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Słowacka inspekcja pracy
Nielegalne zatrudnienie
cudzoziemców
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie
ich sprawców należy do nowych zadań Straży Granicznej. O uzasadnionym podejrzeniu popełnienia tych
przestępstw inspektor
pracy powinien niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę straży
lub prokuraturę.
Jeszcze raz o służbie bhp
Inwestycja w bezpieczeństwo
Niemal przez pół roku grupa pracowników z Sarzyny zapoznawała się
z funkcjonowaniem i obsługą nowoczesnych urządzeń instalacji. Wcześniej byli oni przyzwyczajeni
do klasycznych rozwiązań aparaturowych, opartych na ręcznym sterowaniu. Posługiwali się prostymi
rozwiązaniami zaworów, mierników
i urządzeń pomiarowych. Teraz
wszystko jest programowane i zautomatyzowane.

W symbiozie ze środowiskiem
Falochron osłonowy
w Świnoujściu
O tym, jak ważne są dla kierownictwa budowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, świadczą choćby
niektóre koszty, jakie od początku
budowy zostały poniesione w związku z poprawą warunków pracy. Już
przy organizacji placu budowy wydano 758 000 zł.
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Nie doceniono zagrożenia
IP-ek we wrocławskiej Sorbonie

Niefrasobliwy rozładunek
Uderzony wyrwaną przez wysokie
ciśnienie klapą cysterny pracownik
doznał urazu głowy i innych poważnych obrażeń. Jak ustalił inspektor,
cysterna nie była przeznaczona do przewożenia materiału niebezpiecznego, który do niej wlano.

Na posiedzeniu 22 stycznia br. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz dotyczący powołania Dawida Barana na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie.
Od kwietnia ub. r. pełnił on obowiązki szefa okręgu, wcześniej był jego rzecznikiem
prasowym. Rada przyjęła także sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. oraz zatwierdziła plan pracy na rok bieżący.
W roku sprawozdawczym członkowie ROP odbyli
13 posiedzeń plenarnych, zebrali się na 31 posiedzeniach
zespołów problemowych, podjęli 28 uchwał w sprawie
przyjęcia stanowisk i opinii. Stanowiska te kierowane były do marszałka Sejmu, komisji sejmowych i senackich,
resortów, a także urzędów i instytucji współpracujących
z radą. Spośród 61 zawartych w nich wniosków zrealizowane zostały 43.
Jak podkreślił zastępca przewodniczącego ROP Stanisław Stolorz, w porównaniu z wcześniejszym okresem
od dwóch lat występuje zdecydowana poprawa w zakresie udzielania odpowiedzi na wystąpienia rady. W latach 2007-2010 zdarzało się, że adresaci nie odpowiadali
na połowę z nich. Ostatecznie zaczęli udzielać odpowiedzi na wszystkie wystąpienia, ale dopiero po skierowaniu do nich w 2010 r. pism interwencyjnych przez ówczesnego sekretarza rady.
Do ROP wpłynęło w 2012 r. blisko 80 skarg, zarówno
od osób fizycznych, jak i organizacji związkowych. Treść
niektórych zawiadomień w rzeczywistości zawierała pytania o wykładnię prze pisów prawa pracy. Wpływały
także do wiadomości rady skargi do innych organów władzy i administracji państwowej. „Skarżyły się” ponadto osoby, które systematycznie ślą do rady pisma w różnych

sprawach. Zainteresowani byli na bieżąco informowani
o przebiegu rozpatrywania i wyjaśniania spraw poruszanych w skargach.
W planie pracy ROP na 2013 r. znalazły się m.in. tematy dotyczące: wypadków przy pracy i chorób zawodowych, legalności zatrudnienia, edukacji w dziedzinie bhp,
opieki zdrowotnej nad pracownikami, bezpieczeństwa
pracy w transporcie i na kolei.
W po sie dze niu, któ re mu prze wod ni czy ła po seł
Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wzięli udział: Iwona
Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy, z za stęp ca mi
Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem oraz
kandydat na okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie Dawid Baran.
Donat Duczyński

Jeszcze raz o służbie bhp
Istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy
niepodporządkowanie służby bhp bezpośrednio pracodawcy lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego u pracodawcy stanowi przedmiot
regulacji nakazowej inspektora pracy i czy przyjęcie
rozwiązań organizacyjnych w skarżącym podmiocie
narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Wiadomości
nie tylko z kraju

Międzynarodowe warsztaty

Zakłady chemiczne

W siedzibie Krajowego Instytutu Pracy, Zatrudnienia i Szkoleń Zawodowych (INTEFP) w Strasburgu odbyły się 22 i 23 stycznia br. międzynarodowe warsztaty sektorowe poświęcone budownictwu, zrealizowane w ramach projektu „Delegowanie pracowników. Usprawnienie współpracy między partnerami społecznymi i organami administracji publicznej w Europie”, którego koordynatorem jest INTEFP. W warsztatach brali udział przedstawiciele europejskich federacji budowlanych, organizacji przedsiębiorców, związków zawodowych, administracji publicznej oraz instytucji naukowych z Francji,
Belgii, Luksemburga, Rumunii, Danii i Polski. Uczestnicy warsztatów

W Kędzierzynie-Koźlu 10 i 11 stycznia br. odbyło
się ogólnopolskie spotkanie służb zaangażowanych w kontrolę bezpieczeństwa w zakładach
branży chemicznej. Gospodarzem była Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. W spotkaniu
udział wzięli reprezentanci zakładów chemicznych oraz przedstawiciele instytucji kontrolnych:
Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży
Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska. Omawiano zakres wspólnych działań kontrolno-prewencyjnych w zakładach branży chemicznej w roku bieżącym. Będą nimi objęte wybrane przedsiębiorstwa branży chemicznej zaliczane do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Podczas konferencji
przedstawiciele przedsiębiorstw chemicznych,

Targi BUDMA 2013
Ponad 1000 wystawców z 35 krajów zaprezentowało się na Międzynarodowych Targach Budownictwa „BUDMA 2013” w Poznaniu, które odbyły się w dniach od 29 stycznia do 1 lutego br. Targom towarzyszyły pokazy, prezentacje, seminaria i m.in. konferencja „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – profesjonalizm na budowie”,
przygotowana przez OIP w Poznaniu przy współpracy z Polską Izbą Gospodarczą
Rusztowań. Dobre praktyki, na przykładzie firmy „Hochtief Polska” S.A. Oddział w Poznaniu, przedstawił Paweł
Jóźwiak, kierownik budowy
hali nr 15 Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Prowadzona przez niego budowa
zdobyła I miejsce w konkursie PIP „Bu duj bez piecz nie”2012. Z kolei Eugeniusz
Radniecki, koordynator BHP
w spółce „SKANSKA”S.A. Oddział w Poznaniu, przedstawił dobre praktyki wdrożone w firmie, która również
zdobyła równorzędne I miejsce w tym konkursie za budowę Centrum Innowacji w Logistyce w Poznaniu. Zasady
profesjonalnego montażu i demontażu rusztowań omówił Tomasz Sobczyk, pracownik specjalistycznej firmy „BIS Plettac”. W konferencji uczestniczyli m.in. Leszek
Zając, zastępca głównego inspektora pracy, Krzysztof Kowalik i Halina Tulwin, dyrektorzy departamentów: Nadzoru i Kontroli oraz Prawnego GIP. Wśród uczestników
był także Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”,
a także przedstawiciele licznych instytucji współpracujących z PIP.

Z rolnikami o zagrożeniach
Przedstawiciel oddziału PIP w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Zalewski wspólnie
z inspektorem Placówki Terenowej KRUS przeprowadził 9 stycznia br. szkolenie dla
rolników przebywających na rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu. W czasie szkolenia, w którym wzięło udział 139 rolników przebywających na rehabilitacji, omówiono najczęściej występujące nieprawidłowości i zagrożenia oraz
przedstawiono okoliczności i przyczyny wybranych wypadków przy pracy rolniczej.
Zwrócono uwagę na zasady bezpiecznego wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, także w kontekście udziału w nich dzieci. Szerzej mówiono o zagrożeniach występujących w czasie prac typowych dla okresu zimowego. Rolnicy mieli również
możliwość zapoznania się z informacjami na temat zagrożeń związanych z obecnością azbestu w rolniczym środowisku pracy i procedur jego usuwania oraz zasad wykonywania ręcznych prac transportowych.
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dyskutowali nad sposobami informowania pracowników delegowanych o przysługujących im
prawach (portale informacyjne, broszury), zajmowano się kwestią nawiązywania współpracy
pomiędzy organami władz publicznych i partnerami społecznymi oraz organizacjami pracodawców. Rozmawiano również o projekcie elektronicznego portalu tworzonego w celu międzynarodowej wymiany między organami kontrolnymi informacji i narzędzi w kwestii delegowania pracowników. Państwową Inspekcję Pracy
reprezentował Włodzimierz Wiśniewski z OIP
w Olsztynie.

Bezpieczna zima
Na zaproszenie wojewody lubelskiego Jolanty
Szołno-Koguc w spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczył
okręgowy inspektor pracy w Lublinie Włodzimierz Biaduń. Tematem spotkania, które odbyło się 23 stycznia 2012 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, było bezpieczeństwo mieszkańców regionu w okresie zimowym, w szczególności w czasie intensywnych opadów śniegu.
Program obejmował omówienie sytuacji meteorologicznej w województwie lubelskim oraz
działań podjętych przez odpowiednie służby celem ograniczenia negatywnych skutków panujących warunków pogodowych. Okręgowy inspektor pracy przedstawił zadania realizowane
zimą przez inspekcję, związane z pracą na otwartej przestrzeni i z wykonywaniem prac wyjątkowo niebezpiecznych, jakimi są prace przy odśnieżaniu dachów. Zapowiedział aktywne uczestnictwo inspektorów pracy w działaniach mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy osobom pracującym w trudnych warunkach pogodowych. W posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli także: Urszula Sieteska – wojewódzki inspektor Nadzoru Budowlanego, nadinspektor
Igor Parfieniuk – komendant wojewódzki Policji oraz Andrzej Gwozda – dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Rzeczywistość oddelegowania
„Oddelegowanie pracowników – rzeczywistość oddelegowania” – pod takim hasłem
Związek Zawodowy „Budowlani”, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa zorganizowali seminarium, które odbyło się 14 stycznia br. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana
Rosnera we Wrocławiu. Do udziału w spotkaniu poświęconemu prezentacji problemów związanych z oddelegowaniem polskich pracowników w Unii Europejskiej zaproszono m.in. europosłankę Danutę Jazłowiecką – sprawozdawcę w Parlamencie
Europejskim projektu dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej pracowników delegowanych, Wernera Bülena – sekretarza politycznego Europejskiej Federacji Pracowników
Budownictwa i Drzewiarstwa, Petera Radmachera – naczelnika Departamentu Europejskiego Funduszu SOKA BAU, tj. niemieckiej urlopowej kasy budownictwa. Inspekcję pracy reprezentowali między innymi: zastępca głównego inspektora pracy Leszek
Zając i dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski.
Głównym organizatorem konferencji były związki zawodowe przemysłu budowlanego z przewodniczącym Zbigniewem Janowskim na czele, gdyż to właśnie przedstawiciele tej branży są najczęściej delegowanymi pracownikami Unii. O ich problemach
opowiadali na konferencji goście z Holandii, Niemiec i Belgii.

Ochrona danych osobowych
wspólnie z inspektorami organów kontrolnych
oraz służbami ratowniczymi, pracowali między
innymi nad dostosowaniem list kontrolnych
do specyfiki poszczególnych zakładów. W trakcie dyskusji pojawiła się inicjatywa powołania
wspólnej Grupy Roboczej ds. Przemysłu Chemicznego.

Stan budownictwa
Małopolska Rada do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Krakowie zebrała się 18 stycznia br., by rozmawiać o bezpieczeństwie oraz stanie wypadkowości małopolskiego budownictwa w 2012 r., a także o konieczności zmian, głównie legislacyjnych, w prawie zamówień publicznych i w prawie budowlanym. Spotkanie było okazją do wręczenia
przez za stęp cę głów ne go in spek to ra pra cy
Leszka Zająca odznaki honorowej „Za Zasługi
dla Ochrony Pracy” społecznemu inspektorowi
pracy Henrykowi Cale. Z kolei przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski odznaczył szefa OIP w Krakowie za dotychczasową
współpracę złotym medalem 120-lecia Ruchu
Zawodowego Budowlanych.

W Brukseli, w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, odbyło się
22 stycznia br. spotkanie, którego gospodarzem był Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce. W dyskusji, którą zdominowała reforma unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
uczestniczyli m.in. polscy europosłowie, przedstawiciele Komisji Europejskiej, rzecznicy ochrony danych osobowych poszczególnych państw członkowskich, na czele
z Peterem Hustinxem, Europejskim Rzecznikiem Ochrony Danych Osobowych.
Państwową Inspekcję Pracy podczas spotkania reprezentowała Ewa Dośla, dyrektor
Gabinetu Głównego Inspektora Pracy. Wydarzenie odbywało się w ramach siódmej
edycji obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Zebranych gości przywitał Marek Prawda, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii
Europejskiej oraz Wojciech Wiewiórowski. W panelu tematycznym obok Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych udział wzięli: Jan Philipp Albrecht
z Parlamentu Europejskiego, Paul Nemitz, przedstawiciel Komisji Europejskiej,
a także Marisa Jimenez reprezentująca firmę Google.

Odpowiedzialność przedsiębiorstw
Okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak wziął udział
8 stycznia br. w posiedzeniu Kapituły Konkursu „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Działaj
odpowiedzialnie! Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”. Przedsięwzięcie służy rozszerzeniu wiedzy dotyczącej korzyści wynikających z działania w biznesie w sposób odpowiedzialny i etyczny, zintegrowany
z kwestiami społecznymi, dotyczącymi praw człowieka i poszanowania środowiska.
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Słowacka
inspekcja pracy
Kilka tygodni przed końcem ubiegłego roku w Warszawie gościła delegacja słowackiej inspekcji pracy. Do spotkania doszło
w ramach obowiązującego od pięciu lat porozumienia o współpracy, które ma na celu
poszerzenie i wzmocnienie stosunków między inspekcjami obu krajów.
Działania słowackiej inspekcji pracy obejmują przede
wszystkim nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa
pracy regulujących stosunki pracy oraz innych przepisów
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu technicznego. To także nadzór nad przestrzeganiem przepisów
regulujących czynniki środowiska pracy i nadzoru w tzw. nowych obszarach inspekcji pracy, na przykład w zakresie pracy przy komputerze. W ciągu ostatnich 15 lat zakres działania inspekcji został znacznie poszerzony i obejmuje teraz
między innymi kontrolę prawa socjalnego w sektorze transportu, nadzór rynku, kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie stosunków pracy, warunków wynagradzania oraz warunków zatrudniania pracowników, w tym

kobiet, osób małoletnich, osób pracujących w domu, osób
niepełnosprawnych i osób poniżej 15. roku życia, a także
układów zbiorowych pracy, przepisów dotyczących zakazu
pracy nielegalnej i nielegalnego zatrudniania oraz zobowiązań wynikających z umów zbiorowych. Przy wyborze kontrolowanych podmiotów szczególną uwagę zwraca się na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz nowe firmy.
Zakres kompetencji inspekcji pracy określa przede wszystkim ustawa o inspekcji pracy. Obowiązki inspekcji pracy wynikają również z ustawy o zapobieganiu poważnym wypadkom w miejscu pracy, na mocy której prowadzone są głównie czynności kontrolne w zakresie prewencji poważnych
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wypadków przy pracy, w ramach specjalnego programu
nadzorowanego przez słowacką inspekcję środowiskową.
Nadzór rynku prowadzony jest też na mocy ustawy o wymogach technicznych dla produktów i o ocenie ich zgodności.
Ponadto wyznaczeni inspektorzy prowadzą nadzór nad przestrzeganiem ustawy o organizacji czasu pracy w sektorze
transportu.

Partnerzy słowackich inspektorów
Inspekcja pracy współpracuje z wieloma organami zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Są to przede
wszystkim oddziały instytucji ubezpieczenia społecznego,
policja, organy kompetentne w zakresie pracy, spraw społecznych i rodziny, lokalne instytucje zdrowia publicznego,
instytucje budowlane oraz inspekcje środowiskowe. Współpraca z policją realizowana jest w kontekście badania przyczyn poważnych wypadków przy pracy, kontroli legalności
zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia cudzoziemców,
Państwowa Inspekcja Pracy na Słowacji (Národný Inšpektorát Práce) działa w ramach Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej. W strukturze inspekcji znajduje się inspektorat główny z siedzibą w Koszycach
oraz osiem inspektoratów okręgowych, umiejscowionych w następujących miastach: Bańska Bystrzyca, Bratysława, Koszyce, Nitra, Preszów, Trenczyn, Trnawa oraz Żylina.
Dyrektorem generalnym jest Andrej Gmitter.
a także kontroli czasu pracy kierowców. Skoordynowane
kontrole przeprowadzane wspólnie ze strażą pożarną, organami służby cywilnej, inspekcją środowiska, Wyższym Urzędem Górniczym oraz organami do spraw zdrowia publicznego mają na celu poprawę sytuacji w zakresie prewencji poważnych wypadków przemysłowych. Równie istotna jest
współpraca z organami nadzoru budowlanego w zakresie
implementacji wymogów BHP i bezpieczeństwa technicznego urządzeń umieszczanych w budynkach dopuszczanych
do użytkowania. Tworzenie i implementacja Strategii BHP
jest zawsze omawiana na forum Komitetu Koordynującego
ds. BHP w obecności wszystkich zainteresowanych stron, także partnerów społecznych. Równolegle inspekcja współpracuje z Krajową Siecią ds. BHP, organem o charakterze
trójstronnym. Mając na celu prewencję wypadków przy pracy i poprawę egzekwowania przepisów BHP w miejscach
pracy, inspekcja pracy zawarła też porozumienie z Konfederacją Związków Zawodowych Republiki Słowackiej.

Prewencja to podstawa
Celem słowackiej inspekcji jest osiągnięcie założonego
przez SLIC poziomu, w którym 70% działań inspekcji to działania o charakterze prewencyjnym. W 2011 roku obejmowały one już ponad 64% wszystkich działań. Stanowią istotne
wsparcie dla pracodawców i osób samozatrudniających się.

Do najważniejszych form działalności zapobiegającej naruszaniu norm prawnych należą szkolenia, liczne wydawnictwa informacyjne, organizowanie seminariów oraz prowadzenie doradztwa.
W ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa słowacka inspekcja pracy organizowała seminaria poświęcone
zmianom w ustawodawstwie, a także nowym zagrożeniom
oraz nowym trendom i działaniom. Dzięki programowi „Bezpieczne Przedsiębiorstwo” promuje się skuteczne wdrażanie
zasad BHP. Inspekcja pracy organizuje comiesięczne, bezpłatne wykłady dla pracodawców. Podczas przeprowadzania kontroli inspektorzy udzielają porad pracodawcom, pracownikom oraz ich przedstawicielom. W siedzibach inspekcji można skonsultować się z inspektorami w wyznaczonych
terminach podawanych na stronach internetowych inspekcji. Na stronie publikowane są też raporty, statystyki oraz
wiedza uzyskana w ramach działań kontrolno-nadzorczych,
informacje o tendencjach w zakresie wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, o stanie bezpieczeństwa i zdrowia.
Znajdują się tam również wytyczne dotyczące wypadków
przy pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorach ryzyka, stworzone w ramach międzynarodowej współpracy z udziałem ekspertów inspekcji pracy w projekcie ISSA
w okresie ostatnich trzech lat. Informacje te są przekazywane także podczas seminariów oraz różnych wydarzeń organizowanych przez inspekcję pracy dla zaangażowanych podmiotów.
Zwiększony nacisk kładzie się na właściwą ocenę ryzyka
we wszystkich pomieszczeniach pracodawcy, w których
świadczona jest praca. Aby pomóc pracodawcom w wypełnianiu ich obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, prowadzone są bezpłatne
działania doradcze w trakcie przeprowadzania kontroli. Służby bezpieczeństwa technicznego w rozumieniu ustawy
o BHP udzielają konsultacji technicznych, metodologicznych,
organizacyjnych, edukacyjnych i innych, które mają na celu
zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Udostępniane są materiały promocyjne oraz materiały z europejskich kampanii z zakresu BHP, organizowanych np. przez
OSHA czy SLIC, a także materiały publikowane w ramach
międzynarodowej współpracy z ISSA i innymi państwami
członkowskimi. Co roku jest organizowana międzynarodowa konferencja poświęcona nowym trendom w BHP.

Myślenie perspektywiczne
Ze statystyk wynika, że do największej liczby wypadków
dochodzi w sektorze produkcji przemysłowej, transporcie,
magazynach oraz w handlu hurtowym i detalicznym. Słowacka inspekcja pracy dużo uwagi poświęca także budownictwu i inżynierii, charakteryzującym się wysokim odsetkiem wypadkowości, a ponadto sektorom chemicznemu
i zdrowotnemu, w których występują nowe zagrożenia (substancje chemiczne, schorzenia mięśniowo-szkieletowe oraz
zagrożenia psychospołeczne).
W roku 2011 najwyższy odsetek nieprawidłowości, niemal 64%, dotyczył przestrzegania przepisów prawa pracy.
Drugą najczęściej wykrywaną nieprawidłowością było nieprzestrzeganie przepisów BHP (nieco ponad 27%), dalej znalazły się naruszenia ustawy dotyczącej pracy nielegalnej i nielegalnego zatrudnienia. W porównaniu z rokiem 2010 rozpatrzono nieco mniej skarg, za to wykryto więcej poważnych
nieprawidłowości. Do głównych nieprawidłowości z zakresu
prawa pracy należało niewypłacanie wynagrodzenia, wypłacanie w zaniżonej wysokości lub potrącenia, nieprawidłowości w odprawach, dietach i zaliczkach z tytułu podróży służbowych, przerwy w pracy, niewydawanie świadectwa pracy, niezawieranie pisemnej umowy o pracę oraz treść umów niezgodna z przepisami Kodeksu pracy. W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy najczęściej spotykanymi nieprawidłowościami było niewłaściwe zarządzanie BHP, niewłaściwe
warunki pracy oraz niezgłaszanie wypadków przy pracy.
Priorytety krajowe skupiają się na branżach z najwyższym
odsetkiem wypadków, kontroli nowo powstałych przedsiębiorstw, kontroli pracy nielegalnej i nielegalnego zatrudnienia, bezpieczeństwa technicznego oraz wyjaśniania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Prawdopodobieństwo przeprowadzenia kontroli jest najwyższe w miejscach
pracy charakteryzujących się wysokim ryzykiem, w których
nie przeprowadzono dotąd kontroli, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, w których mniejszą uwagę poświęca się kwestiom bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego. Ze
Strategii Wspólnotowej w zakresie BHP wynika dla organów
słowackiej inspekcji pracy zadanie przyczyniania się poprzez
działania kontrolne i doradcze do zmniejszenia częstotliwości występowania wypadków przy pracy o 25% na 100 pracowników w latach 2008-2012. (Tabela 1)

Rok

Liczba
ubezpieczonych

Liczba wypadków
przy pracy

Odsetek wypadków
przy pracy
na 100 pracowników

Liczba śmiertelnych
wypadków przy pracy

2006

2 037 334

13 826

0,68

95

2007

2 311 990

14 990

0,65

85

2008

1 903 867

12 524

0,66

80

2009

2 273 470

10 043

0,44

44

2010

2 301 146

9 802

0,43

48

2011

2 341 720

9 442

0,40

40
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Współpraca polsko-słowacka
Państwowa Inspekcja Pracy w Polsce i Państwowa Inspekcja Pracy na Słowacji współpracują w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego oraz ochrony pracy. Porozumienie o współpracy dwustronnej podpisano w lutym 2008
roku. Obie strony postanowiły zacieśniać kontakty poprzez
wymianę ekspertów oraz materiałów informacyjnych, organizowanie kursów praktycznych oraz uczestniczenie w konferencjach, sympozjach i spotkaniach międzynarodowych.
Istotna jest też wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących zakresu działania stron, a także współpraca na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy, w tym uczestniczenie inspektorów, na za-

sadzie wymiany, w rutynowych zajęciach okręgowych inspektoratów pracy we właściwym kraju.
W październiku ubiegłego roku w siedzibie GIP gościła delegacja słowackiej inspekcji pracy, z dyrektorem generalnym
Andrejem Gmitterem na czele. Program spotkania obejmował kilka bloków tematycznych, istotnych z punktu widzenia
doświadczeń każdej ze stron. Goście podzielili się ze stroną
polską między innymi swoimi doświadczeniami z oceny systemu słowackiej inspekcji pracy, co wydaje się szczególnie
ważne w kontekście planowanej w Polsce wizyty zespołu oceniającego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC).

Prawo

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców

Redakcja dziękuje słowackiej inspekcji pracy za udostępnienie materiałów, na podstawie których przygotowano tekst.

Katastrofa budowlana
W okolicach Lewoczy na Słowacji doszło 2 listopada 2012 r. do katastrofy budowlanej na powstającej autostradzie D1.
Przerzucony nad górską doliną wiadukt zarwał się na odcinku 50 metrów, stalowo-betonowe elementy konstrukcji runęły
podczas betonowania. Zginęły 4 osoby, 14 zostało rannych. 19 i 20 listopada w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Koszycach przebywała delegacja inspektorów pracy z OIP w Krakowie. Celem wizyty było zapoznanie się ze skalą uszkodzeń oraz
wstępnymi ustaleniami dotyczącymi przyczyn zdarzenia. W składzie delegacji znaleźli się: nadinspektor pracy Stanisław
Janecki – członek komisji badającej okoliczności i przyczyny zawalenia się wiaduktu na budowanej drodze ekspresowej
w Stróży k. Myślenic, oraz Benedykt Zygadło i Wiesława Saroma, kierownik i starszy inspektor pracy z Oddziału w Tarnowie, zajmujący się kontrolami podmiotów budujących odcinek autostrady A4 na terenie Małopolski.

Jarosław Cichoń

Nowa ustawa o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wdrożyła
do polskiego porządku
prawnego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE
z 18 czerwca 2009 r.,
przewidującą minimalne
normy w odniesieniu
do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających
nielegalnie przebywających obywateli krajów
trzecich.

Ustawa, zwana dalej „ustawą o skutkach
powierzania” (Dz. U. 2012 r., poz. 769), weszła
w życie 21 lipca 2012 r. i jest efektem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2009, str. 24).
Powołana ustawa ustanawia surowe sankcje
dla pracodawców zatrudniających nielegalnych imigrantów. Regulacje te mają istotne
znaczenie z punktu widzenia prowadzonych
przez Państwową Inspekcję Pracy (oraz Straż
Graniczną) kontroli legalności zatrudnienia
i wykonywania pracy przez cudzoziemców.
Zjawisko powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym w Polsce było przedmiotem seminarium
„Przeciwdziałanie nielegalnej migracji z wykorzystaniem środków określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, które odbyło się 27-30 listopada 2012 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej
w Koszalinie. We wspólnym szkoleniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inspekcję pracy reprezentowali: Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP oraz
Jarosław Cichoń, główny specjalista w tym
departamencie.

Skala problemu
Zarówno dyrektywa 2009/52/WE, jak i stworzona na jej bazie polska ustawa mają na celu zapobieganie i zwalczanie nielegalnej imigracji do krajów UE poprzez eliminowanie
jednego z kluczowych czynników zachęcających do takiej imigracji, czyli możliwości podjęcia pracy bez posiadania wymaganego statusu pobytowego. W największym stopniu
problemem tym dotknięte są kraje południowej Europy, takie jak Włochy, Hiszpania, Portugalia czy Grecja, do których masowo na-

pływają cudzoziemcy, zwłaszcza z Afryki.
W Polsce skala nieprawidłowości polegających na podejmowaniu pracy przez cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium naszego kraju utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. Wprawdzie w 2011
roku zanotowano niewielki wzrost liczby ujawnionych przypadków tego typu, jednak w porównaniu z innymi przyczynami (np. brakiem
wymaganego zezwolenia na pracę czy powierzaniem pracy cudzoziemcom na innych
warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę) nadal stosunkowo rzadko zatrudnienie
cudzoziemców jest uznawane przez inspektorów pracy za nielegalne z powodu nielegalnego pobytu obcokrajowca na terytorium
Polski (w 2011 r. dotyczyło to 78 cudzoziemców, w 2010 r. – 76).
W kontekście przepisów o zatrudnianiu
cudzoziemców w Polsce, których trzon znajduje się w Ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”), warto wskazać, że ustawa o skutkach powierzania dotyczy wyłącznie powierzania pracy cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (tzw. krajów trzecich),
których pobyt w Polsce jest nielegalny, to
znaczy nie posiadają oni ważnej wizy bądź
innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP. Ustawa ta nie obejmuje natomiast przypadków powierzania pracy cudzoziemcom z państw trzecich, których
podstawa pobytu na terytorium Polski nie
uprawnia do wykonywania pracy (np. posiadają oni wizę wydaną w celu turystycznym
lub inny dokument pobytowy wykluczający
wykonywanie pracy). Pojawiającą się w trakcie procesu legislacyjnego wątpliwość, czy
nowe przepisy mają dotyczyć tylko umów
o pracę czy również umów cywilnoprawnych,
rozstrzygnięto w ten sposób, że umowy cywilnoprawne zostały objęte ustawą.
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Obowiązki i konsekwencje

Powierzanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego
do pobytu na terytorium
RP – jeżeli nie nosi to znamion uporczywości
– po wejściu w życie ustawy o skutkach powierzania
nadal jest kwalifikowane
jako wykroczenie.

We wspólnym szkoleniu, które
odbyło się 27-30 listopada 2012 r. w Centralnym
Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, uczestniczyli przedstawiciele
Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz PIP.

Na mocy ustawy o skutkach powierzania
podmiot powierzający wykonywanie pracy
cudzoziemcowi ma obowiązek żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (w szczególności wizy lub karty pobytu). Musi też
przechowywać kopię tego dokumentu przez
cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca (zdaniem Głównego Inspektoratu Pracy, a także Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę okres przechowywania kopii dokumentu wynosi 50 lat od ustania stosunku pracy; na mocy przepisów o przechowywaniu akt osobowych pracownika). Ma
też obowiązek zgłosić cudzoziemca w terminie siedmiu dni do ubezpieczeń społecznych,
o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów (w Polsce nie utworzono odrębnego systemu powiadomień o zatrudnieniu cudzoziemca, lecz oparto się w tym względzie na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych – wadą tego rozwiązania jest jednak to,
iż system nie obejmuje osób wykonujących
pracę na podstawie umowy o dzieło, ponieważ nie podlegają one zgłoszeniu do ZUS).
Niedopełnienie tych obowiązków może
grozić surowymi konsekwencjami, jeżeli okaże się, że podmiot powierzył pracę cudzoziemcowi nielegalnie przebywającemu na terytorium Polski. Konsekwencje te dotyczą nie
tylko konkretnej osoby fizycznej, która dopuściła się takiego czynu (w niektórych okolicznościach stanowi to przestępstwo, zagrożo ne ka rą po zba wie nia wol no ści na wet
do trzech lat), lecz mogą być także dotkliwe
dla samej firmy (w razie skazania za przestępstwo sąd może orzec zakaz dostępu firmy do niektórych środków unijnych lub nakazać jej zapłatę na rzecz Skarbu Państwa

równowartości takich środków otrzymanych
w ciągu ostatniego roku).

Wykroczenia i przestępstwa
Powierzanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP – jeżeli nie nosi to znamion uporczywości – po wejściu w życie ustawy o skutkach powierzania
nadal jest kwalifikowane jako wykroczenie
z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (kara grzywny od 3 000 do 5 000 zł, brak
możliwości stosowania postępowania mandatowego przez inspektora pracy).
W art. 11 ustawy o skutkach powierzania
wprowadza się nowe wykroczenie, polegające na uporczywym powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu
bez ważnego dokumentu uprawniającego
do pobytu na terytorium RP, w przypadku
gdy praca ta nie ma związku z działalnością
gospodarczą prowadzoną przez powierzające go wy ko ny wa nie pra cy (ka ra grzyw ny
do 10 000 zł, możliwość zastosowania przez
inspektora pracy mandatu karnego w kwocie do 2 000 zł).
Do ścigania tego nowego wykroczenia,
podobnie jak wykroczeń określonych w art. 120
ustawy o promocji zatrudnienia, powołany
jest organ Straży Granicznej dokonujący kontroli lub inspektor pracy. Podmioty te pełnią
funkcję oskarżyciela publicznego w tych sprawach.
Uporczywe powierzanie wykonywania
pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez
ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – jest przestępstwem, za które grozi grzywna albo kara
ograniczenia wolności.
Taką samą karą zagrożone są również
przestępstwa polegające na powierzaniu,

w tym samym czasie, wykonywania pracy
wielu cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, a także powierzaniu
wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.
Jeszcze surowszą karę, pozbawienie wolności do lat trzech, przewidziano za przestępstwa polegające na powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu
bez ważnego dokumentu uprawniającego
do pobytu na terytorium RP w warunkach
szczególnego wykorzystania lub pokrzywdzonego przestępstwem handlu ludźmi.
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie wskazanych przestępstw oraz ściganie ich
sprawców należy do nowych zadań Straży
Granicznej. O uzasadnionym podejrzeniu popełnienia tych przestępstw inspektor pracy
powinien niezwłocznie zawiadomić właściwą
jednostkę straży lub prokuraturę.
W przypadku skazania za którekolwiek
z wymienionych wcześniej przestępstw sąd
ma prawo orzec zakaz dostępu podmiotu
powierzającego pracę cudzoziemcowi do środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Rybackiego lub środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej – na okres
od roku do pięciu lat. Może również zasądzić
na rzecz Skarbu Państwa kwotę stanowiącą
równowartość wymienionych środków publicznych, otrzymanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie wyroku. Ponadto firma podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przez rok od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo.

Ustawa o skutkach powierzania przewiduje jeszcze sankcje polegające na wykreśleniu agencji pracy tymczasowej z rejestru
agencji zatrudnienia w przypadku naruszenia zakazu powierzania wykonywania pracy
nie le gal nie prze by wa ją cym oby wa te lom
państw trzecich, a także sankcje w postaci
braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu podatku dochodowego wynagrodzenia wypłacanego nielegalnie przebywającemu obywatelowi kraju
trzeciego wraz z podatkiem oraz składkami
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw wobec zatrudnianych cudzoziemców oraz
ściganie ich sprawców należy do nowych zadań Straży Granicznej. O uzasadnionym podejrzeniu
popełnienia tych przestępstw inspektor pracy powinien niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę
straży lub prokuraturę.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Nie podlega karze za wymienione wykroczenia i przestępstwa ten, kto powierzając
wykonywanie pracy cudzoziemcowi, po pierwsze, wypełnił obowiązki polegające na żądaniu od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP oraz
przechowywaniu kopii tego dokumentu przez
cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca (chyba że wiedział, że przedstawiony
dokument został sfałszowany). Po drugie,
zgłosił cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów. Wskazane warunki muszą być spełnione łącznie (art. 13 ustawy
o skutkach powierzania oraz nowo wprowadzony na mocy tej ustawy art. 120a ustawy
o promocji zatrudnienia).
Aby poprawić trudną sytuację cudzoziemców w kwestii dochodzenia roszczeń płacowych od pracodawców, zwłaszcza po wyjeździe z Polski, ustawa o skutkach powierzania
przyjmuje kilka rozwiązań dotąd niespotykanych w polskim prawie pracy. W myśl tej

W Polsce skala nieprawidłowości polegających
na podejmowaniu pracy
przez cudzoziemców nielegalnie przebywających
na terytorium naszego kraju utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie.
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Zobowiązano Zakład
Ubezpieczeń Społecznych
do przekazywania Państwowej Inspekcji Pracy
i Straży Granicznej danych
zgromadzonych na koncie
ubezpieczonego i koncie
płatnika składek – w postaci wykazu obejmującego
dane płatników, którzy
w ostatnim kwartale zgłosili do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca.
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ustawy cudzoziemiec przebywający w Polsce bez ważnego dokumentu pobytowego
przy dochodzeniu zaległego wynagrodzenia
i związanych z nim świadczeń korzysta z domniemania, że jego zatrudnienie (również
na podstawie umowy cywilnoprawnej) trwało przynajmniej trzy miesiące z co najmniej
minimalnym obowiązującym w Polsce wynagrodzeniem za pracę, chyba że pracodawca lub cudzoziemiec dowiodą, że było inaczej. Pracodawca jest obowiązany pokryć
koszty związane z przesłaniem nielegalnie
przebywającemu cudzoziemcowi zaległych
należności do państwa, do którego cudzoziemiec ten powrócił lub został wydalony.

Wypłata za podwykonawcę
Nowością w polskim prawie jest również
wprowadzenie odpowiedzialności wykonawcy za zobowiązania płacowe podwykonawców, uregulowanej w art. 6-8 ustawy o skutkach powierzania. Główny wykonawca oraz
każdy podwykonawca, który pośredniczy między głównym wykonawcą a podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w określonych w ustawie okolicznościach może ponosić odpowiedzialność z tytułu wypłaty takiemu cudzoziemcowi zasądzonego zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń, a także pokrycia kosztów wydalenia cudzoziemca oraz kosztów
związanych z przesłaniem cudzoziemcowi zaległych należności do innego państwa. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy podwykonawca jest niewypłacalny, egzekucja
przeciwko niemu okazała się bezskuteczna
lub przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca.
Z odpowiedzialności można zwolnić się
przez wykazanie, że wykonawca spełnił wymagania należytej staranności, na przykład
poinformował podwykonawcę o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym w Polsce bez ważnego dokumentu pobytowego oraz sprawdził wykonanie przez
niego obowiązku zgłoszenia cudzoziemca
do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli wykonawca dokonał wypłaty na rzecz cudzoziemca – zamiast podwykonawcy, który go bezpośrednio
zaangażował – wykonawcy przysługuje roszczenie regresowe wobec tego podwykonawcy, tzn. może żądać od niego zwrotu spełnionego przez siebie świadczenia.

Obowiązki sprawozdawcze GIP
Główny Inspektorat Pracy, wraz z Komendą Główną Straży Granicznej, uczestniczy
w procesie określania – na podstawie oceny
ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego
dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP – sektorów działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD) i współpracuje w tym względzie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Główny Inspektor Pracy jest obowiązany do przekazywania wspomnianym ministerstwom, nie później niż do 30 kwietnia roku następnego, zbiorczych wyników kontroli
w zakresie dotyczącym powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, z uwzględnieniem liczby przeprowadzonych w poprzednim roku kontroli oraz procentowego udziału podmiotów powierzających wykonywanie
pracy cudzoziemcom przebywającym w Polsce bez ważnego dokumentu pobytowego
– w ramach każdej sekcji PKD.

Otwarte bazy danych ZUS
Znowelizowana Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zobowiązuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych do przekazywania Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek – w postaci wykazu obejmującego dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca
(w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie
kwartału, którego wykaz dotyczy), a także
w postaci szczegółowych danych ubezpieczonego cudzoziemca (w terminie siedmiu
dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku
PIP lub SG).
Obecnie trwają rozmowy z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych na temat najbardziej dogodnej dla obu stron elektronicznej
formy składania wniosków o udostępnienie
indywidualnych danych cudzoziemców.
główny specjalista Jarosław Cichoń
Departament Legalności Zatrudnienia
GIP

Prawo

Sobiesław Jaroszek

Jeszcze raz o służbie bhp
Istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy niepodporządkowanie służby
bhp bezpośrednio pracodawcy lub osobie
wchodzącej w skład organu zarządzającego
u pracodawcy stanowi przedmiot regulacji
nakazowej inspektora pracy i czy przyjęcie
rozwiązań organizacyjnych w skarżącym podmiocie narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyrokiem Naczelnego
Sądu Administracyjnego
z 9 listopada 2011 r.
(sygn. akt I OSK 529/11)
oddalono skargę kasacyjną pracodawcy
– spółki akcyjnej
zatrudniającej ponad
20 tys. pracowników
– od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego,
który oddalił skargę
na decyzję okręgowego
inspektora pracy w Warszawie utrzymującą
w mocy nakaz w sprawie
podporządkowania
służby bhp bezpośrednio pracodawcy.
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Bezpośrednio pracodawcy
Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na oba pytania należało udzielić odpowiedzi twierdzącej i wskazać na trafność twierdzeń zawartych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, tzn. organ
drugiej instancji przywołał treść art. 11 pkt 1
ustawy o PIP, art. 23711 § 1 i 5 K. p. oraz § 1
ust. 5 rozporządzenia w sprawie służby bhp.
Na ich podstawie wskazano, iż w interesie
pracodawcy leży, by w zakładzie pracy były
przestrzegane przepisy szeroko rozumianego prawa pracy, w tym przepisy dotyczące
bhp. Aby pracodawca mógł dobrze wykonywać obowiązki nałożone na niego przepisami, potrzebuje odpowiedniego wsparcia, a takim wsparciem są służby bhp. Jeżeli
pracodawcą jest jednostka organizacyjna,
to służba bhp podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie
wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W przedmiotowej sprawie, zdaniem organów PIP, służba
bhp u pracodawcy nie została podporządkowana bezpośrednio pracodawcy. Z zapisów zamieszczonych w karcie jednostki organizacyjnej jednoznacznie wynikało, iż wydział bhp podlega departamentowi spraw
pracowniczych.
W ocenie sądu w zakresie przedmiotowym decyzji usunięcia naruszeń dotyczących
przepisów i zasad bhp mieści się problema-

tyka wynikająca z Działu dziesiątego Kodeksu pracy, a więc dotycząca nie tylko utworzenia, ale i funk cjo no wa nia u pra co daw cy
służby bhp. Nie jest sporne, iż na podstawie
art. 23711 § 1 K. p. pracodawca (zatrudniający
ponad 100 pracowników) był obowiązany
i utworzył służbę bezpieczeństwa i higieny
pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne.
W konkluzji sąd podkreślił, iż organ PIP prawidłowo zastosował przepis prawa materialnego. Podejmując decyzję, nie naruszył reguł procesowych określonych w przepisach
Kodeksu postępowania administracyjnego
oraz wyczerpująco uzasadnił podjęte rozstrzygnięcie.
Skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł pracodawca. Została ona oddalona przez Naczelny
Sąd Administracyjny. W wyroku podkreślono, że odpowiednia organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym sposób
jej podporządkowania w hierarchii zakładu
pracy, ma kluczowe znaczenie dla należytej
realizacji zadań w tym zakresie przez pracodawcę. Zagadnienie to obszernie i trafnie wyjaśnił sąd pierwszej instancji. W konsekwencji naruszenie § 1 ust. 5 rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
należy kwalifikować jako obiektywne naruszenie podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i to niezależnie od tego,
czy w danym konkretnym przypadku wadliwa organizacja zakładu spowodowała naruszenie innych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp.

Kto wybiera formę
Prawomocnym wyrokiem z 12 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 973/11)
oddalił skargę pracodawcy na decyzję okręgowego inspektora pracy utrzymującą w mocy decyzję inspektora pracy w sprawie utworzenia w zakładzie służby bhp.

Ustalenia kontrolne inspektora pracy dowiodły, że pracodawca
nie utworzył własnej służby bhp, a jedynie korzystał z usług firmy zewnętrznej. W opinii sądu niekwestionowanym jest, że art. 23711 § 1
K. p. w sposób jednoznaczny wyróżnia dwie formy pełnienia funkcji
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsza realizowana
jest w formie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a druga poprzez powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozważeniu podlega, czy wybór formy spełnienia obowiązku w tym zakresie należy do pracodawcy, czy też wynika wprost
z przepisów Kodeksu pracy. W ocenie organów Państwowej Inspekcji
Pracy oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
wybór formy nie należy do pracodawcy, a jest wprost uregulowany
przepisami prawa pracy i zależy między innymi od ilości zatrudnionych pracowników. Sąd podniósł, iż w rozpoznawanej sprawie bezdyskusyjnym jest, że pracodawca zatrudnia ponad 100 osób (zatrudnionych jest 1790 pracowników).
W ocenie sądu organ PIP, dokonując interpretacji art. 23711 § 1 K.
p., oparł się na treści dyrektywy Rady nr 89/391/EWG, przepis ten
jest bowiem realizacją implementacji tej dyrektywy do krajowego
porządku prawnego. Art. 7 ust. 1 wspomnianej dyrektywy w sprawie
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników w miejscu pracy nakłada na pracodawcę podstawowy
obowiązek, jakim jest wyznaczenie jednego lub kilku pracowników
celem zapewnienia ochrony i zapobiegania zagrożeniom podczas
pracy (por. wyrok TS z 6 kwietnia 2006 r., sygn. akt C-428/04, Komisja
Wspólnot Europejskich v. Austria).
Sąd stwierdził także, iż główny obowiązek polega na wyznaczeniu niezbędnej liczby pracowników spełniających zadania z zakresu
bhp, a obowiązek pomocniczy polega na korzystaniu z usług kompetentnych osób z zewnątrz tylko w przypadku, gdy tego rodzaju
środki ochronne i zapobiegawcze nie mogą być organizowane i zapewnione wskutek braku odpowiedniego personelu. Ponadto sąd
w uzasadnieniu wyroku powtórzył argumentację zawartą w wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2011 r. (sygn.
akt I OSK 1120/10), iż zastępując własną służbę bhp służbą zewnętrzną, pracodawca nie może kierować się innymi przesłankami niż wymienione w dyrektywie i Kodeksie pracy. Nie może to być spowodowane dążeniem do minimalizacji kosztów czy obciążeń organizacyjnych, wynikających z zatrudnienia własnej służby bhp. Przepis ten
posługuje się pojęciem „pracownik” w rozumieniu art. 2 K. p., a więc
chodzi tu o osobę, która jest zatrudniona na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy
o pracę. Zwrócono uwagę, iż skarżący zatrudnia 1790 osób. Zgodnie
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca zatrudniający powyżej 600 pracowników powinien zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego pracownika służby
bhp na każdych 600 pracowników. W przepisie tym wyraźnie mówi
się o konieczności zatrudnienia pracowników.
Odnosząc się do wskazanych wcześniej regulacji prawnych, zauważyć należy, iż przepisy Kodeksu pracy konsekwentnie posługują
się sformułowaniem „pracownicy służby bhp”, przewidując, w myśl
art. 23712 K. p., iż wchodzą oni także w skład komisji bhp.
nadinspektor pracy Sobiesław Jaroszek
OIP Warszawa

Inwestycja w bezpieczeństwo

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. produkują wyroby chemiczne
z grupy tworzyw i środków ochrony roślin. Powstały w 1937 roku, obecnie zatrudniają ponad 650 pracowników. Zlokalizowane są pośród 500-hektarowego
kompleksu leśnego, co sprawia, że w jego sercu odnosi się wrażenie, jakby
prowadzono tam działalność rekreacyjną, a nie produkcję chemiczną.
W końcu ubiegłego roku uruchomiono jedną z najnowocześniejszych na świecie, drugą po zakładzie w Australii, instalację produkującą substancję aktywną
do środków ochrony roślin.

Zakłady czterokrotnie uczestniczyły – w latach 2000, 2003, 2006
i 2011 – w konkursie PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 250
osób. Wśród zakładów z terenu województwa podkarpackiego
trzykrotnie zajmowały I miejsce i raz III, a po przejściu do etapu
ogólnopolskiego – II miejsce i dwukrotnie wyróżnienie.

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie wdrożyły i certyfikowały w 1997 roku system zarządzania jakością, a w 2000 roku system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem. Od 2003 roku systemy
funkcjonują jako Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący zarządzanie jakością według normy PN-EN ISO 19001: 2009, środowiskiem według normy PN-EN
ISO 14001: 2005, bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N-18001: 2004
oraz Kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Inwestycja
w bezpieczeństwo
Gęsta sieć błyszczących rurociągów z materiałów chemoodpornych prowadzi do nowo
wybudowanych obiektów. Od dwóch miesięcy pracują tam najnowocześniejsze na świecie
urządzenia technologiczne do produkcji
MCPA i MCPP, substancji aktywnych do środków ochrony roślin. Całość powstała w rekordowym czasie zaledwie 15 miesięcy. Ostatnie
trzy przed uruchomieniem produkcji poświęcono na rozruch instalacji. Ta kosztująca
117,5 mln zł instalacja w segmencie chemicznym jest drugą tego typu na świecie.
Całkowicie zautomatyzowana i sterowana z zewnątrz, spełnia najwyższe standardy
bezpieczeństwa.
Wszystkie zabudowania i wyposażenie nowej instalacji produkcyjnej powstały od podstaw w miejscu starej linii. Konieczne było w związku z tym dokładne oczyszczenie terenu. Poprzednia instalacja została całkowicie rozebrana metodą strzałową, a odpady zagospodarowane lub zutylizowane przez specjalistyczne firmy. Nowa instalacja służy do produkcji substancji
aktywnych wykorzystywanych jako komponenty w preparatach
do ochrony roślin, głównie zbóż. Tymi komponentami są kwasy
organiczne, które w formie przejściowej występują jako pyły
żrące i mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Przed uruchomieniem produkcji prowadzono specjalne badania i próby tej
części aparatury, przy której może występować potencjalne narażenie ludzi właśnie na te pyły. Aparatura została wyposażona w niezbędne zabezpieczenia ograniczające zagrożenia.
Przy samym rozruchu linii pracowało około 60 osób, oprócz
kadry nadzorującej instalację. Niemal przez pół roku grupa pracowników z Sarzyny zapoznawała się z funkcjonowaniem i obsługą nowoczesnych urządzeń instalacji. Wcześniej byli oni przyzwyczajeni do klasycznych rozwiązań aparaturowych, opartych
na ręcznym sterowaniu. Posługiwali się prostymi rozwiązaniami
zaworów, mierników i urządzeń pomiarowych. Teraz wszystko
jest programowane i zautomatyzowane. Wszelkie procesy odbywają się pod nadzorem, przy wykorzystaniu komputerów
z monitorami i elektronicznego systemu sterowania, z siecią
blokad i zabezpieczeń oraz sygnalizacji wykorzystywanej na przykład przy namiarowaniu surowców, co wcześniej odbywało się
wyłącznie manualnie. Poprzez pełne zautomatyzowanie ograniczono do minimum zagrożenie obsługi. Sprzyja temu również
system kamer przemysłowych i czujek, także tych dotyczących
stężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.
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Zdublowane systemy
W głównej sterowni, wyglądającej jak centrum komputerowe, jest miejsce, w którym pracuje mistrz produkcji oraz aparatowi prowadzący cały proces produkcji. Ich warsztat pracy stanowią komputery z ogromnymi ekranami. To tam między innymi są uruchamiane pompy i otwierane zawory. Na stanowisku
mistrza produkcji systemy sterowania procesem produkcji są
zdublowane, gdyż mistrz musi mieć na bieżąco podgląd na przebieg całego procesu produkcyjnego, który nadzoruje. Część
osób dogląda pracę urządzeń produkcyjnych bezpośrednio
w pomieszczeniach produkcyjnych. Oprócz monitoringu procesowego przy pomocy systemu kamer prowadzony jest dodatkowo monitoring przemysłowy wszystkich obiektów i ich otoczenia. Polega on na nieustannym obserwowaniu zarówno całej instalacji oraz urządzeń znajdujących się na poszczególnych
piętrach, jak i obiektów zewnętrznych, takich jak stanowiska
rozładowcze autocystern, cystern kolejowych i zbiorników.
Na każdym piętrze budynku produkcyjnego są telefony alarmowe zapewniające bezpośredni kontakt z mistrzem i dyspozytorem zakładów. Wystarczy jeden przycisk, aby się z nimi skontaktować. Jest to niezwykle ważne, gdyż to właśnie dyspozytor
nadzoruje pracę danej zmiany, a jego działania i decyzje odnoszą
się praktycznie do ruchu całego zakładu. Ma on środki łączności
ze wszystkimi służbami. Nowa instalacja wyposażona jest w system alarmowania, umożliwiający bezpośredni kontakt z miejscową jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej,
która w razie alarmu jest na miejscu w ciągu kilku minut.
W sarzyńskiej chemii dzięki nowej inwestycji radykalnie poprawiły się warunki pracy i jej bezpieczeństwo. Pracownicy nie
mają już bezpośredniego kontaktu z substancjami, w szczególności chemicznymi. Nawet ogrzewanie zbiorników i rurociągów
w instalacji jest elektryczne ze sterowaniem automatycznym, co
wyeliminowało wahania temperatur występujące przy ogrzewaniu parowym, wcześniej stanowiącym zagrożenie dla pracowników. Teraz dzięki układom sterowania można tak ustawić
poziom temperatury, aby nie dochodziło do miejscowych przegrzań czy też zamarzania w okresach zimowych.

Ochrona przede wszystkim
Zbudowanie nowoczesnej i zautomatyzowanej linii spowodowało ograniczenie zatrudnienia, przy wielu pracach nie da
się jednak wyeliminować udziału ludzi. W samej instalacji obsługa przebywa dorywczo podczas doglądania procesów produkcyjnych, są też pracownicy obsługujący wózki, którymi wywożony jest gotowy zapakowany wyrób. Wyrób w formie stałego
kwasu trafia do węzła suszenia i granulacji, a następnie do węzła pakowania. W urządzeniach następuje pakowanie i układanie worków z produktem. Każde otwarcie drzwi do urządzenia
powoduje natychmiastowe zatrzymanie całego węzła. Praca fizyczna w instalacji jest praktycznie wyeliminowana.
Ze względu na ilości oraz rodzaje znajdujących się tam surowców i produktów będących niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi zakłady zaliczane są do zakładów dużego ryzyka
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Również w instala-

cji występują niebezpieczne substancje chemiczne, między innymi o właściwościach żrących, takie jak ług sodowy i potasowy, kwas
solny i inne. Instalacja jest jednak wyposażona w urządzenia przeciwdziałające powstawaniu stanów awaryjnych. Wszędzie tam, gdzie
występują substancje żrące, zamontowano
prysznice bezpieczeństwa. Na każdej kondygnacji obiektu są dwa takie urządzenia umożliwiające natychmiastowe spłukanie w razie
kontaktu z substancjami żrącymi.
Wy stę po wa nie sub stan cji che micz nych
na stanowiskach pracy nadzoruje system pomiaru i sygnalizacji przekroczeń obowiązujących poziomów NDS. Z systemem przeciwpożarowym sprzężone są drzwi wejściowe na hale, wykonane w odpowiedniej klasie odporności oraz wyposażone w mechanizmy zamykające je automatycznie w razie pożaru.

Współpraca niczym dobrodziejstwo
Zakłady Chemiczne w Nowej Sarzynie od lat
współpracują z Państwową Inspekcją Pracy,
traktując urząd jak partnera, a nie organ kontroli i nadzoru. Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie powtarzają, że w Sarzynie są obecni od zawsze. Firma
od lat chętnie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach prewencyjnych inicjowanych przez
inspekcję pracy. W maju 2003 roku na terenie
miasta Nowa Sarzyna i Zakładów Chemicznych
została przeprowadzona kampania informacyjno-prewencyjna, dotycząca bezpieczeństwa
pracy w zakładach chemicznych o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Od 2006 roku zakłady uczestniczą w programie „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy”. W 2007 i 2008 roku dokonano próbnej oceny stresu zawodowego dla 40 wybranych stanowisk pracy w zakładach, z użyciem
opracowanego przez IMP w Łodzi kwestionariusza do oceny cech pracy. W 2011 roku w badaniu stresu zawodowego uczestniczyło 95
pracowników z różnych grup zawodowych.
W październiku 2011 roku zakłady wspólnie
z OIP w Rzeszowie zorganizowały w Nowej Sarzynie konferencję „Zasady dobrych praktyk
w zakresie bhp – przyjęte i stosowane rozwiązania w przemyśle”. Uczestnikami konferencji
byli przedstawiciele kierownictwa i służb bhp
zakładów z terenu województwa podkarpackiego oraz inspektorzy z OIP w Rzeszowie.
Beata Pietruszka-Śliwińska

W symbiozie ze środowiskiem
Rozmowa z Czesławem Kozyrą oraz Januszem Serafinem,
kierownikiem i zastępcą Działu Bezpieczeństwa Technicznego
i Ochrony Środowiska
w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” S. A.
Produkcja środków chemicznych kwalifikuje Zakłady Chemiczne w Nowej Sarzynie do jednostek o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej. Czy to determinuje działania związane z kwestiami bezpieczeństwa, także pracy?
Ustawodawca nakłada na takie zakłady dodatkowe obowiązki, szczególnie
w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W ramach
funkcjonujących systemów zarządzania prowadzimy działania proekologiczne.
Współpracujemy z różnymi instytucjami, także z Państwową Inspekcją Pracy czy
Państwową Strażą Pożarną. Dążymy do tego, aby wymagane zabezpieczenia były na najwyższym poziomie. Dotyczą one przede wszystkim stanowisk pracy, poprawy warunków pracy, ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania awariom.
Istotna jest bezinwestycyjna działalność prewencyjna w formie szkoleń i ćwiczeń, które zapewniają właściwe reagowanie na wypadki przy pracy i awarie.
A z czego panowie są najbardziej dumni, jeśli chodzi o rozwiązania służące środowisku czy bezpieczeństwu pracy?
Na podkreślenie zasługuje doskonała symbioza instalacji produkcyjnych z otaczającą przyrodą. Zakłady zlokalizowane są na działkach o powierzchni powyżej 500 ha. Prawie 83% stanowią lasy i tereny zielone, a zabudowa przemysłowa
z infrastrukturą zajmuje około 17%. W zakładowych lasach prowadzona jest
zrównoważona gospodarka leśna. Najważniejsze przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa, zrealizowane w ostatnim czasie, to
wykonanie nowoczesnych instalacji sygnalizacji pożaru oraz gaśniczych w instalacjach żywic epoksydowych i nienasyconych żywic poliestrowych. Z kolei z działań sprzyjających ochronie środowiska na uwagę zasługuje wybudowanie węzła
hermetyzacji w instalacji nienasyconych żywic poliestrowych z dopalaczem termicznym oparów związków organicznych.
Zakłady chemiczne kojarzą się bardziej z degradacją środowiska naturalnego, tymczasem w Nowej Sarzynie odnosi się wrażenie przebywania
w sanatorium czy parku.
Wrażenie takie wynika przede wszystkim z minimalnego stopnia oddziaływania na środowisko instalacji prowadzonych w zakładach. Dużą rolę odgrywa
współistniejąca przyroda, w tym właściwie utrzymywane lasy. Wysoki poziom
techniczny i technologiczny oraz zabezpieczenia instalacji produkcyjnych są wynikiem wieloletnich programów modernizacyjnych i związanych z tym nakładów inwestycyjnych. Każda z instalacji jest hermetyczna i wyposażona w urządzenia ochrony środowiska, które poprawiają warunki pracy i zapewniają bezpieczeństwo osób zatrudnionych i otoczenia.
Czy w dzisiejszych czasach naznaczonych kryzysem warto być „Pracodawcą – organizatorem pracy bezpiecznej”?
Obecnie nie ma innej opcji. Zagadnienia ciągłej poprawy w zakresie bhp
i ochrony środowiska w praktyce objęte są polityką systemową kierownictwa.
Właśnie teraz nie wolno oszczędzać na bezpieczeństwie pracy. Wielu przekonało
się, że ten grzech zaniechania może zbyt wiele kosztować. Zastanawiając się
nad tymi pseudooszczędnościami, wszyscy pracodawcy powinni pamiętać nie
tylko o kosztach ewentualnych wypadków, jakie sami poniosą, ale również o kosztach społecznych i gospodarczych.
Dziękuję za rozmowę
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Artur Kempkiewicz
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Technika

Falochron osłonowy w Świnoujściu

Budowa falochronu
osłonowego dla portu
zewnętrznego w Świnoujściu umożliwi uruchomienie terminalu
gazowego (LNG), pierwszego tego typu terminalu w rejonie Morza
Bałtyckiego. Na bazie falochronu powstanie cała
infrastruktura portowa,
w tym stanowiska
do rozładunku LNG.
Koszt budowy falochronu wyniesie:
1 mld 16 mln 754 tys. zł.
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W ramach przedsięwzięcia odbywa się
budowa nowego falochronu osłonowego dla
portu zewnętrznego w Świnoujściu, a także
obrotnicy portowej i toru podejściowego łączącego istniejący tor wodny z nową obrotnicą. Falochron o długości 2 974,3 m będzie
osłaniać wejście do portu z Zatoki Pomorskiej. Do istniejącego falochronu wschodniego dobudowywana jest ostroga o długości 255,8 m, zabezpieczająca port zewnętrzny przed falowaniem. Po wykonaniu pogłębienia powstanie półotwarty akwen o powierzchni ok. 130 ha, a w nim między innymi
eliptyczna obrotnica o średnicach 630 i 1000 m
(morze terytorialne RP – 49,487 ha) i głębokości około 15,5 m, a także tor wodny o długości 1742,1 m i szerokości 200 m (morze terytorialne RP – 36,091 ha).
Falochron składa się między innymi z części głowicowej, o konstrukcji narzutowej,
na której posadowiona jest nadbudowa żelbetowa. Długość tej części wynosi 919,4 m,
od ci nek środ ko wy fa lo chro nu ma dłu gość 1737,1 m, a odcinek nasadowy – 317,8 m.
Łącznie długość falochronu będzie wynosiła 2974,3 m, wraz z opaską brzegową o długości 45 m. Powierzchnia łączna to 17 471 ha.

Na terenie budowy prowadzone są roboty czerpalne, które obejmują wykonanie skarpy podwodnej o nachyleniu około 1: 5 od głębokości technicznej do osiągnięcia głębokości istniejących. Kubatura robót czerpalnych
wyniesie około 8 610 000 m3 urobku. Na terenie budowy znajduje się jedna z największych na świecie pogłębiarek SHORWAY, o pojemności ładowni 5,600 m3.

Przede wszystkim organizacja
Wysoki poziom realizowanej inwestycji
można sobie uświadomić już przy wejściu
na teren budowy. Aby dostać się na teren
budowy, należy przejść główny punkt kontroli dostępu (GPKD). Osoba po raz pierwszy
wchodząca na budowę musi mieć autoryzację osoby z biura z informacją, do kogo się
udaje. Ochrona ma obowiązek potwierdzić
autoryzację, a następnie wypisać jednorazową przepustkę, którą przy wyjściu należy
zdać. Przepustka musi być podpisana przez
osobę odwiedzaną. Ponadto każda osoba odwiedzająca budowę przy GPKD otrzymuje
ulotkę, sporządzoną w trzech językach, informującą o inwestycji oraz o obowiązkach

ciążących na osobach odwiedzających plac
budowy. Gość zostaje przez pracownika ochrony zaprowadzony do biura budowy, bezpośrednio do osoby, do której się udaje.
Każda osoba na terenie budowy obowiązana jest posiadać identyfikator ze zdjęciem
i danymi pracownika oraz informacjami dotyczącymi zajmowanego stanowiska, daty
rozpoczęcia pracy, daty i numeru szkolenia
bhp oraz nazwy konsorcjum, dla którego pracuje. Po drugiej stronie identyfikatora znajdują się wytyczne z zakresu bhp, piktogramy
dotyczące wymaganych środków ochrony indywidualnej na terenie budowy, a także bezpośredni numer alarmowy. Ponadto każdy
ma na kasku nalepioną indywidualną kontrolkę ze swoimi danymi i telefonem alarmowym, a także napisem „pracuję bezpiecznie”.
Wejście do biura budowy zostało wygrodzone i odpowiednio oznakowane. Ciąg komunikacji pieszej nie koliduje w żaden sposób z ciągami transportowymi. Jest to jedy-

ne miejsce na terenie budowy, na którym nie
wymaga się noszenia środków ochrony indywidualnej. Za to na terenie budowy umieszczone są tablice z piktogramami informującymi o nakazie używania takich środków
– hełmów ochronnych, obuwia roboczego
i kamizelek odblaskowych. W wielu miejscach
umieszczone są też banery „Szanuj Życie”.

Zaraz po rozpoczęciu
prac budowlanych szczeciński okręgowy inspektorat pracy przeprowadził
szkolenie dotyczące bezpiecznego wykonywania
prac, odpowiedzialności
osób kierujących pracownikami oraz wypadków
przy pracy. Ponieważ
na terenie budowy pracują
obcokrajowcy, podczas
szkolenia obecni byli tłumacze, którzy na bieżąco
tłumaczyli zagadnienia poruszane podczas szkolenia.

Współpraca kierownictwa
Nadzór nad pracami prowadzi kierownik
budowy Wacław Postoła, posiadający uprawnienia budowlane nr GT III – 630/107/75
w spec. inżynieryjno-konstrukcyjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych, uprawnienia
budowlane nr 3028/Gd/87 w spec. konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia budowlane nr 2883/Gd/87 w spec. inżynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych. Kierownik budowy jest jednocześnie głównym
koordynatorem w zakresie bezpieczeństwa
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i higieny pracy. Budowę dozoruje też Kajetan Kwiatkowski, starszy specjalista ds. bhp,
który zgodnie z zapisem z dziennika budowy jest koordynatorem ds. bhp zgodnie z wymaganiami prawa pracy.
Zaraz po rozpoczęciu prac budowlanych
szczeciński okręgowy inspektorat pracy prze-

po których poruszają się pracownicy. Problem ten związany był z niemożnością wiercenia w betonie. Kierownik budowy zorganizował spotkanie z inspektorem pracy, koordynatorem bhp i pracownikami nadzoru. Podczas kilkugodzinnej narady ustalono, w jaki
sposób należy wykonać balustrady ochron-

natorem podjęli jednomyślną decyzję, iż
każdy pojazd silnikowy wjeżdżający na teren
budowy musi być wyposażony w pomarańczowy ostrzegawczy „kogut”, uruchomiony
przez cały okres przebywania na budowie.
Takie rozwiązanie ma niezwykłe znaczenie
w pochmurne dni, w godzinach wieczornych,
a także podczas mgły, która bardzo często
towarzyszy pracom budowlanym. Aby poprawić bezpieczeństwo pracy na budowie
oraz podnieść kwalifikację pracowników, organizowane były cykliczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadziła je profesjonalna firma zajmująca się ratownictwem medycznym.

Wojskowe wsparcie
Przed rozpoczęciem robót czerpalnych został sporządzony plan topograficzny dna morskiego. Uwidoczniono na nim około czterech
tysięcy metalowych elementów, które mogły
mieć wojskowe pochodzenie. Prace prowadzone przez podwodnych saperów doprowadziły
do wyjęcia setek takich elementów, pozosta-

O tym, jak ważne są dla
kierownictwa budowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, świadczą
choćby niektóre koszty, jakie od początku budowy
zostały poniesione
w związku z poprawą warunków pracy. Już przy organizacji placu budowy
w okresie od 15 lipca
do 31 grudnia 2010 r.
wydano 758 000 zł.

prowadził szkolenie dotyczące bezpiecznego wykonywania prac, odpowiedzialności
osób kierujących pracownikami oraz wypadków przy pracy. Ponieważ na terenie budowy pracują obcokrajowcy, podczas szkolenia
obecni byli tłumacze, którzy na bieżąco tłumaczyli zagadnienia poruszane podczas szkolenia. Raz w tygodniu odbywają się narady
kierownictwa budowy, przedstawicieli konsorcjów wykonujących prace oraz osób z nadzoru. Omawiane są między innymi zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
Należy zwrócić uwagę na to, jak istotną
rolę odgrywa współpraca kierownika budowy z koordynatorem bhp i jak duże uprawnienia kierownik budowy dał koordynatorowi bhp. Każda decyzja podjęta przez koordynatora, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, jest akceptowana przez kierownika budowy. Ponadto kierownik budowy,
pomimo ciążących na nim obowiązków kierowniczych, codzienne sam odbywa wizytację placu budowy i na bieżąco reaguje na jakiekolwiek nieprawidłowości.

Bezpieczna praca
Podczas budowy pojawiają się różne, nierzadko bardzo złożone problemy, na przykład dotyczące zabezpieczenia oczepów,
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ne na oczepie bez konieczności kotwienia
zabezpieczeń w betonie. W ciągu dwóch dni
gotowy był projekt zabezpieczeń, wykonano
też próbny odcinek zabezpieczenia. Następnie poproszono inspektora pracy o akceptację wykonania zabezpieczeń. Ponieważ tak
zwana pielęgnacja betonu odbywa się na odcinku około 2 tys. metrów, należałoby ją wykonywać z podestów samojezdnych, co kolidowałoby z ruchem betonowozów i innych
urządzeń technicznych. W tym celu kierownik budowy wraz z koordynatorem bhp podjęli decyzję, iż zamówią specjalnie zaprojektowany dla tej budowy ruchomy podest roboczy do pielęgnacji betonu. Podest został
zamontowany na szczycie parapetu i porusza się na kółkach wzdłuż osi. Analogicznie
wygląda sytuacja dla oczepu znajdującego
się naprzeciwko. Na czas montażu i demontażu podwieszanego pomostu roboczego rozciągana jest stalowa lina, służąca jako pomocnicza lina ochronna, do której podczepiane są końcówki linek bezpieczeństwa. Lina kotwiona jest do specjalnie zaprojektowanych otworów, do których wkręcane są
uchwyty. Tak zabezpieczeni pracownicy przystępują do montażu bądź demontażu podwieszanych pomostów roboczych.
W celu poprawienia bezpieczeństwa pracowników kierownik budowy wraz z koordy-

gielska mina morska typu MARK VI. Masa materiałów wybuchowych wypełniających minę
wynosiła około 425 kg. W obawie przed uszkodzeniem wybudowanej już części falochronu
nie mogła ona zostać zdetonowana na miejscu, więc żołnierze unieśli ją, a następnie pod wodą odholowali na poligon, gdzie minę bezpiecznie zneutralizowano.

BHP w cenie
O tym, jak ważne są dla kierownictwa budowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, świadczą choćby niektóre koszty, jakie
od początku budowy zostały poniesione
w związku z poprawą warunków pracy. Już
przy organizacji placu budowy w okresie
od 15 lipca do 31 grudnia 2010 r. wydano 758 000 zł. Wśród kosztów są na przykład 84 tys. zł przeznaczone na bariery ochronne (od przygotowania po ustawienie), 98 tys.
zł – na znaki bhp, 287 tys. zł – na wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
109 tys. zł – na środki ochrony indywidualnej, 206 tys. zł – na środki bhp i przeciwpoża-

Zdjęcia: A. Kempkiewicz
wionych po wojnie na terenie świnoujskiego
portu. Saperzy znaleźli między innymi brytyjskie miny powietrzne o wyjątkowo skomplikowanym układzie zapalników (m. in. ciśnieniowe, uniemożliwiające podjęcie niewybuchu na powierzchnię). Tak duże znaleziska przyczyniły się do tego, iż grupa minerów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu przeprowadziła wizję lokalną, po której stwierdzono,
iż jednym z elementów do usunięcia jest an-

rowego wyposażenia jednostek pływających.
To tylko część kosztów zwiększających bezpieczeństwo i higienę pracy. Kierownictwo
budowy wyszło też z założenia, iż pracownicy mają pracować, a nie sprzątać, wobec czego została zatrudniona firma, która dba o porządek na placu budowy.
starszy inspektor pracy
Artur Kempkiewicz
OIP Szczecin

Ponieważ budowa odbiegała
na plus od zwyczajowo przyjętych standardów na placach
budów, została zgłoszona
w 2011 i 2012 roku do konkursu Bezpieczna Budowa. Za najwyższą jakość standardów
bezpieczeństwa i higieny pracy
na budowie falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu komisja
konkursowa w 2011 roku przyznała I miejsce, a w 2012 roku
– III miejsce. Uznano, iż
konsorcjum jest wzorem
do naśladowania pod względem dbałości nie tylko o swoich pracowników, ale także
o bezpieczeństwo pracy podwykonawców, którzy są wyposażani we wszelkie narzędzia
i zabezpieczenia, służące bezpiecznej realizacji projektów
budowlanych. Na tej inwestycji
nie wydarzył się żaden ciężki
ani śmiertelny wypadek
przy pracy.
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Po awarii na stacji metra
Powiśle

Nie doceniono

zagrożenia

Zakończyły się czynności kontrolne
zespołu powołanego przez okręgowego inspektora pracy w Warszawie
do zbadania okoliczności i przyczyn
zdarzenia potencjalnie wypadkowego, do którego doszło w wyniku
awarii w nocy z 13 na 14 sierpnia 2012 r. na stacji metra Powiśle.
Do tej spektakularnej awarii, o której szeroko rozpisywały się media, doszło podczas drążenia północnego odcinka
tunelu łączącego zachodnią i wschodnią część stacji. Przez
czoło tunelu do zachodniej części stacji wtargnęło 6500 m3
zawodnionego gruntu piaszczystego i wody z warstwy wodonośnej zalegającej w stropowej części profilu geologicznego. Tunel metra zaprojektowano pod tunelem Wisłostrady, poprzecznie do niej. W wyniku awarii pod jezdniami
utworzył się lej o powierzchni około 1600 m2 i głębokości
11 m. Wzmocniona konstrukcja tunelu uchroniła jezdnie
przed zawaleniem. Aby jednak zapobiec dalszemu wyciekowi wód z warstwy wodonośnej, zastosowano przeciwciśnienie, zalewając dwa niższe poziomy stacji wodą z Wisły do wysokości jej lustra. Tunel został zamknięty. Kilkudziesięcioma
otworami wstrzyknięto pod obie jezdnie 4000 m3 betonu
o odpowiednio dobranych parametrach.

Przed zespołem postawiono zadanie zbadania
przyczyn tego zdarzenia o bezprecedensowej skali,
a następnie sformułowania profilaktycznych wniosków w celu dalszego bezpiecznego kontynuowania prac na tej i na pozostałych stacjach metra. Ustalono, że awaria miała szereg przyczyn, które sformułowano we wnioskach zawartych w dokumentacji kontrolnej.

Niewłaściwe nastrzykiwanie
Podstawową przyczyną awarii było niewłaściwe zastosowanie technologii jet grouting do wzmocnienia gruntu piaszczystego zawierającego wodę, zalegającego w stropowej
części profilu geologicznego stacji. Nie dotrzymano zarazem parametrów szczelności betonowej warstwy ochronnej, tworzonej nad stropową częścią tunelu. W celu wzmocnienia warstw wodonośnych znajdujących się w stropie drą-
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żonego tunelu metra zastosowano ich nastrzykiwanie mieszanką cementową (technologia jet grouting). Od strony zachodniej wykonano 20 otworów o długości ok. 12 m od czoła tunelu i przez nie pod ciśnieniem 300 barów zatłaczano
mieszankę. W wyniku tego we wzmacnianej warstwie po zmieszaniu cementu z gruntem powstało 20 betonowych kolumn o przekroju zbliżonym do walca o średnicy do 120 cm,
wzajemnie się przecinających. Iniekcyjne prace ciśnieniowe
prowadzono również od strony wschodniej, skąd wykonano 215 takich kolumn. Tak duża masa betonu wprowadzona
w warstwę wodonośną doprowadziła do sprężenia znajdujących się w niej wód, które wraz półpłynnym gruntem wlały
się do zachodniej części stacji, tworząc wyrwę w przedniej górnej części drążonego tunelu.
Dowodem na nieszczelność tak zwanego parasola ochronnego w warstwie zalegającej w stropowych partiach tunelu
było cofanie się przedniej jego części (przodka) na kilka dni
przed awarią, a także wycieki wód gruntowych z otworów
kontrolnych, wykonanych w stropie najniższego poziomu
wschodniej części stacji.

Zbyt krótkie wiązanie
Kolumny gruntowo-betonowe nie utworzyły jednolitej
konstrukcji o wymaganej wytrzymałości między innymi z powodu krótkiego okresu ich wiązania. Technologia iniekcji
mieszanki cementowej do gruntu przewiduje okres jej wiązania znacznie dłuższy niż ten, jaki zastosowano w tym przypadku. Już po 3 dniach od wykonania ostatnich kolumn rozpoczęto dalsze prace związane z drążeniem łącznika. Wykonawca przed przystąpieniem do dalszych prac związanych
z drążeniem tunelu powinien był pobrać próbki rdzeniowe
z wykonanych kolumn i przeprowadzić badania ich wytrzymałości na ściskanie, a następnie sprawdzić, czy wyniki potwierdzają wymaganą wytrzymałość, zaakceptowaną przez
projektanta. Nieprzestrzeganie właściwego okresu wiązania
mieszanki cementowej z gruntem stało się zatem kolejną
techniczną przyczyną zaistniałej awarii.

wodnymi musieli się zmierzyć budowniczowie tej inwestycji. Podczas budowy trasy i tunelu stale usuwano wodę gruntową z warstw piaszczystych przy pomocy 48 studni głębinowych o średnicy 350 mm i głębokości 15 m.
Niedostateczne rozpoznanie problemów wodnych oraz
zmienności geologicznej w przebiegu warstw, a w konsekwencji niedostrzeżenie wynikających z tego niebezpieczeństw stały się jedną z istotnych przyczyn zaistniałej awa-

Niedostrzeganie zagrożeń
Kontrola zespołu wykazała ponadto, że wykonawca nie
wyciągnął wniosków z zagrożeń wynikających z trudnych
warunków gruntowo-wodnych na budowanej stacji. W projekcie inżyniersko-geologicznym, poprzedzającym wykonanie prac budowlanych II linii metra, piaszczyste warstwy wodonośne zostały sklasyfikowane jako przepuszczalne i dobrze przepuszczalne, mające bezpośrednie połączenie z wodami Wisły. Przeprowadzone w lutym i w marcu 2012 r. badania uzupełniające wskazały wyraźnie na inny przebieg
warstwy geologicznej niż określony podczas badań w 2010
r. Strop iłów mioceńsko-plioceńskich stwierdzono około 3 m
niżej, niż przedstawiono to w dokumentacji podstawowej.
Pomimo wycieku wód gruntowych w części wschodniej stacji z otworów przewiercających ścianę szczelinową nie wyciągnięto właściwych wniosków, stosując niezmiennie taką
samą technologię wzmacniania gruntu.
Większa część profilu warstw geologicznych, wydobywanych z wykopów obu części stacji, zawierała zawodnione
grunty piaszczyste. Dokumentacje prac hydrogeologicznych
wykonywanych przez Hydrobudowę-6 podczas budowy Trasy Świętokrzyskiej dowodzą, z jak poważnymi problemami

rii. Możliwość powstania zakłóceń w przepływie wód dostrzegli natomiast budowniczowie Trasy Świętokrzyskiej. Wykonano przerwy w ścianach szczelinowych tunelu Wisłostrady, by umożliwić wodom migrację.

Raport pokontrolny
Część z przyczyn wymienionych przez członków zespołu
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie zawarto także
w ekspertyzach naukowych zleconych przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. instytucjom zajmującym się problematyką
geologii i geotechniki w budownictwie, w celu przedsięwzięcia środków zaradczych zmierzających do likwidacji awarii na stacji Powiśle.
Efekt kontroli to ponad 40-stronicowy protokół, 15-stronicowe pismo zawierające stanowisko zespołu wobec zastrzeżeń wykonawcy oraz prawie 800 stron załączników
do kontroli. Wskazano 5 głównych przyczyn, 6 nieprawidłowości związanych z przyczynami awarii, 10 nieprawidłowości związanych z opracowaną dokumentacją inżyniersko-geologiczną oraz 8 innych nieprawidłowości stwierdzonych
w konsekwencji działań kontrolnych.
Wykonawca zgodnie z prawem, przed podpisaniem protokołu kontroli, wniósł na piśmie w terminie siedmiu dni
umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zespół badający przyczyny awarii ustosunkował się
do nich na piśmie.
Wobec trzech osób odpowiedzialnych za zaistniałą awarię, która spowodowała znaczne straty materialne i potencjalne zagrożenia dla zatrudnionych pracowników z Włoch
i Polski, a także paraliż komunikacyjny tej części miasta
na wiele miesięcy, wyciągnięto odpowiednie konsekwencje
przewidziane prawem budowlanym.
nadinspektor pracy Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa
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swojego krasnala traktują go jak swoisty talizman,
więc i nasz inspekcyjny stanie się z czasem magiczny. Ja w każdym razie wierzę, że będzie stał
na straży wysokiego poziomu kształcenia i doskonalenia inspektorów pracy, którzy przez całe
swoje zawodowe życie mają kontakt z naszym
ośrodkiem.

IP-ek
we wrocławskiej
Sorbonie
Z Januszem Krasoniem, dyrektorem Ośrodka
Szkolenia PIP im. Profesora Jana Rosnera
we Wrocławiu,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Skąd się wziął pomysł na stworzenie inspekcyjnego
skrzata – krasnala o nazwie IP-ek?
We Wrocławiu zrodziła się taka nowa tradycja – wrocławskie krasnale. W latach 80. ubiegłego wieku powstała i działała w naszym mieście Pomarańczowa Alternatywa. Symbolem
ruchu ludzi pozytywnie zakręconych były pomarańczowe
krasnale obnażające paradoksy tamtych lat i dodające otuchy mieszkańcom w trudnych czasach. Autorem pierwszego
krasnala, którego wizerunek pojawiał się spontanicznie na murach miasta, był twórca Pomarańczowej Alternatywy Waldemar Frydrych „Major”. Od 2005 roku najpierw oficjalną decyzją władz miasta, później w sposób spontaniczny skrzaty zadomowiły się w mieście i dziś są niewątpliwą atrakcją turystyczną. Zaakceptowałem pomysł mojego współpracownika
Mariusza Kijkowskiego, aby stworzyć także inspekcyjnego
krasnala. Będzie dobrym duchem inspektorów pracy i jak inne krasnale „magnesem” dla turystów podążających ich wrocławskim szlakiem. Warto bowiem promować nasz wspaniały ośrodek położony w sercu Parku Szczytnickiego, jego dorobek i kompetencje oraz niewątpliwy walor, jakim jest wpisany do rejestru zabytków hotel, powstały w 1929 roku. Obiekt
zaprojektowany przez wybitnego niemieckiego architekta
Hansa Scharouna to ikona modernizmu w architekturze lat 20.
ubiegłego stulecia. Nie został zniszczony podczas II wojny
światowej, a od początku lat 50. był w dobrych, gospodarskich rękach polskiej inspekcji pracy i dzięki temu zachował
do dziś swoje architektoniczne piękno.
Zapewne nie wszyscy pracownicy inspekcji wiedzą
o tym, choć nie ma chyba takiego, który przynajmniej

raz nie byłby we wrocławskim ośrodku. Kiedy stanie tam
figurka IP-ka?
Krasnal jest już wykonany. Jego wzór został upubliczniony na naradzie kierownictwa urzędu podsumowującej działalność PIP w 2012 roku. Wszyscy jej uczestnicy otrzymali miniaturowe, gipsowe modele IP-ka. Oryginalna figura wykonana z brązu w niedługim czasie stanie na terenie ośrodka.
Będę prosił minister Iwonę Hickiewicz, aby rozważyła podczas wizyty w ośrodku uroczyste jej odsłonięcie. IP-ek wzbogaci wrocławską ofertę krasnali, a turyści podążający ich szlakiem, docierając do niego, będą mieli sposobność odwiedzić
ośrodek i podziwiać nasz zabytkowy hotel. Zawarliśmy z miastem porozumienie, w efekcie którego obiekt Scharouna został wpisany do informatorów i przewodników wydawanych
przez miasto. Ponadto planujemy w porozumieniu z konserwatorem zabytków i gminą wydać w pierwszym kwartale tego roku własny album. Chcemy także, aby ci, którzy najczęściej tu przyjeżdżają – inspektorzy pracy, więcej dowiedzieli
się o walorach zabytku, w którym mieszkają.
Jego najczęstszymi gośćmi są aplikanci, przyszli inspektorzy pracy. Czy zadaniem IP-ka będzie również odczarowywanie złego w trakcie sesji egzaminacyjnych?
Podstawą zdania egzaminów jest rzetelna wiedza i znajomość warsztatu inspektorskiego. Za to daję gwarancję jako dyrektor szkoły. IP-ek będzie dodawał otuchy, załatwiał tę
odrobinę szczęścia, które jest przydatne podczas każdego
egzaminu. Wszystkie środowiska i instytucje posiadające

Mają i bardzo to sobie chwalą. Począwszy
od warunków zakwaterowania, domowego wyżywienia, po wysoką jakość kształcenia, którego ocena zawiera się w sformułowaniu: wrocławska Sorbona.
Cieszy nas tak pozytywna opinia o ośrodku.
Mamy świadomość, że jesteśmy kompetentni i dobrze zorganizowani, jednak nie zwalnia nas to
z dalszego doskonalenia i podnoszenia efektywności działania. W ubiegłym
roku w ramach spotkania sieci RIIFT, czyli
ośrodków szkolenia tożsamych z naszym,
prezentowaliśmy rozwiązania dotyczące naszego modelu kształcenia inspektorów pracy. Spotkały się one z dużym
zainteresowaniem i uznaniem przedstawicieli krajów europejskich, a przetłumaczony na język francuski program
aplikacji inspektorskiej został rozesłany do wielu państw Afryki Północnej.
Mamy więc świadomość, że nie tylko
w Polsce, ale także na świecie jesteśmy rozpoznawalni i dobrze oceniani, co w moim przekonaniu jest
chlubą naszego urzędu. Oczywiście nie oznacza to, że chcemy
osiąść na laurach.
Co w praktyce zmieniło się, gdy
ośrodek stał się jednostką organizacyjną PIP?
W grudniu minionego roku
przekazałem głównemu inspektorowi pracy ocenę dwuletniego okresu adaptowania ośrodka
do nowych warunków wynikających z przekształcania go z zakładu
budżetowego w jednostkę sektora
finansów publicznych, wraz z rekomendacjami nowych zadań, którymi moglibyśmy się zająć. Wcześniej ośrodek w znacznej mierze musiał pozyskiwać dochody na swoje utrzymanie. Zasadniczą ich częścią były wpływy ze szkoleń realizowanych na rzecz inspekcji, poważnym uzupełnieniem budżetu były jednak dochody uzyskiwane z działalności dedykowanej partnerom zewnętrznym. Wówczas uczestniczyliśmy w grze rynkowej. Pozyskując klientów, konkurowaliśmy
z innymi podmiotami zajmującymi się szkoleniami. Dziś jesteśmy jednostką organizacyjną PIP, realizującą zadania okre-

ślone w art. 8 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Kształcimy i doskonalimy kadrę PIP oraz upowszechniamy wiedzę
z zakresu ochrony pracy w ramach przyznanego budżetu zadaniowego. Nie prowadzimy działalności komercyjnej. Przychody uzyskiwane z przedsięwzięć adresowanych do partnerów zewnętrznych i wynajmu bazy są zaliczane na poczet
dochodów budżetu państwa. Stając się jednostką organizacyjną urzędu, ośrodek wdrożył wszelkie procedury i wymogi
obowiązujące każdą jednostkę inspekcji. Teraz naszą ambicją jest, aby w jeszcze większym stopniu współuczestniczyć
w realizacji zadań całej PIP. Z zainteresowaniem przyjęliśmy
inicjatywę minister Małgorzaty Kwiatkowskiej, by ośrodek
zajął się standaryzacją szkoleń realizowanych w ramach programów prewencyjnych. Chodzi o to, żeby prowadzone
w okręgach szkolenia ujednolicić – począwszy od dokumentów, poprzez metody dydaktyczne po layout wszystkich materiałów. Chcemy także jeszcze wszechstronniej współpracować z naszymi wykładowcami, zwłaszcza szkolącymi aplikantów. Kończymy pracę nad przygotowaniem „Pomocnika
wykładowcy” zawierającego wskazówki metodyczne dla prowadzących zajęcia. Opracowujemy i wydajemy coraz więcej
materiałów szkoleniowych, pomagających kandydatom na inspektorów w pełniejszym przyswajaniu wiedzy. Będziemy
również coraz więcej uwagi poświęcać praktycznej nauce
zawodu inspektora pracy.
A co ośrodek już realizuje, jakie ma najbliższe plany
na tu i teraz?
Wszystko, co powiedziałem, jest w realizacji. Opracowaliśmy w tym roku szczegółowy plan pracy, który zawiera blisko 700 przedsięwzięć i ważnych czynności. Każdego dnia
tego roku mamy więc do zrealizowania określone zadanie.
Wykonamy je, bo ośrodek to przede wszystkim wspaniali,
kompetentni i zaangażowani pracownicy. Przy małej pomocy, bardzo nam dotychczas życzliwego, Głównego Inspektoratu Pracy zrealizujemy zadania z nawiązką.
By zakończyły się pomyślnie, powierzmy je krasnalowi IP-kowi!
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Jacek Kupiszewski

Realizacja kontroli
tematycznych

W zakładach skupu i przerobu złomu metali

W 2012 r. na terenie
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
realizowano temat
„Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (w tym
legalności zatrudnienia)
w zakładach skupu
i przerobu złomu metali”. Łącznie przeprowadzono 25 kontroli
pracodawców, którzy
zatrudniali ogółem
707 pracowników,
w tym 130 kobiet. Kontrolowani pracodawcy
nie zatrudniali pracowników młodocianych.

Celem kontroli była ocena realizowania
przez pracodawców postanowień przepisów
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu materiałów niebezpiecznych, w tym
wybuchowych, ze złomu metali (Dz. U. Nr 3,
poz. 36 z 2000 r.). Szczególnie kontrolowano
realizację przepisów bhp dotyczących eksploatowanych maszyn i urządzeń oraz przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie legalności zatrudnienia.

Przygotowanie do pracy
Kontrolą objęto przygotowanie do pracy
pracowników zatrudnionych przy pracach
związanych z przerobem oraz segregacją złomu metali, między innymi w zakresie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także profilaktycznej opieki zdrowotnej.
W czterech zakładach stwierdzono okresy
zatrudniania pracowników bez ważnych badań lekarskich. Pracodawca jednego z zakładów dopuścił dwóch pracowników do pracy
bez wstępnego instruktażu stanowiskowego.
W zakresie szkoleń okresowych w dziedzinie
bhp nieprawidłowości stwierdzono w czterech zakładach. Jeden pracodawca nie zapewnił osobie kierującej pracownikami właściwego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.
W trzech zakładach nie przeszkolono okresowo pracowników w pierwszym roku zatrudnienia, a w jednym przypadku pracownik odbył szkolenie okresowe po upływie ponad
trzech lat od daty zatrudnienia. W czasie kontroli sprawdzono dodatkowe kwalifikacje pracowników w zakresie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym oraz żurawiami samojezdnymi. W dwóch
zakładach stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena ryzyka zawodowego
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły
nienależytego wypełnienia obowiązku pracodawcy dokonania oceny ryzyka zawodo-
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wego związanego z wykonywanymi pracami
w zakładzie, a także informowania pracowników o wynikach oceny ryzyka.
Pracodawcy w dwóch zakładach w ogóle
nie dokonali oceny ryzyka zawodowego.
W dwóch zakładach na etapie przygotowania do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodo we go pra co daw cy nie prze ana li zo wa li
w sposób właściwy wszystkich wykonywanych prac, stosowanych maszyn i narzędzi
w procesie pracy. Skutkowało to nieuwzględnieniem w ocenie ryzyka zawodowego opisów stanowisk pracy, narzędzi, maszyn i urządzeń, a przede wszystkim nie uwzględnieniem zagrożeń występujących przy wykonywanych pracach, w szczególności związanych
z możliwością obecności w złomie metali materiałów niebezpiecznych, w tym wybuchowych pochodzenia wojskowego. Ponadto
ustalono, że w wielu przypadkach pracodawcy nie zapewnili właściwego składu zespołu
oceniającego ryzyko zawodowe.

Realizacja rozporządzenia
Skontrolowano realizację obowiązku opracowania przez pracodawców zajmujących się
przerobem złomu metali szczegółowej instrukcji określającej zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy przy czynnościach wykonywanych w zakładzie i związanych z eliminowaniem przedmiotów niebezpiecznych, w tym
wybuchowych, ze złomu metali.
Stwierdzono, że 14 pracodawców nie sporządziło odpowiedniej instrukcji bhp. Sprawdzano również kwalifikacje pracowników, którzy zajmują się kontrolą złomu metali w zakresie posiadania przez nich ukończonego
szkolenia bhp przy rozpoznawaniu i eliminowaniu ze złomu metali przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych. W 14 zakładach kontrole złomu były przeprowadzane przez pracowników nieposiadających takiego szkolenia. Wszyscy pracodawcy potwierdzali kontrole złomu przed przekazaniem go do przeróbki oraz przed wysyłką
do odbiorców. Każda wysyłka zawierała protokół stwierdzający przeprowadzenie kon-

troli złomu. Najczęściej protokół ten przyjmował formę pieczęci o przykładowej treści: „Złom wolny od materiałów niebezpiecznych, wybuchowych i radioaktywnych”. Podczas
kontroli sprawdzano również, czy w zakładach opracowano
procedury postępowania w przypadku ujawnienia w złomie
metali przedmiotu wybuchowego pochodzenia wojskowego. W ośmiu kontrolowanych zakładach pracodawcy nie
opracowali odpowiednich procedur szczegółowo opisujących sposób postępowania w takich przypadkach. Niemniej
każdy z kontrolowanych pracodawców posiadał wykazy i numery telefonów organów, które należy powiadomić w razie
ujawnienia w złomie metali przedmiotu wybuchowego. Obowiązek dysponowania wydzielonym, wyodrębnionym i oznakowanym znakami bezpieczeństwa miejscem, do którego
można przenieść znaleziony przedmiot niebezpieczny, nie
został zrealizowany w 18 zakładach.

Dalsza kontrola
Podstawowym zagadnieniem objętym kontrolą było spełnianie wymagań minimalnych lub zasadniczych przez maszyny i urządzenia do przerobu złomu metali. Dotyczyło to
w szczególności elementów sterowniczych, zabezpieczenia
dostępu do stref zagrożenia, prawidłowego wykonania osłon
elementów ruchomych. W czasie kontroli sprawdzano również, czy środki transportu podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane
są na podstawie aktualnych decyzji.
Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły braku zabezpieczenia (osłon) stref zagrożenia, stanu technicznego elementów
sterowniczych, braku
zabezpieczenia (wygrodzenia) miejsc niebez piecz nych oraz
braku prawidłowych
dojść do stanowisk
pracy. Dwóch pracodaw ców po sia da ło
urządzenia transporto we bez wy ma ga nych decyzji UDT.
Zagadnienia związane z legalnością zatrudnienia kontrolowano w 15 zakładach. Dwóch pracodawców nieterminowo odprowadzało składki na Fundusz Pracy. Nieterminowe zgłaszanie zatrudnionych pracowników do ubezpieczenia społecznego stwierdzono w pięciu zakładach. Nie stwierdzono przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników.

Przyczyny nieprawidłowości
Według pracodawców do najczęstszych przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości należy zaliczyć częstą rotację
i fluktuację pracowników oraz ich niskie kwalifikacje zawodowe, a także niedostateczną znajomość przepisów, to jest
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 grudnia 1999 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych,
ze złomu metali (Dz. U. Nr 3, poz. 36 z 2000 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).
Z kolei zdaniem inspektorów pracy do głównych przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości należy brak świadomości w zakresie bhp, zaangażowania i woli poprawy warunków pracy zarówno ze strony pracodawców, osób kierujących pracownikami, jak i pracowników. Wymienić również
trzeba brak należytego nadzoru nad prowadzonymi pracami ze strony pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, a także brak lub nierzetelnie prowadzony nadzór przez
służby bhp – dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw,
w których zadania służby bhp powierzono specjalistom spoza zakładu. Wśród przyczyn jest też niska kultura techniczna,
brak wiedzy fachowej, doświadczenia i odpowiedzialności
zatrudnianych pracowników oraz traktowanie oceny ryzyka
zawodowego w sposób instrumentalny, bez uwzględniania
faktycznych warunków, jakie mogą zaistnieć w czasie pracy.

Uzyskane efekty
Do połowy listopada 2012 roku pracodawcy poinformowali inspektorów pracy o wykonaniu 92% wszystkich wydanych decyzji. Uzupełniono ocenę ryzyka zawodowego o analizę możliwości wystąpienia w złomie metali materiałów pochodzenia wojskowego. Przeszkolono pracowników zajmujących się kontrolą złomu w zakresie obecności w złomie materiałów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, oraz postępowania z tego typu materiałami. Opracowano i udostępniono
pracownikom szczegółowe instrukcje określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z eliminowaniem
przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali. Zapewniono wydzielone pomieszczenia, oznakowane znakami bezpieczeństwa, do przechowywania przedmiotów niebezpiecznych. Opracowano procedury postępowania w przypadku ujawnienia przedmiotu pochodzenia wojskowego, np. niewypału. Uzyskano poprawę bezpieczeństwa
w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń poprzez zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń (osłon) uniemożliwiających dostęp do stref zagrożenia. Zabezpieczono także (wygrodzono) miejsca niebezpieczne w obrębie maszyn do przerobu złomu.
Po analizie wyników kontroli w ramach realizowanego
tematu wydaje się zasadnym kontynuowanie kontroli w zakładach zajmujących się skupem oraz przerobem złomu ze
szczególnym uwzględnieniem dostosowania maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy, a także opracowanie materiału informującego i promującego zasady bezpiecznego eksploatowania maszyn i urządzeń do przerobu złomu
i opublikowanie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.
inspektor pracy Jacek Kupiszewski
OIP Katowice
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Pod
inspektorską
lupą
Budowa ważna, ale ludzie ważniejsi
Rusztowania postawione przez osoby bez kwalifikacji, bez barierek
ochronnych, ciągów komunikacyjnych i trzymające się na słowo
honoru. Do tego brak
kierownika budowy, bo
ten rzucił pracę, a nowego od dwóch miesięcy
nie znaleziono. Na tak
prowadzoną inwestycję
natknęli się inspektorzy
pracy na Górnym Śląsku.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia robotników
wydano decyzję
o wstrzymaniu prac.

30

I P 2/2013

Inspektorzy z OIP w Katowicach przeprowadzili kontrolę w spółce budowlanej z siedzibą w T., która wykonywała prace przy wznoszonym budynku wielofunkcyjnym w Bytomiu. Inspektorzy ujawnili szereg nieprawidłowości, które w głównej mierze dotyczyły
eksploatacji rusztowań metalowych.
Do prac elewacyjnych wykorzystywano
dwa typy rusztowań, tj. rusztowania warszawskie oraz rusztowania typu klinowego. Rusztowania te zostały zmontowane przez osoby, które nie posiadały żadnych uprawnień
kwalifikacyjnych. Ponadto nie
dokonano odbioru rusztowań
dopuszczającego je do eksploatacji. Na budowie zatrudniono osoby na podstawie umów
o dzieło, a nadzór nad nimi był
pełniony przez osoby, które nie
były zatrudnione przez wykonawcę robót, a jedynie go reprezentowały (były zatrudnione w innych, powiązanych ze
sobą firmach). Dla prowadzonych robót nie opracowano instrukcji bezpiecznego ich wykonania.
Co zasługuje na odnotowanie, to okoliczność, że nie było kierownika budowy. Jak
ustalili inspektorzy pracy, wyznaczony kierownik budowy złożył rezygnację z pełnionych obowiązków. Mimo to kontynuowano
prace budowlane przez okres ponad dwóch
miesięcy bez jego następcy.
W zakresie eksploatacji rusztowań stwierdzono następujące nieprawidłowości:
● przy elewacji budynku ustawiono dwie
kolumny rusztowań warszawskich, które zostały nieprawidłowo zmontowane. Kolumny
posadowiono bezpośrednio na gruncie, bez

zastosowania podwalin i podstawek pod stojaki. Rusztowanie składało się jedynie z samych ramek, brak było belki startowej, stężeń (elementy stabilizujące konstrukcję), podestów roboczych, pionów komunikacyjnych
oraz obarierowań. Na poziomach, gdzie prowadzono pracę, ułożono pojedyncze deski
stanowiące podesty robocze. Rusztowania
nie posiadały kotwień, jedynie wyższa kolumna została podparta zastrzałami.
● z drugiej strony budynku prowadzono
prace elewacyjne przy użyciu rusztowania
klinowego. Rusztowanie to tworzyło kilka
części, które następnie połączono w jedną
całość za pomocą prowizorycznych podestów drewnianych. Rusztowanie nie posiadało pełnych podestów roboczych, pionów
komunikacyjnych, obarierowania, stężeń oraz
kotwień. W kilku miejscach konstrukcja rusztowania została przymocowana drutem do prętów w ścianie budynku, w taki sposób zamocowano również kilka zastrzałów. Stojaki, bez
podstawek, posadowiono na różnego rodzaju materiałach (bloczkach cementowych, deskach itp.).
W wyniku wydanych decyzji nakazowych
dotyczących między innymi wstrzymania eksploatacji rusztowań, pracodawca wynajął jesz-

cze w trakcie kontroli wyspecjalizowaną firmę, która dokonała poprawnego montażu
rusztowań, dla których sporządzono protokoły odbioru.
Ze względu na dużą skalę nieprawidłowości, inspektorzy nałożyli na pracodawcę
mandat karny. O realizacji przez pracodawcę
prac budowlanych pomimo rezygnacji kierownika budowy inspektorzy powiadomili
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu.
Z dokumentacji OIP Katowice

Biblioteka

INFORMACJA OKRESOWA
AKTY PRAWNE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe
dalekosiężne służące do transportu ropy
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie // Dziennik Ustaw 2012, poz. 1479.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy // Dziennik
Ustaw 2013, poz. 12.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy
przy sprężarkach powietrznych // Dziennik
Ustaw 2013, poz. 13.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia // Dziennik Ustaw 2013, poz. 30.
Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury // Dziennik Ustaw 2012, poz. 1498.
Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
// Dziennik Ustaw 2012, poz. 1534.
Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami
// Dziennik Ustaw 2012, poz. 1545.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego //
Dziennik Ustaw 2012, poz. 1389.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2012 r. w sprawie programu ba-

dań statystycznych statystyki publicznej
na rok 2013 // Dzien nik Ustaw 2012,
poz. 1391.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zatrudnionych w urzędach
administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dziennik Ustaw 2012,
poz. 1403.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu // Dziennik Ustaw 2012,
poz. 1468.
Ustawa z dnia 10 października 2012 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw 2012, poz. 1448.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej // Dziennik Ustaw 2012,
poz. 1456.
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz
nie któ rych in nych ustaw // Dzien nik
Ustaw 2012, poz. 1513.
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego // Dziennik
Ustaw 2012, poz. 1544.
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw // Dziennik Ustaw 2013, poz. 2.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach // Dziennik Ustaw 2013, poz. 21.
Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby
Kontroli // Monitor Polski 2012, poz. 1023.
Zarządzenie Nr 20 Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 21 grud-

nia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
// Dziennik Urzędowy GUS 2012, poz. 61.

WYDAWNICTWA
Dokumentacja pracownicza w firmie:
obowiązki pracodawcy / Bogdan Majkowski. // Wydawnictwo „Biblioteczka Pracownicza”, Warszawa 2012, 231 s. (Biblioteczka
Pracownicza: Poradnik 247). Omówiono obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej na poszczególnych etapach trwania stosunku pracy oraz zamieszczono przykładowo wypełnione wzory druków.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy. Wybór. T. 1 // Wydawnictwo „Biblioteczka Pracownicza”, Warszawa 2012, 223 s. (Biblioteczka Pracownicza:
Poradnik 248). Publikacja zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z 2009 r.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
Jeszcze raz o stosowaniu zamienników
żarówek / Jerzy Bąk // Elektroinstalator 2012,
nr 11, s. 56-61. W artykule przedstawiono
problematykę stosowania zamienników żarówek oraz zaprezentowano wyniki badań
dotyczące: grup ryzyka, maksymalnych, dopuszczalnych czasów ekspozycji, tzw. granicznych odległości bezpiecznych, pól elektromagnetycznych. Omówiono również potencjalne zagrożenia dla oka i skóry spowodowane promieniowaniem zamienników.
Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / Adam Wróbel // Państwo i Prawo 2012, nr 12, s. 72-80. Autor dokonał analizy przepisów art. 220 Kodeksu
karnego oraz art. 283 § 1 Kodeksu pracy.

Opracowała: Danuta Szot

Po raz kolejny musimy się pogodzić z niesprawiedliwością losu
i z wielkim bólem w sercu pożegnać naszego dobrego kolegę i współpracownika

Andrzeja Dorożyńskiego
wieloletniego inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we
Wrocławiu, który po długiej chorobie odszedł od nas 6 stycznia 2013 r.
Choć walczył z chorobą, nie byliśmy przygotowani na tę stratę. Będzie nam brakować wszystkiego, co z Nim związane.
Andrzeju! Nie ma Cię już z nami ciałem, lecz swego ducha pozostawiłeś w nas na zawsze. Żegnaj!
Kierownictwo i współpracownicy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu
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Niefrasobliwy rozładunek
Uderzony wyrwaną
przez wysokie ciśnienie
klapą cysterny pracownik doznał urazu głowy
i innych poważnych obrażeń. Jak ustalił Okręgowy Inspektorat Pracy
w Rzeszowie, cysterna
nie była przeznaczona
do przewożenia materiału niebezpiecznego,
który do niej wlano.
Popełniono też błędy
przy rozładunku towaru.

Kontrola przeprowadzona w firmie usługowo-handlowej z siedzibą w O. miała na celu
sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów
i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
w związku z informacją o wypadku przy pracy, jakiemu uległ kierowca prowadzący własną
działalność gospodarczą i świadczący usługę
na rzecz tej firmy.
Wypadek miał miejsce na terenie zakładu
w O. Jak ustalił inspektor pracy, poszkodowany około godziny 2 w nocy wjechał samochodem ciężarowym pracodawcy (autocysterną)
na teren zakładu. Samochód wiózł żywicę
(towar niebezpieczny, oznaczony symbolem
UN 3267), która miała być tu rozładowana.
Około godziny 9 rano poszkodowany podjechał na stanowisko rozładunku, gdzie razem
z pracownikiem firmy zamawiającego podłączyli ostatnią komorę cysterny do stanowiska
i rozpoczęli ciśnieniowe przetaczanie żywicy
z cysterny do zbiornika.
Po jakimś czasie kierowca usłyszał syczenie
powietrza na górze cysterny. Wszedł na nią
i stwierdził, że spod klapy zamykającej wydo-

staje się powietrze. Postanowił ją dokręcić
za pomocą czterech śrub, które trzymały klapę. W czasie ich dokręcania ciśnienie wewnątrz cysterny spowodowało wyrwanie klapy. Poszkodowany został nią uderzony w głowę, a następnie upadł z cysterny na betonowe
podłoże, doznając licznych urazów.
Inspektor pracy stwierdził, że bezpośrednią
przyczyną wypadku było uszkodzenie mocowania pokrywy komory nr 4 na skutek ciśnienia, jakie występowało wewnątrz komory.
Do przyczyn pośrednich zaliczył:
G przewożenie materiału niebezpiecznego, niedopuszczonego do przewozu w tego typu cysternie,
G zastosowanie niewłaściwych śrub mocujących pokrywę, w tym dwóch śrub naprawianych przez spawanie i jednej śruby nietypowej,
G dopuszczenie do eksploatacji cysterny,
której instalacja rurociągu doprowadzającego
powietrze była wyposażona w zawór bezpieczeństwa inny, niż wynika to z jej dokumentacji technicznej (rurociąg wyposażony był w zawór o średnicy ½ cala, zamiast ¾ cala),
G opróżnianie cysterny w sposób niezgodny z opracowaną instrukcją obsługi cysterny, tj. opróżnianie ciśnieniowe zamiast grawitacyjnego,
G brak oznakowania na manometrze instalacji ciśnieniowej cysterny, służącej do jej
opróżniania, maksymalnego ciśnienia roboczego, jakie można stosować zgodnie z jej paszportem technicznym,
G niewłaściwe zachowanie się osób obsługujących rozładunek, w tym kierowcy, który
wykonywał prace związane z dokręceniem śrub
mocujących pokrywę komory nr 4, bez
uprzedniego zapewnienia wyrównania ciśnienia wewnątrz tej komory z ciśnieniem atmosferycznym,
G brak właściwego zabezpieczenia
oso by pra cu ją cej na wy so ko ści
przed upadkiem z wysokości.
Inspektor pracy wydał 25 decyzji nakazowych oraz skierował wystąpienie
zawierające 10 wniosków dotyczących
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Pracodawca został ukarany mandatem.
Z materiałów przekazanych
przez OIP w Rzeszowie

