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Biobójcze pod kontrolą?
Inspektorzy pracy stwierdzają, że w zakładach, w których były karty charakterystyki produktów biobójczych, nie zawsze zapewniono pracownikom dostęp
do ich treści. Pracodawcy najczęściej uzyskiwali karty
charakterystyki poprzez internet, a nie od danego producenta lub dystrybutora preparatu. Zdarzało się, że
mieli karty charakterystyki środków chemicznych, których od dawna nie stosowano w zakładzie.

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia prawie 64 tys. pracowników,
wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu
do ponad 130 tys. pracujących oraz wyegzekwowanie 78 mln zł zaległych należności
dla 76 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy. 12 czerwca br. zapoznała się z nimi na posiedzeniu
plenarnym Rada Ochrony Pracy.
Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy
w 2011 roku przedstawiła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy. Podkreśliła, że zadania przewidziane w programie
zostały w pełni zrealizowane. Inspektorzy pracy przeprowadzili 90,6 tys. kontroli u ponad 68 tys. pracodawców i innych
podmiotów, zatrudniających łącznie blisko 4 mln osób.
Do najczęściej ujawnianych naruszeń przepisów prawa należało nieprzestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzenia
i innych świadczeń ze stosunku pracy. Co trzeci skontrolowany pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia za pracę, a co
czwarty się z tym spóźniał. Powszechnie naruszano również
przepisy o czasie pracy. Nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy
dotyczyło prawie połowy skontrolowanych podmiotów. Dwa razy
częściej niż w roku poprzednim
stwierdzali inspektorzy pracy
uchybienia polegające na dwukrotnym zatrudnianiu pracowników
w tej samej dobie.
Na tym samym poziomie co
w roku 2010 pozostał natomiast
odsetek podmiotów, w których inspektorzy ujawnili nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną
pracę zarobkową. Wzrosła jednak
skala naruszeń dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji uzasadniającej
zawarcie umowy o pracę. Coraz częściej inspektorzy stwierdzali przypadki nielegalnego zatrudniania dobrze wykształconych młodych ludzi, zwłaszcza absolwentów wyższych
uczelni. Nastąpiła zauważalna poprawa przestrzegania przepisów o szkoleniach bhp i badaniach lekarskich, ocenie ryzyka zawodowego oraz dostosowaniu maszyn do minimalnych
wymagań w zakładach objętych wzmożonym nadzorem inspekcji pracy. Pozytywne tendencje wystąpiły także w wypadkowości. O jedną czwar tą spadła liczba ofiar wypadków
śmiertelnych badanych przez PIP.
W celu wyeliminowania nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali ponad 304 tys. decyzji. 7,7 tys. spośród nich nakazywało natychmiastowe wstrzymanie prac z powodu bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, a 7,6 tys. – wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń. Na sprawców wykroczeń
przeciwko prawom pracownika inspektorzy nałożyli ponad
18 tys. mandatów karnych. Do prokuratury skierowali 1087

zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Korzystając z nowych możliwości prawnych, inspektorzy pracy
po raz pierwszy złożyli do prokuratury 158 wniosków o uzasadnienie postanowień o umorzeniu albo odmowie wszczęcia postępowania oraz wydali w trakcie kontroli 2,8 tys. ustnych poleceń usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Działalność kontrolno-nadzorczą inspekcji pracy wspierały liczne przedsięwzięcia prewencyjno-promocyjne urzędu.
Ich adresatami stało się w roku sprawozdawczym 156 tys. różnorodnych podmiotów.
Państwowa Inspekcja Pracy rozwijała także aktywność
na forum międzynarodowym. Po raz pierwszy od przystąpie-

nia Polski do struktur unijnych była gospodarzem 61. Spotkania Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). W czasie
okolicznościowej konferencji w Warszawie zaprezentowany
został „Europejski kodeks dobrych praktyk w działaniach
kontrolnych i pozakontrolnych inspekcji pracy”, który stanowił zwieńczenie ambitnego projektu zrealizowanego przez
PIP we współpracy z inspekcjami pracy UE.
W dyskusji nad sprawozdaniem członkowie Rady Ochrony
Pracy kierowali do głównego inspektora pracy liczne pytania,
dzielili się swoimi uwagami i sugestiami. Znajdą one wyraz
w stanowisku Rady, którego przygotowanie powierzono Zespołowi ds. Prawno-Organizacyjnych.
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka, uczestniczyli zastępcy głównego
inspektora pracy: Iwona Hickiewicz, Małgorzata Kwiatkowska, Grzegorz Łyjak oraz dyrektor Depar tamentu
Prawnego GIP Halina Tulwin i dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki i GIP Lidia Szmit.
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Wiadomości
nie tylko z kraju

Zielona Góra W związku z realizacją przez Środowiskowy Hufiec Pracy DK w Zielonej Górze programu „I co dalej” Jadwiga
Końcowik z Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadziła
12 czerwca br. szkolenie dla uczestników I klasy gimnazjum dla dorosłych, którzy w najbliższym czasie podejmą praktyki zawodowe. Tematyka zajęć objęła podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy: tryb
zawierania i rozwiązywania umów o pracę, urlopy pracownicze, wynagrodzenia za pracę, czas pracy, podstawowe obowiązki pracownika
młodocianego i pracodawcy oraz podstawowe zasady bhp.

Rzeszów Na zaproszenie Starosty Powiatu Strzyżowskiego praw-

Bydgoszcz Kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów miała okazję

nik OIP Rzeszów Wojciech Dyląg 15 czerwca br. wziął udział w konferencji poświęconej problematyce dyskryminacji, nierównego traktowania i mobbingu w miejscu pracy. Uczestnikom zwrócono uwagę
na obowiązek pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji
i mobbingu oraz ewentualnej odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie pracy i Kodeksie karnym. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kadry zarządzającej m.in. z Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Urzędu Pracy i Domu Pomocy Społecznej.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach kampanii „Poznaj swoje
prawa w pracy”.

uczestniczyć w niecodziennych lekcjach, jakie zorganizowano w ramach programu PIP „Kultura Bezpieczeństwa” w Cementowni Lafarge w Piechcinie oraz w bydgoskim zakładzie Unilever Polska. Zajęcia
dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rypinie odbyły się
14 czerwca br. Młodzież miała okazję poznać historię zakładu, zasady bezpieczeństwa obowiązujące na jego terenie, skorzystać z porad
dotyczących bezpieczeństwa. Dodatkową atrakcją był wjazd na wieżę
wymiennika ciepła (to najwyższy obiekt podinowrocławskiej cementowni, na którym stosuje się szczególne zasady bezpieczeństwa). Natomiast uczniowie z Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy skorzystali 15 czerwca br. z zaproszenia kierownictwa bydgoskiego zakładu Unilever Polska, produkującego środki czystości i kosmetyki. Mogli zobaczyć, jak działają systemy bezpieczeństwa w halach produkcyjnych, magazynach oraz innych pomieszczeniach. Obie wycieczki zorganizowano w ramach programu prewencyjnego realizowanego przez
PIP wśród młodzieży ponadgimnazjalnej pod nazwą „Kultura Bezpieczeństwa”.

Olsztyn Zastępca okręgowego inspektora pracy Andrzej Słowik
uczestniczył 4 czerwca br. w posiedzeniu Rady Powiatowej OPZZ w Iławie. Omawiano m.in. przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp
w zakładach pracy powiatu iławskiego, zmiany przepisów w zakresie
wieku emerytalnego, poziom bezrobocia w mieście i powiecie oraz
perspektywy w zakresie nowych miejsc pracy w Iławie.
Łódź Z udziałem okręgowego inspektora pracy w Łodzi Andrzeja Świderskiego 6 czerwca br. odbyło się uroczyste podsumowanie
szóstej już edycji programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”.
Padł rekord: program ukończyło 137 nauczycieli z 43 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego, którzy przeprowadzili za-

jęcia dotyczące przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla 4 tys. uczniów. Okręgowy inspektor pracy podziękował
nauczycielom za udział w programie i wręczył świadectwa uczestnictwa oraz materiały promocyjne PIP. Zaprosił też do udziału w kolejnej edycji, której rozpoczęcie planowane jest na początek następnego roku szkolnego. Psycholog Marta Kwiatkowska przeprowadziła
seminarium na temat „Jak zapobiegać konfliktom – strategie skutecznej komunikacji”.

Wrocław Specjalnie powołana komisja kwalifikacyjna pod przewodnictwem Iwony Hickiewicz, zastępcy głównego inspektora pracy,
oceniała 4 i 5 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu kandydatów, którzy w przyszłości będą pełnić zadania inspektorów pracy.
W skład komisji wchodzili: Grażyna Panek, zastępca dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP, Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie,
Tomasz Krzemienowski i Roman Giedrojć, przewodniczący działających w PIP związków zawodowych, Joanna Bartoszek, psycholog
z GIP, Iwona Łobodzińska z sekcji ds. spraw osobowych w GIP oraz
Elwira Janczyńska z OS PIP. Oceniano 18 kandydatów, którzy musieli poradzić sobie z pytaniami z zakresu działania Państwowej Inspekcji
Pracy, a także prawnej ochrony i technicznego bezpieczeństwa pracy.
Szczecin W niedzielę 3 czerwca br. tysiące mieszkańców Szczecina odwiedziło Jasne Błonia. Właśnie tam, jak co roku odbywał się piknik „Pod Platanami”. XI Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych były doskonałą okazją do prezentacji lokalnych organizacji
i stowarzyszeń. Wśród instytucji nie mogło zabraknąć także Państwowej Inspekcji Pracy. Przy stoisku OIP w Szczecinie dyżurowali i służyli radami przedstawiciele urzędu. Dużym powodzeniem cieszyły się
bezpłatne publikacje dotyczące m.in.: praw i obowiązków pracownika
i pracodawcy, różnic między umową o pracę a umowami cywilno-prawnymi, pracy wakacyjnej, wolontariatu, dyskryminacji, mobbingu oraz
stresu w pracy.
Lubań W pierwszy czerwcowy weekend w Lubaniu odbyły się
XXI Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Honorowy patronat
nad imprezą objął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Uroczystej
inauguracji targów dokonał Józef Sarnowski, dyrektor Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. W niedzielę podsumowano etap regionalny konkursu organizowanego przez KRUS, PIP i PODR

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2012”. Pierwsze miejsce zajęli Małgorzata i Jacek Palonkowie ze wsi Pszczółki, zaś drugie Bożena i Ryszard Wieczorkowie ze wsi Jezierce. Fundatorem nagrody młotowiertarki DEWALT za zajęcie drugiego miejsca był okręgowy inspektor pracy w Gdańsku. Nagrodę wręczył Krzysztof Lisowski, zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku. W drugim dniu targów na stoiskach KRUS i PIP zorganizowano konkurs wiedzy dla rolników i członków ich rodzin „Bezpieczeństwo w pracy rolniczej”.

Rzeszów Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie nawiązał
współpracę z Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. W związku z Dniem
Dziecka przekazano zestaw materiałów informacyjnych dla dzieci,
w postaci broszur i gry edukacyjnej informujących o prowadzonych
przez PIP kampaniach „Bezpieczne lato” oraz „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”. Podczas gier i zabaw uczestnicy dowiadywali się o zasadach
bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas wakacji oraz pobytu
na wsi.
Katowice W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach doszło do spotkania Branżowego Zespołu Gospodarki Komunalnej z pracodawcami i pracownikami w ramach Śląskiej Strategii Ograniczania
Wypadków przy Pracy. W pierwszej części seminarium pracownicy

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach omówili problemy
dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy: higieniczno-sanitarnych, zasady bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, kwestie
zagrożeń czynnikami biologicznymi oraz ocenę ryzyka zawodowego.
Prezentacje multimedialne komentował starszy inspektor pracy Błażej Oczadły, starszy inspektor pracy Łukasz Gołdyn oraz starszy
inspektor pracy Jarosław Krzywański. Druga część seminarium była poświęcona wymianie poglądów oraz doświadczeń pracodawców
i pracowników zatrudnionych w branży gospodarki komunalnej.

Lublin Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie oraz Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w ramach
programu informacyjno-prewencyjnego w budownictwie pod hasłem
„Profesjonalista pracuje bezpiecznie” zorganizowały seminarium dla
kierowników budów i robót oraz pracowników służb bhp. Odbyło się
ono 1 czerwca br. w Okunince w gminie Włodawa. Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów: „Odpowiedzialność i nadzór ze strony
osób kierujących pracą pracowników”, „Charakterystyczne wypadki
przy pracy w budownictwie”, „Rzetelność prowadzenia stanowiskowych szkoleń BHP”. Gospodarzem spotkania był zastępca okręgowego inspektora pracy w Lublinie Krzysztof Sudoł, a wykłady prowadził inspektor pracy Wojciech Dziedzic.

Kraków W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 31 maja br. spotkali się inicjatorzy i twórcy projektu „Szczypawice – stop dyskryminacji”: przedstawiciele OIP w Krakowie, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz studenci Katedry Intermediów ASP w Krakowie. Podsumowano wspólną
pracę oraz finał akcji, czyli otwartą imprezę, która odbyła się w Klubie Fabryka. Rozmawiano na temat nowych form
skutecznej prewencji i współczesnych kampanii społecznych. Okręgowy inspektor pracy Tadeusz Fic wręczył wyróżnienia autorom prac
wideo w konkursie „Stop dyskryminacji w pracy – na ulicy – w domu”.
Otrzymali je: Magdalena Barska, Przemysław Branas, Adam
Gruba, Łukasz Mackiewicz, Natalia Magdziak, Krzysztof Maniak, Jolanta Nowaczyk, Magdalena Lazar i Łukasz Roth.
Ożarów 30 maja br. odbyła się konferencja Grupy Ożarów S.A.
podsumowująca Kampanię Bezpieczeństwa Koncernu CRH: „Bezpieczeństwo Wykonawców w Grupie Ożarów S.A”. Wzięła w niej udział
Anna Tomczyk, główny inspektor pracy. Kampanię zainaugurowało
w listopadzie 2011 r. seminarium szkoleniowe, zorganizowane
przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. W jej
realizację włączyło się 40 pracodawców – firm zewnętrznych wykonujących prace budowlano-montażowe na terenie i na rzecz Grupy Ożarów S.A. Celem kampanii było przedstawienie wymagań w zakresie
bhp stawianych przedsiębiorstwom realizujących prace remontowo-budowlane i pomoc tym podmiotom w spełnieniu przyjętych standardów bezpieczeństwa. W kampanię zaangażowani byli również pracownicy nadzoru techniczno-inwestorskiego grupy oraz społeczni inspektorzy pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował dla

uczestników konferencji punkt informacyjny z poradami prawnymi
i wydawnictwami PIP.

Warszawa „Na półmetku” – to hasło konferencji zorganizowanej 29 maja br. w Warszawie przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. W części poświęconej zagadnieniom społecznego
nadzoru nad warunkami pracy wzięła udział Anna Tomczyk, główny
inspektor pracy. Podkreśliła znaczenie dobrej współpracy ze związkami zawodowymi, wskazała na problemy w realizacji zadań urzędu wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także na nieprecyzyjne przepisy prawa pracy, które dopuszczają różne interpretacje. Konferencja zakończyła się sformułowaniem wniosków dotyczących
zmian w przepisach. Mają one zostać przedstawione przez przedstawiciela OPZZ na forum Rady Ochrony Pracy.

Nowy Tomyśl W Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu przy współpracy z OIP w Poznaniu zorganizowano 25
maja br. „Drzwi Otwarte” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowotomyskiego. Podczas warsztatów inspektorzy pracy zapoznawali młodzież z zagadnieniami prawnej i technicznej ochrony pracy. Omówili tematykę dotyczącą zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi, hałasem, zagrożeniami substancjami chemicznymi, stresem, wymaganiami minimalnymi, a także zagadnieniami objętymi programem prewencyjnym „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Przeprowadzili też liczne konkursy z nagrodami. Zorganizowano również pokazy ratownictwa medycznego, sprzętu przeciwpożarowego,
a także… pokaz fryzur przygotowany przez uczniów.
Poznań Krzysztof Fiklewicz, długoletni okręgowy inspektor
pracy w Poznaniu został odznaczony kordzikiem Wielkopolskiej Izby
Rzemieślniczej w Poznaniu w kategorii wybitnych przedstawicieli życia społeczno-gospodarczego. Uroczystość odbyła się 22 maja br.
podczas Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby
Rzemieślniczej w Poznaniu. Odznaczenie wręczył Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
w Poznaniu. Podkreślił przy tym zasługi Krzysztofa Fiklewicza w działaniach na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przestrzegania praworządności w stosunkach pracy na terenie
Wielkopolski. Jako szczególnie cenne wskazał powołanie z jego inicjatywy Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy
w latach 2010-2012.

Gdańsk Kierownik Sekcji Prewencji i Promocji Henryk Batarowski poprowadził 17 maja br. szkolenie dla pracodawców, u których
odnotowano duże nasilenie wypadków przy pracy. Był to element programu prewencyjnego „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” realizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Prowadzący zachęcał do korzystania ze skutecznego
narzędzia prewencji wypadkowej w zakładach, jakim jest zarządzanie
bezpieczeństwem pracy. Ponadto tłumaczył, jak właściwie planować
i realizować działania zmniejszające ryzyko oraz przybliżył zebranym
termin kultury bezpieczeństwa w zakładzie. Zwrócił uwagę na ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, w tym na relacje kosztów
ubezpieczeniowych oraz kosztów wypadków przy pracy do nakładów
na bezpieczne warunki pracy. Na zakończenie każdy z uczestników
otrzymał zaświadczenie PIP potwierdzające odbycie szkolenia oraz
branżowe wydawnictwa.
Dobieszków W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie k. Łodzi odbył się 17 maja br. finał IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sprawni w zawodzie”, w którym rywalizowała młodzież
kształcąca się w zawodzie fryzjera oraz uczniowie zdecydowani pogłębić swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

Kopenhaga 62. posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów
Pracy (SLIC), odbyło się 21 i 22 maja br. w Kopenhadze. Uczestniczyła w nim delegacja kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy w składzie: Anna Tomczyk, główny inspektor pracy oraz Grzegorz Łyjak,
zastępca głównego inspektora pracy. Gospodarzem spotkania ze strony prezydencji Królestwa Danii w Radzie UE był Urząd Środowiska
Pracy (WEA). Pierwszy dzień poświęcono wymianie doświadczeń

prawa pracy. Zadaniem uczestników konkursu wiedzy w zakresie
bhp było rozwiązanie testu zawierającego 55 pytań. Na podstawie jego wyników oraz, jak się okazało, koniecznej dogrywki, komisja konkursowa, której członkiem był nadinspektor pracy OIP w Łodzi, Dariusz Borowiecki, wyłoniła troje laureatów: Pierwsze miejsce zajął
Krzysztof Kaziród reprezentujący województwo wielkopolskie,
na drugim miejscu uplasowała się Paulina Kołodziejska z województwa warmińsko-mazurskiego, a trzecią lokatę zajęła Katarzyna Pytel z województwa małopolskiego. W trakcie podsumowania konkursu, które miało uroczysty charakter, okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej Świderski wręczył wszystkim jego uczestnikom zestawy zawierające wydawnictwa i drobne upominki.
i dobrych praktyk w zakresie najlepszego wykorzystania dostępnych
środków i zwiększenia skuteczności działań urzędów inspekcji pracy
UE w dobie kryzysu gospodarczego. Obrady plenar ne Komitetu
w drugim dniu skupiały się wokół nowej inicjatywy SLIC: kampanii
kontrolno-informacyjnej, która odbędzie się w 2014 roku. Jej temat to
„Upadki na tym samym poziomie”, które według danych statystycznych EUROSTAT za 2008 rok są przyczyną 14 proc. wszystkich zdarzeń wypadkowych w miejscu pracy skutkujących dłuższą niż trzydniową absencją. PIP zgłosiła swój akces do grupy roboczej, która zajmie
się przygotowaniem założeń, harmonogramu oraz produktów kampanii, jak również jej ewaluacją.

Warszawa Niebieskim skuterem wyładowanym sprzętem turystycznym, elektronicznym, książkami i dyplomami odjechał – kształcący się w zawodzie murarza – Damian Łuczak, zwycięzca XII Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny
pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Zorganizowały go tradycyjnie Związek Rzemiosła Polskiego i Państwowa Inspekcja Pracy,
a finałowy etap konkursu został rozstrzygnięty 15 maja br. w warszawskiej siedzibie ZRP. Kolejne dwa miejsca zajęli: Magdalena Drozd,
przyszła fryzjerka z Lublina oraz Angelika Zagórowicz ze Słupska,
ucząca się zawodu sprzedawczyni. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła dwuosobowa ekipa ze Słupska. Z ramienia PIP zwycięzcom gra-

była się także krótka konferencja prasowa z lokalnymi mediami,
w której ze strony OIP w Lublinie uczestniczył Adam Derza, nadinspektor Sekcji Prewencji i Promocji.

tulowała i wręczała nagrody zastępca głównego inspektora pracy
Małgorzata Kwiatkowska. W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczył zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy Zbigniew Żurek.

Luksemburg W stolicy Luksemburga 15 i 16 maja br. odbyła się
piąta konferencja Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w tym kraju „Polityki migracyjne a rodziny przemieszczające się”. W imieniu PIP w konferencji uczestniczył Jarosław Cichoń z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej nr 2008/381/WE z 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM), jej celem jest
zaspokajanie zapotrzebowania instytucji UE oraz organów i instytucji państw członkowskich na informacje o migracji i azylu. Ma ona dostarczać aktualne, obiektywne, wiarygodne i porównywalne informacje o migracji i azylu, które pomogą kształtować politykę UE w tych
dziedzinach. Celem prac ESM jest również wsparcie procesów kształtowania krajowej polityki w obszarze migracji i azylu. Główny Inspektorat Pracy na bieżąco prowadzi współpracę z ESM poprzez polski
Krajowy Punkt Kontaktowy utworzony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Lublin Na terenie Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej
odbył się 15 maja br. „Dzień otwarty PIP” dla studentów, zorganizowany w ramach programów prewencyjnych „Kultura bezpieczeństwa” oraz „Poznaj swoje prawa w pracy”. Impreza miała na celu
kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i popularyzację zagadnień z zakresu prawa pracy wśród młodzieży akademickiej. Wykłady na temat obowiązków i odpowiedzialności
w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy; rejestracji działalności gospodarczej; systemu ubezpieczeń społecznych poprowadzili wspólnie
inspektor pracy i specjalista z ZUS. Większość słuchaczy przystąpiła do konkursu „Znam swoje prawa w pracy. Większa świadomość
– większe bezpieczeństwo”. W trakcie imprezy przy stoisku PIP od-

Gdańsk W związku z prowadzoną przez PIP kampanią informacyjno-prewencyjną „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” 9 i 10 maja br. w OIP Gdańsk oraz w Oddziale w Słupsku odbyły się kolejne
szkolenia dla pracodawców z branży budowlanej. Były one adresowane do pracodawców i przedsiębiorców budowlanych, w szczególności
rozpoczynających działalność w budownictwie. Wykłady prowadzili
starsi inspektorzy pracy: w Gdańsku Paweł Grabowski oraz w Słupsku Adam Sasiuk. Na szkolenie została zaproszona firma Assecuro Sp. z o.o., której przedstawiciel mówił o „Zabezpieczeniach
przed upadkiem z wysokości”, prezentując przy tej okazji nowoczesne
rozwiązania i środki ochrony indywidualnej. Uczestnicy otrzymali
materiały oraz zaświadczenia ukończenia szkolenia.
Białystok W Białymstoku od 8 do 10 maja br. gościli przedstawiciele Inspekcji Pracy Republiki Litewskiej z okręgów Alytus – inspektorzy pracy Rasa Radauskienč i Daiva Šarkienč oraz Marijampole – kierownik biura Albinas Beinarauskas, inspektor pracy Algimantas Grakavinas. Program wizyty obejmował wymianę doświadczeń z działalności inspekcji pracy w obu krajach, a w szczególności: zapoznanie z zadaniami i uprawnieniami inspekcji pracy w Pol-

sce; zapoznanie ze strukturą organizacyjną i działalnością OIP w Białymstoku; przedstawienie sposobów dokumentowania kontroli oraz
programu NAVIGATOR, jako podstawowego narzędzia pracy inspektorów; prezentację działalności inspektora pracy w Republice Litewskiej, z uwzględnieniem najważniejszych tematów prowadzonych kontroli oraz modelu działań kontrolnych. Goście wraz z kierownictwem
OIP w Białymstoku odwiedzili też wiodące w swoich branżach zakłady z terenu działania okręgu.

Kraków W połowie maja w Zakopanem odbyło się Forum Budownictwa zorganizowane pod patronatem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Uczestniczyli w nim: okręgowy inspektor pracy Tadeusz Fic wraz ze swoim zastępcą Mariuszem Pyrczem oraz nadinspektorem pracy Sekcji Prewencji i Promocji Ryszardem Iwańcem. Forum dało możliwość przedstawienia problemów, z jakimi spotykają się pracodawcy i przedsiębiorcy budowlani,
m.in. w zakresie finansowania robót. Było też okazją do uhonorowania odznaczeniami. Specjalne trofeum za aktywne uczestnictwo w pracach Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Robót Budowlanych
przy Okręgowym Inspektorze Pracy z rąk Tadeusza Fica odebrał
Piotr Hrabia, prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa. Odznaczenia za zasługi dla Miasta Krakowa, Odznakę „Honoris Gratia” dla
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie na ręce Tadeusza Fica
przekazała wiceprezydent Miasta Krakowa Elżbieta Koterba.

Przeciw handlowi ludźmi
Zwalczania handlu ludźmi do pracy przymusowej dotyczyło szkolenie zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), które
odbyło się w Pradze w dniach od
18 do 21 czerwca br. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Magdalena Piasecka i Dariusz Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.
Szkolenie było pierwszym z czterech
treningów dla wyspecjalizowanych służb
publicznych zajmujących się problematyką handlu ludźmi, w ramach projektu re-

alizowanego przez tę organizację z udziałem krajów członkowskich ICMPD z Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie
czterodniowych warsztatów, w których
brali udział m.in. przedstawiciele organów inspekcyjnych, administracji rządowej, a także służb granicznych i policji
siedmiu krajów europejskich (Czechy,
Słowacja, Słowenia, Rumunia, Bułgaria,
Węgry i Polska), uczestnicy warsztatów
zapoznali się z najnowszymi założeniami
polityki UE w zakresie zapobiegania

i zwalczania zjawiska handlu ludźmi
do pracy przymusowej. Była także mowa
o metodach walki z tym zjawiskiem, wykorzystywanych w codziennej pracy organizacji pozarządowych (La STRADA) czy
agencji rządowych (GLA).
Podczas sesji treningowych uczestnicy
szkolenia uczyli się na podstawie analizy
konkretnych przypadków, jak rozpoznawać symptomy handlu ludźmi do pracy
przymusowej m.in. w czasie kontroli inspekcji pracy, a także jakie działania podejmować, celem ochrony ofiar tego typu
przestępstw. Bezcenna z punktu widzenia

efektów warsztatów okazała się wymiana
wzajemnych doświadczeń w tym zakresie oraz możliwość porównania sposobów
działania różnego rodzaju instytucji, powołanych zgodnie z przepisami prawa krajowego do zapobiegania i zwalczania zjawiska handlu ludźmi.
Konferencja i cały projekt koordynowany przez ICMPD wpisują się w aktualną
„Strategię UE na rzecz wyeliminowania
handlu ludźmi na lata 2012-2016”. Stanowi ona zbiór środków, które kraje człon-

kowskie winny wdrożyć do końca 2016 r.
W strategii wskazano pięć priorytetów
i szereg przypisanych im inicjatyw. Obejmuje ona między innymi stworzenie
wspólnych europejskich zespołów dochodzeniowo-śledczych, które będą ścigać
transgraniczne przypadki tego procederu.
Ponadto strategia obejmuje utworzenie
unijnego mechanizmu (finansowanego
z budżetu UE) pozwalającego lepiej rozpoznawać i chronić ofiary oraz udzielać
im pomocy. Gwarantuje także obowiązek
zapewnienia im przejrzystych informacji
na temat ich praw, przysługujących
na mocy unijnych i międzynarodowych
przepisów, w szczególności prawa do pomocy i opieki zdrowotnej, prawa do zezwolenia na pobyt oraz praw dotyczących

pracy. Strategia zakłada także utworzenie
europejskiej koalicji przedsiębiorców
przeciwko handlowi ludźmi, ułatwiającej
współpracę między przedsiębiorcami.
Dzięki tej strategii Komisja Europejska
zamierza skupić się na konkretnych środkach, za pomocą których można wspierać
i uzupełniać wdrażanie unijnych przepisów dotyczących handlu ludźmi (Dyrektywa 2011/36/UE). Ter min transpozycji
przepisów do prawa krajowego upływa
w kwietniu 2013 r.

Azerscy inspektorzy
W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji
Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu
gościła od 21 do 25 maja br. delegacja z Inspekcji Pracy Azerbejdżanu, z jej szefem
Mahmmadem Gaziyevem. Ta wizyta wiązała
się z realizacją projektu sfinansowanego
przez Komisję Europejską, którego celem
było zapoznanie Azerów z rozwiązaniami
służącymi ochronie pracy i bezpieczeństwu
zatrudnionych, stosowanymi w krajach nowej i starej Unii.
Pierwszego dnia inspektor Michał Wyszkowski opowiedział o transformacji systemu polskiej inspekcji oraz o planowaniu działań przez PIP. Dzień trzeci wypełniły prezentacje działalność naszego urzędu oraz rozmowy gości z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy, m.in. z Karoliną Główczyńską-Woelke i Pawłem Rozowskim, zastępcami dyrektorów
Departamentów: Nadzoru i Kontroli oraz Prewencji i Promocji.
Następnie azerbejdżańscy inspektorzy zwiedzili Ośrodek Szkolenia PIP i zapoznali się z jego zadaniami.
Drugiego i czwartego dnia goście z Azerbejdżanu byli w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu. Jego szef, Tomasz
Gdowski przedstawił zasady funkcjonowania okręgu od strony
organizacyjnej. O działalności promocyjnej, prowadzonej przez
OIP Wrocław, Azerowie dowiedzieli się dzięki prezentacji Barbary Serafinowskiej. Następnie Małgorzata Budzyńska
i Agata Kostyk-Lewandowska odpowiadały na pytania gości
dotyczące m.in. polityki informacyjnej i kontroli wewnętrznej.
Azerscy inspektorzy odwiedzili dwa zakłady – Akwawit Polmos S.A. i Wratislavia Bio Sp. z o. o., w których Małgorzata Budzyńska przeprowadziła kontrolę. Goście towarzyszyli inspektor w wizytacji zakładu, a potem obser wowali pozostałe
czynności kontrolne. Zainteresowała ich procedura związana

ze sprawdzaniem dokumentów, czego wyrazem były liczne pytania.
Ostatniego dnia wizyty Bogdan Solawa z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, kontynuując temat dotyczący
działalności prewencyjnej i promocyjnej PIP, odniósł te informacje do realiów jednostek regionalnych.
W podsumowaniu wizyty Mahmmad Gaziyev podkreślił, iż dla
tak młodej inspekcji jak azerbejdżańska, która powstała w 1998
roku, doświadczenia zebrane podczas wyjazdu do Polski z pewnością okażą się bardzo cenne.
W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Łyjak, zastępca głównego inspektora pracy.
Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław

O naruszaniu uprawnień pracowników delegowanych
Zorganizowane przez Europejską Federację Pracowników
Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (EFBWW) warsztaty
„Rzeczywistość delegowania” odbyły się w Brukseli 15 czerwca
br. Termin został skorelowany z trwającymi pracami nad Dyrektywą w sprawie egzekwowania Dyrektywy Nr 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Akt
ten ma ustanawiać instrumenty zapobiegające łamaniu przepisów związanych z delegowaniem oraz sankcjonowania naruszeń. Uczestnikami warsztatów byli członkowie Komisji Europejskiej, związków zawodowych i organizacji pracodawców działają-
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cych w sektorze budownictwa, a także przedstawiciele instytucji nadzorujących przestrzeganie prawa przez delegujących pracodawców. Reprezentanci Finlandii, Holandii, Niemiec, Nor wegii, Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Łotwy i Polski omawiali
przykłady naruszania uprawnień pracowników delegowanych. Ze
strony Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyły Beata Krajewska z Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy oraz Emilia Pankowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.
(RED)
I P 6-7/2012

6-7/2012 IP
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Jaka będzie Granica?
Z dniem 1 maja br. zostały zniesione ograniczenia możliwości
podejmowania pracy u niemieckich pracodawców. Obywatele
polscy uzyskali więc pełny dostęp do rynku pracy na terenie
Niemiec w ramach tzw. wspólnotowej swobody przepływu pracowników, towarów i usług. Szanse zawodowe dla wielu poszukujących pracy są jednocześnie dużym wyzwaniem dla
pracodawców i partnerów społecznych zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.
„Przejrzyste warunki pracy – po obu
stronach Odry” to projekt wspierający wymianę doświadczeń w regionie przygranicznym, którego realizację rozpoczęto
w marcu br. Inicjatorem oraz organizatorem projektu jest Biuro Kooperacji Nauki
i Świata Pracy przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina (KOWA).
Do współpracy zaproszono między innymi niemieckie organizacje związkowe
DGB Bezirk Berlin-Brandenburg i NGG
Regionu Berlin-Brandenburg, a także
przedstawicieli polskich związków zawodowych: NSZZ Solidarność Regionu Gorzowskiego, Zielonogórskiego i Zachodniopomorskiego oraz Federacji Związków
Zawodowych Pracowników Przemysłu
Spożywczego. Na mocy porozumienia
z 8 maja br. Państwowa Inspekcja Pracy
stała się partnerem instytucjonalnym projektu, który pełni funkcję doradczą w kwestiach merytorycznych w stosunku do organizatora projektu.
Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie wspólnej koncepcji wdrożenia transgranicznego wyróżnienia dla „wzorowego
pracodawcy” („dobrej pracy”) w branży
spożywczej z uwzględnieniem aspektów
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ekologicznych. Ponadto, jak wynika z założeń projektowych, celem planowanej
polsko-niemieckiej wymiany doświadczeń
będzie dążenie do rozwinięcia działań
o charakterze organizacyjnym, które
umożliwią pracownikom oddelegowanym
zapewnienie ochrony związkowej w kraju
oddelegowania.1
W ramach projektu planowane są spotkania: 14 września br., podczas którego
odbędą się warsztaty pn. „Przyjazne warunki pracy w uwarunkowaniach ekologicznej gospodarki w przemyśle spożywczym”. W październiku warsztaty będą
poświęcone „Wyróżnieniu dla wzorowego
pracodawcy”, a w styczniu 2013 r. odbędzie się wycieczka badawcza do Polski,
w trakcie której uczestnicy zwiedzą wyróżniony zakład pracy. Kolejne warsztaty
zaplanowano na marzec przyszłego roku
i dotyczyć będą „Szans i zagrożeń związanych ze swobodą przepływu pracowników”. W lipcu 2013 r. odbędzie się konferencja podsumowująca.
We Frankfurcie nad Odrą 25 maja br.
odbyła się konferencja inauguracyjna projektu „Przejrzyste warunki pracy – po

obu stronach Odry”. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak oraz Justyna Baranowska.
Uczestników konferencji powitała Doro Zinke, przewodnicząca DGB Okręgu
Berlin-Brandenburg, która w swoim wystąpieniu przybliżyła specyfikę branży
spożywczej w Brandenburgii, zwracając
szczególną uwagę na niemieckie lokalne
tendencje w zakresie warunków pracy.
Zainteresowały ją informacje dotyczące
funkcjonowania polskiej Państwowej Inspekcji Pracy, które prezentował uczestnikom konferencji Franciszek Grześkowiak. Mówił o tym, jaki jest zakres
działania Państwowej Inspekcji Pracy,
wskazując na obszary zainteresowania
polskiego organu nadzoru nad warunkami
pracy. Podkreślił, że polscy inspektorzy
pracy posiadają kompetencje w odniesieniu do szeroko rozumianych warunków
pracy, a więc również do prawnej ochrony pracy.
W dalszej części konferencji przedstawiciele Biura Kooperacji Nauki i Świata
Pracy przy Uniwersytecie Europejskim
Viadrina zaprezentowali cele projektu,
przybliżając harmonogram prac oraz dokładny zakres tematyczny poszczególnych
jego etapów.
Gośćmi konferencji byli również między innymi: Kai Rückewold ze Stowarzyszenia pro agro e. V. oraz Dieter Scholz
z DGB-Index Gute Arbeit GmbH. Przedstawiciel pro agro e. V. przedstawił zadania i funkcje stowarzyszenia, jak np.
wsparcie wszystkich zainteresowanych
z obszarów wiejskich w zakresie produkcji, marketingu i sprzedaży produktów
oraz usług przemysłu rolno-spożywczego, zapewnienia konkurencyjności czy dostępu do rynku, promocji i marketingu re-
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gionalnego poprzez utworzenie regionalnej współpracy między firmami w przemyśle rolno-spożywczym, sprzedawców bezpośrednich, dostawców turystycznych, restauracji i innych dostawców komercyjnych.
Dieter Scholz natomiast przedstawił
parametry indeksu DGB „Dobra Praca”
– opartego na naukowych podstawach instrumentu stworzonego w celu wymiernego ujmowania warunków pracy z perspektywy pracobiorców. Jak wy jaśnił prelegent, badania są prowadzone od 2007 r.
wśród osób zatrudnionych z reprezentatywnie wybranych regionów, branż oraz
grup dochodowych i form zatrudnienia,
z uwzględnieniem agencji pracy tymczasowych oraz pracowników zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W drugiej części konferencji polscy
i niemieccy przedstawiciele wzięli udział
w dyskusji panelowej „Branża spożywcza
w kontekście swobody przepływu pracowników”, prowadzonej przez Wiolettę
Włodarczyk z Biura Pełnomocnika ds.
Integracji Brandenburgii. Do dyskusji zaproszono: Sabine Hübner, kierownika
Wydziału ds. Rynku Pracy Ministerstwa
Pracy, Spraw Socjalnych, Kobiet i Rodziny Brandenburgii, Justynę Baranowską – starszego inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, Bogusława Motowidełko, członka
Zarządu Regionu NSZZ Solidar ność
w Zielonej Górze, Uwe Ledwiga, przewodniczącego NGG Region Berlin-Brandenburg oraz Krystynę Kowalczyk, zastępcę Przewodniczącego Federacji
Związków Zawodowych Pracowników
Przemysłu Spożywczego (OPZZ). Uczestnicy dyskusji podzielili się swoimi refleksjami związanymi z otwarciem niemieckiego rynku pracy i migracjami pracowniczymi oraz poparli inicjatywę wdrożenia
certyfikatu dla „wzorowego pracodawcy”
w branży spożywczej.
Projekt jest zdecydowanie słuszną inicjatywą, będącą wyrazem chęci i konieczności tworzenia wspólnego modelu przygranicznych stosunków pracy, dokonywania porównań oraz szeroko rozumianej
sąsiedzkiej współpracy. Przyszłość pokaże, czy rzeczywiście spowoduje on, że
obecna faktyczna Granica w tym zakresie
przestanie istnieć...
Justyna Baranowska
OIP Zielona Góra
1
http://kowa-ffo.de/pl/angebote/mittelund-osteuropa/111-transparentearbeitsbedingungen
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Nie tylko
światło dzienne

Andrzej Herko

Generalną zasadą wynikającą z przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisów techniczno-budowlanych jest
zapewnienie w pomieszczeniach stałej pracy oświetlenia
dziennego. Jego brak niekorzystnie działa na psychikę pracownika i może powodować pogorszenie samopoczucia,
szybsze zmęczenie oraz zmniejszenie ostrości widzenia.
Wiadomo, że skuteczność światła
dziennego, jego intensywność i skład widma, uzależnione są od pory dnia i roku
oraz usytuowania okien. Dlatego, w celu
uzyskania zrównoważenia rozkładu luminancji wewnątrz pomieszczeń, niezbędne jest również stosowanie oświetlenia
elektrycznego.
Problematyka oświetlenia światłem
dziennym oraz usytuowania pomieszczeń
pracy poniżej otaczającego terenu regulowana jest w przepisach bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz w przepisach techniczno-budowlanych.
Należy zaznaczyć, że przepisy prawa
pracy, w tym dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy regulują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, to jest pracodawcy i pracownika, natomiast przepisy
prawa budowlanego, w tym technicznobudowlane adresowane są do uczestników procesu budowlanego tj. inwestorów,
projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru budowlanego oraz
właścicieli lub zarządców obiektów i urządzeń budowlanych.
Na etapie budowy obiektu budowlanego, jego nadbudowy, przebudowy zmiany
sposobu użytkowania z wnioskiem o odstępstwo występuje projektant, ponieważ
zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 2 do jego obo-

wiązków należy uzyskanie wymaganych
opinii, uzgodnień i sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
Natomiast na etapie użytkowania obiektu budowlanego będącego zakładem pracy
o odstępstwo występuje pracodawca.

Kiedy odstępstwa?
Odstępstwa dla pomieszczeń stałej pracy oświetlonych wyłącznie światłem elektrycznym udzielane są na etapie:
● projektowania pomieszczeń stałej
pracy w trybie § 58 ust. 2 warunków technicznych, z którego wynika, że w przypadku, gdy pomieszczenie jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy;
● użytkowania pomieszczeń stałej pracy w trybie § 25 ust. 2 ogólnych przepisów bhp, z którego wynika, że w pomieszczeniach tych należy zapewnić oświetlenie dzienne chyba, że jest to niemożliwe

Typowy rozkład natężenia oświetlenia dziennego we wnętrzach z oknami w jednej lub dwóch ścianach bocznych:
– małe natężenie oświetlenia w głębi pomieszczenia przy oświetleniu okiennym jednostronnym,
– stosunkowo niskie natężenie w środku pomieszczenia oświetlonego oknami w dwóch ścianach równoległych.
Racjonalne oświetlenie dzienne uzyskiwane w wyniku właściwej lokalizacji i konstrukcji budynku musi zapewniać dostatecznie wysoką wartość średnią oświetlenia dziennego i dostatecznie dużą jego
równomierność.
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lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia
wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.
Z przytoczonych przepisów wynika, że
odstępstw udziela się dla:
● pomieszczeń stałej pracy, to jest takich, w których łączny czas przebywania
tego samego pracownika w ciągu jednej
doby przekracza 4 godziny (§ 2 pkt 4 ogólnych przepisów bhp);
● pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem elektrycznym, przez co należy rozumieć także te pomieszczenia:
– w których nie ma dostępu światła
dziennego (brak okien lub świetlików),
– w których jest dostęp światła dziennego, zaś praca może być wykonywana jedynie pod warunkiem stałego zapewnienia
światła elektrycznego, niezależnie od pory roku i dnia.
W tej sytuacji projektant ma
do wyboru tak zaprojektować
obiekt, aby zapewnić w nim
oświetlenie dzienne przy użyciu okien, których stosunek
powierzchni do powierzchni
podłogi będzie odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych, bądź tak zaprojektować pomieszczenia
stałej pracy, by zapewnić w nich dostęp
światła dziennego przy użyciu naświetli,
świetlików dachowych, tuneli świetlnych
heliostatów itp. W nowo budowanych
obiektach budowlanych istnieją możliwości techniczne doświetlenia pomieszczeń
zgodnie z postępem techniki w tym zakresie. Z pewnością trudności mogą występować w przypadku starych lub zabytkowych obiektów lub w przypadku zmiany
sposobu użytkowania istniejących obiektów i budynków.

Sztuczne pod warunkiem
Z treści § 56 ust. 1 warunków technicznych wynika, że ustawodawca dopuścił
oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem
sztucznym, jeżeli:
1) oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych.
Pierwszą grupa pomieszczeń, których
odstępstwo może dotyczyć, są pomiesz-
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czenia w których dostęp światła dziennego nie jest konieczny. W praktyce dotyczy
to pomieszczeń przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie
tych samych osób w ciągu doby trwa od
2 do 4 godzin, zaś oświetlenie nie jest konieczne ze względu na rodzaj wykonywanych prac. Takimi pomieszczeniami mogą
być przykładowo sale kinowe lub pomieszczenia projektorowni kinowych, stacje
i podstacje elektroenergetyczne, pomieszczenia techniczne, jak wymiennikownie, kotłownie akumulatornie itp.
Druga grupa pomieszczeń to takie,
w których światło dzienne nie jest wskazane ze względów technologicznych lub,
jak to zostało określone w przepisach
bhp, ze względu na technologię produkcji.
W tym przypadku istotne znaczenie ma
rodzaj produkcji, w tym wymagania odno-

szące się do obróbki i przeróbki materiałów i środków spożywczych, zgodnie
z przyjętymi wymaganiami technologii.
Do tej grupy pomieszczeń zaliczyć należy
w szczególności pomieszczenia, które muszą:
– odpowiadać warunkom sanitarnym
i weterynaryjnym zabezpieczającym
przed zagrożeniami epizodycznymi lub
epidemicznymi i zapewniającymi właściwą jakość zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
– zapewniać szczelność zakładu oraz
wykluczać możliwość przedostawania się
kurzu np. montaż podzespołów elektronicznych, produkcja leków itp.
2) jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia
w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.
Wyrazy „celowość” i „funkcjonalny” należą do powszechnie używanych we
wszystkich dziedzinach, zaś ich znaczenie
podają słowniki języka polskiego. I tak

przykładowo w internetowym słowniku
języka polskiego „Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.” określono znaczenie tych
słów następująco:
● celowość – odpowiedniość środków
do celów: przydatność do założonego celu, do jakichś potrzeb,
● funkcjonalny – dobrze spełniający
swoją rolę, odpowiadający potrzebom, mający funkcję użytkową: użyteczny, przydatny.
Opierając się na etymologii tych wyrazów, można uznać, że za zlokalizowaniem
pomieszczeń pracy i pomieszczeń na pobyt ludzi w części budynku pozbawionego
oświetlenia dziennego będą przemawiały
względy przydatności pomieszczenia
do założonych potrzeb, po dokonanej analizie stanu faktycznego. Kierując się więc
zasadą celowości, potrzeby te jednak muszą uwzględniać wymagania
przepisów bhp i ergonomii pracy. Takim celem może być również zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, pożarowego,
ochrony przed hałasem i drganiami oraz wymagań obrony cywilnej.
Do tej grupy pomieszczeń
zaliczyć należy:
– pomieszczenia o dużej głębi, w których usytuowane zostały stanowiska pracy,
– pomieszczenia stałego monitoringu przy użyciu monitorów ekranowych np. dyspozytornie,
ochrony obiektów, pomieszczenia skarbców i rozliczeń kasowych.
Natomiast w przypadku nadbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących, w których nie
został spełniony nor matyw techniczny
wynikający z § 57 ust. 2 warunków technicznych, a dotyczący zapewnienia odpowiedniego stosunku powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi, odstępstwa należy udzielać
zgodnie z § 2 ust. 2 warunków technicznych tj.:
– stosownie do wskazań eksper tyzy
technicznej właściwej jednostki badawczorozwojowej,
– stosownie do wskazań rzeczoznawcy
budowlanego uzgodnionych z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Andrzej Herko
OIP Katowice
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Praca
więźniów

Artur Brzeziński

Z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy1 z 13 kwietnia 2007 r.,
art. 10 ust. 2 pkt 3 wynika, że do jej zadań należy nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym pracę. Zapis ten znacznie
różni się od poprzedniego, zawartego w przepisie art. 8 ust. 11
pkt 4 ustawy z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy2,
zgodnie z którym, do zakresu działania Państwowej Inspekcji
Pracy należał nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę, przy wykonywaniu pracy na terenie zakładu pracy lub w miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę, przez osoby przebywające
w zakładach karnych i zakładach poprawczych.
Dokonując porównania treści przytoczonych przepisów, można zauważyć istotną zmianę dotyczącą podmiotów, które
mogą być objęte kontrolą. Obecnie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom skazanym na karę pozbawienia wolności podlegają nie tylko pracodawcy. Zamierzeniem
ustawodawcy było umożliwienie przeprowadzenia kontroli przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy więźniów, która to praca jest wykonywana na terenie zakładów karnych.3 Stosowanie przepisu stwarza pewien problem.
Na podstawie art. 116 § 1 pkt 4 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. K.k.w4 więzień
ma obowiązek:
● wykonywania pracy,
● wykonywania prac porządkowych
w obrębie zakładu karnego.
Więźniowie mogą być zatrudnieni odpłatnie i nieodpłatnie:
● przy pracach porządkowych oraz pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
● w przywięziennych zakładach pracy,
● u innych zewnętrznych przedsiębiorców.5
Mogą być też zatrudnieni nieodpłatnie
przy pracach porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego, przy pracach publicznych na rzecz organów administracji
6-7/2012 IP

publicznej lub przy pracach wykonywanych na cele charytatywne.
Na terenie zakładu karnego najczęściej
prowadzone są prace porządkowe. Wyjątkowo więźniowie zatrudniani są przy produkcji nakładczej, realizacji zadań charytatywnych lub w ramach działalności usługowej prowadzonej przez zakłady karne
na zasadach rachunku dochodów własnych. Wątpliwości dotyczą objęcia nadzorem i kontrolą pracy więźniów, na podstawie skierowania wykonywanej na rzecz
jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Wykonywanie pracy przez więźniów odbywa się na podstawie:
● skierowania do pracy,
● umowy o pracę,
● umów cywilnoprawnych,
● umowy o pracę nakładczą,
● innych podstawach prawnych
(art. 121 § 2 K.k.w.).
Podstawową formą zatrudnienia skazanych jest skierowanie do pracy. Ustawodawca wymienia tę formę zatrudnienia
na pierwszym miejscu. Skierowanie ma
charakter pracy przymusowej, opar tej
na zasadzie podporządkowania władzy
państwowej reprezentowanej przez dyrektora zakładu karnego. Stosunek prawny jest kreowany na podstawie decyzji
dyrektora zakładu kar nego. Praca jest
świadczona w ramach stosunku publicznoprawnego, a nie zobowiązaniowego
– jest to jeden z elementów wykonywania
kary pozbawienia wolności. Skierowanie

do pracy nie powoduje nawiązania stosunku pracy.6
Dyrektor zakładu karnego może skierować więźnia do wykonywania:
● pracy w przywięziennym zakładzie
pracy,
● pracy u przedsiębiorcy zewnętrznego,
● prac porządkowych oraz pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej.

Problematyczne przepisy
Brak jest aktów prawnych, które regulowałyby kwestię zakresu stosowania
przepisów bhp przy wykonywaniu prac

porządkowych oraz pomocniczych na
rzecz jednostek organizacyjnych Służby
Więziennej. Obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie zakresu stosowania przepisów
Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez
osoby przebywające w zakładach karnych
lub zakładach poprawczych, regulują jedynie kwestie wykonywania pracy więźniów
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u pracodawcy. Rozporządzenie idealnie
korespondowało z przepisem art. 8 ust. 11
pkt 4 uchylonej ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Rozporządzenie dotyczy wykonywania zadań lub prac przez więźniów na terenie
zakładu pracy lub miejscu wyznaczonym
przez pracodawcę.
Zgodnie z art. 121 § 9 K.k.w. w odniesie niu do więźniów za trud nionych
w oparciu o skierowanie do pracy w zakresie prawa pracy poza przepisami dotyczącymi czasu pracy stosuje się przepisy bhp. Kierując więźnia do pracy,
uwzględnia się jego kwalifikacje, stan
zdrowia. Zatrudnienie przy pracach szkodliwych dla zdrowia wymaga jego zgody.
Więźnia instruuje się o sposobie wykony-

że warunki zatrudnienia więźnia w zakresie bhp, niezależnie od podstawy zatrudnienia, są zbliżone do standardów zatrudnienia na wolności.
Na podstawie skierowania można skazanemu nakazać wykonanie odpłatnych
prac porządkowych oraz pomocniczych
na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Wykaz stanowisk skazanych zatrudnionych odpłatnie przy pracach porządkowych oraz pomocniczych,
sporządzany przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej. W wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie
prace mogą być wykonywane nieodpłatnie. W ramach tych prac skazani między
innymi: sprzątają, piorą, gotują, roznoszą
posiłki, wykonują prace w bibliotece, szy-

W świetle obowiązujących przepisów
w gestii Państwowej Inspekcji Pracy jest
kontrola i nadzór zakładu karnego w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym
więźniom, niezależnie od miejsca wykonywania pracy i podstawy prawnej jej świadczenia. Jednak przy zatrudnieniu więźniów przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na terenie zakładu karnego na podstawie skierowania,
w zakresie nadzoru Państwowej Inspekcji
Pracy nad warunkami pracy, istnieje problem dotyczący stosowania środków prawnych. W przypadku przeprowadzenia kontroli przepisy Kodeksu karnego wykonawczego nakazujące w sposób ogólny stosowanie przepisów bhp w odniesieniu
do wszystkich więźniów, w tym również
wykonujących prace na podstawie skierowania na terenie zakładu karnego, nie
mogą stanowić podstawy prawnej do wydania nakazu przez inspektora pracy.
Problem jest o tyle złożony, że ustawodawca nie przewidział wydania aktu wykonawczego w tym zakresie. W związku
z tym konieczne jest podjęcie prac legislacyjnych w celu jego rozwiązania.
Artur Brzeziński
OIP Lublin

Przypisy
1

wania przydzielonej pracy, szkoli w zakresie przepisów bhp, przepisów przeciwpo żarowych oraz obsługi ma szyn
i urządzeń, zapoznaje się z podstawowymi zasadami i nor mami pracy (art. 122a
§ 1 K.k.w.). Więzień ma obowiązek pracować sumiennie i wydajnie, przestrzegać dyscypliny i regulaminu pracy, przepi sów po rząd kowych, prze ciw po ża ro wych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dbać o porządek w miejscu
pracy, jak również o stan obsługiwanych
maszyn i urządzeń (art. 122a § 2 K.k.w.).
Przewidziane w Kodeksie kar nym wykonawczym rozwiązania prawne wskazują,
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ją, wykonują prace remontowe. Przy realizacji tych prac więźniom również należy
zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W konsekwencji, jeżeli przepisy bhp przy danej pracy wymagają zapewnienia środków ochrony indywidualnej, powinno się więźnia w te środki wyposażyć np. w odzież ochronną typu fartuch, rękawice. Dostarczone środki
ochrony indywidualnej powinny posiadać
deklarację zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania
oraz wymaganiami określonymi stosownymi przepisami. Wymienione obowiązki
obciążają zakład karny.

Dz. U z 2007 r. Nr 89, poz. 589
z poźn. zm.
2
Dz. U z 2005 r. Nr 54, poz. 276
z późn. zm.
3
Uzasadnienie uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2007 r. cyt. Senat uznał za wskazane
poszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących sprawowania
nadzoru i kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Poprawka nr 3 umożliwi Inspekcji nadzór
i kontrolę przestrzegania tych obowiązków wobec osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, które wykonują pracę na terenie tych zakładów.
4
Dz. U z 1997 r. Nr 90, poz. 557
z późn. zm.
5
6.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, Dz. U z 2004 r. Nr 27, poz. 242
z późn. zm.
6
Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski, Komentarz do art. 121 Kodeksu karnego wykonawczego, Lex.
I P 6-7/2012

Inspekcja
na Autostradzie
Pod patronatem honorowym ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Głównego Inspektora Pracy,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Krajowej Izby
Gospodarczej oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa odbyła się w Kielcach od 8 do 11 maja br.
XVI edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.
Zakres branżowy targów był bardzo szeroki – wystawcy prezentowali sprzęt i materiały do budowy dróg i rozwiązania dla infrastruktury transportu drogowego. Na stoiskach wystawienniczych
można było zobaczyć prezentacje systemów zarządzania ruchem
oraz systemów bezpieczeństwa i ostrzegania o niebezpieczeństwie,
ekrany dźwiękoszczelne oraz technologie ochrony środowiska. Pełną gamę usług i ofert przygotowały także licznie firmy projektowe
i wykonawcze z branży budownictwa drogowego.
Zwiedzający targi, oprócz obejrzenia najnowocześniejszego
sprzętu, mogli uczestniczyć w konferencjach dotyczących m.in.
innowacyjnych rozwiązań w branży drogowo-mostowej oraz budowy i utrzymania sieci drogowej, a także bezpieczeństwa technicznego wykonywania inwestycji.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował seminarium
pod hasłem „Buduj bezpiecznie – stop wypadkom”, którego głównym celem było przedstawienie nieprawidłowości w zakresie bhp
przy budowie dróg, zaistniałych wypadków związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych oraz dobrych praktyk w zakresie
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Uczestników spotkania zapoznano z zagadnieniami dotyczącymi nadzoru nad warunkami pracy oraz z praktycznymi rozwiązaniami odnośnie bezpiecznych metod wykonywania pracy w budownictwie.
Prezentowali je inspektorzy pracy OIP w Kielcach oraz zaproszeni goście reprezentujący organy dozoru technicznego i nadzoru
budowlanego. W trakcie seminarium udostępniono zebranym wydawnictwa PIP z zakresu bezpieczeństwa pracy w budownictwie,
oceny ryzyka zawodowego oraz prawa pracy.
W konferencji uczestniczyli: Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy, Janusz
Czyż, okręgowy inspektor pracy w Kielcach oraz zaproszeni
przedstawiciele przedsiębiorstw branży budowlanej, społecznej inspekcji pracy, związków zawodowych, Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne, przy którym specjaliści OIP udzielali
porad z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bhp. Zainteresowanym przekazywali wydawnictwa PIP poruszające kwestie bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót budowlanych.
M. Kosiba, J. Janusz
OIP Kielce
6-7/2012 IP
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XVI edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa
Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA odbyła się od
8 do 11 maja br. w Kielcach. Wystawie towarzyszyły
Międzynarodowe Targi Infrastruktury TRAFFIC-EXPO,
Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz IV Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA. W imprezie uczestniczyło ponad 800 wystawców krajowych i zagranicznych, prezentując swoje wyroby na powierzchni 33 tys. m. kw. Ekspozycje
targowe odwiedziło ponad 20 tys. osób.

Inspekcja na Autostradzie

Przystawne
i rozstawne
Waldemar Korczak

Kupując drewnianą drabinę, warto pamiętać, że nie powinna
być pomalowana farbą kryjącą. Może ona bowiem skutecznie
ukryć ślady pęknięć, ubytków po sękach, gnicia lub uszkodzenia przez korniki. A przecież mogą one doprowadzić do groźnych w skutkach wypadków.
W artykule zostaną omówione zagadnienia dotyczące drabin przystawnych i rozstawnych przeznaczonych do prac krótkotrwałych o niewielkim zakresie, używanych
na co dzień w zakładach pracy oraz na terenie placów budów. Nie dotyczy natomiast
drabin mocowanych na stałe np. na budynkach, urządzeniach, konstrukcjach, obiektach lub pojazdach, a także drabin specjalnych o szczególnym przeznaczeniu zawodowym, jak drabiny strażackie, drabiny dachowe bądź też przejezdne; magazynowych
i schodów.
Przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.
U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające
do prawa krajowego przepisy dyrektywy
maszynowej nr 2006/42/WE weszły w życie 29 grudnia 2009 r. Wynika z nich jednoznacznie, że drabina nie jest maszyną, więc
producent nie musi wystawiać deklaracji
zgodności oraz nanosić znaku CE. Do drabin nie mają też zastosowania jakiekolwiek
dyrektywy oraz przepisy szczegółowe. Dlatego drabina – jako wyrób – powinna odpowiadać jedynie wymaganiom przepisów
ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
Wskazana ustawa określa ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów,
a także obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz zasady i tryb sprawowania nadzoru w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek. Zapisy
ustawy stosuje się m.in. do produktów, dla
których przepisy odrębne nie określają
szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Do tej kategorii należy zakwalifikować właśnie drabiny. Zgodnie z ustawą
produktem bezpiecznym jest taki, który
w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach
jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania, a także, w zależności od rodzaju,
sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konser wacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza za-
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grożenie znikome, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające
wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Przy ocenie
bezpieczeństwa należy uwzględnić:
● cechy produktu, w tym jego skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, a także – biorąc pod uwagę jego rodzaj
– instrukcję instalacji i konser wacji;
● oddziaływanie na inne produkty, jeżeli można w sposób uzasadniony przewidzieć,
że będzie używany łącznie z nimi;
● wygląd, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania i postępowania z produktem zużytym
oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje;
● kategorie konsumentów narażonych
na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze.
W przypadku, gdy brakuje szczegółowych
przepisów Wspólnoty Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa określonego produktu,
uznaje się go za bezpieczny po wprowadzeniu na rynek polski, jeżeli spełnia szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa
określone odrębnymi krajowymi przepisami. Domniemywa się, że produkt zgodny
z normami zharmonizowanymi w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności
jest produktem bezpiecznym w zakresie wymagań objętych tymi normami. W przypadku braku przepisów lub norm zharmonizowanych, albo jeżeli produkt nie jest zgodny
z normami zharmonizowanymi, bezpieczeństwo produktu ocenia się w szczególności
z uwzględnieniem:
● spełniania przez niego dobrowolnych
norm krajowych państw członkowskich Unii
Europejskiej przenoszących nor my europejskie, innych niż normy zharmonizowane
w rozumieniu przepisów o systemie oceny
zgodności;
● spełniania przez produkt Polskich
Norm;
● zaleceń Komisji Europejskiej określających wskazówki co do oceny bezpieczeństwa produktu;

● obowiązujących w danym sektorze zasad dobrej praktyki odnoszących się do bezpieczeństwa produktów;
● aktualnego stanu wiedzy i techniki;
● uzasadnionych oczekiwań konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.
W przypadku drabin należy posługiwać
się nieobligatoryjnymi Polskimi Normami:
● PN-EN 131-1+A1: 2011 Drabiny -Część 1: Terminologia, rodzaje, wymiary
funkcjonalne (oryg.),
● PN-EN 131-2: 2010 Drabiny -- Część 2:
Wymagania, badanie, oznakowanie (oryg.),
● PN-EN 131-3: 2007 Drabiny -- Część 3:
Informacje użytkowe (oryg.),
● PN-EN 131-4: 2007 Drabiny -- Część 4:
Drabiny pojedynczo lub wielokrotnie łączone na zawiasy (oryg.).
Oznaczenie (oryg.) po tytule nor my
wprowadzone do zbioru Polskich Norm tak
zwaną metodą uznania (bez tłumaczenia
na język polski), dostępne w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.
Wskazane normy dotyczą drabin przenośnych, z wyłączeniem drabin o specjalnym
przeznaczeniu np. dla straży pożarnej i ustalają wymiary funkcjonalne, techniczne wymagania bezpieczeństwa m.in. dotyczące
stosowanych materiałów oraz warunków ich
przetwarzania w gotowy produkt, a także rodzaje badań, jakim drabina powinna być
poddana (wytrzymałość, ugięcia, skręcanie
szczebli, itp.). Z normy wynika, że drabina
powinna posiadać trwałe znakowanie zawierające:
● nazwę producenta/dostawcy;
● oznakowanie znakiem „EN 131”;
● rodzaj drabiny;
● rok i miesiąc wykonania i/lub numer
serii;
● oznaczenie nachylenia drabiny, jeżeli
to nie wynika z rodzaju budowy;
● największe dopuszczalne obciążenie.
Do drabiny powinna być załączona kompletna instrukcja użytkowania opisująca następujące zagadnienia:
● czynności przed użytkowaniem;
● pozycjonowanie i ustawianie drabiny;
● użytkowanie drabiny;
● naprawa, konser wacja i magazynowanie.
Należy więc się zastanowić, co zrobić
w przypadku drabin wykonanych we własnym
zakresie np. na placach budowy. Zgodnie
z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producentem takiej drabiny stał się
pracodawca lub też osoba, która drabinę wykonała. Wobec powyższego na osobach tych
spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa drabiny i wykonania jej zgodnie
z Polskimi Normami, zasadami dobrej praktyki oraz wiedzą techniczną.
Należy wskazać, że z § 108 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
wynika, że drabiny winny posiadać odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie. Stąd też wytrzymałość drabiny powinna być udokumentowana przez producenta, a w przypadku drabin wykonanych
na budowie wymóg ten nie jest możliwy
do udowodnienia.
Warto zauważyć, że dla drabin wyprodukowanych przed 1 maja 2004 r. obowiązkowe było przeprowadzenie certyfikacji przez
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.,
które po zakończeniu procesu certyfikacji
kończyło się oznakowaniem drabiny znakiem „B”. Od 1 maja 2004 r. ustawa z 3
kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji
(Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.) przestała obowiązywać, a tym samym i obowiązkowa certyfikacja na znak bezpieczeństwa.
Wymagania bezpieczeństwa przy eksploatacji drabin zostały określone w następujących aktach prawnych:
● rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Po nowelizacji rozporządzenia, która miała miejsce w 2007 r.
(Dz. U. z 2007 nr 49 poz. 330) § 50 ust. 1

i 2 otrzymał następujące brzmienie: „Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne
powinny spełniać wymagania określone
w Polskich Normach. Drabiny przenośne
powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób niestwarzający zagrożeń dla ich użytkowników i osób przebywających w pobliżu. Wymagania bezpieczeństwa przy stosowaniu drabin są określone
w przepisach w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy”. Uchylony został poprzedni zapis o następującej treści:
„Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania Polskich Norm. Przy używaniu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności:
1) stosowanie drabin uszkodzonych;
6-7/2012 IP

2) stosowanie drabiny jako drogi stałego
transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg;
3) używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem;
4) używanie drabiny rozstawnej jako
przystawnej;
5) ustawianie drabiny na niestabilnym
podłożu;
6) opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów niezapewniające stabilności drabiny;
7) stawianie drabiny przed zamkniętymi
drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte
na klucz od strony ustawianej drabiny;
8) ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń – w sposób stwarzający zagrożenia dla pracowników używających drabiny;
9) wchodzenie i schodzenie z drabiny
plecami do niej;
10) przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę.
Drabina przystawna powinna wystawać
ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co
najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°.
Wydaje się jednak, że nie powinniśmy zapominać o wytycznych dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji drabin określonych
w uchylonym przepisie i w związku z tym
traktować je jako obowiązujące zasady bhp.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy
traktuje drabinę, która wyprodukowana została przed 1 maja 2004 r. jako „maszynę”,
podobnie jak pozostały sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości. Jest to pewna konsekwencja w tłumaczeniu tzw. dyrektywy
narzędziowej nr 2009/104/WE z dnia 16
września 2009 r. dotyczącej minimalnych
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego podczas pracy. Dyrektywa ta bowiem nie operuje definicją „maszyny”, a pojęciem „sprzętu
roboczego”. Użycie w krajowym przepisie
zwrotu „maszyna” oznaczającego wszelkie
maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas
pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy
na wysokości, w szczególności drabiny
i rusztowania, koreluje bezpośrednio z zapisem przepisów ogólnych, z których wynika,
że montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać
się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej.
Tym samym drabiny powinny być eksploatowane zgodnie z wytycznymi produ-

centa. Zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem drabiny muszą spełniać jedynie minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy i nie ma obowiązku oznaczania ich
znakiem CE. Z treści rozporządzenia wynika, że do pracy na wysokości mogą być wykorzystywane drabiny jako stanowiska robocze, jedynie w warunkach, w których wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego
sprzętu roboczego nie jest uzasadnione
z powodu niskiego poziomu ryzyka i krótkotr wałego ich wykorzystania albo istniejących okoliczności, których pracodawca nie
może zmienić.
Reasumując przytoczone przepisy i argumenty łatwo dojść do wniosków, że drabiny:
● muszą być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania;
● (przenośne) muszą opierać się na stabilnym, trwałym, posiadającym odpowiednie
wymiary, nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej oraz były zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim będą użytkowane;
● (zawieszane) muszą być zaczepione
w bezpieczny sposób, tak aby zapobiec,
z wyjątkiem drabin linowych, ich przemieszczaniu lub bujaniu;
● używane jako środki dostępu muszą
być dostatecznie długie, tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu,
chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy;
● wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane w taki sposób, aby
zapobiec przemieszczaniu się ich różnych
części względem siebie;
● (przejezdne) przed ich użyciem muszą być pewnie unieruchomione.
Poza tym należy pamiętać:
● aby przez cały czas była zapewniona
możliwość bezpiecznego uchwycenia poręczy i wsparcia pracowników w szczególności, jeśli ładunek ma zostać ręcznie przeniesiony na drabinie, nie może to przeszkadzać pracownikowi w bezpiecznym trzymaniu się poręczy;
● że przenośne drabiny muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się
w trakcie ich użytkowania za pomocą urządzeń przeciwpoślizgowych przy gór nych
lub dolnych końcach podłużnic albo poprzez inne rozwiązania o równoważnej skuteczności;
● o rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W zakresie eksploatacji drabin przepis ten dopuszcza wykonywanie robót malarskich przy użyciu
drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczającej 4 m, a robót ciesielskich
do 3 m od poziomu podłogi oraz wprowadza
zakaz wykonywania robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych. Przy czym
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Przykład zawiadomienia:
należy pamiętać, aby drabiny zabezpieczyć
przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.
Na zakończenie warto przypomnieć odstawowe zasady i reguły przydatne przy codziennej eksploatacji drabin:
● dobrać odpowiednią drabinę do zaplanowanego zadania oraz zapoznać się z jej instrukcją i wytycznymi do eksploatacji;
● drabina może być użytkowana wtedy,
gdy jest w pełni sprawna technicznie, posiada kompletne zabezpieczenia i nie wykazuje jakichkolwiek uszkodzeń;
● przechowywać drabiny w sposób nienarażający na działanie czynników atmosferycznych;
● nie obciążać drabiny ciężarem poziomym większym niż 150 kg;
● drabiny mogą być użytkowane po stronie, po której się wchodzi, tylko przez jedną osobę;
● nie wychylać się zbytnio w sposób powodujący utratę stabilności drabiny – środek ciężkości ciała powinien znajdować się
między podłużnicami;
● należy zapewnić asekurację przez drugą osobę ubezpieczającą;
● należy zachować zasadę trzech punktów podparcia; ręce – stopy;
● oznakować strefę niebezpieczną
w przypadku zagrożenia spadania przedmiotów z wysokości;
● raczej nie nosić narzędzi i materiałów
podczas wchodzenia po drabinie (stosować
pasy na narzędzia), poprosić o nie osobę
ubezpieczającą/asekurującą;
● wprowadzać przerwy w przypadku konieczności wykonywania dłuższej pracy
na drabinie – praca nie powinna być wykonywana dłużej niż przez maksymalnie
30 minut, jeśli ciało pozostaje w jednej, nieruchomej pozycji,
● zabezpieczyć przed możliwością upadku z wysokości wszelkie przedmioty, które
pracownik może upuścić podczas pracy;
● nie przesuwać i nie poprawiać drabiny
w sytuacji, gdy pracownik już się na niej
znajduje;
● nie korzystać z trzech ostatnich szczebli w przypadku drabin przystawnych oraz
z dwóch ostatnich stopni drabiny rozstawnej,
o ile nie ma odpowiedniego uchwytu dla rąk;
● nie korzystać z trzech ostatnich stopni drabiny rozstawnej jednostronnej lub
dwustronnej, w której stopień stanowi jednocześnie szczyt drabiny;
● regularnie konser wować oraz prowadzić okresowe kontrole i przeglądy;
● do pracy może być dopuszczona osoba
posiadająca odpowiednie badania lekarskie
zawierające stwierdzenie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz przeszkolenie bhp.
Waldemar Korczak
OIP Katowice
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Uwaga
na fałszywe uprawnienia

Anetta Ranosz

Kontrole sposobu prowadzenia prac budowlanych przy użyciu
ciężkiego sprzętu budowlanego dotyczą w zasadzie sprawdzenia organizacji stanowisk pracy, sposobu wykonywania
prac oraz posiadania stosownych uprawnień kwalifikacyjnych
przez operatorów maszyn budowlanych. Inspektor pracy nie
wnika, czy okazane dokumenty są autentyczne. Tymczasem
rynek w tym zakresie niesie wiele niespodzianek, gdyż znacznie łatwiej kupić uprawnienia niż przejść procedurę ich uzyskania, z czego korzysta pewna grupa pracowników.
Taka odważna teza potwierdzona jest
doświadczeniami kontrolnymi. Od kilku
lat na terenie śląska wyrywkowo dokonujemy kontroli autentyczności okazywanych dokumentów i stwierdzamy przypadki ich fałszowania. Dotyczy to zarówno całych książeczek operatorów, jak również poszczególnych wpisów.

Zaskakujące
wyniki kontroli
Kontrola robót drogowych przeprowadzona pod koniec ubiegłego roku przyniosła zdumiewające wyniki. Na przełomie listopada i grudnia 2011 roku, na śląsku,
prowadzono czynności kontrolne na terenie budowy drogi ekspresowej (kontrola
dotyczyła niewielkiego odcinka tzw. węzła). Generalnym wykonawcą robót była
duża fir ma budowlana znana nie tylko
na polskim rynku. W trakcie prowadzonych czynności dokonano weryfikacji
przedkładanych przez operatorów uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn
budowlanych. Część z okazanych książeczek z uprawnieniami kwalifikacyjnymi
wzbudziła podejrzenia co do ich autentyczności tj.: inny odcień koloru okładki

książeczki, większe marginesy wokół białej, wewnętrznej części okładki; w książeczkach wydanych na podstawie zarządzenia widniały wpisy świadczące o nabyciu uprawnień po 2001 roku, czyli w okresie, kiedy podstawą prawną do nabycia
uprawnień było obowiązujące obecnie rozporządzenie (itp.). Ponieważ inspektor
pracy nie ma możliwości zatrzymania (zabezpieczenia) podejrzanego dokumentu
– podczas prowadzonych czynności kontrolnych na budowie wykonano zdjęcia
książeczek, co ułatwiło zebranie wszystkich danych potrzebnych do ich weryfikacji. Jednocześnie zażądano od kierownika
budowy przedłożenia (jako załącznika
do protokołu) potwierdzonych kopii książeczek operatorów, które były okazywane
podczas kontroli. Następnie skierowano
zapytanie do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie z prośbą o zweryfikowanie przedkładanych uprawnień kwalifikacyjnych.
Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, iż siedmiu operatorów (w tym, jeden podwykonawca) posiadali uprawnienia, które nie
były nabyte zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Część pracowników posiadała sfałszowane wpisy do oryginalnych ksią-

Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263) maszyny robocze, o których mowa w załączniku
nr 1 do ww. rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
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żeczek, a część operatorów posługiwała
się książeczkami sfałszowanymi w całości.
Przykładowo jeden z operatorów przedłożył książeczkę, która zawierała wpisy
uprawniające do obsługi pięciu różnych
maszyn budowlanych. Z przesłuchania
operatora wynikło, iż zakupił książeczkę
wraz z wpisami potwierdzającymi posiadane uprawniania kwalifikacyjne. Po otrzymaniu informacji z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie należało wrócić na budowę
i wezwać do biura kierownika operatorów budowy, którzy posługiwali się sfałszowanymi dokumentami. Operatorów
wezwano w celu ponownego okazania dokumentów. Z wezwanych operatorów,
czterech stawiło się z książeczkami,
a trzech oświadczyło, iż zagubili te dokumenty. W trakcie wykonywania czynności
wezwano funkcjonariuszy Policji, którzy
zabezpieczyli cztery podejrzane dokumenty, a następnie po przesłuchaniu operatorów i inspektora pracy skierowali zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wobec pozostałych trzech operatorów, którzy zniszczyli dowód przestępstwa, inspektor pracy, na podstawie przygotowanych wcześniej potwierdzonych kopii książeczek
operatorów, skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 1/12 Głównego Inspektora Pracy
z dnia 18 stycznia 2012 r.

Jak sprawdzić
autentyczność
uprawnień?
W celu zweryfikowania autentyczności
uprawnień kwalifikacyjnych należy zwrócić się z zapytaniem do Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673; War-

Prokuratura Rejonowa
w ………………………..

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 Kodeksu karnego przez
(imię i nazwisko operatora) ……………...........................................……………………...

UZASADNIENIE
(Opis stanu faktycznego) Np. Podczas prowadzonej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp przy wykonywaniu robót budowlanych
na budowie …........….., stwierdzono, iż operator ciężkich maszyn budowlanych tj. (imię
i nazwisko operatora), w celu użycia za autentyczny przedłożył inspektorowi pracy podrobioną książeczkę (lub podrobiony wpis w książeczce) operatora ciężkich maszyn budowlanych uprawniającą do obsługi tych maszyn.
W trakcie kontroli stwierdzono, że (opisać stan faktyczny) ................................
..............................................................................................................................
Powyższe fakty uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 Kodeksu karnego …………………………………………........................................ (wskazanie
naruszonego przepisu Kodeksu karnego lub innej ustawy przewidującej odpowiedzialność karną)
W związku z powyższym zawiadomienie jest uzasadnione.
Dodatkowo informuję, że zgodnie z przepisem art. 49 § 3a Kodeksu postępowania
karnego będę wykonywał prawa pokrzywdzonego w tej sprawie.
Ponadto na podstawie przepisu art. 325e § 1a Kodeksu postępowania karnego
w przypadku odmowy wszczęcia postępowania lub umorzenia postępowania, składam
wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem.
…………………................………..…
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

szawa; e-mail: szkolenie@imbigs.pl (e-mail należy wysłać drogą służbową tj. przez
kancelarię OIP-u).
Zapytanie winno zawierać wszystkie
dane spisane z książeczki lub można dołączyć kopię całej książeczki, gdyż ważne
są następujące dane:
● imię i nazwisko operatora,
● nr personalny z książeczki,
● imię ojca,
● datę i miejsce urodzenia,
● posiada uprawnienia np.:
– koparki jednonaczyniowe do 0,8m3;
klasa trzecia; nr 83448 z dnia ..........
Jak wynika z doświadczeń kontrolnych,
badanie autentyczności przedkładanych

w trakcie kontroli dokumentów do łatwych nie należy. Inspektor pracy zgodnie
z art. 304 § 2 K. p. k winien niezwłocznie
zawiadomić o popełnieniu przestępstwa
prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania
przestępstw lub do czasu wydania przez
ten organ stosownego zarządzenia, aby
nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. W praktyce wiąże się
to z wezwaniem Policji, która zabezpiecza
podejrzany dokument. Weryfikacja autentyczności uprawnień również wymaga czasu i utrudniona jest tym, iż sprawdzenia
nie można dokonać telefonicznie (ochrona danych osobowych). Niemniej jednak,
mimo utrudnień warto zająć się tym tematem, gdyż przybiera on znaczne rozmiary i niewątpliwie ma duży wpływ
na bezpieczeństwo pracy. Jako dobrą
praktykę należałoby przyjąć, iż w sytuacji, gdy prowadzimy kontrole związane
z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z udziałem maszyny
budowlanej dokonujemy weryfikacji autentyczności posiadanych uprawnień kwalifikacy
Anetta Ranosz
OIP Katowice
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Góra na dole

konstrukcji drzwi z powodu odstającej
od metalowych elementów pleksy. Ten
tag wypełniła osoba pracująca w laboratorium, co oznacza, że każdy w zakładzie
może zgłosić niezgodność. Na zawieszce
znalazła się sugestia, co do dalszego działania i wskazanie osoby, która wykona naprawę. Po jej dokonaniu znajdzie się
na niej również adnotacja, co i kiedy osoba ta zrobiła.
Realizacja tagów związanych z małymi
usterkami dopuszcza dłuższy termin. Naprawa musi się odbyć w ciągu miesiąca.
W pierwszej kolejności wykonywane są tagi, które dotyczą bezpieczeństwa i jakości.
One w żadnym razie nie mogą czekać i muszą być rozwiązane w ciągu trzech dni.

Kluczyki pod kluczem

Do zakładu produkującego naturalną wodę mineralną „Nałęczowianka”, należącego do grupy
Nestle Waters Polska SA, przyjechała z całej Europy kadra zarządzająca najwyższego szczebla. Zamieniła eleganckie garnitury i białe koszule na ubranie robocze i przez cały dzień,
pod okiem specjalistów zakładu, czyściła pilotażową linię produkcyjną. Śrubka po śrubce,
część po części. To było rok temu.
Od roku w „Nałęczowiance” wdrażany
jest system TPM, dotyczący kompleksowego zarządzania wydajnością, w skład
którego wchodzi również bezpieczeństwo.
Proces ten rozpoczęła, dobrze zapamiętana przez załogę zakładu, wizyta kierownictwa, która w dosłownym znaczeniu miała
charakter roboczy. Wiązała się bowiem
również z zaangażowaniem VIP-ów z grupy Nestle Waters do czyszczenia i poprawy działania pilotażowej linii produkcyjnej. Nie było to pokazowe działanie, lecz
wiązało się z ideą systemu TPM, który
wywodzi się z japońskiej „Toyoty”. Zakłada on np., że za daną linię produkcyjną
czy urządzenie odpowiedzialny jest operator czy kierownik linii, ale również sam
szef zakładu angażuje się w działania bezpośrednie. Chcąc więc pokazać pracownikom, że zarządzającym także zależy, aby
linia była w kondycji pozwalającej bezpiecznie i wydajnie oraz najlepiej od strony jakościowej produkować, wszyscy dyrektorzy – w myśl zasad TPM – realnie,
bo własnoręcznie przyczynili się do tego
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w jakimś stopniu. Ich zadanie polegało
na doprowadzeniu urządzenia do stanu,
w jakim było ono w momencie pier wotnego uruchamiania w nałęczowskim zakładzie, gdy kilka lat wcześniej kupiono linię
produkcyjną. Podczas przeglądu z udziałem dyrekcji, rozkręcania i czyszczenia
linii szukano defektów maszyny, które
mogły mieć wpływ, tak na efektywność,
jak i jej bezpieczeństwo.

System tagowania
Zarządzający zakładem w Nałęczowie
są fachowcami, znają się na maszynach
i urządzeniach, również na pracy linii produkcyjnej. Bez problemu zauważyli takie
usterki, jak np. niepodczepiony przewód
sygnałowy czy urwane mocowanie od fotokomórki podczas wspomnianego czyszczenia linii, którym rozpoczęli system tagowania, czyli oznaczania zawieszkami maszyn
w miejscach występowania jakieś niezgodności. Wiązało się to również z ich opisaniem i zaplanowaniem usunięcia usterki.

Maszynę oceniano w takich kategoriach, jak: bezpieczeństwo, warunki podstawowe 5S, małe usterki, miejsca trudno
dostępne, źródło zanieczyszczeń i jakość.
Dwu rodzajom tagów odpowiadały kolory:
czer wony i niebieski. Pierwsze, przeznaczone wyłącznie dla działu technicznego,
dla mechaników i elektryków. Niebieskie
zaś adresowane głównie do operatorów.
Podczas 12 godzin czyszczenia linii zawieszono 350 tagów, a więc różnego rodzaju niezgodności. Usterki możliwe
do usunięcia od ręki, robiono na bieżąco,
pozostawiając jednak w tym miejscu informacje w odpowiednim kolorze. Tak było
z np. z uzupełnieniem brakującej nakrętki przy kołku, który mocuje maszynę
do podłoża. Drobiazg, którego nikt wcześniej nie dostrzegał, został zauważony
podczas spektakularnego czyszczenia linii
numer sześć.
Zawieszki z oznaczeniami anomalii są
teraz przechowywane jako dokumentacja. Szef produkcji, Mirosław Sołyga pokazuje jedną z nich, dotyczącą niestabilnej
I P 6-7/2012

Jest takie miejsce w zakładzie produkującym wodę „Nałęczowianka”, w którym
każdy pracownik może wstrzymać przejazd wózków akumulatorowych. To odcinek produkcji, który kiedyś był szczególnie niebezpieczny, gdyż ktoś, kto chciał
przez niego przejść, nie widział nadjeżdżającego wózka. Problem ten rozwiązali sami pracownicy. Wymyślili, żeby na początku i końcu trasy zamontować sygnalizację świetlną, uruchamianą przy wejściu
i wyjściu z tej strefy. Teraz, gdy pojawia
się tam pieszy, zapala czerwoną sygnaliza-

Wózków również dotyczyło kolejne rozwiązanie, które wprowadzono w związku
z transportem wysokich ładunków. Usytuowane z przodu, ograniczały widoczność
kierującemu wózkiem. Dlatego tam, gdzie
było to konieczne, wymieniono wózki
na ładowane z boku. Następnym udogodnieniem służącym bezpieczeństwu operatorów wózków, którzy przemieszczają
się po terenie rozległych magazynów „Nałęczowianki”, było zainstalowanie specjalnych, podwieszonych pod sufitem, luster
w kształcie dużych mis. Niczym lustrzane
żyrandole można je podziwiać, przechodząc antresolą przez magazyn. Na niej
właśnie znajdują się wszystkie ciągi komunikacyjne dla pieszych. Podwieszone metalowe przejścia z wysokimi balustradami
nie tylko doskonale zabezpieczają chodzących tędy ludzi, ale w razie potrzeby
umożliwiają obser wację pracy na tym odcinku. Ma to szczególne znaczenie, gdy
do magazynu podjeżdżają olbrzymie samochody z przyczepami, które muszą
szczelnie wpasować się w otwory, przez
które już na terenie zakładu, jest załadowywany towar. Przy każdym z takich stanowisk znajdują się oddzielne wejścia dla
kierowców, którzy na czas załadunku muszą zabezpieczyć blokadami koła samochodów. Muszą też pozostawić w specjalnej, zamykanej skrzyneczce kluczyki
do auta, by nikt w tym czasie nie mógł go
uruchomić.

To nie „widzimisię”

cję świetlną widoczną na obu końcach
trasy. To dla obsługujących wózki oznacza
„stop”. Pieszy, opuszczając ten odcinek,
wyłącza sygnalizację, tym samym daje pozwolenie do wjazdu wózków. Ten prosty
zabieg wyeliminował poważne zagrożenie
związane z możliwością kolizji człowieka
z wózkiem przewożącym różne ciężary.
6-7/2012 IP

Zdaniem szefa produkcji „Nałęczowianki” w Polsce wciąż jeszcze podejście
do zagadnień bezpieczeństwa pracy, tak
jak i jakości produkcji, jest na bardzo niskim poziomie. Gdy sześć lat temu zakład wszedł do grupy Nestle, to – by wdrożyć nowe rozwiązania – kadra kierownicza, jak i operatorzy z Polski odbyli szkolenia w innych zakładach w Europie,
w których funkcjonowały różne systemy
służące m.in. bezpieczeństwu. Ich wprowadzenie w lubelskiej firmie obywało się
czasami z pewnymi oporami.
– Początkowo oburzaliśmy się, że będziemy musieli np. namalować linie poziome w całym zakładzie, żeby pracownicy
wiedzieli, którędy mogą chodzić. To budziło w nas zdziwienie, gdyż wszyscy dokładnie wiedzieliśmy, którędy należy chodzić – wspomina szef produkcji. Szybko
jednak w zakładzie przekonano się, że
nawet te najprostsze rozwiązania przynoszą efekty. Zobaczyła to również załoga,

której nie trzeba było nakłaniać do stosowania rozmaitych, nowych procedur. Pracownicy zrozumieli, że namalowane trasy
komunikacyjne służą ich bezpieczeństwu,
a nie są „widzimisię” kogoś z zewnątrz.
Pomogła rozmowa, a nie nakazy czy zakazy. Bardzo ważne przy tym jest, by sami
zarządzający zdawali sobie sprawę, że

przy konieczności nadgonienia planów,
a więc pośpiechu, w sposób naturalny rodzi się potrzeba „chodzenia na skróty”.
Ono również musi być bezpieczne, a gwarantować to mają kolejne, wdrażane
w „Nałęczowiance” systemy bezpieczeństwa.
Szef produkcji sam o sobie mówi, że
jest jak niewierny Tomasz. Żeby polecić
pracownikom zastosowanie konkretnych
rozwiązań, musi być do nich całkowicie
przekonany. Musi wiedzieć, po co ma je
wdrożyć, jak i za ile. Musi też zobaczyć
i sam sprawdzić, jak one w praktyce funkcjonują. Był na kilku szkoleniach organizowanych przez Nestle, również we włoskiej firmie, która wyprzedza nałęczowski
zakład, jeśli chodzi o system TPM. Tam
działa on w takiej wersji, jaka powinna być
wprowadzona docelowo w „Nałęczowiance”. Wspomina, jak z trwającego tydzień
szkolenia, pierwszy dzień był poświęcony
wyłącznie bezpieczeństwu. Mógł wówczas
zobaczyć m.in., jak: pozabezpieczano maszyny, powyznaczano drogi bezpieczeństwa czy w jaki sposób przeszkolono ludzi, by nie traktowali tego obowiązku
na „odczepnego”. Te informacje wykorzystał w polskiej firmie, gdzie obecnie
np. szkolenia dotyczące używania substancji chemicznych należą do wzorco-
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wych. Dotyczą one wszystkich pracowników i odbywają się przynajmniej raz w roku. Osoby, które mają większy kontakt
z chemią, są szkolone częściej. Zwykle nie
rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Nie
sprowadzają się tylko i wyłącznie do teorii. Odbywają się także prezentacje zdjęć
związanych z wypadkami, na których widać np., jak wygląda oko zalane ługiem
czy kolano po kontakcie z kwasem azotowym. To robi naprawdę duże wrażenie
i z pewnością bardziej przemawia do wyobraźni. Dlatego pracownicy w różnych
miejscach zakładu mogą na co dzień natknąć się na obrazki takich wypadków,
do których może dojść na danym odcinku
produkcji. One są dość drastyczne, ale
przynoszą oczekiwany efekt w postaci
braku wypadków i urazów.

Przodem do wyjazdu
Wejścia i wyjścia z zakładu, i to nie tylko tam, gdzie odbywa się produkcja, są zabezpieczone elektronicznie. Wszystkie
osoby z zewnątrz już w portierni, w której przez całą dobę pracuje ochrona, muszą przejść szkolenie. Muszą też rozwiązać test sprawdzający, by uzyskać zgodę
na przebywanie na terenie firmy, o nazwie kojarzącej się z lubelskim uzdrowiskiem. Zmotoryzowani pracownicy dobrze wiedzą, a goście są na tym etapie instruowani, w jaki sposób, i w którym sektorze mogą zaparkować samochód. Wszyscy, obowiązkowo przodem do wyjazdu.
To nie jest, jakby się mogło wydawać, żaden biurokratyczny wymysł. Tę dobrą
praktykę podpowiedziała analiza zaczerpnięta z dobrych praktyk promowanych
w ramach grupy, która między innymi
analizuje różnicę w widoczności, jaką ma
kierowca ustawiając samochód przodem
do przyszłego kierunku jazdy. Nie tylko
specjalistom od bhp uświadomiło to, jak
bardzo takie działanie może podnosić bezpieczeństwo na przykład w razie zagrożenia czy wypadku i konieczności szybkiej
ewakuacji.
Nadispektor pracy Adam Derza
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie bardzo dobrze zna zakład produkujący wodę mineralną o utrwalonej już
na rynku marce. Przez kilka lat bywał
tam regularnie i to nie tylko i wyłącznie
w związku z kontrolami. To on zaproponował, by fir ma sieci Nestle przystąpiła
do flagowego konkursu PIP pn. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.
Wybór ten uzasadniają m.in. stosowane
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tam liczne systemy bezpieczeństwa, które często wykraczają poza polskie wymagania prawne. Szefowie i kadra odpowiedzialna za bhp postanowili zmierzyć się
z tym zadaniem. Nie zraził ich fakt, że
oceniającymi w konkursie będą przedstawiciele urzędu, który na co dzień kontroluje pracodawców, wymierzając także kary. Ta konkursowa weryfikacja nie będzie
miała takiego charakteru. Ona wiąże się
doradztwem i infor macją. W „Nałęczowiance” chętnie wsłuchują się we wszelkie sugestie inspektora pracy, który ostatnio np. zauważył w jednym urządzeniu, że
nabieg taśmy na bęben w jego górnej części nie jest zabezpieczony osłoną. Potencjalnie może więc stwarzać zagrożenie,
choć zgodnie z przepisami, zakaz zbliżania się do niego, wyklucza taką sytuację.
Dla Nestle jest jednak niewystarczającym
rozwiązaniem. Dlatego na najbliższym
spotkaniu będzie ono analizowane i maszyna zostanie zabezpieczona w taki sposób, który uniemożliwi włożenie palców
w rolki z taśmą.

Zero akces
„Zero akces” brzmi zagadkowo, ale nie
dla szefa produkcji w „Nałęczowiance”,
który – pytany o kolejne inicjatywy służące bezpieczeństwu w zakładzie – wskazuje właśnie na to zadanie. Chodzi o „zero”
dostępu pracowników do ruchomych części maszyn i urządzeń. Choć nic złego nigdy przy fabrycznych maszynach się nie
wydarzyło, to zadanie jest realizowane
w całej sieci Nestle. Ma się zakończyć

wraz z rokiem 2013. Wszelkie maszyny
i urządzenia mają być tak zabezpieczone, żeby z jednej strony były proste w obsłudze pod względem operacyjnym, z drugiej zaś, by nie można było sobie zrobić
przy nich krzywdy. Mirosław Sołyga przyznaje, że nie jest to łatwe do połączenia.
Przedsięwzięcie rozpoczęto od szkoleń,
by obecnie dojść do etapu technicznego.
Wszyscy doskonale wiedzą, że żadna
maszyna nie mogłaby się znaleźć w zakładzie, gdyby nie posiadała znaku CE. Dla
szefów tej firmy, to zbyt mało, bo – jak
twierdzą – nie maszyny, a pracownicy są
jej największą wartością. Oni także najlepiej wiedzą, jak na swoim stanowisku pracy zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego sami mogą zgłaszać różne pomysły i rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa pracy.
Pięćdziesiąt na pięćdziesiąt, tak wyglądają proporcje inicjatyw pracowniczych
w stosunku do tych, wdrażanych przez
specjalistów kardy zarządzającej najwyższego i średniego szczebla.
Niektóre z pomysłów mieli możliwość
zaobser wować w innych zakładach Nestle. Dotyczy to m.in. osłon maszyn,
w które wyposażono paletyzatory. W myśl
polskich i unijnych przepisów spełniają
one wszelkie wymagania. Są przecież zabezpieczone ogrodzeniami i systemami wyłączników krańcowych oraz fotokomórek.
Pomimo tego zainstalowano na wszystkich
furtach wejściowych w ogrodzeniach dodatkowe systemy zamków i kluczy zwane
interlokami. Teraz, gdy pracownik musi
wykonać inter wencję na jednej z tych maszyn i wejść do środka, po jej wyłączeniu,

zanim otworzy drzwi ogrodzenia, musi
przekręcić dodatkowy klucz i zabrać go ze
sobą. Ta inwestycja, w warunkach odbywającej się produkcji i pracy innych urządzeń, nie była prosta i wymagała dużego
zaangażowania finansowego.
W „Nałęczowiance” ostatni raz doszło
do wypadku w 2009 roku, ale poza miejscem produkcji, na terenie zakładowego
przejścia z parkingu do części socjalnej.
Pracownik, chcąc skrócić sobie drogę,
nie poszedł istniejącymi schodkami, lecz
tymi, które były dopiero budowane. W rezultacie skręcił sobie nogę. Na produkcji
wypadek miał miejsce pięć lat temu,
w 2007 roku. Wówczas pracownik podwykonawcy uderzył się w głowę podczas
przechodzenia pod przenośnikiem, a więc
w miejscu zabronionym. Po tym zdarzeniu w zakładzie zrewidowano ponownie
wszystkie takie miejsca i rozpoczęto akcje
monitoringowe. Wcześniej powołano specjalną grupę, która przeprowadziła przegląd miejsc, w których zagęszczono liczba
przejść nad przenośnikami.

Specjalne lustra
W nałęczowskim zakładzie wody mineralnej mają trzy równe priorytety: bezpieczeństwo ludzi, jakość produkcji i wydajność. Jeśli któryś z nich zaczyna
szwankować, są podejmowane określone
decyzje. Prawo do nich, ale i obowiązek
mają np. operatorzy, którzy mogą nawet
zdecydować o zatrzymaniu produkcji, gdy
uznają to za konieczne. Tak stało się
ostatnio, gdy uszkodził się główny wyłącznik elektryczny. Wówczas zabezpieczono
szafę elektryczną od saturatora, a elektryk wymienił wyłącznik na nowy. Innym
razem zatrzymano pracę stacji, ponieważ
pojawił się jakiś błąd. Doszło do doziemieI P 6-7/2012
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nia, które było spowodowane, jak się później okazało, przewodem sygnałowym. Były zakłócenia, więc podejrzewano, że ich
przyczyną są źle pracujące zawory. Przez
trzy godziny z linii nie zeszła ani jedna butelka wody mineralnej, bo tyle trwało szukanie awarii i jej usunięcie. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy podejrzewano, że
w nowej maszynie może dojść do rozłączenia osłon. Zauważyli to pracownicy
i zaproponowali inne miejsce zaczepienia osłon. Również pracownicy wymyślili,
w jaki sposób umożliwić dojście do jednej
z maszyn, by wyeliminować przeciskanie
się obok tego urządzenia. Problem ten
ma rozwiązać przeróbka istniejących
schodów. Ich wydłużenie z zejściem
na drugą stronę ułatwi bezpieczne przechodzenie i dojście do maszyny. W podobny sposób zmodernizowano schody
do przejścia nad linią produkcyjną numer
sześć. Tam schody znajdowały się zbyt
daleko linii i ludzie musieli przemierzać
duże odległości. Zdarzało się, że chodzili
na skróty, mimo że były wyznaczone i zabezpieczone dojścia do linii produkcyjnej. Pracownicy sami zaproponowali nowe przejście, które zbudowano nad przenośnikami.
Tego typu rozwiązania wprowadzono
również w innych miejscach zakładu,
gdzie zamontowano także specjalne lustra. Dzięki nim operator linii nie musi
już przemieszczać się wiele razy w ciągu
zmiany, by sprawdzić, co dzieje się na sąsiednim odcinku. Teraz dzięki lustrom
widzi np., że wywróciły się butelki, podczas gdy wcześniej za każdym razem musiał dojść i zobaczyć, co spowodowało zatrzymanie linii.
Zwiększeniu bezpieczeństwa, ale
i komfortu pracowników miało także służyć przeinstalowanie barierek w jednym

z ciągów pieszych. Wcześniej prowadziły
one z oznakowanego przejścia przez trakt
jezdny wprost do zabudowanych drzwi,
przez które również wchodzono na halę.
Problem ten rozwiązał pomysł przesunięcia barierek w sposób, który wymuszał
podejście do drzwi z boku. Ułatwiło to
przemieszczanie się pieszych z hali na halę, a było tym bardziej istotne, że w pobliżu tego przejścia znajduje się kilkumetrowej wysokości nowoczesny paletyzator. Jego zadaniem jest pakowanie znajdujących się na paletach zgrzewek z wodą
mineralną. Robot wykonuje kilkaset obrotów na minutę, co wiąże się z charakterystycznym hałasem oraz uderzeniem fali
powietrza, która wywołuje bardzo nieprzyjemne odczucia u osób przechodzących
w pobliżu urządzenia zabezpieczonego
osłoną z drobnej, metalowej kraty. Wy-

miana jej na inną, która lepiej odizoluje ludzi od nieprzyjaznego dźwięku i uderzenia fali powietrza jest kolejnym zadaniem,
z którym zmierzą się pracownicy i zarządzający nałęczowskiego zakładu. To jedno
z wielu wyzwań, jakie sobie stawiają. Lubią je pokonywać, bo to świetnie motywuje do pracy, która wciąż ich intryguje i inspiruje, podobnie, jak udział w konkursowej rywalizacji o tytuł „Pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej”.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Kwalifikacje
przy eksploatacji maszyn rolniczych

Józef Ślósarczyk

W ciągu ostatnich lat w rolnictwie nastąpił zauważalny postęp techniczny. Nie tylko targi rolnicze – zarówno międzynarodowe, regionalne, jak i lokalne są okazją do przeglądu techniki rolniczej. Codzienność pokazuje, że nowoczesne rozwiązania techniczne nie gwarantują
bezpieczeństwa przy pracy rolniczej.
Błędy człowieka nadal są przyczyną wypadków, również śmiertelnych. Tragedie mają miejsce nawet w bardzo dobrze zorganizowanych zakładach rolnych. Informacje na ten temat na bieżąco przekazują media i internet, co umożliwia retrospektywny
przegląd tych wydarzeń i ułatwia ocenę potencjalnych zagrożeń
wypadkowych.
Wśród sprzętu rolniczego wyróżnić można ciągniki i samobieżne maszyny rolnicze. Bezpieczna praca z użyciem takiego
sprzętu jest zależna m.in. od kwalifikacji osób go obsługujących. Wątpliwości nie budzi konieczność posiadania prawa jazdy przy poruszaniu się ciągnikiem bądź samobieżną maszyną rolniczą po drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz
w strefach ruchu. Niemałe emocje może jednak wzbudzać ruch
odbywający się poza wymienionymi miejscami. Więcej wiedzy,
co do stosowania przepisów Kodeksu drogowego poza drogami
publicznymi, można uzyskać poprzez lekturę stosownego orzecznictwa sądowego.
Kolejnym problemem są tzw. kwalifikacje specjalistyczne.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20
września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263), zawiera wykaz maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych,

do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie
pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. Czasami potocznie mówi
się o nich, jak o uprawnieniach dotyczących sprzętu budowlanego. Ktoś mógłby tutaj zaoponować. Zestawienie maszyn rolniczych z budowlanymi wydaje się nieuprawnione. Czy na pewno?
Czy inspektor pracy podczas czynności kontrolnych ma absolutną pewność, jakie kwalifikacje powinien posiadać operator samobieżnej maszyny, której eksploatację stwierdzi w obrębie gospodarstwa rolnego bądź na budowie?
Popatrzmy na fotografię nr 1. Czy widząc taką maszynę
na budowie, znajdzie się ktoś, kto powie, że to ciągnik rolniczy?
Przypuszczać należy, że większość zaneguje to i stwierdzi błędnie, że jest to maszyna budowlana. Podczas czynności kontrolnych inspektor może spotkać się z ciągnikiem rolniczym wyposażonym w osprzęt nie tylko do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych, ale i do prac ziemnych bądź budowlanych.
Ta maszyna na pewno jest ciągnikiem rolniczym. Wątpliwości
znikają po obejrzeniu tablicy rejestracyjnej ciągnika, widocznej
na fotografii nr 2.
Podobne problemy nastręczają również maszyny samobieżne, których warunki techniczne umożliwiają wykonanie transportu poziomego i pionowego na budowie i w gospodarstwie rolnym. Wątpliwości mogą rosnąć proporcjonalnie do zróżnicowania osprzętu roboczego danej maszyny i możliwych funkcji użyt-

Fot. nr 1
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Fot. nr 3
kowych. Przykładem są maszyny o warunkach technicznych
specyficznych dla wielozadaniowych nośników osprzętów. Przytoczone wcześniej rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Zasada spójności prawa skłania do zwrócenia uwagi w szczególności na postanowienia § 59 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 zez zmianami z 2011 r. Dz. U. Nr 124, poz. 701). Przepis ten stanowi, że
instrukcja maszyny wprowadzonej do obrotu powinna zawierać
opis jej zastosowania zgodnie z przeznaczeniem. Wydaje się
oczywiste, iż z przedstawionej normy prawnej jednoznacznie będzie wynikał obowiązek posiadania określonych kwalifikacji.
Możemy się spotkać z maszynami (fot. nr 3) różnie nazwanymi

Fot. nr 5

Fot. nr 2
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Fot. nr 4
przez producentów, np. ładowaczem teleskopowym, który zgodnie z instrukcją producenta jest przewidziany do wyłącznie
prac rolniczych lub podobnych, związanych z przemieszczaniem
ładunków.
Dylematy kwalifikacyjne mogą pojawić się przy konfrontacji
z typowymi budowlanymi wielozadaniowymi nośnikami osprzętów (fot. nr 4), zwłaszcza pracującymi w tym samym miejscu, co
maszyny rolnicze. Warto zauważyć, że osprzęt określonej maszyny budowlanej może być znacznie skromniejszy, niż osprzęt
większego ciągnika rolniczego (fot. nr 5). Należy nadmienić, że
czołowe ładowacze ciągnikowe mają duże możliwości, np. wysokość podnoszenia może przekraczać nawet 4 m.
Przedstawione rozważania mogą nie wydawać się tak oczywiste w sytuacji braku instrukcji obsługi producenta danej maszyny. Dość często ma to miejsce w przypadku maszyn pojawiających się na wtórnym rynku unijnym. W praktyce, po nabyciu maszyny na kredyt, nie lada wyzwaniem może być dodatkowa opłata kilkuset złotych za oryginalną instrukcję. Należy zatem
zwracać szczególną uwagę na analizowanie instrukcji oryginalnych dla poszczególnych rodzajów maszyn w celu rozstrzygnięcia zakresu wymaganych kwalifikacji. Niespełnienie obowiązku posiadania kwalifikacji przez operatora maszyny pociąga za sobą określone sankcje dla pracodawcy, w tym wynikające ze skierowania operatora maszyny do innych prac.
Duża funkcjonalność ciągników rolniczych i maszyn transportu rolniczego powoduje, że mają one zastosowanie w wielu podmiotach gospodarczych kwalifikowanych do różnych gałęzi gospodarki.
Stereotypowe traktowanie ciągnika jako typowej maszyny
rolniczej może nie być słuszne, bowiem często znajduje on zastosowanie przy innych pracach, w tym budowlanych, w zależności od zastosowanego osprzętu. Analiza zakresu planowanych
prac i użytego osprzętu pozwoli na poprawne ustalenie wymaganych kwalifikacji.
Józef Ślósarczyk
OIP Opole
Fot. autor
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Biobójcze pod kontrolą?
– głos w sprawie
Romuald Stempski

Przepisy sanitarne wymuszają na pracodawcach stosowanie produktów biobójczych w celu
utrzymania odpowiedniego standardu sanitarnego produktów spożywczych (dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością, dezynfekcja wody pitnej), przy konserwacji materiałów i wyrobów (garbowanie skóry, impregnacja drewna), przy zwalczaniu szkodników czy
utrzymania higieny człowieka (dezynfekcja wody w basenie kąpielowym, w systemach klimatyzacyjnych, toaletach, itp.). Inspekcja pracy kontroluje zakłady, które stosują produkty biobójcze, pod względem zapewnienia odpowiednich warunków i bezpieczeństwa pracy wszystkim
mającym kontakt z tymi produktami.
Wydawać by się mogło, że stosowanie
w niektórych zakładach produkcyjnych
produktów biobójczych jest bezpieczne
i nie ma wpływu na pracownika. Czy rzeczywiście tak jest?
Przez kilka lat Okręgowy Inspektorat
Pracy w Białymstoku prowadził kontrole
w zakładach stosujących preparaty biobójcze. Wynika z nich, że największe problemy pracodawców, u których wykorzystywane są te preparaty, dotyczą:
● opracowania i wprowadzenia w życie
instrukcji postępowania z produktami biobójczymi;
● posiadania właściwej karty charakterystyki;
● udostępnienia pracownikom informacji o substancji lub preparatach, które
stosują lub na które mogą być narażeni
w trakcie swojej pracy.
Pracodawcy z reguły nie przywiązują
wagi do tych informacji lub wskazań wynikających z karty charakterystyki, gdyż
– według nich – są powtórzeniem informacji z etykiety na opakowaniu produktu.
Jak wykazały kontrole, informacje zawarte w karcie charakterystyki i na etykiecie
opakowania często bywają różne. Odnosi
się to do oznakowań literowych i piktogramów R – określających rodzaj zagrożenia oraz S – dotyczących prawidłowego
postępowania z niebezpiecznym preparatem.
Brak podstaw prawnych uniemożliwia
inspektorom pracy dokonanie regulacji
nieprawidłowości dotyczących oznakowań
na opakowaniach produktów biobójczych
lub niespójności informacji wynikających
z karty charakterystyki i znajdujących się
na etykietce produktu. W takiej sytuacji
inspektorzy pracy, w ramach współpracy
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z Państwową Inspekcją Sanitarną, informują o stwierdzonych nieprawidłowościach lub kierują do producenta (importera, dystrybutora) pismo z uwagami
o nieprawidłowościach.
Inspektorzy pracy stwierdzili ponadto,
że w zakładach, w których były karty charakterystyki produktów biobójczych, nie
zawsze zapewniono pracownikom dostęp
do ich treści. Pracodawcy najczęściej uzyskiwali karty charakterystyki poprzez internet, a nie od danego producenta lub
dystrybutora preparatu. Zdarzało się, że
mieli karty charakterystyki środków chemicznych, których od dawna nie stosowano w zakładzie, nie posiadali natomiast
kart do aktualnie używanych preparatów
biobójczych. W tych zakładach, w których
wcześniej były przeprowadzane kontrole
inspekcji sanitarnej lub inspekcji pracy,
dokonywano opracowania procedur dotyczących postępowania ze związkami chemicznymi występującymi w stosowanych
preparatach.
Kontrole inspektorów pracy wykazywały również nieprawidłowości, jeśli chodzi o wyposażenie pracowników stosują-

brak lub niewłaściwie dobrane środki
ochrony indywidualnej do rodzaju i poziomu zagrożenia.

Nowe wyzwanie
W ocenie inspektorów pracy, skutkiem
bagatelizowania przez pracodawców zagrożeń związanych z kontaktem z preparatami biobójczymi jest łatwy dostęp
do preparatów, jak również brak znajomości wszystkich substancji czynnych i stężenia preparatów stosowanych w procesie
dezynfekcyjnym. Problem kontaktu człowieka ze stężonymi związkami chemicznymi jest dla pracodawców nowy. Muszą
się z nim zapoznać i dostosować do niego
przy pomocy organów kontrolnych.
Według ustaleń inspektorów pracy,
spośród kontrolowanych podmiotów, którym zadano pytanie na temat zagrożeń
wynikających z kontaktu z preparatami
biobójczymi, tylko nieliczni znali akt prawny dotyczący preparatów biobójczych
i związane z nim wymogi bezpieczeństwa.
Pozostali nie znali lub bagatelizowali te
przepisy. Natomiast w kontrolowanych

Produktem biobójczym jest substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach,
w jakich są dostarczone użytkownikowi. Preparat biobójczy przeznaczony jest do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania,
zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne.
cych preparaty biobójcze w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze
oraz spełnianie przez nie wymogów dotyczących oceny zgodności. Stwierdzili

zakładach wykazano się wystarczającą
znajomością przepisów dotyczących wymogów stawianych pracodawcy w zakresie: zwracania uwagi przy zakupie prepaI P 6-7/2012

ratu na oznakowania na etykiecie, stężenia i postaci preparatu, stosowania preparatu, wymagań dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa pracy, posiadania karty
charakterystyki, itd.
Inną nieprawidłowością stwierdzaną
przez inspektorów pracy w zakładach,
które stosują preparaty biobójcze, jest
brak właściwie przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego, w tym ryzyka związanego z występowaniem zagrożeń przy
kontakcie z czynnikiem chemicznym
i szkodliwym czynnikiem biologicznym.
Świadczy to o niewielkim zainteresowaniu
pracodawców poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, co
wynika głównie z wciąż przyświecającej
im idei minimalizowania kosztów. Natomiast nieprawidłowości w dokonywanej
ocenie ryzyka zawodowego, w postaci źle
zidentyfikowanych zagrożeń, przekładają
się na niską jakość dokonanej oceny.
Upewniają pracodawców w przekonaniu,
że koszty związane z realizacją przepisów prawa, dotyczących oceny ryzyka zawodowego są zbędnym wydatkiem finansowym. W konsekwencji, niedostrzeganie przez pracodawców rzeczywistych
przyczyn nieprawidłowej oceny ryzyka zawodowego, wpływa na pomijanie w programie przeprowadzanych szkoleń bhp
w zakładzie zagadnień dotyczących wskazanych zagrożeń.

kładach oraz zagrożeń będących efektem
kontaktu z preparatami do walki z tymi
czynnikami. Pracodawcy nie doceniają
wagi problemów związanych z dostępem
pracowników i często osób postronnych
do stężonego związku chemicznego
o działaniu biobójczym. Najlepszym przykładem jest brak opracowywanych instrukcji postępowania z produktami biobójczymi.
Kontrole zakładów stosujących produkty biobójcze wykazały, że wciąż bagatelizowane są zagrożenia wynikające z kontaktu pracownika ze stężonymi związkami
chemicznymi. Są one przechowywane
w niewłaściwych miejscach, często w nieoryginalnych opakowaniach bez instrukcji
postępowania z substancjami niebezpiecz-

widłowości może doprowadzić do wystąpienia za chorowań lub wypadków
przy pracy. Dlatego pracodawcy powinni
dążyć do poprawy tych elementów warunków pracy, które będą skutkowały
zminimalizowaniem zagrożeń i dadzą
większą gwarancję bezpiecznej pracy
osób stosujących preparaty biobójcze.
W związku z tym należałoby:
● objąć kontrolą wszystkie podmioty
wykonujące zabiegi chemiczne, ukierunkowując ją na eliminację najczęściej występujących nieprawidłowości w zakładach stosujących preparaty biobójcze;
● występować z działaniami prewencyjnymi do wszystkich podmiotów stosujących preparaty biobójcze w celu zagwarantowania pracownikom bezpiecznych

nymi, bez graficznego oznakowania. Nie
jest kontrolowany obrót opakowań po produktach biobójczych, itd.
W większości zakładów panuje przekonanie, że – mimo stosowania środków
biobójczych – zagrożenia z tym związane
praktycznie nie występują, gdyż nie docho dzi do za truć, po pa rzeń, uczu leń
związanych z wykorzystywaniem tego typu preparatów. Dla wielu pracodawców
problemu nie stanowią też: brak lub niewłaściwa infor macja na etykiecie produktu, brak ulotki infor macyjnej, brak
infor macji o bezpośrednich i ubocznych
skutkach jego stosowania, brak kart charakterystyki danego preparatu lub fakt
niezapoznania się z jej treścią. Nieświadomość lub lekceważenie tych niepra-

i higienicznych warunków pracy, a co
za tym idzie, w celu zminimalizowania ryzyka zagrożeń wypadkowych przy kontakcie z produktami biobójczymi;
● zacieśnić współpracę z inspekcją sanitarną w zakresie działań prewencyjnych
skierowanych do producentów i dystrybutorów produktów biobójczych w celu wyeliminowania nieprawidłowości znajdujących się na etykietach opakowań, które
w wielu przypadkach stanowią jedyne źródło informacji o zagrożeniach dla użytkownika (pracownika) w zakładzie pracy,
a niewłaściwie wykonane mogą wprowadzać w błąd.

Bagatelizowane
i niedostrzegane
Inspektorzy pracy kontrolujący zakłady, w których stosowane są preparaty biobójcze, rozmawiali z pracownikami mającymi kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi (najczęściej o działaniu żrącym). W ich
ocenie, praca którą wykonują w zakładzie, wykorzystując preparaty biobójcze
jest bezpieczna. Uważają, że nie muszą
stosować środków ochrony indywidualnej, ponieważ – jak twierdzą – „roztwór
roboczy” używanych preparatów nie jest
szkodliwy dla człowieka. Bagatelizowanie
przez pracowników zagrożeń związanych
kontaktem z czynnymi substancjami preparatów biobójczych jest ryzykowne.
Wskazuje na brak, również ze strony pracowników, świadomości i wiedzy o tego
typu zagrożeniach.
Relacje pracodawców potwierdzają
przypuszczenia inspektorów pracy co
do tego, że pracodawcy nie dostrzegają
zagrożeń ze strony czynników biologicznych występujących w kontrolowanych za6-7/2012 IP

Romuald Stempski
OIP Białystok, Oddział w Suwałkach
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Szkolenie
poszło w las

Wydawnictwa PIP
Najnowsza ulotka Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Nowy pracownik.
Obowiązki pracodawcy” zamyka cykl czterech zaplanowanych na ten
rok publikacji w ramach kampanii informacyjnej
„Poznaj swoje prawa w pracy”. Jej autorem jest
insp. Jacek Okoń, kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej Głównego Inspektoratu Pracy. Trzy pozostałe to: „Pośrednictwo pracy” autorstwa
Agnieszki Jaroszek, głównego specjalisty w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP, „Praca tymczasowa” Michała Kibila z Departamentu
Legalności Zatrudnienia GIP oraz „Formy zatrudnienia” autorstwa Michała Olesiaka, rzecznika prasowego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Wydrukowane w nakładzie po 10 tysięcy egzemplarzy każda wspierają prowadzoną
przez inspekcję kampanię, której celem jest
promowanie znajomości przepisów prawa i kultury praworządności w środowisku pracy. Przypomnijmy, tegoroczny, już drugi etap ogólnopolskiej kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy” został zainaugurowany w Krakowie, 19 kwietnia br., artystycznym
wydarzeniem „Szczypawice – stop dyskryminacji”.
W Sekcji Wydawnictw i Komunikacji Elektronicznej Departamentu Prewencji i Promocji
GIP trwają prace redakcyjne nad przygotowaniem do druku kolejnych publikacji. Są to: broszura pt. „Środki ochrony dróg oddechowych”, „BHP w małej piekarni”, „Transport na placu budowy”, „Mobbing. Informator dla pracodawcy”, „Dyskryminacja. Poradnik dla
pracownika”, „Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców” oraz „Jak prowadzić bezpiecznie prace rozbiórkowe i remontowe”.
Część z nich już w lipcu dotrze do okręgowych
inspektoratów pracy, pozostałe do końca
sierpnia br.
W ostatnim tygodniu czerwca do drukarni
została wysłana broszura, bogato ilustrowana zdjęciami, pt. „BHP w biurze”,
której autorem jest insp. Wojciech Dyląg z Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Rzeszowie. Także ta pozycja, na początku lipca br., dotrze do okręgowych inspektoratów pracy.
Danuta Rutkowska

30

Inspektorzy pracy z całego
kraju uczestniczyli w szkoleniu w zakresie bhp przy pozyskiwaniu, obróbce
i przetwórstwie drewna.
Szkolenie odbyło się
w dniach 8-10 maja br. i było
ukierunkowane na praktyczne aspekty pracy w lesie.
Zostało zorganizowane
przez Okręgowy Inspektorat
Pracy w Olsztynie
przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.
W programie szkolenia znalazła się
m.in. wizyta w nowoczesnej szkółce kontenerowej, znajdującej się na terenie Nadleśnictwa Olsztynek, podczas której inspektorzy mieli okazję wysłuchać wykładu nt. nowoczesnej technologii zagospodarowania lasu, uczestniczyć w warsztatach w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznać się z technologią produkcji w szkółce. Tego samego dnia informacjami nt. profilaktyki chorób odkleszczowych, coraz częściej występujących
wśród pracowników leśnych, ale stano-

wiących zagrożenie także dla inspektorów kontrolujących prace prowadzone
w lesie, podzielił się wojewódzki inspektor sanitarny.

Wzorcowo
i sprawnościowo
Kolejny dzień szkolenia to głównie zajęcia praktyczne na terenie pozyskania
drewna – powierzchni zrębowej, których
celem było doskonalenie identyfikacji zagrożeń występujących przy pracach w lesie. Najpierw inspektorzy byli obser watorami pokazu wzorcowej ścinki drzew,
a następnie konkurencji sprawnościowych drwali – pilarzy. Zadaniem pracowników zakładu usług leśnych była m.in.
sprawna i bezurazowa wymiana łańcucha
w pilarce oraz precyzyjne i bezpieczne
przerzynanie kłód przy użyciu pilarki.
Bezpieczeństwo pracy przy obalaniu
drzew oraz precyzję pilarzy oceniał i ko-

mentował instruktor ścinki – nadleśniczy
Nadleśnictwa Stare Jabłonki, na którego
terenie odbywał się pokaz.
W dalszej części szkolenia inspektorzy
poznali okoliczności i przyczyny wypadków przy pozyskiwaniu drewna z użyciem
łańcuchowej pilarki spalinowej – swoimi
doświadczeniami w tym zakresie podzielił się Adam Sieradzki, starszy inspektor
pracy – specjalista, który badaniem wypadków przy pracach w leśnictwie zajmuje się od kilkunastu lat.

I teoretycznie też
Trzeci dzień szkolenia rozpoczął się
od wykładu przedstawiciela firmy produkującej profesjonalny sprzęt do ścinki
drzew nt. zagrożeń związanych z obsługą
pilarek spalinowych. Odbył się również
pokaz obsługi nowoczesnych pilarek łańcuchowych oraz ochron osobistych, które
powinni stosować drwale-pilarze.
Na zakończenie szkolenia inspektorzy
poznali metody promocji i popularyzacji
bezpiecznych sposobów pracy przy pozyskaniu drewna, stosowane przez OIP
w Olsztynie. Jedną z takich form promocji, adresowaną do zakładów usług leśnych, jest konkurs „Bezpieczny Las”. Inspektorzy mieli okazję uczestniczyć
w uroczystości wręczenia nagród w drugiej edycji tego konkursu, która odbyła się
na terenie Nadleśnictwa Kudypy k. Olsztyna. Organizatorami konkursu są: OIP
w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych oraz olsztyńskie oddziały
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych
i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewiarstwa.
Jacek Żerański
OIP w Olsztynie

I P 6-7/2012

6-7/2012 IP

31

Leśne szkolenie

Nadleśnictwo Olsztynek, maj 2012 r.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych zorganizował i przeprowadził szkolenie dla inspektorów pracy z całej Polski. Jego znaczącym elementem były
zajęcia praktyczne, które odbyły się w olsztyńskich lasach. Uzasadniał to w pełni temat szkolenia dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskiwaniu, obróbce i przetwórstwie drewna. Zagadnienia te są
również przedmiotem inspektorskich kontroli.

Fot. Jacek Żerański

Harnaś z sercem na dłoni
Z Sebastianem Gluzą, ubiegłorocznym laureatem
konkursu „Najaktywniejszy Pracownik Służby
bhp” organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku rozmawia Jolanta Zedlewska
rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
Jest pan najmłodszym laureatem konkursu. Co wpłynęło
na pana wybór zawodowy?
– Sam nie wiem. Wybór nie wynikał z tradycji rodzinnych, bo nikt
z mojej rodziny nie był i nie jest związany z bhp, bezpośrednio wykonując ten zawód. Być może zrobiłem to, obser wując behapowca
w zakładzie, w którym wcześniej pracowałem. Pojawiał się raz
na miesiąc. Przechadzał się w garniturze po hali, klepał z właścicielem po plecach i znikał,
by wrócić za… miesiąc. Pomyślałem sobie wówczas, że ja też tak chcę pracować! Nie chciałem do końca życia stać
przy taśmie produkcyjnej. Jakem pomyśloł, takem zrobił. Poszedłem do szkoły
policealnej i zdobyłem tytuł technika bhp.
Zostałem drugim bhpowcem w moim
zakładzie. Wtedy jego właściciel
czasem również i do mnie podszedł
podczas
pracy
przy maszynie. Rozmawiał
o wszystkim, tylko nie
o bezpieczeństwie...
Ale to co pan mówi nie jest zachęcające, a na pewno nie do takiej
pracy, za którą został pan uhonorowany.
–Dlatego po sześciu latach mojej pracy nasze drogi rozeszły
się. To było po ciężkim wypadku,
do którego doszło w zakładzie,
pod nieobecność pierwszego
behpowca, który był na urlopie.
Moja wizja pracy legła wówczas
w gruzach, ale o tym nie chcę opowiadać. Kolejną porażką była sytuacja, w której prezes pewnej firmy,
w mojej obecności podniósł rękę
na moją podwładną. Ja go, co prawda, powstrzymałem, ale dzięki pieniądzom i układom, incydent udało się zatuszować. Po tym zdarzeniu
wyszedłem z zakładu i już więcej do niego nie wróciłem. Wtedy jednak zrozumiałem, jak ważny i potrzebny jest zawód behapowca.
Wyjechałem do Wrocławia, gdzie poznałem cudowną kobietę, która została moją żoną. Tam w dużych firmach budowlanych zacząłem
pracować wyłącznie jako behapowiec. Zakochałem się w budownictwie i swojej pracy, która nie jest łatwym kawałkiem chleba. Najważniejsze jest to, żeby umieć uświadomić kierownictwu, że bhp jest
czymś istotnym i pomocnym, by rozmawiać z ludźmi o ich problemach i potrzebach, obawach i szczęściu. Dobry kontakt z pracownikami umożliwia łatwiejsze i szybsze egzekwowanie postawionych
wymagań.
We Wrocławiu rozwinąłem swoją działalność. Kierownicy kontraktów, na których wcześniej pracowałem, kontaktowali się ze mną, proponując, abym u nich również zaopiekował się sprawami bhp. Wte-
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dy również rozpocząłem współpracę ze zdolnymi studentami i doświadczonymi kolegami po fachu, którzy pomagali mi w prowadzeniu kilku budów w tym samym czasie na terenie całego kraju. Należały do nich min.: huta szkła, Cztery Oceany, Decathlon, autostrada A-4, Dk-81, Dk-79, Dk-78, S-1, dworzec PKP, oczyszczalnia ścieków, akademia muzyczna. Ta wyliczanka, to tylko przykłady mojego dorobku zawodowego.

Dotyczy on głównie południa Polski. Co zatem robi pan
u nas, nad morzem?
– To w Gdańsku doceniono moją pracę behapowca. Tutaj również
mam bardzo dobry kontakt z Okręgowym Inspektoratem Pracy, dzieki któremu m.in. otrzymuję nagrody za dobrze wykonywaną pracę,
ale o tym już pani wie…
Tak, tak wiem. W 2010 r. budowa prowadzona przez Spółkę CFE POLSKA, na której był pan głównym specjalistą ds.
bhp, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Bezpieczna Budowa”. W 2011 r. trzecie miejsce, już wyłącznie pana, w konkursie „Najaktywniejszego Pracownika Służby bhp”. W międzyczasie współpraca z OIP w programie „SZANUJ ŻYCIE
– bezpieczna praca na wysokości”, w ramach której gościliśmy
u pana na gdańskiej budowie „CZTERY OCEANY” z konferencją prasową i pokazem zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. Skąd czerpie pan chęci do tak intensywnej pracy?
– Uskrzydlają mnie sytuacje, w których – czasami po kilku latach
– odbieram telefony od znajomych z prośbą o pomoc. Niejednokrotnie ci ludzie są już dyrektorami, kierownikami kontraktów, kierownikami budów, właścicielami swoich firm budowlanych, ale pamiętają o mnie, o mojej wiedzy i doświadczeniu. O tym, że potrafię znaleźć niekonwencjonalne rozwiązanie problemu i bronić swoich pomysłów. Każdy taka zawiła sytuacja, to dla mnie wyzwanie. Im trudniejsza, tym większa satysfakcja z jej rozwiązania. To jest wspaniałe uczucie.
Ale słyszałam, że jest ktoś jeszcze, kto szczególnie motywuje pana do działania.
– Moja babcia, którą kochałem ponad wszystko. Całe życie harowała jak wół i mówiła tak: „Módl się i pracuj, a dojdziesz do celu”.
W to wierzę i tak w życiu postępuję. Nie lubię sloganów, pustego gadania, potoku słów, z których nic nie wynika. To praca i działanie
określają człowieka. Tę prawdę przekażę mojej córeczce, która
po babci nosi imię Elżbieta.
Czy ma pan plany, nie tylko zawodowe, o których jeszcze
nie mówi pan głośno?
– Moją przyszłość mocno wiążę z budownictwem i to właśnie
na północy Polski. Niełatwy to był dla mnie wybór, gdyż jestem rodowitym góralem, ale tu właśnie rozpocząłem studia na budownictwie. Radzę sobie chyba całkiem nieźle, więc w Gdańsku pozostanę na dłużej. Moim zawodowym marzeniem jest wzięcie udziału
w budowie elektrowni atomowej, a później praca w niej.
Trudno w rozmowie prowadzonej na łamach „IP” oddać to,
jakie pozytywne wrażenie robi pan w bezpośrednim
kontakcie. Co to jest panie Sebastianie, co takiego ma pan
w sobie, że lubi się pana od pierwszego spotkania?
– Kocham śpiew, taniec, chleb ze smalcem, dobrą okowitę. Teraz, niestety, mam coraz mniej na to czasu. Kandyduję na myśliwego, chcę zostać sokolnikiem, łowię ryby, marynuję grzyby... Jestem
prostym, zwykłym harnasiem z sercem na dłoni. Może to właśnie
jest to?...
Dziękuję serdecznie za rozmowę, fajnie było spotkać prawdziwego górala u nas nad morzem. Życzę powodzenia w spełnianiu marzeń, bo tych pewnie panu nie brakuje.
Jolanta Zedlewska
OIP Gdańsk
I P 6-7/2012

Inspektorzy pracy
na zawieprzyckiej majówce

Relaks
historia
edukacja
– Proszę chuchnąć i wrzucić
do urny – zachęcali inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie
uczestników „Historycznej
majówki w Zawieprzycach”,
którzy przystąpili do konkursu i rozwiązywali testy dotyczące prawa pracy.
Większość z nich twierdziła,
że zna swoje prawa w pracy
i dlatego chce powalczyć
o nagrody w konkursie związanym z kampanią Państwowej Inspekcji Pracy właśnie
pn. „Poznaj swoje prawa
w pracy”.
Sześć pytań z zakresu prawa i bezpieczeństwa pracy. Dwie lub trzy odpowiedzi do wyboru. Skala trudności testu
przygotowanego przez inspektor Marzannę Skorek z lubelskiego okręgu
inspekcji pracy nie mogła zniechęcać
uczestników konkursu, ale też odpowiedzi nie mogły być oczywiste. Na ten sposób propagowania wiedzy adresowanej
do pracowników i pracodawców, drugi
rok z rzędu, inspektorzy pracy z Lublina
wybrali plenerową imprezę regionalną
pn. „Historyczna majówka w Zawieprzycach”, która odbyła się w piękną, słoneczną niedzielę, 6 maja br.
Adam Derza, nadinspektor pracy
i szef sekcji prewencji w lubelskim OIP
twierdzi, że działania prewencyjne inspekcji pracy bardzo dobrze sprawdzają się
na tego typu imprezach. Mają one otwarty charakter, a uczestniczą w nich osoby
z mniejszych aglomeracji niż np. Lublin.
Tam inspektorzy pracy wielokrotnie byli
6-7/2012 IP

obecni m.in. w największych marketach.
Jednak pośpiech pracowników marketów
czy klientów robiących zakupy nie sprzyja dobrym relacjom, tak charakterystycznym dla imprez plenerowych. Ich rekreacyjny charakter przekłada się również
na zainteresowanie ofertą PIP.
Tak było w Zawieprzycach, gdzie tylko
do samego konkursu przystąpiło ponad
dwieście osób, które wypełniły testy.
Chętnie korzystano również z porad prawnych udzielanych na stoisku inspekcji pracy oraz z wydawnictw PIP. Cieszy się z tego Krzysztof Sudoł, zastępca okręgowego inspektora pracy w Lublinie. Obecność inspekcji pracy na dużych imprezach organizowanych np. przez samorząd
województwa stała się już niemal regułą.
W ten sposób można połączyć przyjemne
z pożytecznym, czyli odpoczynek z możliwością uzyskania informacji, które są niezbędne w pracy. To dobra praktyka, która w kapitalny sposób wpływa na pozytywny wizerunek urzędu wychodzącego
do pracodawcy czy pracowników.
Udział inspekcji pracy w zawieprzyckiej majówce ceni sobie starosta powiatu
łęczyńsko-włodawskiego Adam Niwiń-

sprawy, że ich zatrudnienie powinno odbywać się na podstawie umowy o pracę,
że obowiązują ich zupełnie inne kryteria
czasu pracy, że mają prawo do obniżonych norm czasu pracy czy do urlopu wypoczynkowego.
Zdarza się, że do stoiska PIP podchodzili również pracodawcy. Jeden z nich, ku
zdziwieniu inspektor Skorek, pytał, jakie
sankcje może nałożyć na niego inspektor pracy. Chciał poznać katalog wykroczeń, jak również rozstrzygnięcia zapadające w różnych sprawach pracowniczych. Dopytywał o umowy cywilne i konsekwencje braku umowy o pracę, gdy taka – w miejsce cywilnej – powinna być zawarta. Okazało się, że te pytania wiązały
się z prowadzoną u pracodawcy kontrolą.
Bywa jednak, że pracodawcy w ten sposób chcą się dowiedzieć, jak ominąć przepisy. Wówczas inspektorzy pracy z Lublina posługują się właśnie prewencją i tłumaczą, jak ważny jest w dzisiejszych czasach wizerunek firmy, który w głównej
mierze kształtują pracownicy. Powinni
więc być właściwie wynagradzani i uczciwie traktowani, bo to bardzo realnie wpływa na wynik finansowy firmy.

ski. Twierdzi, że takie nierestrykcyjne
działania inspekcji wpisują się w obecne
realia związane z coraz większą specjalizacją, z mnogością i zmiennością przepisów oraz w oczekiwania ich adresatów,
wśród których są i pracodawcy, i pracownicy. Nie brakuje ich na festynie, którego
atmosfera zachęca do rozmów z przedstawicielami urzędu zwykle kojarzonego
z kontrolą i karaniem.
Stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie na festynie rodzinnym w Zawieprzycach odwiedzali głównie młodzi
ludzie. Często nie mają podstawowej wiedzy o swoich uprawnieniach. I tak np.
młodociani pracownicy nie zdają sobie

Wśród odwiedzających stoisko PIP
w Zawieprzycach byli też ci pracownicy,
którzy chcieli się poskarżyć na pracodawcę i prosili o inter wencję w ich sprawie.
Na taką okoliczność również przygotowała się inspektor pracy z Lublina. Zabrała
protokoły skargowe. Do jednego z nich
wpisała, że pracownik zatrudniony w dużym zakładzie powiatu łęczyńskiego przez
dwa miesiące pracował bez potwierdzonej
na piśmie umowy o pracę, choć pracodawca obiecywał mu taką formę zatrudnienia.
Dopuszczał go do pracy w godzinach nadliczbowych. Gdy upomniał się o umowę,
pracodawca podziękował mu za pracę
i nie wypłacił wynagrodzenia za cały mie-
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siąc. Ten przypadek nie jest odosobniony.
Potwierdza to liczba tego typu skarg wpływających do lubelskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy.
O swoje uprawnienia pracownicze pytał człowiek, który wykonuje pracę w ramach umowy o dzieło. Montuje na dachach solary do ogrzewania słonecznego. To jest bardzo niebezpieczna praca,
a wykonuje ją bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Chciał dowiedzieć się, czy pracodawca powinien go ubezpieczyć w ZUS.
Inspektor Skorek krótko i rzeczowo wyjaśniła te zagadnienia. Dopytując o szczegóły zatrudnienia, mówiła, że wszelkie cechy wskazują na obowiązek zawarcia umowy o pracę, z której wynika np. zgłoszenie
do ubezpieczenia społecznego. To jest
niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku
prac szczególnie niebezpiecznych, do których należą właśnie prace na wysokości.
W sytuacji umowy o pracę, to pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi pracownika odpowiednio zabezpieczyć. Inspektor Skorek przyjęła ten sygnał i zaproponowała wizytę inspektora w miejscu wykonywania pracy.
Obecność i ofertę wydawniczą inspekcji pracy chwaliła kobieta, która pracuje
w hucie szkła gospodarczego jako szlifierz. Nie ma powodów do narzekania
na pracodawcę. Uważa jednak, że warto
dobrze znać swoje prawa. O nich jest mowa w wielu broszurkach PIP. Cały ich pakiet otrzymała rok wcześniej, również
na zawieprzyckiej majówce. Przy pomocy
tych wydawnictw łatwo udowodnić pracodawcy, że nie ma racji. Tak kiedyś zrobiła, korzystając z informatora „ABC BHP
dla pracodawców”.
Przy okazji udziału w festynach, jak
ten w Zawieprzycach, inspektorzy z Lublina obser wują, że bardzo zmienia się postrzeganie inspekcji pracy. Gdy wychodzi ona z budynku urzędu, pęka pewna bariera, którą trudno przekroczyć np. wtedy, kiedy prowadzona jest kontrola. Ludzie są bardziej otwarci, przychodzą i rozmawiają o problemach środowiska swojego zatrudnienia. Chętnie przystępują też
do konkursu. Ten na ostatniej majówce
w Zawieprzycach był szczęśliwy dla studenta z Lublina, który poprawnie odpowiedział na wszystkie pytania. To do niego trafiła pierwsza nagroda ufundowana
przez lubelski okręg PIP, tj. urządzenie
wielofunkcyjne do komputera, czyli drukarka ze skanerem.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Rodzinnie, historycznie
z edukacją w tle
Na wzgórzu zamkowym w Zawieprzycach w woj. lubelskim odbyła się
„Historyczna majówka”, w trakcie której można było podziwiać m.in.
turniej bojowy wojów, pokazy sokolnicze, wystrzały artyleryjskie czy
scenki rodzajowe z życia Słowian. Byli tam również inspektorzy pracy
z Lublina. Co robili na imprezie skierowanej do miłośników historii i kultury? Przekonywali uczestników, że warto znać prawa i obowiązki
w pracy. Doradzali, rozdawali wydawnictwa PIP. Zaprosili też do udziału w konkursie z nagrodami.

I P 6-7/2012

37

Nasza trawa narodowa
To było 3 lipca 1974 roku. Ten dzień przeszedł do historii nie tylko futbolu. I wcale nie
dlatego, że polscy piłkarze przegrali mecz
o finał z ówczesną Republiką Federalną Niemiec 0:1 po strzale Gerda Müllera. Historyczny był deszcz. Ulewa zamieniła murawę
w grzęzawisko, które praktycznie nie nadawało się do grania. Niemcy byli gospodarzami Mistrzostw Świata. Jeszcze w tym samym
roku opracowali normę dla murawy, która
obowiązuje do dziś.

stracili dobre widowisko. Hiszpanie stan murawy na Balitic Arenie określili krótko: katastrofa. A przecież wszystko zostało wykonane zgodnie z zaleceniami i pod okiem zaufanych ludzi
UEFA.
Od 1974 roku nikt już nie sieje trawy na stadionach, na których mają się toczyć światowe rozgrywki. Zresztą, jaką siać, sko-

Jak bardzo ważna jest trawa na stadionie piłkarskim potwierdził podczas tegorocznych Mistrzostw Europy Euro 2012 mecz
Hiszpania – Włochy rozegrany w Gdańsku. Zawodnicy biegali
szybciej od piłki, która praktycznie stawała w miejscu. Kibice

ro na Ziemi jest blisko 11 tysięcy gatunków traw, a jedynie trzy
ściśle wyselekcjonowane nadają się na murawę stadionu. Inna
sprawa, że i one mają jeszcze około 60 odmian.
Hoduje się ją przez dwa lata z dala od boisk, na specjalnych
łąkach. Potem specjalna maszyna wycina szeroki pas darni, roluje, a olbrzymie bele są przewożone na boisko i rozkładane
mniej więcej na dwa tygodnie przed meczem. Chodzi o to, żeby
delikatne rośliny ukorzeniły się w podłożu ze żwiru i piasku. Że
to lepsze od zwykłej ziemi odkryli jeszcze przed wojną Anglicy,
pielęgnując swoje pola golfowe.
Trawa potrzebuje słońca (stąd problemy z murawą na boisku
w Poznaniu, gdzie zbyt wysokie trybuny po prostu rzucają cień),
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powietrza, wody i fryzjera. W marcu trawę wystarczy strzyc raz
w tygodniu, ale w okresie maksymalnej wegetacji, czyli od kwietnia do września, codziennie. Przed każdym meczem dwa razy.
Także w dniu rozgrywek. Bo trwa musi być odpowiednio gęsta,
wysoka i bez chwastów. A i tak wytrzyma najwyżej trzy spotkania. Potem trzeba ją wymienić.
Przed Euro 2012 pieczę nad wszystkimi czterema stadionami mistrzostw UEFA przejęła już 11 maja. Niemal natychmiast
jej prezydent Michel Platini wydał polecenie wymiany nawierzchni na Stadionie Narodowym w Warszawie, chociaż trawa
została ułożona dopiero dwa miesiące wcześniej, a jej wymiana
– jak podawał w maju „Parkiet” – to koszt rzędu pół miliona złotych. Pojawiła się więc propozycja, aby zdjętą z Narodowego trawą pokryć dwa pobliskie Orliki.
Inspektor pracy, koordynator ds. Euro z ramienia Głównego
Inspektoratu Pracy, na własne oczy przekonał się, czemu nie było to jednak możliwe.

Od wspomnianego 11 maja 2012 roku nikt postronny nie
miał wstępu na obiekty sportowe związane z Euro 2012. Jedynie
osoby akredytowane przez UEFA, posiadające specjalne przepustki (Setup Pass) mogły wejść na stadion. Koordynator został
wpuszczony bez większych problemów albo za sprawą legitymacji służbowej, albo pamięci do twarzy ochroniarza stojącego
na bramce. Dzięki kontroli PIP w firmie ochroniarskiej, pracownikom nie tylko zapewniono wreszcie pomieszczenia socjalne
o odpowiednim standardzie, ale nawet zaproponowano podwyżkę płac na okres Euro 2012.
Murawę ze stadionu zdejmowała w pełni samodzielna automatyczna żniwiarka AutoStack (producent Trebro, USA). Maszyna
ta tnie murawę, zwija w małe rolki i automatycznie układa na
drewnianych paletach. Obsługuje ją jeden wykwalifikowany operator. Ale w praktyce okazało się, że z powodu słabego ukorzenienia darniny, wielkie nowoczesne urządzenie stało się bezużyteczne. Rolki murawy rozsypywały się w maszynie, blokowały taśmę, powodowały zatory. Sytuację próbowało ratować dwóch pracowników wspomagających ręcznie pracę taśmy rolującej. Ich
wysiłki okazały się nieskuteczne, na dodatek taka praca była wyjątkowo niebezpieczna. Po pierwsze Dokumentacja Techniczno-Ruchowa żniwiarki nie przewidywała takiej asysty, po drugie robotnikom groziło pochwycenie przez ruchome mechanizmy maszyny. Inspektor pracy zdecydował o wstrzymaniu tak zorganizowanych robót. Dalsze prace odbywały się już przy użyciu ręcznej żniwiarki z napędem spalinowym.
Na nowej murawie polska reprezentacja zremisowała z drużyną Grecji, a później Rosji 1:1. Po porażce z Czechami odpadła. Narzekający na murawę w Gdańsku Hiszpanie awansowali do dalszych rozgrywek z pierwszego miejsca w grupie, ostatecznie
wygrywając turniej.
Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa

O stresie
W siedzibie Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości (FRP) w Łodzi miała miejsce, 24 maja br.,
sesja informacyjna poświęcona problematyce zagrożeń psychospołecznych w miejscu
pracy. Jej organizatorem, obok
fundacji, był Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Celem sesji
było zapoznanie jej uczestników, głównie pracodawców
i przedstawicieli administracji
publicznej oraz instytucji edukacyjnych z tematyką zagrożeń
psychospołecznych w miejscu
pracy. Wziął w niej udział
przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.
Na sesję złożyły się cztery wystąpienia.
Pierwsze, mające charakter wprowadzenia do tematu zagrożeń psychospołecznych, przedstawiła Maria Widerszal-Bazyl, prof. nadzw. Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu
Badawczego, która była moderatorem sesji. Druga prezentacja poświęcona była
zjawisku mobbingu w miejscu pracy
i przedstawiła ją Magdalena Warszewska-Makuch (CIOP-PIB). Kolejne wystąpienie należało do autora niniejszej relacji, który został na sesję zaproszony jako
przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Prezentacja nosiła tytuł „Stres w pracy – działania prewencyjne Państwowej
Inspekcji Pracy”. Ostatnią prezentację
na temat kampanii Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao – „Partnerstwo dla prewencji
w aspekcie zagrożeń psychospołecznych
w miejscu pracy” przedstawiła Karolina Farin (CIOP-PIB). Sesji towarzyszyła
wystawa prac nagrodzonych w Europejskim Konkursie Fotograficznym 2011
„Zoom na zapobieganie zagrożeniom”,
który zorganizowała Agencja w Bilbao.

Siła dobrego przykładu
Największym zainteresowaniem cieszyła się informacja na temat praktycz-
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nych działań i sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w pracy,
takich z których skorzystano w konkretnych przedsiębiorstwach i które przyniosły tam wymierne korzyści. Nic bowiem
nie przemawia lepiej, niż dobra praktyka
i przykład. A korzyści ze skutecznego
przeciwdziałania skutkom stresu mogą
być wielorakie. Nie trzeba nikogo przekonywać, że obniżenie poziomu stresu ma
wpływ na spadek poziomu absencji chorobowej, zmniejszenie liczby błędów i pomyłek, a zatem i wypadków przy pracy,
zmniejszenie strat, wzrost efektywności
pracy, poprawę stanu zdrowia pracowników, zmniejszenie fluktuacji kadr itd.
Wszystkie wymienione korzyści wspomagają wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, co proporcjonalnie przekłada się
na poprawę ich kondycji finansowej i leży
w obopólnym interesie pracodawców
i pracowników.
Do najczęściej podejmowanych działań „antystresowych” w przedsiębiorstwach należały:
– usprawnianie organizacji pracy, właściwy podział obowiązków wśród pracowników, dobór pracowników do realizacji
zadań zgodnych z ich kwalifikacjami

Podczas sesji w Łodzi przedstawiono
szereg przykładów firm, które przystąpiły do realizowanych przez PIP (już od roku 2006 r.) programów prewencyjnych,
ukierunkowanych na eliminowanie lub
ograniczanie negatywnych skutków stresu zawodowego i skutecznie zmierzyły
się z tym wyzwaniem. Te najbardziej godne uwagi dotyczyły m.in. Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu, które wdrożyło działania „antystresowe” polegające np. na zmianie organizacji zgłaszania skarg i wniosków (uruchomiono oddzielne Biuro Obsługi Klien-

i zdolnościami, szkolenia zawodowe,
zwiększanie zatrudnienia, o ile jest to
niezbędne;
– inwestowanie w wiedzę kadry kierowniczej na temat zarządzania pracownikami, prowadzenia negocjacji i mediacji,
rozwiązywania konfliktów w zespołach
pracowniczych;
– szkolenie pracowników, jak mogą radzić sobie ze stresem, treningi relaksacyj-

tów), wycofaniu ciężkich pojemników metalowych i zastąpieniu ich znacznie lżejszymi, plastikowymi (z kółkami), wyposażeniu pracowników w ubrania robocze
dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych (zmieniono także ich kolor z czarnego na zielony, co ma szczególne znaczenie w okresie letnim).
W agencji zatrudnienia Progres Personal Service w Zielonej Górze udoku-

ne i promowanie zdrowego stylu życia,
w tym aktywności fizycznej;
– dbałość o dobre fizyczne warunki
pracy (np. poprzez ograniczanie poziomu hałasu, poprawę oświetlenia, zapewnienia właściwej wentylacji, tworzenie ergonomicznych stanowisk pracy, ograniczanie konieczności ręcznego przenoszenia ciężarów itd.);
– zapewnienie pomocy pracownikom
doświadczającym negatywnych skutków
stresu.

Budujące praktyki
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mentowano strukturę organizacyjną agencji i zapoznano z nią wszystkich pracowników, zatrudniono dodatkową osobę do działu personalnego, wprowadzono czytelny
system oceny okresowej pracowników
i ustalono standardy współpracy między
poszczególnymi działami agencji.
W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Białej Podlaskiej wprowadzono miesięczne harmonogramy pracy,
zmieniono zasady organizacji pracy działu przewozów pasażerskich i służby dyspozytorskiej, przeprowadzono szkolenia
antystresowe dla kierowców, uwzględniono problematykę stresu zawodowego
w programach szkoleń okresowych dla
pracowników. Przeprowadzony w tym zakładzie audyt potwierdził, że po realizacji
programu PIP nastąpił spadek liczby kolizji drogowych z udziałem autobusów
MZK, a także spadek liczby skarg pasażerów i zmniejszenie absencji chorobowej.
Pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych nr 8 w Łodzi uczestniczyli w szkoleniach nt. radzenia sobie ze
stresem, rozwiązywania konfliktów, zdrowego trybu życia, a także w treningach relaksacyjnych z udziałem psychologów z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz
w warsztatach nt. sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ze strony
uczniów. Praca w zespole nauczycielskim
jest przydzielana stosownie do umiejętności i możliwości pracowników, z uwzględnieniem informacji na temat ich wykształcenia, profilu klasy i liczby godzin pracy.
Nauczycielom zapewniono możliwość
konsultacji (pomoc w indywidualnych problemach wychowawczych) ze specjalistami – psychologiem i pedagogiem szkolnym. Do biblioteki szkolnej wprowadzono
literaturę z zakresu zagadnień psychospołecznych i sposobów radzenia sobie ze
stresem oraz przeprowadzono dodatkowe szkolenia na temat: „Radzenie sobie
z problemami nieletnich zagrożonych
przestępczością i demoralizacją” i „Jak
rozwiązywać kluczowe problemy szkoły”.
To tylko kilka wybranych przykładów
potwierdzających, że zapobieganie skutkom stresu zawodowego jest możliwe
i opłacalne, przy czym wymaga współdziałania pracodawców i pracowników. Stres
okazał się być zagrożeniem, którego poziom można ocenić (istnieją narzędzia
do jego pomiaru). Można też uzyskać coraz więcej informacji na temat sposobów
jego redukcji.
Maciej Sokołowski
Dep. Prewencji i Promocji GIP
6-7/2012 IP

Pracowniku wyluzuj!
Szacuje się, że 50-60% absencji chorobowej wiąże się ze stresem w pracy. Stres i zagrożenia psychospołeczne mogą powodować negatywne skutki, np. choroby somatyczne, zaburzenia
zdrowia psychicznego, a nawet mogą być przyczyną wypadków przy pracy. Mając to na względzie, Okręgowy Inspektorat
Pracy w Zielonej Górze we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp., zorganizował seminarium, podczas którego pracownicy i pracodawcy zostali
przeszkoleni, jak radzić sobie ze stresem w pracy i na co dzień.
Seminarium odbyło się 15 czerwca br.
w Gorzowie Wlkp. Zorganizowano je w ramach kampanii „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą”, której
celem jest zwrócenie uwagi na źródła
stresu i innych czynników psychospołecznych oraz na praktyczne sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom. Partnerami projektu byli: NSZZ Solidar ność,
OPZZ, Organizacja Pracodawców Ziemi
Lubuskiej i Lubuscy Pracodawcy. Podczas seminarium jego uczestnicy wysłuchali wystąpień dr Doroty Merecz-Kot,
kierownika Zakładu Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Sławomira Nowaka, mł. inspektora pracy.
Dr Merecz-Kot wyjaśniła m.in., czym jest
stres, skąd się bierze, jakie są konsekwencje zdrowotne narażenia na długotrwały
i traumatyczny stres oraz zaprezentowała niektóre proste metody walki ze stresem, zachęcając jednocześnie słuchaczy
do przećwiczenia ich w trakcie szkolenia.
Tematem wykładu Sławomira Nowaka była ocena ryzyka zawodowego w aspekcie
zagrożeń psychospołecznych. W dyskusji
uczestnicy seminarium przywoływali przykłady konkretnych sytuacji i pytali, czy
stres mógł być przyczyną wypadku
przy pracy. Chcieli się dowiedzieć, jak
mobilizować pracowników pracujących
pod presją czasu, nadmiaru obowiązków,
by upominali się o swoje prawa w pracy.
Spotkanie było okazją do przeprowadzenia krótkiego wywiadu z dr Dorotą
Merecz-Kot.

Epidemia
współczesności
Barbara Babicz: Podczas wystąpień
publicznych jest pani narażona na stres.
Jak pani sobie z tym radzi?
Dr Dorota Merecz-Kot: Stres związany z wystąpieniami publicznymi jest tym,
co potocznie nazywamy tremą. Jej intensywność zależy od tego, czy skupiamy się

na sobie i przychodzą do nas myśli typu
„jejku, jak wypadnę przed publicznością,
a co jeśli się mój wykład nie spodoba?”,
czy raczej uwagę kierujemy na meritum,
czyli na to, co mamy powiedzieć. Mój sposób na tego typu stres to dobre przygotowanie i nieprzywiązywanie się sztywno
do tego co zaplanowałam. Staram się też
nie skupiać na sobie i nie wyobrażać, jak
inni mnie mogą odebrać. Koncentruję się
na publiczności i na przekazie. Jeśli mam
do czynienia z tak zwanymi trudnymi słuchaczami, wybieram sobie z publiczności
jedną lub kilka osób najbardziej zainteresowanych i patrzę na nich. W ten sposób
nie przeszkadzają mi szepty, czytanie
gazety, rozmowy przez telefon i nie rozpraszam się. Zdaję sobie sprawę, że ludzie przychodzą na wykłady, kursy, prelekcje z różnych powodów, nie koniecznie z wła snej, nie przy mu szo nej woli
i czasem w ich reakcjach na moje wstąpienie uwidacznia się frustracja, że muszą „tu być” zamiast robić coś, co ich
bardziej interesuje.
BB: Jakie inne metody minimalizowania odczucia stresu mogłaby pani polecić? W jaki sposób możemy radzić sobie
ze stresem na co dzień?
DMK: Trudno uogólniać. Wiele zależy
od tego, co jest źródłem stresu.
Na wszystkie jego rodzaje zbawienny
wpływ ma zapewnienie sobie stosownej
dozy odpoczynku, czasu na zajęcie się samym sobą czy sprawami, które po prostu
lubimy robić. Dobra jest również aktywność fizyczna, która wyzwala w nas endorfiny czyli tzw. hormon szczęścia. Ważna
jest także umiejętność analizy sytuacji,
która wywołuje stres pod kątem określenia zakresu wpływu, który na nią mamy.
Jeśli nasz wpływ na przebieg zdarzeń jest
bardzo mały lub żaden, to przede wszystkim należy się koncentrować na złagodzeniu swoich przykrych odczuć np. poprzez zafundowanie sobie drobnych przyjemności. Natomiast wtedy, gdy ocenia-
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my, że od naszego zachowania wiele zależy, skupiamy się na opracowaniu i wdrożeniu planu działania. W żadnym razie,
nie warto rozpamiętywać, stale wspominać doznane krzywdy i prowadzić bezproduktywnych rozważań z stylu „co by było
gdyby...”. Przeszłości nie da się zmienić,
można natomiast wyciągnąć z niej konstruktywne wnioski na przyszłość. Warto
dodać, że nie ma w stu procentach skutecznej metody radzenia sobie ze stresem, która działa w każdej sytuacji i u każdego.
BB: Nad którymi cechami charakteru
powinniśmy pracować, by zmniejszyć odczucie stresu?
DMK: Może nie cechami, ale umiejętnościami. Cechy osobowości są mało modyfikowalne. Dobrze jest ćwiczyć w sobie
umiejętność dystansowania się od problemu, starać się nie brać wszystkiego
do siebie, bo przecież nie jesteśmy pępkiem świata. Warto także nauczyć się egzekwowania własnych praw w sposób stanowczy, ale nie agresywny.
BB: ONZ stres zawodowy określiła
mianem „światowej epidemii XX wieku.
Mając na uwadze zagrożenia i negatywne
skutki obciążenia stresem w pracy, z pewnością ważna jest profilaktyka, przeciwdziałanie…
DMK: Stres zawodowy jest epidemią
współ cze sno ści. Nauczy li śmy się już
chronić pracowników przed zagrożeniami biologicznymi, fizyko-chemicznymi,
gorzej nam wychodzi ochrona przed nadmier nym stre sem zawodowym, który
jest przyczyną między innymi zaburzeń
w stanie zdrowia. Chociaż w Polsce dysponujemy procedurami, dobrymi praktykami pozwalającymi na skuteczne działania prewencyjne, to wciąż zainteresowanie pracodawców tymi zagadnieniami
jest niewystarczające. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi od wielu lat ma w swojej ofercie kierowanej do pracodawców,
związków zawodowych i służb bhp propozycje działań eksperckich, które sprowadzają się do rzetelnej diagnozy zagrożeń
psychospołecznych w da nej fir mie
i wsparcia w realizacji programów, których celem jest poprawa psychospołecznych warun ków pra cy i ogra ni cze nie
stresu zawodowego. Prowadzimy też intensywną działalność szkoleniową w tym
zakresie. W 2013 roku dzięki funduszom
unijnym udostępnimy – we współpracy
z NSZZ Solidar ność – szerokiej rzeszy
odbiorców, narzędzia do diagnozy psychospołecznych zagrożeń w pracy i ich
konsekwencji.
BB: Dziękuję.
Barbara Babicz
OIP Zielona Góra
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Śmierć

w silosie zbożowym
Dariusz Morel

W jednym ze śląskich gospodarstw rolnych doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął uczeń pierwszej klasy szkoły zawodowej. Z niewyjaśnionych powodów wszedł
do jednego z silosów zbożowych o wysokości 8 m i średnicy 3 m, w którym na skutek oberwania się nawisu kukurydzy,
został zasypany.
W trakcie kilkudniowej przerwy w nauce dwóch siedemnastoletnich uczniów
jednej ze śląskich szkół zawodowych podjęło pracę na umowę-zlecenie, w gospodarstwie rolnym, w którym w ciągu trzech
dni mieli posprzątać kurnik.
Rozbieżne są zeznania dwóch osób
przesłuchiwanych w związku z wypadkiem, do którego doszło w silosie zbożowym. Jedną z nich jest drugi z uczniów.
Pytany przez inspektora pracy o przebieg zdarzenia wy jaśnił, że po przy jeździe właściciel gospodarstwa polecił im
wejść do silosu zbożowego przez gór ny
właz, aby zlikwidować powstały nawis
kukurydzy. Powodował on zator przy załadunku samochodu przenośnikiem kubełkowym zbierającym ziar na kukurydzy spod leja zsypowego silosu. Z zeznań chłopca wynika, iż na zbior nik weszli po drabinie zamocowanej na ścianie
silosu. Do wnętrza dostali się przez właz,
po czym zeszli po drabince ok. 3-4 m
i stanęli na nawisie kukurydzy. Zbior nik
nie posiadał oświetlenia, światło dzienne
dostawało się do środka jedynie przez
właz. Poszkodowany przemieszczał się
po nawisie, gdy nagle jego część osunę-

ła się, przysypując chłopca. Kolega próbował uwolnić go, ale gdy nie przyniosło
to efektów, zaczął wzywać pomocy. Usłyszał to właściciel gospodarstwa, który
wraz z synem także próbowali wydostać
zasypanego chłopca. Dopiero działania
wezwanych strażaków, którzy rozcięli
w kilku miejscach dolną część ściany
– dzięki czemu wysypało się zboże, umożli wi ły wy dosta nie poszkodowanego
na zewnątrz. Chłopiec był nieprzytomny.
Po reanimacji na miejscu został przewieziony do szpitala. Tam, po kilku godzinach zmarł.
Drugi z uczniów, a świadek zdarzenia
zeznał inspektorowi pracy również, że
przed pracą nikt nie udzielił im wskazówek dotyczących bezpiecznego wykonania
pracy w zbiorniku. Nie poinformował o zagrożeniach, nie wyposażył w sprzęt ochrony indywidualnej, np. szelki bezpieczeństwa. Taką wersję zdarzenia przedstawił
także policji przybyłej na miejsce bezpośrednio po wypadku.
Właściciel gospodarstwa rolnego
w dniu wypadku nie potrafił w sposób
jednoznaczny przedstawić inspektorowi
pracy przebiegu zdarzenia. Będąc w szo-

ku, nie umiał wytłumaczyć, jak mogło
dojść do wypadku.
Po kilku dniach inspektor pracy ponownie przesłuchał obu świadków zdarzenia. Chłopiec oświadczył wówczas, że
nikt nie wydał im polecenia wejścia
do zbior nika. Sam był obok silosu,
a wszedł do niego dopiero wtedy, gdy
usłyszał wołanie o pomoc.
Właściciel gospodarstwa zeznał, że nikomu nie kazał wchodzić do silosu, a poszkodowany zrobił to samowolnie, by zobaczyć, co było powodem zatrzymania
przenośnika kubełkowego.
W związku z różnicami w zeznaniach,
inspektor pracy nie zdołał jednoznacznie
odtworzyć przebiegu zdarzenia. Wszystko
wskazywało jednak na to, że wersja wydarzeń przedstawiona w dniu zdarzenia
przez drugiego z chłopców, była najbardziej prawdopodobna. Można więc przyjąć następujące przyczyny wypadku: pozostawienie obu chłopców bez opieki i nadzoru na terenie gospodarstwa rolnego,
bez instruktażu w zakresie bezpieczeństwa pracy i informacji o zagrożeniach;
wydanie polecenia wejścia do silosu i narażenie w ten sposób życia uczniów; brak
znajomości zagrożeń wynikających z użytkowania urządzeń do magazynowania
zbóż; niewyposażenie chłopców w sprzęt
ochrony indywidualnej; wykonywanie
czynności w silosie z naruszeniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Jako główną przyczynę zajścia w karcie
wypadku podano samowolne zachowanie
poszkodowanego – wejście do silosu bez
pozwolenia czy polecenia. Nie wskazano:
naruszenia obowiązku zapewnienia szczególnego nadzoru nad pobytem obu małoletnich na terenie gospodarstwa, jak również braku dopełnienia obowiązku odpowiedniego zapoznania małoletnich z terenem gospodarstwa oraz z zagrożeniami,
które mogą wystąpić podczas pracy. Nie
wymieniono też, że uczniów poddano odpowiednim instruktażom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, że zapewniono im odpowiedni nadzór w czasie
ich pobytu na obcym terenie.
W efekcie ustaleń, właścicielowi gospodarstwa rolnego przedstawiono zarzuty naruszenia art. 207, art. 2071, art. 212,
art. 2379 w związku z art. 304 i art. 3041
K. p. (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21
poz. 94 ze zm.) oraz skierowano wniosek
o ukaranie do sądu grodzkiego. Śledztwo
w sprawie prowadzi również prokuratura.
Dariusz Morel
OIP Katowice
6-7/2012 IP
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Tragedia podczas spawania
Grzegorz Łanik

Tragicznie zakończyło się spawanie zbiornika paliwa w jednej z miejscowości niedaleko Łodzi. Znowu przyczyną było nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy. Znowu zginęli ludzie.
Wszystko zaczęło się od pękniętego
zbior nika na paliwo w ciągniku siodłowym DAF XZ430. Szef firmy wyraził zgodę na odstawienie pojazdu do zakładu
spawalniczego. Kierowca spuścił więc
nadmiar paliwa, zostawiając jedynie ilość
potrzebną na przejazd w obie strony. To
ważny szczegół, który miał wpływ na późniejszy rozwój wypadków.
W warsztacie zorganizowano prowizoryczne stanowisko pracy tuż obok ciągnika. Pęknięty zbiornik wprawdzie został
wymontowany, ale nikt nie zadbał o usunięcie z niego resztek paliwa, dokładne
umycie czy wreszcie napełnienie materiałem niepalnym. Na dodatek brak stabilnego podłoża spowodował, że kierowca
musiał trzymać zbior nik, żeby się nie
przewrócił podczas naprawy.
Do wybuchu, jak zeznali świadkowie,
doszło około godziny 11.10. Nagromadzone w zbiorniku opary wymieszane z powietrzem podgrzane przez łuk elektryczny rozerwały bak. Na miejscu zginął i kierowca i spawacz.
Spawacz prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Sądząc po tragedii,
do której doprowadził, nie znał nawet podstawowych zasad bhp. Kierowca ciągnika
siodłowego nie przeszedł szkolenia bhp
w swojej firmie. Można również przypuszczać, że nie był świadomy zagrożeń związanych ze spawaniem zbiorników paliwa
i nie znał obowiązujących w tym zakresie
przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
Jego pracodawca nie wydał instrukcji bhp
nawet na stanowisko pracy kierowcy ciągnika siodłowego, uwzględniającej postępowanie pracownika podczas napraw wykonywanych w zakładach napraw pojazdów. Nie poinstruował, o zakazie uczestnictwa w pracach naprawczych i remontowych wykonywanych w warsztatach.
Inspektor pracy OIP w Łodzi badający
okoliczności wypadku stwierdził ponadto,
że pracodawca nie dokonał udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego związa-
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nego z pracą na stanowisku kierowcy,
w tym z pracą wykonywaną przy naprawach pojazdów. Ustalił również nieprawidłowości w zakresie samego badania
wypadku przy pracy, któremu uległ kierowca ciągnika siodłowego. Otóż w skład
zespołu wszedł pracodawca nie posiadający szkolenia w dziedzinie bhp dla pracodawców, zamiast pracownika z aktualnym
zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z przepisami dotyczącymi
szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). W protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
zespół powypadkowy ustalił przyczyny wypadku inne niż te, wynikające z ustaleń inspektora pracy.
Zespół powypadkowy wskazał następujące przyczyny wypadku:
– wybuch oparów paliwa zbiornika paliwowego ciągnika siodłowego marki DAF
XZ 430 podczas procesu spawania łukowego (spawanie stopu aluminiowego);
– prowadzenie procesu spawalniczego
przez wykonującego naprawę z naruszeniem podstawowych zasad bezpieczeń-

stwa przy spawaniu zbiorników po materiałach łatwopalnych.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie
statystycznej karty wypadku przy pracy
(Dz. U. Nr 14, poz. 80 ze zmianami oraz
z 2010 r. Dz. U. Nr 240, poz. 1612 – objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku) „wybuch oparów paliwa zbiornika
paliwowego ciągnika siodłowego marki
DAF XZ 430 podczas procesu spawania
łukowego (spawanie stopu aluminiowego)” nie jest przyczyną wypadku – jest wydarzeniem będącym odchyleniem od stanu normalnego.
Zespół powypadkowy nie wskazał szeregu istotnych przyczyn, takich jak:
– brak „instrukcji posługiwania się
czynnikiem materialnym” uwzględniającej postępowanie pracownika podczas napraw wykonywanych w zakładach napraw
pojazdów;
– brak przeszkolenia stanowiskowego
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniającego postępowanie pra-
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cownika podczas napraw wykonywanych
w zakładach napraw pojazdów;
– nieusunięcie zbędnej substancji
(resztek oleju napędowego) ze zbiornika
paliwa przed przystąpieniem do spawania;
– nieprawidłowe zachowanie kierowcy
ciągnika spowodowane nieznajomością
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
– nieprawidłowości w organizacji stanowiska pracy (nie zapewniono stabilności spawanego zbiornika paliwa).
W zakładzie określono wnioski i środki profilaktyczne, jakie powinny być przyjęte do realizacji w wyniku wypadku
przy pracy: okoliczności i przyczyny wypadku należy omówić z zatrudnionymi
kierowcami, wprowadzić jako zasadę zakaz wykonywania czynności oraz przebywania na stanowisku pracy mechanika
przy korzystaniu z usług zakładów napraw
pojazdów.
Niestety, nie sformułowano wniosków
zalecających:
– wykonanie oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą na stanowisku kierowcy, w tym przy naprawach pojazdów
w zakładach serwisowych pojazdów;
– wydanie instrukcji bhp na stanowisko
pracy kierowcy ciągnika siodłowego, określających postępowanie pracownika podczas napraw wykonywanych w zakładach
napraw pojazdów z uwzględnieniem zagrożeń występujących podczas napraw
pojazdów na terenie zakładów napraw pojazdów;
6-7/2012 IP

– przeprowadzenie szkolenia wstępnego stanowiskowego w dziedzinie bhp
przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz szkoleń okresowych w trakcie zatrudnienia.
Badanie okoliczności wypadku ujawniło naruszenie przez pracodawcę kierowcy
ciągnika siodłowego przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp oraz innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. A mianowicie:
– art. 2374 § 2 Kodeksu pracy stanowiącego, że pracodawca jest obowiązany
wydawać szczegółowe instrukcje i wska-

zówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy na stanowiskach pracy;
– art. 2373 § 2 Kodeksu pracy stanowiącego, że pracodawca jest obowiązany
zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkoleń w tym
zakresie;
– art. 226 pkt 1 Kodeksu pracy stanowiącego, że pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki
profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
– § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 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 2008 r. Nr 108, poz. 690) stanowiącego, że pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy, w szczególności przez
m.in. szkolenie pracowników;
– § 39a ust. 1 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 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 2008 r. Nr 108, poz. 690) stanowi, że pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach z uwzględnieniem wszystkich czynników środowiska pracy oraz sposobów
wykonywania prac.
Grzegorz Łanik
OIP Łódź
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Czy upadek to przypadek?
W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się 22 czerwca br. uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?”, przeprowadzonego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku odbyła
się II edycja konkursu, którego głównym organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego przy znaczącym współudziale Państwowej Inspekcji Pracy.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, kształtowanie wiedzy o ochronie pracy w rolnictwie oraz rozwijanie zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.
W tym roku tematem przewodnim konkursu było zapobieganie
upadkom, które stanowią najliczniejszą grupę wypadków przy pracy rolniczej. Łącznie, w obu etapach konkursu: wojewódzkim i centralnym wzięło udział blisko 37 tys. dzieci z ponad 2 300 szkół podstawowych, czyli o niemal 12 tys. więcej niż rok temu.
Techniki tworzenia prac były urozmaicone – od rysowania kredkami, przez szkicowanie węglem, aż po oklejanie pracy np. kłosami
zbóż, liśćmi, słomą. Dzieci wykazały się pomysłowością, fantazją, ale
przede wszystkim wiedzą o zagrożeniach występujących na wsi.
Do etapu ogólnokrajowego trafiło ok. 100 prac. Komisja konkursowa, oceniająca prace plastyczne dzieci, zwracała uwagę na sposób
przedstawienia tematyki konkursu oraz walory estetyczne.
Fundatorami nagród dla młodych zwycięzców byli: Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dwutygodnik Agro Ser wis oraz firma BIN.
Państwowa Inspekcja Pracy ufundowała dla laureatów trzech
pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 0-III i IV-VI) plecaki na kółkach oraz odtwarzacze MP4.
Podczas uroczystego podsumowania konkursu w Sejmie RP,
w imieniu Państwowej Inspekcji Pracy nagrody laureatom wręcza-

ła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, która podziękowała dzieciom za zaangażowanie i udział w konkursie, a rodzicom i nauczycielom za aktywną postawę i przygotowanie dzieci.
– To jest promocja bezpiecznych zachowań i inwestycja w przyszłość. Mam nadzieję, że młode pokolenie będzie również wspaniałym pokoleniem rolników, dla którego standardy bezpieczeństwa
pracy w gospodarstwie będą wysokie – powiedziała Małgorzata
Kwiatkowska.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej // Dziennik Ustaw. – 2012,
poz. 461.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym // Dziennik Ustaw. – 2012, poz. 572.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej // Dziennik Ustaw.
– 2012, poz. 591.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych // Dziennik Ustaw. – 2012, poz. 592.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru kar ty wypadku
w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej
sporządzania // Dziennik Ustaw. – 2012,
poz. 482.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
// Dziennik Ustaw. – 2012, poz. 648.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych // Dziennik Ustaw.
– 2012, poz. 483.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei // Dziennik Ustaw. – 2012, poz. 492.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania
uszkodzonych wagonów kolejowych przewo-

żących towary niebezpieczne // Dziennik
Ustaw. – 2012, poz. 508.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa
portu // Dziennik Ustaw. – 2012, poz. 597.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4
czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy
kontrolnej i formularza protokołu kontroli //
Dziennik Ustaw. – 2012, poz. 655.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24
kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich
rodzajów ekspozycji medycznej // Dziennik
Ustaw. – 2012, poz. 470.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22
maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne // Dziennik Ustaw.
– 2012, poz. 601.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24
maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu dokumentowania chorób
zawodowych i skutków tych chorób // Dziennik
Ustaw. – 2012, poz. 663.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakresu
stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym // Dziennik Ustaw. – 2012,
poz. 666.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27
grudnia 2011 r. w sprawie oceny okresowej
bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego
// Dziennik Ustaw. – 2012, poz. 556.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8
maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie chorób zawodowych // Dziennik
Ustaw. – 2012, poz. 662.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw.
– 2012, poz. 460.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy //
Dziennik Ustaw. – 2012, poz. 589.
Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych // Dziennik
Ustaw. – 2012, poz. 611.
Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw. – 2012, poz. 637.
Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie
ustawy o transporcie drogowym // Dziennik
Ustaw. – 2012, poz. 661.
Zarządzenie Nr 9 Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej // Dziennik Urzędowy MPiPS. – 2012, poz. 9.
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
Ochrona zbiorowa czy zabezpieczenia indywidualne? Cz. 1. / Tomasz Mucha // Promotor.
– 2012, nr 4, s. 50-53.
Artykuł dotyczy zabezpieczeń pracowników
wykonujących prace na wysokości.
Narażenie na działanie respirabilnych włókien azbestu podczas różnych etapów prac
związanych z usuwaniem materiałów azbestowych / Stella Bujak-Pietrek, Irena Szadkowska-Stańczyk // Medycyna Pracy. – 2012, nr 2,
s. 191-198.
Przedstawiono wyniki analizy i oceny stężeń
włókien azbestu w powietrzu różnego typu pomieszczeń zawierających elementy azbestowe
oraz w różnego rodzaju budynkach podczas
prowadzenia prac demontażowych, remontowych bądź konserwacyjnych, które związane są
z usuwaniem materiałów zawierających azbest.
Sprawdzono, czy poziomy stężeń nie przekraczają wartości dopuszczalnych (w budynkach
mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i zakładach produkcyjnych podczas prac
związanych z usuwaniem i zabezpieczaniem
materiałów zawierających azbest.)
Przedstawiono wyniki (oceny) stężenia respirabilnych włókien azbestu: w budynkach
(mieszkalnych, użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych) z instalacjami azbestowymi podczas ich zwykłego użytkowania, podczas usuwania elementów azbestowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, w miejscu
składowania odpadów azbestowych
Szkodliwe czynniki biologiczne na stanowiskach pracy w muzeach / Justyna Skóra [i in.]
// Medycyna Pracy. – 2012, nr 2, s. 153-165.
Zaprezentowano wstępne dane dotyczące
poziomu i rodzaju zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza oraz powierzchni w pomieszczeniach muzealnych o różnej specyfice
gromadzonych zbiorów. Przedstawiono kryteria wyboru oraz skalę oceny wskaźników zanieczyszczenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi na stanowiskach pracy w muzeach.
Opracowanie: Danuta Szot
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W grupie wiekowej (klasy IV-VI) I miejsce zajęła Natalia Grębska, kl. IV, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi, woj. Łódzkie.
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W grupie wiekowej (klasy 0-III) I miejsce zajął Mateusz Wasiak,
kl. II, SP im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach, gm. Grabów, woj.
Łódzkie.
Katarzyna Mietelska
Departament Prewencji i Promocji GIP
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Kocioł i młot
W suwalskim zakładzie przerabiającym odpady organiczne po uboju drobiu doszło do zbiorowego wypadku
przy pracy, któremu uległo trzech pracowników nocnej zmiany. Zostali poparzeni w wyniku otwierania młotem kotła pod ciśnieniem. Jeden z pracowników doznał poparzenia ponad 30% powierzchni ciała, drugi ponad 80%,
trzeci po udzieleniu pomocy ambulatoryjnej został wypisany ze szpitala. Wszyscy przeżyli jedynie dzięki szybkiej
akcji ratowniczej i specjalistycznej pomocy służb medycznych.
Kotły parowe (destruktory) służące do destrukcji masy organicznej po uboju drobiu (pióra, jelita, głowy itd.) znajdowały się na terenie hali produkcyjnej. Urządzenia te są zamykane hydraulicznie
przy pomocy pompy z pulpitu sterowniczego.
Bez minimalnych wymagań
Kontrola eksploatowanych stałych zbiorników ciśnieniowych, jako urządzeń technicznych wykazała, że urządzenia te nie spełniały minimalnych wymagań dotyczących maszyn, które wynikają
z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami
z 2003 r. Nr 178, poz. 1745). Urządzenia te:
G nie posiadały zabezpieczeń przed wyrzuceniem substancji wytwarzanej i zmagazynowanej wewnątrz pod ciśnieniem i wysoką temperaturą;
G nie zostały wyposażone w układy sterownicze zapewniające
bezpieczeństwo pracownikom z uwzględnieniem możliwych uszko-

Hala zanieczyszczona odpadami
po rozszczelnieniu kotła.
Hydrauliczny sposób zamykania i otwierania destruktora, przy którym wydarzył się zbiorowy wypadek
przy pracy. W króciec spustowy, do którego umocowany jest siłownik hydrauliczny uderzano młotem w celu
otwarcia pokrywy. Na zdjęciu z prawej strony widoczne
rygle, które są hydraulicznie blokowane obracającą się
pokrywą po jej wprowadzeniu na miejsce przez siłowniki. W wyniku niezgodnego z instrukcją eksploatacji
otwarcia pod ciśnieniem króćca spustowego nastąpił
niekontrolowany wyciek surowca, uszkadzający mechanizmy prowadnic i zamykania autoklawu. Wszystkie
kotły w chwili wypadku posiadały pozytywne decyzje
UDT zezwalające na ich eksploatację.
dzeń, defektów oraz ograniczeń, jakie można przewidzieć w planowanych warunkach użytkowania urządzenia;
G nie zostały wyposażone w układ sterowania uniemożliwiający uruchomienie hydraulicznego otwierania pokryw destruktora,
w którym panuje wysoka temperatura i ciśnienie mogące wyrzucić na zewnątrz surowiec produkcyjny;
G były otwierane ręcznie, gdyż nie zostały wyposażone w układ
bezpieczeństwa automatycznie wysyłający akustyczny lub optycz-

ny sygnał ostrzegawczy w przypadku próby otwarcia przez pracownika pokrywy destruktora znajdującego się w cyklu produkcyjnym
pod ciśnieniem. Dotyczyło to:
— pokryw tych destruktorów, które znajdowały się w innej części zakładu (przyjmowanie surowca – tzw. część brudna), a których
nie widział operator urządzenia znajdujący się przy pulpicie sterowniczym w innej części zakładu,
— pokryw spustowych destruktorów znajdujących się na hali produkcyjnej, otwieranych i zamykanych ręcznie przed omyłkową próbą ich otwarcia przez pracownika;
G nie miały oznakowanych zaworów we wszystkich sześciu destruktorach zwolnienia ciśnienia. Zawory takie znajdowały się w hali produkcyjnej (przed destruktorami, na wysokości około 4,0 m
nad poziomem posadzki). Służyły one do uwolnienia ciśnienia wewnątrz destruktora (autoklawu), tak po zakończonym procesie suszenia masy organicznej, jak również w przypadku zwolnienia ciśnienia w konkretnym destruktorze w trakcie procesu produkcyjnego, gdy następuje dosypanie materiału (dopełnienie destruktora) po procesie sterylizacji.
Ponadto kontrola wykazała, że sterowanie hydraulicznym otwieraniem pokryw trzech destruktorów odbywało
się w różnych miejscach hali produkcyjnej. Pulpit do sterowania jednego destruktora znajdował
się na ścianie z lewej przedniej strony hali produkcyjnej, pulpit do sterowania dwóch następnych destruktorów na środku hali. Pozostałe trzy
kotły były zamykane i otwierane ręcznie.
Do wypadku doszło w godzinach rannych nocnej zmia ny, kie dy to bryga dzi sta bę dą cy
pod wpływem alkoholu wydał pracownikowi polecenie, by młotem uderzał w rygle blokujące
otwarcie pokrywy spustowej kotła, który – według niego – znajdował
się bez ci śnie nia.
Przed wydaniem tego
polecenia brygadzista
pomylił kotły, które można otworzyć i wypuścić surowiec. Zamiast
otwierać kocioł nr 5 bez
ci śnie nia, pró bował
za pomocą siłowników
hydraulicznych otworzyć kocioł nr 4, który
znajdował się pod ciśnieniem. Według ustaleń, parametry kotła wynosiły: ciśnienie 2,37 atm., temperatura 134 0C.
Inspektor pracy zastosował następujące środki prawne:
G dwa nakazy zawierające łącznie 31 decyzji pisemnych oraz
25 decyzji ustnych,
G wystąpienie zawierające 15 wniosków,
G trzy mandaty karne po dwa tysiące złotych na pracowników
nadzoru.
Ponadto inspektor wystąpił do prokuratury o wszczęcie postępowania karnego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa
w stosunku do brygadzisty, który będąc pod wpływem alkoholu przyczynił się do spowodowania zbiorowego wypadku przy pracy.
Romuald Stempski
OIP Białystok Oddział Suwałki

