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Posłowie w GIP
Niekończąca się opowieść
W związku ze zmianami w rozumieniu charakteru wykonywanej
pracy pojawiła się szansa, że wynagrodzenia kierowców mogłyby
być faktycznym odzwierciedleniem rodzaju ich pracy, doświadczenia zawodowego oraz
odpowiedzialności.
Wykroczenia przed sądem
Konwencja o pracy na morzu
Dla nas, Polaków, rzeczywistość
w żegludze morskiej jest mało
budująca z uwagi na fakt, że armatorzy statków objętych konwencją MLC 2006 rejestrują statki
pod tanimi banderami, stąd również nowa ustawa „żeglarska”,
jak i wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie będą prawdopodobnie skierowane
do realnych podmiotów.

Obrabiarki do metali
Chociaż termin dostosowania parku
maszynowego do wymagań minimalnych upłynął 1 stycznia 2006 r.,
kontrole prowadzone przez inspektorów pracy w dalszym ciągu udowadniają, że wielu pracodawców nie
podjęło nawet próby dokonania
przeglądu i oceny maszyn
pod względem spełniania przez nie
wymagań minimalnych.
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Kapitał dodany
Stres można kontrolować
Nowości wydawnicze PIP
Zrozumieć niezrozumiałe
Interaktywna symulacja
komputerowa

W trakcie prac montażowych na nadajniku
w Trzeciewcu 24-letni mężczyzna spadł
z wysokości ponad 300 m. Pracował bez
umowy, z nieodpowiednim sprzętem, bez
wymaganych zabezpieczeń przewidzianych dla pracowników wykonujących prace alpinistyczne.

Szkolą, doradzają, nagradzają

Analiza i ocena kontroli związanych z problematyką prac wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, unormowaną w ustawie o emeryturach pomostowych,
była jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy 24 stycznia br. w siedzibie Sejmu. Materiał
Państwowej Inspekcji Pracy, poświęcony temu zagadnieniu, przedstawiła Karolina Główczyńska-Woelke, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.
Jak stwierdziła, istota kontroli prowadzonych przez inspektorów PIP polega
na ustaleniu, czy wykonywane prace są
faktycznie pracami w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy oraz na podjęciu adekwatnych do ustaleń decyzji administracyjnych.
Od 1 stycznia 2010 r. do 30 października 2011 r. inspekcja pracy przeprowadziła 306 takich kontroli. Do okręgowych inspektoratów pracy wpłynęło w tym
czasie 3737 skarg dotyczących nieumieszczenia pracowników w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze. W ogromnej większości skargi były składane jednocześnie przez większą liczbę pracowników z tego samego
zakładu pracy.
Skontrolowano 133 pracodawców reprezentujących głównie zakłady opieki
zdrowotnej, zakłady wytwarzające energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych oraz zakłady produkcji metali.
W wyniku prowadzonych postępowań
inspektorzy pracy wydali 3545 decyzji. 1026 spośród nich nakazywało wpisanie pracownika do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, 663 odmawiało nakazania wpisu
do ewidencji, 28 nakazywało sporządzenie korekty dokonanego wpisu, a 1828
– umarzało postępowanie.

Wykroczenia przed sądem
Uczestnictwo w postępowaniu sądowym daje możliwość nie tylko szerszego spojrzenia na pracę inspektora pracy, ale jest również okazją do obserwowania
postępowania sądowego z perspektywy oskarżyciela.
Kilka interesujących orzeczeń oraz spraw związanych
z postępowaniem przed sądem wydaje się godnych
uwagi. Orzeczenia zapadłe w przedstawionych sprawach funkcjonują już w obrocie prawnym.

Karolina Główczyńska-Woelke zwróciła
uwagę, że kontrole ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze nastręczają inspektorom pracy licznych problemów. Prowadząc takie działania kontrolne, są oni bowiem zmuszeni
korzystać nie tylko z przepisów, ale również z niejednokrotnie sprzecznych ze so-

strzygają przy rozpatrywaniu zbliżonych
lub wręcz identycznych stanów faktycznych. Na trudności związane ze stosowaniem ustawy o emeryturach pomostowych
nakłada się jeszcze problem nieprzygotowywania przez pracodawców rzetelnej i pełnej
oceny ryzyka zawodowego. Tymczasem dokument ten jest jednym z podstawowych,
na którym opierają się organy Państwowej

bą orzeczeń sądów administracyjnych
oraz wyjaśnień i interpretacji dokonywanych przez ministerstwa i instytuty badawcze. Utrudnia to w wielu przypadkach
prowadzenie kontroli i dokonywanie ustaleń, powoduje odwołania oraz skargi
do sądów administracyjnych na decyzje
inspektorów pracy.
Problemy interpretacyjne mają również
sądy, które niekiedy skrajnie różnie roz-

Inspekcji Pracy podczas ustalania wykonywania pracy w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze.
Na zasygnalizowane przez PIP problemy inter pretacyjne ustawy o emeryturach pomostowych zwrócili uwagę w dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy,
którzy opowiedzieli się za potrzebą nowelizacji wadliwego unormowania.
Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora
pracy Anny Tomczyk, dotyczący odwołania ze stanowiska okręgowego inspektora
pracy w Opolu Lesława Mandraka,
w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z zajmowanego stanowiska.
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wzięła udział Anna Tomczyk ze
swoim zastępcą Grzegorzem Łyjakiem.
Donat Duczyński
Biuro Informacji GIP
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Zielona Góra W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło
się 25 stycznia br. spotkanie specjalisty prawa pracy ze studentami
ostatnich lat studiów. Wspólna inicjatywa Okręgowego Inspektoratu
Pracy i Biura Karier UZ miała na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej studentów, przed tym jak podejmą pierwszą pracę. Aula zgromadziła ok. 120 żaków, którzy wysłuchali cennych informacji
oraz porad z zakresu prawa pracy. Podczas wykładu specjalista pra-

wa pracy, Natalia Pruciak-Szuda przedstawiła zagadnienia związane ze stosunkiem pracy. Szczegółowo omówiła rodzaje umów o pracę, wskazując na różnice pomiędzy umową o pracę a umowami
cywilnoprawnymi, kwestie związane z czasem pracy, wynagrodzeniem i przysługującymi urlopami. W związku z dużym zainteresowaniem studentów problematyką prawa pracy, zaplanowano kolejne
spotkania.

Katowice W ramach działań na rzecz Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji, pod honorowym patronatem wojewody śląskiego, rozpoczyna drugą edycję programu
profilaktycznego Bezpieczne dziecko na wsi. Program skierowany jest
do przedszkolaków mieszkających we wsiach województwa śląskiego.
Głównym jego celem jest poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci z terenów wiejskich, uświadomienie zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających ze specyfiki gospodarstw rolnych, eliminowanie złych praktyk
oraz promowanie przykładów bezpiecznych postaw. Druga edycja
programu rusza już pod koniec lutego br., a swoim zasięgiem obejmie
powiaty: tarnogórski, lubliniecki, myszkowski, pszczyński. Podobnie
jak w roku ubiegłym zostaną przeszkolone dzieci z sześciu placówek
przedszkolnych.
Strasburg Na zaproszenie Instytutu Pracy Uniwersytetu w Strasburgu Dariusz Górski, specjalista
w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP uczestniczył 20 stycznia br. w międzynarodowej konferencji
poświęconej problematyce delegowania pracowników
tymczasowych w Unii Europejskiej. Spotkanie z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych uczelni francuskich, różnego rodzaju
służb publicznych krajów UE, a także organizacji pracowników i pra-

codawców zorganizowano w ramach cyklu dorocznych spotkań poświęconych wybranym problemom europejskiego prawa socjalnego. Uczestnikom przybliżono regulacje prawne dotyczące m.in. delegowania pracowników do czasowego świadczenia pracy za granicą
za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zarówno wynikające
z przepisów UE, jak i z przepisów krajowych np. niemieckich, francuskich czy brytyjskich.

Legnica W siedzibie Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ
Solidarność w Legnicy, kierownik oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Jan Buczkowski poprowadził 18 stycznia br.
kolejne z cyklu szkoleń dla członków Klubu SIP działającego przy Zarządzie Regionu. W spotkaniu uczestniczyło 30 społecznych inspektorów pracy z zakładów działających na terenie Zagłębia Miedziowego, w szczególności z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
w Lubinie oraz leżących na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uczestników zapoznano m.in. z najnowszymi zmianami
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, zakresem zadań nadzorczo-kontrolnych, prewencyjnych i promocyjnych realizowanych przez OIP
w roku 2012. Ponadto omówiono stan wypadkowości w Polsce
w pierwszych trzech kwartałach ub.r. Przedstawiono problem zagrożeń publicznych ujawnianych przez inspektorów pracy z Oddziału
OIP w Legnicy w toku kontroli robót prowadzonych poza zakładami
pracy, w miejscach publicznych, zwłaszcza bezpośrednio przy placówkach oświatowych.
Piotrków Trybunalski Na wniosek Związku Nauczycielstwa
Polskiego Zarządu Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim 13 stycznia
br. inspektor pracy Wojciech Gołębiowski przeprowadził szkolenie
dla 41 członków zarządu. Omówił m.in. aktualne zmiany w Kodeksie
pracy, zagadnienia dotyczące godzin ponadwymiarowych i nadliczbowych oraz przybliżył kwestie współpracy Państwowej Inspekcji Pracy
z partnerami społecznymi.
Bełchatów Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie zorganizował 11 stycznia br. szkolenie, które obejmowało dwa podstawowe tematy: najistotniejsze zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia
br. oraz bezpieczeństwo pracy na budowach. Spotkanie otworzył dyrektor biura RIG w Bełchatowie Sławomir Półchłopek, zaś szkolenie poprowadzili kierownik Oddziału OIP w Piotrkowie Trybunalskim Andrzej
Cegła oraz starszy inspektor pracy Tomasz Przybył. W szkoleniu dotyczącym zmian w Kodeksie pracy uczestniczyli przedsiębiorcy i pracownicy służb kadrowych. Do nich adresowane były informacje dotyczące
m.in. świadectw pracy, ustawy antykryzysowej a także urlopów wypoczynkowych. Na spotkanie na temat bezpieczeństwa pracy zaproszono
pracodawców, kierowników budów, pracowników służb bhp i koordynatorów bhp. Omawiano przepisy bhp przy wykonywaniu robót budowla-

nych, przy pracach na wysokości, uprawnienia pracowników do obsługi maszyn i urządzeń na placach budów oraz przyczyny wypadków
przy pracy w budownictwie.

Katowice Między 9 a 11 stycznia br. pracownicy OIP w Katowicach przeszkolili 18 społecznych inspektorów pracy. Trzydniowe
szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ Solidarność. Uczestnicy zapoznali się z kompetencjami społecznych inspektorów pracy, rozliczaniem czasu pracy, obowiązkami pracownika i pracodawcy. Przedstawiono także problemy
dotyczące oceny ryzyka zawodowego, ustalania okoliczności wypadków przy pracy i dochodzenia powypadkowego. Ponadto, w ramach
kampanii informacyjnej Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą, uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu na temat czynników psychospołecznych w miejscu pracy – stresu oraz mobbingu.
Wszyscy otrzymali materiały informacyjno-promocyjne PIP dotyczące przepisów bhp, dyskryminacji i stresu w miejscu pracy.
Poznań Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu:
Małgorzata Radziszewska oraz Joanna Budzyńska-Jędraszczyk
uczestniczyły 23 i 24 stycznia br. w Dniach Kariery zorganizowanych
przez XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. W ramach programu
edukacyjnego Kultura bezpieczeństwa zaprezentowały film dotyczący tematyki prawa pracy dla podejmujących pierwszą pracę oraz
udzielały porad prawnych uczestnikom spotkania. Uczniowie i nauczyciele otrzymali materiały promocyjne pt.: Prawo pracy – pierwsze kroki, Rodzice w pracy, Czas pracy, Wynagrodzenie za pracę oraz Praca
w wakacje. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło
w niej udział około stu uczniów.
Kraków Okręgowy Inspektorat Pracy i Katedra Intermediów
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie są organizatorami konkursu dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych
pn. Stop dyskryminacji: w pracy; na ulicy; w domu. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest przeglądem twórczości studentów uczelni ar tystycznych oraz absolwentów z lat 2010/2011, bazujących
na technikach mediów elektronicznych takich jak video, animacja.
Konkurs trwa do 17 marca br. Jego regulamin i for mularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na stronie Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie: www.asp.krakow.pl
Zielona Góra W siedzibie Lubuskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego odbyło się 20 stycznia br. szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. W szkoleniu 60 rolników z terenu całego województwa lubuskiego wziął udział inspektor pracy
Janusz Pawlak, który omówił podstawowe zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. Organizatorem spotkania był Związek Zawodowy
Centrum Narodowe Młodych Rolników.
Poznań Dyskusja na temat planowanych w 2012 roku działań
w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy była najistotniejszym punktem obrad Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy. Posiedzenie z udziałem przedstawicieli OIP w Poznaniu odbyło się 20 stycznia br. w siedzibie Zarządu
Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność. Rozpoczynając obrady, jego przewodniczący Jarosław Lange podkreślił znaczenie wszystkich
inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
pracowników. Z kolei Krzysztof Fiklewicz, okręgowy inspektor
pracy w Poznaniu przedstawił działania zrealizowane w ramach Wiel-

kopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011 r. Przemysław Jachalski, starszy inspektor pracy, przekazał informację
o wypadkach przy pracy badanych przez inspektorów pracy OIP Poznań w 2011 r., zaś Grzegorz Stróżyk, nadinspektor pracy, omówił
program działań na rok bieżący.

Częstochowa Inspektorzy pracy z OIP Katowice, Oddziału
w Częstochowie uczestniczyli w seminarium Eksploatacja urządzeń
poddozorowych, które zostało zorganizowane przez częstochowski oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Centrum Promocji Bezpieczeństwa Technicznego 16 stycznia br. W spotkaniu wzięli również
udział strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Omówiono obowiązki pracodawców i kompetencje inspektorów UDT
wynikające z ustawy o dozorze technicznym oraz uprawniania, jakie
posiadają w tym zakresie inspektorzy pracy i strażacy. Szczegółowo
przedstawiono przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i urządzeń transportu bliskiego. Dyskusja wywiązała się zwłaszcza przy okazji omawiania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, spowodowanych przez niewłaściwą obsług lub eksploatację tego
typu urządzeń.
Białystok Emerytowani pracownicy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Białymstoku uczestniczyli 20 stycznia br. w tradycyjnym noworocznym spotkaniu. Jak co roku wzięli w nim udział: okręgowy in-

spektor pracy Marek Aleksiejuk oraz jego zastępcy – Jerzy Derpa i Jarosław Janowicz. Emeryci chętnie przychodzą na takie
spotkania, bo dzięki nim – jak mówią – na emeryturze nie tracą kontaktu z działalnością inspekcji pracy, której poświęcili często wiele lat
swojego życia.

Z GŁĘBOKIM ŻALEM
PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

PANA Henryka Kowalskiego
Głównego Inspektora Pracy w latach 1967-1987,
człowieka wielkiej szlachetności, dobroci i
skromności.
Rodzinie oraz Bliskim
składamy WYRAZY GŁĘBOKIEGO
WSPÓŁCZUCIA
Kierownictwo
i pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy

BUDMA 2012

O bezpieczeństwie pracy na targach budownictwa
Zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska uczestniczyła w konferencji
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Rola i odpowiedzialność nadzoru - podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2012, które odbyły się w Poznaniu w dniach
od 24 do 27 stycznia br.
Konferencję poprzedziła uroczystość
wręczenia nagród i wyróżnień pracodawcom – wykonawcom robót budowlanych,
w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy
Buduj Bezpiecznie 2011. Za najlepsze budowy uznano: rozbudowę terminala pasażerskiego por tu lotniczego Poznań-Ławica, realizowaną przez Hochtief Polska S.A. oraz remont i modernizację Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, realizowane przez Skanska S.A.

W konferencji zorganizowanej przez PIP, której współorganizatorem była Polska Izba
Gospodarcza Rusztowań wzięli udział m.in. Piotr Styczeń, wiceminister transportu
i budownictwa; Zbigniew Janowski, członek Rady Ochrony Pracy i przewodniczący
Związku Zawodowego „Budowlani”; Piotr Stanik, prezes Polskiej Izby Gospodarczej
Rusztowań; Lechosław Nowicki, sekretarz generalny Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa; Wiktor Piwkowski, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa a także przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami pracy oraz pracodawców realizujących inwestycje budowlane, służb
bhp, studenci wydziału budownictwa Politechniki Poznańskiej.
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Tematem wystąpień Krzysztofa Dudy, nadinspektora pracy oraz Krystyny Wasilewskiej, kierownika sekcji prawnej OIP Poznań była m.in. Rola nadzoru w przeciwdziałaniu
wypadkom przy pracy na budowach. Odpowiedzialność osób sprawujących nadzór na budowach. Z kolei Danuta Gawęcka, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań omówiła zagadnienia dotyczące Roli i odpowiedzialności nadzoru przy budowie i eksploatacji
rusztowań. Grzegorz Stróżyk, nadinspektor pracy z poznańskiego okręgu przedstawił
działania prewencyjne w budownictwie prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy.
Targi zgromadziły ponad 1400 wystawców z 33 państw. Imprezie towarzyszyły liczne pokazy, konferencje, seminaria. Inspektorzy pracy udzielali porad prawnych i technicznych
dotyczących bezpieczeństwa pracy na budowach.
Jacek Strzyżewski OIP Poznań
Zdjęcia: Marek Karlik

Podróże służbowe

Posłowie w GIP
Posłowie z Komisji do Spraw
Kontroli Państwowej Sejmu
RP zebrali się 25 stycznia br.
na wyjazdowym posiedzeniu
w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Zapoznali się
z organizacją i działalnością
kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy oraz z jej programem działania na 2012
rok. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie kierownictwa urzędu na czele z Anną
Tomczyk, głównym inspektorem pracy.
Przybliżając posłom VII kadencji Sejmu kierowany przez siebie urząd, Anna Tomczyk przypomniała, że polska inspekcja pracy ma już 93 lata.
Powołana dekretem Józefa Piłsudskiego była jedną z pierwszych instytucji odrodzonego Państwa Polskiego. Dziś półtoratysięczna kadra inspektorska wspomagana przez zatrudnionych w inspekcji
specjalistów z zakresu prawa, techniki,
administracji przeprowadza corocznie
ok. 90 tys. kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, legalności zatrudnienia, wyrobów wprowadzonych do obrotu
lub oddanych do użytku. Podejmuje liczne
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działania polegające na zapobieganiu
i ograniczaniu zagrożeń w środowisku
pracy, w tym zwłaszcza prewencyjne i promocyjne. Udziela każdego roku blisko
półtora miliona porad. Inicjuje przedsięwzięcia w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym.
W dyskusji posłowie wysoko ocenili pracę urzędu. Ich pytania dotyczyły głównie
różnych sfer działalności inspekcji oraz
problemów z zakresu przestrzegania prawa, z którymi stykają się na co dzień inspektorzy pracy.
Poseł Robert Telus z uznaniem wypowiadał się na temat prowadzonego przez
PIP poradnictwa. Określił je jako właściwy
kierunek działalności inspekcji, który powinien być rozwijany. Poseł Henryk Smolarz dziękował inspekcji pracy za dobrą
współpracę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innymi instytucjami
na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Wskazał zwłaszcza na podejmowane
wspólnie działania promocyjne i współpra-

Niekończąca się
opowieść
cę przy organizowaniu konkursów dla rolników.
Przewodniczący komisji poseł Arkadiusz Czartoryski, nawiązując zarówno
do kontekstu historycznego, jak i obecnego, stwierdził, że Państwowa Inspekcja
Pracy jest jednym z tych osiągnięć Polski,
które wyróżniają ją na terenie Europy.
W ocenie posłanki Brygidy Kolendy-Łabuś, PIP wzorowo spełnia misję zmierzającą do podnoszenia standardów przestrzegania prawa przez pracodawców.
Główny inspektor pracy Anna Tomczyk
przedstawiła także posłom, przyjęty wcześniej przez Radę Ochrony Pracy, program
działania PIP na 2012 rok.
W posiedzeniu uczestniczyli zastępcy
głównego inspektora pracy: Iwona Hickiewicz, Małgorzata Kwiatkowska,
Grzegorz Łyjak oraz dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.
Donat Duczyński
Biuro Informacji GIP
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Sebastian Senyszyn

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dość ciekawą ewolucją interpretacji zagadnienia podróży służbowych. W związku ze zmianami w rozumieniu charakteru wykonywanej pracy
pojawiła się szansa, że wynagrodzenia kierowców mogłyby
być faktycznym odzwierciedleniem rodzaju ich pracy, doświadczenia zawodowego oraz odpowiedzialności.
W dobie kryzysu zaistniała możliwość
podejścia do zagadnień wynagradzania
kierowców w sposób, który wspomoże
budżet państwa poprzez opodatkowanie
oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia faktycznie pobieranego przez kierowców.
Istotne przy tym jest rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, które okazało się czytelną i spójną wykładnią dotyczącą zagadnienia podróży służbowych.

Mniej służbowe?
Uchwała SN (sygn. akt II PZP 11/08)
rozstrzygająca kwestie podróży służbowych zapadła 19 listopada 2008 r. Wiązała się z zapytaniem prawnym o to, czy
„wykonywanie przez pracownika uzgodnionej między stronami pracy, która polega na stałym przemieszczaniu się na określonym obszarze, jest podróżą służbową
w rozumieniu art. 775 § 1 K.p.?”. Sentencja uchwały stanowi, że: Kierowca transpor tu międzynarodowego odbywający
podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze, jako miejsce świadczenia pracy
nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 K.p.
We wskazanym orzeczeniu znajdują się
też inne zagadnienia ściśle związane z interpretacją podróży służbowych, m.in. dotyczące tego, czy zawarte w art. 29 § 1
pkt 2 K.p. pojęcie miejsce wykonywania
pracy jest tożsame z pojęciem z art. 775
§ 1 K.p. – stałe miejsce pracy.
Wypowiedział się na ten temat skład
siedmiu sędziów SN. Na pytanie, czy swoboda w ustalaniu miejsca świadczenia pra2/2012 IP

cy zezwala na takie ukształtowanie miejsca świadczenia pracy, by obejmowało
ono pewien obszar geograficzny, a nie
stały punkt, czy stałe punkty – odpowiedź
jest jednoznaczna. Takie ukształtowanie
miejsca świadczenia pracy jest możliwe,
bowiem żaden przepis nie wyklucza takiego postanowienia umowy. Wypada też zasygnalizować, iż interpretacja przeciwna
– uniemożliwiająca określenia miejsca
świadczenia pracy na zasadzie określenia obszaru, na którym wykonuje pracę
pracownik mobilny – prowadziłaby do sytuacji, w której pracownicy mobilni nie
mieliby w ogóle oznaczonego miejsca pracy, co dyskryminowałoby tę grupę pracujących.
Definiując z kolei podróż służbową,
trzeba na wstępie wskazać, iż pracownicy
mobilni są grupą osób pracujących w warunkach stałego przemieszczania się
(podróży). Podróż nie stanowi u nich zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym
wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Tym bardziej możliwe i zarazem konieczne jest odmienne potraktowanie tej
grupy pracujących z punktu widzenia
art. 775 § 1 K.p. Wynika z niego bowiem
wprost, że podróż służbowa ma charakter
incydentalny. Podróż służbowa jest swoistą konstrukcją prawa pracy. Podstawę
for malną podróży służbowej stanowi
przede wszystkim polecenie wyjazdu, które winno określać zadanie oraz termin
i miejsce jego realizacji. Zadanie musi
być skonkretyzowane, nie może mieć charakteru generalnego. Nie jest zatem podróżą służbową wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach, gdy
przedmiotem zobowiązania pracownika

jest stałe wykonywanie pracy (zadań)
w tych miejscowościach. Trafne jest zatem spostrzeżenie, iż wykonywaniem zadania służbowego w rozumieniu art. 775
§ 1 K.p. nie jest wykonywanie pracy określonego rodzaju, wynikającej z charakteru zatrudnienia. Ta bowiem nigdy nie jest
incydentalna.
Pracownicy mobilni nie wykonują incydentalnie zadania związanego z oddelegowaniem poza miejsce pracy, lecz ich charakter pracy wymusza nieustanne
przebywanie w trasie. Nie ma zatem
do nich zastosowania ani hipoteza, ani
dyspozycja nor my prawnej zawar tej
w art. 775 § 1 K.p. Artykuł 775 § 1 K.p. nie
pozwala na ocenę, że pracownik stale jest
w podróży służbowej.

Opinia GIP w zgodzie
W przedmiotowej sprawie wypowiedział się główny inspektor pracy Tadeusz
Zając, wyraźnie nawiązując do przytoczonego orzeczenia: zgodnie z art. 775 § 1
K.p. podróżą służbową jest wykonywanie
przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.
Istotą podróży służbowej jest zatem wykonywanie przez pracownika zadań wyznaczonych przez pracodawcę w innym miejscu niż określone w umowie o pracę.
Ponadto, elementem charakteryzującym
podróż służbową jest okoliczność, iż pobyt
w miejscu wykonywania zadania służbowego jest z założenia tymczasowy, podstawę formalną podróży służbowej stanowi
polecenie wyjazdu, zaś sama podróż ma
charakter incydentalny w stosunku
do pracy wykonywanej zwykle przez pracownika w ramach jego obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę.(…)
Podróż służbowa, o której mowa
w art. 775 § 1 K.p. charakteryzuje się
więc tym, że jest odbywana poza miejscowością, w której znajduje się siedziba
pracodawcy lub poza stałym miejscem
pracy, na polecenie pracodawcy, w celu
wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Wszystkie wymienione elementy muszą wystąpić łącznie.
W świetle uchwały SN, w przypadku
pracowników, których praca związana jest
ze stałym przemieszczaniem się, np. kierowców, przedstawicieli handlowych, możliwe jest wskazanie w umowie o pracę jako miejsca pracy oznaczonego obszaru.
Wykonywanie pracy na tak określonym
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w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy, nie będzie stanowić podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1
K.p. Określając miejsce pracy, należy jednocześnie mieć na uwadze, że musi ono
odzwierciedlać rzeczywisty stan. Nieprawidłowe zatem będzie wskazanie w umowie o pracę zawartej z pracownikiem, którego rodzaj pracy związany jest ze stałym
przemieszczaniem się po określonym obszarze, siedziby pracodawcy jako miejsca
wykonywania pracy, jeżeli pracownik nie
będzie stale świadczył pracy w tej siedzibie, lecz na oznaczonym obszarze. Taki
sposób oznaczenia miejsca pracy nie
wskazywałby rzeczywistej przestrzeni,
w której pracownik jest stale zobowiązany świadczyć pracę.1

Niczym kierowcy
Wspomniane wątki znalazły wyraźne
rozwinięcie w kolejnych wyrokach SN,
w których podtrzymuje pogląd, że pracownicy mobilni nie są w podróży służbo-

wej. Jednocześnie w niektórych z nich
poszukuje rozwiązań, które pozwalałyby
na przyznanie takim pracownikom świadczeń rekompensujących wydatki ponoszone w związku z odbywanymi przez nich
podróżami.
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Pierwszą grupą zawodową, w stosunku
do której SN rozszerzył zastosowanie
omawianej uchwały, byli przedstawiciele
handlowi, którzy wykonują swoje obowiązki permanentnie się przemieszczając, czyli w sposób bardzo zbliżony do kierowców.
W wyrokach z 3 grudnia 2008 r.
(I PK 107/08 niepubl.) oraz z 27 stycznia 2009 r. (II PK 140/08 niepubl.) SN
przyjął, że przedstawiciele handlowi wykonujący obowiązki pracownicze na pewnym obszarze geograficznym nie przebywają w podróży służbowej.
W kolejnym z wyroków z 16 listopada 2009 r. (II UK 114/09 niepubl.) SN odniósł się także do instalatorów systemów
zabezpieczeń, którzy pracowali w terenie
na określonym obszarze geograficznym.
Wskazał, że w przypadku gdy zobowiązanie
pracownicze będące istotą obowiązków zatrudnionego jest wykonywane na geograficznie określonym obszarze, co jest zgodne z wolą stron stosunku pracy wyrażoną
w umowie o pracę, to obszar taki jest stałym miejscem pracy w rozumieniu art. 775

§ 1 K.p., a więc pracownik w trakcie wykonywania swoich czynności nie odbywa podróży służbowej. 2
Po publikacji tych wyroków, w umowach o pracę kierowców i innych pracowników tzw. mobilnych, pracodawcy coraz

częściej zaczęli stosować zapisy dotyczące miejsca świadczenia pracy – obszar
Europy, a nawet cały świat. Pojawili się
pracodawcy, którzy wykorzystując nową linię interpretacyjną, przestali wypłacać
diety a wynagrodzenie pozostawiając
na wcześniejszym poziomie, najczęściej
minimalnym.

Typowa, nietypowa
Zauważyć możemy, iż na przestrzeni
ostatnich lat, w orzecznictwie, coraz częściej przywoływana jest koncepcja tzw.
typowej i nietypowej podróży służbowej.
Geneza tej koncepcji wypływa z niekonsekwentnego postrzegania relacji zachodzących pomiędzy pojęciem miejsca
wykonywania pracy (art. 29 § 1 pkt 2
K.p.) a pojęciem stałego miejsca pracy
(art. 775 § 1 K.p.). Niejednokrotnie pomiędzy tymi pojęciami stawiany jest znak
równości, co jest założeniem niepożądanym, gdyż utożsamianie obydwu tych pojęć ma bezpośredni wpływ na błędne pojmowanie podróży służbowej. Należy
bowiem pamiętać, że pogląd dopuszczający możliwość bardzo szerokiego określania miejsca wykonywania pracy przez
wskazanie obszaru danego państwa czy
kontynentu, jest poglądem ugruntowanym zarówno w orzecznictwie, jak
i w doktrynie. W związku z tym, przypisanie temu pojęciu roli elementu decydującego podróży służbowej może sprawiać,
że w praktyce nie zaistnieje jedna z przesłanek podróży służbowej, jaką jest opuszczenie stałego miejsca pracy. W konsekwencji, w przypadku odpowiednio
szerokiego zakreślenia granic miejsca wykonywania pracy, pracownik będzie zobowiązany do przemieszczania się w jego
ramach bez prawa do przywilejów wynikających z tytułu odbywania podróży służbowej.3
Z uwagi na to, że przemieszczanie się
pracowników mobilnych nie jest podróżą
służbową, więc nie przysługują diety,
a wynagrodzenie na najniższym poziomie
jest mało satysfakcjonujące dla pracowników mobilnych SN w wyroku z 12 marca 2009 r. (II PK 198/08 niepubl.) przedstawił inny sposób rekompensaty za
niewypłacanie diet.
W uzasadnieniu wyroku czytamy, że
poza unormowaniami dotyczącymi podróży służbowych prawo pracy nie zawiera
szczególnych przepisów prawa ustawowego regulujących kwestię rekompensaty
przez pracodawców wydatków poniesioI P 2/2012

nych przez pracowników w związku z wyjazdami na polecenie pracodawcy, ale odpowiednie postanowienia dotyczące tych
kwestii mogą znaleźć się w przepisach
wewnątrzzakładowych. W związku z tym,
w ocenie sądu, sprawa ta nie została uregulowana w prawie pracy, a więc na podstawie art. 300 K.p. zachodzi potrzeba
rozważenia odpowiedniego zastosowania
w tej kwestii przepisów K.c.
W K.c. zawarto odpowiednie unormowanie w przepisach o zleceniu. Chodzi tutaj o art. 742 zd. 1 K.c., według którego
dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi.
W ocenie SN przepis ten nie jest sprzeczny z zasadami prawa pracy, a więc jak
najbardziej może znaleźć zastosowanie
w sprawach wymagających rozstrzygnięcia kwestii zwrotu pracownikowi kosztów
poniesionych przez niego w związku z wyjazdami, które nie zostaną uznane za podróż służbową.
W 2010 r. ustawodawca nie uwzględnił
dotychczasowej linii orzeczniczej SN
i ustawą z 12 lutego 2010 r. o zmianie
ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2010 r. U.
Nr 43, poz. 246) obowiązującą od 3 kwietnia 2010 r. spowodował powrót do stanu
sprzed listopada 2008 r., kiedy przeważał
pogląd, że kierowcy odbywają jednak podróże służbowe i mają prawo do wynikających z tego tytułu świadczeń.

Co się zmieniło?
Po pierwsze, dodano w art. 2 zawierającym słowniczek ustawowy pkt 7, w którym zamieszczona została definicja podróży służbowej używana na potrzeby grupy
zawodowej kierowców. Po drugie, dodano
art. 21a, który stanowi, że kierowcy
w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego,
ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 § 3-5 K.p.
Porównując dotychczasową definicję
podróży służbowej wynikającą z art. 775
§ 1 K.p., w której jako obligatoryjne wskazuje się:
● odbywanie jej poza miejscowością,
w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy;
● na polecenie pracodawcy;
● w celu wykonania określonego
przez pracodawcę zadania;
2/2012 IP

oraz nowe rozumienie podróży służbowej przyjęte dla kierowców, należy zauważyć, że dwa elementy są wspólne, a mianowicie polecenie pracodawcy oraz
wykonanie zadania służbowego.
Obie definicje różni w sposób zasadniczy miejsce wykonywania zadania służbowego. W K.p. jest bowiem mowa o jego wykonywaniu poza miejscowością,
w której jest siedziba pracodawcy, lub
poza stałym miejscem pracy, a w przypadku kierowców poza miejscowościami, w których znajduje się siedziba praco dawcy i inne miejsca prowadzenia
przez niego działalności.
Definicja podróży służbowej kierowców
odwołuje się więc do pojęcia stanowiska
pracy kierowcy, a nie do miejsca pracy kierowcy, jak wynika to z art. 775 § 1 K.p.
Takie działanie ustawodawcy należy
uznać za słuszne z jednego punktu widzenia. Spowoduje ono, że w praktyce
nie trzeba będzie określać miejsca pracy
kierowcy jako siedziby pracodawcy, żeby
móc wypłacać diety za każdy wykonany
przewóz drogowy, co dotychczas często
miało miejsce.4
Wobec tego, aktualnie mamy trzy kategorie rozumienia podróży służbowych:
● typowej podróży służbowej pracowników w oparciu o przepisy K.p.;
● podróży służbowej kierowców;
● nietypowej podróży służbowej pracowników tzw. mobilnych.

Kontrowersyjne
zarobki
Oczywiście pod ewentualną rozwagę
można poddać równość wobec prawa
określonych grup pracowników z jednej
strony, z drugiej zaś prawo do wolności
wyboru wykonywanego zawodu/pracy,
ze wszystkimi konsekwencjami tego wyboru.
W związku ze stałym odbywaniem podróży służbowych kierowcom przysługują
diety, które wraz z wynagrodzeniem zasadniczym stanowią ekwiwalentność ich
pracy. Diety są nieopodatkowane, więc
duża część środków finansowych wypłacanych kierowcom nie zasila Skarbu Państwa, o co Urzędy Skarbowe toczą od wielu lat batalię.
Zwrócił również na to uwagę Sąd Najwyższy w końcowej części uzasadnienia
orzeczenia wskazanego na wstępie,
stwierdzając, iż w różnych sytuacjach faktycznych pracownicy mobilni mogą zostać pokrzywdzeni przez swych praco-

dawców, którzy nie respektują zasady wynagradzania według rodzaju pracy i doświadczenia zawodowego, odpowiedzialności i wysiłku.
Rozważając zagadnienia związane
z poruszanym tematem poza literą prawa pracy, można przywołać kontekst finansowy lub zakresu ubezpieczenia społecz ne go tej pro ble ma tyki. Sze roko
zwraca również uwagę na to w swoich
wywo dach Sąd Naj wyższy w skła dzie
zwykłym. Od diet nie są uiszczane składki na ZUS i nie są odprowadzane podatki. Należy zauważyć, że pracownicy mobilni mogą zostać pokrzywdzeni przez
tak sfor mułowaną wykładnię, iż za każdy dzień w trasie należy im się rekompensata (diety), która nie jest wliczana
do podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i tym
samym nie jest objęta świadczeniami
ZUS na wypadek zdarzenia losowego.
W takiej sytuacji za swą pracę pracownicy mobilni nie otrzymują należnego wynagrodzenia, lecz tylko zwrot kosztów
utrzymania.5

Czas pokaże
Dualizm w regulacjach prawnych, a także rozbieżności interpretacyjne zdecydowanie nie służą spójności, zarówno samych przepisów, jak i ich rozumienia.
Niemniej jednak, pomimo tych rozbieżności, przepisy prawa w zakresie podróży służbowych są wyraźnie określone,
przynajmniej w zakresie dotyczącym
znacznej większości pracowników. Czas
pokaże, czy przyjęte rozwiązania prawne
sprawdziły się oraz jakie będzie odzwierciedlenie ich stosowania.
Sebastian Senyszyn
OIP Zielona Góra

Przypisy
1

Stanowisko Głównego Inspektora
Pracy z 20 października 2009 r. GPP-364023-199/09.
2
„Podróże służbowe pracowników mobilnych” Łukasz Prasołek, Monitor Prawa
Pracy 7/2010.
3
„Czasowe delegowanie do innego
państwa a zagraniczna podróż służbowa”
dr Piotr Wąż, Monitor Prawa Pracy 10
/2010.
4
„Podróże służbowe pracowników mobilnych” ibidem.
5
Patrz II PZP 11/08.
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Prawo

Wykroczenia przed sądem
Uczestnictwo w postępowaniu sądowym daje możliwość nie tylko szerszego spojrzenia na pracę inspektora pracy ale jest również okazją do obserwowania postępowania sądowego z perspektywy oskarżyciela. Kilka interesujących orzeczeń oraz spraw związanych z postępowaniem
przed sądem wydają się godne uwagi. Orzeczenia zapadłe w przedstawionych sprawach funkcjonują już w obrocie prawnym.
W pierwszej ze spraw celem inspektora
pracy było ustalenie, czy rozwiązanie umowy o pracę z przewodniczącym związków
zawodowych można było zakwalifikować
jako rażące naruszenie przepisów dotyczących rozwiązywania umowy o pracę. Badany przypadek dotyczył pracownika pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji
Międzyzakładowej Związków Zawodowych,
którego stosunek pracy, z uwagi na pełnioną funkcję, był chroniony.
A oto ustalony przebieg zdarzeń.
W pierwszej kolejności pracodawca wystąpił do związków zawodowych z pytaniem dotyczącym pracowników chronionych. Po otrzymaniu aktualnej listy
związkowców podlegających ochronie wystosował kolejne pismo, informujące o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z przewodniczącym związków zawodowych.
Zawierało ono obszerne uzasadnienie tej
decyzji. W odpowiedzi Komisja Międzyzakładowa ZZ nie wyraziła zgody na rozwiązanie umowy o pracę z chronionym związkowcem. Mimo tego, pracodawca
skierował do pracownika pismo zatytułowane: Rozwiązanie umowy o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracownika. W uzasadnieniu wskazano, że rozwiązanie umowy o pracę następuje skutkiem działań
pracownika szkodzących interesom pracodawcy.
Opisany stan faktyczny, w ocenie inspektora pracy, stał się wystarczający by
skierować wniosek o ukaranie do sądu.
W trakcie postępowania przed sądem potwierdzone zostały okoliczności sprawy
znane z postępowania kontrolnego. Rozpoznając sprawę, rzeszowski sąd skupił
się głównie na okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę, bagatelizując kwestię rozwiązania umowy
o pracę pracownika chronionego. Dowo-
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dy zebrane w sprawie nie przekonały jednak sądu, który uniewinnił obwinionego.
Co ciekawe, podobny stan faktyczny
dał podstawę do wydania odmiennego
orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Leżajsku.
W trakcie kontroli inspektor pracy
ustalił, że przewodnicząca związków zawodowych w kontrolowanym zakładzie pracy
została zwolniona w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Ustalono ponadto, że pracodawca uprzednio zwrócił się do związków zawodowych działających w zakładzie
z pismem w sprawie zamiaru rozwiązania
umowy o pracę. Związki, podobnie jak
w pierwszym przypadku, nie wyraziły zgody. Pomimo ich sprzeciwu pracodawca
skierował do pracownika pismo rozwiązujące umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Inspektor pracy uznał, że zostały spełnione przesłanki wykroczenia z art. 281
pkt 3 K.p. i skierował wniosek o ukaranie
do sądu. Orzeczenie, które zapadło w sprawie rażącego naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę, w treści odbiegało od orzeczenia Sądu Rejonowego
w Rzeszowie. Sąd dopatrzył się bowiem
w tym przypadku naruszenia przepisów
i ukarał obwinionego grzywną.
Podkreślenia wymaga fakt, iż pierwszy z opisanych, jak i drugi wyrok zapadły
w granicach jednego okręgu sądowego.

Bez kary za opóźnienia
Innym przykładem może być wniosek
o ukaranie skierowany przeciwko osobie
zarejestrowanej jako bezrobotna, która nie
poinfor mowała PUP w ter minie 7 dni
o fakcie podjęcia pracy zarobkowej w oparciu o umowę cywilno-prawną. Obowiązek
ten wynika z art. 119 ust. 2 w zw. z art. 74

ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Sąd
Rejonowy uniewinnił obwinionego od zarzucanego mu czynu uzasadniając, iż obwiniony spełnił ciążący na nim obowiązek, realizując go wprawdzie 10 dni po podjęciu
pracy, jednak przed dniem przeprowadzenia kontroli inspektora pracy. Sąd zinterpretował zapis ust. 3 art. 119 poprzez uznanie, że brak odpowiedzialności za popełniony czyn nastąpi, jeżeli sprawca poinformuje PUP przed dniem przeprowadzenia tj. zakończenia w całości kontroli inspektora pracy.
Oskarżyciel publiczny nie podzielił stanowiska zaprezentowanego przez sąd.
Złożył od omawianego wyroku apelację.
Podkreślił cel, jaki miał ustawodawca,
ustanawiając przytoczony przepis, i jak
marginalne miałby on znaczenie, gdyby
wystarczyło poczekać bezkarnie na pojawienie się kontroli w zakładzie, aby zrealizować również wtedy zgodnie z prawem
swój obowiązek. Sąd Okręgowy jednak,
wbrew oczekiwaniom inspektora pracy,
utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.
Kolejny przypadek w naszej ocenie wart
refleksji to wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Okolicznością, która zwraca uwagę, jest powtarzalność działań zarówno
po stronie inspekcji pracy, jak i po stronie
sądu orzekającego. Kontrolowany pracodawca to podmiot funkcjonujący dzięki dotacjom skarbu państwa, które wpływają
raz na sześć miesięcy. Nie wystarczają one
jednak na wszystkie zobowiązania pracodawcy, konsekwencją czego jest realizowanie świadczeń pracowniczych z opóźnieniami sięgającymi w niektórych
przypadkach do pół roku. Fakt ten jest odnotowywany każdorazowo przez inspektora pracy wykonującego czynności w opisywanym podmiocie. W trakcie ostatnich
I P 2/2012

trzech kontroli podmiotu na przestrzeni
około trzech lat, opisana sytuacja stawała
się każdorazowo podstawą do sformułowania wniosków o ukaranie w związku
z naruszeniem przepisów dotyczących terminowego wypłacania wynagrodzenia
za pracę. Badający sprawę Sąd Rejonowy
w Rzeszowie dążył do wyjaśnienia okoliczności, które wpływały na rytm wypłaty wynagrodzeń. Wyjaśnienia obwinionych, zeznania świadków, jak również dokumenty
przedkładane przez obwinionych i ich
obrońców wykazywały niemożliwość zarówno bardziej racjonalniejszego wydatkowania środków przekazywanych pracodawcy, jak i statutowy zakaz podejmowania
działalności gospodarczej mogącej przynosić dochód. Niemożliwość spełnienia
świadczeń pracowniczych wykazywana była w tak jaskrawy sposób, iż orzekający
sędziowie za każdym razem uniewinniali
obwinionych.

nięciem materiału dowodowego zgromadzonego przez inspektora pracy. W tej
sytuacji sąd zarządził przeprowadzenie
dowodu w postaci opinii instytutu. Z treści kolejnej opinii, podobnie jak z opinii
biegłego, wynikało, że ponownie oparto
się jedynie na oględzinach urządzenia
po naprawie, z pominięciem dokumentacji fotograficznej inspektora pracy.
Sąd, w oparciu o zebrany materiał dowodowy, uniewinnił obwinionego od zarzutu popełnienia czynu z art. 283 K.p.
W uzasadnieniu do wyroku można było
przeczytać, iż sąd obdarzył walorem wiarygodnych dowodów zarówno opinię biegłego, jak i instytutu, pomimo wykazanego przez oskarżyciela publicznego błędu
w metodzie prowadzenia badania.

W postępowaniu w sprawach o wykroczenia, obwiniony swój wniosek składa
po rozpoczęciu rozprawy, jednak sąd jego
rozpoznaniem zajmuje się dopiero
po odebraniu od obwinionego wyjaśnień,
które mają tutaj decydujące znaczenie.
Odpowiednie stosowanie art. 64 § 2 K.p.
o.w. oznacza, że warunkiem uwzględnienia wniosku o skazanie bez dalszego prowadzenia postępowania dowodowego jest
to, aby wyjaśnienia obwinionego w świetle ujawnionego materiału dowodowego
nie budziły wątpliwości. Stąd też zawarcie
w ustawie tak sfor mułowanego zapisu
wskazuje na to, że sąd – po zapoznaniu
się z aktami sprawy w tym również z wyjaśnieniami samego obwinionego – nie
może mieć wątpliwości, co do sprawstwa
obwinionego i jego winy. Zatem obwiniony w swych wyjaśnieniach nie może kwestionować czynu ani negować swojej odpowiedzialności, gdyż warunek ten nie
byłby wówczas spełniony. Przyznanie się
obwinionego do winy nie jest wprawdzie
tutaj, tak jak i w prawie karnym, warunkiem formalnym jednak oczywistym jest,
że gdy obwiniony nie przyznałby się
do popełnienia zarzucanego mu czynu,
wówczas problematyczne byłoby przyjęcie, że okoliczności czynu nie budzą wątpliwości.
Różnica pomiędzy procedurą kar ną
a postępowaniem w sprawach o wykroczenia polega na konstrukcji przepisów
art. 73 K.p.o.w. i art. 387 K.p.k. W prawie
karnym brak, bowiem postawionego warunku ustalenia wyjaśnień, które nie będą budzić wątpliwości. Stąd też sędziowie
rozpatrujący wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia mogą skazać obwinionego zgodnie z jego wnioskiem tylko
wtedy, gdy jego wyjaśnienia potwierdzają zarówno popełnienie czynu, okoliczności wskazane we wniosku o ukaranie
jak i winę.
W jednym z przypadków w sądzie rejonowym w okręgu OIP w Rzeszowie wniosek o dobrowolne poddanie się karze został rozpatrzony przez sąd pozytywnie,
pomimo nieprzyznania się obwinionego
do zarzucanego mu czynu. Sąd poprzez
analogię zastosował praktykę stosowaną
w prawie karnym.

§

Powypadkowe zdjęcia

Kolejna kwestia, która zwróciła uwagę
oskarżycieli Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Rzeszowie, wynikła w trakcie postępowania przed Sądem Rejonowym
w Ropczycach. W trakcie badania okoliczności wypadku przy pracy inspektor pracy ustalił, że jedną z najważniejszych przyczyn, był stan maszyn, przy których
pracował poszkodowany. Inspektor ustalił między innymi, iż osłony urządzenia nie
spełniają swych funkcji ochronnych.
Na potwierdzenie wykonał zdjęcia bezpośrednio po wypadku. Inspektor skierował
do pracodawcy nakaz zawierający decyzje
mające na celu dostosowanie maszyn
do obowiązujących standardów. Z późniejszych kontroli inspektora pracy wynikało,
że pracodawca po zakończeniu kontroli
dokonał przeróbek osłon urządzenia
przy którym doszło do wypadku.
Do Sądu w Ropczycach trafił wniosek
zarzucający pracodawcy niezapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy poprzez wyposażanie stanowisk
pracy w urządzenia nie spełniające minimalnych warunków bezpieczeństwa.
W trakcie postępowania sądowego obrońca obwinionego starał się udowodnić, iż
osłony urządzenia spełniały wymagania
bezpieczeństwa pracy. Wniesiono o opracowanie opinii przez biegłego. Jego ocena została w całości oparta na oględzinach dokonanych w momencie, kiedy
sporne urządzenia zostały już dostosowane do wymagań bezpieczeństwa, z pomi2/2012 IP

Gdy obwiniony
się przyzna

Rozpatrzmy teraz kwestię przyznania
się obwinionego do winy w odniesieniu
do instytucji dobrowolnego poddania się
karze.
Zgodnie z art. 73 i art. 64 Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia
obwinionemu przysługuje prawo do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania
na rozprawie do złożenia wniosku o skazanie go w określony sposób bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Z takiej samej możliwości może skorzystać odpowiednio oskarżony w procesie
kar nym na podstawie art. 387 K.p.k.
W pierwszym przypadku warunkiem jest,
aby okoliczności popełnienia czynu i wyjaśnienia obwinionego nie budziły wątpliwości oraz nie zgłosił sprzeciwu oskarżyciel publiczny i oskarżyciel posiłkowy,
jeżeli występował w sprawie (art. 64 § 2).
W drugim przypadku okoliczności popełnienia przestępstwa nie mogą budzić wątpliwości a cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia
rozprawy w całości oraz nie sprzeciwi się
temu prokurator a także pokrzywdzony.
W procedurze karnej, zgodnie ze stanowiskiem zawar tym w Postanowieniu
Sądu Najwyższego (Izba Karna z 22 maja 2006 r. II K K 355/2005), formalne
nieprzyznanie się do winy nie zostało
określone w art. 387 K.p.k. jako przesłanka negatywna do uwzględnienia wniosku przewidzianego w tym przepisie. Stąd
też nieprzyznanie się oskarżonego do winy nie jest przeszkodą do uwzględnienia
takiego wniosku, jeżeli pozostałe warunki zostały spełnione.

Czas jest ważny
Skupimy się teraz na czasie popełnienia wykroczenia w świetle Postanowienia
Sądu Najwyższego z 25 maja 2010 r.
I KZP 4/10.
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Odpowiedzialność za wykroczenie popełnione z zaniechania możliwa jest tylko
w wypadku naruszenia obowiązku określonego działania. Wykroczenie to jest zorientowane czasowo w tym sensie, że karalne jest zaniechanie odpowiadające
czasowo obowiązkowi działania. Może
więc być ono popełnione jedynie w tym
czasie, w którym sprawca zgodnie ze swoim obowiązkiem powinien działać w określonym kierunku i w określony sposób.
Ten obowiązek nie może być naruszony
w czasie następującym po upływie terminu, gdyż wówczas można jedynie stwierdzić, że wykroczenie zostało już popełnione. Dalsze zaniechanie naruszałoby
wprawdzie obowiązek (postanowienie dotyczyło obowiązku opłacenia składek
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłania dokumentów), ale nie naruszałoby
już obowiązku takiego działania w terminie, ponieważ z jego upływem byłby to już
obowiązek niewykonalny. Wówczas o naganności i karalności decydowałaby ocena zobowiązanego do działania nie przed,
lecz po upływie terminu.
Zatem zachowaniem podlegającym
ocenie jest zaniechanie mające miejsce
w czasie, w którym zobowiązany dysponował możliwością terminowego dopełnienia obowiązku. Za czas popełnienia wykroczenia należy więc przyjąć moment
początkowy sytuacji, w której zobowiązany nie wykonał nałożonego na niego obowiązku. Dlatego też w przypadku niewypłacenia pracownikom przez pracodawcę
wynagrodzenia za pracę w ustawowym
terminie do 10 kolejnego miesiąca, inspektor pracy powinien w zarzucie sformułować – zgodnie z uzasadnieniem
wskazanego postanowienia – do 10 danego miesiąca nie wykonał ciążącego
na nim obowiązku, a nie od 11 danego
miesiąca.
Na zapisach omawianego postanowienia Sądu Najwyższego opierają się niektórzy sędziowie w sądach rejonowych
w okręgu rzeszowskim oraz w Sądzie
Okręgowym w Rzeszowie, modyfikując
tym samym w wydanym wyroku czas popełnienia czynu, wskazując jednocześnie
inspektorom pracy na prawidłowe konstruowanie daty w zarzutach kierowanych
wniosków o ukaranie.

Konwencja

o pracy na morzu

Pod koniec ubiegłego roku Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył podpis pod ustawą o ratyfikacji konwencji o pracy
na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie 23 lutego 2006 r.
Przyjęta przez Międzynarodową Organizację Pracy Konwencja o pracy na morzu
(Maritime Labour Convection 2006
– MLC 2006) ustanawia skonsolidowane
standardy pracy na morzu, które dotychczas regulowane były przez 36 tak zwanych
konwencji marynarskich, jednym protokołem i 31 zaleceniami. Zgodnie z postanowieniami konwencji, wejdzie ona w życie
po upływie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania przez Dyrektora Generalnego (MOP) jej ratyfikacji przez 30 państw
członkowskich, których łączny udział w całkowitym światowym tonażu brutto statków wynosi co najmniej 33%. Według stanu na 1 kwietnia 2011 r. konwencję
ratyfikowało 12 państw, których udział
w światowym tonażu floty handlowej przekracza już 33%.
Obok międzynarodowej konwencji
o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania
im świadectw oraz pełnienia wacht
(STCW), konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (MARPOL), ta konwencja stanowi niejako
czwarty filar międzynarodowego prawa
morskiego, który zapewnić powinien całościową ochronę praw marynarzy związanych z wykonywaniem pracy na statkach.
Odpowiedzialnością za stosowanie postanowień konwencji obciążono państwo,
którego banderę podnosi statek. Obowiązki państw pochodzenia marynarzy ograniczają się do inspekcji i monitorowania kwestii naboru i pośrednictwa pracy, natomiast
państwo portu, do którego zawinął statek,
zgodnie z jej postanowieniami, uzyskało
prawo do inspekcji statków podnoszących
banderę państw-stron konwencji.

Konwencji część pierwsza
Aleksandra Kalka
Dominika Gromska-Lonc
OIP Rzeszów
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Bernard Dąbrowski

Maritime Latour Convection 2006
– MLC 2006 posiada strukturę nietypową

dla innych konwencji MOP. Część pierwsza konwencji, to artykuły zawierające
zobowiązania ogólne państw członków
konwencji, ustalenia definicji użytych
w konwencji wyrażeń, a także określenie, iż ma ona zastosowanie do wszystkich marynarzy i statków handlowych,
przy czym wątpliwości, co do uznania
do zastosowania jej wobec konkretnej osoby lub statku, pozostawia do rozstrzygnięcia właściwej władzy Państwa Członka.
Część ta wymaga od rządów państw,
które ją ratyfikowały, aby ich wewnętrzne
przepisy regulowały minimalne standardy
pracy marynarzy, do których zalicza ona:
wolność zrzeszania się, prawo do rokowań
i zawierania układów zbiorowych, eliminację wszelkich form pracy przymusowej,
skuteczną likwidację pracy dzieci, likwidację dyskryminacji w obszarze zatrudnienia i wykonywania zawodu, prawo do spełniającego norm bezpieczeństwa miejsca
pracy, odpowiednich warunków zatrudnienia, godnych warunków przebywania
i pracy na statku, ochronę zdrowia, opiekę medyczną i społeczną.
Pozostałe ar tykuły części pierwszej
mają charakter prawno-organizacyjny
funkcjonowania konwencji.
Do tekstu części pierwszej została dołączona nota wyjaśniająca, dotycząca prawideł i kodeksu konwencji o pracy na morzu, która wskazuje, że ar tykuły
powiązane są z zawartymi dalej prawidłami i kodeksem, stanowiącymi odpowiednio część II i III Konwencji.

Prawidła konwencji
Zarówno artykuły (zawarte w części I),
jak i prawidła ustanawiają podstawowe
prawa, zasady i zobowiązania Państw
Członkowskich i mogą one zostać zmienione tylko przez Konferencję MOP.
Całość „Prawideł i Kodeksu” podzielona jest na pięć tytułów:
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● Minimalne wymagania dla marynarzy do pracy na statku;
● Warunki zatrudnienia;
● Zakwaterowanie, zaplecze rekreacyjne, wyżywienie i przyrządzanie posiłków;
● Ochrona zdrowia, opieka medyczna
i ochrona socjalna;
● Zgodność i egzekwowanie.
Kodeks zawiera szczegóły wdrażania
poszczególnych prawideł do których przypisane są:

– części A – bezwzględnie obowiązujące normy – zastępujące dotychczasowe
konwencje tematyczne oraz
– części B – wytyczne nieobowiązujące bezwzględnie – zastępujące dotychczasowe zalecenia.
I tak na przykład: w tytule 4. „Ochrona
zdrowia, opieka medyczna, ochrona socjalna i zabezpieczenie społeczne”, prawidło 4.1 „Opieka medyczna na statku i lądzie” stawia za cel „ochronę zdrowia
marynarzy i zapewnienie im natychmiastowego dostępu do opieki medycznej
na statku i lądzie” i nakłada na każde państwo członkowskie obowiązki:
1) zapewnienia, by marynarze na statkach pływających pod jego banderą byli
objęci odpowiednimi środkami na rzecz
ochrony ich zdrowia oraz mieli dostęp
do natychmiastowej i właściwej opieki
medycznej podczas pracy na statku;
2) by ta ochrona zdrowia i opieka medyczna były bezpłatne;
3) by marynarze na terenie państwa
członka potrzebujący natychmiastowej pomocy medycznej mieli dostęp do placówek medycznych na lądzie na jego terytorium;
4) by wymagania dotyczące ochrony
zdrowia marynarzy na statku były jak najbardziej zbliżone do powszechnie dostępnych dla pracowników na lądzie.
Rozwinięcie obowiązków państwa
członkowskiego w zakresie prawidła 4.1.
zawierają (bezwzględnie obowiązujące)
normy, z których pierwsza to: Norma 4.1
„Opieka medyczna na statku i lądzie”,
po czym następują bardziej szczegółowe
wytyczne (nie obowiązujące bezwzględnie) B4.1, wskazujące sposoby realizacji
takich zagadnień, jak:
B4.1.1 – Zapewnienie opieki medycznej,
B4.1.2 – Formularz karty zdrowia,
B4.1.3 – Opieka medyczna na lądzie,
B4.1.4 – Pomoc medyczna innym statkom i współpraca międzynarodowa,
2/2012 IP

B4.1.5 – Osoby pozostające na utrzymaniu marynarzy.
Po normie 4.1 i związanych z nią wytycznych, następują dalsze, zbudowane
w podobny sposób.
Wspomnieć należy, iż tytuł 4 obejmuje
również zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy objęte prawidłem 4.3
– „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa
oraz zapobieganie wypadkom”, nor mą
o tym samym tytule i z odpowiednimi wytycznymi, przypominającymi wymagania
działu X Kodeksu pracy.

Nowe obowiązki
Jak wspo mniano na wstępie, MLC
2006 jest konsolidacją wcześniej uchwalonych „marynarskich” konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i większość zawar tych w niej po stanowień
miało również swoje miejsce w tych konwencjach, jakkolwiek były one ratyfikowane przez poszczególne państwa wybiórczo. Jednym z nowych obowiązków,
jakie nakłada konwencja, jest obowiązek
posiadania przez każdy statek o pojemności 500 GT* i powyżej, uprawiający
żeglugę międzynarodową morskiego certyfikatu pra cy i de kla racji zgod no ści
z wymogami konwencyjnymi, które to
dokumenty wydawane są przez organy
morskiej administracji państwa, którego banderę podnosi statek.
Jednym z celów sformułowania, w formie konwencji MLC 2006, międzynarodowego morskiego prawa pracy, było zmuszenie państw tzw. dogodnych bander
do przestrzegania minimalnych standardów w niej zawartych. Służyć temu ma
uprawnienie i obowiązek „państwa portu”
do przeprowadzania inspekcji na statkach
obcych bander, a także system przyjmowania i rozpatrywania skarg marynarzy.

Konwencja
a sprawa polska
W Polsce wiele z podstawowych wymagań konwencji MCL 2006 posiada już
szczegółowe unormowania prawne. Negocjacje trójstronne w sprawie nowej ustawy
o pracy na morskich statkach handlowych
zostały praktycznie zakończone i weszły
one na ścieżkę legislacyjną. Ustawa ma
zawierać, nieobjęte powszechnym prawem
pracy, przepisy szczególne dla marynarzy,
wynikające m.in. z postanowień konwencji.
Jednym z postanowień projektu ustawy
jest delegacja dla ministra właściwego

ds. gospodarki morskiej do wydania w trybie rozporządzenia nowych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych, przy czym,
zgodnie z wytyczną MLC 2006, pod uwagę powinny być wzięte unormowania zawarte w wydawnictwie Międzynarodowej
Organizacji Pracy „Zapobieganie wypadkom na pokładach statków na morzu
i w porcie” z 1996 r. (Accident prevention
on board ship AT sea and in port).
Dla nas, Polaków, rzeczywistość w żegludze morskiej jest jednak mało budująca, z uwagi na fakt, że armatorzy statków
objętych konwencją MLC 2006 rejestrują statki pod tanimi banderami, stąd również nowa ustawa „żeglarska”, jak i wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie
będą prawdopodobnie skierowane do realnych podmiotów.
Polską banderę podnoszą setki statków małych i specjalistycznych, o pojemności brutto poniżej 200 GT, nieobjętych
konwencją ani przepisami projektowanej
ustawy o pracy na morskich statkach handlowych, uprawiających morską żeglugę
krajową, przybrzeżną, i na akwenach osłoniętych. Wydaje się, iż szczególnych unormowań prawnych wymaga prawo pracy
marynarzy zatrudnionych na tych statkach. Wynika to m.in. z faktu, że zagrożenia dla życia i zdrowia na nich często są
nawet wyższe niż na dużych jednostkach
konwencyjnych, wymagania kwalifikacyjne marynarzy na tych statkach zatrudnionych objęte są tymi samymi normami.
Niezbędnym jest wydanie szczególnych
przepisów dotyczących czasu pracy, uregulowanie wymagań zdrowotnych itp. Należy również wydać dla załóg tych statków
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
zawierające – oprócz zasad bezpiecznej
pracy – wymagania dotyczące minimalnych warunków bytowych, w zależności
od rodzaju uprawianej żeglugi i czasu jednorazowego przebywania na nich.
Postulat ten, wielokrotnie już formułowany, jak do tej pory nie znalazł odzewu
w kręgach związanych z żeglugą, a dla inspektora pracy brak tych unormowań stanowi poważne utrudnienie w pracy.
Bernard Dąbrowski
OIP Gdańsk

*) GT (Gross tonnage) – miara pojemności brutto statku wyrażona w jednostkach niemianowanych odpowiadających pojemności 100 stóp sześciennych
tj. ok. 2,83 m3.
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Podsumowanie
Wojewódzkiego konkursu
plastycznego Zagrożenia
wypadkowe.

Konkurs w ramach akcji Bezpieczne Lato
w Domu Harcerza w Gdańsku.

Dzieci biorące udział w konkursie w ramach akcji
Bezpieczne Lato w Bazie Obozowej w miejscowości Olpuch.

Szkolą, doradzają, nagradzają
Przedsięwzięcia prewencyjno-promocyjne realizowane przez OIP w Gdańsku.
Pracodawcy i pracownicy, studenci, młodzież szkolna, a także rolnicy, wiejskie dzieci są adresatami różnorodnych projektów prewencyjno-promocyjnych. W minionym roku inspektorzy pracy, pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji kontynuowali takie działania jak np. szkolenia, olimpiady,
konkursy, prelekcje. Byli obecni na najważniejszych uroczystościach i wydarzeniach w regionie.

Seminarium dla studentów Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej.

Szkolenie uczniów klas maturalnych
w kampanii Poznaj swoje prawa w pracy
w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Gdańsku.

Pomorskie podsumowanie konkursów i programów prewencyjnych
Państwowej Inspekcji Pracy podczas gali w Muzeum Historycznym
Miasta Gdańska – Dworze Artusa.

Szkolenie dotyczące pierwszej pomocy
w programie edukacyjnym Kultura bezpieczeństwa.

Wymagania minimalne

Obrabiarki

do metali

Krzysztof Ostasiewicz

Wymogi dotyczące eksploatacji maszyn w Unii Europejskiej
określone zostały w dyrektywie 89/655/EEC, potocznie zwanej „narzędziową”, uaktualnionej dyrektywami 95/63/EC
i 2001/45/EC. Określono tam najniższe dopuszczalne wymagania techniczne, tzw. wymagania minimalne w odniesieniu
do użytkowanych (starych) maszyn, a także wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania zarówno maszyn nowych, jak i starych. Dotyczą one także nowych maszyn nieobjętych postanowieniami dyrektywy maszynowej i innych dyrektyw nowego podejścia (np. narzędzi ręcznych, drabin).
Dyrektywa narzędziowa została wprowadzona do prawodawstwa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745), które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2003 r. Rozporządzenie to określa zasady użytkowania
i kontroli wszystkich maszyn, niezależnie
od daty wprowadzenia do obrotu (daty produkcji). Ponadto w rozdziale trzecim określono minimalne wymagania techniczne,
które muszą być spełnione przez wszystkie
maszyny wprowadzone do obrotu (wyprodukowane) przed 1 maja 2004 r. Termin dostosowania maszyn do tych wymagań wyznaczony został do 1 stycznia 2006 r.
Obowiązek powyższy spoczywa na pracodawcy użytkującym maszyny.

Tak stanowi rozdział 3
Minimalne wymagania techniczne dla
maszyn określone w rozdziale trzecim
rozporządzenia w paragrafach od 9 do 19
dotyczą następujących aspektów:
● elementów sterowniczych;
● ostrzeżenia przed uruchomieniem
maszyn;
● układów sterowania;
● zatrzymania normalnego i awaryjnego;
● ochrony przed zagrożeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami
i emisją gazu;
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● oparów, płynu lub pyłu;
● stateczności maszyn;
● ochrony przed następstwem ode-

rwania lub rozpadnięcia się części maszyn;
● ochrony przed elementami ruchomymi;
● oświetlenia miejsc i stanowisk pracy
lub konser wacji maszyn;
● zabezpieczenia przed oparzeniami
i odmrożeniami;
● urządzeń ostrzegawczych, stosowania maszyn zgodnie z przeznaczeniem;
● bezpieczeństwa przy konser wacji
maszyn, odłączania ich od zasilania, bezpieczeństwa dostępu do różnych miejsc
maszyn związanych z ich użytkowaniem;
● ochrony przed pożarem i wybuchem;
● zagrożeniem prądem elektrycznym.
Dla maszyn mobilnych i służących
do podnoszenia ładunków w tym samym
rozdziale rozporządzenia w paragrafach
od 20 do 25 określone zostały dodatkowe
minimalne wymagania techniczne dotyczące m.in.:
● ochrony przed wciągnięciem pod koła lub gąsienice pojazdu;
● zabezpieczenia przed przewróceniem lub jego skutkami;
● specyfiki sterowania, stateczności,
zabezpieczenia ładunku przed upadkiem,
ochrony przed uderzeniem pracownika
ładunkiem.
Minimalne wymagania określone
w omawianym przepisie mają w większości przypadków formę bardzo ogólną. Nie
zawierają one konkretnych rozwiązań

technicznych, które należy zastosować,
aby te wymagania spełnić. Zapisy w rozporządzeniu wskazują jedynie na rodzaj zagrożeń, przed którymi należy chronić pracownika. Konkretne rozwiązanie zależy
od rzeczywistych zagrożeń w danym miejscu pracy. W celu ich sprecyzowania można kierować się wymaganiami, odnoszącymi się do aspektów bezpieczeństwa
oraz doboru i stosowania technicznych
środków bezpieczeństwa, określonymi
w normach zharmonizowanych typu B.
Pomocne mogą być też rozwiązania określone w normach zharmonizowanych typu C, dotyczących konkretnych rodzajów
maszyn. Należy jednak pamiętać, że minimalne wymagania techniczne nie oznaczają stosowania takich samych rozwiązań, jak w przypadku zasadniczych
wymagań dotyczących maszyn nowych.

nych elementów maszyny. Znaczna liczba
nieprawidłowości dotyczy też opracowania i udostępniania zatrudnionym pracownikom prawidłowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
użytkowanych maszyn, dokonywania kontroli maszyn, wyposażenia ich w urządzenia do całkowitego odłączania od źródeł
energii oraz nieodpowiednie oświetlenie
miejsc pracy przy maszynach.

Przykłady z wybranego
zakładu
Wskazane nieprawidłowości stwierdzano najczęściej w obrabiarkach do metali
wykonanych we własnym zakresie przez
użytkowników – w tzw. samoróbkach
– choć w znacznej mierze dotyczyły one
też starych maszyn wyprodukowanych fabrycznie. Występowały one szczególnie
w zakładach branży metalowej, gdzie obrabiarki te stanowią większość parku maszynowego użytkowanego w toku produkcji. Ale także w zakładach innych branż,
gdzie obrabiarki do metali wykorzystywane są głównie do prac remontowych i naprawczych.
W zakładach branży metalowej powszechnie spotykane są niespełniające
minimalnych wymagań, wykonane we własnym zakresie, prasy hydrauliczne. Przykłady takich maszyn przedstawiają fotografie pras służących do tłoczenia tzw.
gąsiorów, wykorzystywanych w zakładzie
produkcji pokryć dachowych. (Fot. 1 i 2)
W maszynach tych zastosowano tłoczniki o konstrukcji otwartej. Pracodawca-użyt-

A życie sobie
Chociaż termin dostosowania parku maszynowego do wymagań minimalnych upłynął 1 stycznia 2006 r., kontrole prowadzone przez inspektorów pracy w dalszym
ciągu udowadniają, że wielu pracodawców
nie podjęło nawet próby dokonania przeglądu i oceny maszyn pod względem spełniania przez nie wymagań minimalnych.
W roku 2009, zgodnie z harmonogramem
PIP, kontrolowano pod tym względem
wszystkie rodzaje maszyn do obróbki metali, natomiast w roku 2010 i w bieżącym
– maszyny do obróbki plastycznej.
Wyniki prowadzonych kontroli wskazują, że w dalszym ciągu znaczna część
obrabiarek do metali, wyprodukowanych
przed 1 maja 2004 r., nie została dostosowana do wymagań minimalnych. Nieprawidłowości dotyczą najczęściej wykonania w maszynach prawidłowych osłon
i urządzeń ochronnych zapobiegających
dostępowi do stref niebezpiecznych, zapewnienia w nich odpowiednich elementów sterowniczych, w tym ich oznakowania, wyposażenia maszyn w urządzenia
do zatrzymania awaryjnego, oznakowania maszyn znakami i bar wami bezpieczeństwa.
Kontrole wskazują ponadto, że wykonane w ocenianych maszynach osłony i urządzenia ochronne często skonstruowane
są w sposób niewłaściwy, bez zachowania
odległości bezpieczeństwa zapobiegających dostępowi do stref niebezpiecznych.
Często można je swobodnie zdemontować bez użycia narzędzi, a ich zdjęcie nie
zatrzymuje ruchu roboczego niebezpieczI P 2/2012

Fot. 1

kownik nie dokonał w ogóle przeglądu
i oceny tych maszyn pod kątem spełniania
przez nie wymagań minimalnych. Kontrola obrabiarek, dokonana przez inspektora
pracy, wykazała, że nie spełniają one większości wytycznych umieszczonych w rozdziale trzecim rozporządzenia dotyczącego
tych wymagań. Nie posiadały one:
● urządzeń ochronnych uniemożliwiających włożenie rąk w strefę niebezpieczną (pomiędzy tłok i matrycę), zarówno
przez operatora, jak i jego pomocnika,
gdyż maszyny te wymagały obsługi dwuosobowej;
● oburęcznego sterownia ruchem roboczym tłoka, który wywoływany był
przez naciśnięcie jednego przycisku stycznika, uruchamiającego siłownik hydrauliczny, który w trybie ręcznym wykonywał
ruch roboczy w dół i zatrzymywał się, natomiast w trybie automatycznym – ruch
roboczy w dół i samoczynny powrót do pozycji spoczynkowej;
● układu sterowniczego umożliwiającego wywołanie kolejnego ruchu roboczego maszyny, tylko poprzez kolejne naciśnięcie przycisku sterującego – stałe
przytrzymanie tego przycisku powodowało wyzwalanie ciągłych ruchów roboczych,
bez potrzeby uprzedniego zwolnienia
omawianego elementu sterującego.
Ponadto:
● przyciski i elementy sterownicze
umieszczone na pulpitach sterowniczych
pras oraz umieszczone na korpusach maszyn wyłączniki główne prądu nie zostały
oznakowane w sposób umożliwiający zidentyfikowanie ich funkcji;

Fot. 2
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Fot. 3

● wyłączniki główne prądu nie posiadały możliwości zablokowania ich w pozycji „wyłączony”;
● na prasach nie umieszczono piktogramów informujących o zagrożeniach:
mechanicznym – niebezpieczeństwie
zmiażdżenia/obcięcia palców; elektrycznym – porażenia prądem oraz wytrysku
płynu pod ciśnieniem;
● wyłączniki awaryjne maszyn nie zostały umieszczone na żółtym tle, natomiast w przypadku ich użycia nie odłączały one napędu pomp hydraulicznych,
a tylko zasilanie pulpitów sterowniczych
pras;
● opracowane dla pras instrukcje bhp,
dotyczące ich obsługi zawierały hasła dotyczące ogólnej organizacji pracy w zakresie bezpieczeństwa, nie odnosząc się
szczegółowo do sposobu pracy na tych
maszynach z podaniem opisów i schematów elementów sterowniczych umieszczonych na tych maszynach oraz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych,
stwarzających zagrożenia dla życia lub
zdrowia pracowników;
● oświetlenie miejsc pracy przy maszynach nie spełniało wymogów polskiej
normy.
W tym zakładzie również maszyny wyprodukowane fabrycznie, tj. wszystkie linie
technologiczne służące do tłoczenia blach
trapezowych, blacho-dachówki i blach pła-
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Fot. 4

Prasa do wciskania łożysk, eksploatowana w firmie produkującej wózki paletowe.
skich (10 linii wyprodukowanych i zamontowanych przez producenta z Finlandii)
nie spełniały wymagań minimalnych. Nie
wykonano w nich urządzeń ochronnych
(np. osłon) uniemożliwiających włożenie
rąk do strefy niebezpiecznej i pochwycenie
ich przez obracające się wałki formujące
blachę, pomiędzy którymi tłoczona jest
blacha rozwijana z bębna. W pobliżu powyższej strefy zamontowano tylko linki bezpieczeństwa zatrzymujące całe linie technologiczne w sytuacjach awaryjnych.
Widać to na fotografii. (Fot. 3)

gań minimalnych, użytkowanych w kontrolowanych zakładach, przedstawiają zdjęcia. Jak wykazała kontrola inspektora pracy, dla żadnej z nich pracodawcy nie
dokonali w ogóle przeglądu i oceny tych
maszyn pod kątem spełniania przez nie
wymagań minimalnych. (Fot. 4)
Maszyny nie wyposażono w urządzenie
ochronne zapobiegające możliwości włożenia ręki pomiędzy stemplem, a obrabianym detalem w czasie ruchu roboczego tłoka, podczas gdy nie posiadała ona oburęcznego sterowania. Prasy nie oznakowano ponadto piktogramami ostrzegawczymi
informującymi o zagrożeniach występujących przy jej obsłudze, natomiast jej elementów sterowniczych informacją o ich
przeznaczeniu. (Fot. 5)
Maszyny nie wyposażono w urządzenie
ochronne zapobiegające możliwości włożenia ręki pomiędzy stemplem, a obrabianym detalem w czasie ruchu tłoka, podczas gdy nie posiadała ona oburęcznego

mimośrodowe wyprodukowane fabrycznie,
co przedstawiają zdjęcia. W przytoczonym
przykładzie, użytkownicy tych maszyn również nie zrobili przeglądu i oceny pod kątem spełniania przez nie wymagań minimalnych. (Fot. 6 i 7)
Maszyna ta nie została wyposażona we
właściwe urządzenie ochronne zapobiegające możliwości włożenia ręki w strefę
niebezpieczną pomiędzy stemplem, a obrabianym detalem (w układzie roboczym
otwartym), podczas gdy nie posiadała ona
oburęcznego sterownia – ruch roboczy
suwaka dokonywany był poprzez naciśnięcie nożnej dźwigni, która po przytrzymaniu wyzwalała automatyczny cykl pracy
suwaka – wykonywał on cały czas ruchy
robocze. Wykonana w maszynie osłona
nie eliminuje całkowicie możliwości włożenia dłoni w strefy niebezpieczne
od strony stanowiska operatora, tj. strefy
cięcia blachy oraz roboczej wału mimośrodowego i suwaka.

Fot. 8

Prasa mimośrodowa PMS-10 z tłocznikiem o konstrukcji otwartej,
eksploatowana w zakładzie produkującym elementy instalacji odgromowych.

Fot. 5

Fot. 6

Jan Lipiański, Bezpieczne odśnieżanie dachów. Ulotka przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczną pracą przy odśnieżaniu dachów. Zdaniem autora, ze
względu na ciągłe ryzyko poślizgnięcia i upadku – odśnieżanie na dachach powinno być organizowane z nadzwyczajną ostrożnością. Strome dachy powinny odśnieżać
wyłącznie firmy specjalistyczne, które posiadają dokumenty potwierdzające kompetencje
w tej dziedzinie.

Stare prasy mimośrodowe

20

Fot. 7

Publikacja jest adresowana do osób pracujących bezpośrednio przy odśnieżaniu. W planie
wydawniczym PIP przewidziana jest kolejna publikacja dotycząca tego zagadnienia. Broszura
ukaże się przed kolejnym sezonem odśnieżania.

Prasa PMS-105 prod. niemieckiej służąca do cięcia pasków blachy na piły eksploatowana w zakładzie produkcji pił trakowych.
sterowania. Ponadto prasy nie wyposażono w układ sterowniczy umożliwiający
uruchomienie pompy hydraulicznej tylko
poprzez celowe zadziałanie na ten układ
bez względu na przyczynę zatrzymania,
w instalację przeciwporażeniową
przed dotykiem pośrednim ani w wyłącznik awaryjny. Obrabiarki nie oznakowano
też piktogramami ostrzegawczymi informującymi o zagrożeniach występujących
przy jej obsłudze oraz nie opracowano
dla niej instrukcji bhp.

Prasa do wciskania sworzni eksploatowana w usługowym zakładzie ślusarskim.

posiadał zabezpieczenia przed jego użyciem przez osoby nieuprawnione. Na prasie nie umieszczono piktogramów informujących o zagrożeniach występujących
przy jej obsłudze. Maszyny nie wyposażono w urządzenie tzw. skoku pojedynczego, umożliwiające wywołanie ruchu roboczego suwaka tylko poprzez celowe
zadziałanie na ten układ bez względu
na przyczynę zatrzymania – ciągłe przytrzymanie przycisków sterownia oburęcznego, ewentualnie pedału startowego nożnego prasy, powodowało wyzwalanie
ciągłych ruchów roboczych suwaka, bez
potrzeby uprzedniego zwolnienia elementów sterujących. Nie opracowano dla niej
też odpowiedniej instrukcji bhp, uwzględniającej m.in. sposób obróbki i pracy, opis
elementów sterowniczych, sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych. Oświetlenie miejsc pracy przy maszynie nie
spełniało wymogów polskiej normy.
Krzysztof Ostasiewicz
OIP Białystok

Wydawnictwa PIP

Prasy hydrauliczne
bez minimum
Przykłady innych pras hydraulicznych
tzw. samoróbek niespełniających wyma-

ryjnych. Oświetlenie miejsc pracy
przy maszynie nie spełniało wymogów
polskiej normy. (Fot. 8)
W tej maszynie nie wykonano prawidłowej osłony koła zamachowego. Osłona istniejąca nie eliminowała możliwości dotknięcia centralnej części tego koła
od strony korpusu prasy oraz na obwodzie poprzez otwór do ustawiania. Prasy
nie wyposażono w wyłącznik awaryjny.
Nie zapewniono ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz jej szafki sterowniczej a drzwiczek
szafki nie zamknięto w sposób umożliwiający ich otwarcie tylko osobom upoważnionym np. za pomocą odpowiedniego
klucza lub narzędzia. Przyciski i elementy sterownicze umieszczone na pulpicie
sterowniczym prasy, jej kor pusie oraz
na szafce sterowniczej nie zostały oznakowane w sposób umożliwiający zidentyfikowanie ich funkcji. Przełącznik trybu pracy prasy: sterownie nożne/oburęczne nie

W kontrolowanych zakładach w dalszym
ciągu często spotyka się też niedostosowane do wymagań minimalnych stare prasy

Maszyny nie wyposażono w urządzenie
służące do całkowitego odłączenia jej
od zasilania energią elektryczną – instalacja elektryczna obrabiarki została bezpośrednio wpięta w instalację elektryczną
obiektu zakładu bez zastosowania, np.
układu wtyk-gniazdo, czy chociażby głównego wyłącznika prądu. Przyciski sterownicze umieszczone na prasie nie zostały
oznakowane w sposób umożliwiający zidentyfikowanie ich funkcji. Ponadto
na maszynie nie umieszczono piktogramów infor mujących o występujących
przy jej obsłudze zagrożeniach. Nie opracowano dla niej też instrukcji bhp,
uwzględniającej m.in. sposób obróbki
i pracy, opis elementów sterowniczych,
sposób postępowania w sytuacjach awaI P 2/2012

Tomasz Borkowski, Bhp na stacjach lpg
Ulotka adresowana jest do operatorów zatrudnionych
na stacjach lpg. W formie zdjęć oraz krótkich opisów,
autor publikacji, zwraca szczególną uwagę na czynności zabronione podczas prac związanych z magazynowaniem i dystrybucją gazu. Omawia podstawowe zasady
bezpiecznego napełniania zbiorników samochodów gazem lpg. Doradza, w jaki sposób postąpić w przypadku
pożaru instalacji gazowej oraz określa obowiązki prowadzącego stację lpg. Ulotka jest źródłem dobrych rad, które pomogą operatorowi w zachowaniu bezpieczeństwa pracy.
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Zagrożenia przy produkcji okien z PCV

Okna pod kontrolą
Tomasz Werdoni

Proces produkcji okien niesie ze sobą wiele zagrożeń wynikających głównie z eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Począwszy od przygotowania profili, cięcia stali, łączenia wzmocnień z profilami PCV, zgrzewania i oczyszczenia ram, kończąc na montażu okien oraz
zapakowaniu zestawów na stojaki. Kontrole w zakładach produkujących wyroby z tworzyw
sztucznych, w szczególności okna i drzwi z PCV uwidoczniły te zagrożenia.
Celem kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy było rozpoznanie oraz wyeliminowanie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz podjęcie działań w celu
zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia
w przyszłości. Dotyczyły one także wyposażenia pracownikówi i użytkowania przez nich
środków ochrony indywidualnej w związku
z eksploatacją maszyn.

Frezarki i zgrzewarki
Kontrole wykazały, iż najwięcej nieprawidłowości dotyczy wszelkiego typu frezarek
wykorzystywanych do wykonywania otworów
technologicznych w PCV. Nie posiadały one
zabezpieczeń wykluczających możliwość rozpoczęcia i kontynuacji procesu obróbki
przy zaniku ciśnienia w układzie zasilania
(sprężonym powietrzem) uchwytu pneumatycznego przeznaczonego do mocowania obrabianego materiału. Brak blokady wykluczającej możliwość przystąpienia do procesu
obróbki materiału, który nie został prawidłowo umocowany (dociśnięty) systemem pneumatycznym – stwarza możliwość wystąpienia
zagrożeń związanych z przypadkowym odrzutem obrabianego materiału. Kolejnym
uchybieniem zaobserwowanym w maszynach
np. kopiująco-frezujących jest zastosowanie

sterowania jednoręcznego, polegającego
na możliwości wprowadzenia narzędzia
w ruch poprzez zadziałanie na pojedynczy
włącznik działający z podtrzymaniem. Takie
rozwiązanie jest niebezpieczne, gdyż umożliwia przypadkowe wprowadzenie drugiej ręki
operatora do nieosłoniętej strefy niebezpiecznej, przy włączonej maszynie.
Stwierdzono również szereg nieprawidłowości związanych z możliwością bezpośredniego dostępu do strefy roboczej przekładni
pasowych przenoszących napęd z silników
na wrzeciona w trakcie pracy maszyny.
Problemy związane z frezarkami dolnowrzecionowymi dotyczą stosowania niepełnych
osłon głowicy frezarskiej, które nie zabezpieczają przed bezpośrednim dostępem
do niepracującej części narzędzia. Podczas
pracy obrabiarki naraża to operatora na zagrożenie pochwycenia lub odcięcia palców/ręki przez obracające się wrzeciono lub
narzędzie tnące.
Kolejną grupą maszyn, na które należy
zwrócić uwagę, stanowią zgrzewarki czterogłowicowe wykorzystywane do zgrzewania
pod kątem prostym maksymalnie czterech
profili PCV w ramę. Najczęstsze nieprawidłowości, zauważone podczas oględzin tego typu maszyn, dotyczą braku zastosowania odpowiednich urządzeń ochronnych od strony

Widok stałej osłony strefy roboczej przekładni pasowej przenoszącej napęd
z silnika na wrzeciono, która nie zapewnia odległości bezpieczeństwa od mechanizmu napędowego (po lewej). Zainstalowana osłona zabezpieczająca
(po prawej).
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bocznych zgrzewarek, wykluczających możliwość bezpośredniego dostępu do strefy narzędziowej w trakcie ich pracy. To umożliwia
dostęp do stref roboczych ruchomych głowic zgrzewających po stałej i ruchomej stronie zgrzewarek z lustrem zgrzewającym i pionowym dociskiem.
Wszystkie zgrzewarki zostały ustawione
w szeregu na terenie hali produkcyjnej. Urządzenia ochronne w postaci barier świetlnych
zamontowane od strony operatora są zsynchronizowane indywidualnie z każdą z maszyn. To umożliwia swobodny dostęp do stref
roboczych głowic zgrzewających zgrzewarek
sąsiednich, a w przypadku zadziałania na kurtynę świetlną powoduje zatrzymanie pracy
jednej z nich.
Opisane nieprawidłowości wynikają
przede wszystkim z oszczędności przy zakupie nowych wyrobów przez pracodawców
oraz braku wyobraźni u osób montujących
maszyny w liniach technologicznych.

Inne aspekty
bhp
1) Ocena ryzyka zawodowego: pracodawcy lekceważąco podchodzą do tematu
oceny ryzyka zawodowego. Nie dokonują
aktualizacji oceny ryzyka oraz nie identyfikują najważniejszych zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Pomijany jest
fakt, iż pracownicy produkcji często wykonują pracę w narażeniu na działanie hałasu o natężeniu przekraczającym dopuszczalne progi.
Pracodawcy, szukając oszczędności, rezygnują m.in. z dokonywania badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia, które
występują w środowisku pracy.
Brak identyfikacji czynników szkodliwych
powoduje, iż pracowników nie informuje się
o zagrożeniach i nie określa się środków profilaktycznych zmniejszających możliwość ich
wystąpienia.
2) Środki ochrony indywidualnej: zwrócono szczególną uwagę na wyposażenie pracowników oraz na użytkowanie środków
ochrony indywidualnej. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły:
2/2012 IP

Bariery świetlne zainstalowane od strony operatora dla każdej ze zgrzewarek.
● dopuszczania do pracy pracowników
bez wymaganych środków ochrony indywidualnej;
● braku opracowania instrukcji określającej warunki stosowania środków ochrony
indywidualnej ze szczególnym uwzględnieniem czasu i przypadków, w których powinny być używane;
● wyposażania pracowników wykonujących czynności polegające na ręcznym przenoszeniu szyb zespolonych w niewłaściwe
środki ochrony indywidualnej.
3) Instrukcje dotyczące bhp: pracownicy
produkcji na stanowisku szklenia okien wykonują czynności związane z ręcznym przenoszeniem materiałów trudnych do uchwycenia, tj. szyb zespolonych różnego formatu ze
stojaka i układaniem ich w przygotowanych
wcześniej ramach okiennych. Następnie kompletne zestawy szybowe transportowane są
przy użyciu wózków paletowych w wyznaczone miejsca na placu zakładu. Przy większych
gabarytach wyrobów powyższe zadania wykonywane są w składzie dwuosobowym.
Kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie braku opracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej ręcznych
prac transportowych, instrukcji bhp na stanowisku szklenia okien, instrukcji bhp dotyczą-

cej magazynowania i składowania materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji
oraz niewłaściwego doboru miejsca składowania towaru.

Przyczyny
nieprawidłowości
Podstawową przyczyną naruszania przez
pracodawców przepisów prawa pracy, w tym
technicznego bezpieczeństwa pracy, jest
brak chęci oraz zainteresowania w zakresie
rozwoju bezpieczeństwa i higieny pracy.
W pierwszej kolejności przedsiębiorcy dążą
do poprawy wyników sprzedaży, co wiąże się
głównie z polepszaniem jakości produkowanych wyrobów oraz zwiększaniem produkcji. Na szczęście część przedsiębiorców
– przeważnie nieświadomie – w celu
poprawy jakości i zwiększenia ilości produkowanego asortymentu decyduje się na zakup
nowoczesnych maszyn i automatyzację procesów, co bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wśród przyczyn mających związek z naruszaniem przepisów prawa pracy oraz bhp
można wyróżnić:
– lekceważenie zasad oraz przepisów bhp
przez pracodawcę i pracowników;

– brak znajomości przez pracodawców zagadnień z zakresu bhp oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy;
– niewłaściwe i nierzetelne wypełnianie
zadań przez osoby pełniące obowiązki służby
bhp;
– szukanie oszczędności finansowych
kosztem ograniczeń w dziedzinie bhp;
– niska świadomość pracowników w zakresie ryzyka zawodowego (błędy w opracowanych dokumentacjach dotyczących oceny ryzyka oraz nieinfor mowanie pracowników
o ryzyku, jakie wiąże się z wykonywaniem
przez nich prac na określonych stanowiskach).
Przeprowadzone kontrole wykazały przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa
pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa
pracy. Przyczyną ujawnionych nieprawidłowości jest m.in. lekceważenie zagrożeń
przez pracodawców, pracowników i przez
osoby sprawujące nadzór. Pracodawcy nie
przywiązują należytej wagi do opracowania
i udostępnienia pracownikom instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych maszyn
oraz procesów technologicznych ze wskazaniem na zachowanie się w sytuacjach awaryjnych. Ponadto w ocenie ryzyka nie identyfikuje się najważniejszych zagrożeń
występujących na stanowiskach pracy. Brak
identyfikacji zagrożeń powoduje, iż pracowników nie informuje się o tych zagrożeniach
i nie określa środków profilaktycznych
zmniejszających wystąpienie ryzyka. Głównie w małych zakładach użytkowane są maszyny produkcji rzemieślniczej, które trudno jest doprowadzić do stanu zapewniającego bezpieczne ich użytkowanie. Niewłaściwy stan techniczny eksploatowanych
urządzeń jest następstwem braku inwestycji
ze strony pracodawców w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych
przedsiębiorstwach.
Tomasz Werdoni
OIP Białystok

Zabezpieczenie w postaci łańcucha, uniemożliwiające dostęp do strefy roboczej od bocznej strony zgrzewarek Hollinger. Takie rozwiązanie nie zabezpiecza przed swobodnym dostępem do stref roboczych ruchomych głowic zgrzewających po stałej i ruchomej stronie zgrzewarki z lustrem zgrzewającym i pionowym dociskiem. Ponadto istnieje
zagrożenie poparzeniem w wyniku kontaktu z elementami zgrzewającymi.
2/2012 IP
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Kapitał
dodany
– Wielowątkowość działalności firmy i wszechstronność
jej pracowników, paradoksalnie sprzyjają dbałości
i bezpieczeństwu pracy
– z przekonaniem twierdzi
Jerzy Cera, który jest właścicielem zakładu branży papierniczej z Krakowa, Inter
Cera. Na potwierdzenie swoich słów wskazuje na Dyplom Państwowej Inspekcji
Pracy, który jest powodem
jego dumy.
Głównym zadaniem firmy Inter Cera jest
hurtowa sprzedaż kartonu i papieru. Zakład
ma też własne maszyny papiernicze, które
umożliwiają dopasowanie towaru do wymagań klienta. – To jest jak z szyciem na miarę, pod oczekiwania odbiorców – tłumaczy
Cera. – Klient jest zadowolony, bo nie przepłaca za produkt odpowiadający jego
potrzebom, my – gdyż w ten sposób minimalizujemy koszty produkcji. Takie rozwiązanie ma oczywiście wpływ na liczbę zagrożeń. Te jednak w fir mie są na bieżąco
monitorowane. Ostatnio także w związku
z udziałem w programie prewencyjnym PIP,
którego zwieńczeniem jest uzyskanie specjalnego dyplomu – dodaje.
W zakładzie pracuje dziesięć osób, ale
szef twierdzi, że tę liczbę należy mnożyć
przynajmniej razy dwa. Wynika to z tego, że
nie ma ścisłej specjalizacji pracy, a pracownicy muszą mieć wszechstronne umiejętności. Przykładem jest kierownik hurtowni
Zenobia Piskorz. Zajmuje się nie tylko
sprzedażą, lecz także gospodarką magazynową, ściąganiem należności i całą stroną ekonomiczną fir my. Doskonale wie np., że
na bezpieczeństwo pracy nie wolno skąpić
pieniędzy. Zgoła inaczej postrzegają to nieraz inni pracodawcy, którzy zaniedbania
w tej dziedzinie tłumaczą zbyt wysokimi
kosztami.
Nieobecność dwóch czy trzech pracowników w dużej firmie jest czasami niezauwa-
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żalna. W małej przekłada się nie tylko na wynik ekonomiczny, ale w pewnych sytuacjach
na jej być, albo nie być. To dlatego m.in. pracownik w Inter Cera, który jest wykrawaczem na produkcji musi mieć uprawnienia
operatora wózków widłowych, żeby móc zastąpić magazyniera. Ten z kolei, w razie potrzeby, uruchomi maszynę i będzie ją obsługiwał.
W tym wszystkim ważna jest umiejętność przewidywania pewnych sytuacji. Także tych, które mogą skutkować wypadkami
przy pracy. Dlatego właśnie nigdy w tej firmie nie czeka się z przeglądem maszyn
do ostatecznego terminu. Zdarza się, że są
one wykonywane częściej niż wymagają tego przepisy.

By się sprawdzić
Udział hur towni papieru z Krakowa
w programie prewencyjnym PIP, związany
ze zdobyciem dyplomu, wynikał z chęci
sprawdzenia, czy wszystko, co jest związane
z funkcjonowaniem zakładu, jest zgodne
również z przepisami prawa pracy, bhp itd.
O zgodności przekonany jest właściciel firmy. Jego zdaniem potwierdzają to zarówno
ter minowość wypłaty wynagrodzeń, jak
i fakt, że zakład wciąż się rozwija. Nigdy

też nie doszło w nim do wypadku przy pracy. Inspektor pracy, który w związku z przystąpieniem do rywalizacji o Dyplom PIP,
dokładnie skontrolował każdy dział, zwrócił
jednak uwagę na pewne niedoskonałości,
m.in. na konieczność poprawy oznakowania układów komunikacyjnych zakładu.
Wskazał też na pewne zagrożenie występujące podczas cięcia papieru. Powstaje wtedy odpad w postaci ścinków papieru i kartonu. Są one transpor towane magistralą
pneumatyczną do specjalnego pojemnika
znajdującego się w innym pomieszczeniu.
Tam pracują wentylatory wysokoobrotowe,

które wciągają tę zawartość, tnąc odpady
na kawałki. Tam też są one poddawane procesowi belowania. Inspektor pracy przestrzegał przed występującym zapyleniem,
które może grozić samozapłonem pyłu papier niczego. Nikt w fir mie do końca nie
zdawał sobie z tego sprawy. Dopiero inspektor pracy uświadomił, jak bardzo może być
to niebezpieczne. Opowiedział, jakie mogą
być skutki wybuchu pyłu np. w silosach zbożowych, gdy ważące kilka ton przykrywy odrzucane są na odległość kilkuset metrów.
To przemówiło do wyobraźni. Bez specjalnych nakazów, nie patrząc na koszty, wyeliminowano to zagrożenie. Doprowadzono
przedmuch do pomieszczenia, w którym
występowało zapylenie. Wykluczono również zagrożenie przegrzewania, w szczególności w lecie, gdy występowało duże nasłonecznione. Teraz w tych pomieszczeniach
nie ma już materiałów łatwopalnych.
Uszczelniono silniki, przełączniki, gniazda.
Tam, gdzie zachodziła taka konieczność,
wymieniono te elementy na nowe. Podobnie
jak skrzynki bezpiecznikowe.
– Wprowadzając zmiany, wyszliśmy z założenia, że jeśli zniszczone zostanie wyposażenie, będzie to oczywiście strata firmy. Jeśli jednak przy tym zginie lub ucier pi
człowiek, to znaczy, że doszło do sytuacji,

która absolutnie nie powinna mieć miejsca
– wyjaśnia z naciskiem właściciel firmy. I dodaje: – W biznesie chodzi przecież nie tylko
o majątek firmy, ale przede wszystkim o ludzi, bo to od nich zależy jej byt.
O wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem pracy w hurtowni kartonu i papieru z Krakowa dba fir ma zewnętrzna,
a ściślej jej specjalista Marek Witek. Choć
został zatrudniony bardziej ze względów formalnych, gdyż wymagają tego przepisy, to
okazało się, że jego pomoc jest nieoceniona.
To on powiedział o programie prewencyjnym PIP. Przekonał do niego właściciela
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hurtowni. Pomógł argument, że w ten sposób inspekcja pracy chce pracodawcom pomagać, a nie ich karać, jak ma to miejsce
w przypadku rutynowych kontroli.
Kiedyś w hurtowni już była kontrola z inspekcji pracy. Jedno z zaleceń dotyczyło
oświetlenia w zakładzie, jego natężenia, liczby punktów świetlnych. Przeprowadzono
wówczas dokładne badania i wykonano zmiany, choć nie ze wszystkimi zgadzał się właściciel hurtowni. Do dziś uważa, że poprzednie, założone pięć lat wcześniej oświetlenie,
było wystarczające. Poniósł wtedy dość
znaczne koszty, które mógł przeznaczyć
na inne inwestycje.
Jerzy Cera twierdzi, że w obecnych realiach ilość obowiązków spadających na pracodawcę jest bardzo duża i wymaga specjalistycznej wiedzy np. prawniczej. To jest tak
absorbujące, że pracodawca nie może skupić się na docelowej działalności firmy. Jedynym wyjściem staje się zlecenie poszczególnych zadań fir mom zewnętrznym. Takie
rozwiązanie jest niestety dość kosztowne,
a nie wszystkich pracodawców na to stać.
Zrozumiał jednak, że dużym ułatwieniem
może być udział właśnie w programach prewencyjnych PIP, kiedy inspektorzy pracy
doradzą, podpowiedzą i sprawdzą.

Misja, a nie wytykanie
błędów
Właściciel hurtowni kartonu i papieru
sam brał udział w szkoleniach prowadzonych przez inspekcję pracy, będących jednym z elementów programu Zdobądź Dyplom PIP. Przyznaje, że po pierwszym
z nich był przerażony, gdy usłyszał, na ile
spraw będzie musiał zwrócić uwagę. Zarówno jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, jak
i techniczną czy zagadnienia bhp. Początkowo myślał nawet o wycofaniu się. Jednak,
przy wsparciu behapowca, przeszedł kolejny etap związany z samokontrolą opartą na
liście kontrolnej. Uważa, że zagadnienia tam
zawar te nie są proste. Jeśli pracodawca
na bieżąco nie śledzi zmian w przepisach,
może mieć problemy z jej realizacją. Dlatego duże znaczenie, także psychologiczne,
ma tu możliwość korzystania z pomocy inspektora pracy. Chociaż sam z niej nie skorzystał, to jest przekonany, że większość
pracodawców oczekuje współpracy i większej uwagi ze strony inspektora pracy. A ten
na ogół ma zbyt mało czasu, by porozmawiać, doradzić.
Jerzy Cera chciałby, aby inspektor przychodził do zakładu z misją do wypełnienia,
a nie z nastawieniem na wytykanie błędów.
Jest zdania, że tylko wtedy programy prewencyjne PIP będą miały sens. Inspektor
powinien mieć też dużo pokory i w żadnym
razie nie może traktować pracodawcy z pozycji władzy, czy monopolu na wiedzę i ra2/2012 IP

cję. Taka postawa wyklucza jakiekolwiek
partnerstwo, a przecież ono jest podstawą
efektywnego współdziałania, które zmierza
do wspólnego celu. Nie tylko inspektorzy
pracy ale sami pracodawcy, i to w znakomitej większości, chcą i dążą do tego, by w firmie było wszystko w porządku. To jest w ich
interesie. Jako przykład wspomina katastrofę w Katowicach związaną z zawaleniem się
hali pod naporem śniegu i lodu. Zginęli ludzie. Teraz wszyscy są na tym punkcie wyczuleni, a pracodawcy w szczególności.
W swojej hurtowni papieru Jerzy Cera przeprowadził dokładne badania wytrzymałościowe. Okazało się, że konstrukcje spełniają
wszelkie normy wynikające ze skrupulatnych wyliczeń. Mimo to, zlecił zamontowanie specjalnych wzmocnień, które funkcjonują w okresie zimowym. Na pozostałą
część roku są demontowane. Twierdzi, że jego postawa nie wynika z nadgorliwości, lecz
pragmatyzmu. Doskonale wie, że nie tylko
warto uczyć się na błędach, ale także uważnie słuchać rad fachowców i specjalistów.
Na nie czekają pracodawcy ze strony inspektorów pracy. Dzięki temu mogą działać
nie tylko w zgodzie z przepisami, zdrowym
rozsądkiem, ale przede wszystkim w poczuciu wykonania wszystkiego, co było możliwe. Chodzi też o to, by pewne rozwiązania
wprowadzać bez względu na to, czy przyjdzie je skontrolować inspektor pracy.

Tożsame dążenia
Z audytem inspektora pracy przeprowadzonym w krakowskiej hurtowni papieru
w związku z udziałem w programie prewencyjnym PIP nie było problemów i wątpliwości. Potwierdzeniem jest uzyskanie Dyplomu PIP. Dziś właściciel firmy nie żałuje, że
– mimo pewnych obiekcji – pozostał w programie. Uważa, że to jest dobry sposób
na skłonienie pracodawcy, by skupił się
na zagadnieniach, np. związanych z bhp,
z zagrożeniami występującymi w zakładzie.
Zmobilizowanie go do tego, by z punku wi-

dzenia inspekcji pracy popatrzył na kwestie
bezpieczeństwa pracy. Bo to właśnie inspektor pracy może wskazać na coś, czego pracodawca nie dostrzega na co dzień w swoim
zakładzie, a co ma wielki wpływ na bezpieczne jego funkcjonowanie. W ten sposób właściciel hurtowni papieru z Krakowa przekonuje zaprzy jaźnionych pracodawców do
udziału w programach prewencyjnych PIP.
Jest przeświadczony, że w gruncie rzeczy
dążenia, tak inspektorów pracy, jak i pracodawców, są tożsame. Powołuje się przy tym
na przykład z własnego podwórka, wskazując na maszyny wyposażone w ostre noże
do cięcia papieru, które są bardzo niebezpieczne. Mają specjalne osłony, ale pracownicy usiłują je usuwać, twierdząc, że utrudniają pracę. Z tak ir racjonalnym tłumaczeniem trudno dyskutować, dlatego Cera
w tej sytuacji wprowadził system kar. Także
finansowych.
Mając wiedzę, którą posiadł w trakcie
ubiegania się o Dyplom PIP, Jerzy Cera bez
wahania przystąpiłby kolejny raz do programu prewencyjnego inspekcji pracy. Mimo
że przy pierwszym podejściu – jak sam mówi – było trochę ner wów i zamieszania, nie
wyklucza ponownego udziału, choć dziś jeszcze go nie deklaruje. Twierdzi, że każda
mała firma co jakiś czas ma problemy. Jeśli
w takiej sytuacji potrafi zastanowić się, dlaczego do nich doszło i wyciągnie odpowiednie wnioski, to tylko na tym zyska. Jak
w przypadku procedury zdobywania inspekcyjnego dyplomu. Jest ona świetnym sposobem na uzmysłowienie sobie właściwego
obrazu funkcjonowania firmy. Gdy pracodawca zbyt długo tkwi w przekonaniu, że
wszystko jest w porządku, traci kontrolę
nad różnymi sprawami.
Udział w programie prewencyjnym PIP
Jerzy Cera traktuje jak kapitał dodany, gdyż
wiąże się on de facto z darmowym przeglądem firmy. Daje pracodawcy poczucie, że
w jego firmie pracuje się bezpiecznie, że
wszystko jest w porządku.
Beata Pietruszka-Śliwińska

Jerzy Cera sam pojechał, by odebrać Dyplom PIP. Uważał bowiem,
że osobisty kontakt, który dziś specjaliści nazywają marketingiem bezpośrednim, jest bardzo ważny. Jest najlepszą z możliwych form komunikowania się również z innymi pracodawcami. Na uroczystej gali
w Rabce było ich wielu. Mogli porozmawiać, nawiązać kontakty, także biznesowe. Wspomina, jak czuł się zaszczycony i zadowolony,
że osiągnął cel i zdobył dyplom. Chwali to, że pracodawcy w tym programie nie podlegają klasyfikacji na zasadzie pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca. Wtedy byliby ci gorsi i lepsi, a tak wszyscy, bez względu na skalę trudności danej działalności, są traktowani jednakowo. Są i czują się zwycięzcami. Po powrocie postanowił
oprawić Dyplom PIP i powiesić w firmie, tak, by wszyscy go widzieli. Pracownicy, ale i klienci. By pełnił on także rolę wychowawczą, jak
sam program prewencyjny inspekcji pracy.
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Stres

można kontrolować
Michał Galbarczyk

Każdy pracownik, niezależnie od tego, czy
pracuje w biurze, czy w terenie – stawia czoło wymaganiom związanym z charakterem
swojej pracy. Ich zakres powinien wynikać
z kompetencji pracownika, zaś ich realizacja
powinna go motywować i przynosić satysfakcję. Niestety, coraz częściej skutkuje ona
zmęczeniem i poszukiwaniem ucieczki.
Stres jest pierwszym z objawów zbyt wysokich wymagań w pracy. W konsekwencji skutkuje on nie tylko złym samopoczuciem, ale
także błędami popełnianymi przez pracownika, które mogą stać się
przyczyną wypadków przy pracy.

Rosnące zagrożenie
Dane statystyczne Państwowej Inspekcji Pracy, które określają
przyczyny wypadków przy pracy, wskazują na trzy kategorie czynników: techniczne, organizacyjne i ludzkie. Te pierwsze są powodem
tylko 11,5%1 wypadków. Dominują przyczyny organizacyjne i ludzkie. To w nich zawierają się tak istotne czynniki, jak treść i organizacja pracy, system zarządzania, warunki środowiska pracy oraz
kompetencje i indywidualne właściwości pracownika. Wymienione
elementy procesu pracy składają się na wymagania oraz stanowią
trzon definicji zagrożeń psychospołecznych.
Nowe i rosnące – tak Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy określa zagrożenia psychospołeczne. Nowe – bo dziś
już wiemy, że stres generuje ogromne koszty: 530 mln funtów
w Wielkiej Brytanii w latach 2005-20062, a w Unii Europejskiej
w 2002 roku aż 20 miliardów euro3. Rosnące – gdyż obejmują coraz
większą liczbę pracowników w każdej branży. I tak np. w 2005 ro-

Rys. 1 Powstawanie szkody w miejscu pracy.
(Cox, Griffiths, Rial – Gonzales (2000), Work Stress, Luxemburg: European Commision)
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ku stres wywarł negatywne skutki aż u 22% osób pracujących w Unii
Europejskiej4. Uzasadnia to podjęcie działań organów nadzoru i kontroli oraz podmiotów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa
i higieny pracy wobec ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy.
Nie należy przy tym zapominać, że na wskazane statystyki negatywnych skutków związanych z pracą, np. powstawanie urazów, wypadków i chorób zawodowych, obok zagrożeń psychspołecznych, mają
również wpływ zagrożenia fizyczne (rys. 1). Dlatego eliminacja zagrożeń psychospołecznych powinna być traktowana priorytetowo,
tak samo, jak np. dążenie do spełniania wymagań minimalnych maszyn i urządzeń.

Skąd się bierze stres
Szczególnym źródłem zagrożeń i stresu w miejscu pracy jest sposób jej organizacji. Każdy z pracowników chce mieć poczucie kontroli, wsparcia oraz możliwości spełnienia wymagań, które stawia
przed nim praca5. Kontrola to wpływ, nawet ograniczony na sposób
i czas realizacji zadań, które muszą być wykonane. Współpraca z innymi pracownikami, stosunek do pracownika do delegowanych zadań oraz umiejętności przełożonego budują poczucie wsparcia. Wymagania natomiast są ilością i jakością zadań stawianych
przed pracownikiem i oceną pracownika własnych możliwości spełnienia tych wymagań.
Jak funkcjonuje pracownik, któremu postawiono wysokie wymagania, których do końca nie kontroluje, i który jednocześnie nie jest
wspierany? Przykładem jest Andrzej Stawowski6, pracownik z siedmioletnim stażem pracy, uczestnik programu informacyjno–prewencyjnego PIP Stres w miejscu pracy i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą w korporacjach (w tym w bankach), informatyk
w firmie Web-on Sp. z o.o. Pan Andrzej idzie do pracy z poczuciem
przymusu. W głowie wciąż tworzy scenariusze, jak uniknąć pracy.
Nierzadko wprowadza je w życie. Symuluje pracę. Wykonuje czynności przeczące ekonomii oraz bezpieczeństwu. W efekcie doprowadza do sabotażu swojej pracy, pracy całego działu – a w rezultacie
zakładu pracy. Czuje się wyobcowany. To powoduje wiele konfliktów
i dezintegruje zespół, w którym pracuje. Przestaje być wartościowym pracownikiem. Ryzykując zdrowiem, swoim i innych – staje się
kosztem ukrytym dla pracodawcy i zagrożeniem dla optymalnego
funkcjonowania firmy.
W Polsce nikt nie przeprowadził dotąd analizy kosztów związanych ze stresem. Wiemy jednak, że nadmierny stres, czyli brak umiejętności radzenia sobie przez zakłady pracy i pracowników z czynnikami psychospołecznymi pracy dotyka 60% stanowisk pracy
w Polsce7. Wyniki badań zrealizowanych dla ponad 1400 różnego rodzaju stanowisk pracy w ramach programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom
przeciążenia psychicznego i stresu w pracy, pokazują, że w wielu
przypadkach sytuacja zawodowa źle wpływa na pracownika. Niszczy
jego zdrowie, zaburza wykonywanie obowiązków zawodowych. W taki też sposób stres w pracy definiuje Międzynarodowa Organizacja
Pracy, pozwalając na zidentyfikowanie sytuacji zawodowej jako
głównego źródła strat wśród pracowników i pracodawców. Jest to
czynnik, na który mamy wpływ, i który możemy regulować, m.in.
przepisami prawa, normami, sposobem organizacji pracy, czy też
właściwie przeprowadzoną oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem czynników psychospołecznych.
Dostarczenie pracodawcom i pracownikom narzędzi związanych
z kontrolą zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy związane
jest z rozbudowaniem sposobu analizy i oceny procesu pracy. ZarząI P 2/2012

dzanie tego rodzaju zmianą wymaga pozyskania partnerów zmiany
– pracodawców oraz umożliwienia im uczestniczenia i wpływu
na dalsze etapy zarządzania ryzykiem psychospołecznym w miejscu
pracy. To powinno pozwolić na wyłonienie liderów zmiany, którzy
swoimi działaniami będą promować metody i zyski, płynące z zarządzania ryzykiem psychospołecznym.

Białe kołnierzyki do kontroli
W minionym roku Państwowa Inspekcja Pracy zrealizowała drugi program związany ze stresem w pracy. Głównym odbiorcą podjętych działań były tzw. białe kołnierzyki, czyli pracownicy biurowi
zatrudnieni w korporacjach, ze szczególnym uwzględnieniem banków. Taki wybór był podyktowany rezultatami kontroli przeprowadzonych w 2009 roku w bankach należących do korporacji. Wyniki
pokazały, że sytuacje związane z nadmiernym obciążeniem pracą, czasem
pracy, prawem do wypoczynku, ograniczonym
wsparciem współpracowników i przełożonych oraz
pojawiająca się zgoda
na zarządzanie metodami
nieetycznymi nie są incydentalne. Można również
przypuszczać, że podobne zjawiska mają miejsce
nie tylko w korporacjach,
ale także w mniejszych firmach różnych branż.
Z dużym prawdopodobieństwem takim praktykom sprzyja sytuacja ekonomiczna Polski i całej
Unii Europejskiej. Niewątpliwie kryzys gospodarczy
oraz rywalizacja pomiędzy
pracodawcami determinują zwiększanie wydajności
i ilości pracy – przy tej samej liczbie pracowników,
a nawet przy redukcjach zatrudnienia. Przekłada się to na zwiększenie obciążenia pracowników, ich podporządkowanie i wzrost obaw. Taki stan łatwo prowadzi do przeciążenia, jeśli pracownicy mają poczucie, że bez zwiększenia swojego zaangażowania zostaną wykluczeni,
np. pozbawieni premii, możliwości awansu, a nawet dojdzie do rozwiązania z nimi stosunku pracy. W wielu przypadkach pracodawca i kadra zarządzająca bezwiednie tworzą kulturę organizacyjną, w której
akceptuje się dyscyplinowanie i motywowanie pracowników poprzez
zachowania nieetyczne. Rodzi to sytuacje, w których może pojawić się
zarządzanie przez mobbing8. Tego rodzaju styl zarządzania nie jest
świadectwem występowania zjawiska mobbingu. Jest natomiast wystarczający do pojawienia się wysokich kosztów fizycznych, psychicznych, społecznych i organizacyjnych wśród pracowników – stresu i jego negatywnych następstw. Łatwo sobie wyobrazić, że w dzisiejszych
warunkach ekonomicznych, ubrani w podobną odzież roboczą pracownicy, również biurowi (garnitury i garsonki), stają się i mogą być traktowani, jak jeden z zasobów niezbędnych do realizacji celów produkcyjnych.
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Zarządzanie ryzykiem
psychospołecznym
Pracownicy pod wpływem zagrożeń psychospołecznych, odczuwają zmiany swojego samopoczucia oraz sposobu oceny przydzielonych
im zadań i towarzyszących zagrożeń. Często identyfikują występowanie tych symptomów z oddziaływaniem konkretnych cech swojego miejsca pracy – stresorów. Znaczenie ma tutaj ilość pracy, jej
tempo i złożoność, ilość konfliktów występujących w pracy, fizyczne warunki pracy, poziom wsparcia ze strony organizacji, itp. Wynikiem tak przeprowadzonej identyfikacji jest stres w pracy (rys. 2).

Stresory

Stres
w pracy

Symptomy

Rys. 2 Stres w miejscu pracy (Vervoort, 2011, Workattributed stress, SLIC conference, Luxemburg)
W oparciu o takie ujęcie tego zjawiska, powstało jedno z wielu narzędzi pozwalających na analizę rodzajów i natężenia zagrożeń psychospołecznych występujących w miejscu pracy oraz ich skutków
– symptomów9. Tego rodzaju narzędzia oraz wyróżnione za ich
pomocą zagrożenia psychospołeczne – występujące u pracodawcy
– mogą stać się podstawą do włączenia ich w ocenę ryzyka zawodowego oraz do uruchomienia działań prewencyjnych – od zmiany niektórych elementów organizacji, tj. prewencja pierwszego rzędu, aż
do rozwoju indywidualnych umiejętności pracowników radzenia sobie z wyzwaniami w pracy – prewencja drugiego rzędu10.
Dla pracodawców realizacja zadań związanych z ryzykiem psychospołecznym jest nowością, dlatego też niewątpliwie potrzebują pomocy w tym temacie. Powinni również mieć świadomość tego, że identyfikacja zagrożeń psychospołecznych oraz ich redukcja – poza tym,
że jest obowiązkiem wynikającym z oceny ryzyka – daje wymierne korzyści w postaci ochrony zdrowia pracowników, co wpływa na efektywność wykonywanych obowiązków.
Michał Galbarczyk
OIP Katowice
Przypisy:

1

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r.
2
http://www.hse.gov.uk/press/2007/c07021.htm
3
http://osha.europa.eu/en/topics/stress
4
http://osha.europa.eu/en/topics/stress
5
R. Karasek, The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial
job characteristics. „Jour nal of Occupational Heath Psychology”, 4/1998, s. 322-355.
6
Dane personalne oraz nazwa zakładu pracy zostały zmienione
7
http://www.pip.gov.pl/html/pl/mov/03110701.ppt
8
M. Chakowski, Mobbing. Aspekty prawno – organizacyjne, 2011, Bydgoszcz.
9
Questionnaire work-attributed stress, 2008, Dutch Labour Inspectorate.
10
CIOP-PIB, Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym – ramowe
podejście europejskie. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników, 2009, Warszawa.
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Zdobądź dyplom PIP
Przygotowaliśmy nowe – interaktywne narzędzie
do realizacji działań prewencyjnych. Jest to elektroniczna wersja Listy kontrolnej z komentarzem przygotowanej dla mikroprzedsiębiorców, uzupełniona
o pytania sprawdzające oraz komentarze czytane
przez lektora. Pytania dotyczą przede wszystkim
najczęściej występujących nieprawidłowości wyselekcjonowanych podczas kontroli. Wprowadziliśmy testy ułatwiające opanowanie i utrwalanie
materiału. W publikacji zamieściliśmy wiele praktycznych wskazówek, w jaki sposób na zasadzie samokontroli można poprawić warunki pracy w zakładzie.
Narzędzie przygotowaliśmy dla przedsiębiorców
zatrudniających do 9 pracowników i biorących udział
w programie prewencyjnym Zdobądź dyplom PIP.
W praktyce mogą z niego korzystać wszyscy pracodawcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą i chcieliby, aby w ich zakładach wszystko funkcjonowało zgodnie
z obowiązującym prawem, a także ci, którzy poszukują wiedzy
na temat bhp, ponieważ chcą wprowadzić nowe, bezpieczne rozwiązania w swoim, już działającym zakładzie.

Wydawnictwa PIP
Kilka lat temu w „Inspektorze Pracy” ukazał się cykl artykułów o bezpiecznej
pracy na rusztowaniach autorów Dariusza Gnota i Piotra
Kmiecika. Tym razem ci sami autorzy napisali bardzo obszerną i szczegółową broszurę pt. „Bezpieczne rusztowania”. Jest
ona kolejną publikacją z serii wydawniczej „Budownictwo”.
Zdaniem specjalistów, co drugi wypadek na rusztowaniu zdarza się podczas jego eksploatacji, a co trzeci podczas montażu. Z analizy wypadków, związanych ze wznoszeniem
i użytkowaniem rusztowań do podstawowych przyczyn należy
niedostateczna znajomość przepisów przez pracowników i kadrę kierowniczą, brak dokumentacji i nadzoru robót, wadliwa
technologia robót, lekceważenie podstawowych zasad. Za każdą
z wymienionych przyczyn kryje się niedostateczny poziom wiedzy.
Celem publikacji jest wskazanie w atrakcyjnej formie i w komunikatywny sposób rozwiązań prewencyjnych. W broszurze zawarto podstawowe wiadomości dotyczące rusztowań, przydatnych zarówno
dla monterów, jak i pracowników eksploatujących te konstrukcje. Pracę podzielono na 10 rozdziałów. Prace przygotowawcze związane
z montażem i demontażem rusztowań, kontrola i odbiór rusztowań,
czy środki ochrony zbiorowej i indywidualnej niezbędne w pracy montera, to tylko niektóre tematy zawarte w broszurze. Liczne zdjęcia i rysunki ilustrują opisywane zagadnienia.
Mamy nadzieję, że broszura przyczyni się do wzrostu wiedzy niezbędnej
do prowadzenia bezpiecznej budowy i eksploatacji rusztowań, a w konsekwencji do zmniejszenia liczby wypadków na polskich budowach.
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Różnice językowe

Zrozumieć niezrozumiałe
W relacjach społecznych
umiejętność porozumiewania
się jest rzeczą ważną, ale
i trudną. Nagrodą w procesie
prawidłowej komunikacji jest
poczucie bycia dobrze zrozumianym, bo każdy człowiek
pragnie zrozumienia. Jego
brak może prowadzić do izolacji, rozczarowania i samotności. Znalezienie wspólnego
języka jest istotne, gdyż daje
poczucie komfortu, bezpieczeństwa i wspólnoty, które
są przecież tak ważne zarówno w życiu prywatnym, jak
i zawodowym.
Z czego może wynikać brak zrozumienia? Czy istnieją różnice między językiem
kobiet i mężczyzn?
Wyobraźmy sobie następującą sytuację:
mężczyzna na kierowniczym stanowisku
zastanawia się, dlaczego jego pracownica,
która jeszcze wczoraj zdecydowanie wyrażała swoje zdanie, dzisiaj jest w stosunku do niego oschła i zdystansowana. Otóż
przełożonemu umknął fakt, że poprzedniego dnia skrytykował swoją podwładną
za nieumieszczenie dokumentów na właściwym miejscu. Pomimo że użył szorstkiego tonu – nie miał nic złego na myśli.
A jak ta sytuacja została zinterpretowana przez podwładną? Krytykę wyrażoną
ostrym tonem odebrała osobiście, ponieważ komunikowanie się oznacza dla niej
nie tylko wymianę suchych informacji, ale
również bliskość oraz więź. Zastanawiała
się co on o mnie myśli, jaki jest jego osobisty stosunek do mnie? Ponieważ kobiety
są bardziej wrażliwe na krytykę – poczuła
się zraniona i potrzeba jej trochę czasu,
aby wrócić do równowagi.
Opisany przypadek dotyczy psychologicznych różnic pomiędzy tzw. kobiecymi
kobietami i męskimi mężczyznami, które
są niezależne od płci biologicznej. Można
zaobser wować tzw. męskie kobiety, które
myślą i reagują identycznie jak mężczyźni.
Cechuje je silna potrzeba dominacji, niezależność, rywalizacja, łatwość w podejmowa-
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niu decyzji, arogancja, zdolność przekonywania, pewność siebie, otwartość na świat
zdarzeń. Nie potrafią przegrywać. Jeżeli
mają poczucie porażki, kierują swoją agresję na zewnątrz, przeciwko innym.
Ukształtowanie osobowości jest wynikiem socjalizacji. Wychowanie chłopców
i na chłopców jest skoncentrowane na wykształceniu u nich siły przebicia. Wychowanie dziewcząt skupia się raczej na doskonaleniu ich zdolności adaptacyjnych i dążeniu
do harmonii. Dlatego też kobiece kobiety
i kobiecy mężczyźni są bardziej wrażliwi,
mają lepsze wyczucie w kontaktach międzyludzkich.
Z badań wynika, że w różnych środowiskach najlepiej funkcjonują osoby androgeniczne, czyli takie, które w zachowaniach
społecznych przejawiają cechy zarówno
kobiece, jak i męskie.
Ważny jest również fakt, że podział
na męską kobietę czy kobiecego mężczyznę nie ma nic wspólnego z orientacją seksualną. Przykładem męskiej kobiety jest
polska piosenkarka Doda. Natomiast
za przykład typowej kobiecej kobiety można podać znaną amerykańską aktorkę Marilyn Monroe.
Wracając jednak do skrajnych postaw
męsko-żeńskich, warto wiedzieć, że męski sposób komunikowania odbywa się
na płaszczyźnie rzeczowej. Mężczyźni operują bardziej sprecyzowanym i bezpośrednim językiem. Szybciej potrafią zaakceptować odmienne poglądy. W przeciwieństwie
do kobiet – gwałtowne dyskusje i debaty są
dla nich normą. Kobiety w analogicznych
sytuacjach starają się negować różnice.

Kobieca komunikacja odbywa się
na płaszczyźnie relacji. Dla kobiet najważniejsza jest atmosfera. Dlatego na szorstki i agresywny ton mężczyzn reagują bardzo emocjonalnie. Często nie formułują
swoich wypowiedzi bezpośrednio. Są wrażliwe na komunikaty ukryte i odczytują je
między wierszami. I to jest jedna z głównych przyczyn nieporozumień. Kobiety,
nie zdając sobie sprawy z tego, że mężczyźni skupiają się na konkretach, nie sygnalizują bezpośrednio, czego oczekują.
Zakładają, że tak jak one, rozmówca odgadnie ich życzenia i potrzeby.
Klasycznym przykładem jest sytuacja,
w której małżeństwo planuje urlop. Mąż
pyta żonę, dokąd chciałaby pojechać. Żona
odpowiada, żeby sam zdecydował, i że
na pewno wybierze dobrze. Kiedy wraca
z wykupioną wycieczką, dochodzi do kłótni. Mąż nic z tego nie rozumie, przecież
dostał wolną rękę. Żona widzi to jednak zupełnie inaczej. Jest rozczarowana, że nie
udało mu się odgadnąć jej pragnień. Jak kobieta odczytała ten komunikat? Wybrał inaczej niż oczekiwała, a powinien wiedzieć,
co lubi. Oznacza to dla niej brak troski,
uwagi i miłości.
Jeśli zatem w kontaktach z ludźmi dostrzeżemy rozbieżności, zwróćmy uwagę
na zróżnicowanie naszych światów językowych. Zadawajmy pytania, spróbujmy doprecyzować, o co nam chodzi. Biorąc
pod uwagę różnice, które nas dzielą, spróbujmy zrozumieć odmienny punkt widzenia. Kobiety będą czuły się mniej atakowane, jeżeli zrozumieją, że kontrargumenty
wysuwane przez mężczyzn w trakcie dyskusji są wyrazem szacunku dla partnera
w rozmowie. Natomiast mężczyźni powinni namawiać kobiety do wyrażania swoich
poglądów, dając do zrozumienia, że są zainteresowani ich zdaniem.
Joanna Bartoszek, psycholog GIP

Z żalem informujemy, że 16 stycznia 2012 r.,
po przegranej ciężkiej walce z chorobą zmarł

Interaktywna symulacja komputerowa
zdarzeń wypadkowych przy pracy w budownictwie
Polecamy Państwa uwadze Interaktywną symulację komputerową zdarzeń wypadkowych przy pracy
w budownictwie. Przygotował ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który
jest partnerem strategicznym kampanii prewencyjnej PIP: Bezpieczeństwo
pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia, realizowanej pod hasłem
Szanuj życie! Bezpieczna praca
na wysokości.
Dołączona płyta zawiera program
komputerowy składający się z pięciu
symulacji zdarzeń wypadkowych
przy różnych pracach w budownictwie. Są to przykłady z życia, pokazujące najczęstsze przyczyny
wypadków. Program umożliwia wybór zabezpieczeń używanych w danej sytuacji. Zły wybór, pokazuje
zdarzenie wypadkowe. Przy wskazaniu prawidłowym prezentowane są
i dokładnie omawiane rozwiązania
dotyczące zabezpieczeń, które powinny być użyte przy danej pracy.

Z redakcyjnej poczty
W imieniu Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie serdecznie dziękuję za całoroczną współpracę, która wyrażała się w bezpłatnej prenumeracie wydawanego przez Państwa miesięcznika „Inspektor
Pracy”. Czasopismo, które nam Państwo udostępnili, cieszy
się dużym zainteresowaniem wśród naszych czytelników.
Wszystkie materiały otrzymywane od Państwa opracowujemy
i udostępniamy w czytelni, gdzie mamy specjalne działy poświęcone poszczególnym branżom. Informacje zebrane u nas wykorzystywane są między innymi w projektach i pracach pisanych

przez studentów oraz pracowników naukowych wyższych szkół
ekonomicznych z terenu Małopolski. Z naszych zbiorów korzystają także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
i mieszkańcy Krakowa.
Zależy nam bardzo na tym, aby w dalszym ciągu uzupełniać
i wzbogacać zbiory o aktualne informacje i opracowania, które
znajdują się w czasopiśmie wydawanym przez Państwa. Ośmielam się wyrazić naszą nadzieję, że nadal będziemy je bezpłatnie
otrzymywać.
Ewa Orłowska-Anderle
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej

Antoni Gołąb
sumienny, zawsze służący swą wiedzą członek Sekcji Prawnej
ds. Promocji
Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu,
dobry współpracownik i oddany kolega.
Kierownictwo i koledzy Okręgowego Inspektoratu Pracy
we Wrocławiu
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Tragedia na maszcie
Do śmiertelnego wypadku doszło w lipcu ub.r. podczas wymiany anten nadawczych na maszcie, w związku z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych. W trakcie prac montażowych na nadajniku w podbydgoskim Trzeciewcu 24-letni mężczyzna spadł z wysokości ponad 300 m.
Pracował bez umowy, z nieodpowiednim sprzętem, bez wymaganych zabezpieczeń przewidzianych dla pracowników wykonujących prace alpinistyczne.
Feralnego dnia montowano szóstą, ostatnią antenę. Prace odbywały się na wysokości 316 m. Na maszcie znajdowało się dwóch
pracowników. Jeden z nich przygotował wyciągarkę oraz żurawik
z bloczkiem, drugi miał ustawić i przykręcić antenę. Na ziemi były jeszcze dwie osoby uczestniczące w pracach. Jedna z nich obsługiwała wyciągarkę – druga odpowiadała za organizację montażu. Najpierw pracownicy przy użyciu wciągarki wciągnęli antenę ważącą
ok. 550 kg na wysokość ok. 20 m przed miejscem montażu. Następnie przepięli ją do liny mniejszej wyciągarki. Antenę podnoszono
za pomocą bloku krążkowego umieszczonego na żurawiu zbudowanym na konstrukcji masztu.
Według zeznań pracowników – w pewnym momencie pracownik
znajdujący się po zewnętrznej części konstrukcji krzyknął, że jest
gotowy. Wówczas drugi miał uruchomić wyciągarkę i zacząć podnosić antenę. Kiedy antena była już w niewielkiej odległości
od miejsca przeznaczenia, uszkodzeniu miały ulec wewnętrzne mechanizmy wciągarki, dlatego nastąpiło nagłe szarpnięcie a następnie zerwanie liny, na skutek czego antena ważąca ponad pół tysiąca kilogramów spadła na ziemię. Równocześnie z ponad 300 metrów spadł 24-letni mężczyzna. Nie miał szans na przeżycie.

Zbyt krótka lina
Co tak naprawdę wydarzyło się na wierzchołku masztu? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, inspektor badający okoliczności i przyczyny wypadku musiał dowiedzieć się, czy urządzenia, które wykorzystywano, były sprawne. Dlatego
zwrócił się do specjalistów z Urzędu Dozoru Technicznego z prośbą o wydanie opinii. W grudniu
ub.r. do OIP w Bydgoszczy wpłynęła ekspertyza do-

tycząca stanu urządzeń używanych podczas lipcowych prac montażowych.
Badanie wyciągarki przez laboratorium UDT nie potwierdziło informacji podawanych przez pracownika, czyli awarii wewnętrznych
mechanizmów wciągarki.
Według opinii z laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego wyciągarka była sprawna technicznie, ale nie był to właściwy sprzęt
do wykonywanych prac. Dostarczono ją z powodu uszkodzenia używanego wcześniej urządzenia. Na żądanie organizującego montaż,
który stwierdził, że oryginalna lina wyciągarki będzie zbyt krótka
do podniesienia ostatniej anteny, pracownicy znajdujący się na dole wymienili oryginalną linę na linę najprawdopodobniej zdemon-

towaną z wcześniej używanej wciągarki. Mimo wymiany liny
na dłuższą, nadal była ona zbyt krótka, w związku z czym – pracownik posiadający uprawnienia do obsługi wciągarek budowlanych, podczas podnoszenia anteny dopuścił do nadmiernego odwinięcia liny z bębna. Spowodowało to zmniejszenie sprzężenia ciernego pomiędzy bębnem wyciągarki a liną, w następstwie wzrost siły ciągnącej w końcówce liny zamocowanej w zacisku, wysunięcie jej z zacisku i dynamiczne obsunięcie się podnoszonej anteny a następnie
jej upadek. Taki przebieg wydarzeń potwierdzają ślady tarcia liny
widoczne na bębnie. Podczas dynamicznego opadania ładunku uwolniona z bębna lina najprawdopodobniej zahaczyła o elementy żurawia lub konstrukcję masztu, w wyniku czego uległa zerwaniu w kilku miejscach.

Dlaczego spadł?
Inspektor pracy przyjął trzy możliwe hipotezy przyczyny upadku:
 mężczyzna był przypięty do liny, na której wciągano antenę.
Po zerwaniu liny, pracownik spadł;
 mężczyzna był przypięty do taśmy alpinistycznej przywiązanej do konstrukcji masztu. Spadająca antena ją przecięła. Pracownik został gwałtownie uwolniony i spadł;
 pracownik wjeżdżał do góry na transportowanej antenie. Po zerwaniu liny, kiedy antena zaczęła spadać, puścił się i spadł w niewielkiej odległości ok. 30 m od niej.
Według inspektora pracy – po oględzinach
elementów sprzętu zabezpieczającego poszkodowanego – najbardziej prawdopodobne są dwie
pierwsze hipotezy, a w nawiązaniu do ustaleń oraz
ekspertyzy z UDT inspektor ponadto ustalił m.in.
następujące przyczyny tego zdarzenia. Po pierwsze – przyczyny techniczne, czyli: brak dodatkowego zabezpieczenia transportowanej anteny w postaci linociągu pionowego naprężanego kiforem,
użycie wyciągarki niezgodnie z przeznaczeniem, wymiana liny z oryginalnej wyciągarki o średnicy 11 mm na linę o średnicy 8 mm, niewłaściwe zamocowanie liny do bębna wyciągarki za pomocą zacisku elektrycznego, nadmierne odwinięcie liny z bębna. Po wtóre – przyczyny organizacyjne,
tj.: brak przeszkolenia z zakresu bhp, brak oceny ryzyka, w tym ustalenia wymaganych środków profilaktycznych oraz metod zabezpieczeń, w celu ochrony przed upadkiem z wysokości, nieustalenie zasad i metod bezpiecznego wykonywania pracy związanej z montażem anten. W protokole przekazania budowy podano, że kierownik
robót przedstawił wykonawcom informację o instrukcji BIOZ
(bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), która nie była jednak
wymagana przez przepisy. W rzeczywistości instrukcja taka w ogóle
nie została opracowana. I po trzecie – przyczyny ludzkie: niezabezpieczenie się pracownika przed upadkiem z wysokości (w przypadku wykonywania prac alpinistycznych należy zapewnić wymaganą
asekurację tj. przypięcie się co najmniej w dwóch punktach) oraz
nieprzestrzeganie przez organizatora robót zasad bezpieczeństwa przy obsłudze wyciągarki.
Obecnie wypadek jest przedmiotem postępowania w prokuraturze, której przekazano pełną dokumentację PIP.
Katarzyna Pietraszak
OIP Bydgoszcz

