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Pełnych spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz optymizmu i energii na Nowy 2013 Rok
życzy Iwona Hickiewicz
Główny Inspektor Pracy

W SEJMIE RP

Plan pracy inspekcji
Przeprowadzenie 88 tys. kontroli i objęcie różnorodnymi działaniami prewencyjnymi
przynajmniej 200 tys. przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów
i studentów zakłada program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2013 rok. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Radzie Ochrony Pracy na posiedzeniu 20 listopada br. w siedzibie Sejmu.
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Jak lepiej zarządzać rynkiem
pracy?
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Nowe czasy dla wymiany
informacji
Od maja 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy przekazuje innym państwom członkowskim dane
dotyczące delegowania pracowników za pośrednictwem specjalnego
elektronicznego systemu wymiany
informacji. Wszystko wskazuje na to,
że zastąpi on dotychczasowe sposoby udostępniania danych w ramach
instytucji łącznikowej. Artykuł stanowi kompendium wiedzy na temat nowego systemu.
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Rozkład czasu pracy a harmonogram
W trakcie kontroli inspektorzy pracy często stają
przed problemem oceny prawidłowości zarządzania
w zakładzie czasem pracy. Wydaje się jednak, że zaniedbywany jest proces, podczas którego pracodawca planuje pracę .
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W nadchodzącym roku inspekcja pracy rozpocznie
realizację pierwszego etapu długofalowych działań prewencyjno-kontrolnych, zaplanowanych na lata 2013
– 2015. Szczególna uwaga zostanie w nim zwrócona
na kwestię przestrzegania przepisów przy zatrudnianiu,
a zwłaszcza na zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach uzasadniających zawarcie umowy o pracę i na nadużywanie umów terminowych. Ma to związek z napływającymi coraz częściej sygnałami od związków zawodowych, Rady Ochrony Pracy, komisji sejmowych i pracobiorców o nieprawidłowościach w tym zakresie. Działania kontrolne PIP wsparte zostaną kampanią informacyjno-promocyjną: „Zanim podejmiesz pracę”, skierowaną do pracowników i osób rozpoczynających aktywność
zawodową.
W sferze bezpieczeństwa pracy głównymi celami programu będzie ograniczenie skali wypadkowości w miejscu pracy i rozszerzanie działalności prewencyjnej. Służyć ma ją te mu wzmo żo ny nad zór
nad grupą zakładów o wysokiej skali
zagrożeń zawodowych, a także długofalowe działania kontrolne w średnich
i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, zwłaszcza o cechach powtarzalnych.
Pracodawcy i przedsiębiorcy zainteresowani ograniczeniem zagrożeń wypadkowych będą mogli liczyć na merytoryczną pomoc w ramach programu
prewencyjnego: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy”. Szczególny akcent położony zostanie
na promowanie kultury prewencji w środowisku pracy.
Do zmiany postaw dotyczących bezpieczeństwa pracy
powinna zachęcić m.in. 3-letnia kampania informacyjno-promocyjna pod hasłem: „Bezpieczeństwo pracy zależy
od Ciebie”.
Wśród rocznych zadań urzędu bardzo ważną częścią
jego działań pozostanie problematyka wypłaty należności
pracowniczych. Zintensyfikowane mają być kontrole za-

trudniania pracowników tymczasowych, kontynuowane
będą kontrole czasu pracy kierowców i placówek leczniczych. Duża uwaga inspektorów pracy skierowana zostanie na prace budowlane i rozbiórkowe, podziemne zakłady górnicze, zakłady przemysłu spożywczego i szkoły.
W zakresie aktywności na forum międzynarodowym
planowane jest nawiązanie bliższej współpracy z inspekcją ukraińską, w szczególności w obszarze legalności zatrudnienia. Spodziewana jest też wizyta międzynarodowego zespołu ekspertów, który oceni funkcjonowanie
Państwowej Inspekcji Pracy – w ramach przeprowadzanej przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy oceny
systemów inspekcyjnych państw członkowskich.
W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy pozytywnie oceniali przedstawiony dokument, zwracając uwagę
na jego rzetelność, przemyślaną formę, trafny dobór naj-

ważniejszych zadań. Dzielili się także uwagami i sugestiami, zgłaszając konkretne propozycje poszerzenia zapisów programu. Końcowa opinia Rady wyrażona będzie
w stanowisku, które ma być przyjęte na kolejnym jej posiedzeniu.
W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka, wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek
Zając oraz dyrektor Departamentu Planowania, Analiz
i Statystyki Głównego Inspektoratu Pracy Lidia Szmit.
Donat Duczyński

Okładka:
rys. archiwum

12/2012 I P

3

Wiadomości
nie tylko z kraju
W komisji sejmowej
Na posiedzeniu 22 listopada br. w siedzibie Sejmu Komisja do Spraw
Kontroli Państwowej przyjęła odpowiedzi ministra pracy i polityki
społecznej na dezyderat i opinię wynikające z wniosków Państwowej Inspekcji Pracy, które dotyczyły pożądanych zmian legislacyjnych w prawie pracy. Miałyby one na celu wyeliminowanie rozbieżności w interpretacji przepisów prawa pracy określających zasady
wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Komisja przyjęła również informację PIP o wynikach wieloletniego programu zapobiegania negatywnym skutkom stresu i innych czynników
psychospołecznych w miejscu pracy. Przedstawił ją dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Dariusz Korczak. W posiedzeniu,
któremu przewodniczył poseł Mariusz Błaszczak, uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin i dyrektor Departamentu Legalności zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski.

Odznaki
Honorowe PIP
Podczas gali z okazji Święta Kolejarza, zorganizowanej 19 listopada br. w stołecznym Teatrze Ateneum
przez Federację Związków
Zawodowych Pracowników
Polskich Kolei Państwowych,
Le szek Za jąc, za stęp ca
głównego inspektora pracy wręczył Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy. Otrzymali je: Jolanta Niewiadomska i Andrzej Broniszewski z Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Krakowie.

Nowy skład Rady
W siedzibie GIP zebrała się 27 listopada br. w nowym składzie Rada
Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Akty powołania jej członkom wręczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Jej przewodniczącym pozostał Zbigniew Janowski, który piastuje funkcję przewodniczącego Związku
Zawodowego „Budowlani”, zaś wiceprzewodniczącym Leszek Zając,
zastępca głównego inspektora pracy. Historia tego gremium sięga 2003 r. Rada jest nie tylko ciałem opiniodawczo-doradczym, ale
też ważnym filarem dialogu społecznego, gdzie przedstawiciele pracodawców i związków współdziałają na rzecz bezpieczeństwa pracy.
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(Bez)silny w pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie przy współpracy
z Uniwersytetem Rzeszowskim zorganizował 21 listopada br.
Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję pt. „(BEZ) SILNY W PRACY. Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie
w ujęciu prawnym, psychologicznym i socjologicznym”. Jej
ce lem było, oprócz
teoretycznego i praktycznego przedstawienia tych problemów,
zwrócenie uwagi, że
stosowanie przepisów
prawa pracy opłaci się
i stanowi podstawę
funkcjonowania zdrowego rynku i uczciwej
konkurencji. W wydarzeniu uczestniczyło
ponad 200 osób, także ze środowiska pracodawców, przedsiębiorców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, pracowników, studentów.

O polsko-fińskiej wspólpracy
W Głównym Inspektoracie Pracy odbyło się 15 listopada br.
spotkanie delegacji Ministerstwa Spraw Socjalnych i Zdrowia Finlandii z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. Stronę fińską reprezentowali m.in. Toivo Niskanen i Anne Vänskä, główni specjaliści w Ministerstwie Spraw Socjalnych i Zdrowia. Wiodące tematy wizyty, w której ze strony
Polski uczestniczyli: dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla, dyrektorzy departamentów merytorycznych GIP oraz inspektorzy OIP w Warszawie, dotyczyły zagadnień zagrożeń związanych z wykorzystaniem nanotechnologii. Omówiono dotychczasowe wnioski, jak również doświadczenia inspekcyjne wynikające z nadzoru zakładów,
w których w procesach pracy występują nanomateriały.
W trakcie spotkania odniesiono się także do współpracy polskiej i fińskiej instytucji łącznikowej.

Polsko-Niemiecki Dialog
W Dreźnie odbyła się 14-15 listopada br. konferencja Polsko-Niemiecki Dialog „Ochrona Pracy”. Była ona kontynuacją
dialogu rozpoczętego w ub.r. w Düsseldorfie. Tematem tegorocznego spotkania był problem obciążeń zdrowia pracowników w procesie pracy: obciążenia psychiczne i obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Rozmawiano również nt. współpracy i działań inspekcji pracy w Polsce i Brandenburgii. Omówiono dotychczasowe dokonania w okresie 20 lat współdziałania polskiej i niemieckiej inspekcji pracy. PIP reprezentowali: Franciszek Grześkowiak, okręgowy
inspektor pracy w Zielonej Górze, jego zastępca Andrzej
Machnowski oraz Krzysztof Duda, zastępca okręgowego
inspektora pracy w Poznaniu.

Kalendarz
młodych twórców
Kalendarz ścienny na rok 2013 z własnymi pracami otrzymali laureaci
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”,
który dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym
zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Tematy prac wykonywanych różnorodną techniką
(ołówek, kredka, farby, collage itp.)
dotyczyły prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony ppoż. lub
zasad udzielania pierwszej pomocy. Podsumowanie konkursu odbyło się 16 listopada br.

Na zjeździe „Solidarności”
W Kielcach 22 i 23 listopada br. obradował XXVI Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „Solidarność”. Wzięło w nim udział 325 delegatów oraz blisko 300 gości, w tym główny inspektor pracy
Iwona Hickiewicz. Tematami obrad były m.in. sytuacja ludzi
pracujących w Polsce i nadużywanie umów cywilnoprawnych
przez pracodawców. Zwracając się do uczestników zjazdu,
Iwona Hickiewicz podkreśliła, że „Solidarność” jest dla Pań-

Nadbałtycki okrągły stół
Hamburg był miejscem obrad corocznej konferencji Nadbałtyckiego Forum do Spraw Pracy, która odbyła się 15 listopada br. Forum stanowi sieć współpracy dla wymiany doświadczeń i komunikacji pomiędzy kluczowymi stronami: organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, instytucjami rządowymi i parlamentarnymi. Tegoroczne spotkanie
w formie „okrągłego stołu” koncentrowało się wokół tematów: mobilność pracowników oraz zatrudnianie młodzieży,
które mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju ekonomicznego i zrównoważonego wzrostu ekonomicznego w regionie
Morza Bałtyckiego. W konferencji wzięło udział 47 uczestników z 9 krajów nadbałtyckich, wśród nich Jarosław Cichoń
z Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.

Delegacja PIP na Litwie
Na zaproszenie Viliusa Maciulaitisa, głównego inspektora
pracy Republiki Litewskiej, 12 listopada br. przebywali w Wilnie przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Iwonie Hickiewicz, głównemu inspektorowi pracy, towarzyszyli: Małgorzata Kwiatkowska – zastępca głównego inspektora pracy, Jarosław Leśniewski – dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w GIP oraz Sławomir Szempliński z Sekcji
Współpracy z Zagranicą w GIP. Celem wizyty było podpisanie
aneksu do protokołu o współpracy pomiędzy polską i litewską inspekcją pracy z 25 maja 2005 r., który rozszerza dotychczasową współpracę o zagadnienia związane z legalnością zatrudnienia. Uroczystość
jego podpisania była okazją
do rozmów o praktyce i realiach działalności obu urzędów oraz o stojących przed nimi wyzwaniach.

stwowej Inspekcji Pracy jednym z najważniejszych partnerów
społecznych w działaniach na rzecz tworzenia bezpiecznych
warunków pracy i ochrony praw pracowniczych.

Las wycinany
zgodnie z bhp
Wyniki ubiegłorocznych kontroli
bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pozyskiwaniu i zrywce drewna były tematem narady zorganizowanej 9 listopada br. w siedzibie Nadleśnictwa w Złoczewie, w której uczestniczyli nadinspektorzy Dariusz Borowiecki i Piotr Michalik z OIP w Łodzi oraz nadleśniczy Edward Polak. W trakcie spotkania z pracownikami nadleśnictwa oraz
współpracującymi z nim właścicielami zakładów usług leśnych
omówiono kwestie kosztów wypadków przy pracy oraz prewencji zagrożeń a także wymagania bhp przy wykonywaniu prac gospodarki leśnej.

12/2012 I P

5

Nagrody
dla pracodawców i ekspertów ochrony pracy
Na Zamku Królewskim w Warszawie
22 listopada br. odbyła się uroczystość
wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny
Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień
w XIX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej
udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli
warunków pracy, środowisk naukowych,
stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji
pracodawców.
Gratulując laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej,
główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podkreśliła budzące najwyższy szacunek ich kompetencje, aktywność zawodową, związkową i społeczną w zakresie prewencji zagrożeń zawodowych i popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Zwróciła uwagę, że z kolei działalność tegorocznych zwycięzców konkursu „Pracodawca
– organizator pracy bezpiecznej” nabiera szczególnego znaczenia w niełatwym dziś czasie dla gospodarki i rynku pracy.
Związane z tym problemy skłaniają bowiem niektóre firmy
do mniej pryncypialnego podejścia do obowiązków wobec
pracowników w zakresie bhp i spychania tych spraw na plan
dalszy. Tym większe uznanie należy się nagrodzonym w konkursie pracodawcom.
Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy wyraziła nadzieję,
że ich przykład będzie mobilizować innych pracodawców
do podejmowania równie efektywnych działań na rzecz poprawy warunków pracy.
Gratulacje wyróżnionym złożyła przewodnicząca Rady
Ochrony Pracy poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Powiedziała, że przesłanie, jakie niesie Nagroda im. Haliny Krahelskiej, wskazuje na wartości nieprzemijające, takie jak
upodmiotowienie ludzkiej pracy, czynienie jej bezpieczną
i godną. Odnosi się ono równie wyraziście do konkursu dla
pracodawców tworzących bezpieczne miejsca pracy.
– Kolejne edycje tego przedsięwzięcia świadczą, że przybywa firm budujących ekonomiczny sukces na organizacji
pracy uwzględniającej potrzeby zatrudnionych osób, na stosowaniu technologii i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo pracy. Jest to zarazem potwierdzenie dużej skuteczności działań prewencyjnych inspekcji pracy, która poprzez nagradzanie przedstawicieli biznesu, nauki, twórców prawa,
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Laureaci Nagrody im. Haliny Krahelskiej

kreatorów nowoczesnej myśli inżynieryjno-technicznej i upowszechnianie ich dorobku przyczynia się do wzrostu świadomości społecznej w dziedzinie ochrony pracy i stymuluje
rozwój kultury bezpieczeństwa pracy – stwierdziła przewodnicząca ROP.

W tym roku Nagrodę im. Haliny Krahelskiej odebrali z rąk
Iwony Hickiewicz i Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej: Krzysztof
Bielecki, Elżbieta Bożejewicz, Halina Ćwirko, Jerzy Demski, Zdzisław Gnaciński, Ewa Górska, Kazimierz Grajcarek, Wojciech Magiera i Andrzej Mochoń.
Główna inspektor pracy i przewodnicząca Rady Ochrony
Pracy wręczyły także nagrody: statuetki „Mecum Tutissimus
Ibis” i wyróżnienia w konkursie „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej”. W trakcie zamkowej gali oprócz nagród

głównego inspektora pracy pracodawcy odebrali także specjalne wyróżnienia przyznane przez partnerów społecznych
Państwowej Inspekcji Pracy. Wręczyli je: prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, wiceprezes Business Centre
Club Zbigniew Żurek oraz wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Wiesława Taranowska i Franciszek Bobrowski.
Galę uświetnił koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego „OBLIGATO”.
(D.D.)

Pozdrowienia dla uczestników uroczystości i gratulacje
laureatom przekazał w liście odczytanym przez profesora
Tomasza Boreckiego doradcę prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski. Prezydent wyraził w nim
uznanie dla organizatora gali – Państwowej Inspekcji Pracy
za podjęcie i rozwijanie od wielu lat cennych inicjatyw: Nagrody im. Haliny Krahelskiej i konkursu dla pracodawców
– organizatorów bezpiecznej pracy. „Poprzez swój przykład
bez wątpienia przyczyniają się one do poprawy warunków
pracy i pożądanych zmian w sposobie postrzegania praworządności w stosunkach pracy w naszym kraju. Stanowią
ważny składnik społecznej edukacji i są potwierdzeniem coraz istotniejszego znaczenia prewencyjnego oddziaływania
inspekcji pracy” – napisał prezydent.
Za pośrednictwem listu skierowanego do Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy, gratulacje laureatom przekazała również marszałek Sejmu Ewa Kopacz. List odczytał
zastępca szefa Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn. Marszałek,
nawiązując do postaci Haliny Krahelskiej, stwierdziła, że śladem jej przesłania idzie dziś coraz więcej przedsiębiorców,
dla których celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Podkreśliła wkład inspekcji pracy,
jako kontynuatora dorobku Haliny Krahelskiej w rozpowszechnianie wiedzy o zapobieganiu zagrożeniom wśród
pracodawców.
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Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów działa od 1975 r. Rocznie wydobywa ok. 40 mln ton
węgla brunatnego, co stanowi
po nad 50% ogó łu wy do by cia
w Polsce i czyni zakład jednym
z największych europejskich dostawców tego surowca energetycznego.
Corocznie opracowywany jest
plan poprawy warunków bhp
oraz socjalnych. By ograniczyć
zagrożenia, dokonuje się m.in.
remontów i modernizacji maszyn,
wymiany taboru samochodowego oraz dźwigów, równiarek, ładowarek, spycharek, obrabiarek.
W zakładzie wykonano m.in. obudowę osłoną przeciwpyłową przenośnika transportującego węgiel
z PoIa Szczerców do elektrowni
i na plac uśredniania.
Wskazywane są miejsca zagrożeń czynnikami szkodliwymi
i podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia szkodliwych czynników do wartości NDS
i NDN – jeśli to niemożliwe, wyposaża się pracowników w środki ochrony indywidualnej. W ciągu ostatnich lat ograniczono liczbę stanowisk pracy narażonych
na czynniki szkodliwe. W zakładzie funkcjonuje system szkoIeń
zawodowych załogi – zgodnie
z rocznym „Planem potrzeb szkoIeniowych”.

Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów

Organizator Pracy Bezpiecznej

Zakład uruchomił produkcję elektronicznych
urządzeń sterujących do pralek i programatorów do zmywarek i suszarek.

Organizator Pracy Bezpiecznej
Beata Pietruszka-Śliwińska:
– Ponad 6,5 tys. zatrudnionych pracowników, z których
żaden nie uległ w ostatnich latach ciężkiemu wypadkowi
w kopalni węgla brunatnego, to brzmi imponująco. Jak się
do to osiąga?
Kazimierz Kozioł dyrektor Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów: – Inwestując setki mln zł w automatyzację
procesów produkcyjnych, także w bezpieczeństwo i poprawę
warunków socjalnych pracowników. Tylko w latach 2009-2011
wydaliśmy na to ponad 12 mln zł, ale ważne jest także permanentne szkolenie załogi i zadbanie o właściwą organizację pracy. Trudno nie docenić tu wysiłków związków zawodowych
– społecznej inspekcji pracy oraz inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, którzy na co dzień kontrolowali, mobilizowali i zachęcali do poprawy bezpieczeństwa pracy.
B. P-Ś.: Podobno nie ma takiej pracy, której nie można by
było wykonać bezpiecznie. Czy i na ile można to odnieść
do tak specjalnego zakładu, jakim jest kopalnia?

Zakłady duże

K. K.: W górnictwie, które samo w sobie stwarza bardzo trudne warunki pracy, nie ma innej opcji niż bezpieczeństwo pracy.
Zmienne warunki pogodowe, konieczność korzystania z olbrzymich konstrukcji i maszyn, które stwarzają zagrożenia o wiele
większe niż gdziekolwiek indziej, determinują wyłącznie bezpieczny sposób pracy. Pracownicy, którzy maja poczucie bezpieczeństwa i właściwy komfort pracy, chętnie do niej przychodzą i wydajnie pracują. Doceniają to, że mogą podnosić swoje
kwalifikacje. Z upływem lat zdobywają doświadczenie, które
w tej branży jest niezwykle istotne.
B. P-Ś.: Jak można przekonać innych pracodawców, że
nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie pracy? Często pracodawcy tłumaczą się, że nie stać ich na takie wydatki.
K. K.: Powinni policzyć sobie stracone dniówki, gdy dochodzi do wypadku, także utracone godziny pracy, kiedy pracownik
jest niezadowolony z pracy, bo niema właściwej organizacji, zabezpieczeń itd. To są naprawdę potężne pieniądze.

Firma specjalizuje się w produkcji mebli mieszkaniowych. Podstawowym surowcem wykorzystywanym w produkcji są płyty wiórowe.

DIEHL Controls Polska

SZYNAKA MEBLE

Eksploatowane w zakładzie maszyny nowe i starsze, dostosowane są do wymagań minimalnych i posiadają systemy ochron eliminujących ryzyko urazu takie jak: osłony, czuj-

Rozwojowi firmy towarzyszył szereg modernizacji i inwestycji w bezpieczeństwo pracy. W ciągu ostatnich 15 lat powstały cztery duże hale produkcyjne oraz rozbudowany został system odpylania, połączony z systemem przetwarzającym pył i odpady produkcyjne na biomasę wykorzystywaną
w nowoczesnej i bezobsługowej kotłowni ogrzewającej zakład. Dzięki zakupowi nowoczesnych linii technologicznych,
zastosowaniu osłon akustycznych i nowych narzędzi skrawających na wielu stanowiskach udało się znacząco ograniczyć
poziom hałasu - nie występują przekroczenia NDN. Strefy cięcia w większości maszyn chronione są przed dostępem pracowników, wymiana pił odbywa się automatycznie, a ich zestawy znajdują się w zabudowanych kabinach, do których dostęp możliwy jest po zatrzymaniu maszyny. Zastosowano dodatkowe osłony, linki bezpieczeństwa, wyłączniki krańcowe,
zabezpieczenia fotoelektryczne i maty bezpieczeństwa. Wprowadzono rozwiązania ograniczające lub eliminujące transport
ręczny: większość operacji wykonuje się na stołach i blatach,
dokąd elementy przywożone są wózkami z regulowaną wysokością. Na wielu stanowiskach transport odbywa się za pomocą rolkowych transporterów, zakupiono również linię pakowania i transportu rolkowego do przemieszczania wyrobów gotowych. Młodociani zatrudnieni w zakładzie uczestniczą w konkursach znajomości prawa pracy. W 2008 r. firma
uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

niki ruchu, wyłączniki krańcowe. Wyeliminowano narażenie
na pyły przez zastosowanie wyciągów i filtrów węglowych.
W 2012 r. poprawiono organizację dróg komunikacyjnych
w obszarze produkcyjnym przez: wprowadzenie ruchu jednokierunkowego dla wózków widłowych i wydzielenie drog dla
ruchu pieszego, wyraźne oznakowanie, wprowadzenie luster.
Znacząco ograniczono transport ręczny i zadbano o ergonomiczne warunki pracy dzięki zastosowaniu suwnicy i wózków
widłowych a także elektronicznie sterowanych regałów pionowego składowania, ręcznych wózków niskiego podnoszenia przy stanowiskach pracy oraz wózków do transportu między stanowiskami. Przy produkcji nie stwierdza się przekroczenia NDN i NDS jakichkolwiek czynników szkodliwych.
Przed uruchomieniem nowego procesu ustalany jest stopień szkodliwości dla zdrowia ewentualnych czynników szkodliwych powstających w jego wyniku. W firmie działa „System sugestii” – pozwalający na wdrażanie pomysłów pracowników w zakresie doskonalenia procesów i bhp. Obowiązuje również procedura dotycząca zgłaszania wypadków
i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Wprowadzony został
system raportów bhp, reagowania na zanotowane sytuacje
niebezpieczne i bieżącego informowania pracowników o stanie bhp za pomocą mediów zakładowych.
Od 2003 r. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący zarządzanie Jakością, Środowiskiem oraz
Bezpieczeństwem Pracy.

i Higieną Pracy OHSAS 18001: 2007. Jest dwukrotnym laureatem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
na szczeblu ogólnopolskim.
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Organizator Pracy Bezpiecznej
Wypiek chleba prowadzony jest w sposób tradycyjny z wykorzystaniem naturalnej fermentacji oraz za pomocą nowoczesnej linii produkcyjnej.

Firma projektuje i produkuje uniwersalne oraz
specjalne narzędzia ścierne wykonane z materiałów ściernych twardych ze spoiwami żywicznym i ceramicznym.

PIEKARNIA-CUKIERNIA
Jacek Różycki

Zakład Wytwarzania Artykułów
Ściernych – Robert Andre

Budynki zakładu, liczące przeszło 40 lat, zostały po przejęciu ich przez nowego właściciela gruntownie wyremontowane i zmodernizowane. Większość maszyn została zastąpiona
nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, ograniczającymi trans-

Zakład wyposażony jest w maszyny nowe lub gruntownie zmodernizowane. Wyeliminowano zagrożenia związane
z ruchomymi elementami maszyn, automatyzując proces
obróbki i formowania. Stosowane osłony uniemożliwiają dostęp do stref niebezpiecznych. Surowiec podawany jest rurociągiem na stanowisko pracy, co ogranicza ryzyko związane z jego transportem. Mimo iż wyniki pomiarów nie wykazują przekroczeń NDS czynników chemicznych, podjęto prace badawcze mające na celu dobór surowców pod kątem
ograniczania ich szkodliwości dla pracowników. Ograniczono poziom hałasu (przekraczającego przed podjęciem działań profilaktycznych NDN) poprzez montaż ekranów akustycznych, paneli dźwiękochłonnych, stosowanie wibroizolatorów przy przesiewaczach i tokarkach.
Ręczne prace transportowe zostały ograniczone dzięki
zapewnieniu urządzeń pomocniczych – żurawi słupowych
na stanowiskach pracy. Aby poprawić bezpieczeństwo transportu wewnątrzzakładowego, wydzielono drogi poruszania
się pieszych, wyraźnie oznakowano ciągi komunikacyjne,
wyrównano i utwardzono nawierzchnie, opracowano zasady komunikacji wewnątrz zakładu. Pracodawca prowadzi

port i prace wykonywane ręcznie: kombajn do bułek i wyrobów słodkich, automatyczna linia do chleba, miesiarka spiralna sterowana komputerowo, system dozowania drożdży, zmywarka przemysłowa, automatyczna krajalnica wraz z tunelem
zgrzewającym, zmywarka przemysłowa z wyparzaczem. Wszystkie eksploatowane maszyny i urządzenia techniczne podlegają stałym i systematycznym przeglądom. Obiekt został wyposażony w nowoczesny silosowy system magazynowania
mąki – całkowicie skomputeryzowany, co wyeliminowało ekspozycję na pyły mąki. Badania zapylenia i hałasu nie wykazują
przekroczenia NDS i NDN. Piece piekarskie wyposażono w aparaty wrzutowo-załadowcze, co zmniejszyło ryzyko poparzenia pracowników. Ograniczono ryzyko poślizgnięcia, montując pasy antypoślizgowe na posadzkach. Zadbano o utrzymanie czystości i porządku na stanowiskach pracy oraz w ciągach komunikacyjnych. Dużą wagę pracodawca przywiązuje
do szkolenia personelu, przygotowując uczniów do zawodu
piekarza i cukiernika. W 2007 r. wdrożono system HACCP. W latach 2003-2011 nie odnotowano wypadków przy pracy. Zakład wielokrotnie brał udział w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, zdobywając drugie miejsce
w VIII i X edycji konkursu na szczeblu regionalnym.
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Zakłady średnie
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Przedsiębiorstwo Saint-Gobain Glass, założone w 1665 r., jest
jedną ze stu największych firm przemysłowych na świecie. Ma swoje
zakłady w 64 krajach i zatrudnia
prawie 195 tys. pracowników. Zakład Saint-Gobain Glass Polska Oddział Jaroszowiec zatrudnia 142
osoby. Produkuje szkło ornamentowe bezbarwne lub barwione.
Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest nie tylko dla poszczególnych stanowisk pracy, ale
również dla czynności standardowych, niestandardowych, awaryjnych, okresowych. Na tej podstawie pracodawca m.in. wyposażył
użytkowane maszyny i urządzenia
w dodatkowe osłony zabezpieczające oraz wprowadził procedury
zabezpieczające je przed przypadkowym uruchomieniem. Poprawił
bezpieczeństwo transportu wewnątrzzakładowego, wprowadzając zakładowe standardy użytkowania i sprawności wózków jezdniowych. Wyznaczono także drogi dla pieszych. Ograniczono narażenie na hałas poprzez montaż
mat wygłuszających. W zakładzie
odbywają się cotygodniowe szkolenia pracowników dotyczące bieżących zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy – „15 minut
dla bhp”. Pracownicy są angażowani w poprawę stanu bhp poprzez regularne spotkania, konkursy, systemy motywowania i zgłaszania sugestii w zakresie poprawy warunków bhp.

Saint-Gobain Glass Polska

Organizator Pracy Bezpiecznej

stałe działania na rzecz popularyzacji zagadnień bhp wśród
pracowników.
W 2006 r. zakład wdrożył zintegrowany system zarządzania ja ko ścią, bhp i śro do wi skiem zgod ny z nor mą
ISO 14001: 2004 i PN-N 18001: 2004.

Beata Pietruszka-Śliwińska:
– Pracodawca- organizator pracy bezpiecznej, to jaki pracodawca?
Daniel Condotta, dyrektor generalny Saint Gobain Glass
Polska: – Taki, który potrafi stworzyć atmosferę dialogu. Chodzi
o to, by pracownicy nie obawiali się mówić, gdy w zakładzie coś
jest nie w porządku i trzeba to zmienić. To są wprost bezcenne
informacje, bo przecież pracownicy najlepiej wiedzą, co się dzieje się na ich stanowiskach pracy. Takie sygnały są dla pracodawcy impulsem do zmian, a wcześniej, do analizy np. oceny ryzyka.
B. P.-Ś.: Zakład w Jaroszowcu istnieje przeszło pół wieku
i wciąż nie ustaje w działaniach, które służą bezpieczeństwu. Co ostatnio zainspirowało państwa do zmian?
D. C.: Inspiracją do zmian są cele, które sobie stawiamy
i wnioski płynące z ciągłej analizy stanu naszego systemu BHP

w zakładzie. Na przykład, dzięki informacjom przekazanym nam
przez pracowników w postaci zgłoszeń sytuacji niebezpiecznych oraz audytów w obszarze załadunków podjęliśmy decyzję
o zabezpieczeniu barierami rampy kolejowej. W pewnych miejscach ma ona nawet metr wysokości, a to stwarza pewne zagrożenie upadkiem. To jest może szczegół w takim przedsięwzięciu, jakim jest huta szkła, uważamy jednak, że jeśli w całym systemie budowania bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy
dba się o te szczegóły, to zasadnicze sprawy muszą być w porządku. W Grupie Saint Gobain, w budowanie kultury i świadomości bezpieczeństwa pracy, zaangażowani są wszyscy, od dyrekcji Grupy po każdego liniowego pracownika w poszczególnych zakładach. To jest długi proces, ale jeśli jest dobry kontakt
pomiędzy dyrektorem generalnym, kierownikami oraz pracownikami i wszyscy dążą do tego samego celu, to da się to zrobić.

P.P.H.U. DARTEX Dariusz Kozłowski

Organizator Pracy Bezpiecznej

Firma zajmuje się świadczeniem usług zdrowotnych. Prowadzi ośrodek terapii uzależnień,
zakład opiekuńczo-pielęgancyjny dla psychicznie chorych oraz poradnię leczenia żywieniowego.

Firma P.P.H.U. DARTEX Dariusz Ko złow ski po wsta ła
w 1992 r. i obecnie zatrudnia 19
pracowników. Specjalizuje się
w szyciu kostiumów kąpielowych.
Szwalnie wyposażone są
w nowe maszyny. W zakładzie
m.in. obniżono natężenie hałasu w pomieszczeniu szwalni
dzięki wymianie silników maszyn szwalniczych oraz automatycznemu zatrzymywaniu
pracy maszyn w czasie przerw
w szyciu. Ponadto obniżono
również poziom drgań mechanicznych dzięki systematycznej wy mia nie ma szyn tzw.
„stębnówek”. Pracodawca wyposażył miejsca pracy szwaczek w ergonomiczne fotele,
za in sta lo wał kli ma ty za cję.
W 2011 r. zmodernizował teren zakładu np. poprzez wykonanie instalacji grzewczej
w ciągach pieszych zabezpieczającej zimą przed oblodzeniem i upadkiem. W dwudziestoletniej działalności zakładu zdarzył się zaledwie jeden
lekki wypadek przy pracy.

Patronka
Przestrzeń w zakładzie zaadaptowano w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Dzięki inwestycji w profesjonalny sprzęt medyczny umożliwiający podnoszenie, przemieszczanie i pielęgnację pacjentów – pracodawca znacząco ograniczył ryzyko urazów kręgosłupa, które

Organizator Pracy Bezpiecznej
Beata Pietruszka-Śliwińska:
– Czy czuje się pan pracodawcą – organizatorem pracy
bezpiecznej?
Dariusz Kozłowski, właściciel firmy: – Nie wiem, ocena należy do pracowników. Ja natomiast dokładam wszelkich starań,
żeby ludzie w moim zakładzie czuli się bezpiecznie. Organizator
pracy bezpiecznej nie może myśleć tylko o sobie i zyskach firmy, bo to jest bardzo krótkowzroczne. Dla pracodawcy ważne
powinno być to, co ludzie czują i myślą, tylko wtedy może odnieść sukces, nie tylko ekonomiczny, ale także prestiżowy, jak
ten związany z nagrodą głównego inspektora pracy dla mojego
zakładu.
B. P-Ś.: Ma pan duże doświadczenie związane z prowadzeniem firmy, która funkcjonuje od przeszło 20 lat, a zatrudnia w większości kobiety. Czy ma to jakieś znaczenie,

Zakłady małe

jeśli chodzi o właściwe relacje, warunki socjalne i bezpieczeństwo pracy?
D. K.: Ma to duże znaczenie, bo o kobiety należy szczególnie
dbać. Chodzi tu nie tylko o zapewnienie właściwych warunków
bhp, ale np. o to, żeby kobiety miały przyzakładową przychodnię
zdrowia. Matkom karmiącym dzieci zabezpieczam czas na to, według ich życzenia. Dbam o to, żeby wszystkie moje pracownice
miały zawsze kontakt z rodziną, by w związku z tym np. miały
swobodny dostęp do internetu. Zniwelowałem granicę, jaka zwykle dzieli pracowników i pracodawcę, bo bardzo mi zależało by
w każdej, nie tylko zawodowej sprawie, pracownice chciały ze
mną rozmawiać. Ich nie można postrzegać tylko i wyłącznie poprzez pryzmat pracy i zysku, który muszą wypracować. Najważniejszy jest zawsze człowiek, bo to od niego, od tego jak się go
będzie traktowało, zależy powodzenie i sukces firmy.

wiąże się z dźwiganiem i przemieszczaniem. Oddziały wyposażono w wózki inwalidzkie, podnośniki do przemieszczania
pacjentów, wózkowannę umożliwiającą łatwe przenoszenie
sprzętu i kąpiel pacjentów, wannę z hydromasażem z regulowaną wysokością, wagę siedzeniową umożliwiającą ważenie
pacjenta w pozycji siedzącej. Ograniczono uciążliwości związane z długotrwałą pracą w pozycji siedzącej przez wprowadzenie ergonomicznych siedzisk i przerw na ćwiczenia. Ryzyko zakażenia zmniejszono poprzez instalację kranów uruchamianych łokciem oraz bezdotykowych, sterowanych fotokomórką i wprowadzenie odpowiednich środków dezynfekcyjnych. Ograniczono problemy związane z agresją ze strony
pacjentów chorych psychicznie, wydzielając pomieszczenie,
w którym organizowane są zajęcia aktywizujące. Cotygodniowe spotkania z reprezentantami poszczególnych komórek
pozwalają na bieżąco rozwiązywać problemy, łagodzić konflikty międzypracownicze, likwidować napięcia powstające
między pracownikami oraz stres związany z wykonywaniem
pracy. Szczególną uwagę zwraca się na bieżące przekazywanie informacji nt. awarii sprzętu czy innych niedogodności
występujących w pracy. W historii firmy odnotowano 2 lekkie
wypadki przy pracy (w latach 2006 i 2008).

Zakład zajmuje się produkcją mebli, drewnianych elementów konstrukcji i wyrobów stolarki
budowlanej. Specjalizuje się w stolarce drzwiowej z drewna sosnowego i dębowego.

Zakład Stolarski SOMAPOL
Krzysztof Małecki
Modernizacja procesów technologicznych pozwoliła na eliminację lub ograniczenie większości zagrożeń typowych dla
stolarni. Stanowiska pracy wyposażono ostatnio w nowe
maszyny do obróbki drewna, tj.: zintegrowaną linię do produkcji okien, linię technologiczną do produkcji drzwi, strugarkę czterostronną. W hali produkcyjnej zainstalowana została centralna instalacja odciągowa, filtry wychwytujące pyły w zamkniętym obiegu powietrza. By ograniczyć kontakt
pracowników ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi, zakupiono nowoczesną komorę lakierniczą, która umożliwia
pracę bez narażania zdrowia pracownika. Proces lakierniczy
poszczególnych elementów lub całych wyrobów prowadzony jest wyłącznie w komorze. Ponadto stosuje się farby wodorozcieńczalne o mniejszej uciążliwości.
W związku z przekroczeniami NDN hałasu od 2000 r. podejmuje się systematyczne działania na rzecz eliminacji zagrożeń związanych z ponadnormatywnym hałasem: wymieniono zużyte maszyny, dokonuje się systematycznych przeglądów technicznych i konserwacji maszyn, monitorując poziom hałasu. W 2012 r. przeprowadzone pomiary wykazały
ograniczenie natężenia hałasu do maksymalnego poziomu 76,3 dB. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych poddawani są szkoleniu okresowemu raz w roku.

Dodatkową formą edukacji pracowników jest udział w konkursach bhp organizowanych przez Cech Rzemiosł Różnych
w Rawiczu. W zakładzie zatrudnionych jest 15 pracowników.
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Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
Halina Krahelska urodziła się 12 czerwca 1888 r.
w Odessie. Była bardzo aktywną działaczką niepodległościową, a także pisarką
i publicystką. W latach 19121917 przebywała na zesłaniu.
Po powrocie do Polski, w latach 1919-1931 była inspektorem pracy w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, pełniła
m.in. funkcję Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.
Szczególne miejsce w Jej działalności inspektorskiej zajmowała problematyka ochrony zdrowia kobiet, opieka
nad matką i dzieckiem oraz praca młodocianych.
Halina Krahelska jest autorką wielu opracowań dotyczących ochrony pracy, m.in. „Ochrona pracy w Polsce”, „Prawda
o stosunkach pracy”.
Podczas II wojny światowej była członkiem Armii Krajowej (działała w Wojskowym Biurze KG AK).
Zmarła w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück w 1945 roku. Tuż przed śmiercią napisała „Tezy
do działalności inspekcji pracy w odrodzonej Polsce”.

Nagroda
Głównego Inspektora Pracy
im. Haliny Krahelskiej
Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji
zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik
i technologii w zakresie ochrony pracy, a także
popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia
oraz bezpieczeństwa pracy.
14
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Krzysztof Bielecki

Elżbieta Bożejewicz

Halina Ćwirko

Od 20 lat zajmuje się prewencją wypadkową i promocją dobrych praktyk rolniczych. Obecnie w Centrali KRUS,
a wcześniej w Oddziale Regionalnym w Chełmie. Współtworzył ponad 300 audycji PR nt. bezpiecznej pracy
na wsi. Jest jednym z inicjatorów Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Prezes Zarządu oddziału olsztyńskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Z ogromną pasją popularyzuje problematykę bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Od 1976
roku zajmuje się sprawami bhp w Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym.

Dr nauk medycznych Halina Ćwirko związana z ochroną zdrowia pracujących, także w kontekście ergonomii
pracy. Jest m.in. członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, a obecnie jego honorowym
prezesem. Stworzyła własną metodę oceny stanowisk
pracy. Ma bogaty dorobek publikacyjny.

Czy to prawda, że aby być skutecznym w działaniach
prewencyjnych wśród rolników, trzeba się z nimi identyfikować?
Praca w terenie, którą wykonywałem przez wiele lat, pozwoliła na poznanie realiów wsi i problemów, które napotykają rolnicy. Empatia, zrozumienie trudu pracy w rolnictwie, specyfiki środowiska decydują o skuteczności działań prewencyjnych. Warto było poświęcić więcej czasu każdemu
z rolników, by nawiązać
właściwe relacje. To przynosi dobre efekty.
Zmniejsza się liczba
wypadków wśród pracujących w rolnictwie. Czy
można powiedzieć, w jakiej mierze jest to zasługa przedsięwzięć prewencyjnych?
Statystyki pokazują, że
liczba zgłaszanych wypadków w rolnictwie, od powstania
KRUS-u na początku lat 90., z przeszło 60 tys. zmniejszyła się
w roku ubiegłym do 26 tys. Przyjęte założenia przynoszą zatem oczekiwane efekty. Ten spadek należy również wiązać
z wymianą sprzętu i technologii na nowsze i bezpieczniejsze. Nastąpiła także zmiana pokoleniowa właścicieli. Młodsi
mają lepsze przygotowanie do zawodu rolnika.
Wpływ na to miała chyba również zmiana w 2004 r.
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, które
spowodowały wyłączenie pewnej grupy osób ulegających
wypadkom w rolnictwie z ochrony ubezpieczeniowej?
Myślę, że dużo ważniejsza była wieloletnia praca nad zmianą świadomości rolników, ich przyzwyczajeń czy nawyków,
które prowadziły do wypadków. Chodziło o to, żeby sami
rolnicy potrafili dostrzec zagrożenia, by usuwali je i nie dopuszczali do wypadków.
Czy etap uczenia się na cudzych błędach mają już
za sobą?
Informacje, że rolnik stracił rękę pochwyconą przez maszynę, że inny upadł i złamał nogę, a jeszcze inny został poturbowany przez gospodarskie zwierzę, najbardziej przemawiają do rolników, ale korzystniejsze dla rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa byłoby usuwanie zagrożeń przed zaistnieniem wypadku. Pracuje nad tym w Oddziałach Regionalnych KRUS i jego Centrali wiele zaangażowanych ludzi.

Czy praca behapowca może być atrakcyjna dla młodego człowieka? To chyba nie jest dziedzina, w której łatwo odnieść sukces?
Praca w służbie bhp jest bardzo ciekawym zajęciem, wymagającym zdobywania nowych doświadczeń i ciągłego inwestowania w swoją wiedzę. Od czasu, kiedy zaczynałam
moją przygodę z bhp, wiele się zmieniło. W środowisku pracy pojawiły się nowe zagrożenia, z którymi trzeba sobie radzić. To jest zajęcie dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym, ambitnych i kreatywnych.
Mogę się nawet pochwalić, że za moją namową wielu
młodych ludzi, którzy nie wybrali swojej drogi zawodowej,
zdecydowało się na bhp i świetnie sobie teraz radzą. A sukces? Dzięki zaangażowaniu i doskonaleniu się można go
osiągnąć w każdym zawodzie.
Nadzorowała Pani duże budowy. Co, z Pani punktu
widzenia, jest największym problemem podczas realizacji takich inwestycji?
Na dużej budowie, gdzie często jest wielu różnych podwykonawców, behapowiec stoi przed niemałymi wyzwaniami. Nadzorowałam budowę galerii handlowych, szpitali, pływalni. W tego typu inwestycjach poważnym problemem jest
ograniczanie środków finansowych na zakup sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej. W ofertach przetargowych niejednokrotnie nie uwzględnia się kosztów związanych z bezpieczeństwem pracy w pożądanym zakresie, czego rezultatem są tzw. wymuszone
oszczędności. A nie trzeba przypominać, jak tragiczne mogą być konsekwen cje oszczę dza nia
na bezpieczeństwie pracowników.
Co zatem w takiej sytuacji może zrobić behapowiec?
Przy dużym zaangażowa niu za rów no oso by
nadzorującej bhp, jak i samych pracowników, można pomóc kierownictwu budowy
w stworzeniu bezpiecznych warunków pracy. Powodzenie
tej współpracy zaIeży także od kultury bezpieczeństwa panującej w danym zakładzie pracy. Jej budowanie również
należy do zadań behapowców i mamy tutaj ciągle wiele
do zrobienia.

W jakim miejscu jest dziś ochrona zdrowia pracujących, którą Pani zawodowo zajmowała się przeszło pół
wieku?
Obecnie dużo się na ten temat mówi, a zbyt mało robi.
Jako lekarz zakładowy, nie tylko przyglądałam się w jaki sposób ludzie pracują, ale także uzupełniałam wiedzę o techniczne zagadnienia. To było konieczne, by przekonać decydentów do wprowadzania zmian.
Czy przemysłowa, zakładowa służba zdrowia
to przeżytek? Tak niektórzy uważają.
Są w błędzie! Służba
me dy cy ny pra cy, bez
względu na nazwę, jest
niezbędna. Dziś przecież
istnieją wcale nie mniejsze zagrożenia, niż kilkadziesiąt lat wcześniej. Dotyczą różnych miejsc pracy, także w urzędach czy w biurach, choć
tam są to innego typu zagrożenia. Medycyna pracy jest
wręcz niezbędna dla prawidłowego rozwoju wytwórczości
produkcyjnej. Jeżeli człowiek będzie pracował w nieodpowiedniej pozycji, tempie czy w złym oświetleniu, zapyleniu,
bez odpowiedniego oprzyrządowania, to efektem jego pracy będzie po prostu bubel.
Zdarza się, że pracodawcy dostrzegając ten problem,
finansują pracownikom dodatkową opiekę lekarską.
Za to należałoby ich chwalić. Myślę jednak, że o wiele
ważniejsza jest opieka lekarza medycyny pracy, który kwalifikując pracownika na dane stanowisko pracy, miał czas obejrzeć je i dokonać właściwej oceny. Teraz się tego nie robi,
dlatego nie może dziwić liczba schorzeń związanych z pracą, chorób zawodowych czy wypadków przy pracy.
Była Pani prekursorką badań ergonomii korekcyjnej
i koncepcyjnej w przemyśle maszynowym. Na czym one
polegały?
Pierwsze – na korygowaniu nieprawidłowości. W praktyce wyglądało to tak, że przyglądałam się pracującym przy danej maszynie i sposób pracy konfrontowałam z ich schorzeniami. Ergonomia koncepcyjna polegała natomiast na opracowywaniu takich rozwiązań technologicznych lub konstrukcyjnych w fazie projektowania, które pozwoliłyby zapobiec
różnego rodzaju schorzeniom.
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Mecum Tutissimus Ibis

Na Zamku Królewskim w Warszawie 22 listopada br.

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
Jerzy Demski

Zdzisław Gnaciński

Ewa Górska

Kazimierz Grajcarek

Od 1981 roku związany z Kopalnią Węgla Kamiennego „Piast” – członek Prezydium OPZZ i Rady OPZZ, członek Komisji BHP kopalni „Piast”, Komisji BHP w Kompanii Węglowej S. A., członek Komisji Bezpieczeństwa Pracy przy Wyższym Urzędzie Górniczym.

Od 1972 roku zawodowo związany z polskimi kolejami. Od 30 lat pełni funkcję SIP. Obecnie pracuje w PKP
CARGO S.A. w Poznaniu, gdzie jest członkiem Zakładowej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zasiada też
w Komisji BHP przy Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Kolejowych w Warszawie.

Prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska kieruje Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jest m.in.
pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa Er go no micz ne go,
członkiem Komitetu Ergonomii i Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. Wchodzi w skład ROP
przy Sejmie RP.

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Branżowego Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Prezes Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz BHP. Członek Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Inicjator ankiety dotyczącej bezpieczeństwa pracy, w której
wzięło udział ok. 15 tys. górników.

Jako przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Dołowych jest Pan zaangażowany w sprawy społecznego nadzoru nad warunkami pracy. Jakie cechy musi posiadać społeczny inspektor pracy w kopalni?
Górnictwo jest specyficzne i nie wybacza błędów. Dlatego to musi być człowiek, któremu można ufać. Tam na dole
warunki pracy zmieniają się z minuty na minutę. Trzeba
umieć błyskawicznie reagować na każde zagrożenie. Trzeba być odważnym, znać swój odcinek
pra cy i swo ją za ło gę,
umieć nie ugiąć się
pod najmniejszym naciskiem, mo gą cym mieć
wpływ na bezpieczeństwo
górników. To jest odpowiedzialność za ludzkie
życie.
Czy jako członek Komisji BHP w Kompanii Węglowej, wspiera Pan i dostrzega wysiłki poszczególnych kopalni w zakresie efektywnego wdrażania zintegrowanego systemu zarządzana
bhp?
Zintegrowany system bhp to pewien dokument. Od dokumentu do rzeczywistości droga daleka. Nasza firma składa się z 17 kopalń. To moloch największy w Europie, skupiający 60 tysięcy ludzi. Mamy kopalnie o różnym stopniu zagrożenia, a ludzie schodzą coraz głębiej, warunki są coraz
trudniejsze. Na razie, dzięki Bogu, unikamy dużych katastrof,
bo Kompania Węglowa posiada już nowoczesny park maszynowy. Ale zawsze i wszędzie musimy prowadzić działania
profilaktyczne. Bo po wypadku już jest za późno na cokolwiek.
Popularyzuje Pan bezpieczeństwo pracy. W jaki sposób można skutecznie promować tak niepopularne na co
dzień zagadnienia, które nabierają wagi i znaczenia w momencie zaistnienia wypadku?
Trzeba mówić, uczyć i powtarzać. W kopalniach dochodzi właśnie do wymiany całej kadry, bo przez 17 lat nie
przyjmowano nikogo do pracy. Dzisiaj praktycznie 40 proc.
górników to ci o dwu-trzyletnim stażu. To ludzie bardzo
młodzi, o znikomym doświadczeniu. Ale są ambitni, chcą
się uczyć. Im więcej będziemy z nimi rozmawiać, konsekwentnie podnosić poziom szkolenia, tym lepsze uzyskamy efekty.
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Skąd Pana zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy na kolei?
Myślę, że mam zakodowaną potrzebę pomagania innym.
Trzydzieści lat temu zostałem wydelegowany przez związki
do wykonywania zadań
społecznego inspektora
pracy i zaangażowałem się
w tę wa żną dzia łal ność. I ciągle dużo jest
spraw, które na bieżąco
zgłaszają pracownicy i które trzeba załatwić. Zakładowa Komisja BHP, w której działam, na bieżąco
monitoruje sprawy bezpieczeństwa na różnych
stanowiskach pracy i w razie potrzeby wyciąga stosowne wnioski. Zajmujemy się też
corocznym przeglądem stanowisk pracy, podczas którego
sprawdzamy, czy warunki pracy na poszczególnych stanowiskach są prawidłowe. A to istotne, bo przekłada się na bezpieczeństwo na kolei.
Jaka jest dziś rola społecznego inspektora pracy? Czy
taka funkcja istotnie jest potrzebna?
Zdecydowanie tak. Sądzę, że rola społecznego inspektora pracy jest dziś nawet istotniejsza, niż kiedyś w okresie
PRL. Wtedy kolej spełniała misję społeczną, dziś jest przedsiębiorstwem, które ma osiągać zysk. W tej nowej rzeczywistości SIP jest kimś, do kogo najłatwiej pracownik może
zgłosić problem, łatwiej niekiedy niż do szefa, który może
go zignorować. W naszym przedsiębiorstwie trudność pracy społecznego inspektora pracy wynika też z faktu, że zakład swym zasięgiem obejmuje kilka województw, co oznacza zróżnicowany teren z odmiennymi problemami i wymaganiami.
Z jakimi problemami zmaga się na co dzień społeczny inspektor pracy?
Jest ich bardzo wiele, jak choćby właściwy stan pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – na ten cel były przeznaczone
w tym roku bardzo duże wydatki, co jest bardzo pozytywnie
odbierane przez pracowników. Poza tym – brak właściwych
rozwiązań przy pracy na wysokości, przejścia i dojścia do pracy przez tory oraz zabezpieczenie studzienek w torach, prawidłowego oświetlenia i szereg innych spraw, które należy
regulować i zgłaszać.

Ergonomia dla Pani to chyba coś więcej niż pasja?
Całe moje życie zawodowe związane jest z upodmiotowieniem pracy. Takim jej organizowaniem, żeby ludziom było dobrze. Tego uczę studentów, ale również przekładam
na praktykę. W swoim domu np. sama zaprojektowałam
kuchnię. Wszystko jest w zasięgu rąk i wzroku. Nic nie przeszkadza i w tym głównie tkwi ergonomiczne piękno. To jest
nauka praktyczna i prawdziwa, bo jeżeli się ją zastosuje to
widać efekty.
Jaka jest świadomość pracowników i pracodawców,
jeśli chodzi o ergonomię pracy? Czy wciąż dla pierwszych jest „pieśnią przyszłości”, a dla drugich – dodatkowym obciążeniem finansowym?
W mikroprzedsiębiorstwach, gdzie zatrudnia się do
9 osób, a mamy ich w Polsce ponad 90 proc., często właściciele nie słyszeli nawet o ergonomii. Nieco większa jest w firmach średniej wielkości. Natomiast w dużych świadomość
ergonomiczna jest naprawdę satysfakcjonująca. Jej zasady
są nie tylko wdrażane i monitorowane, ale również często
propagowane.
Jeśli chodzi o koszty ergonomii, to nie da się jej wdrożyć
tanio. Im lepsze jest rozwiązanie, tym więcej kosztuje. Proponujemy więc usprawnie nia ma ły mi kro ka mi
tzw. kaizeny. Są one dostrzegalne, a wprowadzając je można obliczyć, ile
da się zaoszczędzić. To pracodawców rzeczywiście
przekonuje.
Czy członkowie Rady
Ochrony Pracy, do których Pani należy, pracują ergonomicznie?
Niestety nie. Nie służą temu krzesła i stoły, przy których obradują członkowie
ROP często przez kilka godzin oraz nienaturalne skręcenia
ciała np. wtedy, gdy oglądają prezentacje. Często siedzą
bokiem i żeby coś zobaczyć, muszą się wychylać i odwracać głowę. Wystarczy już skręt o 20 stopni, by narastały dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. W parlamencie zlecono
zaprojektowanie ergonomicznych foteli, więc jest nadzieja, że i członkowie Rady będą pracować bardziej ergonomicznie.

Wręczenie nagród im. Haliny Krahelskiej to specjalna
okazja. Stąd Pana galowy mundur górniczy, a na nim
– wśród różnych odznaczeń – także to za Zasługi dla
Ochrony Pracy, nadawane przez głównego inspektora pracy. Jakie ma
ono dla Pana znaczenie?
Du że, bo świad czy
o moim zaangażowaniu
w to, co przez całe życie
robiłem. Jako ratownik górniczy poświęciłem się bezpieczeństwu pracy. To jest
najważniejszy aspekt pracy i na niego należy kłaść
szczególny nacisk. Wciąż
jeszcze nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Pracownicy zawsze jednak powinni pamiętać, że mają jedno życie i zdrowie,
do którego naprawy nie ma części zapasowych. W górnictwie
w dalszym ciągu panuje huraoptymizm oparty na przekonaniu, że „mnie się nic nie stanie, ja sobie poradzę”.
A co jest największym wrogiem bezpieczeństwa w pracy tej szczególnej branży?
Mówi się, że pracowników gubi rutyna i tak rzeczywiście
jest. Zawsze przy każdej pracy, nawet takiej jak przyszywanie guzika, należy pamiętać o bezpieczeństwie, o tym, że ta
niepozorna igła może również być niebezpieczna. Dlatego
zawsze trzeba dobrze przygotować swoje miejsce pracy oraz
dokładnie wiedzieć, co i jak wykonywać.
Z czego w swoim życiu zawodowym jest Pan najbardziej dumny?
Z wiedzy, którą zdobywałem przez lata, gdyż jest ona poparta doświadczeniem. To jest bardzo istotne i najbardziej
cenne dla mnie. Dziś mogę dzielić się tą wiedzą i doświadczeniem z innymi. Przyznam, że chętnie korzystają z tego,
choć nie zawsze w praktycznym wymiarze bezpieczeństwa.
Z nim powinno być jak z oddychaniem, bez którego nie da
się przecież żyć. To oczywiście nie dotyczy tylko górników,
ale wszystkich pracujących.
Co czuje Pan po otrzymaniu nagrody im. Haliny Krahelskiej?
Zawsze źle się czuję, gdy jestem nagradzany. Nie przywykłem do tego, by za swoją uczciwie i dobrze wykonaną pracę otrzymywać medale, odznaczenia czy premie. To mnie
bardzo krępuje, choć oczywiście również bardzo cieszy.
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Wojciech Magiera

Andrzej Mochoń

Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, wysokiej
klasy specjalista, bezpośrednio nadzorował kilkadziesiąt akcji ratowniczych związanych z likwidacją zagrożeń dla załóg górniczych i zagrożenia powszechnego
(m.in. pożar tunelu metra w Warszawie).

Prezes zarządu Targów Kielce S.A. i twórca sukcesu firmy. Człowiek renesansu, m.in. wykładowca akademicki,
wiceprzewodniczący Konwentu Politechniki Świętokrzyskiej, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego oraz pomysłodawca Geoparku Kielce.

Nadzorował Pan wiele akcji ratowniczych w kopalniach. Gdy gra idzie o życie ludzi uwięzionych na dole,
myśli się o bezpieczeństwie ratowników?
Trzeba umieć wyważyć ryzyko i być przekonanym, że jeżeli
ratownicy wejdą, to wszyscy wrócą. Ratownik jest tak wyszkolony, żeby nieść pomoc w skrajnie trudnych warunkach. Ale
górnictwo jest nieprzewidywalne, uczy pokory. Wydaje się, że
już wszystko wiemy, a jednak każda akcja niesie nowe doświadczenia. Kieruje nią jedna osoba, kierownik akcji, któremu takie zdarzenie przytrafia się raz – dwa razy w życiu. W ciągu 15 lat uczestniczyłem we wszystkich akcjach związanych
z ratowaniem ludzi, nadzorując je i doradzając kierownikowi akcji.
Wśród Pańskich dokonań wymieniane są realizacje wniosków wprowa dza ją cych zmia ny
w czasie prowadzenia akcji ratowniczych. Czego
dotyczyły?
Górnicy schodzą coraz
głębiej, gdzie trzeba zmagać się z wysokimi temperaturami. Im cieplej, tym organizm człowieka funkcjonuje wolniej, refleks jest zaburzony, myślenie wolniejsze. 10-12 lat temu wyposażyliśmy ratowników w urządzenia do schładzania
wdychanego z aparatu powietrza i kamizelki schładzające.
Zadbaliśmy o minimalizację przenośników zgrzebłowych
do odstawy urobku, które można szybko zmontować. Ratownicy, kiedy zjadą na dół, muszą niejednokrotnie pokonać jeszcze kilka kilometrów, żeby dotrzeć do stanowiska pracy. Zapewnienie im transportu to jeden z priorytetów.
Zainicjował Pan nowelizację przepisów w zakresie zagrożenia metanowego. Czego dotyczyła?
Głównym sposobem walki z metanem jest jego rozrzedzenie powietrzem. W wąskich wyrobiskach jest to bardzo
trudne, więc walczymy np. o większe przekroje wyrobisk,
również o czujniki zamontowane w ścianach, inne ich rozmieszczenie. Wentylacja to złożony problem, który wymaga
perspektywicznego myślenia. To konieczne, aby można było
zaplanować bezpieczne wydobycie węgla na najbliższe
10-20 lat. Prezes WUG powołał Komisję Bezpieczeństwa,
w której spotykają się przedsiębiorcy, związkowcy, naukowcy, pracownicy urzędów. Uważam, że rozmowa – obok kontroli – jest bardzo ważnym elementem współpracy.

Zarządza Pan trzecim co do wielkości ośrodkiem targowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy środki bezpieczeństwa, chroniące pracowników i osoby odwiedzające targi stanowią stały element organizacji wszystkich
przedsięwzięć?
Targi to miejsce, w którym bez przerwy trwa budowa
związana z przygotowaniem wystaw. Organizujemy rocznie
blisko 70 targów i 500 konferencji. Każde z tych wydarzeń wymaga przygotowania, tj. budowy stoisk, wprowadzenia sprzętu, który pracuje podczas
targów. Nagle na terenie
pojawia się 50 tys. zwiedzających, którzy oglądają stoiska 800 firm, a potem po ja wia się cię żki
sprzęt, maszyny, lawety,
podnośniki i samochody
ciężarowe, demontowana jest jedna wystawa i przygotowywana kolejna. Mamy, np. kilkuset wystawców i każdy z nich
ma swoją ekipę rozstawiającą czasem wysokie na kilka metrów stoiska. Wszystko dzieje się równocześnie, pracują maszyny, przeciągane są kable elektryczne, mnożą się możliwości kolizyjne. Musimy nad tym zapanować. Bezpieczeństwo zależy od procedur stworzonych i przestrzeganych
w ośrodku targowym. A to sprowadza się do tego, czy zatrudnia on odpowiednich ludzi. Nam udało się stworzyć takie procedury, dzięki którym pracujemy bezwypadkowo.
Czy to jest za sługa specyficznego doboru personelu?
Szkoleń?
To przyszło z czasem. Spółka od początku dbała o warunki pracy. Stały się one elementem naszej przewagi konkurencyjnej. Wystawcy lubią do nas przyjeżdżać, bo dobrze się
tu czują. Bo czują się bezpiecznie.
A jak Pan ocenia obecność na targach Państwowej Inspekcji Pracy, nasze punkty informacyjne?
Dzięki temu ani my, pracownicy centrum targowego, ani
nasi wystawcy nie traktują inspekcji jako potencjalnego wroga. Po prostu korzystamy z sugestii inspektorów, np.: jesteśmy dużą firmą, a nie mieliśmy pełnomocnika do spraw bhp.
Zgodnie z podpowiedzią inspektora pracy, stworzyliśmy takie stanowisko. Od tego czasu śpię o wiele spokojniej. Przecież najważniejsze jest zapobieganie nieszczęściu, a nie reagowanie po fakcie.
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Liderzy wśród pracodawców Podkarpacia
Ponad sto osób liczyła grupa pracodawców
z terenu Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Rzeszowie, którzy spotkali się 14 listopada br. w siedzibie inspektoratu, by odebrać
nagrody honorowe, wyróżnienia i dyplomy
w konkursach PIP pn. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie” oraz programach prewencyjnych
„Zdobądź Dyplom PIP” i „Promocja standardów BHP”.
Uroczystość, której gospodarzem był Dawid Baran, szef
rzeszowskiego OIP-u, była okazją do posumowania całorocznej działalności prewencyjnej adresowanej zarówno do małych przedsiębiorców, którzy z powodzeniem zmierzyli się
z procedurą „Zdobycia Dyplomów PIP”, jak i pracodawców
– budowlańców oraz tych, którzy zechcieli powalczyć o prestiżowy tytuł „Pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej”.
Wśród docenionych przez kapitułę konkursu „Buduj bezpiecznie” była firma „Skanska”. Reprezentujący pracodawcę
przedstawiciel służby bhp Konrad Grzywna dziękując za wyróżnienie, wspomniał, że inwestycjami realizowanymi przez
„Skanską” (Oddział Budownictwa Ogólnego w Rzeszowie),
które w kontekście bhp oraz przestrzegania prawa pracy,
pozytywnie w ostatnich latach oceniła inspekcja pracy były:
Terminal w Jasionce i budowa wieży kontroli lotów oraz
obiekty Politechniki i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecną
nagrodę otrzymał Oddział Budownictwa Inżynieryjnego
w Rzeszowie za budowę mostu stałego na rzece Wisłok
w miejscowości Nowa Wieś Czudecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988.
– W naszej firmie, jak każdej budowlanej, większość prac
ma charakter szczególnie niebezpiecznych, dlatego tym bar-

dziej staramy się, żeby każdy pracownik, przychodząc do pracy, z tej pracy wrócił do domu. Zapewnienie bezpiecznych
warunków pracy jest dla nas zadaniem priorytetowym. Potwierdzają to słowa prezesa, który powtarza, że „nie chce
zysku, jeśli jego osiągnięcie mogłoby stwarzać zagrożenie
dla ludzi”.
Z punktu widzenia behapowca, najważniejsze przy tego
rodzaju dużych przedsięwzięciach jest dokładne zaplanowanie wszystkiego, począwszy od finansów po najdrobniejsze zabezpieczenia pracowników, zawsze z myślą o tym, że
nie ma sensu wypracowywać dochodów, jeśli miałoby się to
wiązać z ludzkim nieszczęściem. Bardzo dużo zależy przy tym

od samych ludzi, zarówno tych z nadzoru, jak i poszczególnych pracowników, również podwykonawców. Jeśli sami nie
widzą zagrożeń i nie starają się zabezpieczyć swoich stanowisk pracy, to nawet najlepszy sprzęt i środki ochrony nic nie
pomogą. Takie podejście pracowników wiąże się ze zmianą
ich świadomości, a to wymaga czasu i konsekwencji. Jest
trudne, ale wypracowane efekty są trwałe.
Jednym z zakładów, które uzyskały tytuł „Pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej”, jest NZOZ „RUDEK” Gabinet Rehabilitacji Medycznej Andrzeja Rudka, zatrudniający ponad 100 osób. Firma istnieje od przeszło 20 lat. Zaczynała
działalność jako podmiot jednoosobowy. Początkowo, dzięki
„Premii dla aktywnych osób niepełnosprawnych” w formie
kredytu preferencyjnego, jej właściciel (osoba niedowidząca),
wyposażył gabinet fizykoterapii, zatrudniając kolejnych pracowników do jego obsługi. Z czasem zorganizował poradnię
specjalistyczną, by następnie urealnić pomysł na zakład wyłącznie rehabilitacyjny, również mobilny, z dojazdem do domu pacjenta. Grupę sprawdzonych i dobrych pracowników
stanowili wcześniejsi stażyści z urzędu pracy. To głównie dzięki nim, jak podkreśla właściciel, firma mogła się rozwinąć
i działać do dziś. Pracownicy zawsze byli, są i będą traktowani
w sposób podmiotowy. W tym właśnie upatruje sukcesu wynikającego z przyznania przez Państwową Inspekcję Pracy tytułu „Pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej”.
Spotkanie z liderami wśród pracodawców Podkarpacia,
uświetnił koncert zespołu Szkoły Muzycznej z Rzeszowa.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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W Duńskiej
Inspekcji Pracy
Z organizacją i funkcjonowaniem Duńskiej
Inspekcji Pracy, jej zadaniami i kompetencjami zapoznał się polski inspektor pracy,
Artur Kwiatkowski z OIP w Szczecinie, podczas wizyty studyjnej w Kolding (Dania),
która odbyła się jesienią w ramach Programu Wymiany Inspektorów Pracy SLIC.
Inspektor pracy z Polski poznał założenia strategii Duńskiej Inspekcji Pracy na lata 2012-2020 oraz system planowania kontroli i zasady funkcjonowania call-center. Wziął
również udział w kontrolach na placach budów oraz obserwował takie działania w restauracjach, sklepach i w rolnictwie, gdzie dominuje zatrudnienie cudzoziemców, także
z Polski i krajów byłego ZSRR.
Inspektorzy pracy w Danii prowadzą kontrole tylko i wyłącznie z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Kwestie przestrzegania prawa pracy i legalności zatrudnienia leżą w gestii związków zawodowych, urzędu podatkowego
(SKATT) oraz Policji.
Sposób inspektorskich kontroli w Danii jest zbliżony
do polskiego, jednakże nie są wymagane upoważnienia, zaś
dokumentacja w formie papierowej jest ograniczona do minimum. Wyniki kontroli są publikowane na stronie głównej
Duńskiej Inspekcji Pracy, co umożliwia potencjalnym pracownikom zorientowanie się, jak dana firma traktuje przestrzeganie przepisów bhp.
Każdy z inspektorów pracy Duńskiej Inspekcji Pracy jest
wyposażony w laptop, telefon służbowy, tablet (umożliwiający robienie zdjęć, wysyłanie poczty internetowej, terminarz

oraz system GPS). Do dyspozycji inspektoratu zatrudniającego ok. 90
inspektorów pracy jest ok. 20 samo cho dów słu żbo wych, przy
czym standardem jest wykorzystywanie do pracy także samochodów prywatnych, za zwrotem kosztów.
Inspektorzy w Kolding zostali podzieleni na trzy sekcje kontrolujące
następujące branże: 1) budownictwo i rolnictwo; 2)
zagadnienia nie objęte zadaniami sekcji 1 lub 3; 3) sektor publiczny. Do dyspozycji każdej
sekcji jest kilkuosobowy personel administracyjny, pomagający w opracowaniu dokumentacji, rozwiązywaniu problemów technicznych oraz planujący dzień pracy inspektora.
Czas pracy w inspekcji pracy w Danii wynosi 7,5 godziny,
przy czym inspektorzy pracy wykonujący czynności kontrolne poza siedzibą, mają prawo do pół godzinnej przerwy w pracy, w trakcie której na koszt pracodawcy mogą zakupić posiłek do kwoty 10 euro. Koszt takiego posiłku jest zwracany
po przedłożeniu rachunków.

Nowości wydawnicze PIP

Na potrzeby promocji pożądanych postaw na rzecz bezpieczeństwa pracy na placu budowy przygotowano serię plakatów pod hasłem „Profesjonaliści pracują bezpiecznie”. Dwa z nich, obrazujące
właściwie przygotowanych do pracy robotników – brukarza i murarza – zostały właśnie wydane drukiem razem z plakatem: „Nie
bądź ofiarą, rób swoje zawodowo”. Inne wydawnictwa z tej serii
znaleźć można na stronie www.bezupadku.pl.
Jednocześnie do okręgowych inspektoratów pracy trafiły plakaty – zwiastuny przyszłorocznej kampanii społecznej adresowanej do młodych pracowników i osób przygotowujących się do podjęcia pierwszej pracy związanej z programem edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”.

Prawo

Mirosław Machura

Rozkład czasu pracy a harmonogram
(Cz. I)

W trakcie kontroli inspektorzy pracy często
stają przed problemem
oceny prawidłowości zarządzania w zakładzie
czasem pracy. Wielokrotnie w literaturze poruszano problemy
związane z tematyką
norm, wymiaru czasu
pracy, a także obowiązkowych okresów odpoczynku. Wydaje się
jednak, że tematem zaniedbywanym jest proces, podczas którego
pracodawca pracę planuje.

Należałoby zwrócić uwagę w szczególności na terminologię, która, choć funkcjonuje
w powszechnym użyciu, to nie została dogłębnie zdefiniowana ani przez przepisy prawa, ani nie doczekała się odpowiedniego
opracowania w literaturze przedmiotu. Niniejsze opracowanie ma na celu zasygnalizowanie problemu oraz podjęcie dyskusji na temat właściwego rozumienia terminów „harmonogramu” i„rozkładu” czasu pracy. Jak wynika bowiem z doświadczeń uzyskanych przez
inspektorów pracy podczas czynności kontrolnych, brak jednoznacznych rozstrzygnięć
w tym temacie powoduje niepotrzebne napięcia zarówno w relacjach pracownik-pracodawca, jak również organizacje związkowe-pracodawca. Należy zwrócić uwagę, że
waga problemu jest stosunkowo niewielka
w zakładach małych, gdzie relacje pomiędzy
pracownikiem, a pracodawcą są często bliskie i nieformalne. Z doświadczenia inspektorskiego wynika, że problemy związane z planowaniem pracy narastają w podmiotach
większych, w których, co istotne, pracodawcy w sposób bardzo zróżnicowany formalizują ten proces, co z kolei wywołuje pytania
o granice swobody podmiotów zaangażowanych w planowanie pracy.

Prawodawca nierozsądny?

W systemie polskiego
prawa nie ma definicji
legalnych rozkładu czy
harmonogramu czasu
pracy. Ich brak znacząco
utrudnia więc zdefiniowanie tych pojęć.
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Przy planowaniu pracy zwyczajowo występującymi terminami są „rozkład” i„harmonogram” czasu pracy. Często również stosowany jest termin „grafik” czasu pracy. Przytoczone terminy, jak łatwo zauważyć, mają odmienne brzmienie. Na gruncie języka polskiego można założyć, iż odmienne brzmienie nie determinuje jeszcze odmiennego znaczenia używanego słowa. W tym sensie można założyć z jednej strony, że słowa przytoczone mają znaczenie odmienne lub też, że
są typowymi synonimami, ewentualnie też
ich zakresy znaczeniowe pokrywają się częściowo. Należy jednak podkreślić, że w na-

uce prawa proste przyjęcie definicji słownikowych czy encyklopedycznych odpowiednich terminów należy stosować ostrożnie i zawsze skonfrontować z celowością i racjonalnością używania przez ustawodawcę (lub szerzej – prawodawcę) w przepisach prawnych
terminów, które różnią się swoim brzmieniem. Zgodnie z utartymi standardami prawidłowej legislacji, używanie przez prawodawcę dwóch terminów o odmiennym brzmieniu powinno być uzasadnione i implikuje
wniosek, że terminy te mają również odmienne znaczenie prawne. Wniosek odmienny sugerowałby, że dokonując wykładni przepisów, zakładamy istnienie prawodawcy nierozsądnego. Czy tak jest na pewno, może
ustalić analiza wspomnianych pojęć przeprowadzona na gruncie obowiązujących norm
prawa.
Wywody w niniejszym tekście mają charakter wnioskowania de lege lata, tj. nie będą
ustalały nic ponad to, co wynika z samych
przepisów. Nie jest zatem celem artykułu
wskazanie kierunków zmiany obowiązujących przepisów. Niemniej jednak nieliczne
wnioski de lege ferenda, tj. postulaty ewentualnych zmian w przepisach, wyraźnie zostały
oznaczone w tekście.
Dla porządku należy jeszcze zaznaczyć,
że artykuł odnosi się jedynie do terminów
„harmonogram” i „rozkład” czasu pracy, nie
podejmując kwestii zdefiniowania pojęcia
„grafiku” czasu pracy. Wydaje się jednak, że
również pojęcie „grafiku” powinno zostać odpowiednio wyjaśnione w literaturze przedmiotu, bo chociaż jest to termin niestosowany przez ustawodawcę, to jednak występuje
w powszechnym użyciu. Należy zwrócić uwagę, że podobny charakter przez długi czas
miało pojęcie harmonogramu, do którego
ustawodawca do czasu wejścia w życie tzw.
ustawy antykryzysowej (na co wskazuję dalej), się nie odwoływał. Przystępując do anali zy wspo mnia nych po jęć, do cho dzi my
do pierwszego i zasadniczego wniosku. W sys-

temie polskiego prawa nie ma definicji legalnych rozkładu czy harmonogramu czasu pracy. Przedmiotowa konstatacja jest o tyle istotna, że brak definicji legalnej znacząco utrudnia zdefiniowanie wspomnianych pojęć. Nauka prawa w przypadku braku definicji legalnej częstokroć odwołuje się do znaczenia językowego. Pomijam w tym miejscu szczegółową analizę słownikową/encyklopedyczną
wspomnianych pojęć z uwagi na ramy niniejszego artykułu i zakładając, że czytelnik
sam może wspomniane definicje odtworzyć
na podstawie dostępnej literatury. Znaczenie to według słownika języka polskiego jest
dosyć podobne i nie pozwala nam na ostateczne rozwikłanie problemu precyzyjnego
określenia granic analizowanych pojęć. Zgodnie z zasadami prawidłowej wykładni przepisów, brak zadowalających rezultatów przy zastosowaniu wykładni gramatycznej powoduje konieczność stosowania innych sposobów
wykładni, takich jak wykładnia systemowa,
celowościowa, a nawet historyczna. Wnioskując de lege ferenda, celowym byłoby zawarcie w Kodeksie pracy definicji legalnych
analizowanych pojęć. Przy braku wspomnianych definicji legalnych analizie należy poddać wspomniane pojęcia w ramach przepisów, w których one występują.

Zamiennie – absurdalnie
Pojęcie „rozkładu” czasu pracy ustawodawca powołuje w art. 1041 K.p. wskazując,
że pracodawca określa w treści regulaminu
„systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte
okresy rozliczeniowe czasu pracy”. Uzupełniający charakter w tym zakresie ma art. 150
§ 1 K.p., który stanowi, że „systemy i rozkłady
czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo
w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest
objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest
obowiązany do ustalenia regulaminu pracy
(…)”. Art. 150 § 2 wskazuje, że pracodawca,
u którego nie działa zakładowa organizacja
związkowa, a także pracodawca, u którego
zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów
i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, może stosować okresy roz li cze nio we cza su pra cy okre ślo ne
w art. 129 § 2 i w art. 135 § 2 i 3, po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora
pracy. Charakterystyczne dla opracowań te-

matu jest stwierdzenie faktu, iż pracodawca
ma obowiązek wskazania w regulaminie pracy obowiązującego w zakładzie rozkładu czasu pracy. Większość doktryny jednakże pojęcie rozkładu następnie zupełnie swobodnie
zastępuje pojęciem harmonogramu. Jeszcze
bardziej jednoznaczny zabieg ten jest w różnego rodzaju poradnikach dla pracodawców lub służb kadrowych. Szczegółowa analiza wypowiedzi doktryny w tej kwestii wykracza poza ramy objętościowe niniejszego
tekstu. Nie ulega jednak wątpliwości, że planowanie czasu pracy, a w szczególności dokładne zrozumienie odpowiednich procedur
obowiązujących w tym zakresie, ma zasadnicze znaczenie dla każdego pracownika, a pomijanie tego problemu w literaturze doprowadza w mojej ocenie do zbyt daleko idącej
swobody, która narusza poczucie sprawiedliwości przede wszystkim pracowników. Zabieg zamiennego stosowania obydwu pojęć
(harmonogramu i rozkładu) należy w moim
przekonaniu ocenić negatywnie, jako nieuprawniony. Posługiwanie się bowiem zamiennie tymi dwoma pojęciami w praktyce
doprowadza do bardzo daleko idącej rozpiętości interpretacyjnej, a w szczególności
do wniosków absurdalnych. W praktyce inspektora pracy spotkałem się wielokrotnie
więc z twierdzeniem, że harmonogram czasu pracy (rozumiany jako pojęcie tożsame
z rozkładem) powinien być ustalony w treści
samego regulaminu pracy. Tego rodzaju wniosek kompletnie kłóci się z zasadą normatywności regulaminu pracy. Jeśli regulamin pracy tworzyć ma normy prawne, to nie można
jednocześnie wymagać, ażeby zapisy w nim
zawarte miały charakter konkretny i szczegółowy. Jak wiadomo istotą normy prawnej
jest jej abstrakcyjność i ogólność. W sensie
praktycznym opisany wcześniej postulat jest
zrozumiały nawet bez głębszej wiedzy prawnej. Stworzenie w regulaminie pracy rozkładu czasu pracy, który byłby jednocześnie harmonogramem czasu pracy, tj. wyznaczeniem
dni i godzin pracy poszczególnych pracowników zakładu pracy, doprowadziłby do konieczności każdorazowej zmiany tego regulaminu w przypadku konieczności zmiany
planu pracy (co kłóci się z zasadą, by przepisy prawa były stałe i nie podlegały ciągłym
zmianom). Poza tym zmiana taka (zmiana regulaminu) musiałaby następować nie tylko
w każdym przypadku zmiany harmonogramu z uwagi na upływ okresu rozliczeniowego i rozpoczęcie się nowego, ale również
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w skrajnym przypadku przy każdej zmianie
osobowej załogi (przyjęcie nowego pracownika pociąga przecież za sobą konieczność
ustalenia dla tego pracownika harmonogramu pracy, a zatem zmianę harmonogramu
pracy rozumianego jako pewna całość – plan
pracy wszystkich pracowników). Czy w związ-

Zgodnie z utartymi standardami prawidłowej legislacji, używanie przez prawodawcę dwóch terminów o odmiennym
brzmieniu powinno być uzasadnione i implikuje wniosek, że
terminy te mają również odmienne znaczenie prawne.
ku z tym zgodnie z normą art. 150 § 2 K.p. należałoby każdą zmianę indywidualną harmonogramu czasu pracy konsultować z organizacją związkową, a jednocześnie zgodnie
z art. 152 § 1 K.p. dokonywać zmian w regulaminie pracy? Wniosek taki jest oczywiście
niedorzeczny. Ta prosta praktyczna próba
koncepcji zamiennego stosowania pojęć harmonogramu i rozkładu czasu pracy, w mojej

ocenie w sposób jednoznaczny dyskwalifikuje tego rodzaju podejście. Z uwagi na ograniczoną formę niniejszego opracowania, nie
wydaje się celowe mnożenie przykładów
poddających w wątpliwość lub też całkowicie dyskwalifikujących koncepcję zamiennego stosowania pojęć rozkładu i harmonogramu czasu pracy. Z ubolewaniem stwierdzam jednak, że w opracowaniach na temat
planowania pracy nagminnie wspomniane
terminy stosuje się zamiennie. Czyni się to
albo wprost, albo poprzez stosowanie zasad
regulujących procedurę określania rozkładu
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czasu pracy do regulacji procedury tworzenia harmonogramu czasu pracy.

Odrzucenie zamienności
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że
zamiennemu stosowaniu pojęć harmonogramu i rozkładu sprzyja niestety redakcja art. 128
§ 2 pkt. 1 oraz art. 133 § 2 K.p. W pierwszym
z tych przepisów ustawodawca stwierdza, że
przez pracę zmianową należy rozumieć „wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory
wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni”. Drugi przepis stanowi,
że „(…) w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego
przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy
niż 24 godziny”. Wykładnia gramatyczna przepisów pozwala na przyjęcie zarówno koncepcji, iż harmonogram i rozkład to pojęcia odmienne znaczeniowo, jak i że pojęcia te są zamienne, a zatem harmonogram należy tworzyć zgodnie z procedurą przyjętą w art. 1041
K.p. Ta druga koncepcja jednakże wyraźnie
kłóciłaby się z normatywnym charakterem regulaminu pracy, który w takim przypadku musiałby konkretyzować pracę każdego poszczególnego pracownika niejako na poziomie regulaminu pracy, co zostało odrzucone we wcześniej przedstawionych rozważaniach. Z prezentowaną przeze mnie koncepcją nie stoi
w sprzeczności treść art. 142 K.p., który stanowi, że na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. W tym bowiem przypadku nie mamy do czynienia z tworzeniem aktu normatywnego, jakim jest regulamin pracy, a jedynie porozumieniem indywidualnym, które nie musi mieć charakteru
ogólnego i abstrakcyjnego. Jednoznaczne odrzucenie koncepcji zamienności pozwala
na przejście, w analizie pojęć, do następnego
kroku, tj. do próby właściwego określenia granic interesujących nas pojęć. Odniosę się do tego w drugiej części artykułu, gdyż – jak wcześniej zwróciłem uwagę, niewystarczające przy tej
próbie byłoby odwołanie się do dotychczasowych rozważań w tym zakresie.
Mirosław Machura
OIP Katowice

Jak lepiej
zarządzać rynkiem pracy?
Regionalne plany działań sprzyjających zatrudnieniu powinny powstawać w oparciu
o analizy rynku pracy i badania popytu
na pracę, w tym o monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Powinny odpowiadać faktycznym potrzebom
lokalnego rynku pracy. To najistotniejsze
wnioski konferencji pn. „Zarządzanie rynkiem pracy”, której inicjatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.
Przygotowywane w ten sposób plany pozwoliłyby nie tylko na racjonalne uzupełnianie braków kadrowych lokalnego
rynku pracy, ale także chroniłyby przed zjawiskiem taniej siły
roboczej, nierzadko wykorzystywanej niezgodnie z obowiązującym prawem i działającej destrukcyjnie na wolnorynkowe relacje miedzy pracodawcami a pracobiorcami. Dodatkową korzyścią byłoby ograniczenie możliwości patologicznego
wykorzystania uproszczonych procedur prawnych umożliwiających cudzoziemcom pracę na terytorium RP w celu ułatwienia im pobytu w Polsce i UE, niezgodnie z deklarowanym zamiarem lub nielegalnego wykonywania pracy.
Celem konferencji z udziałem przedstawicieli lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która odbyła się jesienią br. w Lublinie, było wypracowanie metod współpracy publicznych służb zatrudnienia i organów kontroli, które pozwalałyby na racjonalne udostępnianie lokalnego rynku pracy osobom poszukującym pracy,
w tym również cudzoziemcom.

W konferencji uczestniczył nadinspektor pracy Leszek
Ostasz, który rekomendował podjęcie działań racjonalizujących zarządzanie rynkiem pracy, takich jak ograniczenie, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, rejestrowania oświadczeń
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, do liczby wynikającej z potrzeb lokalnego rynku pracy. Dotyczyłoby to również stosowania uzasadnionej odmowy rejestracji na podstawie regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia oraz rejestrowania oświadczeń w czasie umożliwiającym sprawdzenie i weryfikację danych zawartych w oświadczeniach, w szczególności dotyczących możliwości powierzenia pracy znacznej
liczbie cudzoziemców lub zagwarantowania im pracy (np.
umowy między podmiotami). Kolejne rozwiązania proponowane przez nadinspektora odnosiły się do wydawania zezwoleń na warunkach nie mniej korzystnych niż wynikające z przepisów prawa pracy, niezależnie od rodzaju umowy (umowa
o pracę, umowa cywilnoprawna), chociażby ze względu na konieczność pokrywania przez cudzoziemca kosztów utrzymania w Polsce oraz wprowadzenie jako zasady kontroli spełnienia wymagań przez agencje zatrudnienia przed wydaniem
certyfikatu, w szczególności dotyczyłoby to adresu oraz lokalu i jego wyposażenia. Leszek Ostasz zwrócil również uwagę
na potrzebę uwzględnienia w regionalnych i powiatowych
planach działań na rzecz rynku pracy jednoznacznych kryteriów odmowy rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia
pracy cudzoziemcowi i minimalnych wymagań wynikających
z prawa pracy. W konferencji uczestniczyli również Krzysztof Goldman, okręgowy inspektor pracy w Lublinie oraz jego zastępca Bożena Lipert.
Krzysztof Sudoł
OIP Lublin
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Beata Krajewska

Nowe czasy dla wymiany informacji
Co to jest IMI?
Od maja 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy
przekazuje innym państwom członkowskim
dane dotyczące delegowania pracowników
za pośrednictwem specjalnego elektronicznego systemu wymiany
informacji. Wszystko
wskazuje na to, że zastąpi on dotychczasowe
sposoby udostępniania
danych w ramach instytucji łącznikowej. Artykuł
stanowi kompendium
wiedzy na temat nowego
systemu.

1

Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein.
2
Np. Decyzja Komisji 2008/49/WE
z 12 grudnia 2007 r. w sprawie wdrożenia systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) pod względem
ochrony danych osobowych; Decyzja
Komisji 2009/739/WE z 2 października 2009 r. określająca praktyczne ustalenia dotyczące wymiany informacji
drogą elektroniczną między państwami członkowskimi na mocy rozdziału VI dyrektywy 2006 /123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej
usług na rynku wewnętrznym.
3
Przykładowo: Zalecenie Komisji
z 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla
systemu wymiany informacji na rynku
wewnętrznym (IMI).
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System wymiany informacji na rynku
wewnętrznym (Internal Market Information
System – IMI) to aplikacja internetowa służąca do wymiany informacji przez urzędy i instytucje z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)1, w oparciu o wspólnotowe akty prawne z zakresu
rynku wewnętrznego. IMI opracowała Komisja Europejska we współpracy z państwami
członkowskimi. Aktualnie jest on wykorzystywany na potrzeby:
● Dyrektywy Nr 2006/123/WE z 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym;
● Dyrektywy Nr 2005/36/WE z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych.
Od grudnia 2012 r. system będzie stosowany do wymiany informacji w oparciu o Rozporządzenie Nr 1214/2011 z 16 listopada 2011 r.
w sprawie zawodowego, transgranicznego
transportu drogowego gotówki euro między
państwami członkowskimi należącymi do strefy euro, a od początku przyszłego roku – na potrzeby Systemu SOLVIT.
Z dniem 16 maja 2011 r. rozpoczął się
okres pilotażowy, w ramach którego system IMI jest testowany w celu sprawdzenia
jego przydatności dla potrzeb wymiany infor ma cji prze wi dzia nej w Dy rek ty wie
Nr 96/71/WE z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług.
Komisja Europejska może podjąć decyzję
o wykorzystaniu systemu IMI również w innych niż wymienione obszarach.

cych funkcjonowania systemu, w 2011 r. podjęto prace nad Rozporządzeniem w sprawie
współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”). Jego tekst został przyjęty przez Parlament Europejski we wrześniu 2012 r., a przez
Radę UE w październiku br. Aktualnie akt ten
oczekuje na podpisanie.
Rozporządzenie w sprawie IMI:
● tworzy solidne ramy prawne dla systemu IMI oraz zbioru wspólnych zasad służących
zapewnieniu jego skutecznego działania;
● stanowi podstawę prawną do wymiany danych osobowych przez IMI poprzez
określenie zasad przetwarzania tych danych
w systemie;
● daje możliwość rozszerzenia w przyszłości zakresu stosowania systemu IMI na nowe obszary prawa unijnego;
● precyzuje role różnych uczestników
systemu IMI.
Obecnie trwają prace nad Dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy Nr 96/71/WE
dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (zwaną dalej „Dyrektywą wdrożeniową”). Będzie ona miała
istotne znaczenie praktyczne dla PIP, jako instytucji łącznikowej w sprawach dotyczących
delegowania w ramach świadczenia usług.
Przewiduje bowiem, że współpraca administracyjna i wzajemna pomoc między właściwymi organami państw członkowskich będzie prowadzona przede wszystkim za pośrednictwem systemu IMI (art. 18 Dyrektywy). Dyrektywa precyzuje też terminy przekazywania informacji (art. 6 ust. 5).4

Podstawy prawne
Jak zbudowany jest IMI?
Do chwili obecnej system IMI był stosowany w oparciu o decyzje2 i zalecenia3 Komisji
Europejskiej. W związku z faktem, że przepisy
te nie regulowały wszystkich kwestii dotyczą-

System IMI składa się z:
● bazy danych dotyczących właściwych
organów ze wszystkich państw EOG, które

zostały zarejestrowane w IMI i uczestniczą
w wymianie informacji za pośrednictwem tego systemu;
● bazy zawierającej zestawy przetłumaczonych pytań (co do zasady właściwy
organ w danym państwie może utworzyć
wniosek o informacje w swoim języku ojczystym na podstawie jednego z zestawów pytań i wysłać go za pośrednictwem systemu
do odpowiednika w innym państwie członkowskim. Adresat wniosku otrzyma go we
własnym języku i będzie mógł za pośrednictwem systemu przesłać odpowiedź do organu zwracającego się o informacje);
● bazy rejestrów prowadzonych w danym państwie członkowskim, w większości
dostępnych online, w których organy właściwe z całego EOG mogą wyszukać informacje
na temat konkretnego podmiotu;
● rejestrów wniosków w danym module systemu IMI – kierowanych zarówno do danego organu jak i przez niego wysyłanych;
są one rejestrowane automatycznie i wykazywane w rejestrach wniosków.
Wersje systemu IMI dostosowane do specyfiki konkretnej dziedziny prawodawstwa nazwane zostały modułami. Wśród modułów aktualnie funkcjonujących w systemie można
wymienić: moduł Usługi, moduł Kwalifikacje
zawodowe i moduł Delegowanie pracowników.
Dostęp do danego modułu mają tylko te instytucje, które pełnią dla niego funkcję koordynatora lub organu właściwego.
Jednym z założeń systemu IMI jest likwidacja bariery językowej. Aby ten cel zrealizować, system posiada wielojęzyczny interfejs; korzysta z zestawów uprzednio przetłumaczonych pytań i odpowiedzi, które są dostępne w językach wszystkich państw EOG;
udostępnia funkcję tłumaczenia maszynowego online. Ta ostatnia funkcjonalność umożliwia uzyskanie tłumaczenia dopisanego tekstu (np. uwag, komentarzy oraz pytań). Niestety tylko w przybliżeniu oddaje ono treść
oryginału. Dzięki aktualnie dostępnej funkcjo nal no ści mo żna uzy skać tłu ma cze nie
z języka angielskiego na wszystkie języki
państw członkowskich oraz ze wszystkich języków państw członkowskich na angielski.
Istotną zaletą systemu IMI jest jego elastyczność. System daje bowiem możliwość
zadawania innych pytań niż umieszczone
w zestawach, dopisywanie uwag i komentarzy precyzujących pytania lub odpowiedzi,
a także przesyłanie załączników w formie plików pdf. Ponadto stosowanie systemu IMI

przyspiesza wymianę informacji. Nie bez znaczenia jest tu nadzór nad terminowością rozpatrywania wniosków sprawowany przez Komisję Europejską.

Polscy koordynatorzy
Funkcję Krajowego Koordynatora systemu IMI dla wszystkich modułów pełni Ministerstwo Gospodarki (National IMI Coordinator – NIMIC). Państwowa Inspekcja Pracy
– a w praktyce Główny Inspektorat Pracy – realizuje zadania koordynatora ds. dziedziny
prawodawstwa delegowanie pracowników
(Legislative Area IMI Coordinator – LIMIC). Należą do nich:
● rejestracja organów właściwych i użytkowników;
● nadzór nad przepływem wniosków,
w szczególności nad terminowością ich rozpatrywania;
● prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli instytucji lub jednostek organizacyjnych
uczestniczących w wymianie informacji poprzez system IMI (dotychczas odbyły się dwa
takie szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy GIP z Departamentu Legalności Zatrudnienia, Departamentu Prawnego, Sekcji
Współpracy z Zagranicą oraz Sekcji IT);
● udzielanie użytkownikom niezbędnej
pomocy, porad i konsultacji w zakresie korzystania z systemu.
GIP jest jednocześnie organem właściwym,
który realizuje wymianę informacji za pośrednictwem systemu IMI. Zadania te wykonują
pracownicy Departamentu Legalności Zatrudnienia w ścisłej współpracy z inspektorami
pracy ze wszystkich okręgowych inspektoratów pracy, którzy ustalają fakty niezbędne
do udzielenia odpowiedzi na pytania zagranicznych partnerów. Ważna rola przypada również pracownikom Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP, dokonującym niezbędnych tłumaczeń informacji zawartych we wnioskach, jak
również odpowiedzi na wnioski.

GIP jest organem właściwym, który realizuje wymianę informacji za pośrednictwem systemu IMI.
Zadania te wykonują pracownicy Departamentu Legalności Zatrudnienia
w ścisłej współpracy z inspektorami pracy ze
wszystkich okręgowych inspektoratów pracy

4

Dane liczbowe
Polska znajduje się w czołówce państw
członkowskich pod względem liczby otrzymywanych wniosków o informacje dotyczące delegowania. Według danych za okres od maja 2011 r. do maja 2012 r. zawartych w Raporcie Komisji Europejskiej nt. oceny projektu
pilotażowego w zakresie wykorzystania osobnego modułu Systemu Wymiany Informacji

Według ostatniej wersji projektu Dyrektywy wdrożeniowej są to:
● maksymalnie do dwóch dni roboczych od otrzymania wniosku – dla pilnych spraw wymagających konsultacji
z rejestrów dla celów kontroli przedsiębiorstwa w innym państwie członkowskim,
● maksymalnie do 25 dni roboczych
od otrzymania wniosku – dla innych
wniosków o udzielenie informacji, chyba że państwa członkowskie ustaliły
pomiędzy sobą krótsze ramy czasowe.
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Dokończenie ze strony 32.

Liczba wniosków nadesłanych do PIP z podziałem na kraje
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Źródło: dane PIP.

na Rynku Wewnętrznym (IMI) w dziedzinie delegowania pracowników Polska zajęła pierwsze miejsce, jeśli chodzi o liczbę otrzymanych
wniosków (85 według stanu na dzień 31 maja
br.). W dalszej kolejności należy wymienić: Rumunię (80 wniosków), Portugalię (45 wniosków), Węgry i Słowenię (po 42 wnioski) oraz
Niemcy (40 wniosków).
Wśród państw najbardziej aktywnych, jeśli chodzi o wysyłanie wniosków, znalazły się:
Bel gia (170 wnio sków we dług sta nu
na dzień 31. 05. 2012 r.), Francja (125 wniosków), Austria (75 wniosków) i Włochy (69
wniosków).
Od dnia 16 maja 2011 r. do połowy listopada br. Państwowa Inspekcja Pracy współpracowała za pośrednictwem systemu IMI
z 13 krajami EOG. Otrzymała 153 wnioski
od organów właściwych z innych państw
członkowskich, najwięcej z Francji (65) i Belgii (56).
PIP skierowała pięć wniosków o informacje do organów właściwych z innych państw
EOG, po jednym do Austrii, Belgii, Estonii,
Finlandii i Rumunii.

Mankamenty systemu
Wysiłki pracowników
PIP, aby terminowo i rzetelnie rozpatrywać wnioski o informacje, zostały
docenione zarówno przez
Komisję Europejską, jak
i przedstawicieli zagranicznych organów właściwych.

I P 12/2012

Niezauważona tragedia na torach

56

Austria

30

70

System IMI nie jest idealny. Wśród jego
wad należy wskazać niedoskonałą jakość tłumaczenia maszynowego online. Zdarza się,
że tłumaczenie wypacza znaczenie oryginalnego tekstu, co stawia pod znakiem zapytania celowość korzystania z tej funkcjonalności. Niewątpliwie mankamentem systemu jest
brak możliwości szybkiego wyszukania wniosków, którymi zajmował się konkretny pracownik. Utrudnienia wiążą się też z ograniczeniami liczby znaków, które można wprowadzić w pola przeznaczone na uwagi. Z pól
tych korzystano w celu zadania dodatkowych
pytań, doprecyzowania pytań wybranych z zestawu, albo uszczegółowienia odpowiedzi.
Ograniczenia te wpływają ujemnie na elastyczność systemu.
System IMI nie pozwala na pełne rozwinięcie pasków z nazwami branż lub sektorów działalności, co uniemożliwia prawidło-

we wskazanie branży, w której dany pracodawca prowadzi działalność.
Stosunkowo często zdarza się, że w systemie nie ma informacji o kompetencjach organu, który skierował wniosek. Wówczas mogą
się pojawić uzasadnione wątpliwości co do dopuszczalności udostępnienia takiemu organowi danych osobowych. Zgodnie z przepisami
ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, PIP jest uprawniona do przekazania danych osobowych tylko biurom łącznikowym na potrzeby Dyrektywy Nr 96/71/WE oraz urzędom państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnym
za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnianie pracowników. W praktyce brak wzmianki
o kompetencjach wnioskodawcy, uniemożliwia niezwłoczne ustalenie, czy istnieje prawna możliwość przekazania mu danych osobowych. Skutkuje to najczęściej odmową przyjęcia wniosku, co może prowadzić do sytuacji
konfliktowych z organami państwa, które skierowało wniosek.
Te i inne uwagi zostały przekazane Krajowemu Koordynatorowi systemu IMI oraz Komisji Europejskiej.

Coś optymistycznego
Wysiłki pracowników PIP, aby terminowo
i rzetelnie rozpatrywać wnioski o informacje,
zostały docenione zarówno przez Komisję Europejską, jak i przedstawicieli zagranicznych
organów właściwych. Dyrekcja Generalna ds.
Rynku Wewnętrznego i Usług KE kilkakrotnie
wyrażała uznanie dla PIP za zaangażowanie
przy udzielaniu odpowiedzi na wnioski IMI,
w tym za starania w zakresie dotrzymania terminów. Natomiast organy właściwe z innych
państw UE cenią polską inspekcję pracy za wnikliwe i kompleksowe informacje, które otrzymują. Pozostaje więc robić wszystko, aby co
najmniej utrzymać ten poziom.
Beata Krajewska
Departament Legalności Zatrudnienia
GIP

W chwili wypadku poszkodowana znajdowała się na rozjeździe
krzyżowym podwójnym, tzw. angielskim, i smarowała poduszki
ślizgowe iglic.

Drużyna trakcyjna pociągu towarowego
nie obserwowała w sposób należyty drogi pociągu, szczególnie podczas przejazdu przez
głowicę rozjazdową bocznicy. Maszynista lokomotywy nie przeprowadził odpowiedniego przeszkolenia kierownika pociągu (z odnotowaniem tego w dokumentacji), pełniącego w trakcie jego jazdy obowiązki pomocnika
maszynisty „na drugim fotelu”. Lokomotywa
spalinowa typu S-200, ciągnąca skład pociągu, nie
posiadała kabiny czołowej,
umożliwiającej maszyniście
obserwację całej drogi przebiegu przed sobą. Lokomotywy tego typu mają
kabiny umieszczone za komorą silnika, dlatego też
obowiązkiem obu członków drużyny trakcyjnej jest
jednocześnie obserwowanie drogi jazdy i przekazywanie sobie na bieżąco informacji o tym, co znajduje się na drodze. W tym
przypadku miejsce, w którym przebywała poszkodowana, było dobrze widoczne z dalszej odległości. Dopiero od ok. 21 m rozjazd
już nie był widoczny, co potwierdziła jazda próbna tą
lokomotywą. Przy bardzo
dobrej pogodzie, jaka panowała w dniu wypadku
oraz przy odpowiedniej obserwacji drogi jazdy pociągu, przynajmniej kierownik pociągu powinien był zauważyć poszkodowaną na rozjeździe i ostrzec ją sygnałem
ostrzegawczym.
Kierownictwo oddziału kolejowego nie prowadziło na bocznicy odpowiedniej kontroli
i tolerowało odstępstwa od przepisów dotyczących właściwego prowadzenia dokumentacji ruchowej na posterunkach. Nie kontrolowano stanowisk pracy pod kątem ich wyposażenia w przybory sygnałowe podczas prac
na torach z jednoczesnym prowadzeniem ruchu kolejowego, nie przydzielono pracownikom wykonującym te prace odpowiednich

przyborów i urządzeń sygnałowych. Ponadto,
jak wykazała kontrola, nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji na posterunkach ruchu zdarzały się już wcześniej, co mogło być
traktowane przez niektórych pracowników jako norma.
Pracodawca nie opracował i nie wdrożył
szczegółowych procedur (instrukcji) dotyczących wyposażania pracowników, wykonujących prace na torach kolejowych bez wstrzymywania ruchu kolejowego, w urządzenia łączności oraz przybory sygnałowe zapewniające
łączność z posterunkami ruchu. Nie miała ich
poszkodowana, co uniemożliwiało jej właściwą reakcję w sytuacji zagrożenia zarówno dla
ruchu kolejowego, jak i dla niej samej.
Pośrednią przyczyną wypadku było niewłaściwe zachowanie się samej poszkodowanej i wyjście do pracy na torach bez wyraźnej
zgody nastawniczej. Prawdopodobnie sam
wpis w dokumentacji na posterunku ruchu
potraktowała jako wystarczający do rozpoczęcia swojej pracy. Ponadto nie obserwowała
ruchu kolejowego na bocznicy i nie zachowała ostrożności podczas pracy na rozjazdach.

Rażące naruszenia przepisów
Ustalone podczas kontroli przez inspektora pracy przyczyny badanego wypadku śmiertelnego wynikały z rażącego naruszenia przepisów i procedur bezpieczeństwa pracy – instrukcji bezpieczeństwa prowadzenia ruchu
kolejowego oraz Regulaminu Technicznego
Bocznicy, w szczególności przez nastawniczą
i pracowników drużyny trakcyjnej pociągu towarowego. Osoby te były odpowiedzialne
za organizację i bezpieczeństwo wjazdu składu pociągu towarowego, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa, jak również za nadzór
i prawidłowe powiadamianie osób pracujących na torach o wjeździe składu.
Inspektor pracy nie wszczynał postępowania wykroczeniowego przeciwko żadnej
z osób, lecz starał się wykazać przyczyny
i okoliczności zaistniałego wypadku oraz wskazać osoby winne naruszeń przepisów. Postępowanie w tej sprawie prowadzi również policja i prokuratura.
Dariusz Morel
OIP Katowice
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Na jednej ze śląskich
bocznic kolejowych doszło w kwietniu tego roku do tragicznego
wypadku, w wyniku
którego śmierć poniosła pracownica wykonująca pracę na torach.
Podczas rutynowych
oględzin i konserwacji
rozjazdów została przejechana przez pociąg
towarowy wjeżdżający
na bocznicę.

Był ciepły, słoneczny i bezchmurny dzień.
Pracownica od około 7.00 rano wykonywała
swoje codzienne zadania polegające na obchodzie całej bocznicy, oględzinach rozjazdów
i ich smarowaniu. Na większości bocznic kolejowych jest pracownik, który każdego dnia
dokonuje obchodu układów torowych, sprawdza ich stan techniczny oraz przeprowadza
konserwację. Ponieważ te czynności odbywają się regularnie, wszyscy inni zatrudnieni na takich bocznicach doskonale wiedzą, o jakiej
porze mogą spotkać na torach osobę z pędzlem
i z pojemnikiem oleju. Zgodnie z przepisami
i procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa
prowadzenia ruchu kolejowego, każda czynność
na torach wykonywana przy jednoczesnym
prowadzeniu ruchu kolejowego jest odnotowywana w specjalnej dokumentacji znajdującej się
na posterunkach ruchu. W tym konkretnym
przypadku stwierdzono rażące naruszenia procedur zarówno przez samą poszkodowaną, jak
również przez obsługę posterunków ruchu.
W trakcie dochodzenia powypadkowego inspektor pracy ustalił, że w chwili wypadku poszkodowana znajdowała się na rozjeździe krzyżowym podwójnym, tzw. angielskim, i smarowała poduszki ślizgowe iglic. W tym czasie
wjeżdżał na bocznicę pociąg towarowy złożony z 40 pustych węglarek, ciągnięty przez lokomotywę spalinową z dwuosobową obsługą. Jego trasa prowadziła przez rozjazd, na którym
znajdowała się poszkodowana.
Ani powołanemu przez pracodawcę zespołowi powypadkowemu, ani specjalnemu zespołowi kolejowemu, który badał ten wypadek,
nie udało się ustalić, dlaczego poszkodowana
dostała się pod lokomotywę. Oba zespoły wysłuchały pracowników uczestniczących w czynnościach związanych z wjazdem pociągu towarowego, jednak żaden z nich nie widział samego zdarzenia. Obsługa lokomotywy pociągu
(drużyna trakcyjna) o przejechaniu pracownicy dowiedziała się przez radiotelefon dopiero
po wjeździe pociągu na bocznicę, a nastawnicza posterunku ruchu zauważyła kobietę leżącą na rozjeździe już po wjeździe pociągu,
o czym powiadomiła natychmiast kierownictwo.

Unieruchomiona w rozjeździe
Inspektor pracy, w oparciu o wizję lokalną,
wykonane jazdy próbne lokomotywy oraz

analizę dokumentacji ustalił najbardziej prawdopodobny przebieg wypadku. Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że noga
poszkodowanej została pochwycona przez
ruchomą iglicę rozjazdu przestawianą z nastawni. Przesunięcie iglicy mogło spowodować, że
znajdująca się pomiędzy szynami stopa poszkodowanej została ściśnięta – a nawet częściowo zmiażdżona. Biorąc pod uwagę czas
procedury ustawiania drogi przebiegu, czas jazdy pociągu spod sygnalizatora wjazdowego
usytuowanego kilkaset metrów od rozjazdu
oraz zapisy w dokumentacji ruchowej posterunku ruchu, poszkodowana miała około 4-6
minut na zejście z rozjazdu przed nadjeżdżającym pociągiem. Odrzucono inne możliwości
– udział osób trzecich czy świadome działanie
poszkodowanej z uwagi na brak obiektywnych
podstaw. Za przyjętą wersją unieruchomienia
poszkodowanej w rozjeździe przemawia również fakt, że jadący pod lekkie wzniesienie pociąg towarowy z 40 wagonami, pracując
na maksymalnej mocy (nastawnik jazdy lokomotywy ustawiony był w maksymalne położenie), musiał być w tamtym miejscu słyszalny i to
ze znacznej odległości.

Przyczyny wypadku
Inspektor pracy po zbadaniu przyczyn
i okoliczności wypadku stwierdził, że nastawnicza, pomimo takiego obowiązku, zaniechała obserwacji osób pracujących na torach.
Nie ostrzegała przed nadjeżdżającym pociągiem i nie sprawdziła, czy pracownica wychodząc do pracy na torach, jest prawidłowo wyposażona w przybory sygnałowe. Pomimo
łączności radiowej, nie powiadomiła drużyny
trakcyjnej o pracy na torach. Naruszyła tym samym w sposób rażący przepisy i procedury
w zakresie przygotowania drogi przebiegu pociągu i prowadzenia ruchu, przez co stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla poszkodowanej. Nastawnicza była odpowiedzialna za bezpieczeństwo ruchu kolejowego w swoim
okręgu nastawczym, jak również bezpieczeństwo pracujących na torach pracowników, których była zobowiązana kontrolować
i ostrzegać przed zagrożeniami.

Dokończenie na stronie 31.

