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Człowiek z kamienia
Z Kazimierzem Grajcarkiem, laureatem nagrody Głównego Inspektora
Pracy im. Haliny Krahelskiej, rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
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Z agencją do pracy w USA
Budowlańcy zawodowcy
Wciąż niebezpieczne
Niezależnie od powodów niedostosowywania maszyn do wymogów minimalnych podawanych przez
pracodawców, inspektorzy pracy
wskazywali na brak lub niedostateczną znajomość przepisów i zasad bhp,
nie tylko przez pracodawców, ale
i osoby nadzorujące prace.

Szkoleniom bhp mówią nie
Włoscy inżynierowie, doświadczeni
na budowie metra w Rzymie, uznają
za całkowicie bezcelowe uczestniczenie w polskich szkoleniach z bhp.
Toteż zorganizowany dla nich instruktaż zignorowali.

Biblioteka
Pracownik w redlerze
Poszkodowany po zdemontowaniu
części osłon, wszedł do środka
ostatniego przenośnika poziomego,
by wymieniać zużyte blachy
przy układzie napinającym łańcuchy. Pod koniec zmiany roboczej jego bezpośredni przełożony a jednocześnie brygdzista, nie sprawdził,
czy w strefach niebezpiecznych
przebywają pracownicy i wydał dyspozycję uruchomienia linii.

Nowości wydawnicze PIP

Z agencją do pracy w USA
Agencja, która wysłała studentkę do pracy, zawierając
umowę z pracodawcą w USA nie określiła w jej treści:
liczby miejsc pracy, dla których ma być dokonana rekrutacja, warunków pracy osób zatrudnianych, szczegółowych zasad wynagradzania oraz informacji o świadczeniach socjalnych.
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Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 października br. w siedzibie Sejmu zapoznała
się m.in. z informacją o prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kampaniach społecznych w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata łania na stanowiska okręgowych inspektorów pracy: MarKwiatkowska omówiła przebieg i efekty działań infor- ka Aleksiejuka w Białymstoku, Marka Wójciaka w Olszmacyjno-prewencyjnych podejmowanych przez
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek głównePIP w ostatnich latach w budownictwie, rolnictwie indywidualnym, w środowisku kierowców, go inspektora pracy Iwony Hickiewicz o powołanie
młodzieży szkolnej oraz pracowników podejmu- Leszka Zająca, dyrektora Departamentu Nadzoru
jących pierwszą pracę. Wyniki ankiet przeprowa- i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy na stanowidzanych po zakończeniu działań informacyjnych sko zastępcy głównego inspektora pracy. O opinię
i edukacyjnych oraz badań opinii społecznej pow tej sprawie zwróciła się do Rady marszałek Sejmu
kazują, że istnieje duże zapotrzebowanie na taEwa Kopacz. Wniosek poparto jednogłośnie.
kie programy i projekty.
– Kampanie informacyjne są ważnym elementem tynie oraz Arkadiusza Kapuścika w Opolu. Pełnili oni
działań promocyjno-prewencyjnych PIP, a w ostatnim dotychczas obowiązki szefów okręgów.
okresie, zgodnie ze standardami europejskimi i wskazaniami ROP, działalność ta jest rozwijana – zapewniła m.in.
Posiedzeniu przewodniczyła poseł Izabela KatarzyIwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
na Mrzygłocka. W spotkaniu wziął także udział zastępca
Członkowie ROP pozytywnie odnieśli się do wniosku dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji GIP Paweł
głównego inspektora pracy dotyczącego zamiaru powo- Rozowski.

O działaniach inspekcji pracy w budownictwie
Sejmowa Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej Komisji Infrastruktury na posiedzeniu 11 października br. zapoznała się
z informacją głównego inspektora pracy o bezpieczeństwie i ochronie pracy w budownictwie. Przedstawił ją zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając.
Podkreślił, że ze względu na specyfikę branży budowlanej, charakteryzującej się wysokim poziomem ryzyka
zawodowego i wypadkowości, działalność kontrolno-nadzorcza i prewencyjna w budownictwie od lat traktowana jest jako jeden z priorytetów Państwowej Inspekcji
Pracy. W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili wg jednolitych wytycznych prawie 6,7 tys. kontroli
na ponad 3,6 tys. budów. Skontrolowali 5,4 tys. pracodawców, zatrudniających 87,4 tysięcy pracowników.
W I półroczu br. przeprowadzono ponad 3,4 tys. takich
kontroli, sprawdzając przestrzeganie prawa pracy u 3,2
tys. pracodawców. Inspektorzy PIP koncentrowali się
na pracach niebezpiecznych, przy których dochodzi
do największej liczby wypadków. Były to prace na wysokości, w tym na rusztowaniach, prace ziemne i w wykopach, a także roboty drogowe i mostowe.
Pod względem warunków pracy lepiej wypadały duże przedsiębiorstwa budowlane. Najwięcej nieprawidło-

wości ujawniano zaś na małych budowach obsługiwanych przez małe, często kilkuosobowe firmy.
– Problemy stwierdzone podczas kontroli budów,
w szczególności niski poziom wiedzy z zakresu bhp oraz
bagatelizowanie zagrożeń wypadkowych przez pracowników budowlanych i pracodawców, zwłaszcza małych
firm budowlanych, spowodował konieczność rozwinięcia na znacznie większą skalę kampanii informacyjnych
i programów prewencyjnych, wspierających naszą działalność kontrolną – powiedział zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając.
Prowadzone w ostatnich latach kampanie społeczne PIP poświęcone bezpieczeństwu pracy w budownictwie omówił dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik. Posiedzeniu komisji przewodniczyła poseł Bożenna Bukiewicz.

Okładka:
fot. A. Jaworski
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Wiadomości
nie tylko z kraju

Nowy zastępca GIP

Chemikalia w pracy

Przeciw handlowi ludźmi

Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz powołała z dniem 11 października br. Leszka Zająca, dotychczasowego dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy, na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy. Akt powołania

„Chemikalia w miejscu pracy: REACH
i BHP w praktyce”, to temat warsztatów, które odbyły się w 3 października br. w siedzibie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach.
Spotkanie było okazją do wymiany
poglądów w sprawie wdrażania przepisów rozporządzenia REACH wobec
istniejącego już europejskiego prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy (OSH). Jako kluczowe zarówno w przepisach REACH,
jak i BHP, wskazano wzajemne wsparcie w celu ochrony zdrowia pracowników, przy czym podkreślono istotną rolę rozporządzenia REACH z racji
objęcia jego zakresem również aspektów niezwiązanych z pracą, dotyczących również ochrony środowiska.
PIP reprezentowały: Marta Boguszewska z OIP w Łodzi oraz Sylwia Oziembło-Brzykczy z Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

W stolicy Austrii odbyła się 5 października br. konferencja z okazji Europejskiego Dnia
Walki z Handlem Ludźmi. Na spotkaniu z udziałem wybitnych przedstawicieli środowisk
naukowych, służb publicznych oraz wymiaru sprawiedliwości, zorganizowanym przez
Federalny Rząd Austrii i koordynowanym przez Federalne Ministerstwo Spraw Europejskich i Międzynarodowych, dyskutowano m.in. na następujące tematy:
„Połączenie sił w walce z handlem
ludźmi – zwiększenie praw ofiar handlu ludźmi”, a także „Handel cybernetyczny oraz żony na zamówienie”. Odbyły się tematyczne warsztaty, w których z ramienia PIP uczestniczyły: Beata Krajewska oraz Magdalena Piasecka z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna bułgarskiej artystki Borjany Ventzislavovej
na temat handlu kobietami i przymusowej prostytucji.
Problemowi handlu ludźmi poświęcony był Międzynarodowy Festiwal Filmów, który
odbył się 16-18 października br. w warszawskim kinie MURANÓW. Zaprezentowano
23 filmy dokumentalne i fabularne dotyczące problematyki handlu ludźmi w różnych jego aspektach i przejawach. W projekcjach i dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele PIP.

Słowaccy inspektorzy w GIP
W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 25 i 26 października br. gościła delegacja słowackiej Państwowej Inspekcji Pracy, z jej dyrektorem generalnym Andrejem Gmitterem. Program spotkania z udziałem kierownictwa PIP: Iwony Hickiewicz, głów ne go in spektora pracy i zastępców: Małgorzaty
Kwiatkowskiej i Leszka Zająca obejmował
kwestie współpracy instytucji łącznikowych
i legalność zatrudnienia, działalność prewencyjną i promocyjną, systemy informatyczne wykorzystywane w inspekcji oraz planowanie działalności
i przy go to wy wa nie
sprawozdań rocznych.
Goście podzielili się
swoimi doświadczeniami z oceny systemu słowackiej inspekcji pracy, w kontekście planowanej w przyszłym roku wizyty
zespołu oceniającego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) w Polsce. Ożywiona dyskusja sprzyjała wymianie
praktycznych spostrzeżeń i doświadczeń.

W branży budowlanej
Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy oraz
Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP gościli 17 października br. na posiedzeniu Rady
Krajowej Związku Zawodowego „Budowlani”, poświęconemu bezpieczeństwu pracy w budownictwie, które odbyło
się w siedzibie związku w Warszawie. Zaprezentowali efekty
działań PIP w budownictwie w roku 2011 i pierwszym półroczu 2012. Dotyczyły one również prowadzonej w ciągu ostatnich trzech lat kampanii społecznej w budownictwie. Przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski podziękował inspektorom PIP za współpracę ze związkowcami i świadczoną dla nich pomoc. Zapowiedział, że przyszły rok będzie
rokiem kampanii informacyjnej związku poświęconej bezpieczeństwu i ochronie pracy w budownictwie.
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wręczył Leszkowi Zającowi w siedzibie parlamentu szef Kancelarii Sejmu Lech Czapla. Obecne były: Iwona Hickiewicz, główny
inspektor pracy i Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

Forum Związków Zawodowych
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz spotkała się 16 października br. w Warszawie
z członkami Zarządu Głównego Forum
Związków Zawodowych. Omówiła najważniejsze problemy związane z przestrzeganiem prawa pracy oraz rezultaty działań PIP. Podkreśliła
m.in., że te o charakterze kontrolno-nadzorczym w 2011 r., doprowadziły do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia prawie 64 tys. pracowników. Obecni na spotkaniu, w którym
uczestniczyła również Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, wysoko ocenili dotychczasowe współdziałanie, deklarując jego kontynuację.

Z bhp do górnictwa

Moja bezpieczna szkoła

Międzyszkolny etap konkursu górniczego organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
oraz Wyższy Urząd Górniczy pn. „Bezpieczny skok z bhp
do górnictwa” zakończył się 25 października br. Uczniowie z terenów województwa śląskiego i małopolskiego,
kształcący się w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej oraz technik górnictwa podziemnego, pisali test składający się z 20 pytań. Wyłoniono piętnastu finalistów.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 listopada br.

Po raz jedenasty odbył się 26 października br. finał Międzyszkolnego Konkursu „Moja bezpieczna szkoła”, którego współorganizatorem jest
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem
konkursu jest wykształcenie wśród najmłodszych uczniów pozytywnych nawyków szeroko
pojętego bezpieczeństwa. W tej edycji konkursu, polegającego na wykonaniu plakatu, udział
wzięli uczniowie z 11 szkół podstawowych.

O egzekwowaniu prawa

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Omówieniu roli Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy w kształtowaniu strategii Komisji Europejskiej w zakresie bhp na lata 2013-2020 było poświęcone spotkanie Grupy Roboczej SLIC
ds. Egzekwowania Prawa Wspólnotowego. Odbyło się ono w Luksemburgu, 10 października br., a w jego trakcie rozmawiano
m.in. o walce z nielegalnym zatrudnieniem w Europie, o prowadzonej aktualnie przez szwedzką inspekcję pracy kampanii dotyczącej ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy, a także
o planowanej na 2014 r. kampanii pn. „Upadki i poślizgnięcia”.
Omówiono również program i zasady działania nowej grupy roboczej, która w 2013 r. zajmie się oceną wymiany inspektorów
pracy, rocznych raportów składanych przez inspekcje krajowe
Komitetowi Wyższych Inspektorów Pracy oraz poprawą publicznego wizerunku Komitetu, w szczególności stroną internetową
SLIC. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Michał Wyszkowski z OIP w Poznaniu.

Stan bhp na budowach Wielkopolski, ocena działań prewencyjnych PIP przy realizacji inwestycji związanych z EURO 2012 oraz
wzmożony nadzór na budowach były głównymi tematami posiedzenia Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, które odbyło się 18 października br. Państwową Inspekcję
Pracy reprezentowali m.in. Stanisława Ziółkowska, p.o. okręgowego inspektora pracy w Poznaniu i jego zastępca, Krzysztof Duda.

Poznaj swoje prawa w pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przygotował stoisko informacyjne pn. „Poznaj swoje prawa w pracy” na Uniwersyteckich Targach Pracy, które odbyły się 25 października br. Jego uczestnicy mogli zasięgnąć porad z zakresu prawa pracy, a także zaopatrzyć się w bezpłatne
wydawnictwa PIP, skierowane głównie do osób podejmujących pierwszą pracę. Łódzki OIP zorganizował również w październiku cykl szkoleń w ramach realizacji kampanii informacyjno-prewencyjnej „Czas
pracy a wypadki drogowe”.
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Z misją we Francji
Pracownicy z Polski stanowią obecnie drugą co
do wielkości grupę obcokrajowców zatrudnianych na terenie Lotaryngii. W większości są to
pracownicy tymczasowi, kierowani do francuskich przedsiębiorstw za pośrednictwem polskich agencji zatrudnienia.
Zainteresowanie Polaków pracą w tym regionie wpisuje
się w ogólny trend i kierunek podróży zarobkowych naszych
obywateli, dla których zatrudnienie we Francji jest nadal
atrakcyjne. Świadczy o tym chociażby liczba wniosków, kierowanych do PIP w ramach działalności instytucji łącznikowej. Na 140 wniosków skierowanych do Głównego Inspektoratu Pracy za pośrednictwem systemu wymiany informacji
na rynku wewnętrznym (IMI) od maja 2011 r. – 64 pochodzi
z Francji.
Tegoroczny program wymiany inspektorów pracy koordynowany przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy SLIC
zrealizowany został właśnie we Francji. Wybór Nancy i tamtejszej jednostki terytorialnej inspekcji pracy nie był przypadkowy.
Z tamtejszymi inspektorami pracy zaprzyjaźniliśmy się
przy okazji projektu poświęconego delegowaniu pracowników „Eurodetachement”, realizowanego w 2011 r. oraz licznych konferencji międzynarodowych. Inicjatywa wspólnych
działań transgranicznych z udziałem inspektorów pracy z Polski i Francji zrodziła się w trakcie tych spotkań. Wymiana

w ramach SLIC stanowiła doskonałą okazję, żeby ten pomysł
ziścić.
Moją wizytę w Nancy poprzedziły spotkania w Dyrekcji
Generalnej Zatrudnienia w Paryżu z Monsiuer Philippe’em
Dingeonem, szefem Departamentu Promocji Polityki Pracy
i Nadzoru oraz Madame Chantal Brillet, „oficerem łącznikowym” w zakresie delegowania pracowników, z którą jak dotąd znaliśmy się wyłącznie z korespondencji elektronicznej.
Spotkania te były okazją do przedstawienia stronie francuskiej informacji o organizacji Państwowej Inspekcji Pracy, tak
na poziomie centralnym, jak i regionalnym, pozycji naszego
urzędu w strukturze organów publicznych, jego kompetencji. Gospodarze byli szczególnie zainteresowani informacją
o ilości kontroli, którą zobowiązany jest przeprowadzić inspektor pracy w Polsce w ciągu roku, co w realiach francuskich, wiąże się również z pewnymi normami.
Z Paryża wyjechałem z deklaracją strony francuskiej, że
długo oczekiwane porozumienie między Państwową Inspekcją Pracy a Dyrekcją Generalną Zatrudnienia we Francji zostanie niedługo podpisane. Tym samym, pierwszy etap misji
został zrealizowany.

Polsko-francuska kontrola
Z Paryża szybki pociąg TGV zawiózł mnie do Nancy. Wizyta w Departamencie Meurthe et Moselle przebiegała pod hasłem legalności zatrudnienia i delegowania pracowników.
Gospodarze zadbali o to, abym zapoznał się z funkcjonującym u nich systemem walki z nielegalnym zatrudnieniem,
w którym współdziałają ze sobą różne organy publiczne (inspekcja pracy – w ramach wyspecjalizowanych komórek legalności zatrudnienia, organy skarbowe, specjalne jednostki
Policji, URSSAF – będący odpowiednikiem naszego ZUS).

Stanislaw Place

Nancy. To piękne historyczne miasto w północno-wschodniej Francji, stolica Departamentu Meurthe et Moselle w Lotaryngii. Jego serce to Stanislaw Place – arcydzieło architektury stylu rococo, wpisane na listę dziedzictwa kulturowego
UNESCO. To także dowód wyrafinowania i mecenatu artystycznego Stanisława Leszczyńskiego – zdetronizowanego
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króla Polski, władającego Lotaryngią w XVIII w. z nadania Ludwika XV. Pomnik, który wdzięczni Lotaryńczycy w dowód
uznania za niemal trzydziestoletni okres panowania ufundowali swemu władcy, stale przypomina o Polsce i Polakach
w tym regionie. Ale związki Lotaryngii z Polską to nie tylko
historia.

Z uznaniem obserwowałem rozwiązania przyjęte w mo- świadczących pracę na terenie Francji, którzy w przypadku
delu francuskim. Tam zapewne zadano sobie pytanie, co ma wystąpienia naruszeń przepisów prawa pracy, pierwsze krona celu kontrola legalności zatrudnienia z punktu widzenia ki kierują do służb konsularnych, szukając pomocy i wsparinteresów państwa. Odpowiedź na nie w Polsce pozwoliłaby cia. Jeśli wizyta ta przerodzi się w stałą współpracę, Polacy
również wprowadzić rozwiązania systemowe, które zwięk- zatrudnieni w firmach na tym terenie zyskają dodatkowy
szą skuteczność aparatu urzędniczego w walce z pracą nie- protektorat, poparty autorytetem publicznym, co miejmy
nadzieję zmniejszy skalę popełnianych wobec nich nadużyć.
rejestrowaną.
Dużym honorem było zaproszenie na spotkanie z RaW trakcie kolejnych dwóch dni wizyty miałem okazję
uczestniczyć w kontrolach. Dotyczyły one zagadnień dele- phaelem Bartoltem, Prefektem Departamentu Meurthe et
gowania pracowników tymczasowych z Polski do pracy Moselle, będącym najwyższym rangą urzędnikiem adminiw przedsiębiorstwach francuskich, branży przemysłowej i bu- stracji rządowej w regionie. Francuscy przyjaciele kontroledowlanej. Wspólna polsko-francuska kontrola zrobiła duże rzy starali się wykorzystać wizytę inspektora pracy z Polski
wrażenie na pracodawcach, wzbudzając także
lekki niepokój. W obu przypadkach zadawano
nam bowiem pytanie, czy polska agencja pracy
tymczasowej, będąca kontrahentem francuskiego przedsiębiorstwa, nie popadła w tarapaty,
skoro konieczne było skierowanie na kontrolę
inspektora pracy z Polski. Po wyjaśnieniach powodu wizyty, czynności przebiegały bez przeszkód. Kontrola francuskich organów inspekcyjnych w tym zakresie ma na celu przede wszystkim zweryfikowanie kilku kwestii. Mianowicie,
czy pracownik delegowany do czasowego świadczenia pracy na terenie Francji został zgłoszony
do rejestru oddelegowania, czy agencja pracy
tymczasowej zapewnia pracownikom delegowanym wynagrodzenie na poziomie co najmniej
wynagrodzenia minimalnego obowiązującego
we Francji oraz czy pracownik z zagranicy otrzymuje wynagrodzenie na równym poziomie co
pracownik francuski, zatrudniony na tym samym
Dariusz Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP na spotkaniu
stanowisku pracy. Metodyka czynności kontrolz Raphaelem Bartoltem, Prefektem Departamentu Meurthe et Moselle.
nych inspektorów francuskich jest bardzo podobna do polskiej, w zakresie przestrzegania
praw pracowników delegowanych i legalności zatrudnienia. do promocji własnej instytucji, chcąc zainteresować MonPo przeprowadzeniu wywiadów z pracownikami z Polski sieur le Prefet i lokalne media zagadnieniem walki z nieledotyczących warunków ich zatrudnienia we Francji, inspek- galnym zatrudnieniem i dumpingiem socjalnym, będącym
torzy skierowali do agencji zatrudnienia w Polsce i praco- efektem m.in. zaniżania stawek wynagrodzeń pracowników
dawców użytkowników żądania okazania stosownych doku- delegowanych przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Spotkamentów, tj. umów, kontraktów, zestawień wypłaconych wy- nie, choć kurtuazyjne, odbyło się w bardzo miłej atmosferze
i z iście francuską elegancją.
nagrodzeń.
Jeśli agencje pracy tymczasowej nie spełnią próśb franZ Francji wywiozłem jak najlepsze wspomnienia – ciepłecuskich inspektorów pracy, zapewne otrzymamy kolejny
wniosek w systemie IMI z prośbą o przeprowadzenie czyn- go przyjęcia, życzliwej atmosfery oraz przekonanie, że dzianości kontrolnych w Polsce i uzyskanie niezbędnych doku- łania inspektora pracy – także w aspekcie międzynarodowym – mają sens. Idea wspólnej Europy, jednolitego rynku
mentów. Na rozwój wydarzeń przyjdzie jednak poczekać.
i swobodnego przepływu pracowników wymaga od nas
– urzędników poszerzania horyzontów i wiedzy także w wyZ konsulem w inspekcji
miarze praktycznym, poprzez obserwację i wymianę doWizyta we Francji stała się także pretekstem do nawiąza- świadczeń z zagranicznymi partnerami. Pora zatem na przynia kontaktu między organami kontrolnymi i służbami dy- gotowanie rewizyty inspektora pracy z Francji w Polsce, któplomatycznymi. W ostatnim dniu mojego pobytu w Lota- ra nastąpi w przyszłym roku.
ryngii, polski konsul honorowy złożył po raz pierwszy wizytę
Dariusz Górski
w siedzibie inspekcji pracy w Nancy. To ważne, przede wszystDepartament Legalności Zatrudnienia, GIP
kim z punktu widzenia ochrony praw pracowników z Polski,
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Łukasz Sztych

Ewolucja uprawnień

Od mediacji po nakaz
Zgodnie z art. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy1
(dalej zwanej ustawą o PIP),
nadzorem i kontrolą organów
PIP objęte jest przestrzeganie
przez pracodawców przepisów
prawa pracy. Z uwagi na to, że
zakres przedmiotowy prawa
pracy nie został przez ustawę
w żaden sposób ograniczony,
kontroli inspektora pracy podlegają zarówno przepisy dotyczące bhp, jak i te które
odnoszą się do szeroko rozumianej prawnej ochrony pracy.

W katalogu zadań powierzonych organom inspekcji, jaki został
określony w art. 10 ustawy o PIP, wymienienia się wprost nadzór
i kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowniczych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
Środki prawne, do których stosowania
uprawniony jest inspektor pracy, gdy stwierdzi naruszenie przepisów prawa pracy, określa art. 11 ustawy o PIP. Wśród nich, w pkt.
7 wymieniony został nakaz wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia lub innego przysługującego mu świadczenia, z zaznaczeniem, że nakaz ten podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacaniu wynagrodzeń, to najczęstsze przyczyny skarg, jakie pracownicy kierowali kiedyś
i nadal kierują do PIP. Problematyka ochrony
wynagrodzeń znajduje się więc w centrum
zainteresowania inspekcji pracy od chwili jej
powstania. Różne były jednak uprawnienia
inspekcji w egzekwowaniu od pracodawców
przestrzegania ustawodawstwa ochronnego
w dziedzinie wynagrodzeń. Zmieniały się

Problemy związane z wynagrodzeniami były głównym
przedmiotem skarg robotników w okresie międzywojennym.
Przepisy z 1919 r. nie przewidywały jednak żadnych środków prawnych, jakie mógłby zastosować inspektor pracy.
na przestrzeni lat, aż w końcu uzyskały zakres określony w art. 11 pkt. 7 ustawy o PIP
oraz prawo egzekwowania obowiązku określonego nakazem w drodze egzekucji administracyjnej, co gwarantuje art. 2 §1 pkt. 11
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2005 r.,
nr 229, poz. 1954 ze zm.).

W okresie międzywojennym
Analizę uprawnień inspekcji w zakresie
wynagrodzeń pracowniczych rozpocząć na-
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leży od Dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy z 3 stycznia 1919 r., powołującego do życia pierwszą
polską inspekcję pracy2. Zaznaczono w nim,
że inspekcję pracy tworzy się w celu sprawowania nadzoru nad należytym stosowaniem
„przepisów prawa o ochronie pracy we wszystkich dziedzinach pracy najemnej, by zapewnić pracownikom korzyści przyznane im przez
obowiązujące, socjalno-bytowe prawodawstwo”. Wśród zadań inspektorów pracy znalazły się również takie, które dotyczyły wynagrodzeń pracowniczych oraz kwestii mających wpływ na te wynagrodzenia. Wskazać
tu można obowiązek „zaświadczania tabel
płacy robotniczej” (co według dzisiejszego
znaczenia rozumieć należy jako zatwierdzanie stawek wynagrodzeń3), w zakresie którego inspektorzy pracy zobowiązani byli czuwać nad przejrzystością stawek. Było to konieczne ze względu na różnorodność stosowanych systemów płac, niejednokrotnie bardzo skomplikowanych i niezrozumiałych dla
robotnika.
Po odrodzeniu się państwowości polskiej,
a następnie w okresie kryzysu gospodarczego, problemy związane z wynagrodzeniami
pracowniczymi były głównym przedmiotem
skarg robotników, trafiających do inspekcji
pracy. Dotyczyły zalegania z wypłatą wynagrodzeń, obniżania zarobków bez wcześniejszego uprzedzenia, nieustalania wysokości wynagrodzenia przy przyjmowaniu do pracy, wypłaty wynagrodzenia wekslami, bonami, kwitami, itp. – zamiast gotówką, zatrzymywanie
części wynagrodzenia za szkody lub zepsucie
materiału, potrącanie za przestój4.
Konflikty powstałe na tym tle inspekcja
pracy próbowała rozwiązywać w ramach dzia-

łalności rozjemczej, prowadzonej w oparciu
o art. 11 pkt. 5 dekretu. Przepisy nie przewidywały jednak żadnych środków prawnych,
jakie mógłby zastosować inspektor pracy, by
skłonić pracodawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień. Jego rola ograniczała się w zasadzie do mediacji w rozwiązywaniu zatargów i była próbą skłonienia pracodawcy
do postępowania zgodnego z przepisami
prawa lub umowami zbiorowymi. Gdy do porozumienia nie dochodziło, inspektor pracy
wydawał robotnikom zaświadczenie zawierające jego opinię, komentującą naruszone
przepisy prawne do ewentualnego wykorzystania w postępowaniu sądowym5.
W dniu 30 stycznia1928 r. Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji
pracy został zastąpiony Rozporządzeniem
Prezydenta RP z 14 lipca 1927 r. o inspekcji
pracy6, w którym kompetencje inspekcji znacznie bardziej rozbudowano. Została ona upoważniona „do nadzoru nad przestrzeganiem
i wykonywaniem przepisów prawa o ochronie pracy, a w szczególności o ochronie życia, zdrowia i sił pracowników, o przestrzeganiu dobrych obyczajów w stosunkach pracy, o umowie pracy, o zbiorowych umowach
pracy, o regulaminie pracy, o czasie pracy,
o dniach świątecznych, o urlopach, o pracy
młodocianych i umożliwianiu im kształcenia
się ogólnego i zawodowego, o pracy kobiet,
o przedstawicielstwie pracowników i jego
uprawnieniach, o pracy chałupniczej”. Utrzymano również rozjemcze zadania inspekcji

ciwko opornym przedsiębiorcom, a mianowicie w nakazy i orzeczenia. Nakaz mógł być
wydany w przypadku stwierdzenia przez inspektora, że w zakładzie nie są przestrzega-

Rozporządzenie Prezydenta PR z 1927 r. wyposażyło inspektorów pracy w nową, nieznaną dotychczas broń przeciwko opornym przedsiębiorcom, a mianowicie nakazy i orzeczenia. Kwestie związane z wynagrodzeniami nie były jednak
rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych, ale – jak
wcześniej – w drodze działalności rozjemczej.
ne obowiązujące przepisy prawa dotyczące
bez pie czeń stwa ży cia lub zdro wia oraz
o ochronie pracy i zmierzał do usunięcia
uchybień stwierdzonych w tym zakresie. Pozostałe decyzje organów inspekcji, niebędące „nakazami”, były w rozumieniu rozporządzenia „orzeczeniami”. Kwestie związane
z wynagrodzeniami nie były rozstrzygane
w drodze wspomnianych decyzji administracyjnych, ale – jak dotychczas – w drodze
działalności rozjemczej.

W latach powojennych
Okres II wojny światowej przerwał działalność polskiej inspekcji pracy. Po wyzwoleniu została ona reaktywowana i działała
w oparciu o przedwojenne przepisy Rozporządzenia Prezydenta RP z 14 lipca 1927 r.
i według kompetencji określonych w tym
rozporządzeniu.

W 1954 r. dotychczasowa
inspekcja pracy została przekształcona w techniczną inspekcję pracy, której kompetencje ograniczono
do sfery bhp. Nadzór
nad przestrzeganiem ustawodawstwa pracy przeszedł
na instancje związkowe.

pracy, zobowiązując ją do współdziałania
z pracownikami i pracodawcami przy zapobieganiu zatargom i ich rozwiązywaniu.
Rozporządzenie z 1927 r. wyposażyło inspektorów pracy w nowe środki prawne prze-

W dniu 10 listopada 1954 r., na mocy Dekretu o przejęciu przez związki zawodowe
za dań w dzie dzi nie wy ko ny wa nia ustaw
o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy
oraz sprawowania inspekcji pracy7, dotych-
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W 2001 r. inspektor pracy uzyskał prawo wydawania nakazów również w zakresie wypłaty należnego
pracownikowi wynagrodzenia, a także innego
przysługującego mu
świadczenia.

Przypisy:
1

Dz. U. 2012 r, poz. 404-j. t.
Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 5
z dnia 13 stycznia 1919 r., poz. 90.
3
Zaświadczać – świadectwem zatwierdzać, Słownik języka polskiego, wyd.
staraniem i kosztem Maurycego Orgelbranda, Wilno 1861.
4
Inspekcja Pracy w 1926 r. Sprawozdanie, s. 15.
5
H. Krahelska, M. Kirsowa, St. Wolski,
Ze wspomnień inspektora pracy, t. ll,
W-wa
1936,5.113-147.
6
Dz. U. RP1927 r., nr 67, poz. 590.
7
Dz. U. 1954 r., Nr 52, poz. 260.
8
Dz. U. 1965 r., Nr13, póz. 82.
9
Dz. U. 1981 r., Nr 6, poz. 23.
10
Ustawa z 21.06.2001 r. o zmianie
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 76,
poz. 809 ze zm.) H. J. Skoczyński, Kontrowersje dotyczące zmian wprowadzonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, Praca i Zabezpieczenie
Społeczne nr 10/2001, s. 31.
2
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czasowa inspekcja pracy, podlegająca zakresowi działania ministrowi pracy i opieki społecznej, została przekształcona w techniczną
inspekcję pracy, opartą na zasadzie branżowej i podporządkowaną związkom zawodowym. Zakres jej działania został ograniczony
do bezpieczeństwa i higieny pracy, a co za tym
idzie, kwestie związane z wynagrodzeniami
pracowniczymi nie podlegały kompetencjom
technicznych inspektorów pracy. Nadzór
nad przestrzeganiem przez pracodawców
ustawodawstwa pracy przeszedł bezpośrednio na instancje związkowe.
Kompetencje inspektorów zostały zwiększone dopiero w roku 1965, kiedy to na mocy przepisów Ustawy z 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy skreślony został przymiotnik „techniczna” z nazwy inspekcji pracy i rozszerzono jej uprawnienia, upoważniając inspektorów do kontroli wszystkich zagadnień wynikających z ustawodawstwa pracy, a więc również dotyczących wynagrodzeń pracowniczych. Ustawa nie wyposażyła jednak inspektora pracy w żadne
środki prawne, które mógł zastosować wobec pracodawcy dopuszczającego się naruszenia przepisów w tym zakresie. Środki te
(prawo wydawania nakazów) przysługiwały
mu wyłącznie w przypadku stwierdzenia uchybień dotyczących bhp oraz konieczności
wstrzymania robót bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.
Radykalne zmiany nastąpiły dopiero z chwilą uchwalenia 6 marca 1981 r. Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy9, na mocy której inspekcji powierzono sprawowanie kontroli
i nadzoru nad przestrzeganiem całości prawa pracy. Odnosiło się to również do przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowniczych i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy. Ustawa utrzymała uprawnienie inspektorów do wydawania nakazów
(tj. władczych i jednostronnych rozstrzygnięć)
– w przypadku stwierdzenia uchybień dotyczących bhp, ale wyposażyła ich również
w nieznany dotychczas środek prawny – wystąpienie – zmierzające do wyeliminowania
stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości (innych niż te, których dotyczą decyzje) i zapewnienia przestrzegania przepisów
w przyszłości. Dotyczyły one całego ustawodawstwa pracy, który inspekcja kontrolowała od 1965 r., nie dysponując przedtem żadnym środkiem prawnym w tym zakresie.
Od dnia wejścia w życie ustawy z 1981 r.
wszelkie nieprawidłowości dotyczące wyna-

grodzeń pracowniczych mogły być regulowane w drodze kierowanych do kierownika
zakładu pracy lub jednostki nadrzędnej wystąpień o usunięcie stwierdzonych naruszeń
(a także ewentualne wyciągnięcie konsekwencji wobec osób winnych).
W efekcie nowelizacji ustawy z sierpnia 2001 r., kompetencje nadzorcze inspekcji
pracy w zakresie wynagrodzeń pracowniczych zostały zdecydowanie rozszerzone. Inspektor uzyskał prawo wydawania nakazów
również w zakresie wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia, a także innego
przysługującego mu świadczenia10. Uprawnienie do wydania nakazu płatniczego nie
powstaje jednak, gdy wynagrodzenie lub inne świadczenie pracownicze nie jest oczywiste albo ma charakter sporny. Nie można bowiem mówić wówczas o „należnym wynagrodzeniu”. Rozszerzenie uprawnień inspektorów o orzekanie w drodze decyzji władczych o obowiązku wypłaty wynagrodzeń
pracowniczych początkowo wzbudzało wiele zastrzeżeń. Pojawiały się głosy, że uprawnienie to jest niekonstytucyjne, ponieważ
wkracza w kompetencje orzecznicze zastrzeżone dla sądów powszechnych oraz jest administracyjno-prawną drogą dochodzenia
przez pracowników cywilnoprawnych roszczeń płacowych. Uprawnienie to zostało utrzymane również w kolejnej, obowiązującej
do dnia dzisiejszego Ustawie o Państwowej
Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r. Co więcej, zostało ono wzmocnione powstającym
z mocy prawa rygorem natychmiastowej wykonalności nakazów płatniczych.
Analiza kompetencji nadzorczo-kontrolnych inspekcji pracy w zakresie wynagrodzeń
pracowniczych pokazuje, że przechodziły one
ewolucję. Polegała ona na stopniowym poszerzaniu uprawnień, które dzisiaj upoważniają inspektora pracy do nakazania pracodawcy
wypłacenia pracownikowi należnego wynagrodzenia lub innego świadczenia wynikającego ze stosunku pracy. Z mocy prawa podlega ono na tych mia sto we mu wykonaniu,
a w przypadku uchylania się pracodawcy od zastosowania się do niego – skutkuje podjęciem
działań egzekucyjnych zmierzających do przymusowego wyegzekwowania wykonania obowiązku określonego w tym nakazie, w drodze
egzekucji administracyjnej.
Łukasz Sztych
OIP Olsztyn

PRAWO i GMO

Żaneta Śliwińska

Inspektor pracy wobec GMO
Jednym z wielu zadań
Państwowej Inspekcji
Pracy, które nakłada
na inspektora pracy
ustawa o PIP (pkt. 9
art. 10 rozdział 2), jest
kontrola przestrzegania
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
określonych w Ustawie
z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych.

Faktem jest, że do przeprowadzenia tego
rodzaju kontroli niezbędna jest specjalistyczna wiedza. Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, której przestrzeganie
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
kontroluje inspektor pracy, precyzuje w sposób dosyć rzeczowy wymogi dotyczące mechanizmów organizacyjnych postępowania
z GMO, co oczywiście nie pozostaje bez znaczenia dla tak specyficznej produkcji. Nie
mniej obowiązujący akt prawny nie wydaje
się na tyle przystępny, aby osoba niemająca
stycz no ści z te ma ty ką mo gła, cho cia żby
na płaszczyźnie podstawowej, swobodnie poruszać się w „obszarze transformacji genetycznych”.

Z teorii
Organizmy genetycznie zmodyfikowane
(GMO) to organizmy, w których materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych i do których powstania została zastosowana technika inżynierii
ge ne tycz -

nej. Za jej pomocą do organizmu wprowadzono gen (bądź jego fragment) pochodzący z tego samego lub innego gatunku. Jest
on odpowiedzialny za produkcję konkretnego białka, które odpowiada za pożądaną cechę dziedziczoną przez kolejne pokolenia danego osobnika.
Wśród metod otrzymywania GMO wyróżnia się:
1. Metody wykorzystujące wektory – techniki rekombinacji kwasów nukleinowych
(np. DNA) obejmujące tworzenie nowych
kombinacji materiału genetycznego poprzez
włączenie cząsteczek kwasu nukleinowego
otrzymanego poza organizmem do wirusa,
plazmidu bakterii lub innego wektora, a następnie ich przenoszenie do organizmu biorcy, w którym nie występują w warunkach naturalnych, ale w którym są zdolne do ciągłego powielania. Wektorem w tym przypadku
mogą być bakterie z rodzaju Rhizobium: Agrobacterium tumefacjens oraz Agrobacterium
rhi zo ge nes, któ re ce chu ją się zdol no ścią
do wprowadzenia swojego DNA do jądra komórkowego roślin.
2. Metody bez wykorzystania wektora
– techniki stosujące bezpośrednie włączenie
materiału genetycznego przygotowanego
poza organizmem.

Należą do nich np.:
a) mikroiniekcja – polega na wprowadzeniu DNA za pomocą igły mikromanipulatora;
b) mikrowstrzeliwanie – wykorzystuje mikroskopijne kulki ze złota lub wolframu o średnicy 0,5 – 5 mikrometra (0,0000005-0,000005
metra). Fragmenty DNA, które chce się wpro-

O ile wejdzie w życie ustawa, inspekcja będzie kontrolowała
m.in. prowadzoną przez użytkownika dokumentację dotyczącą operacji zamkniętego użycia organizmów genetycznie
zmodyfikowanych, w części odnoszącej się do bhp.
wadzić do komórek, są opłaszczane na tych
kulkach, a następnie wstrzeliwane do komórek roślinnych. Używana jest do tego tzw. „armatka genowa”;
c) elektroporacja – polega na wykorzystaniu serii impulsów elektrycznych, które naruszają strukturę błony, powodując powstanie w niej porów, przez które DNA może przeniknąć do wnętrza komórki;
d) techniki łączenia komórek (w tym fuzji
protoplastów), w wyniku których drogą fuzji
dwóch lub większej liczby komórek, za pomocą metod niewystępujących w warunkach
naturalnych tworzy się żywe komórki o nowej kombinacji dziedzicznego materiału genetycznego.
Wszystkie wskazane metody mają na celu wprowadzenie odpowiedniego fragmentu materiału genetycznego do organizmu,
w któ rym chce się uzy skać da ną ce chę
np. otrzymać odporność na herbicydy, czyli
chemiczne środki ochrony roślin (stosowane
w walce z chwastami), odporność na szkodniki, choroby czy niekorzystne warunki środowiska np. w przypadku
upraw soi, kukurydzy, rzepaku. Często transformacja genetycz-

na ma na celu produkcję konkretnego białka, co prowadzi do podwyższenia wartości
odżywczej bądź cech jakościowych np. modyfikacje powodujące opóźnienie dojrzewania. Polskim akcentem jest transgeniczna sałata produkująca szczepionkę na zapalenie
wątroby typu B. Została ona opracowana
przez naukowców z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu pod kierownictwem prof. Andrzeja Legockiego.
Modyfikacji genetycznej ulegają zarówno organizmy eukariotyczne (w tym rośliny
i zwie rzę ta), jak rów nież pro ka rio tycz ne
(np. mikroorganizmy tj. bakterie). Aktualnie
lista tych organizmów jest bardzo długa.
Część z nich w niektórych krajach wprowadzono do obrotu i zezwolono na uprawę i obrót w przemyśle spożywczym.
Praca z GMO jest ściśle związana z narażeniem osób uczestniczących w poszczególnych fazach produkcji na kontakt nie tylko
z materiałem biologicznym różnego pochodzenia i o różnym stopniu zagrożenia, ale
również z szeregiem substancji chemicznych
wykorzystywanych w tym procesie. Z tego
faktu na każdym etapie kontroli należy zdawać sobie sprawę.

GMO w świetle przepisów
Podstawowym aktem prawnym normującym sprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych w Polsce jest Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233),
która weszła w życie w dniu 26 października 2001 r. i została znowelizowana w roku 2003 (nowelizacja weszła w życie w dniu
8 sierpnia 2003 r).
Obecnie nadzór oraz kontrolę przestrzegania przepisów ustawy sprawuje minister
właściwy do spraw środowiska. Do zakresu

działania ministra w zakresie GMO należy:
wydawanie zgody na zamknięte użycie i zamierzone uwolnienie GMO do środowiska,
wydawanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów GMO, wywóz lub tranzyt produktów GMO, koordynacja kontroli i monitorowanie działalności regulowanej ustawą
oraz koordynacja gromadzenia i wymiany
informacji dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa ludzi i środowiska
w zakresie GMO. Minister właściwy do spraw środowiska wdraża ponadto postanowienia Protokołu Kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym.
Poza ministrem właściwym do spraw środowiska,
kon tro lę prze strze ga nia
przepisów ustawy sprawują w zakresie objętym swoją
właściwością: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja
Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Inspekcja Ochrony Środowiska,
Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja
Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, organy administracji celnej w zakresie
kontroli legalnego obrotu GMO, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Istniejący projekt Ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, jak
również szereg prac nad stworzeniem spójnego systemu funkcjonowania GMO, jest wynikiem konieczności dokonania transpozycji
do polskiego porządku prawnego Dyrektyw

Modyfikacji genetycznej ulegają zarówno organizmy eukariotyczne, jak również prokariotyczne. Lista tych organizmów jest długa. Część z nich wprowadzono do obrotu
i zezwolono na uprawę i obrót w przemyśle spożywczym.
Europejskich, zapewniających stosowanie
na terytorium kraju przepisów wspólnotowych oraz normujących zagadnienia dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, zadaniem projektodawcy jest doprecyzowanie i uszczegółowienie przepisów,
które na mocy Ustawy z 22 czerwca 2001 r.
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych budziły niejasności interpretacyjne.
Jeżeli parlament zaakceptuje aktualnie
opracowaną przez rząd nową ustawę Prawo

o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, to zgodnie z zaplanowanymi zmianami Państwowa Inspekcja Pracy będzie prowadziła nadzór i kontrolę przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym
określonych w zezwoleniach na utworzenie i prowadzenie zakładów inżynierii
genetycznej, w których prowadzone są operacje zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
W pro jek cie usta wy
wskazano szczegółowy zakres obligatoryjnych elementów kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Dotyczy on:
– oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego
części;
– środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią operacji zamkniętego użycia;
– urządzeń używanych podczas operacji
zamkniętego użycia w odniesieniu do danej
kategorii operacji zamkniętego użycia określonej w zezwoleniu na utworzenie i prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej.
Państwowa Inspekcja Pracy będzie również wykonywała kontrolę prowadzonej przez
użytkownika dokumentacji dotyczącej operacji zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych prowadzonych
w zakładach inżynierii genetycznej, jeżeli kontrolowana dokumentacja zawiera informacje
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Funkcjonowanie w środowisku społeczeństwa polskiego organizmów genetycznie zmodyfikowanych jest tematem trudnym i kontrowersyjnym. Niemalże każdy z etapów wytwarzania organizmów transgenicznych ma
swoich zwolenników i przeciwników. Jedna
i druga grupa opiera swoje poglądy na przesłankach i propagandzie politycznej, nie mając żadnej wiedzy w tym temacie. Warto być
jednak świadomym wypowiadanego zdania
i opinii, którą zawsze można podeprzeć gruntowną wiedzą i sensownymi argumentami.
Żaneta Śliwińska
OIP Warszawa

Modyfikowane fot. A. Jaworski
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Adam Żukowski

Prawo

Z agencją do pracy w USA
„Work & Travel”, pracuj
i podróżuj. Brzmi interesująco, zwłaszcza dla studentów, którzy nie chcą
jeszcze podejmować stałej pracy. Reklamy w prasie, internecie,
na słupach ogłoszeniowych zachęcają do wyjazdu marzeń. Jednak
rzeczywistość czasem
znacznie różni się
od obietnic agencji.
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Sytuacja, z którą spotkał się inspektor pracy, wyglądała następująco: studentka, zainteresowana usługą proponowaną przez agencję zatrudnienia „Work & Travel USA”, skontaktowała się z jej przedstawicielem. Uzyskała informacje o programie, obietnicę wspaniałej pracy, sporych zarobków oraz godnych
warunków pracy i pobytu. Studentka sprawdziła, czy agencja działa legalnie. Wpis do rejestru agencji rozwiał jej wątpliwości.
Program „Work & Travel” oferuje nie tylko
atrakcyjne zarobki, ale również zwiedzanie,
poznawanie obcych kultur oraz doskonalenie znajomości języków obcych poprzez pracę w międzynarodowym środowisku. Uczestnicy programu, jeszcze przed wyjazdem, mają do wyboru oferty zatrudnienia. W omawianej sytuacji studentce przedstawiono trzy
oferty. Zainteresowała ją praca „housekeepera” w nadmorskiej miejscowości w USA, w dobrych warunkach zatrudnienia oraz z zapewnionym mieszkaniem.

Po przyjeździe na miejsce okazało się jednak, że praca nie jest taka, jaką obiecywano.
Było to ciężkie fizyczne zajęcie. Pracującej
odmawiano w ciągu zmiany nawet 15-minutowej przerwy, a warunki pobytowe dalekie
były od gwarantowanych standardów – zagrzybione łazienki, rozlatujące się schody,
metalowe, połamane prycze do spania, problemy z elektrycznością i wreszcie brak dostępu do internetu – powodujący poczucie
dyskomfortu i izolacji.
Ponadto, pracodawcy trzeba było płacić
za kwaterunek 70 dolarów tygodniowo. Tym
samym zarobione pieniądze w znacznej części wracały do niego. Biorąc pod uwagę fakt,
że wspomniana studentka mieszkała w drewnianym domku podzielonym na cztery kwatery, a w każdej z nich ulokowanych było
po 5-6 studentów, można było to traktować,
jak mały biznes hotelarski.
Studentka rozczarowała się również co
do nauki języka na obczyźnie. Międzynaro-

dową grupę studentów stanowili bowiem
młodzi ludzie zza polskiej wschodniej granicy, głównie z Rosji. Ostatni punkt programu,
tj. zwiedzanie USA okazało się niemożliwe ze
względu na brak pieniędzy.
Młoda kobieta, zwracająca się do inspekcji pracy, chce wracać do kraju. Agencja nie
jest zainteresowana udzieleniem jej pomocy, zaś sama dziewczyna boi się porzucić pracę ze względu na możliwość deportacji i przyszłe trudności w uzyskaniu wizy do USA. Odlicza więc dni pozostające do przepracowania, dochodząc do przekonania, że taniej
i o wiele bardziej komfortowo mogłaby zobaczyć Stany na własną rękę, niż za pieniądze zainwestowane w program „Work & Travel” , z którego tylko pracy, tak naprawdę doświadczyła. Nadmienić należy, że po stronie
studentki koszt wyniósł, jak sama podaje,
ok. 8-9 tys. zł tytułem przelotu, ubezpieczenia, opłaty za program.
Kontrola inspekcji pracy w warszawskiej
agencji zatrudnienia wykazała szereg nieprawidłowości związanych ze świadczeniem usług
kierowania do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
Agencja, która wysłała studentkę do pracodawcy zagranicznego, zawierając umowę
z pracodawcą w USA, nie określiła w jej treści: liczby miejsc pracy, na które ma być dokonana rekrutacja, warunków pracy osób zatrudnianych, szczegółowych zasad wynagradzania przyszłych pracowników oraz informacji o świadczeniach socjalnych przysługujących osobom kierowanym do pracy.
Braki formalne w umowie, wbrew postanowieniom przepisu art. 85 ust. 3 ustawy
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to nie jedyne
naruszenia, jakich dopuścili się kierujący
agencją.
Agencja rekrutując studentów do pracy
w USA w zawartych z nimi umowach nie ustaliła wszystkich warunków, o których mowa
w art. 85 ust. 2 ustawy, w tym pominęła określenie: pracodawcy zagranicznego – podana
w umowach nazwa pracodawcy nie odpowiadała nazwie, którą podmiot zagraniczny
posługiwał się w oficjalnym obiegu gospodarczym; okresu zatrudnienia, wykonywania
pracy zarobkowej, rodzaju warunków pracy
i wynagradzania zgodnych ze stanem faktycznym. Nie uwzględniała także zakresu odpowiedzialności stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia

a osobą kierowaną, w tym strony pokrywającej koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umo-

Braki formalne w umowie, wbrew postanowieniom przepisu
art. 85 ust. 3 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to nie jedyne naruszenia, jakich dopuścili się kierujący agencją.
wy oraz trybu dochodzenia związanych z tym
roszczeń.
Prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy jest prowadzeniem działalności
regulowanej w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2007 r. Nr 155, poz. 1095
z późn. zm.). Tym samym na przedsiębiorcy
ciąży przede wszystkim obowiązek uzyskania wpisu do rejestru świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku oraz
spełnienia warunków określonych w przepisach ustawy, które w zakresie pośrednictwa
w zatrudnieniu u pracodawców zagranicznych za granicą zostały ujęte w art. 85.
W opisywanym przypadku studentka korzystająca z usług agencji w ramach programu „Work & Travel” wykonała minimum, jeśli
chodzi o sprawdzenie wiarygodności agencji. Jak się okazało, wpis do rejestru agencji
nie gwarantował, że agencja będzie działała
zgodnie z przepisami ustawy.
Kierując sprawę do sądu, w zakresie wykroczenia z art. 121 ust. 6 cyt. ustawy, inspektor pracy oparł się na przekonaniu, że sam
fakt zawarcia umowy pomiędzy agencją pośredniczącą w zatrudnieniu a aplikującą o pracę studentką nie jest wystarczający, jeśli umowa ta nie spełnia nawet w połowie kluczowych wymagań określonych w ustawie.
Niezależnie od działań inspektora pracy
badającego omawiany przypadek – skierowania właściwych wystąpień oraz sporządzenia
wniosku o ukaranie względem sprawcy wykroczenia określonego w art. 121 ust. 6 cyt.
ustawy, poinformowania marszałka województwa o stwierdzonych nieprawidłowościach
– przed poszkodowaną, jeżeli zdecyduje się
na to, długa droga dochodzenia roszczeń w postępowaniu przed sądem cywilnym.
Adam Żukowski
OIP Warszawa
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Pracujący w pobliżu krawędzi dachu płaskiego powinien być
zabezpieczony przed upadkiem z wysokości.

Osłona tarczy pilarki
powinna być ruchoma i na każdym etapie
pracy osłaniać część tnącą tarczy.

Budowlańcy
zawodowcy
Nowy projekt wydawniczy
przygotowywany przez PIP,
poświęcony branży budowlanej, składać się będzie z kart
ze zdjęciami pracowników
profesjonalnie przygotowanych do pracy przy wybranych pracach budowlanych,
takich jak: prace w wykopie,
prace murarskie, zbrojarskie,
transportowe, pilarskie oraz
prace przy użyciu elektronarzędzi. Na każdej z kart znajdzie się opis podstawowych
zasad bezpiecznego wykonywania danej pracy, stosowania niezbędnych środków
ochrony indywidualnej, norm
oraz przepisów prawnych.
Wszystkie będą zawierać podstawową listę kontrolną, pozwalającą sprawdzić, czy
zostały spełnione warunki
bezpiecznego wykonywania
danej pracy.
Format A4 kart zabezpieczonych folią ułatwi korzystanie
z nich, także bezpośrednio
na stanowisku pracy.
Autorem nowej serii wydawniczej jest inspektor Dagmara
Kupka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.
W zależności od zgłoszonych
potrzeb, możliwy jest również
wariant kart w formie afiszy.
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Konieczność zdemontowania balustrad
ochronnych przy wykonywaniu niektórych
prac wymaga dodatkowego zabezpieczenia
pracowników przed upadkiem z wysokości.

Pracownicy obsługujący elektronarzędzia przeznaczone do cięcia powinni stosować ochronniki
słuchu i okulary ochronne.

Ręczny transport
nieporęcznych przedmiotów
należy prowadzić zespołowo.

Pracę w wykopie można wykonywać, gdy jego
ściany są zabezpieczone przed osunięciem
gruntu np. poprzez zastosowanie bezpiecznego
nachylenia skarp.

Zbrojarz powinien stosować
rękawice ochronne zapewniające swobodę ruchów.

Fot. A. Jaworski

Technika

Bogumił Pudlewski

Wciąż niebezpieczne

Mimo upływu okresu
przeznaczonego na dostosowanie maszyn
do minimalnych wymagań, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki
z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy (Dz. U.
nr. 191, poz. 1596, zm.
Dz. U. z 2003 r. nr. 178,
poz. 1745), eksploatowane przez pracodawców urządzenia
w dalszym ciągu nie
spełniają wymogów rozporządzenia.

Aktualnie wszystkie eksploatowane przez
pracodawców maszyny wprowadzone do obrotu (wyprodukowane) przed 1 maja 2004 r.
powinny spełniać minimalne wymagania,
gdyż wyznaczony w rozporządzeniu okres
dostosowawczy minął 1 stycznia 2006 r. Tymczasem przeprowadzone w 2010 r. na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie kontrole związane z problematyką bezpieczeństwa maszyn do obróbki
plastycznej metali wykazały, że pracodawcy
lekceważą obowiązujące przepisy i nadal
ok. 90 proc. urządzeń nie zostało dostosowanych do obowiązujących przepisów.

Według pracodawców
Jako powody niedostosowania maszyn,
względnie dostosowanie ich w niepełnym
zakresie przedsiębiorcy najczęściej podawali
trzy grupy przyczyn. Brak dostatecznej wiedzy w zakresie dostosowywania maszyn. Niekompetencja służby bhp, której powierzono
obowiązek oceny maszyn, co szczególnie dotyczy przypadków zastosowania niewłaściwych osłon strefy narzędziowej maszyn do plastycznej obróbki metali. Także duże koszty
dostosowania w stosunku do wartości maszyny. Znaczną część maszyn wyprodukowano w latach 80-tych XX wieku i wcześniej.
Maszyny te są tak dalece niezgodne z wymaganiami minimalnymi, że koszt ich dostosowania do obowiązujących norm, drastycznie
wzrasta. Pracodawcy zwlekają więc z dostosowaniem ich aż do czasu kontroli. Wówczas,
inspektorzy pracy wydają decyzje nakazowe,
dotyczące dostosowania maszyn, termin ich
realizacji wynosi od 2 do 3 tygodni.

Według inspektorów
Niezależnie od powodów niedostosowywania maszyn do wymogów minimalnych,
podawanych przez pracodawców, inspektorzy pracy wskazywali na brak lub niedosta-
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teczną znajomość przepisów i zasad bhp nie
tylko przez pracodawców, ale i osoby nadzorujące prace. Zespoły powoływane przez pracodawców przyjmowały listy kontrolne, które
nie precyzowały w pełni wymagań bezpieczeństwa lub nie obejmowały wszystkich aspektów oceny. W kilku przypadkach odbiegały
o stanu faktycznego, w jakim były maszyny.
Kolejną z przyczyn jest zdaniem inspektorów
pracy, brak działań dostosowawczych, mimo
przeprowadzonej oceny. Także niekompetencja osób prowadzących ocenę maszyn. Niejednokrotnie były to osoby przypadkowe: mechanicy, brygadziści, pracownicy służby bhp
bez wymaganych kwalifikacji oraz wykształcenia technicznego, nieposiadające wiedzy
w zakresie wymagań bezpieczeństwa dla maszyn. Wpływ miał również brak na rynku
firm/osób znających zagadnienia bezpieczeństwa w budowie maszyn, specjalizujących się
w ocenie wymagań minimalnych maszyn. Regułą jest, że ze względu na koszty, pracodawca przeprowadza ocenę maszyn zlecając ją
własnym służbom, niejednokrotnie nieposiadającym dostatecznej wiedzy.
Wśród innych przyczyn niedostosowywania maszyn do wymagań minimalnych, na które wskazywali inspektorzy pracy, był m.in.
brak właściwej oceny ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn. Pracodawcy, mimo formalnego
wypełnienia obowiązku przeprowadzenia
oceny ryzyka zawodowego występującego
na stanowiskach obsługi maszyn do obróbki
plastycznej metali, niejednokrotnie nie dopełniali obowiązku zidentyfikowania zagrożeń wynikających z ich obsługi. Tym samym
nie były podejmowane żadne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń.
Inspektorzy pracy zwracali również uwagę na brak nadzoru pracodawcy i osób kierujących pracownikami, skutkujący niestosowaniem: osłony części wirujących elementów maszyn podczas pracy, osłony stałej noża ruchomego nożyc gilotynowych, osłony

strefy narzędziowej prasy mimośrodowych,
której skok suwaka był większy od 6 mm, zabezpieczenia strefy odbierania materiału
przy nożycach gilotynowych, wyłączników
zatrzymania awaryjnego maszyny, elementów sterowniczych.
Część przyczyn podawanych przez pracodawców jest zbieżna z opiniami inspektorów pracy. Nie dotyczy to sytuacji, w której
pracodawcy twierdzą, że dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych wiąże się
z wysokimi nakładami finansowymi. Usunięcie znacznej liczby nieprawidłowości nie wymaga bowiem dużych środków. Potwierdza
to liczba zrealizowanych już podczas kontroli
inspektorów pracy decyzji ustnych oraz pisemnych w tych sprawach.

Przykłady stwierdzonych podczas inspektorskich kontroli nieprawidłowości wybranych maszyn.

Najczęstsze nieprawidłowości

Oznakowanie funkcji elementów sterowniczych maszyny,
zainstalowanie wyłączników
zatrzymania awaryjnego.

Nożyce gilotynowe NG-8A rok prod. 1971
nie posiadały: osłony stałej noża ruchomego; osłony strefy odbierania materiału; wyłącznika awaryjnego zatrzymania maszyny;
opisu funkcji elementów sterowniczych.
W wyniku wydanych decyzji inspektora
pracy, pracodawca dostosował maszynę poprzez wykonanie: osłony stałej noża ruchomego, zabezpieczenie strefy odbierania materiału (dwie osłony stałe i jedną ruchomą
blokującą, na której zainstalowano wyłącz-
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Pracodawcy, mimo formalnego wypełnienia obowiązku przeprowadzenia
oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach obsługi maszyn
do obróbki plastycznej
metali, niejednokrotnie nie
dopełniali obowiązku zidentyfikowania zagrożeń
wynikających z ich obsługi.

nik krańcowy Typ. LM-10, zasilany prądem 24V
sprzężony z układem sterowania maszyny),
oznakowanie funkcji elementów sterowniczych maszyny, zainstalowanie wyłączników
zatrzymania awaryjnego (fot.).
W innych przypadkach pracodawcy zabezpieczali strefy odbierania materiału przy nożycach gilotynowych poprzez wykonanie
osłon stałych z zainstalowanymi ochronnymi barierami optoelektronicznymi, połączonymi z systemem ochronnym maszyny.
Hydrauliczna krawędziarka „OMAG” nr.
fabr. 30524178 r. prod. 1982 nie miała: urządzenia nadzorującego strefę niebezpieczną
narzędzia kształtującego; wyłącznika zatrzymania awaryjnego; oznakowania barwami bezpieczeństwa belki; znaków ostrzegawczych
przed zagrożeniami (piktogramów) na elementach stwarzających zagrożenie. Ponadto
elementy sterownicze zainstalowane były
w miejscu trudno dostępnym dla operatora.
W wyniku decyzji inspektora pracy, pracodawca dostosował hydrauliczną krawędziarkę
do minimalnych wymagań poprzez: wykonanie urządzenia nadzorującego strefę niebezpieczną narzędzia kształtującego (wiązka strumienia świetlnego pochodząca od fotokomórki Typ. HTBR3-1535) oraz dwóch wyłączników
zatrzymania awaryjnego; zainstalowanie elementów sterowniczych w miejscu łatwo dostępnym dla operatora; oznakowanie barwami bezpieczeństwa belki, a także oznakowanie znakami ostrzegawczymi przed zagrożeniami (piktogramami) elementów stwarzających zagrożenie podczas eksploatacji.

Przy dostosowywaniu maszyn do minimalnych wymagań należałoby uwzględniać
fakt, że dobór urządzeń ochronnych stosowanych przy maszynach powinien być przeprowadzony na podstawie oceny ryzyka, co
zalecają wszystkie przedmiotowe normy PN-EN dotyczące poszczególnych rodzajów maszyn. Pozwala to na optymalizację działań
pod względem właściwości technicznych
i na minimalizację kosztów.
Właściwości techniczne urządzeń ochronnych są opisane wg kategorii bezpieczeństwa. Zgodnie z normą PN-EN ISO 138491: 2008 „Maszyny. Bezpieczeństwo. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem”, kategorie urządzeń ochronnych
powinny odpowiadać klasie oszacowanego
ryzyka. W związku z tym dobór urządzeń
ochronnych na podstawie oceny ryzyka pozwala na formalne uzasadnienie, bez obawy
przeszacowania ponoszonych kosztów.
Bogumił Pudlewski
OIP Kraków, Oddział w Tarnowie.

Nowości wydawnicze PIP
Hałas powyżej 80 decybeli naraża pracowników na utratę słuchu i może stać się przyczyną wypadku przy pracy.
Eliminowanie źródeł hałasu i stosowanie odpowiednich
środków ochrony słuchu to niezbędne elementy zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy.
Dzięki współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym niebawem ukaże się publikacja
„Środki ochrony narządu słuchu”. Autorem jest pracownik instytutu Emil Kozłowski. Broszura została opracowana na podstawie wyników wieloletniego programu
pt. „Poprawa Bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego przez CIOP. Omówione zostały w niej zasady postępowania związane z doborem i użytkowaniem ochronników słuchu ze względu na środowisko pracy. Zaprezentowano rodzaje ochronników,
sposób kontroli, znakowania i instrukcji dla środków zabezpieczających słuch, a także problemy
związane z ich użytkowaniem. Broszura jest wartościowym źródłem informacji dla pracodawców, pracowników, służb bhp, inspektorów pracy oraz innych użytkowników.

Roboty rozbiórkowe należą do prac bardzo niebezpiecznych. Pracownicy zatrudnieni przy nich narażeni są
nie tylko na zagrożenia typowe dla budownictwa, ale także na takie jak: obniżona wytrzymałość konstrukcji, niebezpieczne substancje chemiczne zawarte w wbudowanych materiałach czy zmiany w strukturze konstrukcji budowlanej. Broszura na ten temat, wydana została w serii
„Budownictwo”. Autorem publikacji „Prace rozbiórkowe”
jest Marcin Łakomy. Zawiera ona podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej realizacji robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych. Zaadresowana została
do przyszłych inwestorów, projektantów i osób, które
będą organizowały oraz nadzorowały roboty rozbiórkowe.
Bezpieczna realizacja robót rozbiórkowych w dużej mierze zależy od dobrze zaplanowanego i zorganizowanego procesu inwestycji: wyboru właściwej
technologii, rozpoznania zagrożeń i doboru skutecznych metod ich ograniczania. Broszura jak wszystkie w tej serii zawiera dużo ilustracji pozwalających
lepiej zrozumieć temat.

20

I P 11/2012

Kazimierz Grajcarek jest przewodniczącym
Krajowego Sekretariatu Branżowego Górnictwa
i Energetyki NSZZ Solidarność, prezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz
BHP, członkiem Komisji Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie oraz przy WUG.

Człowiek
z kamienia
Z Kazimierzem Grajcarkiem, laureatem
nagrody Głównego Inspektora Pracy
im. Haliny Krahelskiej,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Czy czuje pan ulgę po przeprowadzeniu udanej akcji
ratowniczej pod ziemią?
Czuję satysfakcję. Jestem dumny, że mój zastęp wykonywał akcję, która dobrze się zakończyła, bo uratowaliśmy czyjeś życie. Może to wielkie słowa, ale my ratownicy najlepiej
wiemy, co tak naprawdę znaczą. Wielokrotnie przekonaliśmy się też, że nie ma większej satysfakcji od tej, gdy człowiek przyniesie drugiemu człowiekowi pomoc.
Pamiętam, jak kiedyś dwóch górników przebywało pod ziemią przez kilka dni, bo zawalił się chodnik i nie było przejścia
umożliwiającego wyjście na górę. Nie zagrażało to ich życiu,
ale bardzo źle oddziaływało na jednego z nich. Miał myśli samobójcze. W przekonaniu, że już nigdy nie wyjdą spod ziemi, chciał również zabić kolegę. Miał nóż i mógł to zrobić.
Wiedzieliśmy o tym, bo kontaktowaliśmy się z nimi przez rurę wodną, podawaliśmy jedzenie i picie. Zdawaliśmy sobie
sprawę z tego, że dużo od nas zależy, także to, czy posunie
się do tak desperackiego czynu. Żadnym słowem czy gestem nie mogliśmy zdradzić, jak bardzo sami obawiamy się,
że to zrobi. Szczęśliwie, udało się zapobiec tej tragedii. To by-

ło nadzwyczaj trudne i obciążające. Do końca życia będę pamiętał tę akcję, jak i to, że kilka lat później spotkałem tego
zdesperowanego człowieka w wiosce, z której pochodziłem.
Podczas uroczystości strażak podszedł do mnie i żony. Powiedział, że był tym górnikiem, któremu wówczas uratowaliśmy życie. Dziękował, a ja czułem wielką satysfakcję, że to,
czemu poświęcam swoje zdrowie i życie, ma sens.
Co przesądza o powodzeniu akcji ratowniczych pod ziemią, takich jak np. ta po trzęsieniu ziemi w Armenii
w 1988 roku, w której pan uczestniczył? Sprzęt, procedury, predyspozycje ludzi?
Kiedy ratuje się człowieka, to kwestie sprzętu, procedur
są jak najbardziej obowiązujące, ale drugorzędne. Dla ratownika są oczywiste. On wie, że tak naprawdę wszystko zależy od niego i jego fachowości, bo nawet najlepiej zarządzana akcja na dole, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, przyniesie nieodwracalne negatywne skutki, gdy zawiedzie człowiek, bo popełni jakiś błąd.
Decydujące znaczenie ma spokój i opanowanie udzielających pomocy. Gwałtowność, nadmierne ekscytowanie się,

Ratownictwo górnicze, to więcej niż praca. Wiąże się
z ogromną traumą, która mimo wszystko, nie niszczy jej
piękna i prawdy o oddaniu drugiemu człowiekowi.

np. w efekcie bardzo przykrych scen, nie może mieć miejsca.
Poszkodowani muszą czuć, że są w dobrych rękach, że uzyskają pomoc, że są bezpieczni. Trzeba nawiązać z nimi kontakt. Ta relacja musi być pozytywna, ale także stanowcza.
Polecenia muszą być zdecydowane i jasne. Pamiętam bardzo trudną sytuację, gdy w kopalni ratowaliśmy mojego kolegę. Cały czas z nim rozmawialiśmy. Wiedzieliśmy, w jakim
jest stanie i jednocześnie odwracaliśmy jego uwagę od myśli, które w takich sytuacjach są porażające. Jak ważny jest
ten psychologiczny aspekt, świadczy fakt, że gdy wydobyliśmy go, to – choć miał otwarte złamanie nogi – biegł przez
dwadzieścia metrów, jakby nic się nie stało. Wcześniej, przez
osiem godzin leżał na rurze, pod siatkami i potężnym rumowiskiem, które w każdej chwili mogło spaść. Najmniejszy
ruch mógł spowodować zawalenie chodnika. Znałem to
miejsce, gdyż pracowałem tam trzy dni wcześniej. Doskonale wiedziałem, że każdy błąd może spowodować zasypanie
nas. Ta presja nie może być jednak obezwładniająca, ona
musi wzmacniać przekonanie, że sobie poradzimy.
Każdy z nas, biorących udział w akcjach ratowniczych
pod ziemią wierzy w to, że zawsze wyjedzie na górę. Gdy traci
tę wiarę, to nie może już być ratownikiem. Z tego również
zdajemy sobie sprawę. Ratownictwo górnicze to więcej niż
praca. Wiąże się z ogromną traumą, która mimo wszystko nie
niszczy jej piękna i prawdy o oddaniu drugiemu człowiekowi.
Górnictwo czy energetyka to branże, w których działania, szczególnie te ratownicze, porównuje się do zadań sapera. Co jest najistotniejsze w bezpieczeństwie
tej szczególnej pracy?
Najważniejsza jest rozwaga ludzi. Tych, którzy pracują
i tych, którzy nadzorują. Jedni i drudzy muszą znać swój
fach, mieć odpowiednie kwalifikacje, żeby go wykonywać.
W Polsce są tacy ludzie. Dobrze wykształceni, kompetentni.
Zawód górnika, tak jak energetyka, wymaga również zmagania się z naturą, którą trzeba rozumieć. Ważne jest nie tylko to, co się dzieje tu i teraz, lecz także to, co się może wydarzyć. Niezbędna jest więc zdolność i umiejętność przewidywania. To powinno dotyczyć każdego niebezpiecznego zawodu i każdej wykonywanej pracy.
Jako górnik-ratownik, strażak-ochotnik należy pan
do elitarnego grona osób, które cieszą się największym
zaufaniem społecznym. Podobnym niekiedy mogą cieszyć się również inspektorzy pracy. Jak i czym takie zaufanie można sobie zaskarbić?
Pomocy nie niesie się dla czegoś, ale po coś. Nie można
liczyć na jakiekolwiek korzyści np. nagrody czy medale. Takie podejście całkowicie dyskwalifikuje w tej pracy.
Po trzęsieniu ziemi w Armenii widziałem straszne sceny.
W gruzach nie udało nam się znaleźć ani jednego żywego
człowieka. Gdy wróciłem do Polski koledzy pytali, czy warto
było tam jechać, skoro i tak nikogo nie uratowaliśmy. Nie
wątpiłem w to nawet wtedy, gdy rodzinom oddawaliśmy
ciała ich bliskich.
Tak jak ratownik, inspektor pracy powinien być w swoich
działaniach konsekwentny aż do bólu, bo ceną tej konsekwencji może być zdrowie i życie ludzi. Pozostawieni sa-

mym sobie pracownicy niewiele znaczą w relacji z pracodawcą. Inspektor pracy powinien mieć więcej uprawnień
– środków prawnych. Obecnie często ma związane ręce, np.
gdy musi uprzedzić pracodawcę o kontroli, co sprawia, że
staje się ona, tak naprawdę, bezprzedmiotowa.
Tak inspektor pracy, jak i człowiek z kamienia, jak czasami określa się ratowników-górników, musi być – paradoksalnie – wrażliwy. Szczególnie na sprawy drugiego człowieka.
Musi mieć szacunek do ludzi i ich życia. Żeby skutecznie
nieść pomoc, powinien dążyć do doskonałości, nieustająco
się dokształcać, dbać o kondycję fizyczną i psychiczną. Jeśli
przy tym jest przekonany, że chce i może pomagać, to spełni się w tym dla dobra innych.
Dziękuję za rozmowę.

Każdy z nas, biorących udział w akcjach ratowniczych pod ziemią wierzy w to, że zawsze wyjedzie na górę. Gdy traci tę wiarę, to nie może już
być ratownikiem.
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Po raz siódmy

Srebrna siekiera
Przygotowanie pilarki do pracy, ścinka i obalenie drzewa, przecięcie kłody na dokładność oraz
zrywka drewna to konkurencje turnieju drwali,
który odbył się w lasach Nadleśnictwa Rudka,
w końcu września br. Jego celem jest utrwalenie
zasad bezpiecznej pracy przy pracach leśnych.

Organizatorami zawodów, których uczestnicy rywalizowali o Srebrną siekierę nadleśniczego Nadleśnictwa
Rudka, byli: Nadleśnictwo Rudka oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku.
Oceniano kwalifikacje i profesjonalizm pracowników zakładów usług leśnych, na co dzień wykonujących prace na terenie tego nadleśnictwa. Jurorzy mierzyli czas w poszczególnych konkurencjach, ale przede wszystkim oceniali wykonywaną pracę pod kątem zgodności z zasadami bezpie-

Fot. R. Olkowski
czeństwa i higieny pracy – stosowania wymaganych urządzeń pomocniczych i środków ochrony indywidualnej.
Wszystkie konkurencje odbywały się w duchu zdrowej,
sportowej rywalizacji, w obecności rodzin i kibiców.
Najlepszym pilarzem w kategorii ścinki drzew okazał się
Mieczysław Zalewski, zatrudniony w ZUL Rudosław.
W konkurencji zrywki drewna zwyciężył zespół w składzie: Robert Bobel i Sylwester Otap, także zatrudnieni
w ZUL Rudosław. Okręgowy inspektor pracy, Marek Aleksiejuk ufundował nagrodę za zajęcie II miejsca w konkuren-

cji indywidualnej ścinki drzew. Pilarkę łańcuchową i hełm
ochronny otrzymał pilarz Adam Bobel, a wręczył je zastępca okręgowego inspektora pracy w Białymstoku, Jarosław
Janowicz.
Srebrną siekierę, główną nagrodę turnieju, po raz drugi
z rzędu, zdobył zespół pilarzy ZUL Wiesława Wagnera.
Ewentualne zwycięstwo w przyszłorocznym turnieju zaowocuje przejęciem trofeum na własność.
Radosław Olkowski
OIP Białystok

Szkoleniom bhp
mówią nie
Włoscy inżynierowie, doświadczeni na budowie metra w Rzymie, uznają za całkowicie
bezcelowe uczestniczenie w polskich szkoleniach z bhp. Toteż zorganizowany dla nich
instruktaż zignorowali.
Jak wygląda bezpieczeństwo pracy na stacji budowy metra Rondo Daszyńskiego sprawdzili jeszcze w wakacje br. nadinspektor pracy Waldemar Spólnicki, koordynator EURO 2012
(II linia metra to, także inwestycja EURO 2012, której realizacja
się opóźniła) i starszy inspektor pracy Jarosław Mazur z OIP
Warszawa. To druga stacja metra po stacji Stadion, kontrolowana przez PIP, jednak o zupełnie odmiennych warunkach
pracy, gdzie stosowane są również inne technologie.
Zastosowanie techniki górniczej na stanowiskach pracy
powoduje występowanie wielu czynników szkodliwych dla
zdrowia pracowników: mikroklimat, hałas, drgania i wibracje, zapylenie, substancje toksyczne, zamknięte źródła promieniowania. Jednak pracodawca na budowie metra nie
przeprowadził do czasu kontroli PIP pomiarów wspomnianych czynników. Kierujący pracami polski nadsztygar górniczy zlecił wykonanie tych badań, ale ich wyjątkowość wymaga czasu i pełnego rozruchu maszyn i urządzeń.
W momencie rozpoczęcia kontroli na budowie pracę wykonywało 123 pracowników (69 Polaków, 28 Włochów i 26
pracowników narodowości tureckiej). Obcokrajowcy obsługujący specjalistyczne maszyny i sprzęt, także górniczy, przeszli wielomiesięczne kursy teoretyczne i praktyczne we Włoszech i w Niemczech u producenta tarcz TBM. Zwykle w takich przypadkach, zgodnie z polskimi przepisami, konieczne jest również uznanie tych kwalifikacji. O ile w przypadku
badań lekarskich (stwierdzono brak 27 zaświadczeń o braku
przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) ustalono tymczasowe zasady uznawania i okresów
ważności dokumentów wydanych przez zagranicznych lekarzy, to nadal nierozwiązana pozostaje sprawa szkoleń bhp
cudzoziemców.
Włoscy inżynierowie, którzy posiadają wysokospecjalistyczne kwalifikacje w zakresie technologii drążenia tuneli
przy użyciu najnowszych na świecie tarcz, uznają za całkowicie bezcelowe uczestniczenie w szkoleniach wstępnych
bhp (dla pracowników ich narodowości), według polskich
zasad. Jak twierdzą, zostali gruntownie przeszkoleni, jeśli
chodzi o bhp w związku z budową tuneli metra w Rzymie,
które były wykonywane tą samą technologią. Odmawiają
udziału w wymaganym przez polskie przepisy zarówno instruktażu ogólnym, jak i stanowiskowym. Według nich, rozłączne traktowanie tych instruktaży jest nieporozumieniem.
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Fot. W. Spólnicki

Uważają, że wystarczy jedno dobrze zorganizowane
szkolenie bhp, którego zakres obejmie całość zagrożeń, a które przeprowadzi odpowiedni, wykwalifikowany zespół osób.
Z praktycznego punktu widzenia efekt mógłby
być taki sam, ale polskie przepisy nie przewidują takiego trybu szkolenia.
W rezultacie, mimo że inspektorzy bhp pracodawcy i koordynator ds. bhp wyznaczyli termin szkolenia wstępnego dla włoskiej kadry inżynierskiej, to
i tak gremialnie nie przybyła ona na zajęcia.
Tak jak na innych ważnych budowach EURO 2012,
także tutaj wprowadzono „szkolenie wprowadzające”, będące rodzajem instruktażu ogólnego, określającego specyfikę tej budowy. Każdy z pracowników
ma obowiązek przejść również inne szkolenia, zgodnie z przepisami. Oczywiście wobec obcokrajowców
stosowane są takie same zasady, jak do pracowników z Polski. Jednoznaczne stanowisko inspektorów
pracy w tej kwestii pozwoliło zażegnać nieporozumienia, a włoscy inżynierowie przyjęli je w końcu ze
zrozumieniem.
Na budowie drugiej linii metra przyjęto zasadę
koordynacji określoną w art. 208 K. p., co oznacza, że
zatrudniono koordynatora bhp dla całej drugiej linii
metra, a nie dla danego odcinka. Rozwiązanie takie
zaproponowali inspektorzy pracy po kontroli na budowie stacji C14 Stadion Narodowy, gdzie powołano samodzielnego koordynatora ds. bhp. Na każdej
stacji metra powołano również inspektora bhp,
a przy drążeniu tuneli dodatkowego inspektora bhp.
Początek prac górniczych z udziałem dwóch tarcz
drążących, których start rozpoczął się we wschodniej części stacji Rondo Daszyńskiego, podobnie jak
przy innych podobnych pracach budowlanych, był
trudny. Stwierdzono tu pewne nieprawidłowości
związane z organizacją i koordynacją prac transportowych oraz odbiorem rusztowań, stanowiących pionowe drogi transportowe do wnętrza stacji, której
dolny poziom sięga 25 m poniżej terenu.
Trwająca kilka dni kontrola PIP potwierdziła dobre przygotowanie polskich specjalistów, którzy – poza wyjątkami – dotychczas niewiele mieli do czynienia z tego typu pracami. Pozostał jedynie problem
pewnej bariery informatycznej, skwapliwie chronionej przez wysoko wykwalifikowaną kadrę Włochów.
Inspektorzy pracy są wyczuleni na każde, nawet
najmniejsze zagrożenie i uchybienie przepisom i zasadom bhp. Podczas kontroli, jeszcze przed zalaniem
tego odcinka, stwierdzono ponad 20 różnego rodzaju nieprawidłowości. Jednak większość z nich,
została usunięta jeszcze przed ostatecznym opuszczeniem terenu budowy przez inspektorów pracy.
Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa, Oddział w Siedlcach
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Mistrzowie
ratownictwa
Pod patronatem honorowym
głównego inspektora pracy odbyły się w Giżycku 28-30 września br. II Krajowe Mistrzostwa
Zakładowych Zespołów Ratownictwa 2012. Przed rozpoczęciem
zawodów z ich uczestnikami spotkał się Marek Wójciak, okręgowy inspektor pracy z Olsztyna.

Celem zawodów jest promowanie wiedzy oraz doskonalenie
praktycznych umiejętności z zakresu bhp i pierwszej pomocy w środowisku pracy. We współzawodnictwie uczestniczyło sześć zespołów ratowniczych składających się z czterech osób, w tym jednej
kobiety. Ich zadaniem było dotarcie do poszkodowanych, przebywających często w trudnym terenie i udzielenie im pierwszej pomocy przy wykorzystaniu nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również profesjonalnego sprzętu. Rywalizacja odbywała się pod okiem
specjalistów, zawodowych ratowników i lekarzy, w takich konkurencjach, jak m.in. sprawność i skuteczność postępowania w przypadku urazu wielonarządowego, nagłego zatrzymania krążenia czy
oparzenia chemicznego. Każdy zespół sprawdzał swoje umiejętności w nocnym zadaniu terenowym, realizowanym na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. Zadanie to wymagało sprawności fizycznej,
dobrej orientacji w terenie oraz doskonałej współpracy zespołów
z zawodowymi służbami ratownictwa.
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Pierwsze miejsce zajął zespół ratowniczy z Unilever Polska S.A.
(drużyna z Banina), a na kolejnych uplasowali się pracownicy Warbud
S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Faurecia Wałbrzych S.A., US Pharmacia
Sp. z o.o. oraz EBCC Sp. z o.o.
Organizatorem mistrzostw był Ośrodek Ratownictwa i Stanów
Nagłych - niezależny organ „Save the Life” Foundation, zrzeszający
lekarzy, ratowników medycznych, specjalistów z zakresu medycyny
ratunkowej, a także ekspertów w dziedzinach zarządzania kryzysowego
i zwalczania aktów terroru. Współorganizatorem zawodów było
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Oficjalnym partnerem
mistrzostw jest Centrum Ratownictwa z Wrocławia, które
zaangażowało się w kampanię Państwowej Inspekcji Pracy pod
hasłem „Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie”.
Jacek Żerański, OIP Olsztyn
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Pracownik w redlerze
Przyczyny wypadku
Inspektor ustalił następujące
przyczyny wypadku:
– brak nadzoru nad przebiegiem prac konserwacyjno-remontowych przenośników;
– tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp, w tym niewystawienie pisemnego zezwolenia
na wykonywanie prac szczególnie
niebezpiecznych;
– lekceważenie zagrożenia przez
poszkodowanego i wejście w strefę niebezpieczną przenośnika poziomego, niezabezpieczoną za pomocą wyłącznika remontowego
przed niekontrolowanym uruchomieniem;
– zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem.

W sytuacjach awaryjnych poszczególne przenośniki można
wyłączyć tylko za pomocą wyłączników remontowych umieszczonych na końcach każdego
z redlerów.
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W praktyce procedury te nie były w zakładzie przestrzegane. Mistrz wydziału, ustalając zakres wykonywanych robót i znając ich
specyfikę, nie wystawił pisemnego polecenia na wykonanie prac niebezpiecznych oraz
nie dokonał stosownych uzgodnień. Brygadzista zobligowany do prowadzenia bezpośredniej kontroli nad tymi pracami ani razu

Biblioteka
kowane przenośniki, pomimo prowadzonych
regularnych przeglądów, są w niewłaściwym
stanie technicznym. Brakuje m.in. pełnych
osłon w miejscach nabiegania łańcuchów
na koła napędowe w obszarze zasuwy przesypowej surowca na pierwszym i drugim redlerze; niezabezpieczone są klapy rewizyjne
przed dostępem do będących w ruchu zgar-

Fot. A. Jóźwiak
w ciągu zmiany roboczej nie przyszedł do osób
wykonujących remont przenośnika. Po wypadku przełożeni tłumaczyli się, że poszkodowany, jako doświadczony pracownik, był
obdarzony pełnym zaufaniem i miał swobodę w podejmowaniu decyzji. Przesłuchiwane osoby z nadzoru podkreślały, iż obowiązkiem poszkodowanego było zabezpieczenie
kłódkami wyłączników remontowych (tj. dodatkowych wyłączników odcinających dopływ prądu do poszczególnych przenośników), czego nie uczynił. W toku prowadzonego postępowania kontrolnego ustalono
jednak, że obowiązek ten spoczywał nie na poszkodowanym, lecz na jego przełożonym-brygadziście.
Inspektor pracy stwierdził ponadto, że brak
zabezpieczenia remontowych wyłączników
w dniu wypadku, nie był sytuacją odosobnioną. Jak zeznali świadkowie, od co najmniej
6 miesięcy nie zakładano kłódek na remontowane wyłączniki lub robiono to sporadycznie.
Pracownicy nadzoru w dziale mechanicznym
od dłuższego czasu nie sprawowali należytej
kontroli podległych pracowników.
W wyniku przeprowadzonych czynności
kontrolnych stwierdzono również, że użyt-

niaczy przesypowych na ukośnym oraz dwóch
poziomych redlerach; niesprawne są wyłączniki krańcowe pokryw mechanizmów przesypowych na pierwszym i drugim redlerze.
Inspektor pracy ustalił także, że często zachodzi konieczność doregulowania naciągów
łańcuchów transportowych przy otwartych
pokrywach napędu, np., pracownicy sprawdzają, jak układa się łańcuch i regulują go
znajdującymi się na zewnątrz śrubami. W sytuacjach awaryjnych poszczególne przenośniki można wyłączyć tylko za pomocą wyłącz ni ków re mon to wych umiesz czo nych
na końcach każdego z redlerów. Dlatego, by
za pew nić bez pie czeń stwo pra cow ni ków,
po kontroli zalecono zamontowanie na przenośnikach dodatkowych (przyciskowych lub
linkowych) wyłączników awaryjnych.
W wyniku kontroli inspektor pracy wydał
decyzje nakazowe oraz skierował do pracodawcy wystąpienie z poleceniami usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. Do sądu rejonowego złożono wnioski o ukaranie dla mistrza oraz brygadzisty działu mechanicznego.
Artur Jóźwiak
OIP Zielona Góra
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 sierpnia 2012 r. pożegnaliśmy
naszego emerytowanego kolegę

Zdzisława Olejniczaka
starszego inspektora pracy
Zmarł w wieku 84 lat. Przepracował 17 lat w Radzie Okręgowej Związków
Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia w Warszawie, a następnie 12
lat w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi. Na emeryturę przeszedł w roku 1994. Zgodnie z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym nadzorował i prowadził czynności kontrolne
w placówkach służby zdrowia, wykazując się profesjonalizmem i zaangażowaniem w pracę zawodową.
Zawsze mogliśmy liczyć na jego życzliwą pomoc i uczynność. Tworzył
przyjazną atmosferę pracy wśród współpracowników. Żegnamy Go
z wielkim smutkiem.
Kierownictwo i pracownicy OIP w Łodzi
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Pracownik w redlerze
Podczas naprawy przenośnika zgrzebłowego
łańcuchowego popularnie zwanego „redlerem”
doszło do wypadku,
w wyniku którego śmierć
poniósł pracownik jednej z firm w Żarach.
W chwili zdarzenia przebywał we wnętrzu przenośnika, gdzie naprawiał
zużyte elementy.

W dniu wypadku brygada remontowa wykonywała przegląd i naprawę przenośników
łańcuchowych (ukośnego i dwóch poziomych), przeznaczonych do transportu zrębków. Przenośniki zbudowano na estakadzie,
na wysokości 10 m nad poziomem otaczajacego terenu. Za pomocą zgarniaków przymocowanych do łańcuchów napędowych, zrębki transportowane są z rębaka na pole składowe.
Poszkodowany po zdemontowaniu części
osłon, wszedł do środka ostatniego przenośnika poziomego, by wymieniać zużyte blachy
przy układzie napinającym łańcuchy. Pod koniec zmiany roboczej jego bezpośredni przełożony-brygdzista, nie sprawdziwszy, czy
w strefach niebezpiecznych przebywają pracownicy, wydał dyspozycję uruchomienia linii.
Przesuwające się zgarniaki wciągnęły pracow-

tów obudowy, pracownika wydobyto z przenośnika i przetransportowano śmigłowcem
do szpitala w Zielonej Górze, gdzie po kilku godzinach zmarł na skutek wielonarządowych obrażeń ciała.

Miejsce wypadku.

nika do wnętrza przenośnika i zanim wyłączono zasilanie elektryczne, poszkodowany został
przeciągnięty przez 15 m. w zabudowanej części przenośnika. Po zdemontowaniu elemen-

z nadzoru było wystawienie pisemnego polecenia na ich wykonanie, zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających oraz
prowadzenie stałego nadzoru.

Bez nadzoru i zabezpieczeń
Zakres prac remontowych, które wykonywał poszkodowany, został ustalony przez osoby z nadzoru i ujęty w harmonogramie na dany dzień. W chwili, gdy doszło do wypadku, poszkodowany przebywał we wnętrzu przenośnika, aby zamontować rozpięty przed spawaniem
łańcuch i zdemontowane zgarniacze.
Zgodnie z wewnątrzzakładową procedurą,
prace wymagające wejścia do wnętrza redlerów zostały zakwalifikowane do prac szczególnie niebezpiecznych, stąd obowiązkiem osób
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