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Młody inżynier na budowie
U źródeł inspekcji
Obecnie zakres przedmiotowy zadań
inspekcji jest bardzo szeroki, wynika
z dynamicznego rozwoju przemysłu
i technologii. Inspektor pracy jest
najbardziej skupiony na zagadnieniach technicznego bezpieczeństwa
pracy. Ten z okresu międzywojennego musiał również rozwiązywać m.in.
problemy konfliktów właścicieli ziemskich i robotników rolnych.
Tragedia w fabryce papieru
Kontrolujący zakład inspektor stwierdził, że maszyna posiadała oznaczenie CE na tabliczce znamionowej
wskazujące, że jest bezpieczna dla
obsługujących, tj. spełnia wymagania
dyrektywy maszynowej 89/392/EEC.
Ocenił jednak, że miejsce, z którego
poszkodowany pracownik został
wciągnięty przez obracające się walce, nie było należycie zabezpieczone.

Wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urządzenia techniczne
Wymagania zasadnicze (dotyczące oceny zgodności)
w zakresie oznakowania, instrukcji użytkowania i deklaracji zgodności WE odnoszą się wyłącznie do maszyn w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Definicja
maszyny podana w tej dyrektywie jest bardzo rozbudowana i złożona.
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Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych
rozpoczęła się 26 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zorganizowana w związku z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy. Poświęcona była przyczynom oraz społecznym kosztom wypadków
przy pracy. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów
centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka przypomniała, że przed 10 laty
Sejm w specjalnej uchwale ustanowił 28 kwietnia Dniem
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Posłowie
postanowili wówczas zwrócić uwagę na konieczność stałego, kompleksowego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących i uczcić pamięć współobywateli, którzy stracili życie z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
– Wymowa tego przesłania jest dziś niezmiennie aktualna. Nigdy bowiem za dużo troski o człowieka na każdym stanowisku pracy i nie ma ważniejszych wyzwań niż
dbanie o ludzkie życie i zdrowie – podkreśliła przewodnicząca ROP.
Izabela Katarzyna Mrzygłocka odczytała list do uczestników uroczystego spotkania marszałek Sejmu Ewy Kopacz, która objęła honorowy patronat nad konferencją.
Ewa Kopacz zwróciła w nim uwagę, że pomimo zmniejszenia się liczby wypadków przy pracy wciąż dane statystyczne na ten temat budzą niepokój. Wyraziła nadzieję,
że „wspólna mozolna praca na rzecz kształtowania optymalnych przepisów prawa i budowania społecznej wyobraźni w zakresie bezpieczeństwa pracy przyczyni się
do zmniejszenia liczby wypadków pracujących osób”.
Zwracając się do uczestników obrad, główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz zaakcentowała, że nadzorowanie i kontrolowanie stanu przestrzegania prawa pracy, w tym szczególnie przepisów i zasad bezpiecznej pracy, należy do podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Eliminując uchybienia i nieprawidłowości, inspektorzy pracy przywracają stan bezpieczeństwa zgodny z przepisami. W wyniku takich działań tylko w roku
ubiegłym zostały zlikwidowane bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia ponad 66 tys. pracowników.
Iwona Hickiewicz powiedziała, że zgodnie z założeniami do nowej europejskiej strategii na najbliższe lata
na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy realizowany
w bieżącym roku program działania PIP koncentruje się
na ograniczeniu skali wypadkowości w miejscu pracy

i rozszerzaniu działalności prewencyjnej. Priorytetem pozostają: zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i poprawa przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy.
O wspólnej odpowiedzialności za wypadki przy pracy mówił w swoim wystąpieniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko. Podkreślił znaczenie dialogu społecznego i porozumienia w zakładach dla tworzenia sytuacji, w której pracownicy utożsamiają się ze swoim miejscem pracy.
– Tworzenie tej kultury wspólnoty, solidarności i współdecydowania jest najlepszym środkiem zapobiegającym
wypadkom przy pracy. Przesłanie o współodpowiedzialności, o dialogu społecznym powinno popłynąć od nas
w tym dniu – stwierdził wiceminister pracy.
Podczas konferencji zastępca głównego inspektora
pracy Leszek Zając przedstawił materiał PIP na temat
badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
oraz kontroli skuteczności stosowania środków zapobiegających tym wypadkom. O społecznych kosztach wypadków mówiły: dr Zofia Pawłowska – kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy i Anna Sójka – wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
W przyjętym apelu uczestnicy konferencji zwrócili
uwagę na ciągle aktualną i naglącą potrzebę określenia
przyczyn niezadowalającego stanu bezpieczeństwa pracy w naszym kraju i wskazania odpowiednich systemowych działań zapobiegawczych. Wskazali, że zadanie to,
realizowane przez organy nadzoru i kontroli warunków
pracy, wymaga partnerskiego udziału i współpracy wszystkich służb, organizacji i instytucji, działających w sferze
ochrony pracy, także polityków, organów administracji
rządowej i samorządowej, pracodawców i pracowników.
Zwrócili się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, jako
najwyższego organu władzy ustawodawczej w państwie,
o zainicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu
warunków pracy.
(D.D.)

Okładka:
fot. Waldemar Spólnicki
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Bezpiecznie w górnictwie
Po raz piętnasty odbyła się w Jaworzu w dniach 9-10 kwietnia br. konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. Zgromadziła wielu
uczestników ze świata nauki, przedstawicieli pracodawców branży górniczej i firm
współpracujących. Konferencja rozpoczęła się debatą zatytułowaną „Samorząd – przedsiębiorca górniczy. Tylko współpraca!”. W drugim dniu obrad prelegenci koncentrowali się na zagadnieniach dotyczących nowych technologii, które wdrażane w efektywny sposób mogą się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa w branży górniczej.
W konferencji uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając, który odczytał list głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz, a także okręgowy inspektor pracy w Katowicach Beata Marynowska oraz nadinspektor pracy z Krajowej Sekcji Górnictwa Podziemnego Władysław Trzop.

Obchody 80-lecia ZUS
Konferencją naukową „Ubezpieczenia społeczne wczoraj i dziś” Zakład Ubezpieczeń Społecznych zainaugurował 4 kwietnia br. obchody
80-lecia uchwalenia pierwszej ustawy ubezpieczeniowej, od której datuje się powstanie tego
urzędu. Na miejsce konferencji wybrano Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we
Wrocławiu. Wśród zaproszonych gości byli: główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i jej zastępca Małgorzata Kwiatkowska, a także dyrektor OS PIP Janusz Krasoń i jego zastępca
Grażyna Panek. Szefowa PIP podkreśliła znaczenie współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
zauważyła zaangażowanie ZUS w prewencyjne
działania inspekcji. Zwróciła też uwagę na znaczne usprawnienie działań inspektorów pracy, szczególnie w zakresie legalności zatrudnienia, które
możliwe było dzięki udostępnieniu przez ZUS
części informacji z baz danych tej instytucji.

Bliższe spotkania z PIP

Seminarium dla koordynatorów

W Radiu Olsztyn 9 kwietnia br. cykliczną audycję
publicystyczną „Bliższe spotkania”, połączoną
z dyżurem telefonicznym, w całości poświęcono
kampanii PIP „Zanim podejmiesz pracę”. Gościem
audycji była Adrianna Pannek, specjalista z OIP
w Olsztynie. Podczas rozmowy poruszano następujące tematy: założenia i adresaci kampanii
PIP, kompetencje inspekcji pracy, skala zjawiska
zatrudniania w ramach umów śmieciowych, wyniki kontroli inspektorów pracy w zakresie legalności zatrudnienia (w 2012 roku na Warmii i Mazurach dwukrotnie, z 10 do 20 procent, wzrosła
liczba pracowników zatrudnianych w ramach
umów cywilnoprawnych, które zostały zakwestionowane przez inspektorów), obowiązki pracodawcy wobec nowych pracowników, różnice
między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi. W trakcie audycji i po jej zakończeniu
specjalistka z OIP odpowiadała na pytania słuchaczy radia dotyczące przepisów prawa pracy.

W Brukseli 9 kwietnia br. odbyło się seminarium pod hasłem „Szkolenie dla trenerów”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej. Grupę docelową stanowili koordynatorzy
modułów: „Kwalifikacje zawodowe”, „Usługi” i „Delegowanie pracowników” w Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). Celem seminarium było
umożliwienie koordynatorom wzajemnego poznania się, a także podzielenia doświadczeniami i omówienia problemów, na jakie napotkają podczas realizacji zadań
w zakresie koordynacji systemu IMI. Duże znaczenie praktyczne miały dyskusje
w grupach roboczych, które stanowiły okazję dla uczestników do wymiany poglądów, dobrych praktyk, a także uzyskania od przedstawiciela KE i kolegów z innych
krajów odpowiedzi na pytania dotyczące koordynacji i obsługi systemu IMI. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Beata Krajewska, główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi nadinspektor pracy Dariusz Borowiecki wziął udział 19 kwietnia br. w spotkaniu inicjującym cykl warsztatów realizowanych w ramach projektu FUTUREEE. Interdyscyplinarne zespoły, składające się ze studentów i młodych menedżerów, rozwiązują poświęcone określonej
tematyce studia przypadku: rzeczywiste problemy menedżerskie, przed którymi
stanęły kiedyś przedsiębiorstwa. W ramach pierwszego spotkania analizowany był
śmiertelny wypadek przy pracy, do którego doszło w wyniku źle pojmowanej
oszczędności i tolerowania nieprzestrzegania przepisów oraz zasad bhp przez osoby na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Nadinspektor Dariusz
Borowiecki bardzo wysoko ocenił efekty pracy poszczególnych zespołów, z uznaniem odnosząc się m.in. do zauważonej przez wszystkich uczestników kluczowej roli
podejścia najwyższego kierownictwa zakładu do zagadnień bhp.

Młodzież wygrywa wiedzą
W siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbył się 4 kwietnia br.
regionalny etap XIII ogólnopolskiego konkursu wiedzy ze znajomości przepisów
prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Do finału etapu regionalnego przystąpiło 83 uczniów z 18 wielkopolskich szkół. Reprezentowali różne zawody, m.in. murarza, stolarza, cukiernika, fryzjera. I miejsce zajęła Paulina Haufa
z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu, II miejsce – Janusz

Handel ludźmi
Konferencja w ramach międzynarodowego projektu „Putting Rantsev into Practice” („Praktyczne zastosowanie wyroku w sprawie Rantsev przeciwko Rosji i Cyprowi”), realizowanego przez trzy państwa członkowskie: Holandię, Polskę i Cypr, odbyła się w Amsterdamie
w dniach 16-18 kwietnia br. Celem konferencji było uświadomienie reprezentantom różnych instytucji zaangażowanych w zwalczanie
handlu ludźmi znaczenia transgranicznej i multidyscyplinarnej współpracy operacyjnej służącej skutecznemu przeciwdziałaniu temu
przestępstwu. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele ministerstw, krajowych organów koordynujących, policji, służb granicznych i imigracyjnych, organów ścigania, inspekcji pracy oraz władz na poziomie lokalnym. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali
Beata Krajewska i Dariusz Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.

Warsztatowo o bhp

Czynniki szkodliwe
Konferencja „Ograniczanie negatywnych skutków narażenia
na szkodliwe czynniki środowiska pracy”, która odbyła się 25
kwietnia br. w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, została zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze,
w nawiązaniu do obchodzonego 28 kwietnia Światowego Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W trakcie spotkania
zgromadzeni pracodawcy, pracownicy, pracownicy służby bhp
i przedstawiciele związków zawodowych wysłuchali licznych wystąpień, m.in. na temat wypadkowości w Lubuskiem, chorób zawodowych, możliwości ochrony pracowników przed negatywnymi skutkami narażenia na czynniki szkodliwe, problemu nadmiaru informacji w miejscu pracy. Podczas konferencji nagrodzono laureatów i wyróżnionych w konkurach plastycznych Lubuskiego Oddziału OSPS BHP „Bezpieczne miejsce pracy mamy i taty” oraz „Bezpieczna szkoła”.
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Nowacki z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu. Tomasz
Wika, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, a także Elżbieta Powierza z Kuratorium Oświaty w Poznaniu w imieniu organizatorów wręczyli atrakcyjne nagrody rzeczowe sześciu najlepszym laureatom konkursu.

Spotkanie na budowie

Delegowanie pracowników

Salka konferencyjna na terenie budowy Sądu Okręgowego w Poznaniu była miejscem kolejnego posiedzenia Wielkopolskiej Rady
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, które odbyło się 18
kwietnia br. Obrady poświęcone ocenie aktualnego stanu bezpieczeństwa na wielkopolskich budowach prowadził Stefan Nawrocki, przewodniczący Rady. Inaugurując spotkanie, dyrektor Skanska S.A. Oddział w Poznaniu Jerzy Tykociński przedstawił założenia wdrożonej w spółce strategii „Zero wypadków na budowie”.
Okręgowy inspektor pracy w Poznaniu Stanisława Ziółkowska
podkreśliła konieczność dalszego prowadzenia działań prewencyjnych na budowach, a także współdziałania ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. Mirosław Leszczyński, inspektor pracy w OIP w Poznaniu nadzorujący wielkopolskie budowy, przedstawił analizę wypadków przy pracy w budownictwie w 2012 r.,
a Krzysztof Duda, zastępca okręgowego inspektora pracy, przeanalizował działania kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy w budownictwie w latach 2009-2012.

W Luksemburgu odbyło się 16 kwietnia
br. spotkanie Grupy Roboczej Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) ds. Transgraniczego Egzekwowania Prawa. Zadaniem
Grupy jest m.in. gromadzenie informacji
na temat problematyki transgranicznego egzekwowania prawa w Unii Europejskiej, stworzenie sieci ekspertów do spraw delegowania pracowników oraz stworzenie elektronicznego przewodnika po problematyce
transgranicznego egzekwowania prawa dla
inspektorów pracy oraz innych zainteresowanych stron. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe postępy prac
Grupy oraz dyskutowano nad materiałem uzyskanym od państw
członkowskich w odpowiedzi na przesłany uprzednio kwestionariusz dotyczący delegowania pracowników, stanowiący pierwszy etap prac nad wspomnianym przewodnikiem.
Członkowie Grupy opracowali projekt kwestionariusza, na podstawie którego powstanie szczegółowa mapa kompetencji
organów państw członkowskich, m.in. w zakresie bhp i ubezpieczeń społecznych. PIP reprezentowała specjalista Magdalena Piasecka z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.

Wizyta delegacji litewskiej
inspekcji pracy

Bezpieczna praca
W ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków
przy Pracy i Chorób Zawodowych 23 kwietnia br. przedstawiciele
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, na czele z okręgowym inspektorem pracy Andrzejem Świderskim, uczestniczyli w konferencji „Bezpieczna praca”, zorganizowanej już po raz dwudziesty
drugi przez NSZZ Solidarność – Region Ziemia Łódzka. Pamięć poszkodowanych została uczczona minutą ciszy oraz zapaleniem okolicznościowych zniczy. W ramach konferencji zaprezentowano dwa
referaty: „Informacja o wypadkach przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy OIP w Łodzi w 2012 r.” oraz „Informacja o działalności nadzorczo-kontrolnej oraz prewencyjno-promocyjnej OIP
w Łodzi w 2012 r.”.
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W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 24 i 25 kwietnia przebywała delegacja Inspekcji Pracy Republiki Litewskiej w składzie: Vilius Mačiulaitis, główny inspektor pracy,
Gintaras Čepas, jego zastępca oraz Gintaras Šakinis, główny specjalista z Sekcji Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Z litewskimi gośćmi rozmawiali: Iwona Hickiewicz,
główny inspektor pracy, Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, przedstawiciele departamentów i sekcji w GIP. Głównymi tematami pierwszego dnia spotkania były zagadnienia dotyczące planowania i nadzoru
czynności kontrolnych, wymiana informacji na temat metodologii planowania i realizacji czynności kontrolnych oraz
stosowanych środków wykonawczych. Mówiono o planowaniu i metodyce kontroli w zakresie legalności zatrudnienia, w szczególności o zasadach typowania podmiotów
do kontroli oraz procedurach kontroli legalności zatrudnienia w odniesieniu do obywateli polskich i cudzoziemców.
W związku ze zbliżającą się prezydencją Litwy w Radzie Unii
Europejskiej, Państwowa Inspekcja Pracy podzieliła się doświadczeniami wynikającymi z polskich przygotowań do 61.
posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC),
które miało miejsce w Warszawie w grudniu 2011 roku. Tematem przewodnim drugiego dnia wizyty były działania informacyjne i prewencyjne inspekcji polskiej oraz litewskiej
w zakresie prewencji zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Goście z Litwy wyrazili podziękowania za dotychczasową owocną współpracę i umożliwienie wymiany doświadczeń na poziomie eksperckim.
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Na wagę życia
W samym centrum Lublina, tuż za ogrodzeniem budowy biurowca, doszło do wypadku, któremu uległa kobieta przechodząca
obok. Uderzył ją w głowę spadający młotek. Z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Wypadek zdarzył się w przeddzień
zmagań konkursowych przyszłych budowlańców, uczniów szkół średnich o tym profilu, którzy przeszli do wojewódzkiego
etapu „Konkursu wiedzy o bhp w budownictwie”. Po raz czwarty jego głównym organizatorem był Okręgowy Inspektorat
Pracy w Lublinie.

dowie leży po prostu w ich interesie. Mówili o tym w czwartek 24 kwietnia br. w siedzibie Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oczekując w napięciu na rozpoczęSzef lubelskiego OIP cieszy się z sukcesów młodzieży, która
już wkrótce zasili grono budowlańców. Mówi, że jest bardzo
zbudowany nie tylko ich wiedzą i umiejętnościami, jakimi wykazali się w konkursie, ale przede wszystkim tym, że zdają sobie
sprawę z wagi przestrzegania bhp na budowach. To pozwala
optymistycznie patrzeć w przyszłość w branży, w której jest tak
dużo zagrożeń.
cie testów sprawdzających ich wiedzę teoretyczną. Zapytani
o to, czy na budowach są przestrzegane przepisy bhp, bez
wahania odpowiadają, że nie wszyscy budowlańcy dbają
o to, by bezpiecznie pracować. Widzieli już takich pracowników na budowach, którzy kask uważali za zbędny atrybut,
a szelek bezpieczeństwa nie potrafili nawet założyć. Zresztą
było to jedno z zadań praktycznych konkursu w Lublinie. Zarówno pytania do części teoretycznej, wśród których były
również takie, na które muszą odpowiadać ubiegający się
o uprawnienia budowlane, jak i zadania praktyczne wymy-

Ze wstępnych ustaleń inspekcji pracy wynika, że przyczyną wypadku, w wyniku którego ucierpiała kobieta uderzona młotkiem, było wygrodzenie zbyt małych stref ochronnych z powodu przebiegającego tam pasa jezdni i brak daszku przy ogrodzeniu, który zabezpieczałby przechodniów. Inspektorzy pracy z Lublina nakazali jego wykonanie, a obecnie prowadzą postępowanie powypadkowe.
To zdarzenie jest jednym z wielu, do których odwołuje
się w swojej prewencyjnej praktyce nadinspektor pracy Anna Smolarz, kierująca sekcją budowlaną w lubelskim okręgu. Opowiada o nich również podczas spotkań z młodzieżą
ze szkół budowlanych, uczestniczącą w konkursie poświęconym bhp w budownictwie. O zainteresowaniu konkursem
wśród adeptów tego zawodu świadczy nie tylko frekwencja,
z roku na rok coraz większa i liczona w setkach, ale również
to, że wykroczył on poza województwo lubelskie. Swój udział
w tegorocznych eliminacjach zgłosili bowiem uczniowie
z mieleckich szkół na Podkarpaciu. Wpływ na to mogła mieć
również wieść o sukcesach lubelskich uczniów. Podczas
pierwszej edycji zmagań konkursowych na temat bhp w budownictwie dwóch przedstawicieli tego regionu reprezentowało Polskę w etapie międzynarodowym, w Niemczech.

ślili lubelscy inspektorzy pracy. Oni też zadbali o to, by na placu znalazły się rusztowania, podesty i zestawy odpowiednich narzędzi. Przy nich przyszli budowlańcy wykazywali się
umiejętnościami budowlanymi, uzupełniając je odpowiednimi komentarzami. By uzyskać aprobatę egzaminujących
i najwyższą liczbę punktów, musieli się naprawdę wykazać,
co z uznaniem potwierdził okręgowy inspektor pracy OIP
w Lublinie, Włodzimierz Biaduń. Wręczył specjalne dyplomy PIP wszystkim uczestnikom. Dziesięciu z niespełna 30osobowej grupy finalistów otrzymało nagrody, które będą
mogli wykorzystać na placu budowy. Te najcenniejJerzy Surma, reprezentujący Kuratorium Oświaty w Lublinie,
sze przypadły pierwszej trójce, którą z najwyższą loktóre obok Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bykatą rozpoczynał Maciej Górski z Zespołu Szkół
ło współorganizatorem konkursu, chwali przedsięwzięcie OIP adrew Łęcznej. Odbierając nagrodę i gratulacje, powiesowane do młodzieży ze szkół budowlanych. Jest ono tym ważniejdział, że to jest najpiękniejszy dzień w jego życiu.
sze, że od kilku lat w szkołach nie ma już przedmiotu bhp w budowSwoją zawodową przyszłość wiąże właśnie z budownictwie. Tę lukę wypełnia w jakimś stopniu inspekcyjny konkurs.
nictwem i choć zdobył najwięcej punktów z wiedzy
i umiejętności w zakresie bhp w budownictwie, nie
Ostatecznie jeden z nich – z Międzyrzeca – znalazł się w dru- zamierza na tym poprzestać. Dobrze wie, że w tak dynamicznie zmieniających się realiach tej branży wiedza i umiejętnożynie, która zajęła pierwsze miejsce.
Młodzi ludzie wiedzą, że branża budowlana należy do naj- ści są na wagę… życia.
Beata Pietruszka-Śliwińska
bardziej wypadkowych, a dbanie o bezpieczeństwo na bu-
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Bezpieczni
w bezpiecznej szkole
Przesłaniem projektu „Bezpieczna szkoła”,
któremu partneruje Państwowa Inspekcja
Pracy, jest podejmowanie działań służących wzmocnieniu szeroko rozumianego
bezpieczeństwa uczniów oraz współpracy
przy planowanych inicjatywach realizowanych w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły,
ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
Chodzi o bezpieczną szkołę, którą tworzy nie tylko jej dyrektor, świadomi swych praw i obowiązków uczniowie, nauczyciele i rodzice, ale także organy służby publicznej, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Do realizacji projektu włączyła się również Państwowa Inspekcja Pracy, podpisując w grudniu ubiegłego roku list intencyjny.
W związku z projektem w marcu br. w Kielcach podczas XVIII Targów Edukacyjnych odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Bezpieczni w bezpiecznej szkole”, zorganizowana
przez Kuratorium Oświaty w Kielcach i Grupę Edukacyjną S. A,
podczas której okręgowy inspektor pracy w Kielcach Janusz
Czyż podpisał list intencyjny o współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i pla-

cówkach oświatowych województwa świętokrzyskiego. Wśród
sygnatariuszy listu znaleźli się m. in.: wojewoda świętokrzyski
Bożentyna Pałka-Koruba, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, kurator oświaty Małgorzata Muzoł, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach Jarosław Szymczyk. Wszyscy partnerzy zobowiązali się do prowadzenia działań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach realizuje wiele
programów edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu problematyki ochrony i bezpieczeństwa pracy w szkołach. W ra-

8

mach współpracy z kuratorium w roku 2013 zaplanowano
wiele działań, między innymi: informowanie o nieprawidłowościach w szkołach i placówkach oświatowych, ustalonych
na podstawie wyników kontroli inspektorów pracy; przekazywanie takich danych na spotkaniach z dyrektorami szkół
w celach prewencyjnych; sygnalizowanie nieprawidłowości
przy realizacji postanowień przepisów prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych, wymagających kontrolno-prewencyjnego wsparcia inspektorskiego; współpraca przy organizacji regionalnej edycji konkursu PIP dla pracowników
młodocianych na temat wiedzy o bhp oraz przy realizacji
programu PIP „Kultura bezpieczeństwa i zdrowia” na terenie
powiatu buskiego, w ramach działań związanych z Festiwalem Zdrowia; udział OIP w bezpłatnym programie prewencyjnym dla małych szkół, prowadzonych przez stowarzyszenia, na temat obowiązków pracodawcy i przestrzegania rozporządzenia MEN w sprawie bhp w szkole. Uznano, iż powyższe działania przyczynią się do skoordynowania działań
w zakresie poprawy warunków nauki i pracy w placówkach
oświatowych, a także pogłębienia wiedzy dotyczącej przepisów bhp w szkole, praw i obowiązków dyrektora jako pracodawcy i nauczycieli jako opiekunów.

O bezpiecznej pracy i nauce w szkole
Ponad 100 osób uczestniczyło w konferencji „Bezpieczna praca i nauka w szkole”, która odbyła się 12
kwietnia 2013 r. w sali sesyjnej starostwa powiatowego
w Nowym Mieście Lubawskim w ramach informacyjnej
kampanii społecznej „Przez innowacje do bezpieczeństwa”. Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie był jednym ze współorganizatorów tej konferencji.
W programie konferencji znalazły się dwie sesje wykładowe adresowane do nauczycieli i uczniów. Tematem przewodnim pierwszej z nich było bezpieczeństwo pracy w szkole, a prelegenci (m. in. pracownicy CIOP-PIB, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, OIP w Olsztynie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) koncentrowali się na specyfice pracy
nauczyciela i zagrożeniach występujących w środowisku
szkolnym. Była więc mowa o akustyce pomieszczeń szkolnych, głosie jako narzędziu pracy, przepisach bhp obowiązujących w szkolnictwie (wykład na ten temat wygłosił Włodzimierz Łabanowski, nadinspektor pracy OIP w Olsztynie)
oraz czynniku psychospołecznym – stresie zawodowym.
W drugiej części wykładowcy skupili się na bezpieczeństwie uczniów, a konkretnie na podstawowych zasadach
bhp, wymaganiach dotyczących stanowisk pracy ucznia
w szkole i w domu, ergonomii stanowiska pracy z komputerem oraz wpływie odżywiania na aktywność fizyczną uczniów.
Na zakończenie konferencji ogłoszony został konkurs plastyczny dla uczniów ze szkół powiatu nowomiejskiego „Moje miejsce do nauki”. Konferencji towarzyszyła wystawa plakatów adresowanych do młodych ludzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie zorganizował stoisko informacyjne,
specjaliści udzielali porad w zakresie prawa pracy i udostępniali wydawnictwa PIP.
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Prawo

Dorota Dulęba

Zawieszenie stosowania układu zbiorowego

Trwający od dłuższego
czasu kryzys ekonomiczny zmusza pracodawców objętych
zakładowymi układami
zbiorowymi pracy
do sięgania po rozwiązania prawne, które pozwalają minimalizować
koszty pracy w sposób
jak najmniej dolegliwy
dla siebie i dla pracowników. Takim rozwiązaniem może być zawarcie
porozumienia o zawieszeniu stosowania zakładowego układu
zbiorowego pracy,
w całości lub w części.

W myśl art. 24127 § 1 Kodeksu pracy ze
względu na sytuację finansową pracodawcy
strony układu zakładowego mogą zawrzeć
porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, tego układu oraz układu ponadzakładowego
bądź jednego z nich, na okres nie dłuższy niż
trzy lata. W razie gdy u pracodawcy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą
zawrzeć strony uprawnione do zawarcia układu zakładowego.
Podstawowym warunkiem skuteczności
takiego porozumienia jest uzgodnienie jego
treści między obiema stronami układu – pracodawcą i organizacjami związkowymi – które układ zawarły lub do niego przystąpiły
w charakterze strony. Pracodawcy objęci zakładowymi układami zbiorowymi pracy, wpisanymi do rejestru układów prowadzonym
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, ostatnio coraz chętniej sięgają po takie
rozwiązanie swoich kłopotów finansowych.
Do końca października 2012 r. zgłoszono już
siedem porozumień zawieszających układy,
podczas gdy w roku 2011 zgłoszono pięć porozumień, w 2010 r. – również pięć porozumień. Wszystkie zgłoszone do nas w tym
okresie porozumienia dotyczyły zawieszenia
układu w części.

Różne możliwości
Sytuacja finansowa pracodawcy, o której
mo wa w prze pi sie, nie pod le ga kon tro li
przy zgłoszeniu takiego porozumienia do rejestru układów zbiorowych pracy, nie podlega też kontroli sądu. W wyroku Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2005 r. (III PK 91/05, OSNP
z 2006 r., nr 25-26, poz. 316) sąd potwierdził,
że sytuacja finansowa pracodawcy, która stanowi podstawę zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy (art. 91 i 24127 k.p.) lub postanowień umów o pracę (art. 231a k.p.), nie
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podlega kontroli sądu. Po zmianach przepisu, wprowadzonych od 1 stycznia 2001 r., nie
jest już warunkiem zawarcia takiego porozumienia konieczność uniknięcia lub ograniczenia zwolnień pracowniczych z przyczyn
dotyczących pracodawcy, w praktyce jednak
porozumienia zawieszające stosowanie układu często do tego zmierzają. Jednak o tym,
czy sytuacja znajdującego się w tarapatach
finansowych pracodawcy jest na tyle ciężka,
by zaistniała konieczność zawarcia porozumienia o zawieszeniu, decydują wyłącznie jego strony. I także do stron porozumienia należy ustalenie zakresu przedmiotowego, podmiotowego i czasowego obowiązującego porozumienia o zawieszeniu układu.
W zależności od tego, jakie układy obowiązują u pracodawcy, przepisy przewidują
trzy różne możliwości zawieszenia obowiązywania układu zbiorowego pracy. Zawieszenie układu dotyczyć może samego układu
zakładowego, gdy u pracodawcy obowiązuje jedynie zakładowy układ zbiorowy pracy.
Jest też możliwe zawieszenie obu układów
(zakładowego i ponadzakładowego), gdy pracodawca objęty jest oboma układami. Może
mieć to istotne znaczenie, gdy uprawnienia
pracownicze wypływają z tych odrębnych
układów na zasadzie niezależności. Trzecia
możliwość to zawieszenie jedynie układu ponadzakładowego, jeśli u pracodawcy nie obowiązuje układ zakładowy. Uprawnienie do zawieszenia stosowania tego układu, w całości
lub części, przysługuje wówczas stronom
uprawnionym do zawarcia układu zakładowego. W tym przypadku powinna zatem funkcjonować co najmniej jedna zakładowa organizacja związkowa reprezentująca pracowników, dla których ma być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania układu. Jeżeli takich zakładowych organizacji związkowych jest kilka, to do zawarcia porozumienia
należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące strony związkowej przy zawieraniu
układu zbiorowego (art. 24125 i 24125a k.p.).
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Strony układu zakładowego nie muszą uzyskiwać zgody
stron układu ponadzakładowego na zawieszenie jego postanowień, jednak informację o zawieszeniu stosowania układu ponadzakładowego strony porozumienia przekazują stronom tego układu (art. 24127 § 2 k.p.).

W całości lub części
Przepisy prawa wskazują, że zawieszenie stosowania może dotyczyć układu jako całości lub tylko niektórych jego
postanowień. Nie określono przy tym, czy istnieją dziedziny
prawa pracy, z zakresu których nie można zawiesić postanowień w układach. W piśmiennictwie wskazuje się przykładowo na wątpliwości co do możliwości zawieszenia stosowania postanowień z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy(1). Skoro jednak u podstaw zawarcia porozumienia
o zawieszeniu leży sytuacja ekonomiczna pracodawcy (w domyśle: zła sytuacja), powinien istnieć związek między zawieszonymi postanowieniami a sytuacją finansową pracodawcy. Najczęściej zatem porozumienia o zawieszeniu dotyczą postanowień odnoszących się do składników wynagrodzeń pracowników czy innych świadczeń finansowych
uregulowanych w układzie. W treści porozumień o zawieszeniu stosowania układów, wpisywanych do rejestru układów w okręgu kieleckim, strony zawieszały na przykład postanowienia dotyczące nabywania prawa lub wysokości
(podstawy wyliczenia) nagród jubileuszowych, wysokości
odpraw emerytalnych i rentowych (uregulowanych korzystniej niż w Kodeksie pracy), dodatków za staż pracy i dodatków do wynagrodzenia za czas choroby (uzupełniających
do wysokości 100% wynagrodzenia), dodatków za pracę
w porze nocnej (w wyższej niż ustawowa wysokości), a także dodatkowych urlopów wypoczynkowych przyznawanych
pracownikom w układach. Zgłoszono także porozumienia,
w których strony zawieszały stosowanie postanowień i załączników określających wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników.
Uważa się, że w przypadku gdy strony układu zakładowego zawierają porozumienie o zawieszeniu stosowania
układu w części dotyczącej sposobu kształtowania wynagrodzenia zasadniczego, powinny one przesądzić w porozumieniu, jak w okresie zawieszenia będzie się kształtowało
wynagrodzenie zasadnicze pracowników. W przypadku braku ustaleń tej kwestii w treści porozumienia o zawieszeniu
będzie to oznaczało, że w okresie zawieszenia stosowania
układu pracownikom przysługuje minimalne wynagrodzenie za pracę, określone na podstawie przepisów ustawy(2).
Porozumienie o zawieszeniu nie może bowiem prowadzić
do naruszenia uprawnień pracowniczych, zagwarantowanych w ustawowych przepisach prawa pracy i przepisach
wykonawczych (art. 9 k.p.) Przepisy nie nakładają natomiast
na strony obowiązku określenia w okresie zawieszenia układu zasad wynagradzania w regulaminie wynagradzania. We
wszystkich przypadkach porozumień o zawieszeniu układu,
zgłoszonych do rejestru w okręgu kieleckim, w części dotyczącej wynagrodzeń zasadniczych strony wskazywały zasa-
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dy i wysokość ustalania stawek wynagrodzenia zasadniczego w okresie zawieszenia postanowień układowych.
Porozumienie o zawieszeniu stosowania układu powinno także wskazywać na swój zakres podmiotowy. Co do zasady zawiera się je dla wszystkich pracowników objętych
układem, chyba że w treści porozumienia strony wyłączą
określoną grupę pracowników z jego zakresu (podobnie
uznał SN w wyroku z 3 marca 2005 r., I PK 191/04, OSNP
z 2005 r., nr 21, poz. 335). Wyłączenie jednak określonej grupy pracowników z zakresu porozumienia o zawieszeniu stosowania układu nie może mieć charakteru dyskryminacyjnego ani też naruszać równego traktowania w zatrudnieniu.
W okręgu kieleckim nie odnotowaliśmy zgłoszenia porozumień o zawieszeniu wyłączających określone grupy pracowników spod ich regulacji.

Na czas określony
Zawieszenie układu bądź jego części może nastąpić tylko
na czas określony w treści porozumienia. W przeciwieństwie
do regulacji obowiązującej w Kodeksie pracy do 1 stycznia 2001 r., gdzie przewidziany był maksymalnie roczny okres
zawieszenia, aktualnie przepisy przewidują możliwość zawieszenia stosowania regulacji układowych do trzech lat. Okres,
na jaki zawiesza się układ, ustalają strony, biorąc pod uwagę
konkretne okoliczności, sytuację finansową pracodawcy oraz
przewidywane prognozy. Strony mogą wyznaczyć okres zawieszenia krótszy niż maksymalny. Przepisy milczą na temat
tego, czy porozumienie może być zawarte w zakresie tej samej regulacji układowej tylko jeden raz, czy można je zawierać wielokrotnie. Za dopuszczalne należy uznać zawarcie porozumienia o zawieszeniu tych samych postanowień układowych na następujące po sobie okresy, krótsze niż trzy lata, aż
do wyczerpania maksymalnego, trzyletniego okresu ustawowego. Brak też w regulacji ustawowej odpowiedzi na pytanie,
czy te same postanowienia układu mogą być przedmiotem
kolejnego porozumienia o zawieszeniu, wykraczającego łącznie poza ustawowy okres trzech lat. Jak dotąd kwestia ta nie
była także rozstrzygana w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
Część komentatorów prawa jest zdania, że w takiej sytuacji
nie jest wykluczona możliwość zawarcia kolejnego porozumienia, jeżeli nadal wymaga tego sytuacja finansowa pracodawcy(3). Porozumienie o zawieszeniu zgłasza się do rejestru
układów, gdzie podlega jedynie wpisowi, a więc czynności
o charakterze stricte notyfikacyjnym, a zatem do porozumień
nie stosuje się przepisu art. 24111 k.p. o ocenie przez organ rejestrujący zgodności z prawem porozumienia.
Takie porozumienia kilkakrotnie były zgłaszane do rejestru układów, prowadzonego w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Kielcach. W opisanej sytuacji w okręgu kieleckim
przyjęto, że zamieszcza się w powiadomieniu o wpisaniu informacji do rejestru uwagę, iż regulacja dotycząca zawieszania stosowania układu powinna mieć charakter szczególny
i doraźny, jeżeli natomiast kolejne porozumienia zawieszają
stosowanie tych samych postanowień na okres łącznie przekraczający ustawowe trzy lata, strony powinny raczej rozwa-
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żyć uzgodnienie zmiany postanowień układu w trybie wskazanym w art. 2419 § 1 k.p., tj. w formie protokołu dodatkowego. Zasadniczo jednak o skuteczności zawarcia omawianego porozumienia mógłby orzec sąd pracy, rozstrzygający
sprawę o konkretne roszczenie pracownicze wynikające z tak
długotrwale zawieszonego układu.

Bez wypowiedzeń
W przypadku zawieszenia układu zbiorowego pracy lub
jego części pracodawca nie ma obowiązku stosowania wobec pracowników wypowiedzenia zmieniającego (art. 42
§ 1-3 k.p.). Zgodnie z art. 24127 § 3 k.p. w zakresie i przez czas
określony w porozumieniu nie stosuje się z mocy prawa wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Skutkiem zawieszenia stosowania układu bądź jego części jest więc automatyczna, następująca z mocy prawa, zmiana warunków
umowy o pracę, wynikających z zawieszonego układu, bez
potrzeby wprowadzania tych zmian w drodze wypowiedzenia zmieniającego czy porozumienia zmieniającego. Pracodawca, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, może w ten sposób szybko zareagować na pogarszającą się sytuację finansową. Automatyzm mniej korzystnych zmian dla
pracowników odnosi się jednak wyłącznie do tych postanowień umów o pracę, które wynikały z zawieszonych postanowień układu. Nie dotyczy on postanowień umów o pracę
określających uprawnienia pracownika, które nie znajdują
odniesienia w zawieszonym układzie, np. wynikających wyłącznie z umowy o pracę.
W okresie zawieszenia stosowania układu lub jego części
pracownicy nie nabywają w ogóle prawa do świadczeń wynikających z zawieszonych postanowień, nie dochodzi zatem wyłącznie do przesunięcia terminu wypłaty świadczenia, które uległo zawieszeniu. Porozumienie o zawieszeniu
może w swej treści zawierać jednak regulację korzystniejszą
w tym zakresie. W wyroku z 9 kwietnia 2008 r. (II PZP 6/08,
M. P. Pr. z 2008 r., nr 9, str. 485) SN orzekł, że „nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który przewidziane w zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do tego świadczenia spełnił w okresie zawieszenia układu (art. 24127
§ 1 i 3 k.p.), chyba że co innego wynika z postanowień układu lub porozumienia o zawieszeniu jego stosowania”. W praktyce okręgu kieleckiego zgłaszano kilkakrotnie porozumienia zawieszające stosowanie zapisów regulujących prawo
do nagrody jubileuszowej, na mocy których w istocie dochodzi jedynie do przesunięcia czasowego wypłaty zawieszonej okresowo nagrody jubileuszowej.
Warto zaznaczyć, że skutek wskazany w przepisie art. 24127
§ 3 k.p. (tj. automatyczna zmiana warunków umowy o pracę)
dotyka jednakowo wszystkich pracowników objętych porozumieniem o zawieszeniu stosowania układu, także tych objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy, w tym pracowników w wieku przedemerytalnym czy działaczy związkowych. Podobnie wskazał Sąd
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Najwyższy w wyroku z 27 października 2004 r. (I PK 627/03,
OSNP z 2005 r., nr 12, poz. 168). Uznał, że zawieszenie stosowania postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy
(art. 24127 k.p.) dotyczy także pracownika korzystającego
w okresie przedemerytalnym z ochrony przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy (art. 39 k.p.). We wskazanej
sytuacji pracodawca nie wypowiada bowiem ani nie zmienia
warunków wynagradzania pracowników, pogorszeniem warunków zatrudnienia dotknięci są zatem solidarnie wszyscy
pracownicy.
Okres zawieszenia stosowania układu wskazują strony
w porozumieniu. Omawiane przepisy nie przewidują w stosunku do porozumienia odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących układów, tak jak ma to miejsce w stosunku
do protokołów dodatkowych czy porozumień o stosowaniu
układów. Z tego tytułu do porozumienia o zawieszeniu stosowania układu nie są stosowane przepisy określające termin jego wejścia w życie (nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania – art. 24112 § 1 k.p.) czy też odmowy rejestracji
układu w przypadku zawarcia postanowień niezgodnych
z prawem. W piśmiennictwie można się spotkać także z odmiennym poglądem, wedle którego porozumienie o zawieszeniu układu wchodzi w życie w terminie ustalonym przez
strony, nie wcześniej jednak niż przed rejestracją(4). W żadnym razie porozumienie o zawieszeniu stosowania układu
nie może jednak obejmować okresu, w którym pracownicy
nabyli już prawo do pewnych świadczeń wynikających z układu, zwłaszcza gdy stały się one już wymagalne, tj. nie może
być zawarte z mocą wsteczną.
Po upływie okresu, na który zawieszono stosowanie układu lub jego części, powraca z mocy prawa treść stosunków
pracy w zakresie wynikającym z tego układu. Nie ma w tej
sytuacji potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych przez strony stosunku pracy, wystarczy że upłynął okres
obowiązywania porozumienia zawieszającego. Strony porozumienia mogą także zadecydować o skróceniu pierwotnego okresu, na jaki zawieszono stosowanie układu, w sytuacji
wcześniejszego niż zakładano ustabilizowania kondycji finansowej pracodawcy. W praktyce okręgowego inspektora
pracy w Kielcach miał miejsce jeden przypadek zgłoszenia
porozumienia stron o wcześniejszym „odwieszeniu” zawieszonych postanowień.
główny specjalista Dorota Dulęba
OIP Kielce
Przypisy:
(1)
Grzegorz Goździewicz „Układy zbiorowe pracy. Komentarz.
Przepisy związkowe”, Teza nr 2, str. 135, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
(2)
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).
(3)
Ryszard Sadlik „Porozumienia czasowo zawieszające uprawnienia pracowników”, Monitor Prawa Pracy 2/2009.
(4)
Ryszard Sadlik „Porozumienia czasowo zawieszające uprawnienia pracowników”, Monitor Prawa Pracy 2/2009.
(5)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów
i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 34, poz. 408).
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Bezpieczeństwo
bez kompromisów
Pracownicy bez odpowiedniego przeszkolenia nie mają prawa wstępu na teren budowy, podkreślają osoby odpowiedzialne
za bhp na wszystkich inwestycjach realizowanych przez Hochtief Polska. Firma jest
jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla
Bezpieczeństwa w Budownictwie, inicjatywy wspieranej przez Główny Inspektorat
Pracy. Troskę o życie i zdrowie pracowników widać tu na każdym kroku.
Niezależnie od obowiązkowej tablicy informacyjnej budowy i tablicy BIOZ na budowach prowadzonych przez Hochtief Polska znajdują się także tablice dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu pracownicy od razu widzą,
jak można się skontaktować z koordynatorem bhp oraz osobami upoważnionymi do udzielania pierwszej pomocy i przeprowadzania ewakuacji, kto jest kierownikiem budowy. Z tablicy można też dowiedzieć się, gdzie znajduje się zaplecze,
miejsce zbiórki w razie ewakuacji, punkty medyczne czy drogi dla pieszych. Odpowiednie znaki informują o konieczności używania środków ochrony osobistej, kasków, ochronników słuchu, okularów. Tablice informacyjne bhp to jeden
z efektów podpisania porozumienia siedmiu generalnych
wykonawców, którzy wspólnie propagują kulturę bezpieczeństwa, uświadamiają zagrożenia pojawiające się podczas
pracy na budowie i eliminują ryzyko. Bardzo ważnym elementem wspólnej polityki zmniejszania wypadkowości na budowach jest podpisana przez sygnatariuszy deklaracja dotycząca szkoleń informacyjnych, która zakłada istnienie minimalnego ramowego programu szkoleń obowiązkowych dla
wszystkich pracowników – generalnego wykonawcy oraz
podwykonawców.

Skrojone na miarę
Szkolenie przeprowadzane jest od razu pierwszego dnia
pracy, dopiero po jego odbyciu pracownicy mogą przystąpić do wykonywania swoich obowiązków. Podczas kilkudziesięciu minut poznają oni wszystkie niezbędne procedury
obowiązujące w firmie Hochtief Polska. Dowiadują się o potencjalnych zagrożeniach, poznają plan zagospodarowania
terenu, zasady postępowania w razie wypadków, otrzymują
wiedzę z zakresu bezpiecznego wykonywania prac, ze szcze-
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gólnym uwzględnieniem powierzonego frontu robót. Informowani są również o absolutnym zakazie spożywania alkoholu oraz o konsekwencjach złamania tego zakazu. Jan Podzerek, specjalista ds. bhp w Hochtief Polska, zwraca uwagę
na rygorystyczną kontrolę trzeźwości na budowach realizowanych przez firmę. Prowadzone są wyrywkowe, systematyczne kontrole, a pracownicy, którzy przekroczą dozwoloną
normę 0,2 promila alkoholu, natychmiast kończą współpracę z Hochtief Polska i mają zakaz wejścia na teren budowy.
Z kolei za złamanie zakazu palenia w miejscach do tego niewyznaczonych pracownicy płacą kary, które potrafią być dotkliwe. Szkolenia, choć realizowane są według obowiązującego ramowego programu, różnią się od siebie w zależności
od szkolonej grupy. Kiedy na przykład trzeba do wejścia
na teren budowy przygotować geodetów, którzy nie wykonują wielu prac niebezpiecznych, to wystarczy podstawowa
wersja szkolenia, która trwa mniej więcej godzinę, ale już
zbrojarzom-betoniarzom trzeba poświęcić około dwóch godzin, szersza jest bowiem skala potencjalnych zagrożeń.
Po szkoleniu każdy pracownik otrzymuje identyfikator ze
zdjęciem i musi mieć go zawsze przy sobie na potwierdzenie prawa do przebywania na terenie budowy.
Procedurę wstępną przechodzi też cały sprzęt niezbędny
do prowadzenia budowy. Zanim wjedzie na teren i przystąpi
do pracy, trzeba przedstawić całą dokumentację, z której
wynika, że przeprowadzono wymagane badania techniczne, a osoba obsługująca go ma odpowiednie uprawnienia.
Dopiero wtedy wystawiany jest specjalny paszport, naklejany na dany sprzęt, na podstawie którego można wjechać
na teren budowy. To samo zresztą dotyczy rusztowań. Jeśli
znajduje się na nich metryka w kolorze zielonym, można korzystać ze sprzętu; metryka czerwona informuje o tym, iż
rusztowanie znajduje się w fazie montażu bądź demontażu
i nie jest gotowe do użytkowania. Na budowie zróżnicowanie kolorystyczne wprowadzono zresztą także w przypadku
kasków i kamizelek. Dzięki temu od razu widać na przykład,
gdzie wśród zwykłych pracowników ubranych w żółte kamizelki znajduje się sygnalista – w kamizelce czerwonej. Takich
rozwiązań sprzyjających właściwej komunikacji podczas pracy jest na budowach Hochtief Polska znacznie więcej. Można wskazać jeszcze jedno – ustawienie różnych częstotliwości dla poszczególnych żurawi pracujących na terenie budowy, co minimalizuje możliwość połączenia sygnalisty z niewłaściwym żurawiem. Takie wyraźne oznakowanie i przygotowanie do pracy wszystkich elementów sprawia, że sama
praca staje się dużo lepiej zorganizowana i przez to znacznie
bezpieczniejsza.

cję hali nr 15 na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Budowa została tak doskonale zorganizowana i przeprowadzona, że firma zdobyła za nią I miejsce w konkursie „Buduj
Bezpiecznie 2012”, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Paweł Jóźwiak, kierownik budowy, podkreśla, jak
ważna jest w przypadku tego typu inwestycji perfekcyjna
wręcz organizacja pracy i idealne zgranie poszczególnych
etapów wykonywania prac. Doświadczenia z modernizacji
hali nr 15 na Międzynarodowych Targach Poznańskich Paweł Jóźwiak wykorzystuje teraz na kolejnej inwestycji Hochtief Polska Oddział Poznań. Tu bowiem także przyszło generalnemu wykonawcy godzić prace budowlane z bieżącą działalnością inwestora, czyli firmą Volkswagen Poznań. Rozbudowywana fabryka nadal produkuje samochody, a wykonawca musi dostosować się do trudnych warunków i znaleźć sposób, by pracować zgodnie z wymogami inwestora,
a przy tym efektywnie i bezpiecznie. Trzeba wyraźnie wyznaczyć dwie osobne strefy – w jednej odbywa się produkcja, w drugiej trwają prace budowlane. Pomiędzy tymi strefami znajdują się specjalne maty przeciwkurzowe, a prace
budowlane trzeba dostosować do wymogów produkcji;
na przykład inwestor nie zezwolił na kucie posadzki za pomocą młotów, ale na jej cięcie i wywożenie w kawałkach, co
znacznie zmniejsza zapylenie. Wszystkie działania muszą być
świetnie skoordynowane. Jeżeli pewne prace budowlane
wymagają wkroczenia w sferę produkcji, trzeba je wykonywać wtedy, gdy produkcja nie idzie, w dni wolne od pracy.
Dlatego podstawą pracy jest tu doskonała organizacja oraz
i współpraca wszystkich wykonawców i służb. Krzysztof Duda, inspektor pracy z OIP w Poznaniu, podkreśla, jak ważny
jest dobry kierownik budowy, który otrzymując odpowiednie narzędzia, umie z nich korzystać, egzekwuje przestrzeganie zasad i potrafi zmusić średni nadzór do bieżącego
kontrolowania bezpieczeństwa pracy. Niemal połowa wypadków ma swoje źródła w złej organizacji pracy; można by
to ograniczyć, gdyby lepiej rozumiano rolę kierownika budowy i służb bhp.

Na żywym organizmie
Takie działania są szczególnie istotne, gdy budowa realizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie normalnie funkcjonujących zakładów. To zetknięcie budowy z aktywną działalnością przedsiębiorstwa jest newralgicznym punktem całej inwestycji i stanowi największe wyzwanie. W ubiegłym
roku Hochtief Polska Oddział Poznań realizował moderniza-
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Hala nr 15, poziom C, MTP.
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Nauka nie idzie w las
Hochtief Polska stawia swoim podwykonawcom i pracownikom bardzo wysokie wymagania, ale to procentuje.
Pracownicy widzą, że zasady dotyczące bezpieczeństwa
na budowie służą lepszej pracy i ochronie życia. Dorota
Grajczyńska, specjalista ds. bhp w Hochtief Polska, zauważa, że podczas rozmów z pracownikami podwykonawców
wiele razy słyszała, iż na różnych poprzednich budowach
nie mieli nawet właściwej odzieży roboczej, butów i sprzętu. Zdarzało się, że pracowali we własnych dżinsach i tenisówkach. Tutaj dzięki jasnym i rygorystycznie przestrzeganym zasadom mają odpowiednie środki ochrony osobistej
i odzież. Społeczny inspektor pracy w Hochtief Polska, Zbigniew Jańczak, dodaje, że choć wciąż jeszcze zdarzają się
mali podwykonawcy, którzy oszczędzają na bezpiecznym
i profesjonalnym sprzęcie, to jest to już dziś zjawisko znacznie rzadsze niż kiedyś. Podwykonawcy od samego początku wiedzą, jakie firma Hochtief Polska ma wymagania; jeśli
nie są w stanie im sprostać, po prostu nie zaczynają współpracy. Ci podwykonawcy, którzy decydują się na współpracę, często zostają z Hochtief Polska na znacznie dłużej. Bardzo wiele firm, które sprawdziły się na jednej inwestycji,
przenosi się wraz z generalnym wykonawcą na inwestycje
następne. To podwykonawcy sprawdzeni, doświadczeni
i świadomi stawianych im wymagań. Dzięki temu ryzyko
wypadkowe jest naprawdę minimalne; w efekcie ani na terenie modernizacji hali nr 15 na poznańskich targach, ani
na budowie hali w Volkswagen Poznań nie było żadnych
wypadków ani zdarzeń wypadkowych.
Koordynatorzy i specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy swoim przykładem zachęcają pracowników do przestrzegania zasad. Często pojawiają się
na budowach, na bieżąco monitorują stan bezpieczeństwa,
szkolą, zwracają uwagę na to, co jeszcze należałoby poprawić. To bardzo ważne dla pracowników, by mieli stały kontakt z osobami odpowiedzialnymi, by widzieli zaangażowanie ze strony głównego wykonawcy. Przykład idzie przecież
z góry. Na mocy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie szkolenia okresowe odbywają się nie co trzy lata, jak wymaga tego rozporządzenie, ale co roku. Chodzi
o to, by nieustannie powtarzać podstawowe zasady bhp,
utrzymywać stały poziom wiedzy i przypominać o niezbędnej rozwadze. Włodzimierz Sobczak, koordynator ds. bhp,
uważa, że pracownicy, którzy przejdą przez odpowiedzialnie
poprowadzone inwestycje budowlane i poznają dobre praktyki, stają się bardziej świadomi i z czasem sami zaczynają
dbać o utrzymanie wyższej jakości. Dobrze zorganizowana
i zrealizowana budowa znacząco zmniejsza ryzyko wypadkowe w trakcie jej trwania, jednocześnie też edukuje pracowników, wyznacza im nowe standardy, pokazuje, jak pracować efektywnie i bezpiecznie. Jest to zatem inwestycja
na teraz i na przyszłość; inwestycja w bezpieczeństwo i życie
pracowników.
Magdalena Giedrojć
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Deklaracja niezgody
Budowa układu przesyłowego ścieków
z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni
ścieków „Czajka” (etap II w postaci tunelu
pod Wisłą), wykonana unikalną w skali europejskiej technologią drążenia tarczą
TBM, była inwestycją Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Warszawie, realizowaną przez konsorcjum składające się czterech wykonawców,
w tym Hydrobudowę Polska S.A., w ramach
projektu EURO 2012.
Producentem zasuw nożowych WEY, dostarczonych na budowę, była szwajcarska firma SISTAG AG Abssperrtechnik
z Aschenbach. Zasuwy te mogą zamykać całkowicie i regulować płynnie przepływ ścieków po obu stronach Wisły. Procedura oceny zgodności zasuw nożowych została przeprowadzona przez producenta stosownie do dyrektywy 97/23/WE.
Jednostką notyfikowaną była DEKRA Industrial GmbH ze
Stuttgartu. Zgodnie z deklaracją zgodności wystawioną przez
producenta w myśl dyrektywy 97/23/WE zasuwy spełniały
wszystkie wymogi określone w normach EN. Według deklaracji zgodności automatyczne zasuwy z zamontowanymi
osłonami bezpieczeństwa spełniają, oprócz wymagań dyrektywy 97/23/WE, także wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i normy EN 12100-1/2. Deklarację na wskazane zasuwy producent wydał 27 września 2011 r.
Producentem napędów do zasuw nożowych, dostarczonych na budowę przez wykonawcę, jest firma AUMA z Mulheim w Niemczech. Po wykonaniu montażu wszystkie napędy
poddano kontroli działania, a ich mikrołączniki momentu obrotowego zostały skalibrowane. Procedurę tę udokumentowano w protokole odbioru. Autoryzowanym przedstawicielem producenta i dostawcą, który dokonał montażu zasuw
SISTAG w Polsce, była poznańska firma. W toku realizacji inwestycji producent, firma SISTAG, nigdy nie wizytował budowy.
Zgodnie z wymaganiami kontraktu generalny wykonawca inwestycji był odpowiedzialny wobec MPWiK za dostawy
oraz montaż urządzeń i materiałów spełniających wymagania
w zakresie dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania.
Generalny wykonawca odebrał i dostarczył na budowę
oraz zamontował, zlecając prace poznańskiej firmie, zasuwy
nożowe produkcji SISTAG z napędami AUMA. Poprawność
montażu urządzeń i gotowość do pracy na ściekach została
potwierdzona przez poznańską firmę. Inwestor, tj. MPWiK,
dokonał zapłaty za urządzenia w ramach faktury generalnego wykonawcy za wykonane roboty.
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W związku z upadłością i likwidacją firmy Hydrobudowa
Polska S.A. dostawca armatury oświadczył, że nie otrzymał
od generalnego wykonawcy wynagrodzenia za dostarczone
urządzenia, po czym skierował wielokrotnie roszczenie w tej
sprawie bezpośrednio do MPWiK.

Problemy nie tylko prawne
W świetle opinii prawnych posiadanych przez MPWiK
umowa pomiędzy poznańską spółką a członkiem konsorcjum Hydrobudową Polska S.A. nie jest umową o roboty
budowlane, a wyłącznie umową sprzedaży urządzeń. Poznańska spółka nie była zatem podwykonawcą, lecz dostawcą urządzeń i nie może być objęta ochroną inwestora,
przewidzianą w przepisie art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.
Ponadto generalny wykonawca nie zgłosił poznańskiej firmy do zamawiającego jako podwykonawcy, tym samym
nie zostały wypełnione wymagania kontraktu i przepisów
Kodeksu cywilnego w tym zakresie. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do zapłaty przez inwestora za przedmiotową dostawę bezpośrednio poznańskiej

członków zarządu poznańskiej spółki, którzy rzekomo dokonywali przeglądu urządzeń”.
Ze sporządzonej notatki wynika, że dokonano przestawień momentów obrotowych oraz zmiany haseł podstawowych i serwisowych, co spowodowało okresową blokadę
urządzeń oraz brak możliwości wprowadzenia zmian nastaw
i rozpoczęcia bieżącej pracy napędów. W czasie kontroli przez
OIP w Poznaniu firma przedstawiła zupełnie inny pogląd
na zaistniałą sytuację, rzekomo została powiadomiona przez
Hydrobudowę Polską S.A. o zaistniałej awarii i z tego wynikała obecność członków zarządu spółki na budowie. Słowo
przeciwko słowu...

Cofnięte deklaracje
Blokada urządzeń spowodowała konieczność demontażu napędów zasuw i ich odblokowania w autoryzowanym
serwisie producenta (firma AUMA), a w konsekwencji – opóźnienie w uruchomieniu przesyłu ścieków do oczyszczalni.
Koszty odblokowania napędów pokryło MPWiK, aby umożliwić w dniu 27 czerwca 2012 r. rozruch jednej nitki układu

ność dostarczonych urządzeń z dokumentami odniesienia,
wskazują na odrębne certyfikowanie zasuw (przez firmę
SISTAG) oraz napędów i sterowników (przez firmę AUMA).
Zarzut dostawcy urządzeń o nieuprawnionym odłączeniu
i zamianie napędów jest niezasadny w sytuacji, kiedy każdy
z elementów (zasuwa, napęd i sterownik) posiada odrębne
certyfikaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie, są identycznej konstrukcji i z założenia w projekcie
gwarantują pełną zamienność.
Wszystkie wybiegi, zdaniem MPWiK naruszające prawo,
mają związek z nieuregulowaniem należności finansowych
przez Hydrobudowę Polska S.A. na rzecz poznańskiej firmy. 11
grudnia 2012 r. MPWiK zostało poinformowane, że poznańska firma złożyła wniosek do sądu o wypłatę należności przez
MPWiK w ramach solidarnej odpowiedzialności za płatności
nieuregulowane przez wykonawcę. 5 lutego 2013 r. do Prokuratury Rejonowej w Warszawie zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członka zarządu i przedstawiciela handlowego tej firmy.
W skierowanych wnioskach pokontrolnych inspekcji pracy zobowiązano inwestora do podjęcia działań zmierzają-

Fot. WARBUD S.A.

spółce. Nie widział prawnych możliwości dokonania zapłaty
także lider tego konsorcjum z uwagi na to, że wyłączną stroną umowy zawartej ze spółką poznańską była Hydrobudowa Polska S.A.
Poznańska firma, zdaniem inwestora, od czerwca 2012 r.
wszelkimi, często niedozwolonymi prawem sposobami usiłowała wymusić zapłatę wynagrodzenia za dostawę urządzeń bezpośrednio od MPWiK. W czerwcu 2012 r. napędy
zasuw – przez nią dostarczone i zamontowane – zostały zablokowane przez osoby trzecie bez wiedzy zamawiającego
i wykonawcy, poprzez zmianę kodów dostępu. Przedstawiciele generalnego wykonawcy oraz inżynier kontraktu kilka
dni przed ujawnieniem tego faktu stwierdzili „nieuprawnioną i nieuzgodnioną obecność na budowie (przy zasuwach)
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przesyłowego. Demontaże i montaże napędów w związku
z tymi czynnościami zostały wykonane z udziałem i za wiedzą przedstawicieli firmy poznańskiej. Strony potwierdziły
pisemną gotowość armatury SISTAG z napędami AUMA
do pracy na ściekach. Podjęte działania serwisowe firmy
AUMA doprowadziły do uzyskania pełnej sprawności napędów zgodnie z deklaracjami zgodności. Urządzenia działają
prawidłowo i bezawaryjnie.
Efektem podjętych działań poznańskiej firmy, która powiadomiła producenta o zaistniałej sytuacji, było pisemne
wycofanie deklaracji zgodności na całość zasuw i napędów
wcześniej wydanych przez producenta, tj. SISTAG AG i AUMA.
W opinii inżyniera kontraktu dokumenty (deklaracje zgodności) dostarczone wraz z dostawą, potwierdzające zgod-
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cych do wyjaśnienia przyczyn cofnięcia deklaracji przez producenta i uzyskania od niego jednoznacznego stanowiska
w tej bulwersującej sprawie. Dalsze działania wyjaśniające
nie doprowadziły do zażegnania konfliktu. Producent podtrzymał wcześniejsze stanowisko. Nie przeszkodziło to mazowieckiemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego wydać 21 marca 2013 r. pozwolenia na użytkowanie całej linii przesyłowej ścieków, mimo wniesionego zastrzeżenia, którego nie uwzględnił, gdyż wnioskodawca nie
był stroną postępowania. Poznańska firma złożyła skargę
na czynności kontrolne inspektorów pracy, którzy akurat
w tej sprawie zachowali daleko idącą bezstronność.
nadinspektor Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa
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O bhp w budownictwie

Sprawdzeniu wiedzy i praktycznych umiejętności na budowie poświęcona była czwarta edycja konkursu
o bhp w budownictwie, organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie przy współpracy z Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. W rywalizacji, która odbyła się 24 kwietnia br., udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego.

Fot. Dariusz Adamski

Włodzimierz Łabanowski

Wymagania prawne

Wymagania zasadnicze dla maszyn
Podstawa prawna

Wyposażanie stanowisk pracy w maszyny
i inne urządzenia techniczne
W Kodeksie pracy w rozdziale IV działu dziesiątego zostały
sformułowane ogólne
obowiązki pracodawcy
dotyczące stosowanych
maszyn. W art. 215 czytamy, że użytkowane
maszyny i inne urządzenia techniczne powinny
zapewniać bezpieczne
i higieniczne warunki
pracy, w szczególności
zabezpieczać pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych
substancji chemicznych,
porażeniem prądem
elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań
mechanicznych i promieniowaniem oraz
szkodliwym i niebezpiecznym działaniem
innych czynników środowiska pracy. Maszyny
powinny również
uwzględniać zasady
ergonomii.

Z przepisów wynika, że za dobór i stan
maszyn oraz innych urządzeń technicznych
stosowanych w procesie pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca, niezależnie od odpowiedzialności ich konstruktorów i producentów. Ponadto, zgodnie z art. 216 k.p.,
w przypadku maszyn i urządzeń, które nie
spełniają wspomnianych wymagań, pracodawca obowiązany jest wyposażyć je w odpowiednie zabezpieczenia. Także w przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy
do obowiązków pracodawcy.
W Kodeksie pracy, w art. 217, ustawodawca wskazał na jeszcze jeden bardzo istotny
wymóg. Otóż „niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach”. Trzeba zwrócić uwagę, że przepisy dotyczące oceny zgodności obowiązują od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dlatego też art. 217
odnosi się wyłącznie do tych maszyn i urządzeń, które zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku na terenie UE po tej dacie. Dotyczą zatem wszystkich nowych maszyn, wyprodukowanych
w krajach unijnych po 1 maja 2004 r., zarówno seryjnie, jak i jednostkowo, w tym również maszyn wytworzonych na własny użytek. Wymagania zasadnicze dotyczą też wszystkich maszyn (w tym używanych) importowanych po 1 maja 2004 r. spoza granic Unii,
z tzw. krajów trzecich.

Podstawa prawna
Wymagania dotyczące oceny zgodności
zostały sprecyzowane w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst
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jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935,
z późn. zm.) oraz w innych aktach prawnych
transponujących do naszego prawodawstwa
postanowienia dyrektyw unijnych nowego
podejścia. Wymagania stawiane wyrobom
zostały nazwane wymaganiami zasadniczymi i w przypadku maszyn określone w dyrektywie maszynowej 98/37/WE, a obecnie
w tzw. no wej dy rek ty wie ma szy no wej 2006/42/WE. W naszym kraju obowiązywało do 31 grudnia 2005 r. rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów
bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 91, poz. 858), wdrażające postanowienia dyrektywy maszynowej 98/37/WE. Rozporządzenie to zostało
z dniem 1 stycznia 2006 r. zastąpione rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170). Obecnie, od 29
grudnia 2009 r., obowiązują postanowienia
rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228),
wdrażającego postanowienia dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Rozporządzenie to
mówi, że przed wprowadzeniem maszyny
do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel
lub importer:
● zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określone w rozdziale 2 rozporządzenia (oraz jeżeli
ma zastosowanie – w rozdziałach 3, 4, 5, 6 i 7
rozporządzenia);
● zapewnia dokumentację techniczną
(o której mowa w pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia);
● dostarcza niezbędne informacje w formie instrukcji (o której mowa w § 58 i § 59

Okres obowiązywania

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 91,
poz. 858)

od 01.05.2004 do 31.12.2005

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170)

od 01.01.2006 do 28.12.2009

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228)

od 29.12.2009

rozporządzenia) oraz znaków, piktogramów
lub napisów umieszczonych na maszynie;
● przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności (o których mowa w § 127 rozporządzenia i załączniku nr 6);
● sporządza deklarację zgodności WE
(o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia) i dołącza ją do maszyny;
● umieszcza oznakowanie CE (zgodnie
z zasadami określonymi w załączniku nr 4
do rozporządzenia).
Pracodawca przed zakupem nowej maszyny powinien dokonać jej weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych – powinien sprawdzić elementarne wymagania
(„widoczne gołym okiem”), do sprawdzenia
których nie jest wymagana specjalistyczna
wiedza, tj.:
■ czy maszynę oznakowano znakiem CE;
■ czy umieszczono na maszynie dane
identyfikujące producenta i maszynę;
■ czy opis elementów sterowniczych oraz
pisemne informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone na maszynie (ostrzeżenia,
zakazy, nakazy) są w języku polskim;
■ czy dołączono do maszyny instrukcję
użytkowania i deklarację zgodności w języku
polskim;
■ czy uniemożliwiono swobodny dostęp
do miejsc niebezpiecznych (np. elementów
ruchomych związanych z przekazaniem napędu).
Dokonywanie zmian konstrukcyjnych,
w tym usuwanie czy dezaktywowanie zastosowanych urządzeń ochronnych, jest niedozwolone. Dokonanie zmian w konstrukcji powo du je prze nie sie nie od po wie dzial no ści
za bezpieczeństwo maszyny z producenta
na podmiot, który dokonał zmian.
Ustawodawca określił też sankcje dla pracodawców nierealizujących obowiązków wynikających z art. 217 k.p. Mianowicie określił,

że kto wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia
techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, podlega karze
grzywny.

Oznakowanie CE
Każda nowa maszyna powinna posiadać
widoczne, czytelne i trwałe oznakowanie
umożliwiające jej identyfikację oraz graficzne potwierdzenie spełnienia wymagań zasadniczych (znak CE). Oznaczenie maszyny
powinno zawierać co najmniej:
● znak CE, składający się z liter „CE” o kształtach i proporcjach zgodnych ze wzorem;
● nazwę i adres producenta oraz jego
upoważnionego przedstawiciela, jeżeli taki
występuje;

Pulpit sterowniczy
z wyświetlaczem ekranowym.
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Wyłącznik zatrzymania
awaryjnego cięgnowy.

Każda nowa maszyna
powinna posiadać widoczne, czytelne i trwałe oznakowanie, umożliwiające jej
identyfikację oraz graficzne
potwierdzenie spełnienia
wymagań zasadniczych
(znak CE).
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● określenie maszyny (rodzaj, nazwa, przeznaczenie);
● oznaczenie serii lub typu maszyny;
● numer seryjny (jeżeli taki występuje);
● rok budowy maszyny.
Oznakowanie CE musi być umieszczone
w bezpośredniej bliskości nazwy producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
przy zastosowaniu tej samej techniki. Elementy oznakowania CE powinny mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza
niż 5 mm. W przypadku maszyn o niewielkich rozmiarach dopuszcza się odstępstwo
od tego warunku.
Maszyna musi być wyposażona w instrukcję użytkowania, której jednym z elementów
jest deklaracja zgodności WE. Instrukcja użytkowania (inaczej instrukcja obsługi lub DTRka) powinna być sporządzona w co najmniej
jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej.
Na niej powinien być umieszczony napis „Instrukcja oryginalna”. Jeżeli instrukcja oryginalna nie została sporządzona w języku polskim, to powinno zostać dostarczone przez
osobę wprowadzającą maszynę na obszar
Polski (producenta, importera) tłumaczenie
opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji
oryginalnej”. W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania instrukcja
powinna być sformułowana w sposób jasny,
przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej. Instrukcja powinna zawierać co najmniej następujące informacje, jeżeli ma to zastosowanie:

1) nazwę i pełny adres producenta i jego
upoważnionego przedstawiciela;
2) okre śle nie ma szy ny, któ re zo sta ło
umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem
numeru seryjnego;
3) deklarację zgodności WE lub dokument
przedstawiający treść deklaracji zgodności
WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;
4) ogólny opis maszyny;
5) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia
niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
6) opis stanowiska lub stanowisk pracy,
które mogą zajmować operatorzy;
7) opis zastosowania maszyny zgodnego
z przeznaczeniem;
8) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych
sposobów użytkowania maszyn, które – jak
to wynika z doświadczenia – mogą mieć
miejsce;
9) instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia
lub instalacji, na jakich maszyna powinna być
zamontowana;
10) dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;
11) dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz – jeżeli jest to niezbędne – instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
12) informacje dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających oraz dodatkowych środków ochronnych;
13) dotyczące środków ochronnych, jakie
musi zastosować użytkownik we właściwych
przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej;
14) podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;
15) warunki, w jakich maszyna spełnia
wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;
16) określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych
części, jeżeli istnieje konieczność osobnego
transportu;
17) sposób postępowania w razie wypadku lub awarii (jeżeli w maszynie zastosowa-
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no funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia);
18) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać
użytkownik, oraz zapobiegawcze środki konserwacji;
19) instrukcje umożliwiające bezpieczne
przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym
środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
20) specyfikacje części zamiennych, jakie
mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ
na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
21) parametry dotyczące emisji hałasu:
a) poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowany charakterystyką A, jeżeli przekracza on 70 dB (A); natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB
(A), powinno to być wyraźnie zaznaczone
w instrukcji;
b) szczytową chwilową wartość ciśnienia
akustycznego na stanowiskach pracy skorygowaną charakterystyką C, jeżeli przekracza
ona 63 Pa (130 dB w stosunku do 20 μPa);
c) poziom mocy akustycznej maszyny skorygowany charakterystyką A, jeżeli poziom
emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowany charakterystyką A przekracza 80 dB (A);
(Wartości wymienionych parametrów dotyczących emisji hałasu powinny być zmierzone dla danej maszyny albo ustalone na podstawie pomiarów wykonanych dla technicznie porównywalnej maszyny).
22) parametry dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które
może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne.
Deklaracja zgodności WE, podobnie jak
instrukcja, jeżeli nie została sporządzona w języku polskim, to powinna być przetłumaczona. Deklarację wystawia podmiot wprowadzający maszynę do obrotu lub oddający ją
do użytkowania. Deklaracja zgodności powinna zawierać:
● nazwę i pełny adres producenta oraz
jego upoważnionego przedstawiciela (jeżeli
ma to zastosowanie);
● nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa
członkowskiego UE, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej;
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● opis i dane identyfikacyjne maszyny,
w tym ogólne określenie, funkcję, model, typ,
numer seryjny i nazwę handlową;
● oświadczenie o zgodności maszyny
z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz
o zgodności z innymi dyrektywami lub innymi przepisami, które maszyna spełnia, jeżeli
ma to zastosowanie;
● nazwę, adres i numer identyfikacyjny
jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu WE lub zatwierdziła system pełnego zapewnienia jakości (jeżeli ma
to zastosowanie);
● odniesienie do zastosowanych norm
zharmonizowanych (jeżeli ma to zastosowanie);
● odniesienie do innych zastosowanych
norm i specyfikacji technicznych (jeżeli ma
to zastosowanie);
● miejsce i datę sporządzenia deklaracji;
● imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela.

Maszyna musi być wyposażona w instrukcję użytkowania, której jednym
z elementów jest deklaracja zgodności WE. Instrukcja użytkowania (inaczej
instrukcja obsługi lub DTRka) powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii
Europejskiej.

W myśl dyrektywy maszynowej
Przedstawione wymagania zasadnicze (dotyczące oceny zgodności) w zakresie oznakowania, instrukcji użytkowania i deklaracji
zgodności WE odnoszą się wyłącznie do maszyn w rozumieniu dyrektywy maszynowej.
Definicja maszyny podana w tej dyrektywie
jest bardzo rozbudowana i złożona. W uprosz-

Osłona ruchoma blokująca
z ryglowaniem.
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Znaki i piktogramy dotyczące
bezpieczeństwa użytkowania
umieszczone na maszynie.

Pod
inspektorską
lupą
Wstrzymana eksploatacja dźwigu

Umieszczone na maszynie
informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkowania
kurtyny ochronnej.
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czeniu można powiedzieć, że maszyna to zespół składający się ze sprzężonych części lub
elementów, z których przynajmniej jedna jest
ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie. W maszynie źródłem
mocy nie mogą być mięśnie ludzkie lub zwierzęce, wyjątkiem jest zespół przeznaczony
do podnoszenia. Przykładem wyrobu niebędącego maszyną w myśl dyrektywy maszynowej jest drabina, młotek czy urządzenie
do cięcia na przykład blach z napędem ręcznym lub nożnym. Należy zauważyć, że rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy (Dz.U.
Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.; Dz.U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1745) podaje odmienną, niemającą tu zastosowania definicję maszyny, którą należy interpretować jako szeroko pojęty
sprzęt roboczy.
W przypadku gdy stanowiska pracy są
wyposażane w nowy sprzęt roboczy, który
nie jest maszyną w rozumieniu dyrektywy
maszynowej (i nie podlega wymaganiom innych dy rek tyw no we go po dej ścia, np.
LVD 2006/95/WE, LIFTS 95/16/WE, PED
97/23/WE, SPV 2009/105/WE, GAD 2009/
142/WE), to powinien on spełniać jedynie
wymagania określone w dyrektywie narzędzio wej 2009/104/WE (po przed nio 89/
655/EWG), wdrożonej do naszego prawodawstwa rozporządzeniem Ministra Gospodarki

z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, oraz
w dyrektywie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2001/95/WE (wdrożonej ustawą z 12
grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie
produktów – Dz.U. Nr 229, poz. 2275, z późn.
zmianami).
Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów w art. 10 ust. 2 nakłada na producenta wprowadzającego produkt na rynek
polski obowiązek dostarczenia konsumentom informacji (w języku polskim) umożliwiających ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego
do przewidzenia okresu jego użytkowania
i dotyczących możliwości przeciwdziałania
tym zagrożeniom. Zarówno dyrektywa narzędziowa, jak i dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktów nie nakładają obowiązku znakowania wyrobów jakimkolwiek
znakiem potwierdzającym spełnienie wymagań bezpieczeństwa ani wydawania jakiegokolwiek dokumentu (deklaracji) potwierdzającego bezpieczeństwo produktu. Wymieniana na wstępie ustawa o systemie oceny zgodności w art. 47b nakłada odpowiedzialność
karną na osobę, która umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie podlega
temu oznakowaniu lub wprowadza do obrotu taki wyrób.
nadinspektor Włodzimierz Łabanowski
OIP Olsztyn
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W firmie prowadzącej
działalność handlową
inspektor pracy natknął
się na dźwig budowlany
wykorzystywany tutaj
jako winda do transportu towarów. Urządzenie
nie zostało dostosowane
do minimalnych wymagań bhp, w konsekwencji czego jego obsługa
wiązała się z zagrożeniem dla życia i zdrowia
ludzi.
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Podczas kontroli firmy prowadzącej działalność handlową i zatrudniającej 14 pracowników inspektor pracy z OIP w Białymstoku
stwierdził, że do transportu towarów w magazynie wykorzystuje się towarowy dźwig
budowlany. Brakowało na nim oznakowania
umożliwiającego identyfikację.
Urządzenie zostało zamontowane przy ścianie budynku magazynu na stałe i było użytkowane od 2006 roku. Urząd Dozoru Technicznego wydał decyzję, w której zezwolił na eksploatację maszyny do dnia 31.01.2014 r. W protokole z badania doraźnego inspektor dozoru technicznego nałożył na pracodawcę
obowiązek dostosowania dźwigu do wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn.
Na podstawie oględzin
urządzenia inspektor pracy
ustalił, że jego właściciel oraz
użytkownik, tj. kontrolowany pracodawca, powyższego obowiązku nie dopełnili. Inspektor stwierdził, że
dźwig nie spełnia następujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:
● Po załadunku towaru
na plat for mę ła dun ko wą
na poziomie gruntu platforma jest podnoszona na poziom przystanku znajdujące go się w ma ga zy nie.
Po rozładunku platforma jest
opuszczana. Operator dźwigu ste ru je nim, sta jąc
na przystanku w magazynie, i ma ograniczoną wi-

doczność ruchu platformy, co może skutkować przygnieceniem osób przebywających
na drodze poruszania się platformy.
● Podstawy dźwigu nie zabezpieczono
obudową z bramką dostępu wyposażoną
w rygiel, która powinna uniemożliwić wejście pracownikom lub innym osobom na drogę ruchu platformy podczas jej opuszczania
oraz powinna uniemożliwić ruch platformy
do góry przy otwartej bramce.
● Na platformę ładunkową mogą wchodzić pracownicy podczas załadunku towaru
oraz jego wyładunku. Dźwig posadowiono
równolegle do ściany budynku. Powyższe
powoduje, że platforma ładunkowa po podniesieniu na poziom przystanku wymaga
obrócenia o kąt 90°, tak aby umożliwić załadunek towaru. Po załadunku wymagane jest
ponowne obrócenie platformy, tak aby umożliwić jej opuszczenie do poziomu gruntu.
Podczas obracania platformy operator dźwigu wy ko nu je swo ją pra cę bez po śred nio
na krawędzi otworu ładunkowego, bez zabezpieczeń chroniących przed upadkiem
z wysokości. Taki sposób obsługi dźwigu
stwarza bezpośrednie zagrożenie upadkiem
z wysokości.
● W czasie kontroli zamontowano balustra dę ru cho mą (bram kę przy stan ko wą).
Stwierdzono jednak, że balustrada została
wykonana w taki sposób, że po jej zamontowaniu nie jest możliwe obrócenie platformy – balustrada blokowała obrót platformy.
Nadto balustrada była za niska i nie chroniła
skutecznie operatora przed przechyleniem
się przez nią podczas obracania platformy,
a ta czynność wymaga wychylenia się operatora poza obręb balustrady.
● Po podniesieniu platformy do poziomu podestu przystanku i jej ustawieniu w położeniu do rozładunku platforma częściowo
zabezpiecza otwór rozładunkowy. Jednak pomiędzy brzegiem platformy a zamontowaną
na stałe balustradą występuje szczelina o szerokości 0,4 m, co stwarza zagrożenie upadku
z wysokości.
● Balustrady (bramki przystankowej) nie
wyposażono w rygiel, który powinien uniemożliwić uruchomienie lub kontynuację ruchu platformy, jeżeli bramka przystankowa
nie znajduje się w położeniu zamkniętym,
oraz uniemożliwić otwarcie bramki przystankowej do czasu aż podłoga platformy ładunkowej znajdzie się na poziomie podestu przystanku i zostanie obrócona do pozycji umożliwiającej jej rozładunek.
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również prace zrywkowe wykonywane przy użyciu dwóch ciągników rolniczych, które nie były przystosowane do tego typu
prac. Pracownika, który nie miał uprawnień wymaganych do obsługi żurawia do załadunku drewna, skierował do innych prac.
Nakazał zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pozyskiwaniu drewna kaski ochronne z aktualnym atestem. Skierował
do pracodawcy wniosek o dostosowanie właściwości i parametrów ochronnych spodni z wkładką przeciwprzecięciową, wydawanych pilarzom, do stopnia zagrożenia stwarzanego przez
określone typy pilarek spalinowych. Nakazał także poddać pracowników szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz skierować ich na wstępne badania lekarskie. W wyniku
kontroli inspektor pracy zastosował wobec pracodawcy karę
w postaci mandatu o maksymalnej wysokości.

Niebezpiecznie w lesie
Inspektor pracy z OIP w Olsztynie skontrolował jeden z zakładów usług leśnych
w okolicach Bartoszyc. Podczas pierwszej
kontroli stwierdził wiele poważnych nieprawidłowości i nakazał wprowadzenie
zmian. Mimo to kilka miesięcy później
w trakcie drugiej kontroli ponownie stwierdzono poważne uchybienia. W związku
z rażącym łamaniem przepisów bezpieczeństwa pracy w kontrolowanym zakładzie inspektor pracy skierował
do inspektoratu ZUS w Bartoszycach wniosek o podwyższenie pracodawcy o 100%
składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Pierwsza kontrola
Po raz pierwszy inspektor pracy pojawił się w zakładzie
usług leśnych między 30 lipca a 3 sierpnia 2012 roku. Kontrola dotyczyła stanu bezpieczeństwa pracy przy pozyskiwaniu drewna na leśnych powierzchniach roboczych. W jej
trakcie stwierdzono szereg nieprawidłowości, w tym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.
Jeden z pilarzy używał pilarki spalinowej z wyciętym wychwytnikiem łańcucha, a zapasowa pilarka nie posiadała
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Druga kontrola

sprawnego hamulca bezpieczeństwa. Trzej pracownicy, tzw.
zrywkarze, używali dwóch ciągników rolniczych nieprzystosowanych do prac zrywkowych w lesie, ponieważ nie posiadały one wzmocnionej ramy kabiny oraz osłony tylnej szyby.
Pomocniczy osprzęt techniczny używany przez pracowników zakładu do zrywki mechanicznej był w złym stanie technicznym; metalowe liny zrywkowe były przetarte i nie gwarantowały wymaganej wytrzymałości. Operator przyczepy
z żurawiem leśnym do załadunku surowca drzewnego nie
posiadał wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych, a pracodawca nie posiadał decyzji Urzędu Dozoru Technicznego
dopuszczającej żuraw do eksploatacji. Dwaj pracownicy wykonywali prace z użyciem pilarek spalinowych (ścinka i obalanie drzew, okrzesywanie, wyrzynka wałków), stosując ochrony osobiste, tj. spodnie z wkładką przeciwprzecięciową, o niewłaściwej klasie odporności. Używane przez nich spodnie
posiadały wkładki w I klasie odporności, zabezpieczające tylko przed cięciem łańcucha piły o prędkości liniowej na prowadnicy nieprzekraczającej 20 m/s, tymczasem stosowane
przez pracowników pilarki łańcuchowe charakteryzowały się
prędkością liniową łańcucha 21,4 m/s; stąd wskazane było
użycie ochron osobistych w II klasie odporności, tj. spodni
zabezpieczających przed cięciem łańcucha piły o prędkości
liniowej do 24 m/s. Z kolei jeden pilarz i dwaj zrywkarze wykonywali pracę w kaskach ochronnych bez aktualnego atestu. Wszyscy pracownicy zostali dopuszczeni do wykonywania pracy przy pozyskiwaniu drewna bez odbycia wstępnego ogólnego i stanowiskowego przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonych
stanowiskach.
W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami inspektor pracy polecił wprowadzenie zmian.
Przede wszystkim wstrzymał prace z użyciem niesprawnej
pilarki, a także wstrzymał eksploatację drugiej pilarki, nieposiadającej sprawnego hamulca bezpieczeństwa. Wstrzymał
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Ponownie inspektor pracy przeprowadził kontrolę w zakładzie pracy kilka miesięcy później, w grudniu 2012 roku. Kontrola i w tym przypadku dotyczyła prac przy pozyskiwaniu drewna.
W trakcie kontroli znów stwierdzono nieprawidłowości, w tym
i takie, które stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Pracodawca nie zapewnił ochron osobistych
pracownikowi zatrudnionemu przy pozyskaniu drewna, zabezpieczających stopy pracownika przed skutkami przygniecenia
przez upadający wałek czy kłodę. Dwaj pilarze, podobnie jak
podczas poprzedniej kontroli, stosowali ochrony osobiste kończyn dolnych nieodpowiadające klasą ochronności poziomowi
zagrożenia stwarzanego przez używane pilarki łańcuchowe. Jeden z pracowników nie został poddany szkoleniu stanowiskowemu w dziedzinie bhp i nie posiadał orzeczenia lekarskiego
potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku pilarza.
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W konsekwencji kontroli stwierdzającej nieprawidłowości
inspektor pracy nakazał wyposażyć pilarzy w spodnie z wkładką
przeciwprzecięciową w II klasie odporności na cięcia łańcucha
pilarki, odpowiednie dla parametrów technicznych i stopnia zagrożenia ze strony używanych pilarek. Nakazał również, by pomocnikowi pilarza zapewniono właściwe obuwie robocze, ochraniające stopy przed skutkami uderzenia i przygniecenia. Pracodawca otrzymał też nakaz poddania pracownika szkoleniu stanowiskowemu w dziedzinie bhp, w związku z wykonywaniem
pracy na stanowisku pilarza, a także skierowania pracownika zatrudnionego na stanowisku drwala–pilarza na wstępne badania
lekarskie, celem uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy z pilarką spalinową. W wyniku kontroli inspektor skierował do sądu wniosek o ukaranie
pracodawcy.
z dokumentacji OIP Olsztyn
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Jan Kasperowicz

W ocenie
inspektora pracy

Młody inżynier na budowie

Konsorcjum firm budowlanych było wykonawcą robót w zakresie
budowy i rozbudowy
drogi krajowej nr 8
do parametrów drogi
ekspresowej S-8 na odcinku Jeżewo – Białystok. Tę jedną
z największych inwestycji Głównej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zrealizowano w trybie
zamówienia „Zaprojektuj i zbuduj”.
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Prace rozpoczęto w październiku 2010 roku. Obejmowały one wykonanie na odcinku 24,5 km dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu
każda, a także pasów awaryjnych i pasa rozdzielającego, drogi dla autobusów, dróg dla
ruchu lokalnego, węzłów drogowych, wiaduktów, mostu, ścieżek rowerowych i przejść
dla zwierząt.
Wykonawcy, rozpoczynając tę inwestycję,
dopełnili obowiązku zapewnienia między innymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, instrukcji wykonywania poszczególnych
robót oraz projektu tymczasowej organizacji
ruchu. Na terenie budowy nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy pełniła
wydzielona komórka służby bhp. Ponadto
na budowie została powołana komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, co należy do rzadkości. Po przeprowadzeniu oględzin stanowisk pracy oraz po posiedzeniach komisji
bhp sporządzano odpowiednie notatki dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

Niepokojąco niedoświadczeni
W wyniku działań prewencyjnych prowadzo nych przez in spek to rów pra cy w lu tym 2011 roku zorganizowano spotkanie
przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy,
w tym okręgowego inspektora pracy, z wykonawcami robót budowlanych, podczas którego inspektorzy wskazali między innymi najistotniejsze zagrożenia związane z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych.
Uwagę inspektorów zwrócił fakt, że uczestnikami spotkania byli w przeważającej części
młodzi ludzie, na budowie pełniący kierownicze funkcje. Z inspektorskiego doświadczenia wynika, że na budowach jest coraz mniej
pracowników nadzoru o odpowiednich kompetencjach, stażu i doświadczeniu, zdolnych
do skutecznego kierowania dużą liczbą pracowników. Problem ten jest szczególnie widoczny na budowach liniowych, gdzie stanowiska pracy są od siebie znacznie oddalo-

ne. Brak odpowiedniej liczby doświadczonych kierowników w stosunku do liczby zatrudnionych prowadzi do sytuacji, w której
pracodawcy zatrudniają osoby po ukończeniu studiów, bez stażu i doświadczenia zawodowego. Natychmiast kieruje się je do nadzoru nad wykonywaniem prac szczególnie
nie bez piecz nych. Pra co daw cy nie bio rą
pod uwagę, że powierzanie młodym inżynierom funkcji kierowniczych – bez odpowiedniego wsparcia dla nich – jest bardzo ryzykowne. W większości przypadków nie zdają
oni sobie bowiem sprawy z ciążącej na nich
odpowiedzialności, wynikającej z przepisów
prawa pracy.
Niejednokrotnie przedstawiano inspektorom sporządzony na piśmie i podpisany
przez młodych kierowników zakres obowiązków, którymi mógłby się poszczycić nawet
bardzo doświadczony kierownik budowy.
Podczas kontroli na budowie okazywało się
jednak, że nie wszystko jest zgodne z podpisanym zakresem obowiązków. Jako przykład
może posłużyć sytuacja, jaką zastali inspektorzy pracy w trzech oddalonych od siebie
miejscach – wykonywanie prac mostowych
bez zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości około sześciu metrów. Te szczególnie
niebezpieczne prace były prowadzone bez
nadzoru. Po powrocie do biura budowy inspektorzy przedstawili stan faktyczny kierownictwu budowy. Zapewniano, że stanowiska
pracy były przeglądane zarówno przez służbę bhp, jak i przez nadzór techniczny, a na poszczególnych odcinkach wyznaczono osoby,
do których należało nadzorowanie prac. Tu
nasuwają się wręcz pytania: jaki był cel tych
przeglądów, skoro przy tak oczywistych pracach szczególnie niebezpiecznych inspektorzy stwierdzili tyle nieprawidłowości? I kto
tak naprawdę miał pełnić nadzór nad tymi
pracami?
Młodzi kierownicy robót oświadczyli, że
nie są w stanie fizycznie dopilnować prac
prowadzonych w dużej odległości od siebie,
a pracownicy lekceważą ich i nie wykonują
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poleceń, chociaż zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym wykonawca prac zatrudnił dodatkowe osoby ze służby bhp, zajmujące się wyłącznie obiektami mostowymi, zreorganizował też sposób nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. Kolejne kontrole
na budowie wykazały już mniejszą liczbę nieprawidłowości. Pojawiły się jednak problemy
finansowe i niestety podwykonawcy, wobec
których było najmniej zastrzeżeń z zakresu
bezpieczeństwa pracy, opuścili teren budowy. W ich miejsce pojawiły się inne podmioty, niemające wiedzy odpowiadającej standardom wymaganym na tego rodzaju budowach. W związku z nieprawidłowościami
stwierdzonymi podczas kontroli 20 września 2011 roku inspektorzy pracy zorganizowali kolejne spotkanie z wykonawcami prac
budowlanych, między innymi na temat bezpiecznej pracy na wysokości, eksploatacji maszyn budowlanych oraz czasu pracy kierowców, a to ze względu na dużą liczbą przewoźników transportujących materiały na omawianej budowie. W spotkaniu wzięło udział
około 60 osób. Niezależnie od tego inspektorzy pracy nadal prowadzili działania kontrolne na terenie budowy.

Wnioski pokontrolne
Od 12 września 2012 r. rozbudowany odcinek ekspresowej drogi nr 8 Białystok – Jeżewo jest już przejezdny w obu kierunkach
czterema pasami. Za sukces można uznać, że
udało się zakończyć jedną z największych inwestycji drogowych w województwie podlaskim bez wypadków ciężkich i śmiertelnych
(wydarzył się jeden wypadek zbiorowy – ko-

munikacyjny). Zapewne przyczyniły się do tego również kontrole inspektorów pracy, a także czas poświęcony na działania prewencyjne. Pozostaje jednak pytanie o istotę działania systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy na budowie i w firmach wykonujących roboty budowlane. Odnosi się to
zarówno do firm małych, jak i do tych dużych, gdzie cały system jest dość sformalizowany. Pracodawcy muszą pamiętać, że funkcjonowanie systemu zarządzania nie polega
wyłącznie na sporządzeniu odpowiednich
dokumentów i procedur.
Przebieg realizacji inwestycji drogowych
pokazuje, z jaką rozwagą i odpowiedzialnością należy powierzać nadzór nad pracownikami osobom młodym, dopiero kończącym
studia czy uzyskującym uprawnienia budowlane. Bezwzględnie należy im zapewniać skuteczne wsparcie, szczególne że w większości
przypadków nie wypracowali sobie jeszcze
autorytetu wśród pracowników starszych,
tzw. rutyniarzy, którzy często nie stosują się
do poleceń. To wpływa również na sposób
myślenia i wykonywania pracy na stanowiskach robotniczych przez pracowników młodszych, często niezdających sobie sprawy z możliwych zagrożeń. Biorą oni przykład ze starszych kolegów i jeśli jest to zły przykład, szybko przyswajają sobie niewłaściwe wzorce.
A stąd już tylko krok do tragedii. W związku
z tym być może najlepszym rozwiązaniem
jest wprowadzenie systemu pracy w brygadach, w których pracami bezpośrednio i stale kieruje najbardziej wykwalifikowany i doświadczony pracownik.
nadinspektor Jerzy Buraczewski,
starszy inspektor Jan Kasperowicz
OIP Białystok

Z inspektorskiego doświadczenia wynika, że
na budowach jest coraz
mniej pracowników nadzoru o odpowiednich kompetencjach, stażu i doświadczeniu, zdolnych
do skutecznego kierowania
dużą liczbą pracowników.

Jaki był cel przeglądów
stanowisk pracy, skoro
przy tak oczywistych pracach szczególnie niebezpiecznych inspektorzy
stwierdzili tyle nieprawidłowości? I kto tak naprawdę miał pełnić nadzór
nad tymi pracami?
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Na 95-lecie

Jakimi środkami prawnymi dysponowali inspektorzy pracy? Czy były wystarczające w ówczesnych realiach?
W pierwszym okresie funkcjonowania inspekcji pracy bolączką był brak możliwości wydawania decyzji w rozumieniu
dzisiejszych decyzji administracyjnych. Takowe pojawiły się dopiero w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w lipcu 1927 roku. Dopiero wtedy inspektor pracy mógł posługiwać się tym narzędziem do sankcjonowania stanu technicznego bezpieczeństwa pracy. Dużym utrudnieniem dla inspektorów pracy wówczas było również to, że musieli umieć posługiwać się przepisami wszystkich państw zaborczych. W zależności
od tego, w jakim okręgu działali, musieli znać prawo zaborców
i nowe, uchwalone przez parlament niepodległej Polski.

U źródeł inspekcji
Rozmowa z nadinspektorem pracy,
kierownikiem oddziału PIP w Ostrowie
Wielkopolskim Tomaszem Kozłowskim, który
od lat interesuje się historią inspekcji pracy,
a obecnie przygotowuje jej monografię.
W przyszłym roku będziemy świętowali jubileusz 95-lecia inspekcji pracy, jednak pierwsze zapiski dotyczące jej
tworzenia sięgają roku 1915. A zatem ile lat tak naprawdę
ma nasza inspekcja pracy?
Oficjalnie dziś liczy sobie 94 lata, ale ja skłaniam się do twierdzenia, że historia naszego urzędu ma co najmniej trzy lata więcej. W 1915 roku powstały pierwsze akty prawne dotyczące inspekcji. Powołany w sierpniu tego roku Komitet Obywatelski
przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy utworzył zespół
pod przewodnictwem profesora Ludwika Krzywickiego, który
zajął się opracowaniem projektów prawa dotyczącego inspekcji
pracy. Przygotowywali je Polacy, mimo niesprzyjającej sytuacji
politycznej, a więc ograniczeń wynikających z okupacji niemieckiej. Prace tego zespołu były na tyle istotne, że na ich bazie
w styczniu 1919 roku mogło powstać prawo dotyczące inspekcji pracy. Gdyby za datę powstania inspekcji pracy brać rok 1915,
to już za nieco ponad rok obchodzilibyśmy jej 100-lecie.
Taki jubileusz miał już Urząd Dozoru Technicznego.
Koledzy z Urzędu Dozoru Technicznego liczą historię swego
urzędu od chwili, gdy polscy obywatele zaczęli uczestniczyć
w pracach urzędu do spraw nadzoru nad kotłami parowymi,
który działał pod auspicjami zaborcy rosyjskiego. Gdybyśmy
w inspekcji pracy chcieli sięgać tak daleko, to moglibyśmy obchodzić nawet 150-lecie, gdyż w inspekcjach państw zaborczych również działali polscy obywatele.
Czy coś zaskoczyło pana, jeśli chodzi o te najstarsze przekazy dotyczące inspekcji pracy?
Pokazują one niezwykłe wręcz zaangażowanie inspektorów
pracy. W 1915 roku w okręgu warszawskim było ich zaledwie
kilku; najpierw trzech, później siedmiu, w tym również kobiety.
Rok później, kiedy Warszawę podzielono na trzy okręgi, pojawił
się pierwszy główny inspektor pracy, Franciszek Sokal. Tej nielicznej kadrze inspektorskiej przyszło pracować w trudnych warunkach. Dość powiedzieć, że gabinet głównego inspektora pracy urządzono prywatnymi meblami, a on sam jeździł służbowo
do Genewy autem, które nie było zaopatrzone nawet w koła zapasowe. Nie przeszkadzało to jednak działać inspektorom pracy
w sposób niezwykle efektywny, co wyraźnie widać w sprawozdaniach inspekcji pracy.
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Jak postrzegano wówczas inspekcję pracy?
Inspekcja cieszyła się niezwykle dużym autorytetem, zwłaszcza wśród pracobiorców. W 1928 roku powołano sądy pracy,
które miały odciążyć inspektorów pracy od czynności rozjemczych w przypadku konfliktów zbiorowych, ale wcale tak się nie
stało. Z zachowanej literatury wynika bowiem, że pracobiorcy
woleli kierować sprawy do inspekcji pracy, ponieważ ona rozpatrywała je szybko, sprawnie i fachowo. Wydaje się, że dziś jest
bardzo podobny odbiór inspekcji pracy w tego typu sprawach.
Czy tamtą działalność mediacyjną inspekcji można odnieść do dzisiejszej prewencyjnej?
Myślę, że nie można tego porównywać. Inspekcja pracy
w okresie międzywojennym była powołana do rozwiązywania
konfliktów i zatargów zbiorowych nie tylko w przemyśle, ale
również w rolnictwie w byłym zaborze pruskim. Przypomnę, że
w latach 1918-1922 istniała oddzielna inspekcja do spraw ochrony pracy w rolnictwie. To powodowało swego rodzaju dualizm,
a zakres przedmiotowy mediacji w rozwiązywaniu konfliktów
był o wiele szerszy. Za rozwiązywanie konfliktów i zatargów odpowiadał inspektor obwodowy. Główny inspektor pracy był właściwy do rozwiązywania konfliktów zbiorowych danej branży.
Warto wspomnieć, że rejestracja związków zawodowych odbywała się również w inspekcji pracy na poziomie okręgowych inspektoratów pracy, z której wszelkie zestawienia trafiały do głów-
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nego inspektora pracy; był on organem ostatecznie rozstrzygającym o rejestracji związku zawodowego. Poza tym w jego kompetencji były kwestie dotyczące zatwierdzania tabel płac pracowników czy podwyżek tzw. inflacyjnych, kosztowych. To były
czynności, których współczesna inspekcja pracy nie zna.
Czy to znaczy, że inspektor pracy miał większy zakres
obowiązków niż obecnie?
Z całą pewnością był większym wielozawodowcem. Obecnie zakres przedmiotowy zadań inspekcji jest bardzo szeroki,
wynika z dynamicznego rozwoju przemysłu i technologii. Inspektor pracy jest najbardziej skupiony na zagadnieniach technicznego bezpieczeństwa pracy. Ten z okresu międzywojennego musiał również rozwiązywać m.in. problemy konfliktów właścicieli ziemskich i robotników rolnych. Przy tym musiał się znać
np. na cenach produktów, ochronie pracy młodocianych i kobiet, a także na urządzaniu żłobków, bo decydował o ich dopuszczeniu do użytkowania. Zakres przedmiotowy inspekcji pracy w okresie międzywojennym był znacznie szerszy niż dzisiejszej inspekcji. Nie traktuję tego jednak jako plus. Ta rozległa
działalność była krytykowana przez MOP, która uważała, że polski inspektor pracy ma zbyt wiele zadań, poza tym ówcześni
główni inspektorzy pracy zwracali uwagę na to, że wielość zadań odrywała kadrę inspekcyjną od głównego zadania, jakim
było wizytowanie zakładów pracy.
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Czy podczas zbierania materiałów do swoich publikacji
na temat powstawania inspekcji pracy natknął się pan na jakąś szczególną historię czy sytuację?
Najbardziej sugestywne i barwne opisy pracy inspektorów
pracy znalazłem w publikacji pt. „Ze wspomnień inspektora pracy”, której autorami byli nasi koledzy inspektorzy pracy: Halina
Krahelska, Maria Kirstowa i Stanisław Wolski. Duże wrażenie
zrobiły na mnie opisy problemów komunikacyjnych. Olbrzymie
połacie kraju i niezwykła szczupłość zaludnienia powodowały, że
często podróż inspektora do zakładu pracy w jedną stronę trwała
kilka dni. Nie bez znaczenia była mizerność środków finansowych, jakimi dysponowali inspektorzy pracy, a także brak jakiegokolwiek oprzyrządowania. Paradoksalnie, przy tych olbrzymich
niedogodnościach, ze sprawozdań wyłania się jednak obraz doskonale funkcjonującego urzędu. Bez wątpienia wynikało to z niezwykłego wprost zaangażowania inspektorów pracy i ich ogromnego doświadczenia. Nikt sobie wtedy nie wyobrażał, że w odradzającej się Polsce można oczekiwać czegoś więcej poza tym, że
daje ona w miarę stabilną pracę i nakłada konieczność egzekwowania przepisów na rzecz robotników w zakładach pracy. To jest
chyba ten najbardziej niezwykły obraz z dostępnych przekazów,
sprawozdań tamtego okresu.
Czy podczas czytania tych sprawozdań miał pan jakieś
skojarzenia z własną praktyką inspektorską?
Pamiętam, jak 20 lat temu prowadziliśmy kontrole związane
z przekształceniami w agencjach rolnych skarbu państwa. Pojechałem wtedy w delegację do jednego z PGR-ów. Gdy rano poszedłem do sklepu, dowiedziałem się, że tam w ogóle nie sprzedają świeżego pieczywa, gdyż czerstwe jest tańsze, a we wsi nikogo nie stać na inne. W czasach transformacji ustrojowo-gospodarczej ci ludzie tak naprawdę byli pozostawieni sami sobie.
Wtedy uświadomiłem sobie, jak delikatnych sfer życia dotykamy przy okazji inspektorskich kontroli. Z historycznej perspektywy teraz dokładnie widzę, jak zawsze byliśmy i nadal jesteśmy
blisko ludzi, nad którymi pochylamy się w codziennej pracy.
Wróćmy do sprawozdań głównego inspektora pracy
z okresu międzywojennego. Czy to prawda, że ma pan wszystkie, które zachowały się?
Udało mi się dotrzeć do sprawozdań głównego inspektora
pracy od pierwszego, wydanego w 1925 roku aż do ostatniego
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Dokończenie ze strony 32.
przed drugą wojną światową − w 1938 roku, które odnalazłem
w bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie znam archiwum
państwowego, które miałoby ten pełen zbiór.
Co wynika z tych sprawozdań w porównaniu ze współczesnymi?
Zdziwiłby się ten, kto sądziłby, że są lakoniczne. One są bardzo obszerne, liczą sobie nawet kilkaset stron. Publikowane były zarówno w języku polskim, jak i francuskim, obowiązującym
wówczas w Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zawierają nie
tylko suche dane statystyczne, ale przede wszystkim informacje
o prawodawstwie ochronnym, jakie utworzono w danym roku.
Są tam również dane o sytuacji społeczno-gospodarczej, a także materialnej pracowników. Wynika z nich jasno, że kwestie

Z pana relacji rysuje się obraz inspektora pracy, który wykonywał swoje zadania z wielkim oddaniem i pasją. Ta towarzyszy pana zainteresowaniom historią inspekcji pracy. Skąd
się wzięła? Kiedy znajduje pan czas na ich realizację?
Wydaje mi się, że dla każdego, kto ukończył studia prawnicze, pasja historyczna jest czymś zupełnie naturalnym. Nie można studiować prawa i nie znać historii zarówno tej powszechnej, jak i państwa polskiego. Wciąż utrzymuję kontakty z kolegami z wrocławskiej uczelni, na której kończyłem studia, i to
bar dzo uła twia mi do cie ra nie
do różnych źródeł i publikowaHistoria inspekcji pracy to generalnie historia inspekcji w Anglii. Wyspiarze bowiem na ponie materiałów.
czątku XIX wieku wymyślili instytucję sprawującą nadzór nad warunkami pracy. W 1803 roku
Gdy przyszedłem do pracy
w inspekcji, uświadomiłem sopowstał pierwszy akt normatywny, który dotyczył ochrony dzieci w zakładach pracy. Ta instybie, że instytucja, która ma tak
tucja na wyspach brytyjskich ewaluowała i w latach 60. XIX wieku przejęły ją państwa kontybogatą historię, w zasadzie barnentalnej Europy.
dzo niewiele wie na jej temat.
Nasza inspekcja jest w dużym zakresie wyznacznikiem tego, co w obszarze nadzoru i konDo dziś inspekcja pracy nie dotroli nad warunkami pracy wymyślili Anglicy i koledzy z Europy Zachodniej. Gdy wczytuję się
czekała się pełnej monografii,
w historyczny projekt angielskiej ustawy o inspekcji pracy, to odnajduję w nim kilka instytucji,
a dostępne publikacje mają chaktóre obowiązują w obecnej naszej ustawie o PIP. Drugim krokiem milowym tego ustawodawrakter wycinkowy. Powielane są
stwa w nowożytnej Europie był Traktat Wersalski i jego część XIII, która ustanawiała Konstytuw nich często informacje niecję MOP, oraz art. 427, nakładający obowiązek zorganizowania inspekcji pracy.
sprawdzone, jak ta, która mówi
W roku 1943 MOP przygotował i zaczął wcielać w życie konwencję dotyczącą inspekcji
o powołaniu 1928 roku sądów
pracy w przemyśle i handlu. Choć w zdecydowanej większości w polskim ustawodawstwie popracy, by te odciążyły inspektowieliliśmy już sprawdzone wzorce, to jednak wnieśliśmy również kilka własnych pomysłów
rów pracy od chociażby czynnona funkcjonowanie inspekcji pracy. Do nich zalicza się duży zakres przedmiotowy działalności
ści pojednawczych. Brak publikacji o inspekcji pracy w ujęciu
inspekcji, podporządkowanie jej sejmowi, a nie agendom rządowym. Polskim ewenementem
historycznym wynika chyba z tejest funkcjonujący tylko u nas środek prawny w postaci wystąpienia, który jest na pograniczu
go, że w archiwach jest bardzo
decyzji administracyjnej i polecenia kontrolnego.
niewiele materiałów na ten temat. Dość powiedzieć, że po kilstatystyczne zawsze były istotne, a w każdym kolejnym spra- ku dniach poszukiwań w warszawskim archiwum znalazłem zawozdaniu znajdują się odniesienia do wcześniejszych lat. Już ledwie kilka stron na temat naszej inspekcji pracy.
wtedy statystyki rozumiano nie jako zbiór różnych cyfr, lecz jako
Czy może się pan pochwalić jakimś szczególnie dla pana
źródło bardzo istotnej wiedzy o określonych zjawiskach, które
znacznie wykraczały poza kwestie związane z działalnością urzę- ważnym dokumentem, do którego pan dotarł?
Za sukces poczytuję sobie zdobycie kilka lat temu sprawozdu. Rozmaite zestawienia, tabelki i liczby są skarbnicą wiedzy
o życiu codziennym nie tylko inspektorów pracy, ale też samych dania głównego inspektora pracy z 1938 roku, którego brakowało mi w zbiorze. Obecnie mam już wszystkie z okresu mięzatrudnionych.
Jeśli chodzi o sprawozdania głównego inspektora pracy, dzywojennego. To jest naprawdę niezwykła lektura i doświadchociażby ich układ graficzny, to nie był on efektem jakiegoś wi- czenie, gdy pochylam się nad tymi dokumentami. Świadomość
dzimisię. W części statystycznej stosowano normy o charakte- ich historycznego znaczenia, ich wieku oraz faktu, że często nikt
rze międzynarodowym, funkcjonujące w sprawozdaniach prze- przede mną nie oglądał tych pożółkłych, wyblakłych stronic
syłanych do MOP przez głównych inspektorów pracy z innych przez kilkadziesiąt lat, powodują, że ich czytanie robi naprawdę
państw, np. z Belgii, Francji czy Włoch. Układ tematyczny tych duże wrażenie. Ilekroć jestem w archiwum, zawsze słyszę, by
sprawozdań, choć uwarunkowany zakresem działalności po- obchodzić się z nimi z należytą atencją.
szczególnych urzędów inspekcji pracy, również był tożsamy, by
Dziękuję za rozmowę.
można było porównywać ich dokonania w tym samym zakresie.
W ramach MOP państwa zobowiązywały się do stosowania poBeata Pietruszka-Śliwińska
dobnych standardów w zakresie prawa pracy, a więc konieczne
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były odpowiednie narzędzia umożliwiające dokonywanie porównań. Warto wiedzieć przy tym, że Polska czynnie uczestniczyła w tworzeniu MOP i to już od czerwca 1918 roku, kiedy jej
powstanie uwzględniono w Traktacie Wersalskim.
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Osoba nadzorująca pracę
na zmianie 2 i 3, tj. lider
zmianowy, ma za zadanie
nadzorować cały zakład
pracy obejmujący 5 hal,
gdzie maksymalna odległość wynosi 1 kilometr.
Z zeznań świadków wynika, iż lider pojawia się
w danym dziale 1-2 razy
w ciągu zmiany.

● Niezapewnienie obsługującym ma-

● Rutyna zawodowa i niedbałe podej-

szyny w zakładzie pełnego zaznajomienia się
z instrukcjami obsługi i stosowania ich w praktyce. Z przesłuchań kadry zarządzającej średniego szczebla wynika, iż podczas szkoleń
nie zaznajamiali oni pracowników z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, mimo iż
powyższe wynika wprost z procedur szkolenia obowiązujących w zakładzie pracy.
● Tolerowanie przez nadzór ryzykownych metod pracy, tj. dotykania przez operatorów ręką powierzchni nawijanego materiału na walcach. Powyższa uwaga wynika
z przesłuchania jednego ze świadków, który
zeznał, iż widział, jak pracownicy dotykali papieru podczas pracy maszyny, by sprawdzić
jego stan.

ście do zasad bezpieczeństwa pracy przez
osoby kierujące oraz wykonywanie przez poszkodowanego prac w sposób ryzykowny.
● Zatrudnienie operatorów z naruszeniem maksymalnego przeciętnego średnio
tygodniowego wymiaru czasu pracy, wynoszącego 48 godzin, co skutkowało zmęczeniem i osłabieniem psychofizycznym pracowników.
W ocenie inspektora pracy do zaistnienia
wypadku przyczyniła się ponadto zła kondycja psychofizyczna poszkodowanego, któremu około miesiąca przed zaistniałym wypadkiem zmarła żona.
Przeprowadzona równolegle w zakładzie
kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy wykazała szereg nieprawidłowości, m.in. zatrudnianie pracowników z naruszeniem zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia czasu pracy i ponad średnio 48 godzin w tygodniu w okresie
rozliczeniowym, nieudzielanie co czwartej
wolnej niedzieli, przekroczenia rocznego limitu godzin nadliczbowych, naruszanie prawa do odpoczynków dobowych i tygodniowych, pracę 8 godzin na stanowiskach, na których występują przekroczenia czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy w wydał 11 decyzji ustnych oraz 2 polecenia. Po zakończeniu kontroli wystosował do pracodawcy nakaz ustny zawierający 2 decyzje oraz wystąpienie zawierające 19 wniosków. Dwie osoby kierujące pracownikami zostały ukarane
mandatami.
Ponadto inspektor skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia, przez dyrektora zakładu oraz lidera świadczącego pracę na zmianie, na której miejsce
miał wypadek, przestępstwa z art. 220 ustawy
z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. ten
stanowi: „Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża
pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.).

W artykule Artura Brzezińskiego „Ochrona przedemerytalna” (nr 4/2013, s.10) przypis
nr 9 powinien brzmieć: Dz.U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.
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Łukasz Śmierciak
OIP Opole
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Inspektor Okręgowego
Inspektoratu Pracy
w Opolu został wezwany
do spółki specjalizującej
się w produkcji papieru
z siedzibą w K. w związku ze śmiertelnym wypadkiem przy pracy,
który wydarzył się w zakładzie.

Do wypadku doszło w wyniku wciągnięcia
poszkodowanego pomiędzy obracające się
walce warstwownicy Rewinder AC 860 D (maszyny do produkcji papieru warstwowego,
np. takiego, jaki znamy z chusteczek higienicznych).
Kontrolujący zakład inspektor stwierdził,
że maszyna posiadała oznaczenie CE na tabliczce znamionowej wskazujące, że jest bezpieczna dla obsługujących, tj. spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 89/392/EEC. Ocenił jednak,
że miejsce, z którego poszkodowany pracownik został wciągnięty przez obracające się walce, nie było należycie zabezpieczone. Brakowało specjalnej osłony podnoszonej siłownikami
hydraulicznymi. W czasie wypadku osłona ta, nazywana „ładowarką”, była opuszczona i nie

współpracowników, postawił hipotezę, że poszkodowany próbował sprawdzić dotykowo
powierzchnię nawijanego papieru lub też
utracił w sposób niekontrolowany równowagę w wyniku potknięcia się o leżącą na podłodze osłonę.
Jako przyczyny wypadku inspektor pracy
wskazał:
● Brak sku tecz ne go za bez pie cze nia
przed dostępem do części wirujących warstwownicy.
● Brak nad zo ru przez prze ło żo nych
nad pracownikami wykonującymi zlecone
prace. Osoba nadzorująca pracę na zmianie 2
i 3, tj. lider zmianowy, ma za zadanie nadzorować cały zakład pracy obejmujący 5 hal, gdzie
maksymalna odległość wynosi 1 kilometr.

spełniała swojej funkcji ochronnej. Umożliwiało to dostęp do części wirujących maszyny, co
przyczyniło się do tragicznego zdarzenia.
Ponieważ nie było bezpośrednich świadków wypadku, inspektor, na podstawie oględzin miejsca zdarzenia oraz przesłuchania

Z zeznań świadków wynika, iż lider pojawia się
w danym dziale 1-2 razy w ciągu zmiany.
● Tolerowanie przez osoby kierujące
w zakładzie wadliwej eksploatacji maszyny
i brak kontroli sprawności układów mechanicznych zabezpieczających operatorów.
Dokończenie na stronie 31.

