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Z inspektorską kolędą

Rada zaleciła m. in., aby w planie działań wieloletnich
PIP zostały uwzględnione kontrole zatrudniania osób
młodych i o krótkim stażu pracy u danego pracodawcy,
a także osób w wieku przedemerytalnym w kontekście
wydłużania aktywności zawodowej. Inspekcja powinna
wprowadzić do planu działania prewencyjno-kontrolne
obejmujące zagadnienia związane z nowymi zagrożeniami, w tym nanomateriałami. Rada zasugerowała, aby
zakres kontroli w firmach budowlanych rozszerzyć o bhp
przy pracach w wykopach i na wysokości oraz podczas
wykonywania robót przez podwykonawców. PIP powinna także zwrócić uwagę na bezpieczeństwo użytkowania butli gazowych, uwzględnić problematykę warunków pracy w magazynach wielkopowierzchniowych oraz

Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy.
Stwierdził, że celem wieloletniego programu PIP zapobiegania negatywnym skutkom stresu i innych czynników psychospołecznych w miejscu pracy, rozpoczętego w 2006 r., było uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń związanych z przeciążeniem psychicznym oraz stresem. Przedsiębiorstwa, które zgłosiły
gotowość podjęcia działań prewencyjnych, były wspierane przez inspekcję pracy w identyfikacji przyczyn stresu – ocenie stresogenności cech pracy oraz zastosowaniu metod służących aktywnemu przeciwdziałaniu negatywnym jego skutkom. Łącznie w latach 2006-2011
działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz szkolenio-

zwracać szczególną uwagę na właściwe oświetlenie stanowisk pracy.
Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy dotyczący zamiaru odwołania Krzysztofa Goldmana ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Lublinie. Zapoznała się także
z materiałem inspekcji pracy na temat zdrowia psychicznego w środowisku pracy. Działania prewencyjne PIP
w tej dziedzinie przedstawił Dariusz Korczak, dyrektor

wymi PIP objęto ok. 21 tys. osób. Do pomiaru stresogenności cech pracy przystąpiło 455 podmiotów.
Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje działania dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu,
prowadząc kampanię informacyjną „Stres i inne czynniki
psychospołeczne związane z pracą”. Jest ona realizowana w nurcie ogólnoeuropejskiej kampanii Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy.
Donat Duczyński
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Zdrowie w pracy a nanotechnologie
Obecnie coraz częstszym zagrożeniem jest narażenie
na nanocząstki, które są produktami nanotechnologii.
Ekspozycja na nanocząstki projektowane może dotyczyć zarówno pracowników zatrudnionych przy ich
produkcji czy obróbce, jak też osób użytkujących nanoprodukty.
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W stanowisku przyjętym na posiedzeniu 10 grudnia 2012 r. w siedzibie Sejmu Rada
Ochrony Pracy pozytywnie oceniła „Program działania Państwowej Inspekcji Pracy
na rok 2013 oraz plan długofalowy na lata 2013-2015”, formułując pod adresem inspekcji kilka zaleceń. W obradach prowadzonych przez poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką udział wzięła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami:
Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem.

Okładka:
fot. Krzysztof Białoskórski
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Poselskie uznanie
dla sprawozdania
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 13 grudnia ub.r. przyjął sprawozdanie
głównego inspektora pracy z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. Opowiedziały się za nim wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła szefowa
inspekcji pracy Iwona Hickiewicz. W posiedzeniu wzięli udział także jej zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.
Iwona Hickiewicz poinformowała, że w roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili ok. 91 tys. kontroli u ponad 68 tys. pracodawców. W celu wyeliminowania
naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydali
ponad 304 tys. decyzji. Jedna trzecia spośród nich nakazywała natychmiastowe usunięcie uchybień ze względu na ochronę zdrowia i życia pracowników.

Do kontrolowanych pracodawców skierowali także blisko 60 tys. wystąpień, zawierających łącznie ponad 316 tys.
wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Najczęściej dotyczyły one nawiązania i rozwiązywania stosunku
pracy, czasu pracy i wynagrodzenia. Na sprawców 84 tys.
ujawnionych wykroczeń nałożyli 18 tys. mandatów karnych.
Specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy udzielili ponadto
934 tys. bezpłatnych porad prawnych i technicznych.
Podstawowe efekty działalności inspektorów pracy w roku ubiegłym – to zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń
dla zdrowia i życia prawie 64 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia
w odniesieniu do ponad 130 tys. osób oraz wyegzekwowanie dla 75,5 tys. pracowników zaległych należności z tytułu
wynagrodzenia za pracę na kwotę 78 mln zł.
W ocenie inspektorów PIP, szczególnie niepokojący był
stan respektowania przepisów o wypłacie wynagrodzenia
za pracę oraz o czasie pracy. Ponad jedna trzecia spośród blisko 1400 kompleksowo skontrolowanych w tym zakresie
pracodawców nie wypłaciła w 2011 roku wynagrodzenia
za pracę, a co czwarty – przekazał je z opóźnieniem. Poważne naruszenia przepisów o czasie pracy dotyczyły blisko
90 proc. spośród ponad 1500 skontrolowanych szczegółowo zakładów różnych branż. Wzrosła skala naruszeń dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy o pracę.

Równolegle z działaniami nadzorczo-kontrolnymi Państwowa Inspekcja Pracy realizowała liczne przedsięwzięcia
prewencyjne i promocyjne, takie jak kampanie społeczne,
programy prewencyjne i edukacyjne służące zapobieganiu
i ograniczaniu zagrożeń zawodowych oraz przestrzeganiu
przepisów prawa pracy. Różnorodnymi działaniami z tego
zakresu objęła 165 tys. podmiotów, przy wsparciu partnerów społecznych, a także organów administracji rządowej
i samorządowej.
Po raz pierwszy polska inspekcja pracy była gospodarzem
spotkania Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy, którego 61.
posiedzenie odbyło się w Warszawie w grudniu 2011 r. Podczas okolicznościowej konferencji zaprezentowany został
przygotowany przez PIP „Europejski kodeks dobrych praktyk w działaniach kontrolnych i pozakontrolnych inspekcji
pracy”.
– Wyniki naszej ubiegłorocznej działalności uzasadniają
kontynuację działań kontrolno-nadzorczych w sektorach gospodarki i zakładach o największych zagrożeniach zawodowych i wypadkowych, w tym także w formie krótkotrwałych
kontroli ukierunkowanych na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia. Jednym z przyjętych przez nas
na rok 2013 priorytetów jest problematyka przestrzegania
prawa pracy przy zatrudnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii umów cywilnoprawnych i terminowych – stwierdziła pod koniec wystąpienia Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
Stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania z działalności PIP w 2011 r. przedstawiła jej przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Poinformowała, że rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, zalecając realizację sformułowanych przez nią wniosków. Stwierdziła, iż wymierne efekty ubiegłorocznych działań inspektorów pracy pozwalają dobrze ocenić skuteczność urzędu.
Dokument rekomendował Sejmowi sprawozdawca połączonych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny poseł Jarosław Pięta. Podkreślił,
że komisje sejmowe z uznaniem przyjęły szczegółowe, bardzo starannie opracowane sprawozdanie z działalności inspekcji pracy, które jest, jak stwierdził: „dobrze udokumentowanym wkładem jej pracowników w dostarczanie rzetelnej wiedzy o kondycji firm, pracowników i stanie przestrzegania prawa pracy”.
– Państwowa Inspekcja Pracy jest jedną z tych instytucji,
której wysiłek przekłada się na rzeczywistą pomoc w usprawnieniu i naprawie państwa. Jej pracownicy to nie tylko specjaliści o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, ale także
urzędnicy zachowujący wysokie standardy etyczne – powiedział poseł sprawozdawca.

Fot. Krzysztof Białoskórski
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Przyjęcie sprawozdania jednomyślnie poparły wszystkie
kluby poselskie. Ich przedstawiciele zwracali uwagę na wyjątkowe zaangażowanie pracowników PIP i trud wkładany
przez nich w wypełnianie ustawowych zadań, dziękowali im
z trybuny sejmowej za całoroczny wysiłek.
Donat Duczyński

1/2013 I P

5

U wojewody łódzkiej

Wiadomości
nie tylko z kraju

W łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się 11 grudnia ub.r. spotkanie wojewody Jolanty Chełmińskiej z 28 pracodawcami, laureatami programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” 2011 r.
Podczas spotkania wojewoda łódzki oraz Ewa Żydowicz-Mucha, dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi i Andrzej Świderski, okręgowy inspektor pracy wręczyli pracodawcom pakiety ze środkami ochrony indywidualnej ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz specjalistyczne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.

GIODO i inspekcja pracy
Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych podpisali 14 grudnia ub.r. porozumienie o współpracy. PIP zobowiązuje się
w nim do zawiadamiania
GIO DO o stwier dzo nych
w czasie kontroli nieprawidło wo ściach w za kre sie
zgodności przetwarzania
da nych z prze pi sa mi
o ochronie danych osobowych. GIODO z kolei ma informować PIP o stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa pracy. GIODO będzie też
udzielać opinii prawnych
z zakresu ochrony danych
osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli przez organy PIP.
Zgodnie z porozumieniem, strony zamierzają podejmować działania mające na celu
podnoszenie kwalifikacji pracowników obu urzędów, w tym współpracę przy opracowywaniu programów szkoleń i wymianę wykładowców, zapewniać pracownikom,
w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości, udział w organizowanych przez siebie kursach i szkoleniach.

Nagrody dla dziennikarzy
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz przyznała doroczne nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy.
Laureatów uhonorowano na uroczystości 7 grudnia ub.r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Główny inspektor pracy nagrodził 20 dziennikarzy reprezentujących zarówno centralne jak
i lokalne media, przyznał również
jedną nagrodę specjalną za całokształt działalności publicystycznej i informacyjnej poświęconej
warunkom pracy i przestrzeganiu
prawa pracy. Otrzymała ją redaktor naczelna „Dziennika Gazety
Prawnej” Jadwiga Sztabińska.
W tym roku po raz pierwszy dziennikarze otrzymali nagrody w formie statuetek „Salus publica” (łac.
dobro publiczne).
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Delegowanie
pracowników
Ważna dla Państwowej Inspekcji Pracy kwestia uznawania szkoleń w zakresie bhp oraz
badań lekarskich pracowników delegowanych, które zostały przeprowadzone w kraju
wysyłającym, była jednym z tematów XI posiedzenia Komitetu Ekspertów ds. Delegowania Pracowników, które odbyło się 10 grudnia ub.r. w Brukseli. Zdaniem przedstawiciela
Komisji Europejskiej, zaświadczenia z tych badań i szkoleń zasadniczo powinny być uznawane w państwie przyjmującym. Nie można
jednak wykluczyć domagania się przez to
państwo spełnienia dodatkowych wymogów,
w celu zagwarantowania standardów wynikających z jego uregulowań.
Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała
Beata Krajewska z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.

Barbórka
na Górnym Śląsku
Zastępcy głównego inspektora pracy uczestniczyli w dorocznych obchodach barbórkowego święta na Górnym Śląsku. 4 grudnia
ub.r. Leszek Zając wziął udział w uroczystej
Akademii Barbórkowej Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dzień później Małgorzata Kwiatkowska, na zaproszenie Rady
Krajowej Związku Zawodowego Górników
w Polsce, uczestniczyła w uroczystościach
barbórkowych w Domu Kultury w Katowicach – Giszowcu, które były jednocześnie obchodami 20-lecia związku. W trakcie uroczystości Małgorzata Kwiatkowska odczytała list
głównego inspektora pracy z życzeniami
z okazji górniczego święta.

Koalicja
bezpiecznej szkoły
Rok szkolny 2012/2013 resort edukacji ogłosił Rokiem Bezpiecznej Szkoły. W stołecznym
Centrum Prasowym Foksal odbyło się 5 grudnia ub.r. uroczyste zawiązanie koalicji na rzecz
zapewnienia bezpiecznych warunków nauki
i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych. Do współpracy przy realizacji projektu i wspierania jego przedsięwzięć została
zaproszona Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Reprezentanci zaproszonych
do koalicji organizacji pozarządowych podpisali list intencyjny. Zobowiązali się w nim
do po dej mo wa nia dzia łań skie ro wa nych
na wzmacnianie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów oraz do współpracy
przy planowanych projektach realizowanych
w Roku Bezpiecznej Szkoły.

Dzień Górnika
u „Budowlanych”
Zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska wzięła udział w Centralnych Obchodach Dnia Górnika zorganizowanych 30 listopada ub. r. w Mąchocicach
k. Kielc przez Związek Zawodowy,, Budowlani”. Podczas uroczystości Małgorzata Kwiatkowska wręczyła Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy Zbigniewowi Gąsiorowi, pracownikowi Spółdzielni Mieszkaniowej,, Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z kolei przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski
wręczył Złoty Medal 120-lecia Ruchu Związkowego Budowlanych Januszowi Czyżowi,
okręgowemu inspektorowi pracy w Kielcach.

O prawach migrantów
W Warszawie 4 i 5 grudnia ub.r. odbyła się konferencja „Prawa migrantów w praktyce – migranci na polskim rynku pracy”, zrealizowana w ramach projektu
„Prawa migrantów w praktyce”, współfinansowanego ze środków unijnych. Państwowa Inspekcja Pracy
uczestniczy w nim w charakterze partnera merytorycznego. – Migranci na rynku pracy w Polsce są coraz bardziej widoczni. Z jednej strony wypełniają oni lukę, będącą efektem migracji zarobkowych obywateli Polski do innych państw. Z drugiej, rośnie zapotrzebowanie na ich pracę w naszym kraju, szczególnie w sektorze wtórnym: poza sferą publiczną i środowiskiem korporacyjnym – mówiła
otwierając konferencję Iwona Hickiewicz. Szefowa inspekcji pracy podkreśliła, że PIP
stoi także na straży praw pracowniczych migrantów świadczących pracę w Polsce.

SLIC na Cyprze
Ergonomia i jej rola w poprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników była tematem konferencji zorganizowanej podczas 63. posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy, które odbyło się 29 i 30 listopada ub.r. w Nikozji na Cyprze. W dwudniowych obradach wzięła udział delegacja PIP, której przewodniczyła Iwona Hickiewicz,
główny inspektor pracy. Komitet przyjął plan pracy na lata 2013-2015. Wśród priorytetów znalazły się: promocja problematyki bhp, lepszy nadzór, wybór i ukierunkowanie
działań kontrolnych oraz mierzenie wyników pracy inspekcji.

Przedświąteczne spotkanie

Tradycyjnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku główny
inspektor pracy Iwona Hickiewicz w towarzystwie zastępców Małgorzaty Kwiatkowskiej i Leszka Zająca spotkali się 20 grudnia ub.r. w siedzibie Głównego Inspektoratu
Pracy z emerytowanymi pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy. Szefowa PIP poinformowała o pracy urzędu oraz złożyła starszym koleżankom i kolegom życzenia świąteczne, a także zdrowia i pomyślności w Nowym Roku. W imieniu emerytowanych pracowników inspekcji życzenia kierownictwu PIP przekazał Ryszard Rodzoch.
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Prawo

Mirosław Machura

Rozkład czasu pracy a harmonogram
(Cz. II)

Odrzucenie koncepcji
zamiennego stosowania
pojęć „rozkładu” i „harmonogramu” czasu pracy pozwala na podjęcie
próby właściwego określenia granic tych pojęć.
Temu zagadnieniu poświęcone będą kolejne
rozważania.

Po odrzuceniu koncepcji zamienności obydwu pojęć, punktem wyjścia dalszej analizy
będzie stwierdzenie, że używane przez ustawodawcę słowo „rozkład” ma odmienne znaczenie od „harmonogramu”. Przy tym należy
zwrócić uwagę, że drugim pojęciem przepisy prawa posługują się nader rzadko. W tym
miejscu można zaryzykować twierdzenie, że
„rozkład” czasu pracy jest pojęciem typowo
prawnym, które można definiować na gruncie obowiązujących przepisów (wcześniej cytowanych), natomiast pojęcie „harmonogramu” swoje źródło ma w praktyce stosowania
prawa, w szczególności w znaczeniu, jakie
nadają mu sami pracownicy i pracodawcy.

Rozkład i jego konkretyzacja
Wydaje się jednak, iż ciekawą na ten temat koncepcję przedstawił Bartłomiej Raczkowski w Gazecie Prawnej (porównaj „Czy
pojęcia: rozkład czasu pracy i harmonogram
czasu pracy znaczą to samo” – Gazeta Prawna z 10.12.2010r.). Przy braku zainteresowania tematem, podjęcie go przez tego autora
należy ocenić pozytywnie, tym bardziej że
zasadniczo wysunięte przez niego tezy uznaję za słuszne. Tak więc – cytując wspomniany
artykuł – autor stwierdza, że „Rozkład czasu
pracy to określenie ram czasu pracy dla zakładu lub grup pracowników np. pracujących

Harmonogram to konkretyzacja rozkładu dla danego pracownika. Powinien określać dni, godziny pracy i dni wolne
realizujące zasadę przeciętnego pięciodniowego tygodnia
pracy.
w tym samym systemie czasu pracy, obejmujące dni i godziny pracy. Harmonogram
to konkretyzacja rozkładu dla danego pracownika. Powinien określać dni, godziny pracy i dni wolne realizujące zasadę przeciętne-
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go pięciodniowego tygodnia pracy.” Dalej autor zauważa, że „W najprostszym przykładzie,
w zakładzie, gdzie występuje tylko podstawowy system czasu pracy, a praca jest jednozmianowa, wystarczy, jeżeli rozkład wskaże, że praca odbywa się od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 9 do 17. Oczywiście dniem wolnym realizującym pięciodniowy tydzień pracy jest sobota. W przypadku
pracy zmianowej rozkład powinien określać
godziny pracy dla poszczególnych zmian, np.
powinien określać, że pierwsza zmiana pracuje od poniedziałku do piątku, od 6 do 14,
a druga od poniedziałku do piątku, od 14
do 22. Harmonogram konkretyzuje rozkład
dla danego pracownika, np. że pracuje on
na pierwszej zmianie i jego godziny pracy to
poniedziałek – piątek, od 6 do 14.”
Biorąc za punkt wyjścia bardzo lapidarne,
ale jednocześnie jasne stwierdzenia autora,
należałoby jego rozważania rozwinąć, dając
im odpowiednie uzasadnienie teoretyczne.
Czym zatem w świetle jego wypowiedzi jest
rozkład czasu pracy? Na pewno jest to coś
więcej niż tylko określenie systemu czasu pracy. Z drugiej strony, jest to coś mniej od harmonogramu. Wydaje się, że tak ogólne zakreślenie pojęcia rozkładu w odniesieniu
do pojęć pokrewnych nie budzi kontrowersji. Przy bliższej analizie tego, co pod pojęciem rozkładu czasu pracy należałoby w treści regulaminu pracy (odpowiednio układu
zbiorowego pracy lub obwieszczenia) uregulo wać, po wsta je pe wien pro blem. Treść
art. 1041 Kodeksu pracy wskazuje na zagadnienia, które powinny być w tym dokumencie opracowane. Wyliczenie to jednak nie ma
charakteru enumeratywnego, a przykładowy. W związku z tym, odnosząc się jedynie
do kwestii nas interesującej, tj. regulacji czasu pracy, nie ma wystarczających podstaw,
żeby podważać bardzo ogólnikowe regulacje w tym zakresie, jak również brakuje podstaw do odrzucenia regulacji bardzo szcze-

gółowych. Wniosek stąd płynący jest taki, że
to od samego pracodawcy oraz strony społecznej zależeć będzie w praktyce kształt tych
regulacji. Niewątpliwie należy jednak zauważyć, że poza jednoznacznym określeniem systemu czasu pracy (system podstawowy, równoważny itd.), obowiązującego okresu rozliczeniowego czasu pracy (poprzez wskazanie
wprost zakresu czasowego), pracodawca ma
obowiązek określić, w jakim porządku pracownicy będą świadczyć pracę. Nie podlega
bowiem dyskusji, że określenie systemu i okresu rozliczeniowego czasu pracy, nie pozwala
jeszcze na ustalenie porządku, w którym w danym zakładzie realizowane będą normy czasu pracy. Porządek ten musi więc określać
w moim przekonaniu, w jakich godzinach
pra ca bę dzie w za kła dzie wy ko ny wa na,
a w szczególności w przypadku pracy zmia-

dwóch okoliczności jest możliwe w akcie normatywnym, jakim jest regulamin pracy, ponieważ regulacje w tym zakresie będą miały
charakter ogólny i abstrakcyjny. Zatem, tak
sformułowane pojęcie rozkładu czasu pracy

nowej, należałoby wskazać godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pracy na danej zmianie. Wydaje się również, że do zakresu pojęcia rozkładu czasu pracy należałoby włączyć
porządek, w jakim pracownicy będą świadczyli pracę na poszczególnych zmianach,
tj. porządek następowania po sobie zmian.
Należy zwrócić uwagę, że określenie tych

prezentowany wcześniej, nie wyczerpuje interesującej nas problematyki. Biorąc pod uwagę zasadę, o której wspomniałem, tj. że prawodawca przy tworzeniu regulaminu posiada pewną swobodę regulacji (w szczególności dlatego, że wyliczenie zawarte w art. 1041
K.p. nie ma charakteru enumeratywnego),
należy zwrócić uwagę na fakt, iż w zależności

Nie podlega dyskusji, że określenie systemu i okresu rozliczeniowego czasu pracy, nie pozwala jeszcze na ustalenie
porządku, w którym w danym zakładzie realizowane będą
normy czasu pracy.
z łatwością da się odróżnić od pojęcia harmonogramu czasu pracy, rozumianego jako
zindywidualizowany plan pracy sporządzony dla każdego pracownika konkretnie na dany okres rozliczeniowy czasu pracy. Wydaje
się jednak, że poprzestanie na wyjaśnieniu
pojęcia rozkładu czasu pracy w sposób za-
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od decyzji pracodawcy podany wcześniej
trzon pojęcia rozkładu czasu pracy można
uzupełniać o dodatkowe elementy. Nie jest
bowiem zabronione, ażeby w treści regulaminu pracy zawrzeć regulacje dotyczące zasad zmiany harmonogramów czasu pracy,
wskazać w jakie dni praca będzie w zakładzie
świadczona itd. W moim przekonaniu tego
typu regulacje z jednej strony nie wchodzą
w zakres pojęciowy harmonogramu czasu
pracy, ponieważ nie mają charakteru zindy wi du ali zo wa ne go i kon kret ne go,
a z drugiej strony w sposób uprawniony rozszerzają samo pojęcie rozkładu
czasu pracy in concreto w przypadku
każdego indywidualnego zakładu pracy. Inaczej rzecz ujmując, jeśli pracodawca zdecyduje się na rozszerzenie regulacji dotyczących porządku czasu pracy, automatycznie
rozszerzy obowiązujące w danym
zakładzie pracy pojęcie rozkładu
czasu pracy. Zatem pojęcie rozkładu czasu pracy z konieczności będzie różne w zależności od sposobu jego regulacji w różnych zakładach pracy.
Na le ży ta kże zwró cić uwa gę
na to, iż co prawda pracodawca może rozszerzać zakres pojęcia rozkładu czasu pracy, ale w moim przekonaniu brak jest wystarczających podstaw, by dowolnie móc od niego tego
rodzaju rozszerzenia żądać. Wydaje się
więc, że w tym zakresie pracodawca posiada autonomię, którą wykorzystuje w celu jak najbardziej odpowiedniego uregulowania rozkładu czasu pracy i dostosowania go do potrzeb danego zakładu. W ramach konsultacji treści regulaminu istotną
rolę spełniają związki zawodowe, które również mają wpływ na ostateczny kształt odpowiednich uregulowań (w jeszcze większym
stopniu w przypadku układów zbiorowych).
Szczegółowe omówienie tej kwestii wykracza jednak poza formułę tego opracowania.

Harmonogram w przepisach
Na tle wcześniejszych wywodów, wyjaśnienia wymaga również pojęcie harmonogramu czasu pracy. Obowiązek jego tworzenia nie wynika wprost, jak już wspomniano,
z żadnego przepisu. Prawodawca posługuje
się pojęciem harmonogramu nader rzadko.
Przykładem jest posłużenie się przez prawo-
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dawcę pojęciem harmonogramu przy okazji
tzw. ustawy antykryzysowej, tj. ustawy z dnia
1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. W art. 9 ust. 4.2 ustawodawca postanowił, że „harmonogram czasu pracy określający indywidualny rozkład czasu pracy pracownika może być sporządzany na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 2 miesiące”. Istotnym z punktu widzenia tematu artykułu jest fakt, że
cytowana ustawa ma charakter incydentalny, tj. obowiązywała jedynie w określonych ramach czasowych. W tym sensie uzasadnioną będzie ocena wyrażona wcześniej, iż pojęcie „harmonogramu” nie jest co do zasady pojęciem
ustawowym, tylko pojęciem „życia
codziennego”. Ustawodawca zatem
zasadniczo posługuje się pojęciem
„rozkładu”, a jako że odrzuciliśmy
wcześniej zamienne stosowanie pojęcia „rozkładu” i „harmonogramu”,
należałoby uznać, że określając granice terminu „harmonogram” nie
da się de facto oprzeć na przepisach. Nie do końca jasnym w tym
kontekście pozostaje zamierzenie
ustawodawcy, który wyjątkowo użył
sformułowania „harmonogram” w tekście ustawy antykryzysowej. Odrzucając bowiem koncepcję nieracjonalnego ustawodawcy należałoby przyjąć, iż użycie pojęcia „harmonogramu”
ma swoje uzasadnienie. W artykule nie
podejmę jednak próby dociekań w tym
zakresie. Uważam, że nie ma podstaw do dokonywania na tym tle wykładni rozszerzającej lub a contrario. Z faktu, iż w ustawie antykryzysowej znalazł się zapis, iż harmonogram
powinien planować pracę na co najmniej
2 miesiące, nie można wnioskować, iż we
wszystkich pozostałych przypadkach pracodawca ma obowiązek tworzyć harmonogram
czasu pracy na cały okres rozliczeniowy. Kłóciłoby się to z podstawowymi zasadami stosowania wykładni, tj., że można je stosować
jedynie wtedy, gdy literalna wykładnia nie
pozwala na zadowalające wyjaśnienie treści
normy. W tym przypadku natomiast mamy
do czynienia z sytuacją, w której przepisy Kodeksu pracy w ogóle o harmonogramie nie
wypowiadają się! Swoją drogą, jeśli ustawodawca wyraźnie w ustawie antykryzysowej
wskazał, że harmonogramy muszą być tworzone na okresy co najmniej 2 miesięczne, ja-

ko niezrozumiałe należałoby z góry ocenić
poglądy wyrażane wręcz powszechnie w piśmiennictwie, że harmonogramy „zasadniczo
powinny być tworzone na pełne okresy rozliczeniowe”. Znamienne jest, iż opinie takie
wyrażane są bez podania jakichkolwiek podstaw prawnych. W tym sensie nie zgadzam
się również z poglądami wyrażonymi w cytowanym już wcześniej artykule Bartłomieja
Raczkowskiego. Autor stwierdza w nim bowiem, w moim przekonaniu bez odpowiednich podstaw, iż co do zasady harmonogram
czasu pracy powinien być sporządzany na cały okres rozliczeniowy. Nie ma, moim zdaniem, odpowiednich przepisów uzasadniających takie twierdzenie. Z uwagi na fakt, że
przepisy nie wskazują wprost, na jakie okresy należy sporządzać harmonogramy czasu
pracy, uprawnionym jest zarówno sporządzenie harmonogramu na pełny okres rozliczeniowy, na kilka okresów rozliczeniowych
(w szczególności na czas nieokreślony), jak
również na okresy krótsze niż okres rozliczeniowy, przykładowo na okresy miesięczne
lub tygodniowe.
Wydaje się również, że nie ma podstaw
do podważenia praktyki sporządzania harmonogramów czasu pracy na okresy jeszcze
krótsze, o ile w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy, nie ma odpowiednich
uregulowań zakazujących pracodawcy tego
rodzaju praktyk. Kwestią sporną może być
słuszność tego rodzaju praktyki, ale wnioski
w tym zakresie mogą mieć, moim zdaniem,
jedynie charakter wniosków de lege ferenda,
ponieważ przepisy, nie ograniczając pracodawcy, zezwalają mu na daleko idącą swobodę. Harmonogram czasu pracy jest więc
z jednej strony konkretny (tj. nie abstrakcyjny), a z drugiej szczegółowy (nie ogólny).
W tym sensie wyznacza pracę konkretnego,
zindywidualizowanego pracownika w konkretnych dniach i godzinach przypadających
w określonych miesiącach okresu rozliczeniowego.
W tym miejscu należy zasygnalizować problem, w jakim czasie pracownik powinien
być informowany przez pracodawcę o obowiązującym go harmonogramie czasu pracy,
jak również w jaki sposób i pod jakimi warunkami harmonogram czasu pracy może
być zmieniamy. Przedmiotowa kwestia oraz
kwestia wzajemnej relacji ustalonego wcześniej rozumienia pojęć „harmonogramu” czasu pracy oraz „rozkładu” czasu pracy, a pojęcia pracy w godzinach nadliczbowych i po-

nadwymiarowych powinny stać się przedmiotem odrębnego opracowania, co niewątpliwie pomogłoby uniknąć wielu nieporozumień przy stosowaniu przepisów prawa. W tym
kontekście wyjaśnienia wymagać będzie rów-

Przepisy Kodeksu pracy w ogóle o harmonogramie nie wypowiadają się!
nież problem przestoju i pracy w dni wolne
od pracy, ponieważ z doświadczenia inspektorskiego wynika, że zmiany harmonogramów powodują daleko idące wątpliwości, co

do kwalifikowania przepracowanych godzin
w ramach godzin nadliczbowych i ewentualnego stosowania przepisów o przestojach.
Mirosław Machura
OIP Katowice
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Prawo

Sebastian Senyszyn

Elastyczne realia
Pracodawcy bardzo cenią sobie pozakodeksowe formy zatrudnienia,
bo pozwalają one obniżyć zbyt wysokie – według nich – koszty pracy
w Polsce. Jednak czy regulacje prawne obowiązujące w zakresie
elastycznego zatrudnienia są wystarczające, jeśli chodzi o ochronę
pracobiorców? Wydaje
się, że niestety nie.

Zgodnie z prawem rynku, naprzemiennie
przychodzą lata dobre i złe, są okresy rynku
pracownika i rynku pracodawcy. Od kilku lat
trwa uelastycznianie prawa pracy poprzez
stanowienie nowych rozwiązań w postaci regulacji dotyczących pracowników tymczasowych, agencji zatrudnienia, telepracy etc. Niewątpliwie jest to bardzo pożądany trend, biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne, jak
również społeczne. Niestety w zależności
od sytuacji panującej na rynku, wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia przybiera bardzo różne, niekiedy patologiczne oblicza. Przykładem jest sytuacja pracownika
ochrony, który zwrócił się do PIP o poradę:
„Od pół roku pracuję na podstawie umowy na czas określony (na 2 lata) w firmie
ochroniarskiej o nazwie OCHRONA. Przez
pierwszy miesiąc było wszystko dobrze, miałem rozpisane grafiki i pracowałem raz 3 dni,
raz 4 dni w tygodniu po 12 godzin. Średnio
wychodziło 40 godzin na tydzień. Jednak koledzy, których zmieniałem, mówili, że mają
już dosyć ciągłej pracy. Początkowo nie wiedziałem, o co im chodzi, przecież zarówno
warunki pracy, jak i podejście szefa, były całkiem przyzwoite. Po kilku tygodniach jeden
z kolegów odszedł, jak twierdził, na własną
prośbę. Jego zmiennicy mówili zaś, że został
zwolniony dyscyplinarnie.

W zależności od sytuacji panującej na rynku, wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia przybiera bardzo różne,
niekiedy patologiczne oblicza.
To w tym czasie, w trakcie jednej z moich
zmian przyszedł szef z jakimiś dokumentami. Zapytał, czy nie chciałbym dorobić. Oczywiście zgodziłem się, gdyż podstawowej pensji otrzymywałem w wysokości najniższej krajowej. Podpisałem papiery i dostałem nowy
grafik, a moje dniówki wyniosły nie 12 a 16
godzin, ale podobnie jak wcześniej pracowałem 3 - 4 dni w tygodniu. Zdziwiłem się więc,
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gdy w dniu wypłaty dostałem niewiele więcej pieniędzy niż wcześniej.
Wtedy z pracy odszedł kolejny kolega.
Tym razem szef przysłał swojego szwagra
– do którego wszyscy zwracali się kierowniku. Powiedział, że mam podpisać kolejną
umowę i że będę trochę więcej pracował,
gdyż wymaga tego sytuacja w firmie. Zapewnił mnie jednak, że jest to sprawa przejściowa, do czasu zatrudnienia nowej osoby i że
oczywiście zarobię więcej. Gdy zapytałem
o poprzedni okres, kiedy mimo dłuższej pracy moje zarobki nie wzrosły, zdenerwował
się i powiedział, że nie zna się na kwestiach
księgowych, ale sądzi, że jest w porządku.
Trochę pod presją, ale podpisałem kolejne dokumenty i otrzymałem nowy grafik. Teraz miałem wyznaczone zmiany przez 6 lub
7 dni po 12 godzin, czasami niedziela albo
sobota była wolna. Zacisnąłem zęby i pracowałem, jednak kiedy przyszło do wypłaty
okazało się, że przy prawie dwukrotnym zwiększeniu ilości godzin, zarobiłem zaledwie kilkaset złotych więcej.
Chciałem z tym iść do szefa, ale uprzedziła mnie jego córka (samozwańcza dyrektorka), mówiąc, że szef jest na mnie zły, bo doszło do niego, że jestem niezadowolony. Powiedziała też, że mają dla mnie nowy grafik
i kolejne papiery do podpisania, i że jeśli nie
podpiszę to »wywalą mnie na zbity…« Dodała jeszcze, że w tej branży nie znajdę w okolicy pracy, bo oni obstawiają większość firm.
W tej sytuacji podpisałem kolejne papiery
i wziąłem nowy grafik. Nie byłem już zaskoczony, gdy zobaczyłem, że miałem wyznaczone zmiany przez 6 lub 7 dni po 16 godzin.
Pracowałem resztkami sił. Rodziny prawie
nie widywałem. Pieniędzy jednak więcej nie
dostawałem. Byłem przemęczony, miałem zawroty głowy i raz nawet zemdlałem. Wspomnę, że o spaniu na zmianie nie było mowy,
bo od czasu podpisania umowy z zięciem
szefa coraz częściej zdarzały tzw. kontrolne
objazdy sprawdzające, czy nie śpimy i czy ro-

bimy obchody wyznaczonych terenów etc.
(pierwszy kolega został zwolniony dyscyplinarnie właśnie z powodu spania na zmianie).
Po kolejnej wypłacie, której było trochę
więcej, ale znów nie tyle, ile się spodziewałem, udałem się do księgowej, aby wziąć podpisane przeze mnie dokumenty. Wówczas
zobaczyłem, iż to nie były aneksy do umowy
o pracę z firmą OCHRONA, jak mnie wcześniej zapewniano. Były to trzy umowy-zlecenia, jedna z firmą OCHRONA: szef – działalność gospodarcza, druga z firmą OCHRONA:
szef i zięć s. c., i trzecia: OCHRONA – Agencja
Pracy Tymczasowej, córka szefa. W umowach
zapisywano obowiązek wypełniania zadań
wskazanych przez zleceniodawcę w wyznaczonych miejscach za wynagrodzeniem trzy
zł za godzinę.”
Przedstawiając ten stan faktyczny, autor
skargi do PIP zapytał również, co może zrobić i czy ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz czy inspekcja pracy może mu w tej sytuacji jakoś
pomóc?...
W innym piśmie do inspektoratu pracy,
z którego treści wyłania się kolejny przykład
elastycznego podejścia do zatrudnienia, przedstawiono sytuację, w której w pewnym zakładzie są wykonywane prace na czarno,
szczególnie w nocy, gdyż tego procederu
i tak nikt nie skontroluje.
By zweryfikować treść pisma, inspektorzy
pracy podjęli działania kontrolne i w godzinach nocnych udali się do zakładu. Stwierdzli, że w przedsiębiorstwie wykonywane są
prace spawalnicze. Pracownicy pracują po
8 godzin dziennie, a po zakończonej dniówce, bądź w dni wolne od pracy, poszczególne osoby wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło. Wszyscy przebywający na terenie zakładu posiadali umowy o dzieło zawarte z agencją pracy tymczasowej. Przepytano
pracowników i pobrano od nich oświadczenia, z których wynikało, że szef pytał ich, czy
chcą dorobić, a ci, którzy byli tym zainteresowani, podjęli pracę na podstawie umowy
o dzieło. Wszyscy pracownicy podkreślali, że
nie było żadnej presji ze strony szefa. Każdy
wyraził na to zgodę.
Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez szefa firmy z siedzibą w województwie lubuskim stwierdzono, że nie ma on
umowy zawartej z tą agencją pracy tymczasowej, której siedziba mieści się w województwie mazowieckim. Ma za to umowę z firmą
z Wielkopolski, na rzecz której wykonuje okre-

ślone zlecenia, zaś firma z Wielkopolski ma
umowę z agencją pracy tymczasowej.

Bywa, że umowy zawierane są na jeden lub dwa tygodnie.
Po tym okresie osoby zaprasza się do dalszej współpracy,
na podobnych zasadach. Jeśli nie godzą się z tym, są „wpisywane na czarną listę” i żadna z agencji pracy tymczasowej,
współpracujących z zakładem, już takiej osoby nie zatrudni.
Kolejnym przykładem korzystania z elastycznych form zatrudnienia, jest firma na rzecz
której pracę świadczy kilkaset osób, z tym że
w ramach umowy o pracę zatrudnia ona około 1/3 z nich. Pozostali to pracownicy tymczasowi. Firma ta stale współpracuje z trzema agencjami pracy tymczasowej. Jeśli pracownik tymczasowy przepracuje 12-18 miesięczny okres w jednej z agencji i sprawdzi
się, wówczas podpisywana jest umowa z kolejną agencją, a potem z kolejną. W ten spo-

sób przez kilka lat osoba pracuje w jednej firmie, nie mając ani stabilizacji, ani innych

Uelastycznianie w prawie pracy to bardzo pożądany trend.
Należałoby jednak poszukać takich rozwiązań, które sprawiłyby, aby alternatywne formy zatrudnienia nie rodziły kolejnych
patologii.
uprawnień, które prawo gwarantuje kodeksowym pracownikom.
Wspomnieć należy również, że umowy są
zawierane na jeden lub dwa tygodnie. Niekiedy w tym zakładzie pracy występują przesto-
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je, bądź remonty linii technologicznej i wówczas osoby zatrudnione na tygodniowe umowy pozostają bez pracy – czasem przez tydzień lub nawet przez miesiąc. Po tym okresie
są zapraszane do dalszej współpracy, ale jeśli
się nie zgłoszą, to mogą zapomnieć o pracy
na rzecz tegoż zakładu pracy. Są bowiem „wpisywane na czarną listę” i żadna z agencji pracy tymczasowej współpracujących z zakładem
już takiej osoby nie zatrudni.
Przykłady można mnożyć i mnożyć. Dochodzimy jednak do punktu, w którym należałoby poszukać odpowiedzi na kilka pytań.
Czy regulacje prawne obowiązujące w zakresie elastycznego zatrudnienia są wystarczające w zakresie ochrony pracobiorców? I czy
agencje zatrudnienia nie wykorzystują nadmiernie umów cywilnoprawnych (aż 55 proc.
zatrudnionych ma umowy cywilne – raport
MPiPS agencje zatrudnienia 2010)?
Czy nie warto byłoby się zastanowić nad takim rozwiązaniem, aby pracodawca użytkownik, który zatrudni w ramach kodeksowej
umowy sprawdzanego pracownika tymczasowego uzyskał z tego tytułu określone ulgi
(co rozwiązałoby problem przerzucania pracownika dla oszczędności pomiędzy agencjami pracy tymczasowej)? Może warto byłoby pomyśleć nad wprowadzeniem unormowań takich jak lub podobnych do tych z tzw.
„ustawy antykryzysowej”, które uelastyczniłyby podejście do sztywnych kodeksowych
regulacji.
Jak wskazałem na wstępie, uelastycznianie prawa pracy to bardzo pożądany trend.
Należałoby jednak poszukać takich rozwiązań, które sprawiłyby, żeby alternatywne formy zatrudnienia nie rodziły kolejnych patologii. Obecnie w społeczeństwie powszechne jest negatywne nastawienie do tego typu
rozwiązań, w końcu nie przypadkowo w stosunku do umów innych niż kodeksowe pojawiło się określenie „umowy śmieciowe”. Bezrobotny zgłaszający się do, nie do końca
uczciwego, przedsiębiorcy zostaje postawiony w sytuacji – albo jakaś „kombinowana”
umowa albo nic, ewentualnie szara strefa.
Nasuwa się więc wniosek o konieczności
doprecyzowania przepisów w taki sposób,
aby wyeliminować sytuacje wyzysku na rynku pracy, co z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na społeczny odbiór elastycznych
form zatrudnienia.
Sebastian Senyszyn
OIP Zielona Góra,
Oddział w Gorzowie Wlkp.
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Prawo pracy to standard. Osiągaj sukces zgodnie z przepisami!
Spoty w radiu i telewizji, telefoniczne dyżury prawne
w regionalnej i centralnej prasie oraz stacjach radiowych z udziałem ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy, dziesiątki porad w odpowiedzi na pytania
i wątpliwości czytelników oraz radiosłuchaczy – to finał
dwuletniej kampanii informacyjnej „Poznaj swoje prawa w pracy”. Kampanii, która w 2012 roku była prowadzona pod hasłem: „Prawo pracy to standard. Osiągaj
sukces zgodnie z przepisami”. Jej inauguracja odbyła
się w kwietniu ub.r. w krakowskim Klubie Fabryka,
pod hasłem „Szczypawice – stop dyskryminacji”. Organizatorem spotkania był Okręgowy Inspektorat Pracy
w Krakowie, wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych
i Fundacją Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.
W listopadzie ub.r. do prowadzonej w całym kraju kampanii włączyli się
rzecznicy prasowi okręgowych inspektoratów pracy oraz rzecznik głównego inspektora pracy, organizując dyżury telefoniczne w prasie i mediach
elektronicznych, a niejednokrotnie uczestnicząc w nich osobiście. W ten
sposób kampania znacznie wykroczyła poza spoty emitowane w radiu i te-

minie, czy firma może nie wynagradzać za nadgodziny, jak
sobie radzić, gdy mając umowę zlecenia trzeba pracować
jak na etacie? Dziennik wydrukował relację z dyżuru pod znamiennym tytułem „Pracowniku, walcz o swoje. Masz prawo”.
Oprócz tego inspektorzy pracy z OIP Bydgoszcz udzielali porad na żywo w studiu Telewizji Polskiej S.A. w trakcie programu informacyjnego „Zbliżenia”. Zainteresowanie widzów
było tak duże, że dyżur redakcyjny zorganizowano ponownie kilka dni później. Tematyce kampanii poświęcony był
dwukrotnie program publicystyczny pt. „Rozmowa Dnia”
emitowany na antenie TVP Bydgoszcz. Na pytania odpowiadali zastępca okręgowego inspektora pracy Małgorzata Matuszewska i nadinspektor Mirosław Trojanowski.
Rzecznik OIP Kielce ndinsp. Barbara Kaszycka udzielała
porad podczas dyżurów w redakcjach „Echa Dnia”, „Gazety
Ostrowieckiej” i e-vivy, największego informacyjnego portalu świętokrzyskiego. Taki dyżur zorganizowano również w siedzibie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Pytania i wyjaśnienia zagadnień z zakresu prawa pracy, udzielane przez ekspertów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, ukazały się w „Gazecie Starachowickiej”, „Tygodniku
Starachowickim”, „Gazecie Ostrowieckiej” i „Tygodniku Jędrzejowskim”.

Medialny finał kampanii
lewizji, zwiększając zasięg oraz nabierając bardziej praktycznego wymiaru.
Eksperci inspekcji „na gorąco” udzielali porad prawnych, pomagając w ten
sposób wielu osobom w rozwiązaniu ich problemów wynikających z zatrudnienia. Dzwoniący uzyskiwali konkretną poradę, przede wszystkim zaś
dowiadywali się, jak mogą wyegzekwować przysługujące im prawa. Większość tych porad ukazała się potem w gazetach w postaci relacji z dyżurów,
dzięki czemu mogło się z nimi zapoznać szersze grono czytelników, w tym
również internautów.
Anna Jaworska i Katarzyna Pietruszyńska z Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy uczestniczyły w dyżurze telefonicznym
w redakcji „Rzeczpospolitej”, zorganizowanym pod hasłem „Pracujesz na umowie śmieciowej? Firma nie wypłaca ci pensji?”. Odpowiadały też na pytania
czytelników „Faktu”, gdzie dwa telefony, pod którymi udzielały odpowiedzi
nie milkły nawet na chwilę. Większość dzwoniących stanowiły osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, które radziły się, jak postąpić w konkretnych sytuacjach w ich miejscu pracy, jak rozwiązać swój
problem. Niestety, wiele osób nie miało pojęcia, czym w praktyce różni się
umowa zlecenia od umowy o pracę i jakie w związku z tym mają prawa.
Podczas dyżuru w „Dzienniku Gazecie Prawnej” porad udzielali nadinspektor Dorota Langer-Żuk z OIP Kielce i Paweł Żukowski z GIP.
W redakcji „Gazety Pomorskiej” dyżurowała st. insp. Ewa Weśniuk-Cieśla z OIP Bydgoszcz. Czytelnicy pytali m.in. co robić, gdy szef nie płaci w ter-

Na Śląsku porad prawnych udzielał rzecznik prasowy OIP
Katowice Michał Olesiak. Odpowiadał na pytania radiosłuchaczy i czytelników podczas dyżurów w Radiu Katowice,
Radiu eM, w redakcji „Faktu” oraz „Dziennika Zachodniego.
Po dyżurach dzienniki opublikowały obszerne relacje przedstawiające najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Magdalena Gaweł i Grzegorz Struzik z Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Krakowie uczestniczyli w dyżurze telefonicznym w redakcji „Dziennika Polskiego”. Odpowiedzieli
na kilkadziesiąt pytań dotyczących m.in. niewypłacania wynagrodzenia, legalności zatrudnienia oraz umów o pracę
i cywilnoprawnych. Postanowiono, że podobne dyżury będą się odbywały cyklicznie, przynajmniej raz w miesiącu.
Licznych informacji nt. prowadzonej kampanii oraz działalności inspekcji w zakresie prawnej ochrony pracy udzieliła
mediom Anna Majerek, rzecznik prasowy OIP.
Kamil Kałużny, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zorganizował telefoniczne dyżury eksperckie w okręgowym i oddziałowych inspektoratach pracy w Kutnie i Piotrkowie Trybunalskim, o czym informacje
zamieściły gazety „Fakt”, „Dziennik Łódzki”, „Ziemia Piotrkowska”, „Express Ilustrowany” oraz portale internetowe.

W prasie lubelskiej na lokalnych portalach internetowych ukazały się liczne artykuły nt. prowadzonej przez inspekcję kampanii, wraz z informacjami z zakresu prawa
pracy, przydatnymi zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Dyżury eksperckie zorganizowano w redakcjach
„Dziennika Wschodniego” i Radia Lublin. M. in. na pytania
czytelników „Dziennika wschodniego” odpowiadał Bartłomiej Prochowicz, prawnik okręgowego inspektoratu. St.
insp. Iwona Sawicka udzielała porad prawnych słuchaczom Radia Lublin.
W województwie warmińsko-mazurskim na łamach „Gazety Olsztyńskiej” zapoczątkowano cykl obszernych artykułów z poradami prawnymi, które mają się ukazywać systematycznie, także w tym roku. Dotyczą różnorodnych form
zatrudnienia, rodzajów umów o pracę, czasu pracy, wypłaty
wynagrodzenia, legalności zatrudnienia, itp. O kampanii
w Radiu PLUS informowali Jacek Żerański, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Andrzej Słowik,
zastępca okręgowego inspektora pracy – na antenie Radia
Planeta FM.
Czytelnikom „Dziennika Bałtyckiego” doradzała podczas
dyżuru telefonicznego Jolanta Zedlewska, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. „Gdy pracownik ma problemy” oraz „Kiedy wypłata, kiedy urlop” – to
tytuły artykułów, zawierające relacje z rozmów z czytelnikami gazety.
W Opolu w listopadzie i grudniu co tydzień organizowano dyżury eksperckie w redakcji „Nowej Trybuny Opolskiej”,
pod hasłem: „Dobrze radzą”. Ponadto na łamach tej gazety
ukazały się porady prawne udzielane przez ekspertów OIP
w Opolu: „Jak wycofać wypowiedzenie”, „Szef ma zapewnić
pracę”, „Naganę trzeba po roku usunąć z akt”, „Przerwa to
twój czas”. Na antenie Radia Plus Opole insp. Roman Zemanek z OIP wyjaśniał kwestie dotyczące form zatrudnienia,
zwłaszcza w odniesieniu do umów śmieciowych.
W Poznaniu telefoniczny dyżur ekspercki poświęcony
problematyce wynagrodzeń za pracę odbył się w redakcji
„Polska Głos Wielkopolski”, gdzie na pytania czytelników odpowiadała mł. insp. pracy Ewa Groblewska z OIP Poznań.
Do gazety został dołączony dodatek, przygotowany przez
okręgowy inspektorat, w którym umieszczono informacje
dotyczące uprawnień pracowniczych i zasad bezpieczeństwa pracy.
W województwie podkarpackim informacje nt. podstawowych praw pracowników i kampanii prowadzonej przez
inspekcję ukazały się m.in. w gazecie codziennej „Nowiny”
oraz „Super nowościach”. Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy OIP w Rzeszowie dyżurował ponadto w Polskim Radiu
Rzeszów i Radiu VIA oraz współpracował m.in. z radiem WAWA, ESKA, LELIWA oraz portalami internetowymi.
Opracowanie: redakcja
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Piotr Nowak z OIP w Poznaniu, Polska Głos Wielkopolski

Dziennik Łódzki
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w Dzienniku Bałtyckim

Ewa Weśniuk-Cieśla z OIP w Bydgoszczy w Gazecie Pomorskiej

Wojciech Dyląg z OIP w Rzeszowie

Michał Olesiak z OIP w Katowicach w Polskim Radiu Katowice

Jolanta Zedlewska z OIP w Gdańsku

Fakt

w Polskim Radiu Lublin

Kamil Kałużny z OIP w Łodzi

Katarzyna Pietruszyńska z Głównego Inspektoratu Pracy

Iwona Sawicka, Bartłomiej Prochowicz z OIP w Lublinie

Grzegorz Struzik , Magdalena Gaweł z OIP w Krakowie w Dzienniku Polskim

Stella Bujak-Pietrek

Ocena ekspozycyjna na nanocząsteczki
w środowisku pracy

stek w środowisku komunalnym są procesy
spalania, wśród których możemy wymienić
emisję z ciepłowni, elektrociepłowni czy spalanie opału w gospodarstwach domowych.

Całkowicie odmienną grupę cząstek o rozmiarach kilku czy kilkudziesięciu nanometrów stanowią tzw. nanocząstki projektowane, czyli struktury wytwarzane celowo, mają-

Zdrowie w pracy a nanotechnologie

Unikatowe właściwości
nanocząstek stwarzają
szerokie możliwości ich
stosowania, ale jednocześnie stawiane są pytania odnośnie ich
potencjalnego wpływu
na zdrowie. Za toksyczność oraz występowanie
objawów chorobowych
związanych z narażeniem na nanocząstki odpowiadać mogą różne
ich właściwości. Istotnym czynnikiem decydującym o wystąpieniu
efektów zdrowotnych
jest ich stężenie w powietrzu stanowisk pracy
oraz czas narażenia pracownika.

Stosowanie nanomateriałów staje się coraz powszechniejsze w wielu dziedzinach, zarówno nauki jak i przemysłu. Znajdują one
szereg zastosowań w medycynie, elektronice, optyce, teleinformatyce, przemyśle obronnym i innych gałęziach gospodarki. Coraz
częściej też nanocząstki są komponentami
produktów codziennego użytku. Wykorzystywane są m.in. w kosmetykach, w chemii
budowlanej (w zaprawach, fugach, tynkach),
w tworzywach sztucznych i w farmaceutykach. Nadają właściwości antykorozyjne lakierom do metalu oraz tworzą powierzchnie
hydrofobowe na szybach samochodowych.
Dzięki bakteriostatycznym właściwościom nanocząstki są stosowane przy produkcji odzieży dla personelu medycznego, opatrunków,
pościeli, legowisk dla zwierząt. Wskazane
przykłady stanowią jedynie niewielką część
z szerokiego spektrum dostępnych na rynku
produktów zawierających nanokomponenty. Tak wszechstronne zastosowanie nanocząstek możliwe jest dzięki ich specyficznym
właściwościom wynikającym z bardzo małych rozmiarów. Nanocząstki definiowane są
jako obiekty, których przynajmniej jeden wymiar nie przekracza 100 nanometrów.

W zależności od sposobu powstawania,
nanocząstki możemy podzielić na naturalne
oraz pochodzenia antropogenicznego. Obecność w powietrzu naturalnych cząstek o rozmiarach nanometrowych jest rezultatem erozji i rozkładu minerałów bądź związków organicznych. Powstają one również w wyniku
pożarów lasów czy erupcji wulkanicznych.
Zdecydowana większość nanocząstek powstaje jednak na skutek działalności człowieka. Mogą to być celowo zaprojektowane i wyprodukowane cząstki o wielkościach rzędu
kilkudziesięciu nanometrów, jak również produkty uboczne różnorodnych procesów. Te
ostatnie określa się terminem cząstek ultra
drobnych.

Środowisko komunalne
Cząstki ultra drobne, obecne w środowisku miejskim, powstają na skutek działalności człowieka i są wytwarzane jako produkty
uboczne w różnych procesach. Jedną z najbardziej prozaicznych czynności, podczas których powstają cząstki o wielkościach nanometrowych, jest gotowanie i smażenie potraw. Jednak największym źródłem nanoczą-

Aparatura do pomiaru stężenia
masowego, liczbowego i powierzchniowego
nanocząsteczek w powietrzu.
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Punkt usług kserograficznych.
Znaczne ilości cząstek zawarte są w spalinach z silników diesla, gdzie powstają one
na skutek niepełnego spalania oleju napędowego.

Środowisko pracy
W wielu branżach, na różnorodnych stanowiskach pracy, gdzie spotykana jest emisja różnego rodzaju pyłów i dymów, może
jednocześnie występować narażenie na najdrobniejsze cząsteczki. Narażenie na cząstki
ultra drobne w środowisku pracy może dotyczyć osób zatrudnionych w odlewniach żeliwa, w przemyśle wydobywczym, chemicznym, kosmetycznym, spożywczym, włókienniczym, przy produkcji farb i materiałów występujących w postaci proszków. Procesy
technologiczne, podczas których uwalniane
są największe ilości ultra drobnych cząstek
to przede wszystkim spawanie, zgrzewanie,
wulkanizacja, lutowanie a także spalanie paliw w piecach czy silnikach wysokoprężnych.
Do uwalniania nanocząstek może dochodzić
również podczas wykonywania mechanicznych czynności pyłotwórczych jak polerowanie, cięcie czy szlifowanie.

ce zastosowanie w procesach nanotechnologicznych. Nanotechnologia to dziedzina
nauki i techniki, zajmująca się projektowaniem, wytwarzaniem i wykorzystaniem struktur o wielkościach nanometrowych. Wśród
struktur, które są produktami nanotechnologii możemy wymienić nanoproszki, nanowłókna, fulereny, nanorurki, nanokapsułki, liposomy, dendrymery i wiele innych.

Właściwości i ryzyko zdrowotne
Fizyczne i chemiczne właściwości nanocząstek są zdecydowanie inne od tych, jakie
mają cząstki zbudowane z tych samych atomów, ale posiadające większe rozmiary. Nanocząstki mają odmienny kolor, rozpuszczalność, wytrzymałość, aktywność chemiczną
i toksyczność w porównaniu z większymi cząstkami. Cząstki te posiadają bardzo niską masę,
wykazują tendencję do szybkiej agregacji, mogą mieć o kilkaset stopni niższe temperatury
topnienia. Jest to związane ze wzrostem, stosunkiem powierzchni względem objętości nanocząstki. Unikatowe właściwości nanocząstek stwarzają szerokie możliwości ich stosowania, ale jednocześnie stawiane są pytania

Oszacowanie ryzyka
zdrowotnego dotyczącego
osób narażonych na działanie nanocząstek wymaga
dokładnego określenia ekspozycji indywidualnej pracowników na te cząsteczki
w rzeczywistych warunkach pracy.
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Ekspozycja na nanocząstki projektowane może dotyczyć zarówno pracowników zatrudnionych
przy ich produkcji czy obróbce, jak też osób użytkujących nanoprodukty.

odnośnie ich potencjalnego wpływu na zdrowie. Za toksyczność oraz występowanie objawów chorobowych związanych z narażeniem
na nanocząstki odpowiadać mogą różne ich
właściwości. Najważniejsze z nich to rozmiar
cząstek lub agregatów, skład chemiczny, powierzchnia cząstek ze szczególnym uwzględnieniem jej struktury, rozpuszczalność, zwłaszcza w płynach ustrojowych. Ponadto istotnym
czynnikiem decydującym o wystąpieniu efektów zdrowotnych jest stężenie nanocząstek
w powietrzu stanowisk pracy oraz czas narażenia pracownika. Duże znaczenie odgrywa
także droga narażenia, czyli sposób, w jaki nanocząstki mogą dostać się do organizmu człowieka. Najpowszechniejszą drogą narażenia
w przypadku nanocząstek może być układ oddechowy, ale możliwe jest także ich przenikanie do organizmu drogą dermalną bądź pokarmową czy przez spojówki oczu. Spodziewanym rezultatem ekspozycji na bardzo drobne cząstki mogą być takie efekty zdrowotne
jak: podrażnienia dróg oddechowych i oczu,
zaburzenia w funkcjonowaniu śródbłonka naczyń, wrażliwość na infekcje dróg oddechowych, przewlekłe choroby płuc a nawet nowotwory.
Prace dotyczące efektów narażenia na nanocząstki projektowane, których wymiary nie
przekraczają 100 nm, ograniczone są wyłącznie do eksperymentalnych badań prowadzonych na gryzoniach i liniach komórkowych.
Z badań na zwierzętach wynika, że inhalacyjne narażenie na nanocząstki projektowane
może być przyczyną zmian zwłóknieniowych
w drogach oddechowych nawet w przypadku krótkotrwałego narażenia. Możliwe jest

prze miesz cza nie się na no czą stek z płuc
do układu krążenia i poprzez naczynia do innych, czasem odległych tkanek i organów,
w tym również do mózgu, co może skutkować określonymi efektami zdrowotnymi.
Zasadniczym mechanizmem komórkowym, poprzez który nanocząstki mogą przyczyniać się do wywoływania niekorzystnych
objawów zdrowotnych jest stres oksydacyjny spowodowany produkcją wolnych rodników. Odpowiedź w postaci stresu oksydacyjnego może pojawiać się z różną szybkością
w za le żno ści od ro dza ju na no czą stek,
przy czym cząstki metali przejściowych znacznie ten proces przyspieszają. Wolne rodniki
powodują uszkodzenia struktur biologicznych na drodze utleniania lipidów i białek
oraz poprzez oksydacyjne uszkodzenia materiału genetycznego.

Elementy oceny narażenia
Na cząstki naturalne i powstające w sposób przypadkowy np. w procesach spalania,
większość ludzi jest narażona w sposób niemalże ciągły ze względu na ich obecność
w powietrzu środowiskowym. Obecnie jednak coraz częstszym zagrożeniem jest narażenie na nanocząstki, które są produktami
nanotechnologii. Ekspozycja na nanocząstki
projektowane może dotyczyć zarówno pracowników zatrudnionych przy ich produkcji
czy obróbce, jak też osób użytkujących nanoprodukty.
Dotychczasowa wiedza dotycząca zarówno oceny narażenia na nanocząstki występujące na stanowiskach pracy, jak i związanych

z tym skutków zdrowotnych u pracowników
jest bardzo ograniczona. Brak jest szczegółowych przepisów prawnych określających standardy higieniczne, które obowiązywałyby
przy produkcji i stosowaniu nanocząstek, a także norm pomocnych przy ocenie ryzyka zawodowego. Oszacowanie ryzyka zdrowotnego dotyczącego osób narażonych na działanie nanocząstek wymaga dokładnego określenia ekspozycji indywidualnej pracowników na te cząsteczki w rzeczywistych warunkach pracy. Nie stwierdzono jednak, który
parametr ma decydujący wpływ na wystąpienie efektów zdrowotnych, dlatego też nie
wiadomo, czy wskaźnikiem ekspozycji powinna być masa, liczba czy pole powierzchni
cząstek. Dotychczas do oceny narażenia na pyły przemysłowe w środowisku pracy służą
pomiary prowadzone metodą filtracyjno-wagową a rezultatem takiego pomiaru jest stężenie masowe (mg/m3). Jednakże masa może nie stanowić dobrego wskaźnika oceny
w przypadku cząstek ultra drobnych. W przeciwieństwie do stężenia masowego, które jest
niewielkie, stężenie liczbowe nanocząstek
jest w większości przypadków dość wysokie.
Całkowita masa frakcji ultra drobnej pyłu może stanowić mniej niż 1% masy aerozolu, natomiast liczba tych cząsteczek może sięgać
ponad 80% ogółu cząstek wchodzących w jego skład. Ponadto prawdopodobnie to właśnie liczba i powierzchnia cząstek są parametrami, które mogą mieć zdecydowanie
większy wpływ na wystąpienie efektów zdrowotnych niż stężenie masowe.
Oddzielnym problemem badawczym jest
właściwy dobór aparatury pozwalającej na pomiar tak małych cząstek, zarówno w odniesieniu do ich liczby w określonej objętości
powietrza pobranego ze strefy oddychania,
jak i masy cząstek oraz ich powierzchni. Nanocząstki, z uwagi na to, że stanowią bardzo
małą frakcję w całkowitej masie aerozolu, nie
mogą być oznaczane metodami wagowymi.
Ponadto są one zdecydowanie za małe, by
określić je bezpośrednio metodami instrumentalnymi, wykorzystującymi rozszczepienie światła.
Stężenie liczbowe nanocząstek
Podstawową metodą umożliwiającą oznaczenie stężenia liczbowego nanocząstek w powietrzu jest technika bazująca na powiększaniu rozmiaru cząsteczek w atmosferze nasyconych par, najczęściej alkoholu, do wielkości mierzalnej w układzie laserowego liczni-

ka optycznego. Zasadę tę wykorzystują takie
urządzenia jak: kondensacyjny licznik cząstek
– CPC, klasyfikator zróżnicowanej ruchliwości cząstek – DMPS oraz skaningowy klasyfikator cząstek – SMPS. Pomiar stężenia liczbowego nanocząstek z zastosowaniem wskazanych urządzeń odbywa się w czasie rzeczywistym i, w zależności od urządzenia, obejmuje szeroki zakres stężeń (1 – 1 108 cząstek
cm-3) i rozmiarów cząstek (0,002 – 1μm).
Stężenie masowe cząstek
Z uwagi na niedoskonałą sprawność filtrowania i znikomą masę nanocząstek względem ich liczby metoda filtracyjno-wagowa
nie może być stosowana w oznaczaniu stopnia ekspozycji na te cząsteczki. Do pomiaru
stężenia masowego cząstek ultradrobnych
może służyć monitor stężenia aerozolu w powietrzu. Jest to fotometr laserowy, który mierzy w czasie rzeczywistym stężenie aerozolu,
uwzględniając frakcje o określonych wymiarach cząsteczek. Zasada działania tego urządzenia opiera się na pomiarze tłumienia światła laserowego rozproszonego na cząstkach
obecnych w badanej próbce powietrza.
Pole powierzchni nanoaerozolu
Do pomiaru pola powierzchni cząstek odkładających się w płucach służy monitor cząstek aerozoli o średnicach od 10 nm do 1000
nm. Monitor nie mierzy całkowitej powierzchni cząstek zawieszonych w powietrzu, wskazuje jedynie pole powierzchni tych frakcji
cząstek, które potencjalnie odkładają się w rejonie tchawiczo-oskrzelowym lub docierają
do pęcherzyków płucnych. Zasada pomiaru
opiera się na wyznaczeniu pola powierzchni
cząstek uprzednio obdarzonych ładunkiem.

Podsumowanie
Kwestia oceny narażenia oraz określenie
ryzyka zdrowotnego związanego z ekspozycją na nanocząstki podczas ich produkcji i stosowania stanowi istotny problem higieny pracy wymagający dalszych, szczegółowych badań. Szeroko zakrojone prace badawcze powinny obejmować ustalenie metodyki oceny
poziomu ekspozycji na nanocząstki oraz opracowanie wytycznych i norm obowiązujących
przy ocenie narażenia.
dr Stella Bujak-Pietrek
Instytut Medycyny Pracy
im prof. J. Nofera w Łodzi

Przesypywanie
sadzy technicznej.

Za toksyczność oraz występowanie objawów chorobowych związanych
z narażeniem na nanocząstki odpowiadać mogą
różne ich właściwości. Najważniejsze z nich to rozmiar cząstek lub agregatów, skład chemiczny,
powierzchnia cząstek ze
szczególnym uwzględnieniem jej struktury, rozpuszczalność, zwłaszcza w płynach ustrojowych.
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Pod
inspektorską
lupą
Narażenie na porażenie

Kontrola inspektora pracy w firmie budowlanej
HTR BUD, której sześciu
pracowników wykonywało prace przy budowie budynku w centrum
Pasymia, zakończyła się
wstrzymaniem robót
z powodu stwierdzonego narażenia na porażenie prądem.

Podczas kontroli inspektor stwierdził, że
wewnątrz wznoszonego budynku zabudowany został podwójny słup żelbetowy z zawieszonymi przewodami instalacji energetycznej, na którym zamontowana była lampa oświetlenia ulicznego. Słup przechodził
przez posadzkę parteru i stropy pierwszej
i drugiej kondygnacji. Nad stropem drugiej
kondygnacji do słupa energetycznego przymocowane były przewody czynnej napowietrznej linii elektroenergetycznej zasilają-

cej sąsiednie budynki. Przewody te znajdowały się na wysokości ok. 1m nad poziomem
stropu, na którym składowane były materiały do wykonywania dalszych prac – budowy
dachu budynku. W jednym miejscu wisiały
tak nisko, że opierały się o wieniec stropu.
W dniu kontroli inspektor nie mógł jednoznacznie określić rodzaju linii energetycznej.
Przewody znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk pracy na stropie,
w odległości mniejszej niż 5m od wspomnianej
linii, w związku z czym inspektor wydał decyzję zakazującą wykonywania prac lub działalności na stropie najwyższej kondygnacji
w obrębie napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz prac budowlanych wykonywanych wokół budynku w odległości mniejszej niż 5m – do czasu wyłączenia z użytkowania tej linii.
Ponadto inspektor stwierdził, że przy wznoszonym budynku ustawione zostało rusztowanie metalowe ramowe (wysokości 8m i szerokości 15m). Znajdowało się ono bezpośrednio pod czynną linią elektroenergetyczną
znajdującą się ok. 1m od elementów rusztowania. Stanowiska pracy na rusztowaniu znaj-

Inspektor stwierdził, że wewnątrz wznoszonego budynku zabudowany został
podwójny słup żelbetowy
z zawieszonymi przewodami
instalacji energetycznej,
na którym zamontowana była
lampa oświetlenia ulicznego.

dowały się w odległości mniejszej, niż dopuszczalne odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii elektroenergetycznych (wykazanych w rozp. Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. Nr 47,
poz. 401), co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.
Inspektor stwierdził również, że rusztowanie nie zostało uziemione, najwyższy poziom roboczy nie został wyposażony w deski
krawężnikowe, zakotwienie nie zapewniało
stabilności, a na pierwszym poziomie roboczym brakowało poręczy ochronnych.
W związku z tymi ustaleniami inspektor
wydał decyzję wstrzymania eksploatacji rusztowania. Zastosował też wobec pracodawcy,
a właściciela firmy budowlanej karę mandatu w wysokości 1 tys. złotych.
Z dokumentacji OIP Olsztyn
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bardzo ważna, jak i to, żeby każde słowo kierowane do pracodawcy miało swoje pokrycie. Duże znaczenie ma także
współpraca z organizacjami pracodawców wraz z którymi
organizujemy szkolenia. Bardzo sprawdził się też przekaz internetowy oraz pomoc samych inspektorów pracy. Zawsze
na początku roku otrzymują pismo z prośbą o wskazanie
pracodawców kwalifikujących się do udziału w programach
prewencyjnych. Jest ono sygnowane przez kierownictwo
okręgu. Ta aprobata ma ogromne znaczenie.

Nic na siłę
Z Barbarą Czarnek, nadinspektorem pracy,
kierownikiem Sekcji Prewencji
w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Rzeszowie
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Są inspektorzy pracy, którzy twierdzą, że w inspektorskiej praktyce nie da się łączyć prewencji z karaniem.
Czy można osiągnąć równowagę w tak - zdawałoby się skrajnie różnych działaniach?
Jest to zdecydowanie trudne, gdyż kara to niewątpliwie
dolegliwość, z którą niełatwo się pogodzić. Przede wszystkim trudno niektórym pracodawcom zrozumieć, dlaczego
oprócz pokontrolnych zaleceń (które przecież większość
z nich niezwłocznie wykonuje) pojawiają się konsekwencje
finansowe lub postępowanie sądowe. W tych okolicznościach propozycja udziału w programach prewencyjnych
Państwowej Inspekcji Pracy nie wydaje się być najszczęśliwsza i zbyt mile widziana. Najważniejsze jest jednak, aby nie
traktować tego, co się robi w prewencji jak balastu. Założenia np. programu „Zdobądź Dyplom PIP” są dla mnie zupełnie zrozumiałe i przekonują mnie. Uważam, że programy
prewencyjne PIP powinny funkcjonować, bo sprawdzają się.
Świadczy o tym coraz większa z roku na rok grupa pracodawców, którzy zgłaszają się do nich. I tak np. jeszcze sześć
lat temu zaledwie kilku pracodawców małych zakładów podejmowało rozmowy na temat przystąpienia do programów

Jeśli można odstąpić od karania, to pracodawca doceni to i wypełni każde polecenie. Wykona
wszystko, na co zwróci mu uwagę inspektor pracy, bo czuje się bardziej zobowiązany, niż gdyby został ukarany mandatem.
„Zdobądź Dyplom PIP” czy „Promocja standardów bhp”. Obecnie jest ich kilkudziesięciu.
Czy jest jakaś różnica w reakcji pracodawców kiedyś
i dziś na propozycje udziału w programach prewencyjnych PIP?
Kiedyś w ogóle nie reagowali na nasze zaproszenia. Przypuszczaliśmy nawet, że z ich formą jest coś nie tak, dlatego
zmieniliśmy strategię i zaczęliśmy rozmawiać z pracodawcami oraz zapraszać ich do programów prewencyjnych w trakcie szkoleń. Początkowo „zachęcaliśmy” ich trochę na siłę, rozumiejąc jednocześnie, że inspekcja wciąż kojarzy się im
głównie z kontrolą. W ich świadomości mocno tkwiło prze-
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Czy inspektorzy chętnie angażują się w działania prewencyjne?
Nie wszyscy. To jest dla nich dodatkowa praca, a więc
jeszcze większe obciążenie. Mimo tego, coraz więcej inspektorów pracy przekonuje się do prewencji. Widzą, jak pracodawcy biorący udział w programach prewencyjnych są zadowoleni, często dziękują za pomoc i, co najważniejsze,
w ich zakładach jest porządek, a firmy funkcjonują zgodnie
z przepisami. Oczywiście zdarzają się pracodawcy, którzy
wykorzystują tę w pewnym stopniu uprzywilejowaną sytuację. Zobowiązują się np. do naprawienia uchybień, nie robią tego i zasłaniają się udziałem w programie prewencyjnym, gdy dochodzi do sytuacji uzasadniającej kontrolę, a nawet karę.
konanie, że PIP jest urzędem represyjnym. Uważali, że gdy
do zakładu przyjdzie inspektor pracy, by przeprowadzić audyt prewencyjny, to i tak znajdzie coś, za co ukarze pracodawcę. Bardzo trudno było zmienić ten stereotyp. Dotyczył
on również samych inspektorów pracy, którzy nie zawsze rozumieli ideę prewencji. Jako urząd także uczyliśmy się jej, bo
wcześniej nie realizowaliśmy tych zadań w tak szerokim zakresie jak obecnie.
A jaka była pierwsza reakcja, gdy przydzielono Pani
te zadania?
Przyznam, że miałam wątpliwości. Z czasem jednak zaczęłam traktować je jak wyzwanie. Ważne było podejście
kierownictwa okręgu, które w przypadku „Dyplomów PIP”,
przyzwoliło np., by podczas inspektorskiego audytu tylko
w skrajnych przypadkach wyciągać czerwone kartki w postaci mandatów. Chodziło o sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz gdy pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia. Takie zapewnienie miało wpływ na liczbę chętnych deklarujących przystąpienie do programu. To
było swego rodzaju zobowiązanie, które wymagało konsekwencji z obu stron. Kiedyś, kilka lat temu w okręgu jej zabrakło w odniesieniu do innego programu. Nic więc dziwnego, że pracodawcy poczuli się rozgoryczeni. Ta wpadka dużo
nas kosztowała, bo skutecznie zniechęciła pracodawców. Była nauczką, by w przyszłości unikać takich sytuacji, bo one
szkodzą prewencji. Od tamtej pory zmieniliśmy również treść
i styl zaproszenia kierowanego do pracodawców. Podkreślaliśmy np., że: zakład został wytypowany do programu, w którym uczestnictwo jest dobrowolne; że jeśli pracodawca ma
takie życzenie, to zapraszamy na szkolenie, podczas którego
otrzyma również bezpłatne materiały. Ta forma była i jest

A propos karania, czy Pani zdaniem jest skuteczniejsze w osiąganiu celów PIP niż prewencja?
Na pewno prewencja przynosi trwalsze efekty. Jeśli można odstąpić od karania, to pracodawca doceni to i wypełni
każde polecenie. Wykona wszystko, na co zwróci mu uwagę
inspektor pracy, bo czuje się bardziej zobowiązany, niż gdyby został ukarany mandatem. Należy oczywiście pamiętać,
że zawsze znajdą się pracodawcy, których my nazywamy
cwaniakami. Ich trzeba traktować represyjnie, bo tylko kara
odnosi właściwy skutek.
Z prewencją wobec pracodawców generalnie jest tak,
że nie można nią „uszczęśliwiać”. Tu nic nie da się zrobić
na siłę. Pracodawca musi chcieć zadać sobie pewien trud,
by przebrnąć przez poszczególne etapy. Nie może odczuwać żadnej presji, bo to go zniechęca. Przysłowiowe stawianie pod ścianą z pewnością nie jest metodą właściwą
prewencji, gdyż z zasady budzi w każdym sprzeciw. Pamiętam pracodawcę z branży kosmetycznej, który miał sieć salonów. Przyszedł na skargę na inspektora, bo ten – jak
twierdził – skierował go do udziału w jakimś programie,
czym on – co podkreślał – zupełnie nie był zainteresowany,
bo nie miał na to czasu. Wysłuchałam go i spokojnie wyjaśniłam, że oczywiście nie musi przystępować do programu
prewencyjnego, bo nie ma takiego przymusu. Był tak zaskoczony moimi słowami, że gdy dopytał o szczegóły uczestnictwa, to jednak zdecydował się wziąć w nim udział. Zapamiętałam go, bo był bardzo aktywny w czasie szkolenia,
wręcz atakujący. Później, w ciągu kilku miesięcy skorygował w zakładzie pewne uchybienia i przeprowadził samokontrolę. Końcowy audyt inspektorski potwierdził, że zrobił to właściwie.

Czy emocje pracodawców, nie tylko te związane z kontrolą – jak wynika z tej historii – udzielają się także Pani?
Pamiętam taką sytuację, gdy pilotowałam program dotyczący stresu w pracy. Pracodawcy wyjątkowo licznie zgłosili się do udziału. Były to głównie różne korporacje zatrudniające w naszym regionie od kilkuset do kilku tysięcy pracowników. Do każdego z nich wysłałam zaproszenie, a następnie spotykałam się w zakładach, gdzie prowadziłam badania ankietowe oraz szkolenia właśnie na temat stresu.
W jednej z takich firm przyszło kilkadziesiąt osób, które podczas szkolenia ze stresu miały stać. Na moją uwagę manager stwierdził, że ich pracownicy są do tego przyzwyczajeni.
Stanowczo zaoponowałam, że jeśli na sali nie pojawią się
krzesła dla pracowników, to spotkanie się nie odbędzie.

Cieszę się najbardziej z tego, że kolejni pracodawcy przekonali się, że inspekcja pracy pomaga. To dzięki prewencji właśnie pęka bariera,
która wcześniej mocno dzieliła pracodawców
i inspektorów pracy na MY i WY.
W końcu pracownicy poprzynosili swoje krzesła, a na jednym z nich usiadł ów manager. Po spotkaniu przeprosił
mnie, twierdząc, że nie zdawał sobie sprawy z tego, iż po prostu nie można rozmawiać na temat eliminowania stresu
w pracy z ludźmi, którzy stoją. Stworzony w ten sposób dystans jest nie do zniwelowania.
Inspektorowi – kobiecie łatwiej docierać z prewencją
do pracodawców i pracowników?
Nie potrafię tego ocenić. Myślę, że istotne są predyspozycje. Otwartość, łatwość nawiązywania kontaktu, panowanie nad emocjami, cierpliwość. Generalnie, prewencjonistą
musi być osoba przekonana do tej formy działania. Sadzę
też, że powinien to być ktoś, kto lubi ludzi.
Każdego roku OIP w Rzeszowie zaprasza kilkudziesięciu pracodawców, którzy wzięli udział w różnych programach prewencyjnych inspekcji. Co czuje Pani, gratulując im?
Cieszę się, najbardziej z tego, że kolejni pracodawcy przekonali się, że inspekcja pracy pomaga. To dzięki prewencji
właśnie pęka bariera, która wcześniej mocno dzieliła pracodawców i inspektorów pracy na MY i WY. Gdy widzę tych,
którzy przychodzą na doroczne spotkania to jestem przekonana, że im chodzi o to samo, co nam, inspektorom pracy.
Bardzo staram się, żeby były one dobrze przygotowane, by
sprawiały przyjemność. Zapraszamy gości z zewnątrz i artystów, chcemy w ten sposób uatrakcyjnić te spotkania. Pracodawcy mówią, że dobrze jest mieć poczucie, że ktoś docenia włożony przez nich wysiłek. To jest również potwierdzenie, że powoli stajemy się partnerami, którzy mają wspólny
cel – bezpieczne miejsce pracy.
Dziękuję za rozmowę.
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bawełny w najprzeróżniejszych zakątkach świata. Należy pamiętać, że jest to praca w trudnych warunkach: często skrajnych temperaturach, z narażeniem na kontakt z pestycydami,
niskopłatna bądź w ogóle niewynagradzana, przy złym wyżywieniu i w niedopuszczalnych warunkach sanitarnych. Oprócz
wspomnianych gałęzi gospodarki, 14 milionów dzieci na świecie pracuje w przemyśle. Jedna z najcięższych form pracy
dzieci to praca w górnictwie i przy wydobyciu złota i szmaragdów w Kolumbii, diamentów na Wybrzeżu Kości Słoniowej,
węgla w Mongolii. Dzieci pracują też nielegalnie w gospodarstwach domowych, gdzie często padają ofiarą przemocy fizycznej, psychicznego znęcania i seksualnego wykorzystywania a także w hotelarstwie, gastronomii i sprzedaży.

Raz, dwa, trzy
do pracy pójdziesz ty!
Nielegalna praca dzieci. Odkąd uświadomiono sobie możliwości czerpania zysków
wynikające z tej formy wykorzystywania
dzieci, czyli w rozumieniu Konwencji nr 182
Międzynarodowej Organizacji Pracy,
wszystkich osób poniżej osiemnastego roku życia, skala tego zjawiska jest z roku
na rok coraz większa.
Przede wszystkim uwagę zwracają spojrzenia: zmęczone, pozbawione blasku, dalekie od beztroski, smutne. Jak
gdyby towarzyszyły im myśli dorosłe, krążące wokół odpowiedzialności, naznaczone rozczarowaniem. To spojrzenia
kliku dziesięcio-, może dwunastoletnich dziewcząt, które
na początku dwudziestego stulecia fotograf Lewis Hine,
zastał przed budynkiem fabryki należącej do firmy Bibb
Mfg. Co. w Macon w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Od kilku lat pracowały tam przy produkcji
tekstyliów. Podpis pod zdjęciem głosi: „Oblicza straconej
młodości”.
Podobny obraz, ale tym razem współczesny, pokazuje dwie
dziewczynki z Azji, których zadaniem jest przenoszenie cegieł
w miejscu budowy. Jedna układa drugiej na głowie gotowy
do przeniesienia stosik cegieł. Na ich twarzach maluje się ból
fizyczny, ale też determinacja, aby dobrze wykonać powierzone zadanie. Przecież tak dużo od tego zależy.
Według najnowszych szacunków MOP, w przybliżeniu
215 milionów dzieci na całym świecie angażowanych jest
do nielegalnej pracy, w tym 115 milionów wykonuje prace
szczególnie niebezpieczne: ciężkie prace fizyczne w trudnych warunkach, staje się niewolnikami za długi, odrabia
pańszczyznę pod przymusem, jest rekrutowanych do udziału w konfliktach zbrojnych.

Początek zmian?
Zatrudnianie dzieci do prac w kopalniach, hutach szkła,
firmach produkujących tekstylia, w rolnictwie, przy pracach
domowych czy roznoszeniu gazet w Stanach Zjednoczonych było powszechne już na początku XX stulecia, a nawet
wcześniej. Pracowały wówczas głównie dzieci z rodzin biednych i imigranckich. Z czasem, wśród rodziców i działaczy
społecznych zaczął narastać sprzeciw wobec tego rodzaju
praktyk. Już w 1832 r. związki zawodowe w Nowej Anglii
opowiedziały się zdecydowanie przeciwko pracy dzieci, motywując swój postulat poważnym zagrożeniem zdrowia dzieci. W 1836 r. w Stanach Zjednoczonych wprowadzone zosta-
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Dziecięcy żołnierze

Uzbek - German Forum For Human Rights

ły wymagania co do minimalnego wieku pracujących. Stan
Massachusetts wprowadził obowiązek szkolny na okres minimum 3 miesięcy w roku dla dzieci poniżej 15. roku życia
pracujących w fabrykach. Wraz z utworzeniem w 1904 r. Narodowego Komitetu na Rzecz Pracy Nieletnich, rozpoczęła
się zdecydowana ogólno-amerykańska kampania zmierzająca do uregulowania kwestii pracy dzieci na szczeblu federalnym. W 1938 r. działania te zaowocowały pierwszą w historii ustawą federalną, która określiła m.in. czas pracy oraz
minimalny wiek zatrudnianych pracowników.
Od tamtej pory istnieje co prawda zgodność co do tego,
że standardy pracy powinny być respektowane, jednak rzeczywistość światowej gospodarki utrudnia przestrzeganie
tych zasad. Globalna konkurencja, wolny handel, pożyczki
udzielane krajom rozwijającym się m.in. przez Bank Światowy to tylko niektóre z czynników spowalniających proces reform w zakresie pracy dzieci w dobie, gdy w tej skomplikowanej siatce globalnych ekonomicznych zależności jedne
z państw oferują a inne poszukują niższych kosztów pracy,
często wbrew jej standardom. Towarzyszą temu rosnące dysproporcje w statusie społecznym obywateli. Należy pamiętać, że większość populacji na świecie jest biedna a więc nie
ma możliwości kształcenia dzieci czy uzyskania źródeł dochodu. W takiej sytuacji pracujące dziecko staje się często
głównym żywicielem rodziny.
W związku z tym, że gospodarki najbiedniejszych państw
bazują na eksporcie produktów żywnościowych, to właśnie
w sektorach związanych z żywnością najczęściej odnotowywane są przypadki pracy dzieci. W przybliżeniu 60% z nich zatrudnianych jest do prac w rolnictwie, rybołówstwie, myślistwie, leśnictwie a także przy zbiorach owoców, warzyw i np.

Odrębną formą wykorzystywania pracy dzieci o charakterze zdecydowanie przestępczym jest dziecięca prostytucja oraz werbowanie dzieci jako żołnierzy uczestniczących
w konfliktach zbrojnych. Ostatni z wymienionych procederów zakrojony jest na szeroką skalę zwłaszcza w Birmie, azjatyckim państwie, w którym odnotowano największą liczbę
„dziecięcych żołnierzy” na świecie. Według danych Human
Rights Watch, nawet 35% do 40% birmańskiej armii mogą
stanowić osoby poniżej osiemnastego roku życia. Szokujące
wyznania byłych dziecięcych żołnierzy HRW zebrała w opublikowanym w 2002 r. raporcie pod angielskim tytułem „My
Gun Was As Tall as Me”. Dowodzi on m.in. nieprawdy oficjalnego stanowiska birmańskiej armii, zgodnie z którym jej żołnierze to rzekomo wyłącznie dobrowolni rekruci, którzy osiągnęli wymagany wiek osiemnastu lat. Zdaniem byłych birmańskich żołnierzy rekrutowanych nawet już jako jedenastoletnie dzieci, powszechnymi praktykami towarzyszącymi
werbunkowi i obecnymi podczas wykonywania służby są
szantaż, zastraszanie, przemoc fizyczna, zaniżanie płacy bądź
jej wstrzymywanie, głodzenie. „Gdy dotarliśmy [na miejsce
zbiórki rekrutów], żołnierze zadali nam pytanie, »Chcecie

wstąpić do armii czy wrócić do domu?« Wielu z nas powiedziało, że chce wrócić do domu. Tych, którzy to powiedzieli,
czyli trzydziestu-czterdziestu z nas, rozebrano do naga, zamknięto w odosobnieniu. Do jedzenia dostaliśmy tylko trochę ryżu (…) W pokoju wielkości tego [cztery do pięciu metrów kwadratowych], było nas mniej więcej sześćdziesięciu(…) Nie sądzę, aby którykolwiek z nas miał więcej niż
osiemnaście lat. (…) Nie mogliśmy spać. W pomieszczeniu,
w którym przebywaliśmy były szczury i mrówki (…) Jako toaletę wykopano nam otwór w ziemi i przykryto go drewnianą pokrywą (…) Panował tam okropny smród (…) Niektórzy
z kolegów płakali (…) Dwóch lub trzech chłopców zachorowało i zmarło.” (Than Aung, zwerbowany do birmańskiej armii w 1997 r. w wieku czternastu lat; fragment wypowiedzi
pochodzi z raportu HRW z 2002 r. „My Gun Was As Tall As
Me”). Takie przykłady można mnożyć.

12 czerwca
Co na to społeczność międzynarodowa? W obliczu zatrważających statystyk, podejmowane w skali międzynarodowej działania wydają się być kroplą w morzu. Prowadzone są jednak systematycznie i z roku na rok angażują coraz
większą liczbę uczestników, przynosząc tym samym coraz
lepsze rezultaty.
Jedną z największych międzynarodowych inicjatyw na rzecz
przeciwdziałania pracy dzieci są coroczne obchody w dn.
12 czerwca Światowego Dnia Przeciwko Pracy Dzieci. Instytucją patronującą wydarzeniu organizowanemu systematycznie od 2002 r. jest Międzynarodowa Organizacja Pracy
która ustanowiła Konwencję Nr 182 dotyczącą zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych
form pracy dzieci (1999) a także Konwencję Nr 138 odnoszącą
się do najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia
(1973) – obydwie ratyfikowane przez Polskę.
Co roku obchodom towarzyszy inne hasło. W ubiegłym
roku motyw przewodni brzmiał: „Prawa człowieka a sprawie-
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dliwość społeczna. Połóżmy kres pracy dzieci!” W trakcie
spotkań omawiana była m.in. sprawa ochrony dzieci przed koniecznością wykonywania pracy i naruszania fundamentalnych praw człowieka. Podczas obchodów sprzed dwóch lat
wytyczono strategię działań służących eliminacji najgorszych
form pracy dzieci. W tym roku określono sposoby ich realizacji tak, aby do roku 2016 możliwe było osiągnięcie założonego celu. To oczywiście scenariusz optymistyczny, bo chociaż
zda niem MOP w la tach
2004-2008 liczba dzieci wykorzystywanych do pracy
zmniejszyła się o 3%, załamanie gospodarcze w kolejnych latach realnie oddaliło szansę na terminową realizację pierwotnych założeń. Nie zmien nie jed nak
12 czerwca pozostaje okazją do pozyskania uwagi
światowej opinii publicznej
dla tego problemu i zaangażowania jej w konkretne
działania.

mocy Prawnej im. Haliny Nieć we współpracy z Komendą
Wojewódzką Policji w Krakowie w październiku i listopadzie 2010 r. Akcja miała charakter informacyjno-prewencyjny i bazowała na publikacji ulotek i plakatów.
W Polsce zorganizowano także szereg akcji adresowanych
do polskiej młodzieży podejmującej wakacyjną pracę za granicą m.in. kampanię Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
z czerwca 2010 r. „Nie Ufaj BezGraniCznie”, uświadamiającą
młodzieży z suwalskich szkół średnich możliwe zagrożenia towarzyszące podejmowaniu wakacyjnego zatrudnienia za granicą czy podobną akcję o charakterze prewencyjnym pod hasłem „A miałaś być kelnerką”, zaproponowaną przez Komendę
Wojewódzką Policji w Szczecinie i Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego.
Kampanią ukierunkowaną już konkretnie na przeciwdziałanie pracy dzieci była ta organizowana przez globalną sieć
organizacji i osób zaangażowanych w eliminację komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej oraz handlu dziećmi (ECPAT) we współpracy z The Body Shop. Produktem towarzyszącym kampanii był krem
do rąk opatrzony logo Soft hands. Kind heart [Miękkie dłonie. Dobre serce.- przyp. aut.]. Dochód z jego sprzedaży
na terenie Polski przekazany został lokalnej organizacji wspierającej ECPAT – Fundacji Dzieci Niczyje.

Dzieci niczyje?
Opróżnić wannę łyżeczką
Także w Polsce, która poprzez ratyfikację konwencji
MOP zo bo wią za ła się
do podjęcia działań na rzecz
eliminacji najgorszych form
pra cy dzie ci, dzie je się
pod tym względem wiele.
Z uwagi na położenie geograficzne, jesteśmy nie tyle
rynkiem docelowym handlu ludźmi, w tym dziećmi
m.in. do pracy, ale przede
wszystkim tzw. krajem tranzytowym, przez który przebiegają szlaki przemytu niele gal nych imi gran tów,
w tym dzieci, głównie z Ukrainy, Białorusi, Afganistanu,
Gruzji, Czeczenii, Rumunii,
Mołdawii i Wietnamu. Pomocą dzieciom, nielegalnie
przekraczającym granicę Polski często bez opiekunów zajmuje się w naszym kraju, w ramach Programu „Dzieci bez
Opieki w Europie” Fundacja Dzieci Niczyje, która organizuje
im opiekę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub
rodzinach zastępczych. Jedną z przyczyn nielegalnego pobytu dzieci cudzoziemskich w Polsce jest ich wykorzystywanie do pracy. Wśród form takiego wykorzystywania jest żebractwo dzieci, walkę z którym prowadziło w ramach Małopolskiej Kampanii Przeciwko Handlowi Dziećmi Centrum Po-
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Pomimo mnogości inicjatyw podejmowanych w kraju
i na świecie, globalny zasięg problemu pracy dzieci przy jednoczesnej złożoności czynników o charakterze lokalnym
uniemożliwiają a na pewno skutecznie spowalniają jego wyeliminowanie. W negatywnych statystykach prym wiedzie
region Azji i Pacyfiku, gdzie według danych MOP pracują
aż 122,3 mln dzieci w wieku 5-14 lat. Drugim w kolejności
kontynentem pod względem skali i uporczywości zjawiska
jest Afryka. Zarówno w Azji, jak i w Afryce chyba najpoważniejszą przeszkodą utrudniającą walkę z nim, oprócz ubóstwa, niestabilnej sytuacji politycznej czy konfliktów wewnętrznych jest mentalność społeczeństwa, które na pracę
dzieci pozwala, bo nie widzi w niej niczego złego. Nawet,
gdy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach liczba pracujących
dzieci maleje, we wspomnianych wyżej rejonach globu statystyki ani drgną jeżeli akurat nie ulegają dalszemu pogorszeniu. Zdaniem Brigitte Poulsen, specjalisty z ramienia MOP
w Zambii: „To tak jakby próbować opróżnić wannę łyżeczką,
podczas gdy kurek jest odkręcony”. Właśnie dlatego, zgodnie z apelem Dyrektora Generalnego MOP Juana Somavii,
temat powinien pozostać priorytetem w debacie publicznej,
której towarzyszyć muszą działania indywidualne i zbiorowe
w skali międzynarodowej. Nam pozostaje się w nie, choćby
w skali lokalnej, włączyć a z raportem MOP zapoznać w 2016 r.
Oby statystyki w nim ujęte były, zgodnie z planem, bardziej
optymistyczne.
Agnieszka Wiąckowska
Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP

Z inspektorską kolędą
Był św. Mikołaj, była kolęda, byli inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. W Tarnogrodzie 18 grudnia
ub.r. spotkali się z włodarzami miasta, jego
mieszkańcami, przedstawicielami KRUS-u,
a przede wszystkim z dziećmi, które wzięły
udział w konkursie plastycznym pn. „Bezpiecznie na wsi”.
Było to kolejne spotkanie, będące kontynuacją autorskiego projektu promocyjno-prewencyjnego pn. „Mikołajki
z Państwową Inspekcją Pracy”. Wcześniejsze odbywały się
w podlubelskich gminach i małych miasteczkach, w środowiskach związanych z rolnictwem, które wciąż na tych terenach jest bardzo wypadkowe.
Gospodarzem ostatniego świątecznego kolędowania był
burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Struż, który, witając gości
w lokalnym Ośrodku Kultury, nie ukrywał zadowolenia z wyboru miejsca oraz rangi uroczystości, której przesłaniem jest
bezpieczeństwo w rolnictwie.
Niezmiennie od kilku lat w tym świątecznym czasie największą radość, i to nie tylko najmłodszym, przynosi św. Mikołaj. Znów wcielił się w niego nadinspektor z Zamościa
i szef tego Oddziału Piotr Skwarek. Profesjonaliści mogliby
się uczyć od niego, jak oczarować dzieci i sprawić, by zawsze
wierzyły w św. Mikołaja, który oprócz tego, że rozdaje prezenty, mówi jak bezpiecznie bawić się i pomagać w gospodarstwie rolnym.
Dzieci są znakomitymi obserwatorami rzeczywistości także tej, która dotyczy pracy na wsi. Nie zawsze bezpiecznej,
a bywa, że wykonywanej zupełnie bez wyobraźni. Widać to
doskonale na kolorowych pracach dzieci, zrobionych różnymi technikami plastycznymi. Dojrzałość refleksji i trafność

Fot. Tomasz Abramczyk
spostrzeżeń może zadziwiać, gdyż gros przedstawionych sytuacji wręcz poraża prawdziwością. Dotyczą one różnego
rodzaju zdarzeń, często kończących się wypadkami i rozmaitymi urazami. Od upadków po pochwycenia przez maszyny
rolnicze.
Szukając nowej formuły, w której prewencja w rolnictwie najlepiej trafiałaby do jej adresatów, czyli dzieci, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie pomyślano o mikołajkowo-kolędowych spotkaniach, poprzedzanych pogadankami w szkołach i konkursem plastycznym na temat bezpieczeństwa w środowisku wiejskim. Pomysł spodobał się i znalazł zwolenników
wśród partnerów inspekcji pracy, takich jak władze samorządowe czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Spotkania z dziećmi są dużym wyzwaniem dla inspektorów pracy, którzy muszą się do nich szczególnie starannie
przygotować. Muszą one mieć interaktywny charakter, by
dzieci chciały w nich uczestniczyć. Są ciekawe świata i ludzi,
szczere i otwarte. Choć nie zawsze wiedzą, co to jest inspekcja pracy, to ich pierwszy kontakt z inspektorami dzięki tym
spotkaniom kojarzy się bardzo pozytywnie. Inspektor Skwarek twierdzi, że są one świetnymi ambasadorami w środowisku wiejskim opartym na tradycji i rodzinie, bo to dzieci właśnie często mają większą siłę przekonywania niż ktokolwiek
inny. Sami, zaniosą je w dorosłe życie.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Ręka w mieszalniku
W większości protokołów z wypadków przy pracy nie stwierdza się, iż ich
przyczyną było nieprzestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa
pracy lub naruszenie przez
poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony
zdrowia i życia, spowodowane przez niego umyślnie
lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Mieszadło, które skaleczyło rękę obróciło
się prawie o 360°, pokonując po obwodzie
ok. 300 cm. Ponadto obrót mieszadła potwierdzają plamy krwi znajdujące się na wewnętrznej powłoce zbiornika po przeciwległej jego stronie, która została naniesiona
z mieszadła raniącego rękę przez siłę odśrodkową. Pracownica, która udzielała pierwszej pomocy poszkodowanemu, oświadczyła, że lewa jego dłoń była w kremie, a nie
prawa.
Gdyby poszkodowany zblokował wyłącznik krańcowy prawą dłonią poprzez naciśnięcie dźwigni, to w przypadku zdjęcia tej dłoni
z dźwigni nastąpiłoby prawie natychmiastowe zatrzymanie obracającego się mieszadła
(fot. 3.).

Wnioski
Wyłączając wypadki przy pracy spowodowane stanem zdrowia pracowników (zasłabnięcia, omdlenia, stanu psychofizycznego w danym dniu, itp.) przyczynami większości z nich są niewłaściwe procesy pracy,
w tym organizacja pracy i stan techniczny
maszyn oraz urządzeń. Należy do nich również niewłaściwe wykonywanie pracy przez
pracowników oraz niestosowanie ochron zbiorowych i indywidualnych. Pomimo tego,
w więk szo ści pro to ko łów z wy pad ków
Fot. 3.

Prawdopodobnie przyczynia się do tego
obowiązujący system prawny w zakresie wypłacania odszkodowań z tytułu uszczerbku
na zdrowiu oraz niezaliczanie nieprawidłowo przeprowadzonego postępowania powypadkowego do wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Niejednokrotnie zapisanie
w protokole powypadkowym rzeczywistych
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przyczyniłoby się do podniesienia pracodawcy składki na ubezpieczenie wypadkowe lub pozbawiłoby poszkodowanego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.
Inspektorzy pracy kontrolując od wielu lat
wypadki przy pracy, stwierdzają nieprawidłowości w ustaleniach rzeczywistych okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Kierują wówczas wystąpienia do pracodawców,
na ogół bez większych rezultatów, ponieważ
nieuwzględnienie wszystkich okoliczności
wypadku oraz nieustalenie rzeczywistych lub
wszystkich przyczyn wypadków przy pracy
nie jest wykroczeniem przeciwko prawom
pracownika. Przy wypadkach ze skutkiem
śmiertelnym, zbiorowych lub ciężkich, tj. kiedy wypadkiem interesuje się prokuratura i inspektorzy pracy, stwierdza się dokładniejsze
postępowanie powypadkowe prowadzone
przez pracodawców.
W mojej ocenie dotychczasowe działania
inspektorów pracy zmierzające do poprawy
Fot. 4.

Fot. 3. Wyłączony wyłącznik
krańcowy.
Fot. 4. Załączony wyłącznik
krańcowy.

przy pracy nie stwierdza się, iż ich przyczyną
było nieprzestrzeganie przez pracodawcę
przepisów prawa pracy lub naruszenie przez
poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa.
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w postępowaniu powypadkowym prowadzonym przez pracodawcę nie przynoszą oczekiwanych efektów i trudno spodziewać się
ich bez zmian w obowiązujących przepisach.
Piotr Demczuk
OIP Lublin
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Szanowni pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy
W związku z wnioskiem Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników PIP, zawierającym postulat zlikwidowania formy drukowanej czasopisma „Inspektor Pracy” i ograniczenia go do wersji elektronicznej zwracaliśmy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytanie:
1. W jakiej formie chciał(a)by Pan(i) otrzymywać czasopismo „Inspektor
Pracy”?
A) w formie drukowanej za pośrednictwem okręgowego inspektoratu
pracy
B) w formie elektronicznej,
C) nie jestem zainteresowany(a) otrzymywaniem czasopisma „Inspektor
Pracy” w jakiejkolwiek formie.
Uwaga. Jeśli chce Pan(i) otrzymywać zarówno wersję drukowaną, jak
i elektroniczną, to proszę w odpowiedzi wpisać A i B.
Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w ankiecie.
W związku z pytaniami informujemy, że koszty związane z wydrukowaniem i kolportażem „Inspektora Pracy”, przy obecnym nakładzie 2 tys. 900
egzemplarzy, wynoszą 5 tys. 437 zł. W kwocie tej zawierają się koszty stałe
(wszystko poza papierem), które stanowią 80% i wynoszą 4 tys. 350 zł
Jednocześnie przypominamy, że miesięcznik PIP ukazuje się od 84 lat.
Jest najdłużej wydawanym pismem branżowym. Stanowi wizytówkę urzędu, co potwierdzają czytelnicy w listach do redakcji.
Wśród 160 odbiorców zewnętrznych, do których trafia „Inspektor Pracy”
w wersji papierowej, są nie tylko Kancelaria Prezydenta RP, ministrowie, ale
również biblioteki publiczne, za pośrednictwem których z miesięcznika mogą korzystać wszyscy. Tak jest, a świadczy o tym m.in. korespondencja z rożnych placówek bibliotecznych z podziękowaniami i prośbami o kontynuację przesyłania wersji papierowej „IP” (kopie pism do wglądu). Niemal każdego tygodnia do redakcji zwracają się też osoby zainteresowane wykupieniem prenumeraty miesięcznika.
(Red.)
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Ręka w mieszalniku
W czasie kontroli spółki
ARTUR, Zakładu Produkcyjnego w Radzyniu
Podlaskim, związanej
z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku
przy pracy, inspektor
pracy stwierdził inne
okoliczności wypadku,
niż zostały ustalone
przez zespół powypadkowy powołany przez
pracodawcę.

Podczas obsługi zbiornika 500 l., typ 15100” (rok produkcji 2001, nie oznakowanego
znakiem CE, posiadającego deklarację zgodności), nazywanego w zakładzie „konszą” (fot. 1
i 2), doszło do wypadku, w wyniku którego pracownik został zraniony w przedramię prawej
ręki przez mieszadło znajdujące się wewnątrz
zbiornika.
Maszyna przeznaczona była do mieszania
z równoczesnym podgrzewaniem gęstych produktów z jednoczesnym zgarnianiem ich ze ścianek zbiornika, który od góry zakryty był dwoma pokrywami. Posiadały one wyłączniki krańcowe (fot. 3 i 4), zblokowane z pokrywami.

Ustalenia pracodawcy
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez
zespół powypadkowy, poszkodowany chciał
opróżnić zbiornik ze znajdującego się w nim
kremu. Podniósł pokrywę zbiornika i włożył
tam prawą rękę, co spowodowało, że obracające się siłą bezwładności mieszadło docisnęło przedramię do obudowy zbiornika, powodując urazy. Należy nadmienić, że protokół
z ustalania okoliczności i przyczyn wypadku
Fot. 1. Zbiornik.

1 – Wyłącznik krańcowy
pokrywy (zblokowany).
2 – Mieszadło, które zraniło
pracownika.
3 – Rura odprowadzająca
krem.
Strzałka – kierunek obrotu
mieszadła.

tować się z poszkodowanym, gdyż ten przebywał na zwolnieniu lekarskim.
W wyniku podjętych czynności inspektor
pracy ustalił okoliczności wypadku.
Poszkodowany za pomocą folii samoprzylepnej leżącej na posadzce przy maszynie
zblokował wyłącznik krańcowy odcinający
napęd po podniesieniu pokrywy. Następnie
podniósł pokrywę i podczas ruchu mieszadła
włożył lewą dłoń do zbiornika z rozpuszczonym
kremem, w celu sprawdzenia, czy krem spływa do instalacji. (fot. 1, szczegół 3). Prawdopodobnie w czasie tej czynności prawą dłonią
oparł się o zbiornik, a podczas szybkiego wyjmowania lewej ręki ze zbiornika, tak by zdążyć
przed obracającym się mieszadłem, prawa
ręka ześlizgnęła się z obudowy zbiornika
i wpadła do środka. Została zraniona przez poruszające się mieszadło.
W ocenie inspektora pracy przyczyną wypadku przy pracy było nieprzestrzeganie przez
poszkodowanego przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy przy obsłudze urządzenia,
a wręcz lekceważenie zagrożeń. Poszkodowany pracował na stanowisku kierującego pracownikami i posiadał około 8-letni staż pracy,
Fot. 2. Mieszadło,
które zraniło pracownika.
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przy pracy pracodawca zakończył po zapoznaniu się z ustaleniami inspektora pracy.
Pracodawca uznał za przyczynę wypadku
nieuwagę poszkodowanego i pośpiech.

Zdaniem inspektora pracy
W dniu wypadku na terenie zakładu pracy
była policja oraz inspektor pracy, który dokonał wstępnych ustaleń. W czasie kontroli związanej z wypadkiem nie mógł jednak skontak-

w tym również jako kierownik zmianowy
i mistrz linii produkcyjnej, co wyklucza nieznajomość zagrożenia jako przyczynę wypadku.
W dniu wypadku inspektor pracy z przedstawicielami policji dokonali kilku prób i ustalili, że wyłącznik krańcowy (zblokowany z pokrywą) był sprawny. Po wyłączeniu zasilania napędu mieszadła, przy ilości kremu znajdującego się w zbiorniku, mieszadło zatrzymywało się
całkowicie po przebyciu ok. 20-25 cm.
Dokończenie na stronie 30.

