziałania w celu uruchomienia, bez względu na przyczynę zatrzymania. Bigówki do kartonów posiadały osłony na wałki robocze wykonane z prętów metalowych, co umożliwiało jednak bezpośredni dostęp dłoni
do pracujących wałków. Ponadto inspektor ustalił, że maszynka
do obracania piszczeli nie miała osłony na przekładnię pasową
i łańcuchową. Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym piły diamentowej, wykorzystywanej między innymi do cięcia cegieł do naprawy pieca, stanowił przewód luźno zakręcony
do śruby pokrywy tablicy (skrzynki) rozdzielczej. Skuteczności
ochrony nie potwierdzono pomiarami. Ponadto piła była luźno
ustawiona na klinach (klockach) drewnianych, co mogło spowodować jej przemieszczenie podczas pracy. Piły taśmowe do drewna nie miały osłon na koła napinające i napędowe oraz niekompletne osłony na przekładnie pasowe. Elektryczna wciągarka linowa nie posiadała sprawnego układu sterowania. Wyrywkowa
kontrola wykazała także, że dla kilku maszyn nie potwierdzono
pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomimo
że takiej ochrony wymagały.
W trakcie kontroli inspektor pracy wskazał ponadto następujące niepr widłowości:
● w zakładzie nie oznakowano stref zagrożonych hałasem, ani
nie sporządzono programu działań organizacyjno-technicznych
zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas;
● nie prowadzono kart ewidencyjnych przydzielonej pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indy-
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widualnej na stanowiskach hutnika, szlifierza, pakowacza oraz
brakarza;
● pracownikom zatrudnionym przy bezpośredniej obsłudze
maszyn i urządzeń technicznych wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego;
● nie dokonywano pomiarów stężeń i natężeń czynników
szkodliwych w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi czasookresami.
Kontrolując ocenę ryzyka zawodowego, inspektor pracy
stwierdził, że dla czterech stanowisk pracy nie dokonano takiej
oceny, a w przeprowadzonych ocenach przedstawiciele pracowników nie brali udziału. Stwierdził ponadto, że od 2009 r. do dnia
kontroli – oceny ryzyka zawodowego nie były aktualizowane.
W czasie wizytacji stanowisk pracy, w związku z kontrolowaną oceną ryzyka zawodowego, inspektor pracy stwierdził między
innymi:
● na stanowisku szlifierz wyrobów szklanych, pomimo zapisów w ocenie ryzyka zawodowego, pracownicy nie używali
ochron oczu, ochron słuchu (przekroczenia NDN hałasu), ręka-
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wic chroniących przed ostrymi chropowatymi, szorstkimi, śliskimi elementami oraz obuwia chroniącego przed spadającymi
przedmiotami;
● na stanowisku pakowacz-umywacz, wycieracz pracownicy
nie używali fartuchów wodoodpornych, ponadto wykazano brak
spójności miedzy oceną a zakładowa tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej;
● na stanowisku zestawiacz pracownikom nie wydano trzewików roboczych, nie zapewniono dostępu do kart charakterystyk azotanu potasu i węglanu baru oraz instrukcji bezpieczeństwa podczas prac transportu ręcznego;
● na stanowisku tokarz form drewnianych, stolarz nie dokonano oceny zagrożeń, na które pracownicy są narażeni podczas
pracy przy pile taśmowej do drewna, nie opracowano także instrukcji postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi.
W wyniku realizacji decyzji inspektora pracy – pracodawca
wstrzymał prace i eksploatację ośmiu maszyn. Wyposażył pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w obuwie robocze, zabezpieczył miejsca niebezpieczne.
Podczas rekontroli inspektor pracy stwierdził, iż pracodawca
podjął działania mające na celu doprowadzenia istniejącego sta-
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nu do zgodności z obowiązującymi przepisami. W związku z tym:
wciągarce linowej zainstalowanej na rampie magazynu wyrobów gotowych zapewnił skuteczną ochronę przeciwporażeniową;
dwie stołowe szlifierki do metalu, przecinarkę tarczową, frezarkę poziomą, dwie tokarki, piły taśmowe do drewna oraz bigówki do kartonów doprowadził do stanu zgodności z minimalnymi
wymaganiami; zabezpieczył w taśmowych piłach do drewna
przekładnie oraz koła napędowe i napinające w osłony. Wciągarkę linową do magazynu wyrobów gotowych wyposażył w sprawny układ sterowania oraz zapewnił osłonę z siatki na sprzęgło.
Wałek w bigówce został wyposażony we właściwe osłony. Pracodawca dołączył instrukcję bezpieczeństwa podczas transportu
ręcznego, usuwania odpadów szkła ze stanowisk szlifierza i pakowacza-umywacza. Dokonał udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach: transportowy-odnoszacz, transportowy oraz układacz wyrobów, sortowacz-brakarz, ślusarz zmianowy, mechanik produkcyjny, murarz, kierowca, tokarz form
z drewna oraz pracownik administracyjno-biurowy.
Piotr Demczuk
OIP Lublin,
Oddział w Białej Podlaskiej
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Na podstawie przeprowadzonego dochodzenia i zgromadzonego materiału, inspektor pracy ustalił przyczyny zdarzenia, leżące po stronie poszkodowanego:
● błędy w technice ścinki i obalania
drzewa, które doprowadziły do niewłaściwego kierunku jego upadku i zawieszenia
obalanego świerka na drugim, stojącym
opodal;
● naruszenie podstawowych zasad postępowania z drzewami zawieszonymi, próba ścinki drzewa, na którym opierała się zawieszona sztuka, a następnie powtórzenie
tej operacji z podwójnym zawieszeniem;
● wejście poszkodowanego w strefę
zagrożenia, pod zawieszone drzewa;
● praca pod wpływem alkoholu.
Ponadto inspektor pracy ustalił, że pilarz nie został przeszkolony w zakresie bhp
oraz zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pilarza. Pracownicy nie
zostali przez pracodawcę wyposażeni
w obracak służący do zrzucania drzew zawieszonych (łatwiejszych zawieszeń, bocznych, jak w badanym przypadku).
W związku z nieprawidłowościami, inspektor pracy zastosował wobec właściciela zakładu karę mandatu w maksymalnej
wysokości.
Jacek Żerański
OIP Olsztyn
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NORMY
PN-EN 201: 2011 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych. Wtryskarki. Wymagania
bezpieczeństwa. – Zastępuje PN-EN 201:
2009; zatwierdzona przez Prezesa PKN
dnia 11 kwietnia 2011 r.
W normie wymieniono zagrożenia powodowane przez wtryskarki do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych oraz określono podstawowe wymagania bezpieczeństwa stosowane podczas projektowania i budowy wtryskarek.
PN-EN 1953+A1: 2011 Urządzenia
do rozpylania i natryskiwania materiałów
powłokowych. Wymagania bezpieczeństwa. – Zastępuje PN-EN 1953+A1: 2009;
zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 9
czerwca 2011 r.
Określono zasady projektowania i budowy urządzeń natryskowych zarówno
do ręcznego, jak i automatycznego użycia
materiałów powłokowych płynnych, past
(półpłynnych) i proszkowych. Wymieniono wszystkie znaczące zagrożenia. Przedstawiono wymagania bezpieczeństwa
i procedury oceny zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Wskazano również, jakie informacje powinny się znaleźć
w instrukcji obsługi.
PN-EN 15094: 2011 Bezpieczeństwo
maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dla

walcarek do walcowania na zimno wyrobów płaskich. – Zastępuje PN-EN 15094:
2009; zatwierdzona przez Prezesa PKN
dnia 29 listopada 2010 r.
Określono wymagania bezpieczeństwa
dotyczące walcarek do walcowania na zimno wyrobów płaskich. Wymieniono istotne
zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i zdarzenia związane z walcarkami oraz wskazano możliwe środki zapobiegawcze w celu
uniknięcia zagrożeń i zmniejszenia ryzyka.
PN-N-18002: 2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. – Zastępuje PN-N-18002: 2000;
zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 11
kwietnia 2011 r.
Podano wytyczne dotyczące postępowania przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Przedstawiono zalecenia odnoszące się
do planowania procesu oceny ryzyka zawodowego, wyboru osób do przeprowadzenia oceny, zasad przeprowadzania oceny, a także planowania i wdrażania wynikających z niej działań korygujących i zapobiegawczych.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
Analiza nieszczęśliwych wypadków
i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń
technicznych za rok 2010 / oprac. zbiorcze Centralne Laboratorium Dozoru
Technicznego i Zespół Koordynacji Inspekcji UDT w Warszawie // Dozór Techniczny. – 2012, nr 1, s. 13-18.
W artykule omówiono m.in. nieszczęśliwe wypadki i niebezpieczne uszkodzenia takich urządzeń technicznych (nie objętych dozorem technicznym), jak: dźwigi, żurawie, podesty ruchome, dźwigniki,
wózki jezdniowe podnośnikowe.
Dane statystyczne o śmiertelnych wypadkach porażeń prądem elektrycznym
w Polsce w latach 2005-2009 / Lech Danielski, Piotr Danielski // Wiadomości
Elektrotechniczne. – 2012, nr 1, s. 22-26.
Opracowanie: Danuta Szot
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Śmiertelna… ścinka
Podczas prac przy pozyskiwaniu drewna na terenie Leśnictwa Górzyste doszło w grudniu
ub.r. do śmiertelnego wypadku pilarza. Inspektor pracy badający zdarzenie stwierdził, że powodem były ewidentne, rażące błędy w technice obalania drzewa, popełnione przez samego poszkodowanego. Ponadto fakt, że wykonywał on tę pracę, mając prawie 1,5 promila
alkoholu we krwi.
Świadcząc pracę na rzecz jednej z firm usług leśnych, pilarz
wraz z pomocnikiem mieli dokonać trzebieży w drzewostanie
świerkowym. Polegała ona na ścince i obalaniu drzew. Zadanie
to wykonywał pilarz. W pewnym momencie doszło do zawieszenia obalanego świerka na innym, stojącym obok. Niestety, zespół wykonujący te prace nie był wyposażony w sprzęt pomocniczy (obracak) do zrzucenia zawieszenia, a w pobliżu nie było ciągnika zrywkowego. Pracownicy nie mieli także telefonów
komórkowych, żeby powiadomić pracodawcę o zaistniałej sytuacji. Wtedy pilarz, zamiast wstrzymać dalsze prace w sąsiedztwie zawieszonego drzewa, podjął niedozwolone próby zrzucenia zawieszenia. Jego działania świadczyły nie tylko o lekceważeniu przepisów bezpieczeństwa pracy przy ścince i obalaniu
drzew, ale także o całkowitym braku wyobraźni.

rało się podwójne zawieszenie. Pomocnik, obser wujący działania pilarza, wydał okrzyk ostrzegawczy, gdy pierwszy zawieszony świerk obrócił się, zsunął w lewo i upadł wprost na pilarza.
Pień drzewa przycisnął go w okolicach pasa i lewej nogi. Grubość pnia w miejscu przygniecenia pilarza wynosiła około 25 centymetrów. Pomocnik pilarza natychmiast chwycił pilarkę i wyrzynając wałek z pnia świerka przygniatającego ciało poszkodowanego, uwolnił go. Wyciągnął ze strefy zagrożenia upadkiem
drugiego wiszącego świerka. Następnie ułożył poszkodowanego na boku, podkładając mu pod głowę kurtkę i pobiegł do pobliskiej miejscowości, gdzie w jednym z domów skorzystał z telefonu powiadamiając pogotowie. Gdy wrócił do poszkodowanego, ten był przytomny, rozmawiał z pomocnikiem aż do przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego. Jednak jeszcze tego same-

Pilarz, stojąc w strefie zagrożenia, zaczął ścinać świerk, na którym opierało się uprzednio zawieszone drzewo. Jego pomocnik,
stojąc w pewnym oddaleniu, miał ostrzegać go głosem przed niebezpieczeństwem. Ścinany świerk, wraz z poprzednim na nim
zawieszonym, przechylił się, ale nie upadł, tylko oparł się na kolejnym rosnącym w tej samej linii świerku. W tym momencie
przyjął on na siebie ciężar obu zawieszonych sztuk. Pilarz powtórzył operację, wchodząc w strefę zagrożenia dwóch zawieszonych drzew i przystępując do ścinki świerka, na którym opie-

go dnia, w godzinach wieczornych, poszkodowany zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń wewnętrznych.
Jak ustalił inspektor, poszkodowany był wyposażony w odzież
roboczą i wymagany sprzęt ochrony osobistej, a używana przez
niego pilarka była technicznie sprawna. Z opinii przedłożonej
przez policyjne laboratorium kryminalistyczne wynikało, że poszkodowany pilarz w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu. Wynik badania krwi wskazywał na 1,47 promila.
Dokończenie na stronie 30.

