Ukazuje się od 1929 roku

Pod płaszczem śmierci
Praca z wykorzystaniem koszy montażowych do podnoszenia pracowników zawsze wymaga
niezwykle starannego zaplanowania i przygotowania oraz spełnienia kilku wymagań
formalnych. O tym, jak ważne jest dokładne przemyślenie organizacji pracy, ustalenie
procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących w koszu, a następnie ścisłe
przestrzeganie tych zasad, świadczy tragiczny wypadek, jaki wydarzył się w Łódzkiem.
Doszło do niego podczas prac montażowych zbiorników w bazie paliw.
Zatrudniony na stanowisku montera konstrukcji stalowych, Cezary L. był doświadczonym pracownikiem z 25-letnim stażem. Miał
aktualne badania lekarskie, przeszedł szkolenia bhp, legitymował
się zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia hakowego-sygnalisty.
Firma, w której pracował, wykonywała właśnie prace montażowe zbiornika o nominalnej pojemności 15000 m3, składającego
się ze zbiornika właściwego i zbiornika (płaszcza) osłonowego.
Średnica wewnętrzna zbiornika zabezpieczającego (zewnętrznego) wynosiła 37,5 m, a wysokość 15,3 m.

Praca jak co dnia
Brygadzista podzielił szesnastoosobową grupę
pracowników na pięć zespołów. Trzech pracowników skierował do zamontowania w górnej części
zbiornika (na wysokości 15 m powyżej poziomu
gruntu) podestów. Wykorzystać mieli kosz monta-

zamontowane do zbiornika zewnętrznego stężenie wiatrowe. Ponieważ wymiary kosza wynosiły dokładnie: szerokość i długość
– po 1542 mm, wysokość 1162 mm, aby się zmieścił, należało
obrócić go o 90 stopni i przywrócić kosz do pozycji roboczej.
Tak zrobił Cezary L., który został w nim podniesiony na wysokość prowadzonych prac, to jest ok. 15,3 m. Pozostali dwaj współpracownicy zeszli do kosza ze stężenia wiatrowego i wspólnie
spawali wspornik podestu. Zakończenie tej fazy pracy zbiegło
się z przerwą śniadaniową.
Po przerwie miały zostać przyspawane wsporniki po drugiej
stronie poprzecznego podestu łączącego górną krawędź zbiornika osłonowego ze zbiornikiem
właściwym. Konieczne więc stało się także przetransportowanie
na tę stronę kosza. Cezary L.
wszedł do przestrzeni międzypłaszczowej. Kosz został opuszczony i mężczyzna przepchnął go
w nowe położenie. Odpiął zawiesia, a kiedy operator żurawia
przełożył zblocze na drugą stronę podestu, w standardowy sposób zaczepił kosz.

Krytyczna chwila

żowy zawieszony na haku żurawia na podwoziu samochodowym.
Do przerwy śniadaniowej praca przebiegała zgodnie z planem
i bez zakłóceń. Po zamontowaniu wsporników pod podest na zewnątrz zbiornika zabezpieczającego, pracownicy przetransportowali kosz do części między zbiornikiem właściwym a zabezpieczającym. Jej szerokość wynosiła niewiele ponad 2 m.
Na dodatek w górnej części była ograniczona do ok. 130 cm przez

Operator żurawia przez radiotelefon otrzymał od Cezarego L.
dyspozycję unoszenia kosza montażowego. Przez chwilę wszystko odbywało się poprawnie, gdy nagle doszło do szarpnięcia. Natychmiast zatrzymano silnik.
Drugi z pracowników był w tym czasie na stężeniu wiatrowym
na szczycie zbiornika. Jego zadaniem było pilnowanie, aby zblocze nie zaczepiło o krawędź zawężonej kratownicą przestrzeni.
Ze względu na kąt widzenia, znajdujące się na stężeniu wiatrowym deski, stanowiące tymczasowy pomost, niedostateczne
oświetlenie i zapylenie spowodowane prowadzonymi wcześniej
pracami, nie widział dokładnie, co się dzieje na dole. Nagle wyczuł poprzeczny ruch zblocza, spojrzał w dół i zobaczył leżącego tam kolegę. W tym samym czasie stojący na zewnątrz zbiornika brygadzista usłyszał wyraźne uderzenie – jak się później
wyraził – jakby metalu o metal.
Cezary L. doznał urazu kręgosłupa i uszkodzenia płuca. Zmarł
w szpitalu.
Przeprowadzone postępowanie nie dało jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki był przebieg wypadku. Wiadomo, że w ścianie zbiornika zewnętrznego znajdowały się przyspawane prostopadle stalowe kątowniki o długości 20 cm, o które mógł zahaczyć

Dokończenie na stronie 30.
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Pokazy „Szczypania” w Fabryce
Zdążyć przed EURO 2012
ale czyim kosztem?
Obecny stan prawny daje większe możliwości kontroli legalności
zatrudnienia cudzoziemców niż
obywateli polskich. W tym aspekcie ważne są: właściwe planowanie i organizacja kontroli a także
ścisła współpraca z instytucjami,
niezbędnymi dla efektywności
kontroli.

Wydawnictwa PIP
Prezentujemy jedną z najnowszych pozycji wydawniczych PIP – komiks pt. „MOJA
PIERWSZA PRACA”. Skierowany jest
do ludzi młodych. Jego atutem jest atrakcyjna, prosta i krótka forma, upowszechniająca podstawowe informacje prawne
dla osób podejmujących pracę.

Pod inspektorską lupą
Zagrożenia w śmietniku
Duże zagrożenie przy pracach
z odpadami związane jest również z ich składowaniem, sortowaniem, utylizacją. Stwierdzone
podczas kontroli inspektorów OIP
w Białymstoku nieprawidłowości
w niewielkiej liczbie skontrolowanych podmiotów potwierdzają zasadność dalszych

Pod płaszczem śmierci
Jak ważna jest właściwa organizacja
pracy osób pracujących w koszach
montażowych, ustalenie procedur dla
zapewnienia bezpieczeństwa oraz
ścisłe ich przestrzeganie świadczy
tragiczny wypadek, jaki wydarzył się
w Łódzkiem.

Artystycznie inspirowane poznawanie prawa
Studenci ASP, odbywając praktyki zawodowe w inspekcji pracy,
przygotowali projekt oprawy graficznej a także dokumentację filmową
z realizacji projektu. Wzięli udział w konkursie, tworząc przez kilka
miesięcy prace video, animacje, grafikę, plakaty, filmy w myśl
wspólnego hasła: „Stop dyskryminacji w pracy, na ulicy, w domu”.
Jego rozstrzygnięcie zbiegło się z rozpoczęciem II etapu
ogólnopolskiej kampanii PiP „Poznaj swoje prawa w pracy”, podczas
finałowego wieczoru w Klubie Fabryka.

Okładka: fot. Marek Karlik

Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoczęła się 28 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zorganizowana z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy wspólnie ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”. Poświęcona była programom poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Honorowy patronat
nad konferencją objęła Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.
– Nie możemy pozwolić na bezmyślne i celowe łamanie zasad bezpieczeństwa w pracy. Odstępstwa od przepisów i procedur, brak wyobraźni zbyt często prowadzą do tragedii w miejscu pracy, które zawsze niosą ze sobą cierpienie. Dlatego z niepokojem przyjmuję informacje, że poziom bezpieczeństwa
pracy w budownictwie nadal odbiega od oczekiwań – powiedziała przewodnicząca Rady Ochrony Pracy poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka.
Podkreśliła, że niezależnie od obiektywnych warunków
wpływających na trudności w przestrzeganiu przepisów w branży budowlanej, takich jak specyfika pracy, tymczasowość stanowisk, wielość podmiotów, należy dążyć do wypracowania modelu zarządzania bezpieczeństwem, który zminimalizuje zagrożenia zawodowe.
– Doceniam wysiłki inspektorów pracy, często obecnych na placach budów,
także w związku z przygotowaniami Polski do Euro 2012. Kwestią otwar tą
wciąż pozostaje publiczna debata poświęcona bezpieczeństwu i ochronie
zdrowia w miejscu pracy – o którą apelowaliśmy. Mam nadzieję, że dojdzie
ona do skutku – stwierdziła przewodnicząca ROP.
Główny inspektor pracy Anna Tomczyk przypomniała, że budownictwo,
jako jedna z największych i zarazem
najbardziej niebezpiecznych pod względem zagrożenia wypadkami dziedzin naszej gospodarki, od lat ma priorytet w planie działań prewencyjno-kontrolnych Państwowej Inspekcji
Pracy. Inspektorzy pracy przykładają szczególną wagę do nadzoru i kontroli prac budowlanych, zwłaszcza tych najniebezpieczniejszych: na wysokości i ziemnych, do prowadzenia kontroli dotyczących budowy i remontów dróg, w ostatnim czasie
– do kontroli inwestycji związanych z EURO 2012. Równocześnie PIP realizuje kampanie informacyjno-prewencyjne, poświęcone zwiększeniu świadomości zagrożeń zawodowych
w budownictwie oraz wiedzy na temat środków zapobiegających wypadkom przy pracy.
– Podejmujemy najróżnorodniejsze działania, aby mobilizować zarówno pracowników, jak i pracodawców do zapewnienia
bezpiecznych warunków pracy i stałej troski o zdrowie i życie
pracowników. Nie powinniśmy jednak zapominać, że uzyskanie wyraźnej i trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy
w naszym kraju wymaga partnerskiego udziału i współpracy
wszystkich służb, organizacji i instytucji, działających w sferze
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ochrony pracy w naszym kraju, także rządu i parlamentu – zaakcentowała Anna Tomczyk.
W liście do uczestników konferencji marszałek Ewa Kopacz
zwróciła uwagę, że mimo wielu pozytywnych zmian na polskich
budowach wciąż mamy do czynienia z licznymi nieprawidłowościami. Chcąc zmniejszyć poziom ryzyka, trzeba więc stale inicjować i rozwijać formy prewencyjne doradcze i edukacyjne,
oddziaływujące na zmianę postaw oraz zachowań. Zapewniła,
że z perspektywy Sejmu bardzo wyraźnie widać, jak potrzebna jest praca na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracujących.

W części roboczej konferencji zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska omówiła realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy programy poprawy
bezpieczeństwa pracy w budownictwie, natomiast okręgowy
inspektor pracy w Warszawie Janusz Niedziółka przedstawił doświadczenia PIP związane z inwestycjami przygotowanymi na EURO 2012.
W przyjętym apelu uczestnicy konferencji po raz kolejny zaapelowali do Sejmu RP o podjęcie działań umożliwiających
przeprowadzenie debaty parlamentarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zaznaczyli, że byłoby to spełnienie oczekiwań wielu środowisk i organizacji, które wyrażały wielokrotnie głębokie zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa pracy zatrudnionych. Wyrazili przekonanie, iż debata sejmowa mogłaby wnieść istotny wkład w poprawę standardów
ochrony zdrowia człowieka środowisku pracy w naszym kraju,
dla której kluczowymi uwarunkowaniami ciągle pozostają: pozytywne prognozy gospodarcze, stabilizowanie się sytuacji
ekonomicznej i zastosowanie rozwiązań systemowych.
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Wrocław Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ
„Solidarność” oraz Główny Inspektorat Pracy zorganizowali 27 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu konferencję z okazji
ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków
przy Pracy i Chorób Zawodowych. Tematem spotkania były wypadki
przy pracy i choroby zawodowe w świetle realizowanej przez Polskę
strategii Unii Europejskiej na lata 2007-2012. Wzięli w nim udział: Anna Tomczyk – główny inspektor pracy, Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a także Aleksander Marek Skorupa – wojewoda dolnośląski. Anna Tomczyk powiedziała, by
nie traktować inspekcji pracy wyłącznie jako organu nadzorczego, którego działania ograniczają się do stosowania środków represyjnych,
ale także jako partnera działającego prewencyjnie, pragnącego przekonać pracodawców do współdziałania na rzecz tworzenia programów
dla dobra i bezpieczeństwa pracowników. Piotr Duda zaapelował
o dyskusję na temat tzw. umów śmieciowych, których coraz szersze
stosowanie powoduje przerzucenie z pracodawcy na pracownika odpowiedzialności za właściwe przygotowanie do pracy. Wśród prelegentów byli także Grzegorz Łyjak, zastępca głównego inspektora pracy oraz dr inż. Daniel Podgórski z Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.
Koszalin W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej, 25
i 26 kwietnia br. odbyły się trzecie już, coroczne warsztaty szkoleniowe przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Ich
celem było podsumowanie współpracy obu instytucji w 2011 r. w zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Zaprezentowano m.in.: wspólne działania będące efektem współpracy
na poziomie lokalnym – okręgowych inspektoratów pracy z oddziałami
i placówkami Straży Granicznej, wybrane interpretacje przepisów z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców opracowane przez Departament Legalności Zatrudnienia GIP, a także przedstawiono informację nt. aktualnego stanu prac nad projektem ustawy „o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew prze-

pisom na terytorium RP”. W szkoleniu ze strony Państwowej Inspekcji
Pracy uczestniczyli nadinspektorzy oraz inspektorzy pracy sekcji legalności zatrudnienia z wszystkich OIP oraz pracownicy Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP na czele z jego wicedyrektorem, Michałem
Tyczyńskim. Straż Graniczną reprezentowali funkcjonariusze prowadzący kontrole legalności zatrudnienia obcokrajowców z poszczególnych
oddziałów i placówek oraz przedstawiciele Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej SG.
Warszawa Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” – w ramach unijnego projektu: „Europa 2020. Walka z ubóstwem i społecznym wykluczeniem pracowników” – zorganizowała trwającą od 20 do 22 kwietnia
br. międzynarodową konferencję. Zgromadziła ona przedstawicieli rządu, związków zawodowych, nauki, Kościoła i międzynarodowych ekspertów. W panelach dyskusyjnych na temat płacy minimalnej i umów śmieciowych, jako czynników determinujących ubóstwo i wykluczenie oraz
konsekwencji tego dla gospodarki i systemu emerytalnego, wzięły
udział Anna Tomczyk, główny inspektor pracy i Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.
Uczestniczący w konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz, minister
pracy i polityki społecznej zwrócił uwagę na przyczyny ubóstwa wśród
pracujących oraz metody zmniejszania jego zasięgu. Jego zdaniem, to
wzrost gospodarczy tworzy miejsca pracy. Jednak również ważne jest
wspieranie ubogich pracujących, zwiększanie ich aktywności i umiejętności, inwestowanie w oświatę w sposób, który ułatwi uczniom nabywanie umiejętności umożliwiających znalezienie lepszej pracy.
Muszyna Między 18 a 20 kwietnia br., w ośrodku wypoczynkowym
„Kolejarz” odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Federacji Związków
Zawodowych Pracowników PKP. Delegaci zadecydowali ponownie powierzyć funkcję przewodniczącego Federacji ZZP PKP Stanisławowi
Stolorzowi. Z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia ministra
transportu Sławomira Nowaka, który przedstawił kierunki działania
rządu i resortu wobec polskiej kolei.
Podkreślił, że rozważana jest prywatyzacja spółki PKP CARGO S.A. nie w dotychczasowym kierunku, nastawionym
na inwestora strategicznego (czytaj zagranicznego), lecz także poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. Na pytania
delegatów odpowiadali: wiceminister
transportu Andrzej Massel, główny
inspektor pracy Anna Tomczyk i prezes Urzędu Transpor tu Kolejowego,
Krzysztof Dyl oraz przedstawiciele zarządów spółek Grupy PKP.
Z okazji zjazdu Anna Tomczyk otrzymała medal okolicznościowy.
Wisła „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” – to temat konferencji zorganizowanej 17 kwietnia br. w Wiśle
przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa. W jej uroczystym otwarciu
z udziałem m.in. Piotra Litwy, prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
uczestniczyli główny inspektor pracy Anna Tomczyk i zastępca Grzegorz Łyjak. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach reprezentowali: szefowa okręgu, Beata Marynowska oraz jej zastępca ds. nadzoru,
Waldemar Batugowski. Konferencja stanowiła kontynuację corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych dla poprawy stanu
bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych.
W obradach podzielonych na cztery sesje uczestniczyło ponad 130
osób ze wszystkich rodzajów zakładów gór niczych z całej Polski,

ośrodków naukowo-badawczych, firm okołogórniczych oraz producentów maszyn i urządzeń. Patronat nad konferencją objął wicepremier
Waldemar Pawlak.

Nowe Miasto Lubawskie Pracownicy OIP w Olsztynie odwiedzili 18 kwietnia br. Zespół Szkół im. C. K. Nor wida oraz Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim. Głównym tematem cyklu
trzech prelekcji, w których uczestniczyło prawie 140 uczniów były
przepisy prawa pracy. W spotkaniach brali udział uczniowie kończący
naukę, którzy wkrótce wkroczą na rynek pracy jako pracownicy, pracodawcy lub przedsiębiorcy. Pracownicy OIP omawiali m.in. przepisy prawa pracy dotyczące praktyk uczniowskich, pracy w ramach stażu,
umów o pracę, umów cywilnoprawnych, wynagrodzenia za pracę, czasu pracy i urlopów. Uczniom udzielono także praktycznych wskazówek
i rad dotyczących m.in. zawierania i treści umowy o pracę oraz konsekwencji wykonywania pracy bez umowy – „na czarno” oraz w ramach
tzw. umów śmieciowych. Spotkania zostały zorganizowane w ramach
kampanii PIP „Poznaj swoje prawa w pracy” oraz programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.
Opoczno Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
odwiedzili 18 kwietnia br. Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Opocznie,
w którym odbył się I Międzyszkolny Konkurs z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. Konkurs został przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół: Halinę Braun i Stanisława Balcerka, w ramach programu
„Kultura bezpieczeństwa”, mającego na celu upowszechnianie znajomości przepisów i zasad bhp oraz prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W kategoriach indywidualnych zwyciężyli: w konkursie
wiedzy – Wiktor Nęcki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Opocznie, w konkursie plastycznym – Piotr Nowak z Zespołu Szkół
Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym. Drużynowo bezkonkurencyjny
okazał się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. Laureaci konkurencji indywidualnych otrzymali nagrody ufundowane przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
Kielce Nadinspektor pracy OIP Kielce, Barbara Kaszycka przeprowadziła 17 i 18 kwietnia br. szkolenie dla dyrektorów i księgowych
przedszkoli samorządowych działających na terenie Kielc. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób. Projekt szkolenia powstał jako reakcja na powtarzające się nieprawidłowości ujawnione w przedszkolach w czasie kontroli realizowanych w ramach tematu „Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy”. Działania prewencyjne wykonano we współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Urzę-

du Miasta Kielce, prowadzącym publiczne przedszkola zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Nadinspektor pracy zaprezentowała dyrektorom przedszkoli wymagania dotyczące m.in. prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ewidencji czasu pracy, przygotowania do pracy, wynikające z Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych,
Kodeksu pracy. W dalszej części szkolenia omówiła nieprawidłowości
ujawnione w czasie kontroli przeprowadzonych w przedszkolach samorządowych w 2012 r. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania
z indywidualnych porad prawnych.
Katowice Konferencja pt. „Na wszelki wypadek… chroń swoje życie i zdrowie w pracy” została zorganizowana 13 kwietnia br. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Jej celem było promowanie stosowania i właściwego doboru środków ochrony w trakcie wykonywania
pracy, hasło przewodnie brzmiało: „Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, to nie tylko obowiązek”. Uczestnicy zapoznali się z danymi dotyczącymi wypadków przy pracy w województwie śląskim. Informacje
te, obejmujące ostatnie pięć lat, przedstawiła Beata Marynowska,
okręgowy inspektor pracy. Odbyły się też trzy panele dyskusyjne poświęcone stosowaniu i właściwemu doborowi środków ochrony indywidualnej w budownictwie, górnictwie oraz przy pracach związanych
z narażeniem na czynniki chemiczne. Konferencja była również okazją
do wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy Jerzemu Grabskiemu, wieloletniemu społecznemu inspektorowi pracy
w Rybnickiej Fabryce Maszyn „RYFAMA” S.A. Odznaczenie wręczyła
Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

Białystok Regionalny finał XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych odbył się 12 kwietnia br. Organizatorzy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Kuratorium Oświaty Białymstoku) zaprosili uczniów reprezentujących cechy rzemiosł z Hajnówki, Siemiatycz,
Grajewa, Łomży, Suwałk, Moniek oraz Podlaskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Przygotowali dla nich test pisemny z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Z sześciu finalistek, które zakwalifikowały się etapu ustnego, wyłoniono zwyciężczynie: Sylwię Olszewską – uczennicę III roku w zawodzie fryzjer w zakładzie mistrzyni Joanny Tomaszewskiej z Cechu
w Suwałkach i ZST w Suwałkach oraz Emilię Szarangowicz – uczennicę III roku w zawodzie fryzjer w zakładzie mistrzyni Wiesławy Kozyrskiej z Białegostoku i ZSOiZ w Mońkach.

Artystycznie inspirowane
poznawanie prawa

Jak woda z ogniem
Z Tadeuszem Ficem, okręgowym inspektorem pracy
w Krakowie rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska
●

Artystyczne wydarzenie pn. „Szczypawice – stop dyskryminacji” zainaugurowało 19 kwietnia br.
w Krakowie II edycję ogólnopolskiej kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. W Klubie Fabryka spotkali się artyści Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie, przedstawiciele Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, zaproszeni goście oraz
pracownicy inspekcji pracy, w tym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, który był organizatorem przedsięwzięcia. Uczestniczyła w nim również Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy. Gospodarzem spotkania był Tadeusz Fic, okręgowy inspektor
pracy w Krakowie.
„Szczypaniu powiedz STOP” to przesłanie akcji,
której celem było przybliżenie problemu dyskryminacji nie tylko na współczesnym rynku pracy, ale również
w społeczeństwie i kulturze. Realizacja autorskiego
projektu Anny Majerek z krakowskiego Okręgowego
Inspektoratu Pracy uwzględniła udział młodych artystów Katedry Intermediów ASP w Krakowie i Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.
Studenci ASP, odbywając praktyki zawodowe w inspekcji pracy, przygotowali projekt oprawy graficznej
tj. plakaty, citylighty, koszulki, ulotki, reklamę tv, profil facebook, a także dokumentację filmową z realizacji
projektu. Wzięli udział w konkursie, tworząc przez kilka miesięcy prace video, animacje, grafikę, plakaty, filmy w myśl wspólnego hasła: „Stop dyskryminacji w pracy, na ulicy, w domu”. Jego rozstrzygnięcie zbiegło się
z rozpoczęciem II etapu ogólnopolskiej kampanii PIP
„Poznaj swoje prawa w pracy”, podczas finałowego
wieczoru w Klubie Fabryka.
– Istotą tej kampanii jest promowanie znajomości przepisów prawa i kultury praworządności w środowisku pracy. Jej przewodnie hasło:
„Bądź pewny, silny, kompetentny” znakomicie
wpisuje się w kontekst tego wieczoru i towarzyszących mu imprez w ramach akcji „Szczypawice – stop dyskryminacji” – powiedziała Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.
W autentycznych halach byłej fabryki kosmetyków, obok prezentacji prac młodych artystów, odbyły się pokazy video mappingu, działania performance oraz spektakl „Redukcja biegu” przygotowany przez aktorów Teatru Ludowego, poruszający problem poszanowania godności w pracy. Zaprezentowano również film Fundacji Jaśka Meli
„Poza Horyzonty”, a sam Jasiek opowiedział o inspiracjach do podejmowania nowych wyzwań, jakie można znaleźć w sobie i w innych, kiedy pojawia się choroba czy niepełnosprawność.
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Musi pan przyznać, że samo życie jest chyba najlepszą inspiracją do podejmowania różnego rodzaju działań – również
tych prewencyjnych – realizowanych przez inspekcję pracy?
– Rzeczywiście, znakomicie odnosi się to np. do projektu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie pn. „Szczypawice – stop
dyskryminacji”. Ma on wyjątkową formułę, wykraczającą poza zagadnienia związane z pracą i szeroko otwartą na praktycznie każdego człowieka. Każdy bowiem w jakimś aspekcie życia może zetknąć się z problemem dyskryminacji. W pracy, w domu, na ulicy… Oryginalność naszego przedsięwzięcia wynika z autorskiego
pomysłu, który zrodził się, aby zainteresować wszystkich,
a w szczególności młodych ludzi i na dodatek artystów, których postanowiliśmy do niego włączyć.
● Ar tystów? To jakby chcieć połączyć
wodę z ogniem. Z jednej strony oni
ze swoimi twórczymi wizjami, z drugiej zaś – urząd z wszelkimi rygorami wynikającymi chociażby z jego
nadzorczo-kontrolnej funkcji. Ta swoista fuzja, to dość niezwykły i ryzykowny zabieg...
– Okazał się trafiony, choć na początku
nie wywoływał entuzjazmu. Niełatwo było
przekonać do niego władze Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Udało się jednak, choć wcielanie w życie
projektu było niemałym wyzwaniem dla
obu stron. Studenci Wydziału Intermediów
mieli przygotować prace konkursowe dotyczące dyskryminacji, opracować i rozpropagować różne materiały związane ze „Szczypawicami”. Byłem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie. Przyznam, że obawiałem się
nieco efektów artystycznych przemyśleń
młodych ludzi. Bałem się, że jako artyści są
zbyt oderwani od rzeczywistości, by właściwie pokazać trudne zagadnienia związane
z dyskryminacją. Efekt ich dokonań potwierdził jednak, że doskonale rozumieją
problemy, o których opowiadały ich prace. Stworzyli ich ponad trzydzieści i jury konkursowe miało niełatwe zadanie oceny
ich w wielu płaszczyznach. Byłem w komisji konkursowej i zaskoczyła mnie prostota artystycznej wypowiedzi wizualnej, która potęgowała emocje. Bardzo duże wrażenie zrobił na mnie np. jeden
z obrazów. To był krótki film, który pokazywał lisa w klatce, obracającego się w kółko, bez przerwy, przez kilka minut. To było tak
bardzo poruszające, że wciąż mam w pamięci to „zapętlone”
zwierzę, w którego zachowaniu można zobaczyć chyba każdego
z nas. Myślę, że największą wartością tych prac było dotarcie właśnie do tych najgłębszych emocji, dokładnie takich, jakie mogą odczuwać ludzie dyskryminowani.
● Przygotowanie prac konkursowych nie było jedynym zadaniem studentów. Odbywali oni też praktyki zawodowe
IP 5/2012

w inspekcji pracy w Krakowie. Ten zupełnie nowatorski pomysł może dziwić i zastanawiać: co młodzi artyści mogli
robić w urzędzie, który na co dzień głównie kontroluje pracodawców?
– Kontroluje, ale również coraz bardziej skupia się na działalności prewencyjno-informacyjnej. Prewencja jest u nas wciąż
jeszcze nowym narzędziem działania. Jak wynika z doświadczeń
innych państw europejskich, w długim okresie przynosi ona
znacznie lepsze efekty niż karanie. Pobudza świadomość, a to
przecież jest najistotniejsze. Doceniając wagę tych tzw. miękkich środków oddziaływania, jestem dumny z tych osób w krakowskim OIP, które wykonując pracę, traktują ją jak wypełnianie misji. Takie podejście jest gwarancją osiągnięcia zamierzonego celu. Determinacja w działaniu np. Anny Majerek czy
Ryszarda Iwańca sprawia, że dla takich przedsięwzięć jak
„Szczypawice” otwierają się drzwi gabinetów włodarzy miasta,
uczelni czy przedsiębiorców. Nie będąc gołosłownym, mogę
mnożyć przykłady. I tak np. krakowskie MPK udostępniło nam
zupełnie za darmo zabytkowy 100-letni tramwaj, by przez kilka

godzin jeździł po Krakowie ze studentami ASP, którzy przygotowali per formance prowokujący i zachęcający mieszkańców
do udziału w „Szczypawicach”, a ponadto miejsca na emisje cityligthów, czas antenowy w BUS TV na emisję reklamy imprezy w autobusach. Zabytkowym tramwajem jeździłem również ja
i pracownicy inspekcji, rozmawialiśmy na temat mobbingu,
dyskryminacji ze wszystkimi, którzy tylko tego chcieli. Zapamiętałem osiemdziesięciodziewięcioletniego człowieka, który później przyszedł również do Klubu Fabryka, by obejrzeć prace studentów. Nawiązał z nimi świetny kontakt. Oni sami, autentycznie angażując się w całe przedsięwzięcie, też mogli i wynieśli
z niego na pewno więcej, niż tylko nagrody czy zaliczone praktyki. To jest ich kapitał, z którym będą wchodzić w życie i to nie
tylko to, w wymiarze zawodowym.
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Rozprawianie się ze szczypaniem

Są młodzi, z fantazją, świat chcą odbierać przez różowe okulary. Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Intermediów mocno jednak stąpają po ziemi. By spełniać swoje artystyczne marzenia, muszą zderzać się z rzeczywistością, która
każe wstawać rano i iść do pracy. Większość jest zatrudniona
na umowy śmieciowe. Sześćset, siedemset złotych za miesiąc harówki, która na dodatek nie ma nic wspólnego z ich wizją pracy.
Najchętniej odpływaliby w niej w artystyczny niebyt, ale doskonale wiedzą, jak mało jest to realne. Już przez ten fakt uważają
się również w jakimś sensie dyskryminowani. Z pewnością czują i rozumieją ten stan. Dali temu wyraz m.in. w swoich konkursowych pracach. Krótkie obrazy filmowe w rozmaity sposób rozprawiają się ze „szczypaniem”, będącym tematem projektu urzędu PIP, z którym przy tej okazji przyszło im obcować. Odbyli tam
praktyki zawodowe i poznali swoje prawa w pracy. Teraz żartobliwie mówią, że nie dadzą się już ograć pracodawcy, a jakby co,
to już wiedzą, gdzie mogą się poskarżyć czy doradzić.
Pieczę nad dokonaniami studentów, którzy spełniali się artystycznie, pokazując jak postrzegają to, co dyskryminuje nas w pracy, w domu, na ulicy, sprawował Bogdan Achimescu, doktorant i wykładowca Wydziału Intermediów ASP.
Mówi, że było to wyzwanie, gdyż jako praktykujący artyści sztuki pięknej są przyzwyczajeni do działania
w pewnej próżni czy przestrzeni,
w której wszelkie decyzje należą li
tylko do nich. Niczym nie są ograniczane, tymczasem przy projekcie
„Szczypawic” zmuszeni byli wpisać
się w system współzależności. Okazało się to ciekawym i pouczającym doświadczeniem, również dla studentów, którzy musieli działać w ramach
sztywnego programu. Zainteresował
ich sam temat, a do jego wcielenia
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podeszli z pasją. Prace wideo, od eseju osobistego po żart czy mini etiudę filmową, okazały się nie tylko interesujące, ale i dość dojrzałe, jak na tak młodych ludzi. Nie mają charakteru reakcji na zlecenie, ale wprowadzają bardzo osobisty element chociażby w definiowaniu dyskryminacji, której np. może również
podlegać przedmiot. Jeden z młodych artystów zastanawia się m.in. czy dyskryminowana jest fontanna autorstwa prof. Wiktora Zina, która została usunięta z krakowskiego
rynku i trafiła na skład z gruzem? Kolejny pyta, czy w zachowaniach zwierząt można się doszukiwać metafor dyskryminacji człowieka.
Oddziałująca na emocje była praca, która nie
została zakwalifikowana do konkursu. Było
to 1200 białych klatek kadru filmowego, a więc
biały film i nic poza tym. Były prace, które
działały na inne zmysły. Jedna z nich polegała
na opresyjnym migotaniu. Było to wideo, które nie miało charakteru narracyjnego, ale działało jak bodziec mający wywołać u widza niemalże fizjologiczną reakcję. Pierwszą nagrodę otrzymała bardzo estetycznie wykonana praca, pokazująca
sceny ignorowania się wzajemnego w pracy, z dwuznacznym podtekstem seksualnym.
Wszystkie konkursowe filmy oglądała Anna Majerek, rzecznik
OIP w Krakowie i współsprawczyni całego przedsięwzięcia. Jako
zawodowa aktorka, wraz z kolegami z Teatru Ludowego w Krakowie (Jacek Joniec i Jan Nosal) zaprezentowali sztukę Anny
Szulc „Redukcja biegu” dotykającą problemu wyścigu szczurów
i mobbingu w środowisku pracy. Dziękując wszystkim, powiedziała: Nie byłoby tego wieczoru, gdyby nie ludzie wokół mnie, którzy działają z pasją, podejmują ryzyko i lubią nowe wyzwania.
Dzięki nim – mam przede wszystkim na myśli Tadeusza Fica,
okręgowego inspektora pracy w Krakowie – nawet się nie zdążyłam zorientować, kiedy z pomysłu powstał cały scenariusz projektu, nad którym pracowało z twórczą pasją kilkadziesiąt osób.
Beata Pietruszka-Śliwińska

W specjalnej
przestrzeni
Rozmowa z Jankiem Melą i Agnieszką Pleti, prezesem
oraz dyrektorem Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”
● Jak w fundacji zareagowaliście na zaproszenie do udziału
w „Szczypawicach”?
Janek Mela – Najpierw przeczytaliśmy program i zgodnie
uznaliśmy za fantastyczne, że taka instytucja jak inspekcja pracy
zaangażowała się w projekt, który jest innowacyjny. Nie sprowadza się do kolejnej konferencji, wykładu, prelekcji, z których zwykle nic nie wynika poza tym, że się odbyły. Ten wychodzi
do wszystkich ludzi i angażuje młodych artystów, których zadaniem było uwrażliwienie odbiorców na wszelkie objawy dyskryminacji. Osoby niepełnosprawne, takie jak ja, stykają się z tym problemem np. wtedy, kiedy muszą pokonywać bariery architektoniczne. Podpisujemy się pod ideą tego projektu, choć ja niestety
tylko jedną ręką. To jest kapitalna sprawa dotycząca bardzo wielu wykluczonych ludzi, którzy są gdzieś, w jakiś sposób „podszczypywani”. Na tych ludzi niestety najczęściej nie zwraca się uwagi,
a powinno się to robić.
● „Szczypawice – stop dyskryminacji” wpisują się więc w to,
czym zajmuje się fundacja „Poza Horyzonty”?
Agnieszką Pleti – Tak, jak najbardziej. W Polsce reakcje
na niepełnosprawnych, także tych w pracy, wciąż pozostawiają
dużo do życzenia. Każda inicjatywa, która może spowodować autentyczne zmiany jest dobrodziejstwem. Dlatego Fundacja Jaśka Meli, której jestem dyrektorem, sama inicjuje i włącza się
w takie przedsięwzięcia. Mówimy i pokazujemy problemy ludzi
niepełnosprawnych zmagających się z różnymi objawami dyskryminacji. Cieszymy się, że w „Szczypawicach” dzieje się to w tak
niekonwencjonalny sposób i w tak specjalnej przestrzeni, jaką
jest Klub Fabryka. Jestem pewna, że te surowe fabryczne wnętrza zupełnie inaczej wpłynął na odbiór naszego filmu, przedstawiającego niepełnosprawnych, którzy tak naprawdę walczą z własną dyskryminacją.
● Sami się dyskryminują?
Janek Mela – W pewnym sensie tak, bo mają świadomość swoich ułomności, która ich ogranicza również psychicznie. Z większą wrażliwością odbierają każde „szczypanie”, choćby to było tylko spojrzenie. Sam miałem takie odczucia zaraz po wypadku. Teraz już nie mam z tym problemu, w przeciwieństwie do niektórych
zdrowych osób, które nieraz nie wiedzą, jak się zachować, by nie
urazić mnie czy nie zrobić przykrości. Jeśli tak się zdarza, to jestem przekonany, że ich zachowania nie wynikają z wyrachowania.
To należy umieć dostrzec, by również tych ludzi nie dyskryminować. Na pewno warto o tym po prostu rozmawiać. Świetną do tego okazją było „szczypawicowe” spotkanie zorganizowane przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie w Klubie Fabryka.
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W Poznaniu od 24-26 kwietnia br. odbyła się
21. edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.
Ponad 220 wystawców z 20 krajów zaprezentowało najnowocześniejsze środki techniczne
bezpieczeństwa pracy oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie ergonomii i higieny pracy.
Odbyły się liczne seminaria, pokazy, warsztaty.
Podczas inauguracji targów Grand Prix Sawo,
przyznane przez głównego inspektora pracy,
wręczyła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca
głównego inspektora pracy.

Nagrodę otrzymały dwie firmy – w kategorii ochrony indywidualne: Wytwór nia Umundurowania Strażackiego ZOSP RP
w Brzezinach za zestawy odzieżowe o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych. Natomiast w kategorii ochrony zbiorowe i aparatura kontrolno-pomiarowa nagrodę otrzymał
Svantek sp. z o.o. za sześciokanałowy miernik drgań na stanowiskach pracy SV 106.
Targom, nad którymi honorowy patronat objął m.in. główny
inspektor pracy, towarzyszyły konferencje tj. „Kultura bezpieczeństwa pracy a prewencja wypadkowa” zorganizowana przez
OSPS BHP oraz „Bezpieczna praca na wysokości” zorganizowana przez Promotora BHP. Uczestniczyli w nich również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

Stres na konferencji
W pierwszym dniu targów odbyła się międzynarodowa konferencja „Ocena ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych a wypadki przy pracy”, zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Gościom przybyłym na to wydarzenie,
Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy,
zwróciła uwagę na to, że tematyka spotkania nawiązuje do seminarium „Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne”, które odbyło się podczas poprzednich targów. – Wskazuje
to na rosnące znaczenie psychospołecznych zagrożeń zawodowych w pracy – powiedziała. – PIP ma pewne doświadczenia
w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom tej kategorii
zagrożeń. Sięgają one 2006 roku, kiedy rozpoczęliśmy realizację programu przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu zawodowego – dodała. Ponadto przybliżyła uczestnikom seminarium założenia kampanii informacyjno-prewencyjnych dotyczących zagrożeń psychospołecznych, zrealizowanych przez PIP, ich
rezultaty oraz podjęte działania profilaktyczne. – W bieżącym roku prowadzimy kampanię informacyjną „Stres i inne czynniki
psychospołeczne związane z pracą”. „Ocena ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych” jest tematem
kampanii zorganizowanej przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy. Kampania obejmuje takie sektory jak: zdrowia i opie-
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ki społecznej, usług i transportu. Państwowa Inspekcja Pracy będzie w nich uczestniczyć – powiedziała.
Stronę polską reprezentowali: prof. Maria Widerszal-Bazyl
z CIOP-BIP, Michał Galbarczyk OIP Katowice oraz Teresa
Różycka, specjalista ds. bhp MPO sp. z o.o. w Toruniu. Wśród
zagranicznych gości byli: Jeanette Falk-Berglind, ze szwedzkiego Urzędu ds. Środowiska Pracy; Kristina Moller i Anette
Skov, reprezentowały Duński Urząd ds. Środowiska Pracy oraz
Jos Vervoort z holenderskiej Inspekcji Spraw Socjalnych i Zatrudnienia.

Negatywnie o stresie
O doświadczeniach PIP z powadzonego programu prewencyjnego dotyczącego przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu
pracy oraz wynikających z nich wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych opowiedział Michał Galbarczyk. Przedstawił
uczestnikom cel i sposób realizacji kampanii. Omówił także jej
wyniki, wskazując m.in. na umiejętność rozpoznawania przez
pracodawców negatywnego wpływu stresu zawodowego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i pracowników – z czym, jak się
okazuje – radzą sobie nienajgorzej. Problemem jest głównie rozpoznanie przyczyny stresu, opracowanie i wdrażanie w swoich
zakładach środków profilaktycznych.
Prof. Maria Widerszal-Bazyl omówiła, jak w Europie zarządza się ry zy kiem psycho spo łecz nym, wska za ła przy tym
na projekt „Psychosocial risk management – European framework (PRIMA -EF)” – sponsorowany przez Komisję Europejską, a koordynowany przez Uniwersytet Nottingham. Udział
w nim biorą eksperci z europejskich instytutów zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Słuchacze dowiedzieli się, jaki – zgodnie z podejściem PRIMA-EF – jest zakres zagrożeń psychospołecznych; na czym powinno polegać zarządzanie ryzykiem
psychospołecznym w miejscu pracy. Poznali także czynniki,
które bezpośrednio wpływają na zapobieganie negatywnym
skutkom stresu w pracy, które zostały zidentyfikowane na podstawie wywiadów z eksper tami PRIMA -EF oraz w oparciu
o przeglądy badań nad efektywnością inter wencji w zakresie
ograniczania stresu w miejscu pracy.
Europejscy prelegenci podzielili się doświadczeniami własnych
urzędów w dziedzinie negatywnych czynników psychospołecz-
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nych w miejscu pracy. Przybliżyli słuchaczom m.in. ustawodawstwo w tym
zakresie, narzędzia kontrolne, działania prewencyjno-informacyjne. Zainteresowanie wzbudziło wystąpienie holenderskiego przedstawiciela inspekcji
pracy, który skupił się głównie na genezie stresu i jego skutkach w pracy.
Ciekawym i pouczającym podsumowaniem konferencji okazało się
wystąpienie Teresy Różyckiej, specjalistki ds. bhp z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu. Na
przykładzie swojego zakładu pokazała
proces i celowość przeciwdziałania
negatywnym skutkom stresu w pracy.
– Wbrew obiegowym opiniom praca przy zbieraniu i sortowaniu śmieci
należy do stresogennych. Odbywa się
w brudzie, wilgoci i przy złym oświetleniu, a zimą nierzadko podczas dużego mrozu. Zwykle wykonujemy ją w pośpiechu – tłumaczyła. – Mamy też do czynienia z różnymi klientami, przez co
pracownicy narażeni są na dodatkowy stres.
Spółka obecnie zatrudnia ponad 320 pracowników. Szefowie
dowiedzieli się o programie PIP w 2007 r. Pierwszym krokiem
było przeprowadzenie wspólnie z ekspertami z OIP w Bydgoszczy oceny psychospołecznych warunków pracy na stanowiskach
robotniczych. Oczywiście firma nie miała możliwości wpływania
na zewnętrzne czynniki pracy tj. bród, temperaturę czy odór, ale
podjęła wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie udogodnień dla pracowników na stanowiskach bezpośrednio
związanych z wywozem odpadów, ich obróbką oraz z oczyszczaniem miasta. Pracownicy zostali wyposażeni w nowe środki
ochrony osobistej, ograniczające niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Umożliwiono im przetestowanie i wybór rękawic do pracy. Sukcesywnie kupowane są nowe śmieciarki
z klimatyzowanymi kabinami. Nowe pojemniki z kółkami są łatwiej dostępne. Pracownicy mogą zgłaszać zdarzenia potencjalne wypadkowe np. robiąc zdjęcia. Aby poprawić relacje z klientami, zainwestowano w biura obsługi.
– Czujemy się dowartościowani – podsumowała Teresa Różycka. Spółka przystąpiła do II etapu programu prewencyjnego
PIP „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy”.
Na konferencji byli obecni przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, służb bhp różnych branż, studentów kierunków związanych z ochroną pracy, Okręgowych Inspektoratów
Pracy oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Po jej zakończeniu mogli porozmawiać z prelegentami, zadać pytania, a sami uczestnicy wymieniali się między sobą doświadczeniami z macierzystych
zakładów pracy na temat wdrażania programów przeciwdziałających negatywnym skutkom czynników psychospołecznych.

… także na warsztatach
Nawiązaniem do seminarium PIP dotyczącego zagrożeń psychospołecznych były warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w zakresie czynników psychospołecznych w pracy”, które odbyły się
drugiego dnia targów. Poprowadzili je specjaliści PIP – Marta
Bem z Głównego Inspektoratu Pracy, Michał Galbarczyk
IP 5/2012

z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Marta Kwiatkowska z OIP w Łodzi oraz Łukasz Śmierciak w OIP w Opolu.
Zajęcia rozpoczęto od omówienia czynników ryzyka psychospołecznego, również m.in. takich pojęć jak: stres, mobbing, dyskryminacja. Następnie przeprowadzono zajęcia case study oparte
na realnej sytuacji z przedsiębiorstwa „Energia”. Zdaniem uczestników było wskazanie występujących w tej sytuacji czynników ryzyka psychospołecznego i fizycznego oraz określenie, jakie podjęliby działania naprawcze oraz te,
które wyeliminowałyby czynniki
niebezpieczne. Przedstawione
propozycje zostały skonfrontowane z faktycznie podjętymi przedsięwzięciami.
Uczestnicy warsztatów reprezentowali różne branże zawodowe, brali w nich udział również
pracownicy działów HR. Dominowały osoby, które na co dzień
w swojej pracy spotykają się z zagrożeniami psychospołecznymi.

Nasze stoisko

ków z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się poradniki dotyczące bhp w budownictwie oraz przy użytkowaniu maszyn. Zwiedzający targi mogli
uzyskać porady prawne. Korzystali z tego, najczęściej pytając
o czas pracy oraz umowy o pracę.

Państwowa Inspekcja Pracy miała na Targach SAWO swoje
stoisko. Dostępna była bogata oferta ulotek, broszur i poradni-

Magdalena Regulska-Kiwak

Rozmowy z przedstawicielami laureatów Grand Prix Sawo 2012 przyznanych przez głównego inspektora pracy
Jerzy Maciejczyk, przedstawiciel i dystrybutor produktów firmy Svantek, która od 22 lat produkuje i dostarcza na
rynek polski i na cały świat przyrządy do pomiaru hałasu i wibracji.


Dlaczego właśnie miernik SV-106 został wyróżniony?

- Jest to jedyny na świecie, sześciokanałowy miernik do pomiaru drgań na stanowiskach pracy. Jest niewielki i ma
wytrzymałą obudowę, co zapewnia wygodne i bezpieczne użycie w trudnych warunkach przemysłowych. Sześć kanałów
umożliwia jednoczesny pomiar drgań dwoma czujnikami trójosiowymi.Skraca to znacznie czas badania, bo
pozwala, na przykład, wykonywać w tym samym czasie ocenę narażenia na drgania obu rąk. Cieszy nas to, że
potrafiliśmy w warunkach globalnej konkurencji stworzyć produkt, który jest uznany na całym świecie.
Dorota Zagraba, dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach.


Co jest wyjątkowego w ubraniach produkowanych przez Państwa firmę, które zostały nagrodzone na targach
SAWO?

- Są przeznaczone dla osób pracujących w środowisku zagrożenia wybuchem, np. w kopalniach, gdzie może dojść
do wybuchu metanu, na stacjach paliw. Znakomicie sprawdzają się u kierowców ciężarówek przewożących substancje
palne. Zestawy tej odzieży mają zmniejszyć stopień poparzenia, gdyby do niego doszło. Wyjątkowe i innowacyjne
jest to, że nie tracą zarówno swoich właściwości niepalnych, jak i antyelektrostatycznych nawet po 60 praniach. Norma
mówi o sprawdzaniu właściwości po pięciu praniach. Dzianina, z której są uszyte, charakteryzuje się tzw. zimnym
chwytem, tzn. w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności, np. w kopalni - ma przyjemny dotyk w kontakcie
ze skórą. Jej atutem jest to, że doskonale wentyluje powietrze, jest wysoko przepuszczalna, błyskawicznie
absorbuje pot i odprowadza go na zewnątrz. Oprócz tych właściwości higienicznych, ubranie spełnia także normy
antyelektrostatyczne.
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Poznań 24-26 kwietnia 2012 r.
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Podczas 21. Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa
SAWO przyznane przez głównego inspektora pracy Grand Prix Sawo otrzymały dwie
firmy. W kategorii ochrony indywidualne: Wytwórnia Umundurowania Strażackiego
ZOSP RP w Brzezinach za zestawy odzieżowe o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych. Natomiast w kategorii ochrony zbiorowe i aparatura kontrolno-pomiarowa nagrodę otrzymał Svantek sp. z o.o. za sześciokanałowy miernik drgań
na stanowiskach pracy SV 106.

IP 5/2012
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Prawo

Potrącenia
z rzeczowych składników wynagrodzenia

Grzegorz Bilski

(część II)

Pierwsza część artykułu miała na celu wykazanie, że przy ustaleniu części wynagrodzenia
wolnej od potrąceń ustawodawca wskazywał określone wartości pieniężne. Zgadza się to
również z socjalnym celem tych przepisów. Kwoty te mają gwarantować pracownikowi i jego
rodzinie pozostawienie źródła utrzymania w wymiarze minimalnym.

W przypadku np. świadczeń alimentacyjnych nie ma kwoty wolnej od potrąceń.
Samo potrącenie spełnia w tym przypadku
funkcję socjalną, gdyż służy zapewnieniu
źródła utrzymania członkom rodziny pracownika uprawnionym do alimentów.
W obecnych realiach gospodarczych nie
można nie uznać, że takie minimum socjalne powinno być zagwarantowane w wartościach pieniężnych. Zapewnianie tego minimum w świadczeniu rzeczowym prowadziłoby do tego, że źródłem utrzymania
pracownika musiałby się stać dochód ze
sprzedaży rzeczy wydawanych przez pracodawcę. Taki stan stałby w sprzeczności
z wcześniej cytowanymi regulacjami Konwencji nr 95 MOP.

Wyłączone
z egzekucji
Rodzi się pytanie, czy w sytuacji, gdy
wynagrodzenie składa się z części pieniężnej i rzeczowej, Kodeks pracy zawiera pełną regulację, dotyczącą zakresu
kwot i przedmiotów (wydanych w ramach
świadczenia w naturze) wolnych od potrącenia.
Zgodnie z art. 90 K.p. w sprawach nie
unor mowanych w art. 87 i 88 stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i przepisy o egzekucji
administracyjnej świadczeń pieniężnych.
Zastrzeżenie odpowiedniego stosowania
prawa powoduje, że spośród przepisów
mających być „odpowiednio” stosowanych do da ne go za kresu od niesienia
w ogóle nie znajdują zastosowania te
z nich, które stały się bezprzedmiotowe
lub są sprzeczne z przepisami regulujący-
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mi wprost określone stosunki oraz że inne z przepisów posiłkowych stosuje się
tylko o tyle i w takim ukształtowaniu ich
treści, aby nie naruszały istoty podstawowych rozwiązań normatywnych. Sprzeczności z celem, jakim jest zapewnienie
pracownikowi minimalnych źródeł dochodu wyrażonych w pieniądzu (na bieżące
i niezbędne wydatki takie jak np.: zakup
pożywienia, odzieży, opłacenie czynszu
i rachunków za media itp.), nie sposób
doszukać się w traktowaniu w sposób odmienny tej części wynagrodzenia, która
nie jest wyrażona w pieniądzach. W przypadku tym należałoby zatem odpowiednio zastosować art. 829 K.p.c., który
określa, że nie podlegają egzekucji:
● przedmioty urządzenia domowego,
pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego
utrzymaniu członków jego rodziny, a także
ubranie niezbędne do pełnienia służby lub
wykonywania zawodu;
● zapasy żywności i opału niezbędne
dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
● jedna krowa lub dwie kozy albo trzy
owce potrzebne do wyżywienia dłużnika
i będących na jego utrzymaniu członków
jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
● narzędzia i inne przedmioty nie zbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego
do produkcji na okres jednego tygodnia,
z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
● u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, któ-

ra odpowiada nie podlegającej egzekucji
części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla
niego i jego rodziny na utrzymanie przez
dwa tygodnie;
● przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty
służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika
mają znaczną wartość użytkową;
● środki pieniężne zgromadzone na
rachunku bankowym, o którym mowa
w art. 36 ust 4a ustawy z 20 kwietnia
2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50,
poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r.
Nr 115, poz. 794);
● produkty lecznicze w rozumieniu
przepisów ustawy z 6 września 2001 r.
– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) niezbędne
do funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy
z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89, z późn. zm.) przez okres trzech
miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu
przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93,
poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r.
Nr 157, poz. 976).
Przepisy procedury cywilnej regulują
zasady postępowania organów egzekucyjnych oraz prawa i obowiązki stron teIP 5/2012

go postępowania. Komor nik musi zatem
respektować zakres rzeczy nie podlegających egzekucji. Przepis ten rozróżnia
wyraźnie war tości pieniężne i inne rzeczy ruchome np.: opał, zapas paszy dla
zwierząt. Nor ma ta nie rozróżnia natomiast, z jakiego tytułu dłużnik posiada
ten opał lub paszę dla zwierząt. Powstaje zatem pytanie, na które trzeba odpowiedzieć negatywnie, tj. czy wyłączenie
z egzekucji może się wiązać z tym, że
opał lub pasza nie stają się własnością
dłużnika wskutek zakupu tylko wskutek
ich otrzymania jako deputatu od pracodawcy. Nieprzystosowanie norm dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za
pracę do sytuacji, w jakiej część wynagrodzenia nie jest wyrażona w pieniądzu,
lecz w świadczeniu rzeczowym można
również prześledzić na tle wykładni systemowej. Dział Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 881 i następne K.p.c.)
znajduje się w ramach Części Trzeciej
K.p.c. Postępowanie egzekucyjne Tytułu II Egzekucja świadczeń pieniężnych.
Art. 881 § 3 pkt 1 i 2 K.p.c. mówi, że komor nik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim
tego ar tykułu nie wypłacał dłużnikowi
– poza częścią wolną od zajęcia żądnego
wynagrodzenia, lecz przekazywał zajęte
wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komor nika o pierwszej wypłacie albo przekazywał zajęte wynagrodzenie komor nikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia
jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze in na eg ze ku cja, a wy na gro dze nie
w części wymagalnej nie wystarcza na
po krycie wszyst kich eg ze kwowa nych
świadczeń wymagalnych. Komor nik poucza zarazem pracodawcę o skutkach
niezastosowania się do wezwania.
W praktyce realizacja tego przepisu odbywa się poprzez przelanie potrąconej
kwoty wynagrodzenia na konto bankowe
wskazane przez komornika.
W sposób oczywisty nie da się zrealizować egzekucji świadczenia pieniężnego
poprzez przekazanie bezpośrednio wierzycielowi wynagrodzenia w formie rzeczowej.
Można zatem wysnuć konkluzję, że co
do zasady przepisy działu Egzekucja z wynagrodzenia za pracę traktują wynagrodzenie jako wartość wyrażoną w pieniądzach, nie dostrzegając jednocześnie możliwości jego częściowego realizowania
w świadczeniach rzeczowych.
IP 5/2012

Obowiązki
pracodawcy
Zaspokojenie świadczeń pieniężnych
z rzeczowych składników wynagrodzenia
wymagałoby zatem zastosowania przepisów egzekucyjnych dotyczących zaspokajania świadczeń pieniężnych z ruchomości, a w szczególności procedury sprzedaży zajętych ruchomości.
Pracownik otrzymał wynagrodzenie
w wartości 1500 zł i trzech ton deputatu
węglowego, więc jego wynagrodzenie składa się z określonej kwoty pieniędzy i określonej masy otrzymanego świadczenia rzeczowego. Nawet jeżeli pracodawca na potrzeby wynikające z przepisów podatkowych lub ubezpieczeniowych musi oszacować w pieniądzu wartość świadczenia rze-

czowego, nie zmienia to świadczenia rzeczowego w pieniężne. Czy zatem pracodawca może dokonywać takich przeszacowań na potrzeby realizacji zajęcia komorniczego. Należy przyjąć tu zasadę, że skoro
przepisy nie nakładają na pracodawcę takiego obowiązku, to nie powinien tego robić. Byłoby to zresztą w niektórych przypadkach niemożliwe, gdyż pracodawca nie
ma prawa żądać od pracownika niektórych
danych, które należałoby uwzględnić
w ustaleniu, czy dana rzecz nie podlega
egzekucji (art. 829 K.p.c.). Jeżeli jest to deputat węglowy, to nie sposób uznać, że nie
spełnia on wszystkich przesłanek do zakwalifikowania tego węgla jako zapasu opa-

łu niezbędnego dla dłużnika i będących
na jego utrzymaniu członków rodziny, jeżeli oczywiście pracownik w gospodarstwie
domowym wykorzystuje węgiel jako opał.
Pracodawca nie ma prawa ustalania, jakie medium opałowe pracownik wykorzystuje w gospodarstwie domowym, a co
za tym idzie, czy wydawany w naturze węgiel jest przez niego wykorzystywany jako
opał, gdyż prawo pracy nie zawiera przepisu uprawniającego pracodawcę do żądania od pracownika takich informacji.
Pracodawca nie ma również prawa ustalać, jaka część opału (wydanego węgla)
jest zapasem wystarczającym pracownikowi i członkom jego rodziny na miesiąc.
Decyzje w tym zakresie powinien podejmować organ egzekucyjny tj. komornik,
a nie pracodawca. W tym przypadku pracodawca powinien współpracować z komornikiem. Zgodnie z art. 882 § 1 K.p.c.
dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę,
aby w ciągu tygodnia:
● przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz
oddzielenie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
● podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
● w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył
oświadczenie o rodzaju tych przeszkód,
a w szczególności podał, czy inne osoby
roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie
toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie
i czy, oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.
Przesyłając informację o wynagrodzeniu pracownika, pracodawca winien poinformować komornika, że wynagrodzenie
składa się z kwoty pieniędzy oraz określonej liczby rzeczy ruchomych, należnych
pracownikowi jako rzeczowy składnik wynagrodzenia oraz zwrócić się o określenie,
w jakiej części ruchomości te będą zajęte
i jak zajęcie to będzie realizowane przez komornika. W sposób oczywisty nie będzie
ono bowiem mogło być realizowane tak jak
świadczenie wyrażone w pieniądzu. Z podlegającej zajęciu części deputatu węglowego, będzie można dokonać potrącenia
w granicach określonych w art. 87 K.p.
Grzegorz Bilski
OIP Katowice
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Kraków 19 kwietnia 2012 r.

Pokazy „Szczypania”
w Fabryce

Podczas inauguracji II edycji ogólnopolskiej kampanii
Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa
w pracy” w Klubie Fabryka zaprezentowano nagrodzone
filmy w konkursie „Stop dyskryminacji”. Artyści Akademii
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Wydziału Intermediów
odebrali z rąk Okręgowego Inspektora Pracy oraz
partnerów akcji: ArecelorMittal S.A., Tauron
Dystrybucja S.A., Kopalnia Soli „Wieliczka” i MPK S.A.
w Krakowie nagrody i wyróżnienia.
"Stop Dyskryminacji" Grzegorz Mart III nagroda
"Nie deptaj" Jakub Garścia II nagroda
"Stop Dyskryminacji" Aleksandra Rodobolska
I nagroda

Legalność zatrudnienia na budowach autostrad (cz. II)

Zdążyć przed EURO 2012
ale czyim kosztem?

Sebastian Szneider

Nawiązując do informacji zamieszczonych w pierwszej części artykułu, dotyczącego
praktycznych aspektów kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców pracujących przy
budowie autostrad, należy pamiętać, że od 28 lipca 2011 r. weszły w życie nowe regulacje
prawne.
Poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. Nr 156, poz. 1116 ze zmianami
oraz z 2010 r. Nr 236 poz. 1559) zostało
zastąpione przez nowe rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków,
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez
konieczności uzyskania zezwolenia na
pracę (Dz. U. Nr 155 poz. 919). Zmianami objęto, istotne z punktu widzenia kontroli, zagadnienia skutkujące m.in.:
● uzależnieniem możliwości pracy cudzoziemca bez zezwolenia na pracę od zawarcia umowy w formie pisemnej. Obowiązek ten dotyczy nie tylko umów o pracę, ale także umów cywilnoprawnych
i swoim zakresem podmiotowym obejmuje cudzoziemców będących obywatelami

Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub
Ukrainy;
● zaprzestaniem rejestrowania przez
powiatowe urzędy pracy oświadczeń,
w których wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy, jak miało to miejsce w przeszłości;
● rezygnacją z możliwości powierzenia innej pracy na podstawie oświadczenia przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy obywatelom Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji, posiadającym zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony, udzielone w związku
z wykonywaniem pracy.

Weryfikacja tożsamości
Wynikiem zmian w przepisach była
modyfikacja w organizacji kontroli w celu osiągnięcia wyższej skuteczności działań. Kontrole kolejnych dwóch podmiotów, w odróżnieniu od postępowania opi-

sanego w pierwszej części artykułu, rozpoczęto od sprawdzenia tożsamości osób
zastanych w miejscu wykonywanych robót – przy budowie autostrady A1 na odcinku Świerklany -Gorzyczki. Ujawnionych cudzoziemców poddano weryfikacji z dokumentami przechowywanymi
w siedzibach podmiotów, które powierzyły im wykonywanie pracy przy budowie autostrady.
Pierwszą z omawianych kontroli zakończono w październiku ub.r. Dotyczyła
ona firmy z terenu powiatu wodzisławskiego. Dokonano wówczas sprawdzenia
stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych oraz z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do
43 cudzoziemców – obywateli Ukrainy,
z których niektórzy, tj. 11 zatrudnionych
było na podstawie umów o pracę, a 32
osoby świadczyły pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne – umowy-zlecenia.
Ustalono m.in., że:

● podmiot powierzający pracę nie dopełnił obowiązku potwierdzenia na piśmie
umów–zlecenia zawartych z 16 obywatelami Ukrainy wykonujacymi pracę na terytorium RP na podstawie oświadczeń,
bez konieczności uzyskania zezwolenia
na pracę;
● spółka nie zawarła z jednym z obywateli Ukrainy umowy o pracę na piśmie,
ani nie potwierdziła z zachowaniem formy pisemnej ustaleń co do: stron tej
umowy, jej rodzaju oraz jej warunków
określonych w zezwoleniu Wojewody Śląskiego na pracę cudzoziemca na terytorium RP;
● nie do peł nio no obowiąz ku nie zwłocznego poinfor mowania Wojewody
Śląskiego jako organu wydającego zezwolenie – w przypadku przerwania wykonywania pracy przez jednego obywatela Ukrainy wcześniej niż 3 miesiące
przed upły wem ważno ści ze zwo le nia
na pracę;
● do ZUS nie zgłoszono danych dotyczących rzeczywistej daty powstania obowiązku ubezpieczenia z uwzględnieniem
okresów wynikających z umów-zlecenia
zawartych z dwoma cudzoziemcami;
● nie przekazano do ZUS informacji
uwzględniających pełny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jednego
obywatela Ukrainy w zakresie danych dotyczących jego faktycznego okresu wykonywania pracy;
● w zakresie ter minowości zgłaszania zleceniobiorców i pracowników celem
objęcia ubezpieczeniem stwierdzono, że
siedmiodniowy termin na realizację tego
obowiązku naruszono łącznie w odniesieniu do 28 osób;
● opłacanie składek na Fundusz Pracy za dany miesiąc nie następowało w terminie przewidzianym przepisami.
Oprócz wymienionych nieprawidłowości ujawniono także:
● brak założenia i bieżącego prowadzenia ewidencji czasu pracy (przez pracodawcę) dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę, w tym także dla cudzoziemców;
● dopuszczenie do pracy 18 cudzoziemców bez aktualnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy
na zajmowanym stanowisku;
● obsługę koparki przez obywatela
Ukrainy bez ważnych uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi tego urządzenia.
Przedstawił dokumenty ważne jedynie
na terytorium swojego kraju, nieakceptowane w państwach UE.
IP 5/2012

War to zaznaczyć, że większość ze
wskazanych nieprawidłowości, które możliwe były do usunięcia jeszcze w trakcie
kontroli – w efekcie ustnych poleceń inspektorów pracy – zostało natychmiast
skorygowanych przez spółkę. O uregulowaniu pozostałych uchybień, ujętych
w wydanych środkach pokontrolnych,
podmiot poinfor mował pisemnie już
po zakończeniu kontroli.
Według posiadanych informacji Straż
Graniczna dokonała zatrzymania pięciu
obywateli Ukrainy, którzy nie zawarli

przepisów w zakresie legalności zatrudnienia 57 osób, z czego 53 stanowili cudzoziemcy, w tym 52 osoby to obywatele
Ukrainy i jedna – obywatel Białorusi.
W dniu podjęcia czynności wszyscy świadczyli pracę na podstawie umów-zlecenia.
Zaznaczyć należy, że cztery osoby pracowały wcześniej w pierwszym kontrolowanym na autostradzie podmiocie. To umożliwiło w odniesieniu do trzech z nich wykazanie przekroczenia okresu wykonywania
pracy na podstawie oświadczeń przez
okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych

umów cywilnoprawnych w formie pisemnej. Wydane przez Komendanta Placówki
SG decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia terytorium RP po wpływie stosownych odwołań zostały jednak uchylone
przez Wojewodę Śląskiego.
Jak zatem pokazuje zastosowana praktyka – nie każde naruszenie przez cudzoziemców przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami wobec nich. Brak umowy w formie
pisemnej spowodował bowiem zastosowanie sankcji za wykroczenie jedynie wobec
podmiotu powierzającego wykonywanie
pracy cudzoziemcowi, na którym to podmiocie, a nie na cudzoziemcu, spoczywał
obowiązek zawarcia umowy w takiej właśnie formie.

12 miesięcy. Graniczną datę pracy, po której wymagane jest posiadanie zezwolenia
na pracę, ustalono na podstawie informacji uzyskanych z ZUS o okresach objęcia
ubezpieczeniem z tytułu wykonywania zlecenia na rzecz dwóch różnych podmiotów,
po „nałożeniu” na czasookresy wykonywania pracy wskazane w oświadczeniach rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy właściwych ze względu na siedziby obydwu podmiotów. Okres wykonywania pracy ustalony w umowie-zleceniu sięgający
nawet jednego roku nie jest miarodajny,
gdyż cudzoziemcy na ogół cyklicznie wyjeżdżają na krótszy lub dłuższy czas do swojego kraju. Niestety, do tej pory w powiatowych urzędach pracy nie powstał centralny system rejestracji oświadczeń, który
umożliwiłby szybkie zweryfikowanie w każdym powiatowym urzędzie pracy, które
podmioty rejestrowały pisemne oświadczenia dla poszczególnych cudzoziemców,
bez względu na siedziby tych podmiotów
i właściwych im powiatowych urzędów pracy. Obecnie udowodnienie przekroczenia
dopuszczalnego okresu pracy cudzoziemca

Kolejne kontrole
Kontrolę trzeciego podmiotu powierzającego pracę przy budowie wspomnianego odcinka autostrady A1 zakończono
w lutym br. Sprawdzono przestrzeganie
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na podstawie oświadczenia jest często
kwestią przypadku i szczęścia. Zwłaszcza
gdy dotyczy to pracy na rzecz kilku podmiotów z siedzibą na terenie np. różnych
powiatów lub województw.
Biorąc pod uwagę te uwarunkowania
w trakcie postępowania, ujawniono m.in.:
● pracę bez zezwolenia i bez rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie
pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w odniesieniu
do dwóch obywateli Ukrainy;
● powierzenie wykonywania pracy jednemu cudzoziemcowi bez zezwolenia wydanego przez właściwego wojewodę, wymaganego w przypadku przekroczenia
okresu pracy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, wliczając w to uprzednie powierzenie wykonywania pracy przez
inny podmiot;
● dopuszczenie do pracy dwóch obywateli Ukrainy niezgodnie z treścią posiadanych zezwoleń na pracę, przy uwzględnieniu przekroczenia okresu pracy
przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy tj. wliczając w to uprzednie
powierzenie wykonywania pracy przez
inny podmiot;
● niedopełnienie obowiązku zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń
w ZUS pięciu cudzoziemców świadczących pracę w dniu czynności kontrolnych
przy budowie autostrady na podstawie
umów cywilnoprawnych – zgłoszenia dokonano dopiero w trakcie kontroli;
● naruszenie siedmiodniowego terminu realizacji obowiązku zgłaszania zleceniobiorców i pracowników do ZUS celem objęcia ubezpieczeniem łącznie w odniesieniu do 43 osób, w tym 35 cudzoziemców;
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● nieter minowe opłacanie składek
na Fundusz Pracy należnych z tytułu wynagrodzenia wypłacanego w ciągu dwóch
miesięcy ub.r., w wysokości co najmniej
równej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
W trakcie prowadzonych czynności
spółka dokonała także korekty zgłoszeń
do ubezpieczenia w ZUS w zakresie danych dotyczących rzeczywistej daty powstania i/lub okresu trwania obowiązku
ubezpieczenia z uwzględnieniem okresów wynikających z umów–zlecenia zawartych z 10 cudzoziemcami. Wszystkie
nieprawidłowości podmiot usunął, przedstawiając na potwierdzenie wypełnione
druki stosownych zgłoszeń i korekt już dokonanych deklaracji zgłoszeniowych.

Podsumowanie
Warto zauważyć, że ustalenia dokonane podczas pierwszej kontroli prowadzonej przy budowie autostrady, w tym informacje przekazane na wniosek PIP z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Katowicach, zaprocentowały także
ujawnieniem, w toku bieżącego postępowania, zaświadczeń lekarskich z badań
profilaktycznych potwierdzających brak
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy
na zajmowanych stanowiskach przedstawionych w odniesieniu do 16 osób,
w tym 12 cudzoziemców, które zostały
wystawione przez lekarza rodzinnego nie
posiadającego specjalizacji z zakresu medycyny pracy, co według WOMP skutkuje
uznaniem ich za nieważne.
Podobnie jak w pierwszym z opisywanych przypadków część nieprawidłowo-

ści stwierdzonych podczas kontroli dwóch
kolejnych podmiotów stanowiła podstawę do skierowania wniosków o ukaranie
osób odpowiedzialnych za popełnienie
wykroczeń, w tym także wynikających
z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do wydziałów karnych właściwych sądów rejonowych. Niezależnie od tego, każdorazowo
po zakończeniu kontroli stosowne informacje przekazywano do: Straży Granicznej w Raciborzu, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Rybniku, Wojewody Śląskiego i właściwych starostów.
Reasumując, skala nieprawidłowości
ujawnionych dotychczas na budowie jednego tylko odcinka autostrady A1 i węzła
A4 – stanowiących przecież niewielki procent wszystkich budów dróg i autostrad
na terenie całego kraju – oraz perspektywa dalszego wzrostu migracji zarobkowej
przez wschodnią granicę RP wskazuje,
że problem kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców jeszcze długo nie straci na aktualności. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że będzie pogłębiał się,
co z kolei stworzy konieczność wypracowania przez instytucje kontrolne, w tym
Państwową Inspekcję Pracy, jeszcze bardziej skutecznych metod prowadzenia
działań.
Obecny stan prawny – po ostatnich nowelizacjach przepisów, choć wciąż niedoskonały, daje większe możliwości kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców
niż obywateli polskich. W tym aspekcie
równie ważne jak precyzyjne i przejrzyste
przepisy prawa są przede wszystkim: właściwe planowanie i organizacja kontroli
z uwzględnieniem wcześniejszego dobrego rozpoznania, a także ścisła współpraca
z szeregiem właściwych instytucji i organów, których udział może okazać się pomocny czy wręcz niezbędny dla zwiększenia efektywności kontroli. Nie sposób
nie wspomnieć w tym miejscu o konieczności bieżącej współpracy wewnątrz samej inspekcji pomiędzy poszczególnymi
komórkami organizacyjnymi, w tym między sekcjami legalności zatrudnienia oraz
oddziałami i zespołami terenowymi funkcjonującymi w ramach Okręgowych Inspektoratów Pracy.
Przytoczone w artykule przykłady efektów działań PIP są wypadkową ciężkiej
pracy, cierpliwości, determinacji kontrolujących oraz dobrej współpracy.

Bez zabezpieczeń i umowy
Do poważnego wypadku doszło podczas prac na wysokości
na budowie w Sosnowcu. Pracownik, nieposiadający umowy
o pracę na piśmie, nie stosował żadnych zabezpieczeń chroniących przed upadkiem. Ponadto, jak wykazała kontrola inspektora OIP w Katowicach, w dniu jej rozpoczęcia na terenie budowy pracowały też inne osoby, dla których nie przedłożono żadnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Kierownik budowy był nieobecny, a prace nadzorowała
właścicielka firmy.
W dniu wypadku, czyli
11 stycznia br. poszkodowany montował szalunek pod
belki przyszłej płyty stropoPod
wej I kondygnacji. W trakcie
inspektorską
prac na wysokości około 4 m
nie stosował żadnych zabezlupą
pieczeń chroniących przed
upadkiem z wysokości. Szedł
po konstrukcji szalunku belek. Kiedy stojąc na drewnianej drabinie przystawnej wyciągał gwoździe z szalunku, stracił równowagę, spadł na betonową posadzkę. Stracił przytomność i został odwieziony do szpitala. Doznał pęknięcia kolana (rzepki), uszkodzenia dwóch kręgów kręgosłupa szyjnego i pęknięcia kości czaszki.
Jak ustalił inspektor pracy, właścicielka firmy zatrudniła poszkodowanego kilka dni wcześniej. Pracował codziennie w wyznaczonym
czasie i miejscu oraz w określonych godzinach tj. od 7 do 15. Mimo
że kilkakrotnie upominał się o potwierdzenie warunków umowy
na piśmie, do dnia wypadku jej nie otrzymał. Podczas kontroli właścicielka przedłożyła inspektorowi pracy umowę o dzieło zawartą
na pomoc w wykonaniu dachu w budynku przy ul. […] w Sosnowcu
w terminie od 1 do 31.12.2011 r. za wynagrodzeniem 1066 zł. Umowa ta nie została podpisana przez dziełobiorcę. Właścicielka firmy
nie przedstawiła natomiast żadnych dokumentów potwierdzających
zatrudnienie poszkodowanego w styczniu br.
W trakcie czynności kontrolnych od czterech osób pracujących
na budowie zebrano oświadczenia, z których wynikało, iż zostali zatrudnieni na podstawie umów o dzieło. Rozmówcy podnosili, iż nie
mają posiłków profilaktycznych, wypłaconego wynagrodzenia (już
po 10. dniu miesiąca). Inspektor pracy poinformował ich o różnicach
pomiędzy umową o pracę a umową o dzieło i ustalił termin spotkanie, aby przesłuchać wszystkich zatrudnionych i w ich imieniu
wnieść powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy. Jednak
w wyznaczonym dniu nikt z rozmówców nie pojawił się, a budowa była zamknięta. Dalsze czynności wykazały, iż osoby te, pomimo świadczenia pracy na budowie, figurowały w rejestrze bezrobotnych.
W ocenie inspektora pracy sposób świadczenia pracy wskazywał
na cechy stosunku pracy, ale jedynie poszkodowany w wypadku wyraził wolę reprezentowania go przed sądem pracy, do czego doszło
w efekcie wniesienia pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy dla
niego. Powiatowy Urząd Pracy wykreślił go z rejestru, w konsekwencji czego został wyłączony z ubezpieczenia. Poszkodowany w trakcie kontroli inspektora z poważnymi obrażeniami przebywał w szpitalu, oczekując na operację.

Inspektor pracy będąc na miejscu zdarzenia, ujawnił szereg nieprawidłowości z zakresu bhp. Prace związane z wykonaniem szalowania
belek konstrukcji budynku na wysokości około 4 m były prowadzone
przez osobę stojącą na płycie szalunkowej na wysokości. W żaden sposób nie była ona zabezpieczona przed upadkiem z wysokości. Nie została wyposażona w indywidualne środki chroniące przed upadkiem,
brak było również ochron zbiorowych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Cieśla wchodził po drabinie na strop kontenera socjalnego, a następnie różnicę wysokości około 1,5 m pokonywał wspinając się po konstrukcji szalunków.
Kolejna osoba wykonująca pracę na budowie przemieszczała się
po szalunku belki na wysokości około 4 m i nie była zabezpieczona
przed upadkiem z wysokości.
Inspektor pracy ujawnił również, iż nie zabezpieczono krawędzi
stropów (części wyższej) przed możliwością upadku pracowników
z wysokości. Brak było również takiego zabezpieczenia na podeście
klatki schodowej, która nie posiadała oświetlenia. W celu zniwelowania różnicy poziomów pomiędzy terenem a pierwszym stopniem ułożono trzy pustaki.
Na stropie części wyższej, tam, gdzie nie było obarierowania, urządzono stanowisko do cięcia desek i płyt szalunkowych. W jednym
z nieoświetlonych pomieszczeń, gdzie znajdowało się wejście z poziomu stropu na pierwszą kondygnację, urządzono pracownikom pomieszczenie gospodarcze, w którym były zacieki, a na posadzce stała
woda. Cześć budynku znajdująca się w głębi działki składała się z dwóch
kondygnacji przykrytych stropem, który nad ostatnią kondygnacją
miał niezabezpieczone krawędzie przed możliwością upadku z wysokości osób tam przebywających. Właścicielka przedsiębiorstwa
oświadczyła, iż pracownicy w ten rejon budynku nie przemieszczają się, gdyż ich zakres prac dotyczy tylko części niższej.
Inspektor pracy ujawnił także, iż kolumna rusztowania na kółkach została przemieszczona w miejsce, gdzie prowadzono prace szalunkowe stropu. Kolumna rusztowania nie posiadała pionu
ko mu ni ka cyj ne go oraz oba rie rowa nia po de stu, któ ry nie był
w pełni zakryty. Na kolumnie znajdowały się pozostawione narzędzia świadczące o użytkowaniu tego rusztowania do wykonania
szalunków.
W tej sytuacji inspektor pracy wydał decyzje zarówno ustne, jak
i będące wpisem do dziennika budowy dotyczące:
● wstrzymania prac ciesielskich związanych z wykonaniem szalowania stropu I kondygnacji na wysokości około 4 m przy użyciu
drabin;
● wstrzymania prac prowadzonych na wysokości do czasu zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości;
● zabezpieczenia skrajni stropów oraz klatki schodowej przed
możliwością upadku pracowników z wysokości;
● wykonania sztucznego oświetlenia w przejściu prowadzącym
na klatkę schodową;
● opracowania dla prowadzonych prac instrukcji bezpiecznego
wykonywania robót;
● w sposób jednoznaczny (widoczny) oddzielenia części budowy,
gdzie prowadzone są roboty budowlane od części, gdzie tych prac
się nie prowadzi, w celu uniemożliwienia pracownikom wejścia
w miejsca niebezpieczne.

Sebastian Szneider
OIP Katowice, Oddział w Rybniku
IP 5/2012
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Z inspektorskiej praktyki

Zagrożenia w śmietniku
Sławomir Szrajber

Patrząc na pozycję Polski, pod względem gospodarki odpadami komunalnymi znajdujemy się na
szarym końcu wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przeciętny Polak wytwarza w ciągu
roku 300-500 kg śmieci, co daje rocznie łącznie ok. 10-11 mln ton, które trafiają głównie na
wysypiska. Praca przy zbiórce i transporcie odpadów nie należy do lekkich, bezpiecznych ani
przyjemnych, ale z uwagi na skalę zjawiska – musi być wykonywana.
Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku rozpoczęli w 2011 r. realizację tematu „Przestrzeganie
przepisów prawa pracy, w tym bhp w zakładach zajmujących się
zbiórką i transportem nieczystości stałych i płynnych” określanych
w skrócie odpadami komunalnymi.
Kontrolami objęto prywatne zakłady usługowe oraz zakłady,
których właścicielami są samorządy gminne. Przeprowadzono 25 kontroli.

Na bakier z bhp
Stwierdzone podczas kontroli najczęściej występujące nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy dotyczą
około 50% skontrolowanych zakładów.
Przeprowadzone kontrole wykazały naruszenia wynikające
z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868).
Eksploatowane w zakładach pojazdy – śmieciarki do transportu odpadów stałych oraz wozy asenizacyjne do transportu nieczystości płynnych nie miały sygnalizacji dźwiękowej cofania lub była ona niesprawna, kabiny pojazdów nie były wyposażone w apteczki pierwszej pomocy i w pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą
destylowaną do przemywania oczu. Brakowało również pojemników z czystą wodą.
We wszystkich skontrolowanych zakładach stwierdzono, że
pracodawcy nie prowadzili dokumentacji dotyczącej oceny stanu
technicznego pojazdów oraz mechanizmów i instalacji unoszących
czy wyładowczych.

Odpady komunalne, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach komunalnych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) – są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące
od innych wytwórców odpadów, które ze względu
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
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Zakłady będące właścicielami pojemników używanych do odbierania i magazynowania oraz transportu odpadów, zarówno
od użytkowników indywidualnych, przedsiębiorców, jak i z miejsc
ogólnodostępnych, we własnym zakresie wykonują czynności
związane z ich naprawą i konser wacją. Czynności te każdorazowo powinny być poprzedzone odkażaniem pojemników. Podczas kontroli ustalono, że zarówno odkażanie pojemników, jak
i pojazdów w większości prowadzone było przez pracowników
w prowizoryczny sposób na placu bazy zakładowej lub oczyszczalni ścieków. Czynności te wykonywano przy użyciu ręcznych myjek ciśnieniowych. Stwierdzono, że mimo obowiązku wynikającego z § 2 powoływanego rozporządzenia, tylko u pięciu pracodawców do odkażania pojemników zastosowano produkt
biobójczy.
Jak ustalono, w przypadku czterech zakładów pracodawcy zlecili prowadzenie dezynfekcji i odkażania pojazdów oraz pojemników wyspecjalizowanym firmom.
Podczas kontroli stwierdzono również nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 ze zmianami
z 2008 r. Nr 48, poz. 288).

Niepełna ocena ryzyka
Dokonana ocena ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac
dla stanowisk pracy, na których pracownicy mają kontakt z odpadami i nieczystościami, takimi jak ładowacz, kierowca pojazdu, pracownik komunalny – sprzątający altanki śmietnikowe, nie uwzględnia zagrożeń związanych z narażeniem pracowników na działanie
szkodliwych czynników biologicznych.
U pracodawców, którzy w ocenie ryzyka zawodowego uwzględnili zagrożenie szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w większości przypadków przy określaniu środków profilaktycznych wybrali jako środek zapobiegawczy stosowanie szczepień ochronnych
przeciwko np. tężcowi, durowi brzusznemu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Jak wykazały kontrole, mimo takich ustaleń
żaden z pracodawców nie proponował pracownikom szczepień
ochronnych.
W niektórych przypadkach stwierdzono, że szczegółowe programy szkoleń wstępnych i okresowych dla stanowisk pracy związaIP 5/2012

nych z wykonywaniem prac przy odpadach nie uwzględniają
zagrożeń biologicznych dla zdrowia i życia pracowników.
W ocenie ryzyka zawodowego oraz w programach szkoleń dla
stanowisk pracy przy odpadach nie uwzględniono również zagadnień dotyczących zagrożeń oraz warunków bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych.
W skontrolowanych zakładach stwierdzono, że mimo zakazu wynikającego z art. 23710 Kodeksu pracy powierza się pracownikom
pranie we własnym zakresie odzieży roboczej, która miała styczność z materiałem biologicznie zakaźnym.
W nielicznych przypadkach stwierdzono, że pracodawcy ustalili rodzaje czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy do badań i pomiarów. Większość pracodawców nie posiadało jednak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych
a zwłaszcza hałasu i drgań mechanicznych eksploatowanych pojazdów do transportu odpadów.
W jednym przypadku stwierdzono rażące naruszenie przepisów
związanych z dopuszczaniem pracowników do prac
bez przeszkolenia z zakresu bhp oraz bez badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań
do pracy przy odpadach.
Nie stwierdzono, by wykazane nieprawidłowości
i zagrożenia dotyczące wykonywania prac przy zbiórce i transporcie odpadów były przyczyną wypadków
ciężkich, śmiertelnych lub zbiorowych. W skontrolowanych zakładach nie zarejestrowano również chorób zawodowych.

bowych w dni wolne od pracy, w niedziele i święta oraz w porze
nocnej.
Oprócz kart drogowych pojazdów wykorzystano w tym celu również dane zawarte w codziennych ewidencjach przyjętych odpadów na wysypiska śmieci, z których jasno wynika, którym pojazdem i kiedy dowieziono odpady.
Pracodawcy nie udzielali pracownikom czasu wolnego w zamian
za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Pracodawcy nie zapewniali pracownikom przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że
w okresie zimowym, w czasie intensywnych opadów śniegu, pracownicy byli dwukrotnie zatrudniani w tej samej dobie, w tym
w porze nocnej. Było to równoznaczne z naruszeniem uprawnień
pracowniczych do 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz do 35 godzinnego odpoczynku tygodniowego.

Praca ponad normy
Kontrole przestrzegania przez pracodawców przepisów z zakresu prawa pracy dotyczyły głównie zagadnień związanych z czasem pracy i wynagrodzeniem za pracę.
Większość kontrolowanych pracodawców, oprócz
zbiórki i transportu odpadów, prowadzi również działalność z zakresu letniego i zimowego utrzymania
dróg i chodników. Prace te wykonywane są przez
tych samych pracowników. Różnorodność prac
a zwłaszcza ich pracochłonność uzależniona jest
w większości od ludzi tj. od ilości produkowanych przez nas odpadów i sposobu ich składowania oraz od natury tj. od warunków atmosferycznych.
W celu sprawdzenia, czy pracodawcy przestrzegają przepisów
prawa pracy, inspektorzy pracy rozpoczynali i prowadzili działania kontrolne np. w dni wolne od pracy – soboty. Działania te polegały na sprawdzaniu, którzy pracownicy wykonują pracę w te
dni, a następnie porównaniu, czy praca ta została przez pracodawców wykazana w ewidencji czasu pracy i zrekompensowana
wynagrodzeniem ze stosownym dodatkiem lub czasem wolnym.
Do sprawdzenia rzetelności pracodawców za wcześniejsze okresy rozliczeniowe inspektorzy posługiwali się przedstawioną
przez pracodawców dokumentacją w postaci kart drogowych pojazdów używanych w zakładzie do prac z odpadami oraz przy odśnieżaniu.
Dokonane podczas kontroli ustalenia wykazały u około
30% pracodawców rażące naruszenie przepisów.
Najczęściej stwierdzono prowadzenie ewidencji czasu pracy
pracowników w sposób nierzetelny poprzez nieewidencjonowanie
pracownikom przepracowanego czasu pracy w godzinach nadliczIP 5/2012

Naruszanie przepisów o czasie pracy powiązane było jednocześnie z rażącym naruszeniem przepisów dotyczących wypłacania
pracownikom wynagrodzenia za pracę. W zakładach, w których wykonana praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej nie była wykazana, pracodawcy nie naliczali i nie wypłacali pracownikom
z tego tytułu wynagrodzenia wraz ze stosownym dodatkiem.
W większości przypadków ustalono, że pracodawca udzielał pracownikom czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych bez pisemnego wniosku pracowników, w tym samym wymiarze, co liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.
Zbiórka i transport odpadów komunalnych jest częścią zagadnień dotyczących bhp przy odpadach. Duże zagrożenie przy pracach z odpadami związane jest również z ich składowaniem, sortowaniem, utylizacją. Stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia przepisów prawa w niewielkiej liczbie skontrolowanych podmiotów potwierdzają zasadność prowadzenia dalszych kontroli,
w większej liczbie podmiotów. Pozwoliłoby to bowiem na dalszą
oraz dokładniejszą analizę tych zagadnień.
Sławomir Szrajber
OIP Białystok
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Nie wróg a sojusznik
Sukces pracodawcy w dużej mierze zależy
od tego, czy potrafi właściwie wykorzystać potencjał pracowników, odpowiednio motywować ich do pracy. Przy tym sprawą absolutnie
kluczową jest zaangażowanie. Bez niego trudno sobie wyobrazić, by sprawnie, rzetelnie
i w pełni profesjonalnie wykonywali swoje zadania – twierdzi Dariusz Napłoszek, jeden ze
współwłaścicieli firmy Daas z Gdańska, która

zajmuje się kompleksowym montażem instalacji wewnętrznych w dużych inwestycjach, takich jak galerie handlowe, hipermarkety czy
budynki biurowe. To głównie dzięki pracownikom właśnie w ubiegłym roku uzyskali w województwie pomorskim tytuł „Pracodawcy-organizatora pracy bezpiecznej” w konkursie
Państwowej Inspekcji Pracy, w kategorii zakładów zatrudniających do 50 pracowników.

Sytuacja, gdy wszyscy razem tworzą i rozwijają firmę, jest
optymalna. Tak pracodawca, jak i pracownicy, dzięki temu bardziej
utożsamiają się z zakładem. Warto w nich inwestować, bo to oni
budują pozycję firmy i jej prestiż. Dlatego tak ważna jest ich satysfakcja z pracy. Bez niej nie można czegokolwiek wymagać.
Na potwierdzenie Dariusz Napłoszek przywołuje sytuację dotyczącą szybkiego usunięcia awarii, gdy w jednym z hipermarketów
w drugim końcu Polski zepsuła się instalacja grzewcza, którą kilka lat wcześniej uruchamiała inna firma. Istotny był czas naprawy,
bo bez ogrzewania placówka nie mogła działać, a to generowało
ogromne straty. O pomoc firma zwróciła się właśnie do Daas Pol-

Bezpieczna nisza

ska. Jego pracownicy podjęli się skomplikowanego zadania. Jak się
okazało, w grę wchodziła m.in. wymiana specjalnych pomp, których nie można było kupić na miejscu. Zainstalowali jednak nowe
urządzenie, bo dowiózł je jeden ze współwłaścicieli Daas Polska.
To była szybka i sprawna akcja. Zakończyła się powodzeniem.
Wszyscy byli bardzo zmęczeni, ale zadowoleni. Przede wszystkim
szefowie hipermarketu, którzy telefonowali z podziękowaniami
i wyrazami uznania.
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Realizując projekty związane z montażem instalacji wewnętrznych w dużych inwestycjach, Daas Polska zagospodarował niszę
rynkową. Firma zaczynała działalność od wentylacji i automatyki oraz sterowania tymi systemami. Po kilku latach rynek wymusił rozszerzenie zakresu działalności. Klienci chcieli mieć jednego wykonawcę, który kompleksowo instalowałby i odpowiadał
za wszystkie systemy sanitarne. Daas Polska szybko dostosował
się do tych wymagań. Rozwinął firmę zarówno jeżeli chodzi
o zakres wykonywanych prac, jak i zatrudnionych pracowników
oraz warunki pracy. Dokonał tego, wchodząc kilka lat temu we
współpracę z kilkoma dużymi
i strategicznymi partnerami
z zachodniej Europy. To były firmy niemieckie i francuskie. One
od początku kładły nacisk na
kwestie bezpieczeństwa i tego
wymagały od swoich partnerów.
Daas Polska przyjął i dopasował
się do tych standardów, wykonując montaż wentylacji, klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwodnienia dachów,
kotłowni, wymiennikowni.
W Daas Polska jest mała fluktuacja kadr. Pracownicy zwalniani są bardzo rzadko. Sami
również niechętnie rozstają się
z pracodawcą i to, mimo że zwykle prace wykonywane są poza
miejscem zamieszkania, czyli
Trójmiastem. Ich zasięg wykracza już poza granice Polski, a ostatnio np. odbywały się na Litwie.
Wcześniej zdarzało się, że ten system pracy nie odpowiadał niektórym pracownikom. Mając już swoje rodziny, woleli pracować
na miejscu, wiec decydowali się na zmianę pracy. Tak właśnie
zrobił jeden z kierowników budowy, który jednak szybko wrócił
do Daas Polska. W ub.r. dwóch pracowników również przeszło
do firm konkurencyjnych, ale tak jak kierownik budowy, wrócili do starego pracodawcy. Jeden po dwóch miesiącach, a drugi
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po pół roku. Obydwaj zajmują obecnie stanowiska kierownicze.
Pierwszy zarządza wszystkimi kierownikami budów, drugi jest
kierownikiem prestiżowego przedsięwzięcia, czyli flagowej budowy apartamentów „Cztery oceany” w Gdańsku. To właśnie jego poznali właściciele Daas Polska, gdy realizowali prace
przy wschodniej granicy. Tam pracował w urzędzie gminy. Namówili go do wyjazdu i pracy na ich rzecz. Zdecydował się,
choć nie bez pewnych oporów. Dla obu stron jak się okazało, była to doskonała decyzja, gdyż były urzędnik okazał się znakomitym fachowcem. Sam również jest zadowolony z pracy, z awansu. To jest bardzo istotne, bo jeżeli pracownik nie jest usatysfakcjonowany, to nie jest też tak wydajny, jakby sobie tego życzył
pracodawca.

Sprzężenie zwrotne
Właściciele Daas Polska z Gdańska chwalą sobie współpracę
z dużymi, również polskimi firmami budowlanymi. Tam zawsze
jest czysto i porządek, w przeciwieństwie do niektórych małych
budów, gdzie zdarza się bałagan i często nie wiadomo, jak dotrzeć, żeby się nie przewrócić czy nie utopić w błocie. Jeśli chodzi o standard polskich firm branży budowlanej, to, w opinii jednej z dużych międzynarodowych korporacji wykonawczych budującej autostrady, jesteśmy o kilka lat za europejskimi liderami.
Oni przy wyborze podwykonawcy, kładą szczególny nacisk
na profesjonalizm.
Takie podejście w funkcjonowaniu firmy reprezentuje również
Daas Polska. Jej właściciele nauczyli się tego, pracując kiedyś
w międzynarodowych korporacjach. Dziś mówią, że to była bardzo
dobra szkoła, dzięki której zupełnie inaczej postrzegają np. kwestie bezpieczeństwa pracy, które są absolutnie priorytetowe. To
dlatego w Daas Polska nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby
oszczędzać na bezpieczeństwie pracowników. Oni są wyposażani
w nowoczesny i dobrej jakości sprzęt, w ochrony indywidualne itd.
Dba się o nich, jak o członków najbliższej rodziny, bo tak de facto są traktowani. Można to zaobser wować na organizowanych
przez firmę spotkaniach integracyjnych. Takie ukształtowanie
relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcą jest bardzo ważne,
bowiem działa ono na zasadzie sprzężenia zwrotnego.
W Daas Polska bardzo dużą wagę przywiązuje się do rzetelnego przestrzegania procedur, także tych związanych z wszelką
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dokumentacją. To fundament dobrej współpracy z innymi firmami, przede wszystkim tymi, na rzecz których Daas Polska wykonuje prace instalacyjne. Dariusz Napłoszek wskazuje na przedstawicieli belgijskiej korporacji budowlanej. Współdziałanie z nimi opierało się na precyzyjnie określonych standardach, które
były sformułowane na piśmie. Każdy pracownik Daas Polska musiał je znać i przestrzegać, bo się pod nimi podpisał . Dotyczyły
one nawet dbałości o wizerunek firmy. W tej, z pozoru tylko niematerialnej sferze działalności, żadna poważna firma nie może
sobie pozwolić na jakiekolwiek straty. Takie podejście podzielają właściciele firmy z Gdańska. Podobnie, jeśli chodzi o kwestię
zaufania w biznesie. Dziś wspominają, że gdy zaczynali działalność na lokalnym rynku, to dokładnie analizowali problemy innych firm. W ten sposób, ucząc się na cudzych błędach, starali
się ich nie powielać. Pozytywne wzorce czerpali u dużych wykonawców, głównie zagranicznych.

Przyjazne pracownikowi
Firma Daas Polska jest laureatem najbardziej prestiżowego konkursu PIP „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”. W 2011
roku dotarła do finału wojewódzkiego. Według jej właścicieli, organizatorem pracy bezpiecznej jest pracodawca, który bierze sobie do serca dobro pracownika. Zapewnia mu nie tylko narzędzia
pracy, ale gwarantuje mu bezpieczne środowisko pracy. Dlatego
np. certyfikaty i to nie tylko te wymagane przez przepisy, mają
wszelkie maszyny czy urządzenia firmy, także te najprostsze.
One muszą być bezpieczne, ale również ergonomiczne, nowoczesne. Nie mogą niszczyć środowiska naturalnego i muszą być przyjazne pracownikowi. Zapewniając pracownikom np. obuwie czy
odzież ochronną, Daas Polska dba o to, by były najwyższej jakości, wyprodukowane przez renomowane firmy. Bardzo ważne jest
również to, żeby posiadały one odpowiednie oznakowania, także
te identyfikujące pracownika z firmą. Ubrania robocze, kaski
ochronne mają logo firmy, ale także imię i nazwisko pracownika.
Chodzi nie tylko o utrwalanie wizerunku czy kojarzenie z tą konkretnie firmą, ale przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa.
Najważniejsze jest przecież to, żeby pracownicy nosili je, by nie
było takich sytuacji, gdy dopiero kontrola np. inspekcji pracy mo-
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tywowała do włożenia ich. Szefowie Daas
Polska obserwowali to w innych zakładach
z ich branży. Widzieli, jak pracownicy w popłochu szukali kasków, a zdarzyło się, że
nakładali te, które nie należały do firmy,
w której pracowali.
Wśród pracodawców wciąż jeszcze zdarzają się tacy, którzy chcą zaoszczędzić
na bezpieczeństwie pracy. W Daas Polska
uważają, że to tylko pozorne oszczędności, do czasu, gdy się coś złego nie wydarzy. Wtedy firmy tracą nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim swój status
na ryku. Dziś wielu kontrahentów podejmuje współpracę tylko z tymi pracodawcami, którzy wykazują się szczególną dbałością, właśnie w wymiarze bezpieczeństwa pracy.

By nauczyć się
Właściciele Daas Polska mówią, że
chętnie, choć z pewnym respektem,
współpracują z inspekcją pracy. Zaczęła
się ona standardowo, od kontroli na budowach, w związku z którymi inspektor trafił również do siedziby firmy w Gdańsku.
Trudno uniknąć kontaktu z takim urzędem jak inspekcja, gdy działalność dotyczy de facto branży budowlanej, a prowadzona jest na terenie całej Polski i poza jej
granicami. Sprawami kadrowymi w Daas
Polska zajmuje się Marta Jaskóła. To
ona właśnie kontaktuje się z inspekcją
pracy, gdy zachodzi taka potrzeba. Stanowczo twierdzi, że podstawą w relacjach
z urzędem jest to, by nie traktować go jak
wroga, lecz jak sojusznika, który powie
np. jak naprawić jakiś błąd. Każdy przecież ma prawo go popełnić, ale trzeba
wiedzieć, jak go usunąć. Dlatego wizyty
inspektora pracy są dla niej najlepszą okazją, by się czegoś nowego nauczyć.
Firma Daas Polska jest na rynku już
prawie dziesięć lat. Choć zatrudnia kilkadziesiąt osób i działa w tak dynamicznej
branży, jaką jest budownictwo, to nigdy jej
właściciele nie zapłacili mandatu, który
wystawiłby inspektor pracy. Na koncie
mają jedynie zalecenia inspektorskie.
Przystępując do konkursu PIP i rywalizacji o tytuł „Pracodawcy-organizatora pracy bezpiecznej”, chcieli przede wszystkim sprawdzić, czy w fir mie wszystko
działa jak należy. Teraz mówią, że była to
znakomita okazja do uzyskania najbardziej profesjonalnego audytu, na dodatek
całkowicie bezpłatnego.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Warto się starać
Z Edwinem Lachowiczem,
inspektorem pracy
w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Gdańsku rozmawia
Beata Pietruszka-Śliwińska

●

Czy to prawda, że prewencja, to pana konik?
Bardzo dobrze się w tym czuję. Jakiś
czas temu stwierdziłem, że nawet przeprowadzając kontrolę inspektor pracy może
być dla pracodawcy partnerem. Taka relacja jest korzystna dla obu stron, bo nawet
wtedy, gdy kontrola kończy się ukaraniem
pracodawcy, to nie jest przez niego negatywnie odbierana. Doskonale wie, że doszło do wykroczenia, więc rozumie też,
dlaczego dostał mandat. Wtedy zdaje sobie również sprawę z tego, że nieprawidłowości może naprawić i dalej działać dobrze, zgodnie z przepisami. Taka postawa
pracodawcy w dużej mierze zależy od podejścia samego inspektora pracy. Dlatego
ważne i wręcz decydujące jest tu właściwe
ukształtowanie tych relacji. Jeśli będą one
bazowały na tym, że inspektor pracy nie
będzie wrogo nastawiony do pracodawcy,
to on sam też nie będzie chciał utrudniać
pracy inspektorowi.
● Jak postrzega pan tych pracodawców, którzy przystępują do programu polegającego na zdobyciu Dyplomu PIP?
Oni często sami nie wierzą w siebie.
Trudno przekonać ich, że poradzą sobie
ze wszystkimi zadaniami wiążącymi się ze
zdobyciem „Dyplomu PIP”. Kojarzą je wyłącznie z problemami. Zmiana tego jest
wyzwaniem dla inspektora pracy i w zasadzie od niego zależy. Istotne jest to, żeby
umiał przekonać pracodawcę, że ten trud
opłaci mu się, a udział w programie jest
najlepszą, bo nie represyjną formą sprawdzenia firmy. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, żeby te działania przełożyły się na świadomość pracodawcy.
● Co decyduje o sukcesie przy wyborze pracodawcy do programu prewencyjnego PIP?
To, że inspektor zna firmę, a więc był
w niej i ją kontrolował. Tylko w ten sposób
może przekonać się np., czy pracodawca
naprawdę chce coś zmienić. Bywa, że pra-

codawcy mają chęci, energię, nawet środki, ale nie wiedzą jak to zrobić. Ci, zasługują na to, żeby inspektor pracy zaprosił
ich do programu prewencyjnego PIP.
W ten sposób może pokazać pracodawcy,
że warto się starać, bo to przynosi efekty. I tak np. jeżeli pomyślnie przejdzie
przez pierwszy etap programu związanego z uzyskaniem „Dyplomu PIP”, to – o ile
były jakieś nieprawidłowości – zostały one
wyeliminowane. Wtedy pracodawca może być już spokojny, że inspektor pracy nie
zastosuje żadnych środków represyjnych.
Wie również, że do kolejnej wizytacji kontrolnej inspektora pracy ma sporo czasu.
Musi jednak mieć świadomość, że gdyby
w trakcie programu doszło do ujawnienia
jakiś nieprawidłowości, to straci szansę
na jego ukończenie i zdobycie dyplomu.
Tak zdarzyło się raz w minionym roku,
kiedy to pracodawca małej firmy budowlanej nie udźwignął tego zadania. Jeśli utrzyma odpowiednie standardy przez określony czas, to ma szansę na uzyskać „Dyplom PIP” w kolejnej edycji. To zobowiązuje go do utrzymania status quo firmy.
Uświadomienie tego pracodawcom w sposób, który ich nie zniechęci, także należy
do inspektora pracy. Warto się z tym zmierzyć, bo to przynosi lepsze rezultaty niż
karanie.
● Pracodawcy, także ci, którzy uczestniczą w działaniach prewencyjnych
PIP mówią, że inspektorzy pracy mają dla nich zbyt mało czasu. Oczekują większej uwagi z ich strony.
To rzeczywiście bardzo ważne, żeby
pracodawcy, którzy zdecydowali się wziąć
udział w konkursach czy innych programach prewencyjnych inspekcji, nie mieli
poczucia, że pozostali ze wszystkim sami. Dlatego staram się utrzymywać z nimi
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kontakt. Dzielę ich na trzy kategorie.
Do pierwszej należą pracodawcy, którzy są
świadomi wyzwania i chcą je podjąć. Ci
z drugiej grupy, zgadzają się wziąć udział
w przedsięwzięciu dla tzw. świętego spokoju. Ostatnią, trzecią kategorię stanowią
pracodawcy, których trzeba przekonać, że
warto zadać sobie pewien trud, by np. zdobyć „Dyplom PIP”. Im również trzeba pomóc, ale to sprawia najwięcej satysfakcji.
● Są inspektorzy pracy, którzy nie lubią zajmować się prewencją. Uważają wręcz, że to jest strata czasu…
Zdecydowanie nie. Ja mam większą radość i zadowolenie, gdy pracodawca świadomie i dobrowolnie, a nie dlatego, że się
boi mandatu czy inspekcji pracy, pracuje
bezpiecznie i takie warunki pracy stwarza
pracownikom. Należy pamiętać, że profilaktyka jest tańsza od leczenia, a prewencja niewątpliwie przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy.
Zwykle pracownicy mówią, że dla nich
najważniejsze są pieniądze i zdrowie,
przy czym ono jest jednak na drugim planie. Ludzie chcą dużo zarabiać, czasami
nawet kosztem własnego zdrowia. Najważniejsze jest więc uświadomienie, że to,
jak dużo zarobią zależy właśnie od zacho-

wania dobrego zdrowia. Inspektorzy pracy powinni to robić, bo przecież u postaw
wszelkich działań inspekcji pracy, w tym
również tych prewencyjnych, jest właśnie
ochrona zdrowia i życia pracujących.
● Jak wieloma pracodawcami z Dyplomami PIP może się pan pochwalić
w swojej kilkuletniej pracy inspektorskiej?
Jest ich około 25. Każdego roku trafnie
typuję pięć, siedem firm, które zdobywają
„Dyplomy PIP”. Ponadto firma, którą prowadziłem w 2010 roku, uzyskała tytuł „Bezpiecznej budowy”, a pracodawca zatrudniający do 50 pracowników tytuł „Pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej”.
W roku ubiegłym, na równi z realizacją stadionu na EURO 2012, pierwsze miejsce zajęła budowa CFE pn. „Cztery oceany”.
Kontrolowałem i rekomendowałem pracodawcę zatrudniającego powyżej 250 pracowników, który zajął pierwsze miejsce
w konkursie PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – POL BRUK
Gdańsk, a także firmę EKO INBUD, która
również uplasowała się na pierwszym miejscu w tym konkursie w kategorii do 50 zatrudnionych. Sięgając dalej pamięcią, to
w 2009 roku też jedna z budów przeze

mnie kontrolowanych uzyskała tytuł „Bezpiecznej budowy”, zajmując pierwsze miejsce w tej rywalizacji.
● Pana koledzy mówią, że ma pan dobrą rękę do pracodawców, którzy
zdobywają laury...
Ja po prostu bardzo lubię tę pracę. Mam
dobry kontakt z pracodawcami. Dlatego
chętnie telefonują, by się poradzić. Czasami spotykam ich przy okazji innych kontroli, gdzie np. są podwykonawcami. Widzę, że
dbają i trzymają poziom, a to mnie najbardziej cieszy i pozytywnie nakręca.
● W czym tak naprawdę tkwi sukces
pracodawców, którzy wygrywają
w programach i konkursach PIP?
W ich chęci, by lepiej i bezpieczniej
pracować, a co za tym idzie, w świadomości związanej z bezpieczeństwem pracy.
Często ci, którzy sami wcześniej pracowali w dużych, międzynarodowych koncernach i widzieli jak tam respektowane są
przepisy, dążą do tego w swoich firmach.
To dowód, że gdy ktoś raz nauczy się dobrego stylu pracy i zarządzania firmą, to
tak będzie prowadził swoje przedsięwzięcie. Doskonale wie, że te dobre wzorce
warto wprowadzać, bo to się po prostu
opłaci i przynosi sukcesy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 maja 2012 roku pożegnaliśmy

Andrzeja Pepela
wieloletniego, cenionego pracownika Departamentu Organizacyjnego w Głównym Inspektoracie Pracy.

Zachowamy w pamięci kilkanaście lat wspólnej pracy! Zawsze mogliśmy liczyć na Jego sumienność, życzliwą pomoc, koleżeńskość
i… nieocenione poczucie humoru.
Kierownictwo, koleżanki i koledzy
z Głównego Inspektoratu Pracy
W dniu 22 marca 2012 r. pożegnaliśmy

Franciszka Wolnego
długoletniego pracownika Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Zmarł 19 marca po długiej i wyniszczającej chorobie w wieku zaledwie 61 lat.

Franciszek Wolny był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę zawodową w inspekcji pracy rozpoczął w grudniu 1982 r., a w styczniu 1996 r. został nadinspektorem pracy sekcji w Oddziale OIP w Bielsku-Białej. Nadzorował największe zakłady branży metalowej i elektrycznej oraz prowadził badania najbardziej skomplikowanych wypadków przy pracy i katastrof. Zajmował się rozpatrywaniem trudnych skarg oraz działalnością prewencyjną. Współpracował
nie tylko z organizacjami pracodawców, z partnerami społecznymi, głównie szczebla ponadzakładowego, ale również z Państwową Inspekcją Sanitarną, Policją, Prokuraturą czy Urzędem Dozoru Technicznego. Do swoich obowiązków podchodził niezwykle odpowiedzialnie i z pełnym zaangażowaniem. Wiele trudu poświęcił pracy zawodowej, a swoimi umiejętnościami i doświadczeniem służył młodszym współpracownikom. Był zawsze otwarty na sprawy ludzi i one były dla niego najważniejsze.
Uczynny i koleżeński, zawsze tworzył przyjazną atmosferę pracy wśród współpracowników, a jednocześnie posiadał umiejętność właściwego ich motywowania. Pozostanie w naszej pamięci jako wyrozumiały szef i wspaniały kolega.
Kierownictwo i pracownicy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
IP 5/2012
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Nowości wydawnicze
Prezentujemy najnowszą pozycję wydawniczą Państwowej Inspekcji Pracy – komiks pt.
„MOJA PIERWSZA PRACA”. Skierowany jest do ludzi młodych, w wieku 16-18 lat. Jego
atutem jest atrakcyjna, prosta i krótka forma publikacji, upowszechniająca podstawowe informacje prawne dla osób podejmujących pracę.
Przedstawia perypetie czworga przyjaciół – uczniów szkoły średniej – związane z pracą wakacyjną. Paweł zmywa talerze w nadmorskiej kawiarni, Jakub ma praktykę w redakcji gazety, Agnieszka zbiera truskawki, a Julia rozdaje ulotki. Pierwsze doświadczenia, pierwsze
problemy. W ich rozwiązaniu pomaga inspektor Wilk z Okręgowego Inspektoratu Pracy…

Zapraszamy
do lektury!

Komiks dla młodzieży

Swój pierwszy komiks Państwowa Inspekcja Pracy wydała ponad 10 lat temu. Zaadresowany do dzieci, dotyczył bezpieczeństwa pracy na wsi. Mimo upływu lat,
pozostał aktualny. Interesująca fabuła, barwne obrazki,
dobry papier sprawiły, że nie tylko dzieci interesowały się
tą publikacją. Wielokrotnie wznawiany – jego łączny nakład już dawno przekroczył milion egzemplarzy. Także
w tym roku planowany jest kolejny dodruk tej pozycji.

Dokończenie ze strony 32.
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Pod płaszczem śmierci
kosz. Na ścianie zbiornika został wyraźny łukowaty ślad, w kilku miejscach – w odległości odpowiadającej wysokości kosza montażowego – odprysła farba antykorozyjna. Najprawdopodobniej
kosz, po zahaczeniu o jeden ze wsporników, przechylił się gwałtownie. Cezary L., który dłońmi musiał odpychać kosz, aby ten
nie obijał się o ścianę zbiornika, nie zdążył chwycić barierki i spadł
z wysokości blisko trzech metrów. Badanie wykazało, że znajdował się pod wpływem alkoholu. Poszkodowany miał wprawdzie
na sobie szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem taśmowym, jednak linka bezpieczeństwa nie była podpięta do punktu kotwienia,
a amortyzator nie uległ rozdarciu. Po wypadku kosz zatrzymał się
na wysokości ok. 3 m, natomiast wymagana wysokość do skutecznego działania linki z amortyzatorem wynosiła 4,7 m, więc w tej
sytuacji środek ochrony indywidualnej prawdopodobnie i tak by
nie spełnił swojej funkcji.

Uchybienia
Prace, w trakcie których doszło do wypadku, były zaliczone
przez pracodawcę do prac szczególnie niebezpiecznych. W pisemnym zleceniu nie wskazano kosza, jako środka dostępu do stanowiska pracy, ani środka transportu do stanowiska pracy. Zarówno z zasad wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, polecenia pisemnego oraz instrukcji inwestora obowiązującej
na terenie bazy paliw wynikał obowiązek sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami. W rzeczywistości brygadzista nadzorował pięć zespołów, a w chwili wypadku znajdował się poza zbiornikiem. Pozostałe osoby nadzoru – kierownik
i mistrz budowy – znajdowali się w tym czasie w biurze.
Żuraw używany do podnoszenia kosza był dopuszczony
do użytkowania przez organ dozoru technicznego, dokumentacja kosza była uzgodniona z dozorem technicznym, jednak nie było decyzji zezwalającej na eksploatację kosza oraz zgody właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na wykorzystywanie
tego żurawia do podnoszenia osób we współpracy z koszem. Pracodawca opracował instrukcję użytkowania kosza, jednak nie została ona udostępniona pracownikom do stałego korzystania. Nie
było też potwierdzenia, że pracownicy zostali z nią zapoznani.
W zakładzie dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska monter konstrukcji stalowych, w której
jako czynnik ryzyka uwzględniono możliwość upadku z wysokości w trakcie wykonywania prac z kosza montażowego. Jako środki zmniejszające ryzyko podano m.in. sprawność techniczną kosza oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej. Jednym ze
sposobów redukcji ryzyka miało być wykonywanie pracy w zespołach dwuosobowych i zgodnie z projektem organizacji robót. Chociaż w tym przypadku pracownicy pracowali w zespole dwuosobowym, jednak warunki i sposób wykonywania pracy (na różnych
poziomach, bez kontaktu wzrokowego) sprawiły, że pracownicy
nie mogli się na wzajem asekurować.
Projekt Organizacji Montażu nie obejmował czynności,
przy wykonywaniu których doszło do wypadku, w szczególności
montażu elementów takich jak: podesty, rurociągi, w ograniczonych przestrzeniach. Zawężał się do stwierdzenia: montaż pozostałych elementów, jako mało skomplikowany należy wykonać
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w oparciu o doświadczenie nadzoru technicznego budowy. Tym
samym należy uznać, że w istocie nie dokonano oceny ryzyka
z uwzględnieniem rzeczywistych warunków wykonywania pracy.

Przyczyny wypadku
Okoliczności opisywanego zdarzenia wskazują na następujące przyczyny wypadku:
● stosowanie niebezpiecznych metod pracy: używanie w ograniczonej przestrzeni kosza montażowego jako środka dostępu
do stanowiska pracy na wysokości oraz miejsca wykonywania pracy. Wolna przestrzeń z obu stron kosza (nie uwzględniając występów), wynosiła po około 20 cm, dodatkowo występowało zwężenie przestrzeni w górnej części (spowodowane stężeniem wiatrowym) oraz wystawały ze ściany wsporniki o długości 20 cm. Co
więcej, konieczność używania rąk do pozycjonowania kosza (zapobiegania uderzeniom w konstrukcję zbiornika) spowodowała,
że poszkodowany nie mógł używać radiotelefonu, aby kontaktować się z operatorem dźwigu, nie miał też możliwości złapania
się barierki kosza;
● nieprzeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w rzeczywistych warunkach wykonywania pracy pozwalającej na zidentyfikowanie faktycznych zagrożeń występujących w miejscu wykonywania pracy i dokonanie odpowiedniego wyboru środków i metod pracy, skutecznie zabezpieczających przed wypadkiem;
● niewłaściwy dobór środka ochrony indywidualnej zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości i niestosowanie tego środka przez poszkodowanego (można założyć, że gdyby poszkodowany przypiął linkę, to mimo że rozdzierający się amortyzator może nie zapobiegłby całkowicie upadkowi, to jednak byłaby duża
szansa, że zmniejszyłby impet uderzenia);
● niedostateczny nadzór nad wykonywaną pracą – brygadzista sprawujący bezpośredni nadzór nad pięcioma różnymi zespołami pracowników, wykonującymi pracę w różnych miejscach, nie
miał możliwości faktycznego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi pracami szczególnie niebezpiecznymi;
● stan nietrzeźwości poszkodowanego (1,96 promila w krwi)
– mógł mieć wpływ na niezapięcie linki bezpieczeństwa, niewłaściwą ocenę zagrożeń a także mógł przyczynić się do wypadnięcia poszkodowanego z kosza.
Biorąc to wszystko pod uwagę, należy uznać, że pracodawca
nie wywiązał się z określonego przepisami art. 207 K.p. obowiązku ochrony życia i zdrowia pracowników, przez zapewnianie bezpiecznych warunków pracy. Zastosowane przez niego środki profilaktyczne oraz organizacja pracy okazały się niewystarczające
w obliczu zagrożenia, które można było i należało przewidzieć,
i – co więcej – któremu można było zapobiec.
W rezultacie dokonanych ustaleń inspektor pracy skierował dwa
wnioski do sądu o ukaranie, a także powiadomił prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obecnie postępowanie
jest w toku.
Dorota Przybysz
Dariusz Borowiecki
OIP w Łodzi
IP 5/2012
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Ustaw. – 2012, poz. 379.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji
Chemicznych // Dziennik Ustaw. – 2012,
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektórych mieszanin // Dziennik Ustaw.
– 2012, poz. 445.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego // Dziennik Ustaw. – 2012,
poz. 452.

NORMY
PN-EN ISO 4254-6: 2011 Maszyny rolnicze. Bezpieczeństwo. Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi
nawozami mineralnymi. – Zastępuje PN-EN ISO 4254-6: 2009; zatwierdzona przez
Prezesa PKN dnia 18 lutego 2011 r.
Przedstawiono wszystkie znaczące zagrożenia dotyczące opryskiwaczy (zawieszanych, półzawieszanych, przyczepianych
i samobieżnych) przeznaczonych do stosowania pestycydów oraz do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi, obsługiwanych przez jednego operatora. Określono
wymagania bezpieczeństwa i sposób ich

sprawdzania na etapie projektowania i budowy ww. maszyn Podano wykaz informacji, jakie powinien dostarczyć producent.
PN-EN ISO 4254-10: 2011 Maszyny
rolnicze. Bezpieczeństwo. Część 10: Przetrząsacze i zgrabiarki karuzelowe. – Zastępuje PN-EN ISO 4254-10: 2010; zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 4
marca 2011 r.
Podano wykaz istotnych zagrożeń oraz
określono wymagania bezpieczeństwa
i sposób ich sprawdzania na etapie projektowania i budowy przetrząsaczy karuzelowych, zgrabiarek karuzelowych, przetrząsaczo-zgrabiarek karuzelowych oraz zgrabiarek bębnowych. Norma dotyczy maszyn
zawieszanych, półzawieszanych, przyczepianych lub samobieżnych, przewidzianych
do obsługi przez jedną osobę. Przedstawiono również informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania ww. maszyn.
PN-EN 14910+A1: 2011 Maszyny
ogrodnicze. Przycinarki trawnikowe z silnikiem spalinowym sterowane z tyłu przez
operatora pieszego. Bezpieczeństwo.
– Zastępuje PN-EN 14910+A1: 2009; zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 29 listopada 2010 r.
Przedstawiono wykaz istotnych zagrożeń dotyczących przycinarek trawnikowych,
w których elementem tnącym jest pojedyncza niemetalowa żyłka lub nóż niemetalowy zamocowany na sworzniu, a energia
kinetyczna pojedynczego elementu tnącego nie przekracza 10 J. Określono wymagania bezpieczeństwa i sposób ich sprawdzania na etapie projektowania i budowy napędzanych silnikiem spalinowym przycinarek.
Podano informacje dotyczące bezpiecznego
użytkowania ww. maszyn.
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Ukazuje się od 1929 roku

Pod płaszczem śmierci
Praca z wykorzystaniem koszy montażowych do podnoszenia pracowników zawsze wymaga
niezwykle starannego zaplanowania i przygotowania oraz spełnienia kilku wymagań
formalnych. O tym, jak ważne jest dokładne przemyślenie organizacji pracy, ustalenie
procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących w koszu, a następnie ścisłe
przestrzeganie tych zasad, świadczy tragiczny wypadek, jaki wydarzył się w Łódzkiem.
Doszło do niego podczas prac montażowych zbiorników w bazie paliw.
Zatrudniony na stanowisku montera konstrukcji stalowych, Cezary L. był doświadczonym pracownikiem z 25-letnim stażem. Miał
aktualne badania lekarskie, przeszedł szkolenia bhp, legitymował
się zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia hakowego-sygnalisty.
Firma, w której pracował, wykonywała właśnie prace montażowe zbiornika o nominalnej pojemności 15000 m3, składającego
się ze zbiornika właściwego i zbiornika (płaszcza) osłonowego.
Średnica wewnętrzna zbiornika zabezpieczającego (zewnętrznego) wynosiła 37,5 m, a wysokość 15,3 m.

Praca jak co dnia
Brygadzista podzielił szesnastoosobową grupę
pracowników na pięć zespołów. Trzech pracowników skierował do zamontowania w górnej części
zbiornika (na wysokości 15 m powyżej poziomu
gruntu) podestów. Wykorzystać mieli kosz monta-

zamontowane do zbiornika zewnętrznego stężenie wiatrowe. Ponieważ wymiary kosza wynosiły dokładnie: szerokość i długość
– po 1542 mm, wysokość 1162 mm, aby się zmieścił, należało
obrócić go o 90 stopni i przywrócić kosz do pozycji roboczej.
Tak zrobił Cezary L., który został w nim podniesiony na wysokość prowadzonych prac, to jest ok. 15,3 m. Pozostali dwaj współpracownicy zeszli do kosza ze stężenia wiatrowego i wspólnie
spawali wspornik podestu. Zakończenie tej fazy pracy zbiegło
się z przerwą śniadaniową.
Po przerwie miały zostać przyspawane wsporniki po drugiej
stronie poprzecznego podestu łączącego górną krawędź zbiornika osłonowego ze zbiornikiem
właściwym. Konieczne więc stało się także przetransportowanie
na tę stronę kosza. Cezary L.
wszedł do przestrzeni międzypłaszczowej. Kosz został opuszczony i mężczyzna przepchnął go
w nowe położenie. Odpiął zawiesia, a kiedy operator żurawia
przełożył zblocze na drugą stronę podestu, w standardowy sposób zaczepił kosz.

Krytyczna chwila

żowy zawieszony na haku żurawia na podwoziu samochodowym.
Do przerwy śniadaniowej praca przebiegała zgodnie z planem
i bez zakłóceń. Po zamontowaniu wsporników pod podest na zewnątrz zbiornika zabezpieczającego, pracownicy przetransportowali kosz do części między zbiornikiem właściwym a zabezpieczającym. Jej szerokość wynosiła niewiele ponad 2 m.
Na dodatek w górnej części była ograniczona do ok. 130 cm przez

Operator żurawia przez radiotelefon otrzymał od Cezarego L.
dyspozycję unoszenia kosza montażowego. Przez chwilę wszystko odbywało się poprawnie, gdy nagle doszło do szarpnięcia. Natychmiast zatrzymano silnik.
Drugi z pracowników był w tym czasie na stężeniu wiatrowym
na szczycie zbiornika. Jego zadaniem było pilnowanie, aby zblocze nie zaczepiło o krawędź zawężonej kratownicą przestrzeni.
Ze względu na kąt widzenia, znajdujące się na stężeniu wiatrowym deski, stanowiące tymczasowy pomost, niedostateczne
oświetlenie i zapylenie spowodowane prowadzonymi wcześniej
pracami, nie widział dokładnie, co się dzieje na dole. Nagle wyczuł poprzeczny ruch zblocza, spojrzał w dół i zobaczył leżącego tam kolegę. W tym samym czasie stojący na zewnątrz zbiornika brygadzista usłyszał wyraźne uderzenie – jak się później
wyraził – jakby metalu o metal.
Cezary L. doznał urazu kręgosłupa i uszkodzenia płuca. Zmarł
w szpitalu.
Przeprowadzone postępowanie nie dało jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki był przebieg wypadku. Wiadomo, że w ścianie zbiornika zewnętrznego znajdowały się przyspawane prostopadle stalowe kątowniki o długości 20 cm, o które mógł zahaczyć

Dokończenie na stronie 30.
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