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Poparzenie gorącym asfaltem
Poszkodowany dopuszczony został
do pracy bez szkolenia wstępnego
(instruktażu stanowiskowego) w zakresie bhp. Nie było instrukcji prowadzenia procesu technologicznego
podgrzewania asfaltu w kotle oraz instrukcji bhp dotyczącej obsługi kotła.

Zakłucia lub skaleczenia narzędziami medycznymi
Pracodawcy, poprzestając na odnotowaniu zakłuć
i skaleczeń w tzw. zeszytach zakłuć, nie analizują przyczyn tych zdarzeń i tym samym nie stosują właściwych środków zapobiegawczych oraz nie wdrażają
technicznych i organizacyjnych rozwiązań zapewniających ograniczenie ryzyka zawodowego związanego
z pracą wykonywaną przez pracowników podmiotów
leczniczych. A to znaczy, że dopuszczają się naruszenia wszystkich norm prawnych w tym zakresie.

Okładka:
BEZUPADKU.PL

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 28 sierpnia br. w siedzibie Sejmu omawiała stan warunków pracy w górnictwie. Doświadczenia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w tej sekcji
gospodarki przedstawiła Beata Marynowska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach. W obradach uczestniczyła Iwona
Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Grzegorzem Łyjakiem oraz dyrektorem
Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Leszkiem Zającem.
Jak stwierdziła Beata Marynowska, w latach 2010–2011 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole w 20 kopalniach węgla kamiennego, zatrudniających łącznie 73920 pracowników. W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy najpoważniejszym problemem były naruszenia przepisów o czasie pracy, które ujawniano w prawie każdej
kopalni. Najczęstszymi nieprawidłowościami w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy były natomiast: niewłaściwy
stan techniczny eksploatowanych maszyn i urządzeń, a także
dróg transportowych i przejść, prowadzenie procesów pracy
niezgodnie z założeniem, nieprawidłowa eksploatacja instalacji
energetycznych.
Efekty kontroli, to: 373 decyzje oraz 206 wniosków dotyczących uregulowania uchybień z zakresu prawnej ochrony pracy.
W 32 przypadkach wobec winnych stwierdzonych naruszeń przepisów bhp zastosowano mandaty karne.

W minionych dwóch latach inspektorzy pracy zbadali 69 wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, które miały miejsce
w kopalniach. Większość z nich została spowodowana przyczynami ludzkimi, w tym przechodzeniem, przejeżdżaniem lub
przebywaniem w miejscach niedozwolonych, lekceważeniem zagrożeń i niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej
czynności.
Wśród zjawisk mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy inspektorzy pracy wskazują na brak lub niewłaściwy
nadzór nad pracownikami, rutynowe prowadzenie procesów
technologicznych, lekceważenie zagrożeń. Szczególnie niepokojące są, pomimo tragicznych doświadczeń, zaniedbania w dokonywaniu bieżących kontroli urządzeń elektrycznych zabudowanych w strefach zagrożonych wybuchem metanu.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa poinformował, że od 2010 r. występuje tendencja spadkowa liczby wypadków w górnictwie, niemniej w kopalniach węgla kamiennego poziom zagrożenia metanowego wzrósł w ostatnich latach
o połowę. W ubiegłym roku w wyniku przeprowadzonych kontroli służby przedsiębiorców oraz osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych wstrzymały w 7482 przypadkach ruch
urządzeń i prowadzenie robót górniczych w warunkach niebezpiecznych, stanowiących zagrożenie dla zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska.

Posłowie wysłuchali informacji Państwowej Inspekcji Pracy
Obradująca 29 sierpnia br. w gmachu Sejmu pod przewodnictwem posła Mariusza Błaszczaka Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła materiały Państwowej Inspekcji Pracy z zakresu ustawowej działalności urzędu. W posiedzeniu
uczestniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami i dyrektorami departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.
Informację na temat kontroli wypłat wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy – priorytetowego zadania PIP, co
podkreśliła Iwona Hickiewicz – przedstawiła Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego. Poinformowała, że w ciągu
pierwszych siedmiu miesięcy br. inspektorzy pracy przeprowadzili 53,5 tys. takich kontroli. Ujawniły one różnego rodzaju naruszenia przepisów w sferze świadczeń przysługujących za pracę u prawie jednej czwartej pracodawców.
Zestawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez PIP
od stycznia do lipca br. z wynikami porównywalnej liczby kontroli
przeprowadzonych w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2011 r.
wykazało wzrost o 21 proc. liczby przypadków niewypłacenia
pensji w kontrolowanych zakładach oraz wzrost o 39 proc. kwoty niewypłaconych świadczeń pieniężnych. Inspektorzy pracy wyegzekwowali w br. należności na kwotę 40,2 mln zł dla 42,8 tys.
pracowników.
Kontrole wykazały, że przyczyn stwierdzanych nieprawidłowości – prócz braku środków finansowych na wypłaty oraz nieznajomości obowiązujących przepisów – należy upatrywać również
w rozbieżnościach w zakresie interpretacji przepisów prawa
pracy określających zasady wypłaty świadczeń pracowniczych.
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Pojawia się zatem konieczność zmian legislacyjnych prowadzących do doprecyzowania obecnych regulacji. Halina Tulwin
przedstawiła sugestie PIP w tym zakresie.
Działalność kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w latach 2008–2011 przybliżył posłom Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia. Stwierdził, że inspekcja pracy skontrolowała w tym okresie 1342 podmioty świadczące usługi z zakresu agencji zatrudnienia, co stanowi 38 proc.
ogólnej liczby ok. 3,5 tys. zarejestrowanych w Polsce agencji.
Wyniki kontroli wskazują na stopniową poprawę stanu przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od kilku lat PIP obser wuje bowiem systematyczny spadek odsetka kontrolowanych podmiotów, które dopuściły się naruszenia zasad prowadzenia agencji zatrudnienia.
– Chociaż w niektórych obszarach skala nieprawidłowości jest
nadal niepokojąca, będziemy kontynuować wysiłki, by ta pozytywna tendencja nie uległa zahamowaniu. W tej kwestii liczymy
zwłaszcza na skuteczność działań prewencyjnych, których zasięg
staramy się ciągle poszerzać – powiedział Jarosław Leśniewski.
Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Leszek Zając zapoznał członków komisji z oceną zagrożeń stwarzanych przez
amoniakalne instalacje chłodnicze w różnych branżach na podstawie kontroli PIP, natomiast dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Krzysztof Kowalik omówił wyniki 3-letniej kampanii informacyjno-prewencyjnej inspekcji pracy: „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia”.
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– czytamy m.in. w piśmie podpisanym przez okręgowego inspektora
pracy w Białymstoku Marka Aleksiejuka.

Wiadomości
nie tylko z kraju
Wrocław Pod przewodnictwem głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz odbyło się w dniach 20-21 sierpnia br. posiedzenie Rady Programowo-Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera. Obradujący członkowie Rady,
wśród których znaleźli się m.in. jej wiceprzewodnicząca Małgorzata
Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, a także dyrektorzy Ośrodka Janusz Krasoń i Grażyna Panek, zastanawiali się
m.in. nad zmianami w dotychczas obowiązującym zarządzeniu dotyczącym specjalizacji zawodowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym celem spotkania było opracowanie wstępnego projektu
planu szkoleń dla pracowników PIP na rok 2013. Jedną z podstaw
do tworzenia przedmiotowego planu były, opracowane przez Departament Organizacyjny, zestawienia: udziału nadinspektorów pracy
– kierowników oddziałów i koordynatorów zespołów, głównych specjalistów i specjalistów w szkoleniach w latach 2010-2012, udziału aplikantów kursów 61 i 62 w szkoleniach zorganizowanych w latach 2011
i 2012 oraz wykaz szkoleń dedykowanych kadrze kierowniczej PIP
w latach 2008-2012. Przygotowywane plany mają uwzględniać także

zapotrzebowanie na szkolenia wyrażone i zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych PIP.

Kielce W siedzibie Kurii Diecezjalnej 17 sierpnia br. odbyło się
spotkanie głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz z krajowym
duszpasterzem ludzi pracy ks. biskupem Kazimierzem Ryczanem.
Iwona Hickiewicz przedstawiła bieżące problemy związane z działalnością ustawową Państwowej Inspekcji Pracy, zwłaszcza z egzekwowaniem od pracodawców przestrzegania przepisów prawa. Mówiła o nierespektowaniu przez niektórych pracodawców przepisów dotyczących wypłacania świadczeń pracowniczych, tolerowaniu przez nich niekorzystnych warunków środowiska pracy, a także o powierzaniu pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, podczas gdy sposób wykonywania zadań wskazuje na istnienie stosunku pracy. Zaakcentowała,
że działania inspekcji pracy powodują rozwiązywanie trudnych spraw
pracowniczych i prowadzą do zachowania poczucia sprawiedliwości
w stosunkach pracy. Odnosząc się do kwestii umów śmieciowych,
bp Kazimierz Ryczan podkreślił, że nie dają one świadczącym pracę
szans na uzyskanie w przyszłości uprawnień emerytalnych, a w bieżącym bytowaniu – osłony socjalnej i innych praw przysługujących pracownikom. Problem ten jest bardzo bolesny w swych skutkach i dotyczy nie tylko samych świadczących pracę, ale także ich rodzin. Kra-

Wrocław W siedzibie Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego we Wrocławiu odbyło się 8 sierpnia br. podsumowanie
etapu regionalnego oraz wojewódzkiego X Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2012. W uroczystości wzięli
udział rolnicy, laureaci obu etapów konkursu, a także przedstawiciele władz samorządowych województwa dolnośląskiego oraz gmin i instytucji działających na rzecz rolnictwa. Zwycięzcom oraz wyróżnionym rolnikom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane
przez władze samorządowe, instytucje związane z rolnictwem oraz organizatorów konkursu – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
i Oddział KRUS we Wrocławiu. Zwyciężczynią etapu wojewódzkiego
została Józefa Białka-Gold prowadząca gospodarstwo we wsi Radłowice.

jowy duszpasterz ludzi pracy wskazał na konieczność podejmowanych
działań na rzecz świata pracy, wyrażając szacunek dla wysiłków Państwowej Inspekcji Pracy w tym kierunku, a głównemu inspektorowi
pracy życzył sukcesów na powierzonym stanowisku.

Warszawa W związku z osunięciem się ziemi i zalaniem fragmentu odcinka budowy II stacji metra w Warszawie, a co za tym idzie potencjalnym zagrożeniem wypadkowym dla pracowników zatrudnionych
przy tej inwestycji, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie powołał zespół mający na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń osób pracujących przy budowie II linii
metra. Natrafienie przez budowniczych stacji Powiśle na nieznany
wcześniej ciek wodny spowodowało wdarcie się wody do przejścia budowanego pod tunelem Wisłostrady. Konieczne było zamknięcie tunelu a także mostu Świętokrzyskiego. Wstrzymano prace na budowie tego odcinka, a pracowników ewakuowano. Nikomu nic się nie stało.
Obecnie w miejscu osuwiska pracują technicy, którzy ustalają, jaki
wpływ miała awaria na bezpieczeństwo techniczne tunelu Wisłostrady i mostu Świętokrzyskiego.
Białystok Czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w pierwszych
siedmiu miesiącach br., wykazują na rosnącą skalę nieprawidłowości
związanych z niewypłacaniem lub nieterminową wypłatą wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą.
W związku z tym okręgowy inspektor pracy w Białymstoku wystosował w sierpniu pisemne przypomnienie o wynikającym z przepisów
prawa pracy (w tym art. 85 i art. 94 pkt 5 K. p.) obowiązku pracodawców terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia i innych
świadczeń pieniężnych związanych z pracą. Wypłaty wynagrodzenia
za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni
następnego miesiąca kalendarzowego. Niewywiązywanie się z tej powinności lub niewłaściwa realizacja przez pracodawcę tego obowiązku może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, kto wbrew obowiązkowi nie
wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego
świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł

Katowice Co roku w okresie wakacyjnym na terenach wiejskich
województwa śląskiego dochodzi do wielu wypadków z udziałem najmłodszych. To właśnie podczas wakacji dzieci, nieświadome zagrożeń,
najczęściej pomagają w pracach rolnych, a co za tym idzie narażone
są na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Wielu tragediom można
zapobiec, przekazując najmłodszym jak najwięcej informacji o bezpiecznych zachowaniach na terenie gospodarstwa rolnego. Realizując
akcję pn. „Bezpieczne Lato”, pracownicy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Katowicach Tomasz Urban, Katarzyna Bzdura i Jarosław
Krzystanek podczas tegorocznych wakacji przeprowadzili pogadanki i konkursy dla ponad 380 dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez OIP
w Katowicach oraz gry planszowe ufundowane przez Główny Inspektorat Pracy.

Kraków Ponad 75% wypadków przy pracy w rolnictwie spowodowanych jest nieznajomością zasad bezpiecznej pracy, lekceważeniem
zagrożeń, złym stanem technicznym maszyn, urządzeń i narzędzi
oraz pośpiechem. Co trzeci wypadek z udziałem sprzętu rolniczego
kończy się śmiercią poszkodowanego. W czasie żniw inspektorzy
pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadzili
łącznie ponad sto wizytacji gospodarstw rolnych i prac polowych
na terenie województwa małopolskiego. Udzielali rolnikom porad
z zakresu bhp, informowali o sposobach bezpiecznej pracy m.in. poprzez obowiązek zastosowania zabezpieczeń w maszynach i urządzeniach technicznych. Najczęściej spotykane nieprawidłowości, jakie za-

obser wowali w tym roku to: brak osłon wałów odbioru mocy przy prasach, brak osłon w zespołach pasowych nagarniacza oraz napędu listwy tnącej i osi napędu podajnika ślimakowo-palcowego w kombajnach, brak bezpiecznych kabin lub ram ochronnych, wykonywanie
czynności konser wacyjno-obsługowych przy pracujących maszynach
oraz niewystarczające kwalifikacje osób kierujących pojazdami.

Łódź Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi ogłosił międzyszkolny konkurs plastyczny „Kultura bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego. Jego zakres tematyczny stanowi problematyka prawa pracy
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności techniczne
bezpieczeństwo pracy, ergonomia, ochrona przeciwpożarowa oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Patronat nad konkursem objął kurator oświaty w Łodzi. Ogłoszenie wyników konkursu, do którego prace można nadsyłać na adres OIP w Łodzi do dnia 1 października br.
oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystego podsumowania
konkursu w pierwszej połowie listopada.
Poznań Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik ulega wypadkowi, w wyniku którego musi pozostawać w domu przez co najmniej trzy
dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są takie
lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna i wynosi ponad 7 mln
rocznie – podaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy. Reakcją na te dane było opracowanie w województwie wielkopolskim Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy. Jej podstawowym celem jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy poprzez
kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów wprowadzenia w życie dobrych praktyk,
stały się dwa zorganizowane przez OIP w Poznaniu konkursy: „Mniej
wypadków” – konkurs dla pracodawców, którym udało się zmniejszyć
liczbę wypadków przy pracy (zgłoszenia do 30 listopada br.); „Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy” – konkurs dla pracodawców promujących dobre praktyki w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa
pracy (zgłoszenia do końca października br.).

Szczecin Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie wraz z Chorągwią Zachodniopomorską ZHP postanowił sprawdzić wiedzę zuchów
i harcerzy o bezpieczeństwie na terenach wiejskich. W ramach akcji
„Bezpieczne lato”, na terenie Stanicy Harcerskiej w Drężnie, przeprowadzono dwa konkursy plastyczne, w których uczestniczyło 50 zuchów i 50 harcerzy. Powstały w ten sposób tematyczne prace plastyczne, uwzględniające zagadnienia bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży na wsi. Przed konkursem zuchy i harcerze zapoznali się z zasadami bezpiecznego wykonywania prac w gospodarstwie rolnym. Zajęcia prowadzili druhowie i druhny, opiekunowie poszczególnych grup
i drużyn. Przy prowadzeniu zajęć wykorzystywane były materiały pomocnicze, takie jak filmy, broszury i plakaty dostarczone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Podczas uroczystego finału Komisja Konkursowa przeprowadziła ocenę wszystkich wykonanych prac
plastycznych. Zgodnie z uznaniem Komisji, poza nagrodami dla laureatów i wyróżnionych, wszyscy uczestnicy konkursów zostali uhonorowani certyfikatami, upominkami rzeczowymi i słodyczami.

zwania jest art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego6 oraz art. 23 ust. 1
pkt. 1 ustawy o PIP7. Nieusprawiedliwienie
niestawiennictwa traktowane jest jak utrudnianie czynności służbowych w zakresie
działalności inspekcji pracy, co podlega odpowiedzialności karnej.

Przeszkody
w postępowaniu kontrolnym

Henryk Buchowicz

Postępowanie kontrolne inspektora pracy związane jest z koniecznością nawiązania bezpośrednich kontaktów z pracodawcą lub osobami działającymi w jego imieniu. Dotyczyć to może także innych osób zatrudnionych u pracodawcy. W wielu przypadkach relacje inspektora
pracy z pracodawcą lub jego przedstawicielami napotykają na trudności. Warto zatem zwrócić uwagę na to, jakie możliwości dopuszczają przepisy, pozwalając na rozwiązanie tych problemów. Jakkolwiek zagadnienie to powinno być powszechnie znane organom PIP, to warto je
przeanalizować, chociażby dla przypomnienia.
Jednym z przykładów utrudnień związanych z inspektorską kontrolą jest celowe, nieuzasadnione unikanie przez pracodawców lub jego przedstawicieli kontaktu
z inspektorem pracy. Pracodawcy powołują się wówczas na konieczność załatwienia
w tym czasie ważnych spraw, odbycia
wcześniej umówionych spotkań lub też
konieczność wyjazdów służbowych związanych z interesami biznesowymi itp. Nie
ulega wątpliwości, że w ten sposób zakłócają normalne kontynuowanie zadań kontrolnych i wydłużają ich czas. Niektóre
z argumentów przedstawianych przez pracodawców zasługują na uwzględnienie
z uwagi na to, że poinformowanie pracodawcy o zamiarze rozpoczęcia czynności
kontrolnych nie zawsze jest możliwe.
Przepis art. 24 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy1
pozwala inspektorowi pracy na przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy.

Presja czasu
Zdarzają się sytuacje, że w dniu, w którym inspektor pracy planuje rozpoczęcie
kontroli, nie jest możliwa obecność pracodawcy w kierowanym przez niego zakładzie, a tym samym spotkanie z kontrolującym. Problem ten może również pojawić się w trakcie czynności kontrolnych
i może przełożyć się na ustalenie stanu
faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli. Dlatego też wskazane jest racjonalne podejście do problemu i dokonanie
oceny zachowania pracodawcy z uwzględnieniem jego dalszych działań, a w szczególności, czy nie spowodują one nieuzasadnionych przeszkód uniemożliwiających
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działania kontrolne inspektora pracy. Taka sytuacja wywołuje stres i to również
z tego powodu, że stwarza konieczność
zmiany terminów kontroli u innych pracodawców. Rodzić może również obawy, co
do terminowego rozpatrzenia skargi pracowniczej. Występująca w tym przypadku
presja czasu zmusza inspektora pracy
do podejmowania dostępnych działań
prawnych, które pozwalają na skuteczne
przeciwdziałanie niepożądanym i nagannym zachowaniom kontrolowanych.
Przepisy prawa odnoszące się do działalności PIP dają wiele możliwości. Zawar te są przede wszystkim w ustawie
o Państwowej Inspekcji Pracy, Kodeksie
postępowania administracyjnego, ale również w prawie karnym, w tym w procedurze karnej oraz w przepisach o wykroczeniach.
Przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie dają gotowych recept na sposób postępowania inspektora pracy
w przypadkach określonych zdarzeń.
Zgodnie z art. 12 ustawy o PIP – w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nieuregulowanych w ustawie, bądź przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach
szczególnych, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
(art. od 39 do 49), z których należy korzystać2.

Pod nieobecność
Brak możliwości rozpoczęcia kontroli
z uwagi na nieobecność pracodawcy lub
osób przez niego upoważnionych, daje inspektorowi pracy prawo doręczenia pisma informującego pracodawcę o terminie rozpoczęcia czynności kontrolnych

drogą pocztową, za pokwitowaniem.
W przypadku nieobecności adresata (pracodawcy), poczta doręcza pismo za pokwitowaniem innym dorosłym osobom, jeżeli wyraziły zgodę oddania pisma adresatowi. Jeżeli natomiast nikt z obecnych takiej
zgody nie wyraził, poczta wyznacza dwa
kolejne terminy doręczenia pisma. Jeżeli
po ich upływie przesyłka nie została odebrana przez adresata, doręczenie uważa
się za dokonane z upływem ostatniego
dnia drugiego wyznaczonego okresu odbioru przesyłki (art. 44 K.p.a.) 3. Dokumenty związane z zawiadomieniem pracodawcy, inspektor pracy winien przechowywać w aktach sprawy. Dotyczy to także sytuacji, kiedy adresat odmawia przyjęcia pisma i poczta zwraca go nadawcy.
W przypadku zmiany adresu zakładu,
pracodawca ma obowiązek wynikający
z art. 209 § 1 K.p., poinformowania właściwego okręgowego inspektora pracy
o zmianie miejsca prowadzonej działalności. Niespełnienie tego wymogu stanowi
wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 283 § 2 pkt. 1 K.p.) 4.
Jeżeli natomiast podczas czynności
kontrolnych wystąpią trudności w uzyskaniu dokumentów czy wyjaśnień niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego, inspektor pracy zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt. 3 do 5 ustawy o PIP5 ma prawo skierowania do pracodawcy żądania złożenia
pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą od wszystkich
osób zatrudnionych u pracodawcy i byłych
pracowników.
Kolejnym uprawnieniem inspektora pracy jest prawo wzywania i przesłuchiwania
określonych osób, zatrudnionych w kontrolowanym zakładzie lub byłych pracowników zakładu. Podstawą prawną takiego weI P 9/2012

Współdziałanie
i informowanie
Podczas czynności kontrolnych ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy daje inspektorowi pracy także inne możliwości
oddziaływania na pracodawcę dla zapewnienia efektywnego prowadzenia
kontroli. Zgodnie z art. 14 ust. 18
– przy realizacji zadań Państwowa Inspekcja Pracy współdziała ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi,
radami pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Wspólpracuje również z organami administracji państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, Policją, Strażą
Graniczną, Służbą Celną, urzędami
skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych, a także organami samorządu terytorialnego. Organy te mogą
służyć pomocą i wspierać działania inspektora pracy przy wykonywaniu
czynności kontrolnych. W praktyce,
najczęściej ma miejsce w czasie kontroli związanych z legalnością zatrudnienia, w tym cudzoziemców (Policja,
Straż Graniczna), czy też w przypadku
agresywnych zachowań pracodawców
(Policja). I tu pojawia się pewna wątpliwość, czy w każdej trudnej sytuacji inspektorzy pracy wykorzystują udział tych
organów w służbowych działaniach?
Należałoby także zastanowić się nad infor mowaniem organizacji związkowych
działających w kontrolowanych zakładach,
czy też organizacji pracodawców oraz właściwych wojewodów w stosunku do tych
jednostek, dla których są organami założycielskimi o problemach związanych z zachowaniami pracodawców. Mogą to być
zwykłe pisma informacyjne, o takich zachowaniach pracodawców, które uniemożliwiają wykonywanie służbowych zadań
przez inspektora pracy. Nie ma przeszkód, aby do organów tych kierować również wnioski o podjęcie działań zmierzających do poszanowania prawa. Takie
9/2012 IP

wsparcie jest konieczne, a w przypadku
braku efektów podjętych inter wencji, pisma organów PIP stanowić mogą także
dowody w sprawach kierowanych do organów ścigania o utrudnianie działalności
służbowej inspektorowi pracy.
Po zakończeniu działań kontrolnych inspektor pracy w niektórych przypadkach
informuje właściwe organy o wynikach
przeprowadzonych kontroli, w których
stwierdzono naruszanie przepisów prawa. Obowiązek taki istnieje w stosunku
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
– w przypadku naruszenia przepisów

prowadzenia agencji zatrudnienia, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wojewodę natomiast informuje się o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy związanych z zatrudnieniem
cudzoziemców lub powierzaniem im innej
pracy zarobkowej.
By usunąć stwierdzone nieprawidłowości, inspektor pracy może kierować wystąpienie pokontrolne nie tylko do kontrolowanego pracodawcy, ale także do organów zwierzchnich nad nim. Przepis
art. 11 pkt. 8 ustawy o PIP9 nie ogranicza adresatów wystąpienia.
W kontaktach z pracodawcami inspektor pracy powinien mieć również
na uwadze przepisy zawarte w rozdziale 5 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – art.
od 77 do 84d – dotyczące działalności
kontrolnej10.
Przedstawione rozważania wskazują
na różnorodność możliwości prawnych
służących skutecznemu egzekwowaniu
zachowań pracodawców. Należy tylko
częściej z nich korzystać.
Henryk Buchowicz
OIP Kielce

Przypisy:
1

w zakresie ubezpieczeń społecznych,
urzędów kontroli skarbowej – o naruszeniu przepisów prawa podatkowego, Policji lub Straży Granicznej – o naruszeniu
przepisów związanych z zatrudnieniem
cudzoziemców, starosty – o stwierdzonych przypadkach naruszenia przez bezrobotnego lub przez podmiot kontrolowany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Na wniosek starosty inspektor pracy także powiadamia go o wynikach kontroli
podmiotu funkcjonującego na terenie jego działania.
Ponadto na wniosek marszałka województwa, okręgowy inspektor pracy niezwłocznie powiadamia go o stwierdzonych przypadkach naruszenia warunków

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U z 2007 r.
nr. 89, poz. 589 ze zm.).
2
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U z 2000 r., nr 98, poz. 1071
– tekst jednolity).
3
Tamże.
4
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r., nr. 21,
poz. 94 ze zm.).
5
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U z 2007 r.,
nr 89, poz. 589 ze zm.).
6
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).
7
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r.,
nr 89, poz. 589 ze zm.).
8
Tamże.
9
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r.,
nr 89, poz. 589 ze zm.).
10
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tj. Dz. U.
z 2010, Nr 220, poz. 1447 z póżń. zm.).
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Odpowiedzialność porządkowa
Zbigniew Zych

Na postawę pracownika w pracy wpływa wiele różnorodnych czynników, zarówno zewnętrznych,
niezależnych od pracodawcy, jak i tych, które w sposób zamierzony przez niego stymulują zachowanie pracownika. Te zaś można podzielić na pozaprawne, jak np. tworzenie miłej atmosfery w pracy oraz środki prawne, wśród których można wyróżnić pozytywne i negatywne.
Pozytywne środki mają na celu motywowanie pracownika do pożądanego
przez pracodawcę działania, poprzez
stworzenie systemu nagród i wyróżnień.
Pracodawca nie jest jednak zobligowany
do ich wprowadzenia. To pozostaje w jego gestii. Środki prawne o charakterze
negatywnym mają za zadanie wyciągnięcie konsekwencji wobec pracownika
w przypadku, gdy narusza on nałożone
na niego obowiązki, bądź wykonuje pracę
w sposób dalece odbiegający od oczekiwań pracodawcy. Mogą dotyczyć pozbawienia pracownika nagród i wyróżnień,
ale uprawniają też pracodawcę do stosowania bardziej restrykcyjnych środków.
Ich katalog i procedura stosowania zostały ściśle określone przez ustawodawcę,
ze względu na to, że godzą w chronione
prawem dobra osobiste pracownika.

Wina i bezprawność
Środkami represyjnymi, których celem nie jest definitywne zakończenie stosunku pracy pomiędzy naruszającym
przepisy pracownikiem a pracodawcą, są
kary porządkowe. Stosując je, pracodawca może wpływać na negatywne zachowania pracownika.
Ustawodawca w art. 108 K.p. przewidział przesłanki, których zaistnienie jest
warunkiem sine qua non pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej. Brak jednej z nich zawsze będzie się
wiązał z uniemożliwieniem poddania pracownika tego rodzaju kodeksowej odpowiedzialności.
W literaturze istnieje zgodność co
do tego, iż niezbędnymi przesłankami odpowiedzialności porządkowej są wina
i bezprawność. Nie ma wątpliwości, jeśli
chodzi o konieczność zaistnienia pierwszej z nich. Pominięcie tego elementu
odpowiedzialności prowadziłoby do auto-
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matycznych reakcji pracodawcy, polegających na tym, że np. kara za spóźnienie byłaby nakładana bez rozważenia jego przyczyn, oceny umyślności, lekkomyślności
czy też niedbalstwa pracownika. Ustawodawca używa zresztą pojęcia winy
w art. 111 K.p., uzależniając od jej stopnia, rodzaj kary. Dlatego też samo jej występowanie warunkuje odpowiedzialność
porządkową1, co potwierdza linia orzecznicza SN2.
Nasuwa się jednak pytanie, czy pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej jest możliwe jedynie w przypadku zaistnienia winy umyślnej, czy też możliwe
jest pociągnięcie do niej pracownika także przypadku winy nieumyślnej. W tej
kwestii stanowisko zajął Sąd Najwyższy,
konstatując, iż „wina pracownika z reguły będzie występowała w formie umyślnej,
choć nie można wykluczyć także winy nieumyślnej”3. Niewątpliwie należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego,
tym bardziej, iż sam ustawodawca nie rozróżnia winy umyślnej oraz nieumyślnej,
wskazując jedynie, iż dla rodzaju nałożonej kary ma mieć wpływ jej stopień.
Wina pracownika wyraża się subiektywną nagannością jego zachowania, tzn.
zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym popełnienia przekroczenia albo popełnieniem go wskutek niezachowania
ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że sprawca możliwość taką przewidywał albo mógł przewidzieć4.
Brak winy w zachowaniu pracownika, pomimo obiektywnego naruszenia przez
niego obowiązków w zakresie przedmiotowym, wskazanym w art. 108 K.p. będzie
skutkował niemożnością pociągnięcia
do odpowiedzialności porządkowej.
Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują tzw. kontratypów uchylających odpowiedzialność porządkową, które mogą być
powodem naruszenia przez pracownika

jego obowiązku, jak np. stan wyższej konieczności. Za przykład może posłużyć
sytuacja, w której kierownik produkcji oddala się od miejsca, w którym sprawuje
nad pracownikami kontrolę, w celu udzielenia pierwszej pomocy koledze, który
dławi się posiłkiem. Nasuwa się wątpliwość, czy w takiej i w podobnych sytuacjach można wyłączyć odpowiedzialność
pracownika?
Wydaje się, że wszelkie kontratypy znane prawu cywilnemu, a także pozaustawowe kontratypy prawa karnego znoszą karalność porządkową. Można bowiem przyjąć, że zachowania pracowników w ramach kontratypów, polegające na zaniechaniu wykonania obowiązku, nawet gdy
naruszają nor mę sankcjonowaną z art.
108 K.p., nie stanowią nieprzestrzegania
tych przepisów5. W wyrażeniu „nieprzestrzeganie” użytym w art. 108 K.p. należy dopatrywać się elementu wartościującego, oceniającego to zachowanie jako
godne ukarania i wymagające negatywnych konsekwencji poprzez nałożenie kary porządkowej.
Do okoliczności wyłączających winę
obok wskazanego stanu wyższej konieczności zaliczamy: brak poczytalności, nieudolność oraz błąd.
Pierwsza z wymienionych okoliczności będzie wyłączała winę przy naruszeniu
obowiązków wymienionych w art. 108 Kodeksu pracy niezmiernie rzadko. Wynika
to z faktu, iż pracownikami są głównie
osoby dorosłe i nieubezwłasnowolnione.
Nieudolność różni się od braku poczytalności tym, iż dokonanie przekroczenia
przez pracownika nie wynika z jego niedorozwoju psychicznego, choroby umysłowej czy też zakłócenia czynności psychicznych, lecz z braku wymaganej sumienności, czy też staranności w pracy lub wiąże
się z brakiem posiadanej wiedzy. W takim
przypadku często popełnione wykroczeI P 9/2012

nie wynika ze złego doboru pracownika
na określone stanowisko. Tej okoliczności
nie należy mylić z niedbalstwem, które
jest elementem winy nieumyślnej. Błąd
z kolei, to stan świadomości pracownika,
dotyczący złej oceny czynności, jaką wykonuje6.
Drugim warunkiem sine qua non pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej jest bezprawność zachowania. O ile przedmiotem winy jest
stosunek pracownika do faktu naruszenia
przez niego obowiązków, o tyle przedmiotem oceny bezprawności jest stosunek zachowania pracownika do jego obowiązków pracowniczych, a konkretnie
brak ich przestrzegania.

niczy stanowi także wykroczenie lub
przestępstwo nie wyłącza możliwości pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności za wykroczenie lub odpowiedzialności karnej.
Z treści art. 108 K.p. wynika, iż kary
porządkowe mogą być stosowane za naruszenie tylko niektórych powinności ciążących na pracowniku. Obowiązki, które ciążą na pracowniku, a wynikają ze stosunku
pracy, którego pracownik jest stroną, można podzielić na trzy grupy. Pierwszą
z nich stanowią te powinności, które odnoszą się do samego świadczenia pracy
(głównie sposobu wykonywania, jej jakości). Do drugiej grupy należy zaliczyć obowiązki dotyczące organizacji pracy (jej
aspektu porządkowego), do trzeciej zaś
należą te obowiązki, które warunkują właściwą realizację stosunku pracy (obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, obowiązek przestrzegania zasad współżycia
społecznego).
Z treści art. 108 K.p. wynika, iż odpowiedzialność porządkowa jest właściwym
sposobem reagowania na uchybienia obowiązkom wskazanym w drugiej grupie,
a więc tym, które są związane z organizacją pracy. Oznacza to, że podstawą stosowania kar porządkowych nie są w zasadzie
uchybienia pracownika dotyczące sposobu wykonywania pracy, naruszenia obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy,
w tym także zakazu konkurencji, czy też
obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego7. Nie można jednakże
wykluczyć pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności w związku ze sposobem
wykonywania pracy. Każdy taki przypadek
wymaga indywidualnej oceny. Trzeba
mieć na uwadze, że między obowiązkami
występują wielorakie powiązania,
a w efekcie określone zachowanie pracownika może stanowić jednocześnie naruszenie powinności zakwalifikowanych
do różnych grup8.

reguł wykonywania pracy12. Naruszenie
w postaci niewykonania poleceń przełożonych budzi w literaturze wiele kontrowersji. Wątpliwości dotyczą tego, czy każde
naruszenie polecenia przełożonego można traktować, jak naruszenie nor my
sankcjonowanej art. 108 K.p., czy też to,
czy można pracownika pociągnąć do odpowiedzialności za niewykonanie polecenia, należy oceniać w każdym przypadku
indywidualnie. Możliwe byłoby pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności tylko wtedy, gdy niewykonane polecenie dotyczyłoby obowiązków wskazanych
w art. 108 K.p. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż znakomita większość regulaminów w zakładach pracy do naruszenia
ustalonego porządku i organizacji pracy
zalicza również brak wykonania polecenia
przełożonego, niezależnie od tego, czego
to polecenie dotyczy.
W tej kwestii należy się jednak zgodzić
ze Zbigniewem Góralem13, który twierdzi, iż polecenia stanowią jedynie instrument konkretyzowania obowiązków spoczywających na pracownikach. Tak więc
obowiązek ich wykonywania nie ma samodzielnej treści. Jeśli kary porządkowe można stosować jedynie za naruszenie obowiązków wskazanych w art. 108 K.p., to
niewykonanie polecenia (jego niewłaściwe wykonanie) może być podstawą ukarania tylko wtedy, gdy polecenie to dotyczy
tych właśnie powinności.

§

Nagana upomnienie
kara pieniężna

Pomimo iż ustawodawca nie wskazuje
wprost winy, jako niezbędnej przesłanki
pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej, o tyle w art. 108 K.p.
wymienił bezprawne zachowania. Zgodnie
z brzmieniem tego przepisu, pracodawca
może stosować karę nagany bądź upomnienia, jeżeli pracownik nie przestrzega
ustalonej organizacji i porządku w pracy,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także
przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Z kolei karę pieniężną pracodawca może zastosować w przypadku naruszenia przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawiania się do pracy w stanie
nietrzeźwości lub spożywania alkoholu
w czasie pracy.
War to w tym miejscu podkreślić, iż
w przeciwieństwie do odpowiedzialności
materialnej, delikty pracownicze powodujące odpowiedzialność porządkową nie
muszą wywoływać żadnych skutków materialnych po stronie pracodawcy, jak np.
powstanie szkody majątkowej, zakłócenie rytmu pracy, naruszenie dobrego
imienia pracodawcy czy też stworzenie
stanu zagrożenia bezpieczeństwa. Dopiero powstanie szkody może skutkować pociągnięciem pracownika z tytułu tego samego czynu do odpowiedzialności zarówno porządkowej, jak i majątkowej (materialnej). Pociągnięcie pracownika do jakiejkolwiek odpowiedzialności zakreślonej w Kodeksie pracy, gdy delikt pracow9/2012 IP

Polecenie
przełożonego

Rodzaje wskazanych w art. 108 K.p.
deliktów porządkowych zostały wyodrębnione przez odwołanie się do norm szczegółowych, kształtujących obowiązki pracowników, obejmujących normy stanowione poza zakładem pracy9, normy stanowione w zakładzie pracy w szczególnym
trybie10, normy Kodeksu pracy dotyczące
dyscypliny pracy11 czy wreszcie normy
wynikające z obowiązujących pracownika

Indywidualna
ocena

Katalog naruszeń z przywoływanego
przepisu niezbyt precyzyjnie wskazuje
obowiązki, których naruszenie daje podstawę do zastosowania sankcji. Wątpliwości inter pretacyjne dotyczą przede
wszystkim pojęcia „organizacji i porządku
w procesie pracy”. Możliwe w tym zakresie są co najmniej dwie opcje interpretacyjne. Pojęcie porządku może być rozumiane ściśle i wówczas jego naruszenie
polega m.in. na przybyciu do zakładu,
spóźnieniu się lub opuszczeniu pracy bez
usprawiedliwienia, spożyciu alkoholu
w zakładzie lub przyjściu do pracy w stanie nietrzeźwości, niewłaściwym odnoszeniu się do przełożonych lub kolegów
z pracy, zakłóceniu spokoju. Jednakże to
pojęcie należy interpretować szerzej. Zakres obowiązków wynikających z art. 108
K.p., których naruszenie stanowi przesłankę pociągnięcia do odpowiedzialności porządkowej, zależy m.in. od treści
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regulaminu pracy wprowadzonego u danego pracodawcy, skoro zgodnie z art.
104 K.p. powinny w nim być zawarte obowiązki związane z organizacją i porządkiem w pracy. W każdym jednak przypadku należy indywidualnie ocenić, czy obowiązek wskazany w regulaminie, którego
naruszenia dopuścił się pracownik, narusza hipotezę nor my sankcjonowanej
z art. 108 Kodeksu pracy.
Zbigniew Zych
OIP Kraków

Przypisy
1

Jackowiak U., Uzlak W., Wypych-Żywicka A., „Prawo pracy”, Warszawa 2009,
s. 323.
2
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia
1 lipca 1999 roku, I PKN 86/99, OSNP
2000/18/683, Wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 25 paździer nika 1995 roku, I PRN 77/95, OSNP 1996/11/153.
3
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia
27 lipca 1990 roku, I PRN 26/90, OSP
1991/4/90.
4
Art. 9 ustawy Kodeks karny.
5
Sierocka I., „Odpowiedzialność porządkowa pracowników”, Pr. Pracy 96/12,
s. 10.
6
Patulski B., Patulski W., „Odpowiedzialność porządkowa pracowników”,
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
sp. z o. o., Gdańsk 2000, s. 44-46.
7
Góral Z., „Odpowiedzialność porządkowa pracowników w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego”, PiZS 02/11,
s. 33-34.
8
Kuczyński T., Glosa do wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 17 lutego 1999 roku, I PKN 580/98, OSP 00/10, s. 153.
9
Zob. Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zatrudnienia od pracy (Dz. U. Nr 60,
poz. 281 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn.
zm.).
10
Regulamin pracy lub układ zbiorowy
pracy.
11
Np. art. 100 oraz 211 K.p.
12
Normy techniczne, zwyczaje zakładowe, itp. reguły porządku pracy.
13
Góral Z., „Odpowiedzialność porządkowa”, op. cit., s. 33-34.
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Praktyka skutecznej kontroli (cz. I)

Profilaktyczne
badania lekarskie

Sebastian Szneider

Wydawałoby się, że o szeroko rozumianej opiece profilaktycznej nad pracownikami napisano i powiedziano niemal wszystko. Stanowi ona przedmiot analizy dokonywanej przez
inspektorów pracy prawie przy każdej prowadzonej kontroli.
Jest elementem tzw. kontrolnego „abecadła” i to bez względu
na kierunkowe wykształcenie inspektorów pracy, dziedzinę
wiedzy, w której się specjalizują i posiadane doświadczenie
zawodowe.
Pobieżna analiza problemu nie wzbudza większego zainteresowania. Cóż bowiem prostszego i mniej intrygującego,
niż weryfikacja dokumentacji pracowniczej, również akt osobowych poszczególnych osób pod kątem przechowywania
w nich zaświadczeń lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanych stanowiskach, określonych w zaświadczeniach terminów wydania dokumentu i następnego
badania okresowego. Także zgodności stanowiska pracy wskazanego w zaświadczeniu z pracą faktycznie wykonywaną przez
pracownika. Nieco rzadziej spotyka się sytuacje, w których w kontrolowanych zaświadczeniach można dostrzec adnotacje
lekarza przeprowadzającego badania
o ograniczeniach zdrowotnych, których
pracodawca ma obowiązek przestrzegać
przy dopuszczaniu pracownika do pracy.
Dotyczą one m.in. pracy: w środkach
ochrony indywidualnej, jak np. ochronniki
słuchu, w okularach korekcyjnych czy limitu wysokości pracy do 3 m. Także i te informacje można łatwo wykorzystać.
Okazuje się, że rozwiązywanie problemów pojawiających się w ochronie zdrowia, związanych w szczególności z profilaktycznymi badaniami lekarskimi, nie
jest już – przy ich głębszym poznaniu
– tak proste i oczywiste, jak można przypuszczać. Mogli się o tym przekonać ci inspektorzy pracy, którzy mieli okazję i wystarczająco dużo samozaparcia, aby temu, z pozoru prostemu zagadnieniu, poświęcić nieco więcej uwagi.

nia, czy w sytuacji, w której kończy się
możliwość stosowania środków prawnych
przez inspektora pracy, pozostaje on całkowicie bezradny wobec ewidentnych zaniedbań, czy wręcz umyślnego naruszania
prawa? Czy inspektor pracy pozostaje
sam z uzyskaną wiedzą? Ważne, by zdawał
sobie sprawę, że odpowiedź na pytania
brzmi: „zdecydowanie nie” i bynajmniej
nie jest to stwierdzenie pozbawione praktycznego uzasadnienia.
W polskim systemie prawnym funkcjonuje znaczna liczba instytucji i urzędów
pomocnych w takiej sytuacji. Warto poznać zakres ich działania, by móc to wykorzystać w praktyce. Mało tego, otrzymane infor macje zwrotne o dokonanych
przez inne urzędy i instytucje działaniach
także można z powodzeniem wykorzystać
i to w szerszym, niż wcześniej zakresie.
Konsekwencja w działaniu zdecydowanie
wpływa na wysoką skuteczność. Przeko-

prowadzona w roku ubiegłym na terenie
budowy autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki i autostrady A4 – węzeł zachodni Rzeszów. Dokonane w czasie kontroli ustalenia zainicjowały szereg innych
działań prowadzących do nader ciekawych
wniosków. Jak się okazało, nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom nie było jedynym przewinieniem nieuczciwego przedsiębiorcy. Skala stwierdzonych nieprawidłowości została szczegółowo przedstawiona w ar tykule pt. „Zdążyć przed EURO 2012, ale czyim kosztem?”, opublikowanym w „Inspektorze Pracy” nr 4/2012
cz. I i nr 5/2012. cz. II.
Podejrzenia inspektorów pracy prowadzących tę kontrolę wzbudził wówczas
fakt, iż w 238 teczkach przedstawionych
do kontroli, oprócz pisemnych umów cywilnoprawnych – umów-zlecenia, znajdowały się także zaświadczenia lekarskie
potwierdzające brak przeciwwskazań

Na granicy uprawnień
Inspektorzy pracy realizujący niektóre
kontrole tematyczne wynikające z harmonogramów Państwowej Inspekcji Pracy opracowywanych na poszczególne lata,
musieli podczas kontroli podjąć próbę odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania dotyczące m.in.:
– przekazywania lekarzowi informacji
o warunkach pracy (czynnikach szkodliwych wraz z aktualnymi wynikami badań
i pomiarów lub warunków uciążliwych);
– wykonywania badań profilaktycznych
przez lekarzy uprawnionych do ich przeprowadzenia;
– zawarcia pisemnej umowy z podstawową jednostką służby medycyny pracy,
na podstawie której wykonywane są profilaktyczne badania lekarskie pracowników kontrolowanego podmiotu.
Dokonanie tych ustaleń wymaga
od kontrolującego dobrej znajomości swojego warsztatu pracy, z czym wiąże się także większe wyczucie i daleko idąca ostrożność, zwłaszcza w formułowaniu środków prawnych mających na celu uregulowanie stwierdzonych nieprawidłowości.
Działania w tym zakresie odbywają się
bowiem na granicy uprawnień wynikających z ustawy o PIP, a ich przekroczenie
– bez wątpienia niedopuszczalne prawnie i wątpliwe etycznie – może skutkować
daleko idącymi konsekwencjami, zwłaszcza w przypadku, gdy status inspektora
pracy ulega zmianie z organu kontrolnego w osobę kontrolowaną. Rodzą się pytaI P 9/2012

chań 16 zatrzymanych zleceniobiorców,
udostępnionych przez funkcjonariuszy
SG, którzy prowadzili w odniesieniu do zakładu niezależne postępowanie, wynikało,
że większość osób przesłuchiwanych zaprzeczyła samemu faktowi ich przeprowadzenia. Zaznaczyć przy tym należy, że
wszyscy ci cudzoziemcy posiadali aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające
zdolność do wykonywania pracy na określonych stanowiskach. Dla celów dowodowych sporządzono ich kserokopie.
Ważne przy tym jest, aby pamiętać, że
analogicznie można postąpić także
w przypadku kontroli prowadzonej w odniesieniu do obywateli polskich. Przy
czym przesłuchania dokonuje sam inspektor pracy, a zeznania dokumentuje w protokole przesłuchania osoby w charakterze
świadka. Dysponując protokołami przesłuchań świadków i kserokopiami zaświadczeń lekarskich wspomnianych
osób, można sprawę poprowadzić dwukierunkowo, najlepiej równocześnie.

Zawiadomienie
do prokuratury

nanie takie wynika ze zdobytych doświadczeń, poczynionych spostrzeżeń i osiągniętych podczas kontroli efektów. Niewielkim ich fragmentem odnoszącym się
do określonych zagadnień z zakresu profilaktycznych badań lekarskich podzielę
się w dalszej części artykułu, w którym
skorzystam z wyników działań inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Oddziału w Rybniku
w 2011 r. i w roku bieżącym.

Wobec cudzoziemców
U podstaw szerszego zainteresowania
problemem badań lekarskich leżała pozornie niezwiązana z profilaktyczną opieką
zdrowotną nad pracownikami kontrola legalności zatrudnienia 270 cudzoziemców,
9/2012 IP

zdrowotnych do pracy na zajmowanych
stanowiskach, wydane na podstawie
art. 229 § 1 pkt 1 i § 8 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymóg poddania badaniom wynikał z umowy – kontraktu zawartego z głównym wykonawcą
robót, do których realizacji kierowane były poszczególne osoby. Dlatego też, jeszcze przed rozpoczęciem czynności bezpośrednio na budowie odcinka autostrady
A1, w zestawie pytań przekazanym z Oddziału OIP w Rybniku funkcjonariuszom
Straży Granicznej, którzy mieli możliwość
zadania ich podczas przesłuchania zatrzymanego cudzoziemca w obecności tłumacza przysięgłego, umieszczono pytanie
cyt.: „Czy został Pan poddany badaniom
lekarskim przed dopuszczeniem do pracy
i przez kogo?” Z protokołów przesłu-

Po pierwsze, jak to miało miejsce
w opisywanym przypadku, dokonane ustalenia jednoznacznie stanowiły podstawę
skierowania do Prokuratury Rejonowej
w Wodzisławiu Śląskim zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
w sprawie możliwego potwierdzania nieprawdy w dokumentach okazanych w toku kontroli przedsiębiorcy, w tym także
w zaświadczeniach z wstępnych profilaktycznych badań lekarskich, potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych
do pracy na zajmowanych stanowiskach,
tj. o przestępstwo określone w art. 271
§ 1 Kodeksu karnego. W ocenie kontrolujących lekarz, będąc osobą upoważnioną
do wystawiana wymienionych wcześniej
dokumentów, mógł, potwierdzając nieprawdę, pośrednio narazić osoby, którym
powierzano pracę na niebezpieczeństwo
utraty życia lub zdrowia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. O tym, że podejrzenia inspektorów pracy były uzasadnione świadczy fakt, że w marcu br., po trwającym kilka miesięcy dochodzeniu z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim wpłynęła informacja o skierowaniu
do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim aktu oskarżenia przeciwko nieuczciwemu lekarzowi.
Ponadto drugim, i jak się okazuje kluczowym, jeśli chodzi o skuteczność od-
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działywania na przestrzeganie przez nich
przepisów prawa pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, pozostaje współpraca z wojewódzkimi
ośrodkami medycyny pracy tworzonymi
i utrzymywanymi przez samorząd każdego
województwa. Są to jednostki, do zadań
których w myśl art. 17 pkt 2 ustawy z
27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny
pracy należy między innymi wykonywanie
kontroli podstawowych jednostek służby
medycyny pracy, w zakresie i w sposób
określony w ustawie. Wykorzystując ten zapis oraz treść art. 7 ust. 5 tejże ustawy dotyczący wzajemnego informowania się poszczególnych instytucji w sprawach mających wpływ na zdrowie pracowników, stosowną informację o dokonanych podczas
kontroli ustaleniach przekazano także
do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach. Zwrócono się z prośbą
o sprawdzenie sposobu realizacji i dokumentowania faktu przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich przez lekarza
wystawiającego zaświadczenia, z uwzględnieniem trybu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Przekroczenie
uprawnień
Z udzielonej przez WOMP odpowiedzi
wynika, że została przeprowadzona kontrola inter wencyjna pracy profilaktycznej lekarza wystawiającego podejrzane zaświadczenia. W jej wyniku stwierdzono, że:
 lekarz przeprowadzający badania nie
miał pisemnej umowy na badania profilaktyczne z firmą powierzającą pracę cudzoziemcom, a badania były przeprowadzane
tylko na podstawie skierowań przedsiębiorcy;
 skierowania w wystarczający sposób
nie określały warunków pracy – nie wskazano wszystkich narażeń, w tym np. pracy na wysokości;
 założone dla osób badanych kar ty
badania profilaktycznego były nieaktualne, a w odniesieniu do dwóch osób, dla
których w toku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiono orzeczenia,
nie stwierdzono zaewidencjonowania
w rejestrze wydanych orzeczeń i kart badania profilaktycznego;
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 lekarz posiadał jedynie specjalizację
z medycyny rodzinnej, wystawiając zatem
orzeczenia o zdolności do wykonywania
określonego rodzaju pracy przekroczył
swoje uprawnienia (zakres i częstotliwość
badań uznano za niezgodne z określonymi
we wskazówkach metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stanowiących załącznik nr 1 do wskazanego rozporządzenia).
Tym samym za nieważne uznano
wszystkie ujawnione (251) zaświadczenia
lekarskie zawierające orzeczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
wydane przez lekarza przekraczającego
uprawnienia, z racji braku specjalizacji
z zakresu medycyny pracy.
Jak wynikało z informacji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, jego dyrektor wystosował do lekarza wystąpienie pokontrolne.
Właściwie można by uznać, że tym sposobem problem został rozwiązany, a dalsze
możliwości działań wyczerpane. Nic bardziej mylnego. Dysponując wymienionymi
infor macjami oraz podejrzewając, że
przedsiębiorca nie jest jedynym na miejscowym rynku, korzystającym z usług
wspomnianego lekarza, zwrócono się ponownie do WOMP, tym razem z prośbą
o przekazanie do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wiadomości
o podmiotach, na podstawie skierowań
których, lekarz wystawiał dla zatrudnionych pracowników zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku, nie posiadając specjalizacji z zakresu
medycyny pracy, a tym samym przekraczając swoje uprawnienia.

Bez szkodliwych
i uciążliwych
Uzna nie za niewa żne za świad czeń
z badań profilaktycznych przeprowadzonych na podstawie skierowań podmiotu
kontrolowanego mogło rodzić takie same
skutki dla wszystkich innych podmiotów,
które kierowały swoich pracowników lub
inne osoby na badania do tego lekarza,
z zastrzeżeniem wynikającym z § 7 ust. 7
przytoczonego wcześniej rozporządzenia. Podkreślenia bowiem wymaga fakt,
że zgodnie z tym przepisem, lekarze
posiadający specjalizację w dziedzinie
medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej mogą również przeprowadzać bada-

nia profilaktyczne pracowników, jednak
tylko tych, u których na stanowisku pracy nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, wymienionych we wskazówkach metodycznych. Niewłaściwy zakres i częstotliwość badań mogą także
stwarzać dodatkowe zagrożenia dla życia
i zdrowia osób dopuszczanych do pracy
w oparciu o zawar te w nich orzeczenie,
a sama nieważność zaświadczeń wystawionych z przekroczeniem posiadanych
przez lekarza uprawnień, rodzi konieczność ponownego ich przeprowadzenia
przez specjalistę z zakresu medycyny
pracy.
W następstwie kolejnego wniosku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach przeprowadził drugą kontrolę inter wencyjną profilaktycznej działalności
lekarza prowadzonej w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Jak wynikało
z udzielonej informacji, w jej rezultacie
stwierdzono, że część skierowań, na podstawie których przeprowadzono badania,
nie zawierała informacji o istnieniu lub
braku czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych na danym stanowisku pracy. W tych przypadkach trudno było jednoznacznie określić, czy doszło do przekroczenia uprawnień wynikających z posiadanej specjalizacji z medycyny rodzinnej.
W dziewięciu przypadkach na 91 skontrolowanych, pracodawcy wyraźnie wpisali
w skierowaniach: „na stanowisku czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe nie występują”, co jest sprzeczne z charakterem
stanowiska, np. spawacza, kierowcy czy
pracownika budowlanego. W dalszych
czterech przypadkach lekarz jednoznacznie przekroczył uprawnienia, wykonując
badania dla stanowisk związanych np.
z pracą na wysokości powyżej 3 m,
przy monitorze ekranowym i w warunkach narażenia na hałas. Zarówno ta, jak
i pierwsza przekazana z WOMP informacja, zostały przekazane do właściwej miejscowo Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, gdzie wcześniej, na podstawie dokonanych ustaleń, inspektorzy pracy skierowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa celem uzupełnienia materiału dowodowego. Organy
PIP weszły w tym przypadku w rolę pośrednika i niejako koordynatora wspólnych działań, których wyniki będą tematem drugiej części artykułu.
Sebastian Szneider
OIP Katowice, Oddział w Rybniku
I P 9/2012

Przed
i po kontroli
Inspektor pracy OIP w Lublinie przeprowadził kontrolę
Miejskiego Zakładu Komunikacji w P. Dotyczyła ona zagadnień prawnej ochrony
pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz realizacji uprzednich
decyzji i wystąpień.

Wadliwy stan kanałów naprawy samochodów, zanieczyszczone ściany i posadzki, uszkodzone lampy oświetleniowe
oraz niewłaściwe oznakowanie kanałów.

Kanały do napraw autobusów
po modernizacji.

Wadliwy stan kanału naprawczego.

Podczas kontroli stwierdzono m.in. zły
stan kanałów naprawczych i stanowisk naprawy samochodów, polegający na tym,
że bramy wjazdowe do hali napraw autobusów nie zostały oznaczone wymaganymi
bar wami bezpieczeństwa; brakowało właściwego oznakowania obrzeży kanałów
oraz zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości podczas przejścia na poszczególne
stanowiska; nie było schodków do wychodzenia z kanału naprawy samochodów;
znacznie uszkodzone i zanieczyszczone były płytki i wykładziny w kanałach naprawczych; w złym stanie były maszyny i urządzenia techniczne oraz plac postojowy
na terenie zajezdni autobusów.

Plac postojowy autobusów,
na którym występowały zagłębienia i nierówności.

Zmieniona wykładzina posadzki i
ścian kanałów naprawy autobusów.

Plac postojowy autobusów po przebudowie i modernizacji.

W związku z ujawnionymi rażącymi nieprawidłowościami skierowano do pracodawcy 10 decyzji nakazowych i 5 wniosków wystąpienia. Na prośbę
pracodawcy, z uwagi na brak środków finansowych, przedłużane były terminy realizacji decyzji.
Obecnie, w efekcie rekontroli ustalono, że decyzje nakazowe zostały wykonane, a przeprowadzone prace modernizacyjne oraz inne prace inwestycyjne znacznie poprawiły stan warunków pracy. Najistotniejsze zmiany dotyczyły modernizacji kanałów napraw autobusów, w tym ścian, posadzek, lamp oświetleniowych, oznakowania bar wami bezpieczeństwa obrzeży kanałów samochodowych oraz wyrównania i oznakowania nawierzchni placu postojowego. (RED)
9/2012 IP
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Teoria
to za mało
Nie wystarczy wykuć na blachę definicje, formułki
i szczegóły zawarte w przepisach bhp. Tę wiedzę trzeba
umieć zastosować w praktyce, by móc przystąpić
do konkursu, którego współorganizatorem, drugi rok
z rzędu, jest Okręgowy
Inspektorat Pracy w Opolu.
Wielu młodych pracowników nie zdaje
egzaminu praktycznego z bhp. Potwierdzają to alarmujące statystyki PIP z kontroli i analizy przyczyn oraz okoliczności
wypadków przy pracy. Wynika z nich
m.in., że to właśnie młodzi pracownicy
znacznie częściej ulegają wypadkom.
To z myślą o nich w ub.r. w opolskim
OIP zorganizowano konkurs, którego celem jest praktyczne wykorzystanie wiedzy
związanej m.in. z pracą podczas obsługi
określonych maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy. Praktyczny wymiar konkursu docenili: Zespół Placówek Oświatowych-Centrum Kształcenia Praktycznego
w Opolu i Opolska Izba Gospodarcza,
zgłaszając swój akces w charakterze
współorganizatorów.
„Regionalny konkurs wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym”- tak brzmiała jego pełna nazwa,
adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (od II klasy), odbywających
zajęcia praktyczne i specjalizacyjne pracownie w Centrach Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego województwa opolskiego. Dotyczyło to czterech jednostek
CKP w Kędzierzenie-Koźlu, w Nysie oraz
w Grodkowie i w Opolu. Współzawodnictwo propagujące wśród uczniów zdobywanie umiejętności praktycznych oraz
kształtowanie bezpiecznych nawyków
technicznego bezpieczeństwa pracy
i praktycznej znajomości zagadnień prawa
pracy docenili marszałek województwa
opolskiego i prezydent Opola, obejmując
przedsięwzięcie honorowym patronatem.
Zgodnie z regulaminem, konkurs realizowany był w dwóch etapach: na szczeblu
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Andrzej Leszczyński wyjaśnia uczniom przebieg finału konkursu.
danego Centrum Kształcenia Praktycznego oraz na poziomie regionalnym – wojewódzkim, obejmującym wyłonienie laureatów konkursu.

Scenki i szkolenia
Opiekunowie klas, po wstępnych szkoleniach z zakresu bhp oraz po rozmowach
przeprowadzonych z uczniami, typowali
kandydatów do udziału w konkursie, maksymalnie po trzech uczniów z kierunków
kształcenia o profilu mechanicznym, elektrycznym (elektronicznym, mechatronicznym) oraz budowlanym.
W każdym CKP uczestniczącym w konkursie powołano komisję kwalifikacyjną
składającą się z trzech osób: przewodniczącego-członka kierownictwa placówki,
pracownika służby bhp w placówce, nauczyciela-opiekuna prowadzącego zajęcia
praktyczne z uczniami. Najpierw obserwowano uczniów-uczestników konkursu,
czy i jak przestrzegają przepisów bhp
przy obsłudze maszyn i urządzeń podczas
zajęć praktycznych. Identyfikację uczniów
ułatwiały imienne identyfikatory przygotowane według wzoru określonego w regulaminie konkursu. Następnie uczniowie uczestniczyli w specjalnie przygotowanych scenkach sytuacyjnych. Na tym
etapie pogłębiali swoją wiedzę praktyczną
z zakresu bezpiecznego zachowania
przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych oraz przy wykonywaniu innych
czynności w ramach programu nauki zawodu. Instruktażu praktycznego i teore-

tycznego z zakresu bhp udzielali nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne
z uczniami.
W kolejnym etapie konkursu inspektorzy OIP w Opolu przedstawiali uczestnikom prezentacje na temat zagrożeń wypadkowych, odnosząc te informacje do poszczególnych profili kształcenia zawodowego uczniów, którzy przystąpili do konkursu. Przybliżali też zagadnienia z dziedziny prawa pracy, w ramach kampanii
prewencyjnej PIP „Poznaj swoje prawa
w pracy”. W czterech spotkaniach w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie i Grodkowie uczestniczyło łącznie 147 uczniów
z zespołów szkół zawodowych. Przekazano im wydawnictwa PIP, a inspektorzy
pracy zachęcali uczniów do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu, współorganizowanego przez OIP, Izbę Gospodarczą oraz Centra Kształcenia Praktycznego w Opolu na temat bhp i prawa pracy
w ujęciu praktycznym.
Etap eliminacji i obser wacji uczniów
uczestników konkursu został zakończony punktową oceną każdego uczestnika.

Testy i praktyka
Do finału na szczeblu wojewódzkim,
cztery Centra Kształcenia Praktycznego
uczestniczące w konkursie zgłosiły, zgodnie z postanowieniami regulaminu, ośmiu
uczestników z określonych profili nauki
zawodu. Byli to uczniowie trzech branż:
mechanicznej, elektrycznej i budowlanej.
Ich zadaniem było rozwiązanie testów

Zespół Placówek Oświatowych-Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu należy do wiodących w kraju jednostek nowoczesnego kształcenia praktycznego
młodzieży. OIP w Opolu współpracuje z nim, realizując program edukacyjny: „Kultura Bezpieczeństwa”. Inspektorzy pracy prowadzą wykłady dla nauczycieli z ponadgimnazjalnych szkół zawodowych połączone z wizytacją i zajęciami praktycznymi nauczycieli w nowoczesnych pracowniach warsztatowych. W 2008 roku
ZPO-CKP w Opolu zajął pierwsze miejsce na szczeblu ogólnopolskim w sztandarowym konkursie PIP „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakładów zatrudniających do 250 pracowników. W ostatnich latach dziesięciu nauczycieli zawodu, którzy aktualnie prowadzą zajęcia praktyczne z młodzieżą, otrzymało dyplom za udział w programie „Kultura Bezpieczeństwa”. Trzech
ukończyło studia podyplomowe z zakresu bhp.
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Uczestnik konkursu podczas przygotowania stanowiska pracy do wiercenia otworów.

Uczestnik konkursu podczas przygotowania stanowiska pracy do naprawy nawierzchni jezdnej.
Zdobywca pierwszego miejsca w konkursie, Rafał Broda z CKP w Nysie oraz
A. Leszczyński, dyrektor ZPO-CKP w Opolu.

opracowanych przez OIP Opole. Uczniowie-finaliści przystąpili do egzaminów
praktycznych polegających na przygotowaniu stanowiska pracy do wykonania
konkretnego zadania dla każdej z branż
zawodowych. I tak dla branży metalowej
zadaniem ucznia-finalisty było przygotowanie stanowiska pracy do wiercenia
otworów. Dla branży elektrycznej przygotowanie stanowiska pracy do pobielania
końcówek przewodu, zaś dla branży budowlanej przygotowanie stanowiska pracy
do naprawy nawierzchni jezdnej.
W skład komisji podczas finału konkursu wchodzili, jako jej przewodniczący:
nadinspektor pracy Sekcji Prewencji OIP
Opole, członkowie z Opolskiej Izby Gospodarczej (wyznaczony pracownik służby bhp z dużego zakładu pracy) i z CKP
biorącego udział w konkursie (będący nauczycielem danego zawodu) oraz sekretarz z CKP ZPO w Opolu.
Komisja finałowa oceniała:
 kompletność, czystość odzieży
i obuwia roboczego, zwracając uwagę
na luźne elementy odzieży oraz na przedmioty ozdobne typu wisiorki, bransolety,
itp. a także na zabezpieczenie długich
i luźnych włosów;
 czy uczeń sprawdził stan techniczny
stanowiska pracy i ewentualnie usunął występujące tam zagrożenia i nieprawidłowości, a w szczególności, czy sprawdził: ład
i porządek na stanowisku pracy, usunął
zbędne przedmioty; stan techniczny maszyny oraz narzędzi i przyborów na stanowisku pracy; czy uczeń pobrał z tzw. umownego magazynu, znajdującego się na stoliku obok stanowiska pracy odpowiednie
środki ochrony indywidualnej oraz wymagane przez przepisy bhp dla danego rodzaju prac narzędzia i oprzyrządowanie;
 czy uczeń sprawdził stan techniczny przyborów i narzędzi, czy zapoznał się
z instrukcją bhp dla danej maszyny oraz
czy stosował wymagany sprzęt ochrony indywidualnej.

Najlepsi nagrodzeni
Suma punktów uzyskanych przez
uczniów biorących udział w konkursowej
rywalizacji w scenkach sytuacyjnych i egzaminie testowym – pozwoliła na wyłonienie zwycięzców konkursu o wiedzy i umiejętności z zakresu bhp oraz prawa pracy
w ujęciu praktycznym:
 I miejsce zajął Rafał Broda z CKP
w Nysie,

 II miejsce zajął Krzysztof Wdowikowski z ZSR CKP w Grodkowie,
 III miejsce zajął Denis Firlus
z ZPO-CKP w Opolu.
Wszyscy laureaci reprezentowali branżę mechaniczną.
Uroczyste podsumowanie konkursu
i wręczenie nagród laureatom odbyło się
pod koniec ub.r. w reprezentacyjnej sali
im. Karola Musioła w opolskim ratuszu.
Nagrody ufundowali: marszałek województwa opolskiego, Opolska Izba Gospodarcza, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Opolu i ZPO-CKP w Opolu.
Wszyscy finaliści otrzymali nagrody
rzeczowe. Laptop za zajęcie pierwszego
miejsca. Drugie było premiowane kamerą, a trzecie cyfrowym aparatem fotograficznym.
Za pozostałe miejsca od czwar tego
do ósmego laureaci dostali dyski zewnętrzne. Wszystkim finalistom wręczono dyplomy i drobne upominki ufundowane przez organizatorów konkursu.
W spotkaniu oprócz laureatów konkursu uczestniczyli: przedstawiciel marszałka województwa opolskiego, prezydent
miasta Opola, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, Wojewódzki Kurator Oświaty
w Opolu, dyrektorzy wyróżnionych CKP
i przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy. Uroczystość zakończono konferencją prasową.
Innowacyjność „Regionalnego konkursu wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa
pracy w ujęciu praktycznym” polega
właśnie na praktycznym wykorzystaniu
przepisów prawa pracy i zasad bhp
przy obsłudze maszyn i urządzeń. Służyły temu scenki przygotowywane przez
uczniów biorących udział w konkursie,
polegające na przygotowaniu określonego stanowiska pracy oraz wykonaniu prostych czynności wynikających z tematu
scenki, oczywiście zgodnie z przepisami
i zasadami bhp. Ideą konkursu było zatem kształtowanie szeroko rozumianej
kultury bhp u uczniów, którzy niebawem
wejdą na rynek pracy. Już we wrześniu
br. rozpoczną się eliminacje do drugiej
edycji konkursu. Nieznacznie zmodyfikowany regulamin przewiduje jeszcze szersze powiązanie oceny jego uczestników
z umiejętnościami praktycznymi młodzieży kształcącej się w opolskich Centrach
Kształcenia Praktycznego.
Wacław Bojnowski
OIP Opole
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Kampania społeczna PIP

Szanuj życie!
Kampania społeczna w budownictwie w br.
realizowana jest pod hasłem „Szanuj życie!
Profesjonaliści pracują bezpiecznie”. Jednym
z głównych jej celów jest upowszechnienie
wzorca pracownika-profesjonalisty, który pracuje fachowo i rzetelnie, ale również bezpiecznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przekazie kampanii położono nacisk na wyrobienie u pracowników nawyków bezpieczeństwa poprzez udział w szkoleniach, przestrzeganie określonych procedur bezpieczeństwa,
korzystanie ze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, profilaktykę antyalkoholową, jak również konsekwentne reagowanie
na odstępstwa od obowiązujących wymagań. Kampania ma się
wpisywać w budowanie tzw. kultury bezpieczeństwa w firmie.
Ma utrwalać wiedzę o konieczności zapewnienia kompetentnego i bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem pracy.
Kampania w 2012 roku adresowana jest przede wszystkim
do robotników budowlanych, osób wykonujących prace budowlane, wykończeniowe, remontowe jako jednoosobowe podmioty
gospodarcze, także do osób sprawujących bezpośredni nadzór
nad pracownikami na placu budowy.
Kampania społeczna realizowana jest za pośrednictwem:
● płatnego przekazu medialnego w telewizji, radiu i internecie;
● dobrowolnego, nieodpłatnego zaangażowania prasy i portali internetowych (w szczególności branżowych) w promocję idei
kampanii.
Działania kampanii wspierać będą również jej partnerzy. Będą ją promować i informować o przesłaniu np. poprzez umieszczanie bannerów, plakatów na prowadzonych inwestycjach, konstrukcjach czy maszynach budowlanych.
Wzorem trzyletniej kampanii PIP w budownictwie z lat 20092011, Okręgowe Inspektoraty Pracy prowadzić będą programy
informacyjno-prewencyjne, tj. np.: „Promocja standardów bhp”
dla małych firm lub dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na dużych budowach, dla inwestorów i generalnych wykonawców,
we współpracy z firmami budowlanymi – sygnatariuszami „Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie”.
Departament Prewencji i Promocji GIP
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Profesjonaliści pracują bezpiecznie!
Plan zdjęciowy - profesjonaliści, którzy trafili na plakat

Zakłucia lub skaleczenia
narzędziami medycznymi

Rafał Wójcicki

Zapewne większość osób zajmujących się zawodowo problematyką bhp zapytana, czy na pracodawcy ciąży obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku przy pracy w razie zakłucia czy też skaleczenia pracownika ostrym narzędziem medycznym, udzieli odpowiedzi twierdzącej. Dlatego też zdziwienie może budzić fakt,
że w firmach leczniczych zdarzają się przypadki niewszczynania postępowania powypadkowego w sytuacji ekspozycji pracownika na czynniki biologiczne w wyniku zranienia igłą lub innym
ostrym narzędziem.
Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracowników zakładów leczniczych poprzestają na odnotowaniu wspomnianych
zdarzeń w tzw. zeszytach zakłuć, w których
wskazywane są jedynie podstawowe dane
dotyczące personaliów poszkodowanego,
miejsca i czasu zdarzenia, a także informacje o zastosowaniu, w ramach postępowania
poekspozycyjnego, odpowiednich procedur
medycznych, w tym stosownej diagnostyki.

Zagrożenia biologiczne
Personel podmiotów leczniczych jest
szczególnie narażony na kontakt z wieloma
czynnikami wskazanymi w wykazie znajdującym się w rozporządzeniu 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 z późn.
zm.), w tym na czynniki zaliczone do 2 i 3
grupy zagrożenia. W przypadku ekspozycji
pracowników służby zdrowia na czynniki
biologiczne istotne znaczenie, z epidemiologicznego punktu widzenia, mają czynniki
przenoszone w wyniku kontaktu z krwią
lub też innymi tkankami pacjenta. Dotyczy
to np. wirusa zapalenia wątroby typu B
(HBV) i C (HCV), a także ludzkiego wirusa
upośledzenia odpor ności (HIV). Należy
przy tym zaznaczyć, że w przypadku zakażeń WZW typu C oraz HIV nie istnieje skuteczna profilaktyka immunizacyjna. Ekspozycja zawodowa na zakażenie tymi wirusami
następuje w trakcie wykonywania czynności
służbowych, w tym podczas zabiegów chirurgicznych, iniekcji, mycia, dezynfekcji
oraz sterylizacji materiałów medycznych czy
też usuwania odpadów medycznych. Może
być ona wynikiem:
■ naruszenia ciągłości skóry poprzez
zakłucie, zadrapanie lub skaleczenie ostrym
narzędziem, które wcześniej uległo kontami-
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nacji materiałem zakaźnym (często czynnikiem materialnym są, używane w trakcie
zabiegów chirurgicznych, narzędzia wielokrotnego użytku, które uprzednio naruszały ciągłość tkanek, kontaktowały się z błonami śluzowymi, skórą ze zmianami chorobowymi, były zanieczyszczone lub podejrzane
o zanieczyszczenie krwią, tkankami, wydzielinami itd.);
■ kontaktu
materiału zakaźnego
z uszkodzoną skórą, śluzówką lub spojówkami (zachlapanie, zalanie materiałem zakaźnym);
■ długotrwałego kontaktu nieuszkodzonej skóry z materiałem zakaźnym.

Zapobieganie zakażeniom
Do podstawowych sposobów zapobiegania zakażeniom powodowanym przez drobnoustroje (a tym samym zapobiegania chorobom zawodowym) należą m.in.:
■ stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, których rodzaj
zależy od zagrożenia i drogi przenoszenia
czynnika zakaźnego (rękawice ochronne,
półmaski, gogle, osłony twarzy, itp.);

■ eliminowanie drobnoustrojów z rąk,
narzędzi oraz sprzętu medycznego i powierzchni (mycie, dezynfekcja, sterylizacja,
itp.);
■ stosowanie rozwiązań technologicznych zmniejszających ryzyko zawodowe związane z ekspozycją na biologiczne czynniki
szkodliwe (stosowanie możliwie najbezpieczniejszego sprzętu i bezpiecznych metod obchodzenia się z ostrymi narzędziami oraz
metod usuwania odpadów medycznych).
Mając świadomość wskazanych zagrożeń, pracodawca powinien dążyć do minimalizowania ryzyka narażenia pracowników
na bezpośredni kontakt z materiałami medycznymi i odpadami w warunkach mogących powodować zakażenie. Jest przy tym
oczywiste, iż jedynie stosowanie odpowiednich narzędzi (wyrobów medycznych posiadających rozwiązania techniczne chroniące
przed zranieniem, osłonek na igły, itp.), profesjonalny dobór środków ochrony indywidualnej, właściwa gospodarka odpadami medycznymi (w tym używanie odpowiednio
oznakowanych, szczelnych, wytrzymałych
i zabezpieczonych przed uszkodzeniem z zewnątrz opakowań), a także szkolenie pra-

cowników (co ma zasadniczy wpływ
na wzrost świadomości pracowników w zakresie skutków zdrowotnych omawianych
zagrożeń), umożliwia ograniczenie do koniecznego minimum ryzyka zawodowego
związanego z wykonywaną przez pracowników zakładów medycznych pracą.
Zasadnicze znaczenie ma także ustalenie
i wdrożenie bezpiecznych procedur stosowania ostrych narzędzi medycznych i usuwania niebezpiecznych odpadów medycznych.

Aktualny stan prawny
Należy przypomnieć, że w art. 207 § 2
zdanie 1 K.p. ustawodawca nałożył na każdego pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia
i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć
nauki i techniki. W art. 207 § 2 zd. 2 pkt 4
K.p. prawodawca uściślił, iż w szczególności
pracodawca obowiązany jest zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki
społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy. Natomiast w myśl art. 234 § 1
K.p., w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany m.in. zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności
i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Z tą dyspozycją koresponduje przepis art. 236 K.p., zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy,
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.
Nie ulega przy tym wątpliwości, że każde
zdarzenie spełniające przesłanki formalne
wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (j.t. Dz. U. 2009 r. Nr 167
9/2012 IP

poz. 1322 z późn. zm.), tj. zdarzenie nagłe,
wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, powinno być uznane za wypadek
przy pracy. Przyjmując za ustawodawcą definicję urazu zawartą w art. 2 pkt 13 przywołanej ustawy, zgodnie z którą „urazem” jest
uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego, uznać należy, że wszystkie zdarzenia
związane z ekspozycją pracownika na czynniki biologiczne w drodze zranienia ostrymi narzędziami medycznymi (w wyniku których
następuje uszkodzenie i naruszenie ciągłości
skóry) spełniają wymienione kryteria wypadku przy pracy. Przy czym czynnikami materialnymi, których niewłaściwe użycie powoduje możliwość powstania urazów w wyniku
ukłucia, przecięcia, przekłucia, są m.in. igły,
ostre narzędzia medyczne (klasyfikowane jako narzędzia ręczne bez napędu lub też zmechanizowane z napędem, chirurgiczne i inne
medyczne – ostre, tnące). A zatem, w przypadku każdego zranienia ostrym narzędziem
medycznym, obowiązkiem pracodawcy jest
przeprowadzenie postępowania powypadkowego, zgodnie z procedurami określonymi
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U.
Nr 105, poz. 870).
Pracodawcy, poprzestając na odnotowaniu zakłuć i skaleczeń w tzw. zeszytach zakłuć, nie analizują przyczyn tych zdarzeń
i tym samym nie stosują właściwych środków zapobiegawczych oraz nie wdrażają
technicznych i organizacyjnych rozwiązań
zapewniających ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z pracą wykonywaną
przez pracowników podmiotów leczniczych.
A to znaczy, że dopuszczają się naruszenia
wszystkich wskazanych wcześniej norm
prawnych.

Prawodawstwo UE
Jak ważna jest omawiana problematyka,
świadczy chociażby fakt, że 10 maja 2010 r.

została uchwalona Dyrektywa 2010/32/UE
w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Europejskim Stowarzyszeniem Pracodawców Szpitalnictwa
i Opieki Zdrowotnej (HOSPEEM, sektorowa organizacja reprezentująca pracodawców)
a Europejską Federacją Związków Zawodowych Służb Publicznych (EPSU). Uchwalenie
tej Dyrektywy (Dz. U. UE L134/66) było wynikiem uzgodnień dokonanych pomiędzy europejskimi organizacjami partnerów społecznych, czyli właśnie Europejskim Stowarzyszeniem Pracodawców Szpitalnictwa i Europejską Federacją Związków Zawodowych Służb
Publicznych, europejską organizacją związków zawodowych, którzy 17 lipca 2009 r.
podpisali tekst umowy ramowej dotyczącej
zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.
Celem Umowy i Dyrektywy było:
■ zapewnienie możliwie najbezpieczniejszego środowiska pracy;
■ zapobieganie zranieniom pracowników wskutek stosowania wszelkich ostrych
narzędzi medycznych (w tym zranieniom
igłami);
■ ochrona pracowników narażonych
na ekspozycję;
■ przy jęcie zintegrowanego podejścia
w for mułowaniu polityki w odniesieniu
do oceny ryzyka, zapobiegania ryzyku, szkoleń, informacji, zwiększania świadomości
oraz do monitorowania;
■ wprowadzenie procedur w zakresie
reagowania i działań następczych.
W Polsce rozpoczęto prace nad implementacją Dyrektywy Rady UE 2010/32/UE
z 10 maja 2010 r. Organem odpowiedzialnym za właściwe jej wdrożenie do krajowego porządku prawnego jest minister zdrowia, a proces dostosowania ustawodawstwa
krajowego winien zakończyć się najpóźniej
do 11 maja 2013 r.
Przy jęte rozwiązania nie powinny, co
oczywiste, naruszać ani też powielać obowiązujących przepisów, które regulują już
w sposób szczegółowy kwestie ochrony
zdrowia pracowników zawodowo narażonych
na szkodliwe czynniki biologiczne, w tym zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Należy oczekiwać, że nowe przepisy
przede wszystkim w czytelny sposób wskażą obowiązki pracodawców w zakresie działań następczych i wprowadzą jednolite medyczne procedury poekspozycyjne, w tym
określą obowiązkowe działania profilaktyczne, które powinny zostać podjęte przez pracodawcę po wystąpieniu ekspozycji zawodowej na czynniki biologiczne.
Rafał Wójcicki
OIP Katowice
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Szkodliwy uciążliwy

330 centymetrów
Dariusz Smoliński

Wystarczy brak jednoznacznych zapisów, a 30 cm może stać
się bardzo poważnym problemem. Wszystko bowiem zależy
od tego, jak odczytamy zapis: „występowanie czynników
szkodliwych dla zdrowia”.
Od dłuższego czasu spotykam się z pytaniem, jaką wysokość powinno mieć pomieszczenie pracy. Pytanie wydaje się
proste i nie powinno być większych problemów z odpowiedzią.
Wysokość pomieszczenia stałej pracy
nie może być mniejsza niż:
■ 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla
zdrowia,
■ 3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące
występowanie czynników szkodliwych dla
zdrowia1.
Problem pojawia się wówczas, gdy próbujemy zdefiniować, co należy rozumieć
przez stwierdzenie „nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia”. Rozporządzenie nie definiuje granicy rozdzielającej
przypadki występowania i niewystępowania czynników szkodliwych dla zdrowia.
Nie znajdujemy jej także w Kodeksie pracy i innych rozporządzeniach wydanych
na jego podstawie. Możemy domyślać się
jedynie intencji zapisu z par. 20 ogólnych
przepisów bhp – lecz nie możemy być jej
pewni.

U źródeł
Przepis historycznie wywodzi się jeszcze z ustawodawstwa przedwojennego.
Jego korzenie sięgają 1946 r., kiedy w rozporządzeniu o ogólnych przepisach bhp
wskazano, że wysokość pomieszczeń pracy nie powinna być niższa niż 3 m (par. 10
rozporządzenia). Minimalna wysokość pomieszczeń pracy została podwyższona
do 3,2 m w 1956 r., na mocy rozporządzenia w sprawie warunków higieniczno-sanitarnych w nowo budowanych lub przebudowywanych zakładach przemysłowych
(par. 11 rozporządzenia). Zmiana z 1956 r.
zapoczątkowała zasadę przenoszenia
norm dotyczących wysokości pomiesz-
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czeń pracy do przepisów budowlanych.
Tendencja ta została utrwalona w 1980 r.,
gdy w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki2, pojawił się zapis, że pomieszczenia do pracy i innych celów,
w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, mają mieć
wysokość nie mniejszą niż 3 m, a w których występują czynniki uciążliwe lub
szkodliwe dla zdrowia – 3,3 m. Zasada ta
została powtórzona w rozporządzeniu
z 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie3 a następnie w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4.
Jak widać, rozgraniczenie na pomieszczenia, w których występują i nie występują czynniki szkodliwe i uciążliwe pojawia się dopiero w latach 80. ubiegłego
wieku. Wcześniej ten podział, co do zasady, nie występował. Niestety, od początku
przepisy nie definiowały pojęć związanych z klasyfikacją pomieszczeń do określonej grupy. Dana sytuacja doprowadziła
do skrajnie różnych interpretacji przepisu. Z jednej strony powstało przekonanie, że o pomieszczeniach, w których występują czynniki szkodliwe, mówimy dopiero w sytuacji, gdy wartości tych czynników przekraczają dopuszczalne normy
stężeń lub natężeń poszczególnych czynników5. Z drugiej strony pojawiały się argumenty, że sam fakt wystąpienia jakiegokolwiek czynnika (wartość większa od 0)
powoduje, że pomieszczenie należy kwalifikować jako pomieszczenie, w którym
występuje czynnik szkodliwy. Definicji
tych pojęć nie znajdziemy także w przepisach, a tym samym należy tu odwołać się
do norm i literatury.

Z uwagi na to, że w regulacji prawnej
używane są pojęcia czynnik szkodliwy
i czynnik uciążliwy, konieczne jest odwołanie się do definicji związanych z tymi pojęciami.
Powszechnie przyjmuje się, że czynnik szkodliwy to taki, którego oddziaływanie może prowadzić do pogorszenia stanu
zdrowia człowieka, natomiast czynnik
uciążliwy nie stanowi takiego zagrożenia,
lecz utrudnia jedynie pracę lub przyczynia
się w inny istotny sposób do obniżenia
zdolności jej wykonywania. Tym samym
czynniki szkodliwe w środowisku pracy to
czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić
do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą6.
Pozostaje kwestia ustalenia, kiedy należy uznać, czy czynnik występuje czy też
nie.
Przepis mówi o pomieszczeniu, w którym prowadzone są prace powodujące
występowanie czynników szkodliwych dla
zdrowia. Jest tu mowa o samym fakcie
wystąpienia czynnika szkodliwego, niezależnie od wartości wielkości charakteryzującej narażenie. Tym samym sam fakt
wystąpienia jest tu istotny. Nie jest zatem
konieczne uzyskanie przez czynnik wartości większej niż dopuszczalna, aby stwierdzić, że występuje czynnik szkodliwy.
Od jakiej więc wartości czynnika konieczne jest zapewnienie wysokości pomieszczenia nie mniejszej niż 3,3 m. Czy
samo wystąpienie czynnika niezależnie
od jego wartości jest tu istotne? Raczej
nie chodzi tu o śladowe występowanie
czynnika, gdyż prowadziłoby to do absurdalnej sytuacji, w której zawsze i wszędzie
mielibyśmy jakiś czynnik szkodliwy. Należy bowiem pamiętać, że zawsze i wszędzie jakiś czynnik szkodliwy, chociażby
w śladowej wielkości, występuje, np. hałas
występuje wszędzie – nawet w „cichym”
pomieszczeniu biurowym słyszymy szum
pracującego wentylatora komputera. Raczej nie o takie sytuacje chodziło autorom
rozporządzenia.
Dotychczasowe rozważania pozwalają
odrzucić dwie skrajne sytuacje jako granicę wymogu 3,3 m wysokości pomieszczenia – tj. brak jakichkolwiek, nawet śladowych, wartości czynnika (P=0) oraz sytuację przekroczenia wartości dopuszczalnych (P>Pmax)7. Pozostaje jednak obszar
wartości pomiędzy P=0 a P>Pmax.
9/2012 IP

Ilustracja. 1: Fragment rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 72. 1. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym
w tabeli, jeżeli przepisy odrębne, w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń służby zdrowia, nie
określają innych wymagań:
Minimalna wysokość
w świetle (m)

Rodzaj pomieszczenia (sposób użytkowania)
Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1– 4-osobowe w budynkach
zamieszkania zbiorowego.

2,5*)

Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach zagrodowych oraz pomieszczenia w indywidualnych domach rekreacyjnych

2,2*)

Pomieszczenia do pracy **), nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy
pobyt:
a) nie więcej niż 4 osoby,
b) więcej niż 4 osoby.
Pomieszczenia jak wyżej, lecz usytuowane na antresoli, jeżeli nie występują
czynniki szkodliwe dla zdrowia

2,5
3,0
2,2

Pomieszczenia do pracy **) i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.

3,3

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, jak dyżurki, portiernie, kantory, kioski, w tym kioski usytuowane w halach dworcowych, wystawowych,
handlowych, sportowych, jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

2,2*)

Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:
a) jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
b) jeżeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

2,2*)
2,5

*)
Przy stropach pochyłych jest to wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą wysokością pomieszczenia, lecz nie mniejszą niż 1,9 m. Przestrzeni o wysokości poniżej 1,9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu
danego pomieszczenia.
**)
Wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie
i higienie pracy.

W obszarze pomiędzy całkowitym brakiem czynnika a sytuacją przekroczenia
dopuszczalnych wartości czynnika mamy
istotne granice oparte na wielkościach
charakteryzujących narażenie. Co do zasady przyjmuje się, że gdy wartość czynnika jest mniejsza niż 0,5 Pmax, to ryzyko związane z danym czynnikiem jest małe8. Czy granica ta jest granicą wymogu

zapewnienia pomieszczenia pracy o wysokości nie mniejszej, niż 3,3 m? Ustanowienie granicy na tym poziomie wydaje się
uzasadnione z merytorycznego punktu
widzenia. Występowanie czynnika w granicach poniżej 0,5 wartości dopuszczalnej
nie tworzy istotnego ryzyka powstania
choroby związanej z występującym czynnikiem środowiska pracy. Jednak rozpo-

rządzenie w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy9 wprowadza wyjątek od tej
reguły10. Rozporządzenie dla niektórych
czynników obniża granicę uznania ryzyka
za małe do poziomu niższego niż 0,5
Pmax. Granicą tą staje się wartość zwalniająca z konieczności prowadzenia okresowych badań czynnika szkodliwego.

Ilustracja. 2: Wielkości charakteryzujące narażenie wg PN – N -18002: 2011.
Tablica 3 - Ogólne wskazówki do oszacowania ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej
na podstawie wartości wielkości charakteryzujących narażenie
Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P)

Oszacowanie ryzyka zawodowego

P> Pmax

duże

Pmax ≥ P> 0,5 Pmax

średnie

P ≤ 0,5 Pmaxa

małe

Pmax wartość dopuszczalna wielkości charakteryzującej narażenie, ustalana na ogół na podstawie obowiązujących przepisów (może to być odpowiednia wartość NDS – najwyższego dopuszczalnego stężenia lub NDN – najwyższego dopuszczalnego natężenia). W przypadku braku ustalonych wymagań przy jej ustalaniu można wykorzystać opnie ekspertów
lub wziąć pod uwagę opinię pracowników.
a

– w przypadku gdy przepisy prawne określają niższe wartości niż wynikające z Tablicy 3, to stosuje się te wartości
(np. w przypadku ryzyka zawodowego związanego z hałasem lub czynnikami rakotwórczymi).
9/2012 IP
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Zgodnie z rozporządzeniem badań czynnika szkodliwego nie trzeba wykonywać, jeżeli:
■ wartość czynnika nie przekracza 0,1
wartości NDS (par. 7 rozporządzenia);
■ war tość hałasu lub drgań mechanicznych 0,2 wartości NDN (par. 13 rozporządzenia);
■ wartość czynnika nie przekracza 0,4
wartości MDE (par. 10 rozporządzenia);
■ nie stwierdzono występowania stref
ochronnych pól lub promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości z zakresu 0 Hz-300 GHz (par. 11 rozporządzenia);
■ nie występuje mikroklimat zimny
lub gorący (par. 13 rozporządzenia).
Jak się wydaje, granice te należy uznać
za granice występowania czynnika. Tym
samym: wysokość pomieszczenia stałej
pracy nie może być mniejsza niż 3,3 m
w świetle, jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie
czynnika, dla którego niezbędne jest okresowe przeprowadzanie badań i pomiarów
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy. Jeżeli
w pomieszczeniu poziom czynników jest
niższy od war tości zobowiązujących

do okresowego ich badania, pomieszczenie może mieć wysokość 3 m.
Dariusz Smoliński
OIP Gdańsk

Przypisy
1

par. 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.
U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034).
2
Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 17,
poz. 62 ze zmianami oraz z 1994 r. Nr 89,
poz. 414).
3
Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 140 ze zmianami oraz z 2000 r.
Nr 16, poz. 214).
4
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami oraz
z 2010 r. Nr 239, poz. 1597).
5
Aktualnie określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833 ze zmianami oraz z 2011 r.
Nr 274, poz. 1621).
6
PN-Z-08052: 1980 Ochrona pracy -Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy – Klasyfikacja.
7
Gdzie P oznacza wartość wielkości
charakteryzującej narażenie, a Pmax
oznacza wartość dopuszczalną (np. NDS,
NDN).
8
PN-N-18002: 2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
9
rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.
Nr 33, poz. 166).
10
Wyjątek ten został uwzględniony także normie PN – N – 18002: 2011 poprzez wprowadzenia odnośnika „a” w tabeli nr 3.

Pod
inspektorską
lupą

Niebezpieczne
rusztowanie
Inspektor pracy wykonujący
czynności kontrolne na terenie Nowego Miasta Lubawskiego zaobserwował, że przy jednej z ulic prace
przy montażu instalacji odgromowej na ścianie budynku mieszkalnego wykonuje pracownik z niekompletnego rusztowania.
Kontrola robót wykazała, że rusztowanie typu Warszawa, z którego pracownik wykonywał pracę, nie posiadało
pionu komunikacyjnego oraz balustra-

dy składającej się z poręczy, krawężnika i poprzeczki na najwyższym pomoście, a pomost rusztowania był niepełny. Na najwyższym pomoście rusztowania (na wysokości ok. 5 m) pracował
młodociany w wieku 17 lat, zatrudniony
w ramach praktycznej nauki zawodu
elektryka, który nie był zabezpieczony
przed upadkiem z wysokości – nie stosował szelek bezpieczeństwa z linką

bezpieczeństwa, kasku ochronnego. Samo rusztowanie zaś było użytkowane
bez odbioru technicznego.
W związku z tymi ustaleniami, inspektor PIP wstrzymał pracę na rusztowaniu do czasu zapewnienia balustrad,
pełnych pomostów, pionu komunikacyjnego i dokonania odbioru technicznego. Wobec pracodawcy zastosował karę
mandatu w wysokości 1500 zł.

Wydawnictwa PIP
Z najnowszych publikacji przygotowanych przez Sekcję Wydawnictw i Komunikacji Elektronicznej Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu
Pracy polecamy specjalistyczną broszurę pt. Transport
na placu budowy. Jej autorem jest starszy inspektor
pracy, specjalista Roman Burghardt z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.
Broszura zawiera wiele cennych informacji, szczególnie
pomocnych w identyfikacji zagrożeń i zapewnieniu bezpieczeństwa pracy podczas transportu ręcznego na placu budowy. Przedstawia wymagania dla dróg i ciągów
komunikacyjnych. Pokazuje i opisuje narzędzia oraz
sprzęt pomocniczy, których celem jest ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów. Radzi
pracodawcom, jak ocenić ryzyko zawodowe na przykładowym stanowisku pracy, przygotować program naprawczy, a następnie wprowadzić go w życie. (dr)
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Przyczyną wypadków spowodowanych przez konie zwykle jest nieostrożność lub lekkomyślność obsługujących. Najczęściej dochodzi do: nastąpienia na nogę, przygniecenia tułowiem, ugryzienia albo kopnięcia
obsługującego. Wszystkim tym niemiłym niespodziankom można zapobiec, pamiętając o kilku prostych zasadach i stosując je w praktyce.
Roman Kowalik

Bułane i deresze, kasztanki, siwki białe…
Prowadzone przez ostatnich kilka lat przez inspektorów pracy OIP w Lublinie kontrole w przedsiębiorstwach rolnych zajmujących się chowem koni wykazały występowanie wypadków związanych z obsługą tych zwierząt. Chociaż liczba zanotowanych zdarzeń nie jest duża (3-4 w ciągu roku na 60 pracowników) i nie
należą one do ciężkich, to jednak zagrożenia występują i wiążą
się z przygnieceniem, kopnięciem, ugryzieniem lub nastąpnięciem zwierzęcia. Najczęściej przyczyną tych wypadków jest nieodpowiednie zachowanie obsługującego zwierzęta. Warto zatem przypomnieć kilka prostych zasad obowiązujących przy obsłudze koni, uwzględniających specyfikę ich zachowania w różnych sytuacjach.
Koń jest zwierzęciem stadnym, dlatego aby czuć się komfortowo potrzebuje obecności innych zwierząt, niekoniecznie własnego gatunku. Chętnie zaprzyjaźnia się również z człowiekiem.
Ma dobrze rozwinięte zmysły węchu, słuchu i wzroku. Pomaga
mu to w identyfikacji oraz klasyfikacji ludzi i otoczenia. Konie
dobrze i na długo zapamiętują wyuczone zachowania, dlatego należy pamiętać, że biologiczne i środowiskowe uwarunkowania zachowań koni mają duży wpływ na bezpieczeństwo obsługujących
je ludzi.

Protoplaści konia
Wiele cech charakteru obecnie żyjącego konia kształtowało
się przez miliony lat w toku ewolucji. Pierwsze szczątki koniowatych pochodzą sprzed ok. 70 mln lat. Były to zwierzęta mierzące ok. 30-50 cm wysokości w kłębie, a ich nogi nie przypominały kopyt dzisiejszych koni. Przednie miały cztery palce a tylne trzy.
W trakcie zmian klimatycznych na naszej planecie również
przodkowie dzisiejszego konia ulegali przekształceniom. Zmiany dokonały się głównie w stopie, z wielopalczastej na jednopalczastą, również wzrost i waga zwierzęcia uległa zmianom. Takie
zmiany w budowie ciała pozwoliły na pokonywanie większych odległości w poszukiwaniu jedzenia i obrony przed drapieżnikami.
Konie to zwierzęta pobudliwe, gwałtownie reagujące na wszelkiego rodzaju zagrożenia, najczęściej ratujące się ucieczką. Jeśli nie jest to możliwe, bo są zamknięte, to kopią i gryzą. Przebywając w stajni, należy zatem zachowywać się cicho i spokojnie, aby ich nie płoszyć. Oczywiście nie jest wskazane zbyt subtelne podejście do koni, bo może ono powodować, że będą lekceważyć opiekuna. Koń jest dużym i silnym zwierzęciem, potrzebującym opanowania ale i stanowczości. W kontakcie z końmi ważne jest dobro zwierząt, nie powinniśmy jednak zapominać również o własnym bezpieczeństwie.
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Aby uniknąć niemiłych niespodzianek, należy przestrzegać kilku zasad w trakcie codziennej obsługi konia.
Podchodzenie i łapanie. Przed podejściem do konia trzeba
uważnie się mu przyjrzeć, gdyż głowa i uszy mogą nam zdradzić
jego stan emocjonalny w danej chwili. Zbliżając się do zwierzęcia należy do niego mówić, aby skierować jego uwagę na nas. Zapobiegnie to gwałtownym reakcjom konia, a w konsekwencji
przykrym niespodziankom. Do konia trzeba podchodzić z boku,
omijając „martwe pole” widzenia konia, tj. całkowicie z przodu
i z tyłu zwierzęcia. Następnie możemy delikatnie dotknąć jego
szyi i łopatek. Podchodzić należy ostrożnie, cały czas bacznie obser wując konia. Nigdy w takiej sytuacji nie należy koniowi patrzeć w oczy, gdyż dla niego jest to komunikat: „odejdź ode
mnie”. Po przywitaniu się z koniem możemy go głaskać i dotykać, pamiętając jednak, że może mieć łaskotki np. pod brzuchem
i może się spłoszyć.
Prowadzenie. Konia prowadzimy za linkę trzymaną w ręku,
uczepioną do kantara, nigdy bezpośrednio za kantar. Ten sposób
prowadzenia może być niebezpieczny, jeżeli zwierzę przyspieszy,
bo np. przestraszy się czegoś. Nigdy nie należy owijać linki wokół ręki, lub innej części ciała, gdyż w razie spłoszenia konia grozi to pociągnięciem lub nawet wleczeniem po ziemi.
Wiązanie. Konia wiążemy na wysokości jego oczu i na długość równą odległości od obojczyka do łokcia, do stałych i bezpiecznych elementów ogrodzenia, bądź budynku inwentarskiego. Stosujemy przy tym węzły łatwo rozwiązujące się tak, aby można było bez problemu uwolnić zwierzę w sytuacji awaryjnej.
Wiążąc linkę, należy unikać wkładania palców pomiędzy linkę
i pętle na lince.

Fot. Jolanta Korneluk
I P 9/2012

Fot. Jolanta Korneluk
Czyszczenie i pielęgnacja. Przy czyszczeniu głowy lub czesaniu ogona konia należy stać blisko łopatek lub obok zadu konia, zamiast bezpośrednio z przodu lub z tyłu ciała zwierzęcia.
Przechodząc na jedną lub drugą stronę, nie należy tego robić
pod i nad uwiązem. Takie zachowanie może doprowadzić do cofnięcia się zwierzaka i możemy mieć problem. Obchodząc dookoła w trakcie czyszczenia, warto pilnować jego nóg, gdyż konie nie
dbają o to, gdzie stąpają. Szczególnie uważajmy na własne kończyny po zakończeniu czyszczenia nogi konia. Przy obwiązywaniu nogi lub kopyta konia najlepsza do tego pozycja „w kucki”
pozwala na szybkie odskoczenie, jeżeli sytuacja wymknie się
z pod kontroli. Dokonując nawet drobnych zabiegów weterynaryjnych, należy używać do tego przygotowanych wcześniej poskromów. Przy wykonywaniu bolesnych zabiegów nie powinni
uczestniczyć opiekunowie koni, gdyż zwierzęta dobrze zapamiętują przykre dla nich sytuacje i obecność nawet najlepszego
opiekuna w trakcie takiego zabiegu może skutkować później
agresywnym zachowaniem wobec tej osoby.
Transport. W żadnym przypadku nie należy konia siłą wpychać
do przyczepy transportowej. Należy poszukać takich rozwiązań,
które sprawią, że zwierze samo wejdzie do środka. Gdy koń znajdzie się w przyczepie, najpierw należy zaryglować tylną przegrodę a następnie przywiązać linkę z przodu. W trakcie wyprowadzania konia z przyczepy najpierw odwiązujemy linkę a potem odryglowujemy przegrodę przyczepy, w przeciwnym wypadku koń
może zacząć ciągnąć się za linkę i wpaść w panikę.
Pomieszczenia dla koni. Powierzchnia boksów powinna
być na tyle duża, aby umożliwiała swobodny dostęp do obsługiwanych zwierząt. Żłoby do zadawania pasz winny być umiejscowione sposób, który uniemożliwi podchodzenie do konia z tyłu.
Jako minimalną powierzchnię boksu dla koni przyjęto ok. 2 m2
na 100 kg masy ciała zwierzęcia. Zmniejszenie tej powierzchni
może prowadzić do agresji lub sytuacji konfliktowych wśród koni, a także do wykształcenia u nich złych nawyków. Istotne jest
również to, by do poszczególnych stajni dobierać osobniki o zbliżonym usposobieniu, gdyż wpływa to pozytywnie na wykształcenie hierarchii społecznej w stadzie. Ułatwia też rozpoznawanie
się w stadzie oraz eliminuje sytuacje konfliktowe. Konie uznają
przewodnika stada, jako „jedynego władcę”. Przy odpowiednim
postępowaniu mogą w tej roli zaakceptować człowieka. Znając
przewodnika stada, łatwiej i bezpieczniej jest np. przepędzać stado ze stajni na pastwisko.
9/2012 IP

W pomieszczeniach inwentarskich nie wolno zapominać o zachowaniu ładu i porządku, szczególnie w ciągach komunikacyjnych i w przejściach. Dobrym nawykiem jest przechowywanie narzędzi w wyznaczonym miejscu, ułatwia to pracę i zapobiega powstawaniu urazów w wyniku kontaktu z ostrymi elementami narzędzi pozostawionych w nieładzie. Niedopuszczalne jest montowanie progów w przejściach do poszczególnych pomieszczeń
stajni. Wszelkie otwory w stropach, służące do zrzucania pasz,
winny być zabezpieczone odpowiednią balustradą, o wysokości
co najmniej 110 cm wraz z deską przypodłogową o wysokości 15 cm. Wszelkie pęknięcia, ubytki i zagłębienia w posadce
muszą być na bieżąco naprawiane, a wszelkie zbędnie elementy (gwoździe, druty) wystające z posadzek, ścian, sufitów i przegród, usuwane. Szczególna uwagę należy zwracać na sprawność instalacji elektrycznej, która w przeciwnym razie może
stwarzać niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
np. obsługującego zwierzęta, a nawet w razie zwarcia, może spowodować pożar budynku inwentarskiego.
Odzież i obuwie robocze. Ważnym elementem obsługującego konie jest ubiór roboczy, w tym odpowiednie obuwie. Do stajni lub boksu należy wchodzić butach na grubej, antypoślizgowej
podeszwie z usztywnionym czubkiem. Nie mogą to być klapki
czy obuwie sportowe, gdyż nie chroni ono przed urazem spowodowanym np. przydeptaniem przez konia.
W miarę możliwości obsługę koni powinno się wykonywać
w jednakowym ubraniu. Pozwoli to uniknąć codziennego „poznawania” przez zwierzęta osoby, która je obsługuje oraz nadmiernego zainteresowania czy niepokoju koni.
Ważnym elementem w trakcie obsługi zwierząt jest zwrócenie uwagi na choroby odzwierzęce. Jeśli zwierzęta są chore lub
podejrzane o chorobę, należy stosować odpowiedni sprzęt
ochronny tj. rękawice gumowe, buty gumowe, półmaski. Po zakończeniu pracy niezbędne jest natychmiastowe zdezynfekowanie odkrytych części ciała, szczególnie rąk i głowy oraz zabezpieczenie opatrunkami wszelkich skaleczeń. W przypadku zanieczyszczenia ich ziemią, narzędziami lub pogryzienia przez chore zwierzęta należy natychmiast udać się do lekarza.
Przed spożyciem posiłku, zapaleniem papierosa dłonie należy przemyć środkiem dezynfekującym, w ostateczności ciepłą
wodą z mydłem. Pomieszczenia inwentarskie winny być okresowo dezynfekowane i deratyzowane, a chore zwierzęta należy izolować od reszty stada.
Maszyny do przygotowania pasz i usuwania odchodów.
Wszystkie urządzenia, jak ciągniki, przyczepy, prasy, śrutowniki, gniotowniki parniki itp. winny mieć zamontowane wszelkie
osłony chroniące przed przypadkowym pochwyceniem przez
ruchome elementy (wały, przekładnie pasowe i zębate) oraz
sprawne instalacje elektryczne. Przyczepy sprzęgnięte z ciągnikami służące do przewozu pasz muszą mieć sprawne hamulce
podpięte do instalacji pneumatycznej ciągnika, wyjątek stanowią
małe przyczepki służące do podwożenia pasz z magazynów
do miejsca zadawania, jeżeli masa przyczepy wraz z ładunkiem
nie przekracza połowy masy ciągnika, który ją ciągnie. Również
urządzenia do usuwania odchodów zwierzęcych np. rozrzutniki
obornika, przenośniki taśmowe i łańcuchowe muszą mieć zamontowane wszelkie osłony ruchomych elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na osłonę wału przegubowo-teleskopowego
(WOM) przenoszącego napęd z ciągnika na maszynę.
Roman Kowalik
OIP Lublin, Oddział w Chełmie
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O bezpieczeństwie pracy
Prace z zakresu gospodarki leśnej, w szczególności
przy pozyskaniu, zrywce oraz transporcie drewna charakteryzują się znacznym zagrożeniem wypadkowym
oraz dużym stopniem uciążliwości i szkodliwości zawodowej. Pracownicy mają kontakt z niebezpiecznymi maszynami i urządzeniami technicznymi, na otwartej przestrzeni i w zmiennych warunkach atmosferycznych przez
cały rok kalendarzowy. Ponadto powszechnie występujące w lasach kleszcze i komary powodują istotne utrudnienia i stwarzają poważne ryzyko zachorowań.

Plastycznie - z wyobraźnią - przeciw wypadkom
O tym, jak przeciwdziałać wypadkom przy pracy, opowiadają
rysunki przygotowane przez rodziny i pracowników przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego. Do ich wykonania zainspirowani zostali przez organizatorów konkursu, odbywającego się w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy oraz informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, której koordynatorem jest
Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB. Współorganizatorem
konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie obok
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, inspektoratu Urzędu Dozoru Technicznego oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Pierwszy etap oceny prac zgłoszonych do konkursu odbywał
się w zakładach pracy. Do drugiego zgłoszono 51 najlepszych
prac. Pod koniec czerwca br. w olsztyńskiej siedzibie OIP wyłoniono laureatów w każdej z trzech kategorii wiekowych i przyznano trzy nagrody oraz cztery wyróżnienia. Ze względu
na szczególne walory plastyczne i edukacyjne niektórych prac,
jury postanowiło przyznać dodatkowo dwa wyróżnienia w kategorii wiekowej powyżej 18 lat.
Nagrody ufundowane przez organizatorów zostaną wręczone
podczas olsztyńskiego pikniku edukacyjnego „Prewencja Wypadkowa – Kultura Bezpieczeństwa”, we wrześniu br.

Mając na uwadze te zagrożenia, inspektorzy pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Poznaniu, oprócz działalności kontrolno-nadzorczej, corocznie realizują zadania profilaktyczno-prewencyjne służące poprawie bezpieczeństwa pracy w leśnictwie. Na niektóre
z nich, podejmowane w 2011 roku, warto zwrócić uwagę, tak jak
na przykłady dobrych praktyk stosowanych w zakładach świadczących usługi leśne.
Konferencje i pokazy
Po zakończeniu cyklu kontroli tematycznych zorganizowano narady-spotkania z pracodawcami oraz z pracownikami w siedzibach
nadleśnictw, na terenie których prowadzono czynności kontrolne.
Tożsamą grupę odbiorców miały specjalnie organizowane konferencje. W czerwcu i we wrześniu oraz w listopadzie ub.r. zorganizowano serię konferencji dla pracodawców, pracowników zakładów usług

leśnych oraz przedstawicieli nadleśnictw. Informacja o planowanych
spotkaniach i programach była kierowana do szerokiej grupy zainteresowanych osób z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
W konferencjach wzięli udział przedstawiciele administracji lasów
państwowych (nadleśnictw i Regionalnych Dyrekcji LP), przedsiębiorcy leśni oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Leśnych. Program konferencji, ustalony w porozumieniu z Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych, został zrealizowany przez inspektorów pracy – specjalistów OIP w Poznaniu oraz
gł. specjalistę ds. bhp Regionalnej Dyrekcji LP. Na wszystkich konferencjach inspektorzy pracy przedstawiali działania prowadzone
w ramach „Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków
przy Pracy”. Organizowane corocznie spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców leśnych i są sprawdzoną formą wymiany doświadczeń oraz propagowania dobrych praktyk
przy pracach związanych z gospodarką leśną, prowadzonych na terenie Wielkopolski.
Nieodzownym elementem konferencji są praktyczne pokazy bezpiecznej pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń technicznych
eksploatowanych w lasach, w tym m.in. z użyciem pilarek spalinowych oraz maszyn wielooperacyjnych najnowszej generacji. Pokazy zawsze odbywają się pod nadzorem wykwalifikowanych oraz
uprawnionych do tego osób.
Miejscem jednego ze spotkań, które odbyło się w listopadzie
ub.r., było Technikum Leśne w Goraju. Wzięła w nim udział kadra kierownicza Nadleśnictwa Wronki oraz pracodawcy i pracownicy zakładów usług leśnych wykonujący prace na rzecz tego nadleśnictwa.
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Uczestniczyło w nim 56 osób, które usłyszały o najczęściej występujących nieprawidłowościach stwierdzanych w trakcie kontroli przez inspektorów pracy oraz o przyczynach wypadków przy pracy zaistniałych na terenie działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Poznaniu i Pile. Omówiono także przepisy ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego i przedstawiono referat na temat szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych w środowisku pracy,
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
i uwzględniania tych zagadnień w ocenie ryzyka zawodowego. Ponadto skomentowano wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy.
Uczestniczący w konferencjach prezes Oddziału Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Pile przedstawił zagadnienia związane z prawidłową eksploatacją pilarek łańcuchowych oraz
bezpieczeństwem pracy przy pozyskaniu i zrywce drewna. Elementem konferencji był również pokaz odzieży i obuwia roboczego oraz
środków ochrony indywidualnej oraz pokazy sprzętu pomocniczego
niezbędnego przy ścince i zrywce drewna.
Spotkania o podobnym charakterze i tematyce zorganizowano
również dla kadry kierowniczej Nadleśnictwa Krucz oraz pracodawców i pracowników Zakładów Usług Leśnych. Wzięło w nich
udział 75 osób. Podobną frekwencją cieszyły się spotkania w Leśnym
Zakładzie Doświadczalnym Siemianice, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz w Nadleśnictwie Taczanów.
Z kolei spotkanie na terenie Nadleśnictwa Sarbia w Leśnictwie
Szklarnia zgromadziło 65 osób.
W Puszczykowie k. Poznania odbyła się XIII Konferencja Ergonomiczna zorganizowana przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Katedrę Użytkowania Lasu Uniwersyte-

tu Przyrodniczego w Poznaniu przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.
Uczestnikom wszystkich przedsięwzięć przekazano ulotki, broszury i materiały informacyjne opublikowane przez PIP.
Opłacalna inwestycja
W ramach działań profilaktycznych inspektorzy pracy OIP w Poznaniu upowszechniają problematykę ochrony pracy poprzez włączanie zakładów usług leśnych w kampanię promocyjną „Zdobądź Dyplom PIP”. W latach 2009-2011 pięciu przedsiębiorców tej branży
uzyskało „Dyplomy PIP”, natomiast w roku bieżącym kolejnych
trzech pracodawców zakładów usług leśnych zgłosiło swój akces.
Choć raczej trudno zbadać skuteczność działań prewencyjnych,
to w tym przypadku można pokusić się o stwierdzenie, że pracodawcy uczestniczący w spotkaniach, konferencjach i konkursach organizowanych przez OIP niewątpliwie podnoszą kulturę techniczną
w swoich firmach. Są również bardziej świadomi tego, że opłaci się
inwestować w ochronę pracy. Przy okazji uroczystości wręczenia dyplomów często podkreślają, że mimo ograniczonych możliwości
czasowych, warto jednak zdobyć „Dyplom PIP”.
Tego typu działania prewencyjne realizowane przez PIP sprawiają, że urząd jest postrzegany jako przyjazny pracodawcy. Jest ceniony za profesjonalizm. Także z tego powodu celowe jest kontynuowanie tych przedsięwzięć, również w odniesieniu do zakładów świadczących usługi leśne.
Adam Kulawiecki
OIP Poznań
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Mniej

ale i tak za dużo
Była połowa sierpnia i półmetek żniw na wschodzie
Polski. Na krańcach zachodnich prace dobiegły końca,
o czym informowali prewencjoniści inspekcji pracy.
W tym szczególnie pracowitym na wsi okresie, na co
dzień towarzyszyli rolnikom.
Wizytowali, doradzali, przestrzegali. Z doświadczenia
wiedzą, że najbardziej
do wyobraźni przemawiają
informacje o wypadkach.
O tym, że rolnik stracił rękę
pochwyconą przez nieosłonięty wał przekaźnika mocy,
że dziecko spadło z przyczepy załadowanej belami słomy, podczas gdy dziadek,
który sam je tam posadził,
kierował ciągnikiem, będąc
pod wpływem alkoholu…

Z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków przy pracy zgłaszanych przez rolników do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W 2011 roku odnotowano 25 772 zdarzenia wypadkowe
i było to o 533 mniej, niż rok wcześniej. Różnica ta jest dużo bardziej widoczna, gdy sięgnie się do statystyk z 2005 roku. Wówczas
rolnicy zgłosili do KRUS o przeszło 7 700 wypadkó więcej niż w
roku ubiegłym. Czy te statystyki mogą jednak zadowalać, gdy w ich

efekcie tylko w 2011 roku poszkodowani aż w ponad 16,5 tys. przypadkach doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu, a 81 osób zginęło? Z pewnością nie. Ta wiedza i świadomość zagrożeń, z jakimi
rolnicy codziennie stykają się i to nie tylko w trakcie żniw, wciąż jest
wyzwaniem dla tych inspektorów i specjalistów Państwowej
Inspekcji Pracy, którzy zajmują się prewencją w rolnictwie indywidualnym. (RED)
Fot. Jarosław Branicki
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Poparzenie gorącym asfaltem
Podczas wykonywania nawierzchni parkingu w miejscowości K. w województwie podkarpackim uległ wypadkowi pracownik przedsiębiorstwa budowy dróg i mostów. Był zatrudniony
na stanowisku kierowcy ciągnika – konserwatora dróg o nawierzchni bitumicznej.

Pracownik wykonywał pracę polegającą na oblewaniu asfaltem nawierzchni. Obsługiwał ciągnik, do którego dopięty był kocioł do podgrzewania asfaltu. Po otwarciu pokrywy kotła zobaczył, że górna warstwa asfaltu nie jest roztopiona i unosi się.
Wyłączył palnik i przystąpił do podgrzewania zaworu spustowego kotła przy pomocy zapalonych szmat, nasączonych olejem napędowym. Po częściowym odkręceniu zaworu zaczął wypływać
z rury spustowej płynny asfalt. Aby przyśpieszyć jego wypływ,
pracownik zaczął dalej odkręcać zawór. Nastąpił „wystrzał” trzpienia stożkowego zaworu, co spowodowało wypływ gorącego asfaltu na pracownika. Doznał on poparzeń I i III stopnia przedramion, stóp i twarzy.
Inspektor pracy ustalił, że bezpośrednimi przyczynami wypadku były:
G brak zabezpieczenia trzpienia zaworu przed niekontrolowanym wypadnięciem;
G brak rury odprowadzającej gazy z kotła;
G zainstalowanie zaworu na rurze spustowej w odległości 20 cm od zbiornika. Powodowało to, że asfalt w zbiorniku
był po podgrzaniu płynny, natomiast w rurze spustowej był w stanie stałym. Stąd też poszkodowany, aby dokonać upustu asfal-

tu, musiał podgrzewać zawór, w tym przypadku palącymi się
szmatami nasączonymi olejem. Używanie otwartego ognia
mogło spowodować zapalenie się asfaltu, gdyż jest to substancja łatwo palna.
Poszkodowany został dopuszczony do pracy bez szkolenia
wstępnego (instruktażu stanowiskowego) w zakresie bhp. Nie
było instrukcji prowadzenia procesu technologicznego podgrzewania asfaltu w kotle oraz instrukcji bhp dotyczącej obsługi kotła. Dopuszczony do eksploatacji kocioł do podgrzewania asfaltu nie miał wymaganych kontroli i przeglądów. Pracownik nie
został wyposażony w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej przy pracach związanych z podgrzewaniem i używaniem gorącego asfaltu.
Na uwagę zasługuje to, że zespół powypadkowy, ustalając przyczyny wypadku, w ogóle nie uwzględnił stanu technicznego kotła do podgrzewania asfaltu.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy
wydał jedną decyzję nakazową oraz skierował do pracodawcy wystąpienie zawierające osiem wniosków. Dwie osoby otrzymały
mandaty. Osoba działająca w imieniu pracodawcy 2000 zł, osoba kierująca pracą innych u pracodawcy – 1500 zł. (RED)

