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Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lipca br. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła
sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy
w roku ubiegłym. W przyjętym w tej sprawie stanowisku sformułowała kilka wniosków, zalecając ich realizację. Inspekcja pracy przedstawiła w czasie obrad materiał
na temat zatrudniania i bezpieczeństwa pracy pracowników młodocianych.
W stanowisku w sprawie sprawozdania głównego inspektora
rada zaleciła m.in. zintensyﬁkowanie działań informacyjnych
i prewencyjnych skierowanych do pracowników w pierwszym
roku ich pracy na danym stanowisku, gdyż to oni najczęściej
ulegają wypadkom. Uznała, że dla skutecznej prewencji wypadkowej należy także nasilić działania informacyjne dotyczące postępowania powypadkowego w celu właściwego ustalania
przyczyn wypadków przy pracy. Niezbędne jest ujednolicenie
systemów zbierania informacji o wypadkach przy pracy gromadzonych obecnie niezależnie przez GUS i ZUS, a także PIP
i WUG. Należy wzmocnić kontrolę prawidłowości wnioskowania o naliczanie składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz rozważyć udoskonalenie tego systemu z uwzględnieniem specyﬁki mikroprzedsiębiorstw.
Rada zaleca ponadto podjęcie działań informacyjno-kontrolnych w celu właściwego ewidencjonowania stażu pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, służących
zapewnieniu odpowiedniego odprowadzania składki na fundusz emerytur pomostowych. Widzi potrzebę uwzględnienia
w ustawie o zamówieniach publicznych wyraźnego kryterium
dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
prawnej ochrony stosunku pracy, a także eliminowania różnych
form zatrudnienia w tym samym miejscu pracy w odniesieniu
do prac związanych z dużym ryzykiem wypadku lub choroby
zawodowej. Opowiada się za kontynuowaniem przez inspekcję
pracy – we współpracy z partnerami społecznymi – kampanii
promocyjno-informacyjnych dotyczących kształtowania odpowiednich warunków pracy.
Opracowanie: „Zatrudnianie i bezpieczeństwo pracy pracowników młodocianych” przedstawiła wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP Anna Martuszewicz. Zwróciła uwagę, że analiza kilkuletnich wyników kontroli PIP w zakresie zatrudniania
i szczególnej ochrony zdrowia pracowników młodocianych
wskazuje przede wszystkim na nierealizowanie przez pracodawców obowiązków formalnych, mających jednakże niebagatelny wpływ na kwestie bezpieczeństwa. Inspektorzy pracy
stwierdzają najczęściej u kontrolowanych: nieprowadzenie

ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych młodocianym w zakresie przygotowania zawodowego,
brak wykazów stanowisk i rodzajów prac dozwolonych dla celów przygotowania zawodowego, brak wykazów stanowisk
pracy i prac wzbronionych, dopuszczanie młodocianych do
pracy bez wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, a także bez szkolenia wstępnego w zakresie bhp. Pozytywne jest natomiast, że jedynie u niewielkiego odsetka pracodawców stwierdza się naruszenia przepisów o czasie pracy i wypłacaniu młodocianym wynagrodzeń i innych świadczeń.
Jak podkreśliła Anna Martuszewicz, ze względu na nierealizowanie przez znaczną cześć pracodawców obowiązków w zakresie ochrony zdrowia młodocianych, dużego znaczenia nabiera prowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy działalność prewencyjna w postaci programów edukacyjnych skierowanych do uczniów i pracowników podejmujących pracę
po raz pierwszy.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, uczestniczyli zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik.

Okładka:
fot. archiwum
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Chińczycy w ośrodku
szkolenia inspekcji

Wiadomości
nie tylko z kraju
U Rzecznika Praw Obywatelskich
Zasady legalnego zatrudniania cudzoziemców i wykonywania przez nich pracy
na terytorium RP oraz ochrona praw pracowniczych migrantów zarobkowych w Polsce były przedmiotem seminarium zorganizowanego 9 lipca br. z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich. W spotkaniu, adresowanym w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz środowisk imigrantów oraz
instytucji publicznych wykonujących zadania związane z powierzaniem cudzoziemcom pracy na terytorium RP, wzięli udział: Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP oraz Dariusz Górski, specjalista w tym departamencie. Przedstawili oni informacje o kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, odpowiadali też na pytania uczestników warsztatów.

Konkurs plastyczny
W siedzibie OIP w Olsztynie 3 lipca br. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pn. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” adresowany do pracowników
firm z Warmii i Mazur oraz ich rodzin. Zadaniem uczestników, rywalizujących
w trzech kategoriach wiekowych (6-13 lat, 14-18 lat i powyżej 18 lat), było
przedstawienie swojego wyobrażenia o możliwościach ograniczania zagrożeń w środowisku pracy. Spośród 81 nadesłanych prac komisja konkursowa,
w której składzie znaleźli się przedstawiciele OIP, Urzędu Dozoru Technicznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Liceum
Plastycznego w Olsztynie, wyłoniła po trzy prace najlepsze w każdej kategorii wiekowej. Ponadto przyznano po cztery wyróżnienia. Wystawę nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród laureatom zaplanowano we wrześniu br.
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Nowa siedziba
w Krośnie
Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Krośnie, należący do OIP w Rzeszowie, zmienił
swoją siedzibę, która będzie użytkowana
w ramach trwałego zarządu. Obecnie mieści
się przy ul. Bieszczadzkiej 1. Usytuowanie
jest bardzo korzystne dla interesantów, również niepełnosprawnych – podjazdy
do głównego wejścia budynku, dwie windy
oraz przyjmowanie interesantów na parterze
tego budynku w pobliżu głównego wejścia.
Nowa siedziba poprawiła komfort pracy 26
pracownikom oraz umożliwiła stworzenie
odpowiednich pomieszczeń socjalnych. Oficjalnego otwarcia dokonała 13 czerwca br.
główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz,
której towarzyszyli: Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy,
Dawid Baran, okręgowy inspektor pracy
w Rzeszowie oraz Jerzy Dereng, kierownik
Od dzia łu. W otwar ciu uczest ni czy li też
przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji
Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu 5 lipca br. po raz kolejny gościł delegację przedstawicieli chińskich instytucji zajmu ją cych się bez pie czeń stwem pra cy.
Przewodniczył jej wiceminister Sun Huashan, reprezentujący chiński Urząd ds.
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wizyta powiązana była z udziałem uczestników dele ga cji w chiń sko -eu ro pej skim dia lo gu
o bezpieczeństwie pracy, odbywającym
się w Brukseli.
Inspekcję pracy reprezentowali: Ewa Dośla – dyrektor Gabinetu Głównego Inspekto ra Pra cy, Ja nusz Kra soń – dy rek tor
Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu i Grażyna Panek – zastępca dyrektora ośrodka.
Gościom przybliżono podstawowe informacje na temat działalności Państwowej
Inspekcji Pracy, jej struktury organizacyjnej, a także przedstawiono informacje dotyczące działalności ośrodka, jego statusu
prawnego, zasad finansowania, struktury
organizacyjnej oraz podstawowych zadań.
Szczegółowo omówiono działalność szkoleniową ośrodka, skupiając się szczególnie
na szkoleniach przeznaczonych dla pracowników urzędu.
Delegację chińską interesowały zagadnienia dotyczące sposobu oceny inspektora
pracy, specjalizacji zawodowej, liczby inspektorów w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych (oraz podmiotów gospodarczych), sposobu określania liczby
kon tro li, licz by kon tro li wy ko ny wa nych
przez inspektora, a także sprawy związane
z ewentualnymi skargami na pracę inspektorów.
Na zakończenie spotkania przedstawiciele
strony chińskiej wyrazili swoje zadowolenie z przebiegu wizyty, podkreślając jej
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny zapewniony przez gospodarzy. Wyrażono wspólną nadzieję na rozwój obustronnych kontaktów w celu dalszej wymiany doświadczeń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

I P 8/2013

Bezpieczne gospodarstwo rolne
W Łodzi odbyła się 12 lipca br. konferencja podsumowująca etap wojewódzki
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013”, której współorganizatorami byli m.in. marszałek województwa łódzkiego, OIP w Łodzi i KRUS Oddział
Regionalny w Łodzi. Spośród 103 gospodarstw rolnych ocenianych przez komisję konkursową wyłoniono 9 finalistów, a pierwszą nagrodę zdobyli Beata
i Sławomir Witkowscy z Konopnicy. Wszyscy finaliści zostali wyróżnieni dyplomami, listami gratulacyjnymi oraz nagrodami rzeczowymi. Podczas konferencji wygłoszono również wykłady na temat chorób zawodowych rolników,
analizy wypadków przy pracy rolniczej, kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”, a także pierwszej pomocy przedmedycznej.
W punkcie informacyjno-promocyjnym inspektorzy pracy udzielali porad
z zakresu bhp w rolnictwie i rozdawali rolnikom materiały prewencyjne.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. zastępca okręgowego inspektora pracy
Janusz Grodzki i Katarzyna Mietelska, koordynator działań prewencyjnych
w rolnictwie indywidualnym w GIP.

Na komisji senackiej
Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej na posiedzeniu 10 lipca br. w siedzibie Senatu zapoznała się z informacją o problemach pracodawców ze stosowaniem przepisów prawa pracy, ujawnionych podczas kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy w roku ubiegłym. Przedstawił ją zastępca głównego inspektora pracy Leszek
Zając. Omówił wyniki ubiegłorocznych działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych PIP, a także płynące z nich wnioski, zawarte w sprawozdaniu głównego inspektora pracy z działalności urzędu w 2012 r., przyjętym wcześniej przez Radę
Ochrony Pracy. W dyskusji senatorowie pytali m.in. o skalę zjawiska nielegalnego
zatrudniania cudzoziemców i pracy w tzw. szarej strefie (bez potwierdzania umów
na piśmie), skuteczność egzekucji kar nakładanych na pracodawców, realizację
wniosków legislacyjnych PIP, wykorzystanie budżetu urzędu. Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Mieczysław Augustyn wyraził uznanie
dla dokonań inspektorów pracy. Podkreślił, że działania Państwowej Inspekcji Pracy istotnie wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i prawnej ochrony
pracy w naszym kraju. Zapewnił o wsparciu senatorów dla wniosków legislacyjnych PIP w zakresie prawa pracy.
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Porozumienie i Akademia SIP

Trzy inspekcje

Delegowanie pracowników

Okręgowy inspektor pracy Beata Marynowska oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego Wiesław Banyś podpisali 17 czerwca br. porozumienie o współpracy
pomiędzy OIP w Katowicach a Uniwersytetem Śląskim zmierzającej do propagowania przepisów prawa pracy oraz zasad bhp. W praktyce umożliwi ono organizowanie dyżurów specjalistów z zakresu prawa pracy oraz psychologii
pracy, które będą kierowane do pracodawców, pracowników, studentów oraz
absolwentów uniwersytetu. Inspekcja będzie też nieodpłatnie udostępniać
uczelni materiały informacyjne dotyczące prawa pracy.
Blisko 30 społecznych inspektorów pracy reprezentujących oświatę zakończyło 13 czerwca br. swoją edukację w ramach Akademii Społecznego Inspektora Pracy. Sześciomiesięczne szkolenie zostało zorganizowane przez OIP w Katowicach wspólnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

18 czerwca 2013 r. w Brukseli odbyło
się spotkanie przedstawicieli organów
inspekcji pracy Belgii, Luksemburga
i Polski, które poświęcone było ocenie
współpracy między urzędami partnerski mi in spek cji pra cy, re ali zo wa nej
w 2012 r. na podstawie podpisanych
uprzednio porozumień. W trakcie spotkania dyskutowano o planowanych
na 2014 r. kontrolach trójstronnych
z udziałem przedstawicieli wszystkich
in sty tu cji part ner skich, po ru sza no
kwestie związane z wymianą informacji za pośrednictwem systemu IMI oraz
wykorzystania dostępnych kanałów
dystrybucji informacji w celu zwiększenia skuteczności ochrony pracowników zagranicznych świadczących pracę na terenie naszych krajów, a także
pro mo cji re ali zo wa nej współ pra cy
w mediach. W spotkaniu uczestniczył
m.in. Jarosław Leśniewski, dyrektor
Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.

W Brukseli odbyło się 27 czerwca br. dwunaste posiedzenie Komitetu
Ekspertów ds. Delegowania Pracowników, którego organizatorem była Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Zaprezentowano tam informacje dotyczące spraw delegowania w ramach świadczenia usług, ostatnio rozstrzygniętych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości bądź
roz pa try wa nych przez ten sąd. Omó wio no m.in. po stę py prac
nad pro jek tem dy rek ty wy w spra wie eg ze kwo wa nia dy rek ty wy 96/71/WE, dotyczącej delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług. Członkowie Komitetu dyskutowali o możliwości
uznawania przez organy kontrolne państwa przyjmującego orzeczeń
lekarskich i zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie bhp, wydanych w państwie wysyłającym. PIP reprezentowała Beata Krajewska,
główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.

Dni otwarte
Praca na wysokości
W Karsach koło Ożarowa, w siedzibie cementowni Grupy Ożarów S.A., odbyła
się 27 czerwca br. konferencja podsumowująca Kampanię Bezpieczeństwa Grupy
CRH „Praca na wysokości”. Była to już druga kampania dotycząca bezpieczeństwa
pracy, zorganizowana przez Grupę Ożarów wspólnie z OIP w Kielcach. Do przedsięwzięcia włączyli się również OIP w Lublinie i CIOP-PIB. Celem działań podjętych
w ramach kampanii było usprawnienie systemu zarządzania bezpieczeństwem
podczas wykonywania prac na wysokości. Projektem objęto około trzysta przedsiębiorstw, zatrudniających kilka tysięcy pracowników. Przygotowano materiały
informacyjne i szkoleniowe. Przeprowadzono przeglądy stanowisk pracy, dokonano oceny i uzupełnienia posiadanych środków chroniących pracowników podczas
wykonywania prac na wysokości, zakupiono również sprzęt ułatwiający prowadzenie tych prac. Organizatorów reprezentowali: Andrzej Ptak, prezes zarządu,
dyrektor generalny Grupy Ożarów S.A. oraz Janusz Czyż, okręgowy inspektor pracy w Kielcach; współorganizatorzy reprezentowani byli przez Włodzimierza Biadunia, okręgowego inspektora pracy w Lublinie oraz Agnieszkę Szczygielską
z CIOP-BIP. W trakcie konferencji inspektor Janusz Czyż odczytał list gratulacyjny,
skierowany przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz, do kierownictwa Grupy Ożarów S.A., a przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski
uhonorował prezesa Andrzeja Ptaka Złotym Medalem ZZ „Budowlani”.

6

W ra mach kam pa nii „Za nim po dej miesz pracę” w czerwcu br. OIP w Białymstoku podjął szereg działań przybliżających młodym ludziom i pracodawcom zagadnienia prawnej ochrony pracy. Przedstawiciele inspektoratu prezentowali tematykę prawa pracy oraz
roz po wszech nia li pu bli ka cje PIP.
Podczas „Dni otwartych” 19 i 20 czerwca br. zainteresowani mogli zapoznać
się z pracą urzędu oraz skorzystać z porad i informacji z zakresu prawa pracy,
w tym dotyczących podejmowania zatrudnienia (w szczególności pierwszego) oraz z oferty licznych wydawnictw
PIP. W dniach 8, 15, 22 czerwca pracownicy sekcji prawnej oraz oddziału OIP
w Łom ży udzie la li po rad praw nych
w punktach informacyjnych PIP w białostockich galeriach handlowych Alfa
Centrum i CH Atrium Biała oraz w łomżyńskiej galerii handlowej „Veneda”.
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Ocena systemu inspekcji pracy
Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) na lata 2007-2016, w bieżącym roku odbędzie się ocena systemu inspekcji pracy w Polsce. Jej zasadniczym celem jest weryfikacja, w jaki sposób
w naszym kraju są wdrażane i egzekwowane unijne dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
W związku z tym, działając na podstawie mandatu Komisji
Europejskiej, SLIC powołał międzynarodowy zespół oceniający, złożony z przedstawicieli 9 państw UE: Wielkiej Brytanii
(przewodniczący i asystent), Cypru, Danii, Finlandii, Holandii,
Malty, Niemiec, Portugalii i Słowacji. Ocena dokonywana będzie w oparciu o „Wspólne zasady dla inspekcji pracy w odnie sie niu do bez pie czeń stwa pra cy i ochro ny zdro wia
w miejscu pracy”.
Pierwszym etapem przygotowań było wypełnienie przez PIP
„Kwestionariusza do oceny polityki i praktyk w zakresie inspekcji bezpieczeństwa i higieny pracy”, odwołującego się
do poszczególnych zagadnień ujętych we „Wspólnych zasadach”, takich jak struktura i zadania systemu inspekcji pracy,
ich re ali za cja, wdro że nie prze pi sów dy rek ty wy ra mo wej 89/391/EWG, procedury administracyjne i operacyjne,
standardy inspekcji i ich stosowanie, dostępne zasoby, personel, szkolenia, systemy sprawozdawczości, prowadzenie
rejestrów i gromadzenie danych.
Podczas spotkania przygotowawczego w Luksemburgu 11
czerwca br. polska delegacja – w składzie: Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy, Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu GIP, pełniąca rolę koordynatora przygotowań PIP
do oceny SLIC, Karolina Główczyńska-Woelke, kierownik
Sekcji Wypadków przy Pracy w Departamencie Nadzoru
i Kontroli GIP – odpowiedziała na szereg szczegółowych pytań członków zespołu oceniającego na temat systemu
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ochrony pracy w Polsce, w tym przede wszystkim z zakresu
i zasad działania PIP. Celem podjętych dotychczas działań było stworzenie odpowiednich warunków dla zespołów ekspertów, przed wizytą oceniającą w Polsce w terminie od 30
września do 4 października br. W dniach 4-5 czerwca w GIP
w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami zaangażowanych komórek merytorycznych GIP oraz z delegacjami okręgowych inspektoratów pracy (w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Opolu i Wrocławiu), które będą gościć ekspertów zespołu oceniającego. Spotkanie poświęcono omówieniu
szczegółowych założeń do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o wymogi określone w europejskim podręczniku do oceny SLIC, a także doskonaleniu wykorzystania systemu informatycznego Navigator.
Zgodnie z przyjętymi procedurami i wymogami oceny w programie jesiennej wizyty zespołu oceniającego zaplanowano
spotkania z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy,
przedstawicielami instytucji, z którymi urząd na bieżąco
współpracuje, oraz odrębne spotkania z reprezentantami
partnerów społecznych, zarówno po stronie pracodawców,
jak i związków zawodowych. Ponadto dwuosobowe podzespoły eksperckie SLIC spędzą równolegle trzy dni na terenie
pięciu wspomnianych okręgów, gdzie będą miały możliwość
obserwacji działań inspektorów pracy podczas różnego rodzaju czynności kontrolnych. W scenariuszu pobytu ekspertów w jednostkach terenowych uwzględniono wizyty łącznie
w 14 zakładach pracy z sektorów: budownictwo, przemysł
chemiczny, drzewny (meblarstwo), hutnictwo, garbarstwo
oraz produkcja wyrobów metalowych, elektronicznych, części
samochodowych, a także systemów ochrony przeciwpożarowej. Wnioski wynikające z obserwacji zagranicznych ekspertów oraz ich ewentualne rekomendacje znajdą swoje odzwierciedlenie w końcowym raporcie z oceny.
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Dźwirzyno, Grzybowo,
Sianożęty, Kołobrzeg,
Ustronie Morskie, Gąski,
Sarbinowo, Chłopy, Mielno,
Unieście, Łazy

„Zamierzasz podjąć pracę podczas wakacji? Chcesz po raz pierwszy zatrudnić sezonowego pracownika? Potrzebujesz
informacji z zakresu prawa pracy? Skorzystaj z pomocy ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy na wybrzeżu” – takie słowa można było usłyszeć w radiu RMF FM, RMF MAXXX i RMF Classic. Dzięki zaangażowaniu dziennikarzy RMF FM na falach tej rozgłośni w ogólnopolskim wydaniu Faktów poruszane były problemy związane z pracą sezonową, zatrudnianiem osób młodocianych, różnicami między umową o pracę i umowami cywilnoprawnymi, a informację o aktualnym pobycie mobilnych punktów informacyjnych ogłaszano nawet trzy razy dziennie przez cały czas trwania akcji. W krakowskim studiu RMF dyżurowali pracownicy OIP w Krakowie, wspomagając kolegów OIP w Szczecinie.

Akcja „Bałtyk”
Przez dwa pierwsze tygodnie lipca codziennie, również w soboty i niedziele,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
prowadził akcję informacyjną skierowaną
w szczególności do młodzieży podejmującej pracę sezonową na terenie województwa zachodniopomorskiego lub wypoczywającej nad morzem. W dwóch namiotach
i trzech oznakowanych busach można było
otrzymać informacje i porady z zakresu
prawa pracy.

Jeden z plakatów akcji informacyjnej zaprojektowanych przez Agencję Radna z Warszawy, której kreacja
wygrała postępowanie zamówień publicznych zorganizowane przez Główny Inspektorat Pracy.

udział dziennikarze TVP 3, TV Kablowa Kołobrzeg, Radia Szczecin, Radia Koszalin, Głosu Koszalińskiego, Gazety Kołobrzeskiej, Gazety Miasta Kołobrzeg. Małgorzata Kwiatkowska,
zastępca głównego inspektora pracy i Marian Szyszko, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie przedstawili założenia
i plany związane z akcją. W imieniu samorządów głos zabrali
Jerzy Wolski, wiceprezydent Kołobrzegu i Tomasz Sobieraj,
wiceprezydent Koszalina. O patologiach w zatrudnianiu opowiedziała Dorota Gorajska z Departamentu Legalności Zatrudnienia GłówO akcji „Na fali pierwszej pracy” mówiły i pisały lokalne i regionalne media: TVP Info
nego Inspektoratu Pracy.
Szczecin, Radio Koszalin, Gazeta Kołobrzeska, Kołobrzeski Serwis Informacyjny, koloOd pierwszego dnia akcji w mobilbrzegnafali.pl, kolobrzeg.pl, e-Koszalin.pl, strona powiatu koszalińskiego, strona powianych punktach informacyjnych można
tu kołobrzeskiego, strona gminy Kołobrzeg i wiele, wiele innych...
było uzyskać porady prawne, zgłosić
skargi dotyczące nieprawidłowości
wadzili, podobnie jak w latach poprzednich, kontrole zakła- w zakresie np. legalności zatrudnienia. Trzy zespoły dyżurowadów zatrudniających młodych pracowników sezonowych. ły przez dwa tygodnie lipca, również w weekendy, w godz. 10Akcję zainaugurowała 1 lipca br. konferencja prasowa prowa- 17 w nadmorskich miejscowościach: Dźwirzyno, Grzybowo,
dzona przez Piotra Tolko, redaktora Polskiego Radia Szczecin. Sianożęty, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gąski, Sarbinowo,
Oprócz patrona medialnego RMF FM w spotkaniu wzięli Chłopy, Mielno, Unieście, Łazy. Dodatkowo uruchomione zoCelem projektu było upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu, przede wszystkim
o uprawnieniach i obowiązkach związanych z określonymi
rodzajami umów, czasem pracy, wynagrodzeniem za pracę
oraz zagrożeniami zawodowymi, które mogą wystąpić
w trakcie wykonywania pracy. Podczas akcji informacyjnej
i po jej zakończeniu inspektorzy pracy OIP w Szczecinie pro-
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stały dwa stacjonarne punkty informacyjne: przy latarni mor- wraz z prezentacją wyników krótkich kontroli pracy sezonoskiej w Kołobrzegu oraz przy wejściu na główny deptak wej odbędzie się w pierwszej połowie września w Koszalinie.
w Mielnie. Silny wiatr przeszkodził wprawdzie w uruchomiePaweł Rozowski
niu kołobrzeskiego punktu w przededniu rozpoczęcia akcji,
Departament
Prewencji
i Promocji GIP
jednak już w południe 1 lipca namiot Państwowej Inspekcji
Pracy stanął w sąsiedztwie latarni morskiej, tuż obok ruchliwego szlaku spacerowego. Bardzo szybko pojawiły się pierwsze
osoby zainteresowane uzyskaniem informacji. Ciekawość budziło samo stoisko: Dlaczego tu jesteśmy? Czemu służy nasza
akcja? Punkt odwiedzili dziennikarze lokalnych i regionalnych
mediów, wśród nich TVP Info Szczecin i RMF MAXX. Nad koordynacją działań czuwał na miejscu Krzysztof Berus – nadinspektor z oddziału w Koszalinie – który od początku był sercem i motorem akcji „Na fali pierwszej pracy”.
Zainteresowanie punktami informacyjnymi zaczęło wzrastać od środy 3 lipca, czyli od pierwszego słonecznego dnia
tej akcji. Każda osoba korzystająca z porad prawnych proszona była również o wypełnienie ankiety oceniającej przydatność uzyskanych informacji.
Podczas akcji ulotkowej pracownicy inspekcji przekazali
zaproszenia do punktów informacyjnych bezpośrednio
do rąk młodych ludzi zatrudnionych w miejscowych restauracjach, barach, smażalniach i butikach. Marian Szyszko i Janusz Ignaczak, kierownik Sekcji Prewencji i Promocji OIP
Szczecin wizytowali wszystkie punkty, uzupełniając braki
w zapasach plakatów, informatorów i ulotek. Przywieźli również sprzęt nagłaśniający, dzięki któremu w Kołobrzegu
i Mielnie można było usłyszeć o konkursach promujących wiedzę na temat
Dzięki życzliwości i zaangażowaniu zakładów komunikacji miejskiej w Kołobrzegu
przepisów prawa pracy.
i Koszalinie informacje o akcji „Na fali pierwszej pracy” znalazły się w i na autobusach
Największe zainteresowanie wśród
kursujących po ulicach największych miast regionu. Akcja była szczególnie widoczosób zgłaszających się po porady
na w Koszalinie – plakaty kampanii znajdowały się na szybach wszystkich autobusów,
prawne budziły kwestie różnic między
a także na statku Koszałek kursującym przez jezioro Jamno do Unieścia. Na zdjęciu wraz
umowami cywilnoprawnymi a umową
ze swoim pojazdem – pan Bogdan, kierowca autobusu, który zgodził się pozować
o pracę, wśród osób zatrudnionych
do zdjęcia.
na umowę o pracę – problemy związaInformacja o akcji znalazła się na biletach wszystkich wydarzeń lokalnych, w szczególne z rozliczaniem czasu pracy i wynaności koncertów i rozgrywek sportowych.
grodzeniem za nadgodziny. Pracodawcy pytali najczęściej o dogodne formy zatrudnienia
na krótki okres obsługi sezonowych punktów gastronomicznych czy handlowych. Podsumowanie akcji informacyjnej
Fotoreportaż na stronach 24-25.
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W Centrum Kongresowym
Opery Nova w Bydgoszczy 24 czerwca br. odbyła
się ogólnopolska konferencja pod tytułem „Mama
wraca do pracy”. Zorganizowali ją Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz
Wojewódzki Urząd Pracy
w Toruniu. Honorowy patronat nad konferencją objęli:
główny inspektor pracy
Iwona Hickiewicz, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa
Mes i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego
Piotr Całbecki.
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– W życiu każdej mamy przychodzi ten moment, gdy musi zostawić malucha
w domu i wrócić do pracy. Tę chwilę mocno przeżywa. Dlatego też tak ważne jest
wsparcie ze strony najbliższych, jak również ze strony pracodawcy – powiedziała
Iwona Hickiewicz, inaugurując konferencję. Podkreśliła, jak niełatwe jest godzenie macierzyństwa z obowiązkami zawodowymi i jak ważne jest przestrzeganie
praw przysługujących pracującym mamom.
Podczas konferencji z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych, pracodawców i mam z dziećmi rozmawiano między innymi
o sytuacji kobiet powracających do pracy po przerwie związanej
z urodzeniem dziecka. Wykład na ten temat przedstawiła zastępca
dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Beata Piskorska.
Przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy Magdalena Araczewska mówiła
o obowiązujących prawach pracowniczych dotyczących rodzicielstwa, a przedstawicielki ZUS Barbara Hauzińska i Beata Wodzińska przedstawiły katalog świadczeń przysługujących mamom.
Zaprezentowano dobre praktyki stosowane przez pracodawców. Uczestnicy
konferencji mogli zobaczyć specjalnie zrealizowany ﬁlm, w którym na przykładzie
pracowników – rodziców małego Maksymiliana – pokazano udogodnienia i przywileje, jakie przysługują pracownikom IKEA wychowującym dzieci. Sytuacja zatrudnionych w korporacji rodziców i opiekunów dzieci była też przedmiotem dyskusji na temat właściwej komunikacji interpersonalnej na płaszczyźnie rodzice – pracodawca. Obecni na spotkaniu pracodawcy przekazali swoje doświadczenia związane z zatrudnianiem kobiet, akcentując konieczność dobrej komunikacji
i wzajemnego zrozumienia.
W konferencji uczestniczyła też zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska.

W dniach 10-12 czerwca br.
delegacja OIP w Lublinie
gościła na Ukrainie. Było to
kolejne spotkanie w ramach
trwającej już kilka lat współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy
w Lublinie a Okręgiem Wołyńskim na Ukrainie.
Delegacja polska wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Państwową Służbę Nadzoru Górniczego
i Bezpieczeństwa Przemysłowego Ukrainy Województwa Wołyńskiego. Tematem spotkania było przygotowanie
służb ukraińskich do realizacji obowiązków związanych z nadzorem rynku.
Główny Komitet Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Przemysłu i Ochrony Pracy reprezentowali: Siergiej Litwinienko
– zastępca dyrektora Departamentu
Nadzoru Rynku, Oleg Nestoruk – zastępca naczelnika Wydziału Naukowo-Technicznego, a w konferencji wziął
także udział Svetlozar Tolev, ekspert
Unii Europejskiej, odpowiedzialny za
realizację unijnego programu, którego
celem jest likwidacja barier technicznych pomiędzy Ukrainą a Unią.
Podczas spotkania na liczne pytania
przedstawicieli strony ukraińskiej odpowiadał okręgowy inspektor pracy w Lublinie Włodzimierz Biaduń, zaś jego
zastępca ds. nadzoru Piotr Skwarek
wygłosił wykład pt. „Prawo międzynarodowe w praktyce działania Państwowej
Inspekcji Pracy w Polsce”. Przedstawił
wpływ prawa międzynarodowego na
treść i kształt polskich przepisów, katalog źródeł prawa międzynarodowego
ze szczególnym uwzględnieniem prawa
Unii Europejskiej, przykłady bezpośredniego stosowania tych przepisów przez
inspektorów pracy oraz zadania inspekcji pracy podejmowane w ramach tzw.
instytucji łącznikowej. Starszy inspektor
pracy Artur Dmuch z lubelskiego OIP
zaprezentował ukraińskim partnerom
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Na zielonej Ukrainie
zadania PIP realizowane w ramach nadzoru rynku. Wystąpienie to miało przede
wszystkim wymiar praktyczny, gdyż
przedstawiono konkretne przykłady
działań podejmowanych przez inspektorów pracy.
Następnego dnia polską delegację
przyjął Aleksander Konstantynowicz
Baszkalenko, wicewojewoda wołyński.
Było to związane z nałożeniem na administrację rządową obowiązków związanych z nadzorem rynku. Na Ukrainie tematykę tę podejmuje 10 organizacji rządowych, a pieczę nad przedsięwzięciem
sprawują wojewodowie. Spotkanie mia-

regałów magazynowych oraz realizacja indywidualnych projektów w zakresie zagospodarowania przestrzeni biurowej lub sklepowej. Wizytowany zakład jest bardzo nowoczesny. Produkcja odbywa się na maszynach i urządzeniach nowej generacji, zapewniających pracownikom bezpieczne warunki pracy. Wysoki poziom bezpieczeństwa i dbałość o przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp jest odzwierciedleniem zaangażowania kierownictwa zakładu w sprawy z zakresu bezpieczeństwa pracy. Interesującym doświadczeniem inspektorów pracy polskiej dele-

ło na celu zapoznanie przedstawicieli
administracji rządowej Ukrainy ze znaczeniem problematyki nadzoru rynku
w krajach Unii Europejskiej.
Tego samego dnia polscy inspektorzy pracy wzięli udział w wizytacji
przedsiębiorstwa z polskim kapitałem
działającego na Ukrainie, ﬁrmy „Modern-Expo” w Łucku. Do podstawowych wyrobów w portfolio produkcyjnym i ofercie handlowej ﬁrmy należą
boksy kasowe, systemy metalowych

gacji był udział we wstępnym szkoleniu
z zakresu bhp, które zobowiązani byli
przejść jej członkowie. Warunkowało to
bowiem prawo wstępu do pomieszczeń produkcyjnych w zakładzie.
Przy okazji inspektorzy pracy mogli zapoznać się z elementami metodyki
szkoleń przyjętych u pracodawcy.
Wizyta na Ukrainie była także okazją
do poznania historii Wołynia oraz piękna przyrody tego niezwykle interesującego regionu. (RED.)

11

Jest ryzyko,
nie ma zabawy
Kiedy inspektor Artur Kornas, szef Oddziału PIP w Zamościu, odebrał telefon z pytaniem o nadzór rynku, nie spodziewał się, że
dziewczęcy głos będzie tak drążył temat,
problematyczny niekiedy nawet dla inspektorów pracy. Telefon był, jak się później okazało, od uczestniczki konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny
pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, który miał się odbyć nazajutrz.
Wśród 48 tegorocznych finalistów konkursu, od 13 lat organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego i Państwową Inspekcję Pracy, znalazła się Magdalena Drozd z Zamościa.
Magda już wie, że nie będzie fryzjerką, choć ukończyła
szkołę zawodową o tej specjalności, a właścicielka zakładu,
w którym zdobywała szlify, bardzo ją chwali. Ona chce dalej
zgłębiać wiedzę o bhp i prawie pracy. Przekonała się, jak bardzo ją to interesuje, gdy po raz drugi przygotowywała się
do konkursu dla przyszłych rzemieślników. W ubiegłym roku
zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim ﬁnale i obiecała sobie powalczyć o najwyższą lokatę. W tym roku w maju ponownie dotarła do ogólnopolskiego etapu. Pamiętała, jak
w poprzedniej edycji kierownik Biura Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Zamościu Piotr Juśkiewicz powiedział, że za rok wspólnie przyjadą po skuter, który jest główną nagrodą.
Tak się stało, a Magda podtrzymała tradycję sięgającą 2009
roku, kiedy to największą wiedzą o bhp i prawie pracy wykazał się Sylwek Panas z Zamościa, uczący się na mechanika
samochodowego. Szybko zresztą wykorzystał zdobytą wiedzę w życiu, gdy okazało się, że właściciel zakładu mechaniki pojazdowej, w którym pracował, nie przestrzega zasad
bhp. Sylwek złożył wtedy w izbie rzemieślniczej podanie
z prośbą o rozwiązanie umowy z dotychczasowym pracodawcą i skierowanie go na naukę do innego rzemieślnika. Ta
sytuacja najlepiej świadczy o tym, że tego typu konkursy ma-
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ją sens i wcale nie sprowadzają się do uczniowskiego sloganu: „zakuć, zdać i zapomnieć”.

Szkolenia i konsultacje
– Magda ma świetną pamięć, potraﬁ kojarzyć i znakomicie
przyporządkowuje przepisy do potencjalnych sytuacji – wspomina Artur Brzeziński, prawnik i starszy specjalista w zamojskim oddziale inspekcji pracy. Wspólnie z inspektorem Arturem Kornasem prowadzą szkolenia dla młodzieży ze szkół rzemieślniczych, przygotowującej się do konkursu z wiedzy o prawie pracy i bhp. Dla najlepszych rezerwują
swój czas na indywidualne konsultacje. Tak było w przypadku Magdy, która na rozmowy z inspektorami pracy zawsze
przychodziła dobrze przygotowana. Poza wiedzą książkową
i inspektorskim wsparciem mogła również liczyć na pomoc
kolegów, wcześniej uczestniczących w konkursie. Taka wymiana informacji jest świetną metodą utrwalania wiadomości; a przecież młodzi ludzie zetkną się z tym niejeden raz
na każdym etapie swojego zawodowego życia. Cenne jest
to, że wiedzy nie zatrzymują wyłącznie dla siebie i to mimo
konkursowej rywalizacji.
Inspektorzy z Zamościa podkreślają, że ich kontakty z młodzieżą podczas szkoleń przynoszą korzyści obu stronom. Oni
sami dowiadują się na przykład, w jaki sposób młodzi ludzie
postrzegają zagrożenia w pracy. Chociaż wciąż jeszcze nie
zawsze zdają sobie sprawę z wielu niebezpieczeństw, to coraz częściej jednak postępują wbrew powiedzeniu: jest ryzyko, jest zabawa. Inspektorzy dodają też, że młode pokolenie
wychowane jest na komputerach i błyskawicznie potraﬁ we-

ryﬁkować rozmaite dane. Szybko je również przyswaja, czych z Zamościa wiodą prym w konkursach wiedzy o bhp
pod warunkiem że zainteresuje się nimi. Dlatego bardzo i prawie pracy.
ważna jest formuła prowadzenia szkoleń, bazująca na prakTę pozakontrolną formę aktywności inspekcji pracy jej zatyce i odnosząca się do życia. Tylko multimedialny sposób mojscy przedstawiciele traktują jak inwestycję, której efekty
przekazywania informacji, w który wpleciony jest również już są widoczne i wymierne. Ci młodzi ludzie nie będą bierdialog, a nie mentorskie monologi, może przynosić takie nymi pracownikami, którym pracodawca zawsze i wszystko
efekty pracy z młodzieżą uczącą się rzemiosła, jak
„Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że Magda wygrała konkurs
ma to miejsce w Zamościu. Tam para zdecydowanie nie idzie w gwizdek.
wiedzy o bhp i prawie pracy, bo ma talent, predyspozycje
Magda ma obecnie większą wiedzę z prawa i jest bardzo pracowita.”
pracy czy technicznego bezpieczeństwa pracy niż
wielu pracodawców. Potraﬁ czytać przepisy, odnosząc je może narzucić. Jeśli w przyszłości zostaną pracodawcami, to
do określonych problemów, a także identyﬁkować zagroże- z pewnością nie będą adresatami kar i skargowych kontroli
nia w pracy. Ona na pewno nikomu nie pozwoli się oszukać inspekcji pracy. Ich świadomość i wiedza dotycząca ochrony
czy wykorzystać. To jest jej wielki atut na współczesnym ryn- pracy pozwolą uniknąć wielu zagrożeń czy wypadków. Ta
ku pracy. Inspektorzy przygotowujący Magdę do konkursu młodzież naprawdę ma w sobie chęć poznania pewnego
skromnie mówią, że największy wkład w ten sukces miała wycinka życia związanego właśnie z bezpieczeństwem praona sama. Włożyła bardzo dużo pracy, by przyswoić tę spe- cy. Obecnie w Zamościu w konkursowej rywalizacji bierze
cyﬁczną i niełatwą wiedzę z zakresu ochrony pracy. Konsul- udział kilkudziesięciu uczniów, zachęconych sukcesami kotacyjne spotkania z inspektorami pracy sprowadzały się tak legów. W ubiegłym roku pierwszy raz w ich gronie znalazła
naprawdę do rozstrzygania różnych wątpliwości, dotyczą- się również Magda, eteryczna blondynka o sylwetce modelcych szczególnie trudnych zagadnień z zakresu prawa pracy. ki i niezwyklej dociekliwości.
By móc się w tym odnaleźć i w ogóle wchodzić w jakiekolwiek polemiki, niezbędna była wiedza. To ona stanowiła
punkt wyjścia do rozmów w siedzibie oddziału PIP w Zamościu, także po godzinach jego urzędowania. Inspektorzy nie
żałują poświęconego wolnego czasu. Mówią, że warto wie- Rozmowa z Magdaleną Drozd, laureatką ogólnopolrzyć w młodzież, która w życiu stawia sobie takie cele jak skiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa
Magda. Dostrzegli ją w trakcie szkoleń prowadzonych i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych
w szkole. Cieszą się, że od lat uczniowie szkół rzemieślniJak sprawdza się skuter, czyli Twoja nagroda w konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny
pracy?
Dobrze, choć początkowo trochę bałam się z niego korzystać. Koledzy szybko jednak wyleczyli mnie z tego, zazdrośnie spoglądając na to motoryzacyjne cacko. Taka nagroda
jest dla nas, młodych, dużą zachętą do podjęcia konkursowego wyzwania. To nie są przecież proste zagadnienia, ich
opanowanie wymaga mnóstwa nauki, skupienia i wytrwałości, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo pracy. Ja starałam się zapamiętywać na zasadzie kojarzenia, a tam, gdzie było to niemożliwe, musiałam po prostu wkuwać. Najważniejsze jednak było to, żeby umieć odnieść wiedzę do realiów. Tego właśnie nauczyli mnie panowie z inspekcji pracy. Jestem im
wdzięczna za poświęcony czas i cierpliwość, a także za to, że
tak bardzo wierzyli we mnie. W ubiegłym roku zabrakło mi
zaledwie jednego punktu, by zdobyć pierwsze miejsce
w kraju. To uświadomiło mi, że mam pewne braki i zmotywowało do jeszcze większej pracy. Efekt jest bardzo satysfakcjonujący nie tylko dla mnie i nie tylko z powodu nagrody, z której oczywiście bardzo się cieszę. Ta wygrana pozwoliła mi
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uwierzyć, że sukcesy, które mają wpływ na nasze życie, można osiągać nawet, gdy pochodzi się z tak odległego Zamościa. Teraz już wiem, że nie poprzestanę na zawodzie fryzjerki. Chcę się dalej uczyć, bo zrozumiałam, jak bardzo wiedza
o bezpieczeństwie pracy przekłada się na to, jak i w jakich
warunkach pracujemy, na wypadki przy pracy czy chociażby
na samo zdobycie pracy.

mnie interesuje. Bardzo zachęcam innych młodych, by próbowali swoich sił w konkursach, bo może też odkryją w sobie
coś, o czym dotychczas w ogóle nie wiedzieli. Nawet jeśli nie
wykorzystają tej wiedzy, wykonując swój zawód, to na pewno im samym przyda się to w życiu.

„Nawet gdyby skuter nie był nagrodą
w tym konkursie, to i tak bym do niego
przystąpiła, żeby się sprawdzić.”

A jak teraz reagujesz na kwestie bezpieczeństwa pracy,
gdy widzisz, że coś nie jest w porządku? W zakładzie
fryzjerskim, w którym pracujesz, jest dużo zagrożeń?
Przede wszystkim nie boję się o tym mówić głośno, nawet
zwracać uwagę. Koleżeństwo jest zdumione, że aż tyle wiem
i więcej od nich dostrzegam, ale podczas konkursu musiałam znać zasady dotyczące i budowlańców, i piekarzy, mimo
że sama jestem fryzjerką. Oczywiście na co dzień w pracy staram się uważać i przestrzegać przepisów. W zakładzie, w którym pracuję, są na przykład ostre narzędzia czy różne środki
chemiczne. To stwarza pewne niebezpieczeństwo, ale dotychczas nie doszło do wypadku.

Rozmowa z Piotrem Juśkiewiczem, kierownikiem Biura Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu.
Jak udało się Państwu zainteresować młodzież konkursem, który dotyczy tak mało nośnych dla nich dziedzin, jak prawo pracy czy techniczne bezpieczeństwo
pracy?
Młodzież sama upomniała się o to, by umożliwić im udział
w tym konkursie. Podziwiałem ich, gdy przychodzili do mnie
po kolejne książki dotyczące bhp. Byłem zdziwiony, że chcą
się tego uczyć zamiast imprezować. Przyznam, że moja rola
ograniczyła się w zasadzie do tego, by im nie przeszkadzać.
Oczywiście cech wspierał ich organizacyjnie i ﬁnansowo, bo
przecież musieli jakoś dotrzeć do Lublina czy do Warszawy,
a nie wszystkich byłoby na to stać. Myślę, że bez wsparcia
merytorycznego inspekcji pracy nie wskóraliby aż tyle, dlatego bardzo doceniamy wieloletnią już współpracę z oddziałem inspekcji w Zamościu.

Wróćmy do konkursu. Pytania i zadania były trudne,
zaskakujące?
Pytań było dużo. W Warszawie podczas finału aż 80, więc
ich przekrój był naprawdę szeroki. Mnie najbardziej zaskoczyło, że potrafię na te pytania odpowiedzieć. Trudność
mogły sprawiać pytania prawnicze, zwłaszcza te, które wymagały analizy konkretnej sytuacji, w jakiej znalazł się
na przykład pracownik. Myślę, że samodzielnie przyswojona wiedza byłaby jednak niewystarczająca, bardzo mi się tu
przydały inspektorskie korepetycje. Jeśli chodzi o informacje z zakresu bhp, to uczyliśmy się tego w szkole, ale tylko
i wyłącznie w odniesieniu do naszych przedmiotów zawodowych. W moim przypadku dotyczyły fryzjerstwa. Nie
mieliśmy natomiast zagadnień z prawa pracy, tak istotnego
z punktu widzenia na przykład praw pracowniczych. Wiem,
że młodzież jest nimi zainteresowana, ale ta wiedza musi
być przekazywana na przykładach, tak jak robili to inspektorzy pracy z Zamościa podczas szkoleń przygotowujących
nas do konkursu. Ciekawy był również multimedialny sposób przedstawiania informacji, dzięki czemu nie nudziliśmy
się wtedy.

Co tak naprawdę motywuje młodzież do uczenia się
przepisów i zasad bhp?
W 2009 roku skuter nie był jeszcze nagrodą za zajęcie
pierwszego miejsca. Była ona dużo skromniejsza, a i tak młodzież chętnie i z pasją brała udział w konkursie. Drugie miejsce zajął wówczas również uczeń szkoły rzemieślniczej z Zamościa w zawodzie piekarz, Artur Gil. W kolejnym roku sięgnął on po najwyższy laur. Zamojska młodzież jest bardzo
ambitna, lubi rywalizować i nie boi się ciężkiej pracy, niezbędnej do przyswojenia tak dużej ilości trudnej i naprawdę skomplikowanej wiedzy. W tym roku potwierdziła to też
Magda Drozd.
Czy ma pan z nimi kontakt? Ukończyli już szkoły, pracują?
Sylwek jest mechanikiem samochodowym i pracuje w prywatnej ﬁrmie, którą sam sobie wybrał. Piekarz Arek jest obecnie na praktykach w Niemczech i jednocześnie kontynuuje
naukę w technikum gastronomicznym. Magda również dalej
będzie się uczyć i podejrzewam, że na średnim wykształceniu nie poprzestanie. To jest naprawdę budujące.

Co czułaś, gdy usłyszałaś, że wygrałaś konkurs i zdobyłaś skuter?
Przyznam, że to nie było dla mnie zupełne zaskoczenie.
Wiedziałam, że dużo umiem, dobrze mi poszło i mogę wygrać. Jednak napięcie było naprawdę duże, zanim usłyszałam swoje nazwisko, a wcześniej nazwę miasta izby rzemieślniczej, z której startowałam, a więc z Lublina. Udział w tym
konkursie pozwolił mi odkryć w sobie coś, co autentycznie
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Justyna Baranowska

Europejskie dyrektywy

Rodzicielstwo

Z dniem 17 czerwca
2013 r. weszły w życie
nowe przepisy związane
z ochroną rodzicielstwa,
dotyczące między innymi nowych zasad udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego
oraz wprowadzające
urlop rodzicielski. Obecne działania ustawodawcze są związane między
innymi z terminem aktualizacji polskiego porządku prawnego w obliczu dyrektywy Rady 2010/18/UE w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego
urlopu rodzicielskiego.

Dostrzegając potrzebę ingerowania w sfery
odznaczające się potencjalną elastycznością
stosunków pracy z jednej strony oraz koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom z drugiej, opracowano i wdrożono
szereg dyrektyw, które bezpośrednio lub pośrednio związane są z ideą ﬂexicurity. Możemy je
zestawić w trzy podstawowe grupy: zatrudnienie, czas pracy oraz rodzicielstwo. W pierwszej
grupie odnajdziemy między innymi następujące akty wspólnotowe: dyrektywę dotyczącą porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas
określony1, porozumienie ramowe w sprawie
telepracy2 czy też dyrektywę w sprawie pracy
tymczasowej3. Wśród europejskich dyrektyw
odnoszących się do czasu pracy należy wymienić dyrektywę dotyczącą niektórych aspektów
organizacji czasu pracy4 oraz dyrektywę dotyczącą porozumienia ramowego dotyczącego
pracy w niepełnym wymiarze godzin5. W ostatniej grupie na szczególną uwagę zasługują dwie
podstawowe dyrektywy: w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy
w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią6 oraz
w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego7.
Ze względu na aktualność tematu w niniejszym artykule chciałabym przedstawić kilka najistotniejszych elastycznych euroelementów
w tym zakresie odnoszących się do urlopu rodzicielskiego oraz reakcję prawną polskiego legislatora.

lat 90. 14 grudnia 1995 roku między ogólnymi
organizacjami międzybranżowymi (UNICE,
CEEP i ETUC) zostało zawarte porozumienie,
wprowadzone do europejskiego porządku
prawnego przez dyrektywę Rady 96/34/WE
z 3 czerwca 1996 roku. Podstawowym celem
było ustanowienie minimalnych wymogów,
które miały ułatwić pogodzenie obowiązków
rodzicielskich i zawodowych pracujących rodziców. Wśród najistotniejszych postulatów
należy wymienić: indywidualne prawo pracownika (kobiety i mężczyzny) do urlopu rodzicielskiego z powodu urodzenia lub przysposobienia dziecka, umożliwiającego im
opiekę nad dzieckiem przez co najmniej trzy
miesiące, do czasu osiągnięcia przez dziecko
określonego wieku (maksymalnie 8 lat), zakładające nieprzenoszalność urlopu; prawo
do powrotu po urlopie rodzicielskim na to samo miejsce pracy lub, jeżeli nie jest to możliwe,
do pracy równorzędnej lub podobnej, zgodnej
z umową o pracę lub stosunkiem zatrudnienia;
uprawnienie do czasu wolnego od pracy, z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych, takich jak choroba lub wypadek, powodujących konieczność natychmiastowej obecności pracownika.
W klauzuli 4.1 wpisano, iż „państwa członkowskie mogą stosować lub wprowadzić przepisy
korzystniejsze niż te ustanowione w niniejszym
porozumieniu”. Przewidziano dwuletni okres
transpozycji dyrektywy do ustawodawstw poszczególnych państw członkowskich.

we zmieniające porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego z 14 grudnia 1995
roku. Niektóre elementy porozumienia należało zaadaptować lub zmienić, co pozwoliłoby
na sprawniejsze osiąganie wyznaczonych celów. W zmienionym porozumieniu ramowym
dotyczącym urlopu rodzicielskiego dokonano
przeglądu istniejących przepisów lub wprowadzono nowe9. Wśród najistotniejszych modyﬁkacji należy wymienić: wydłużenie urlopu rodzicielskiego o jeden dodatkowy miesiąc (4 zamiast 3 miesięcy na każdego rodzica, z czego
1 miesiąc nie może być przenoszony pomiędzy
rodzicami); wzmocnienie praw pracowników
„nietypowych” (zatrudnionych na czas określony, w niepełnym wymiarze godzin, na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej)
do korzystania z urlopu rodzicielskiego; ochrona pracowników ubiegających się lub korzystających z prawa do urlopu rodzicielskiego
przed „mniej korzystnym traktowaniem”, nie
tylko przed zwolnieniem; wprowadzenie nowych praw umożliwiających pracownikom
ubieganie się o elastyczną organizację pracy
i inne środki ułatwiające powrót do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego. Ponownie
przewidziano dwuletni okres transpozycji,
z możliwością wydłużenia tego okresu jeszcze
o rok ze względu na szczególne trudności lub
ze względu na wdrożenie w drodze układów
zbiorowych.
O stanie realizacji obowiązku transpozycyjnego w 2012 roku poinformowało Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej w „Informacji w sprawie wdrożenia przepisów UE dotyczących urlopu rodzicielskiego” z 18 kwietnia 2012 r. Jak wynika z „Tabeli zbieżności”10, powinny zostać
wprowadzone: co najmniej jeden z czterech
miesięcy przyznawany bez możliwości przenoszenia (klauzula 2 pkt 2 dyrektywy); prawa nabyte lub nabywane przez pracownika w chwili rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego zachowywane
są w niezmienionej formie do zakończenia urlopu rodzicielskiego (klauzula 5 pkt 2 dyrektywy).

Kodeks pracy
Dyrektywa Rady 2010/18/UE

Dyrektywa Rady 96/34/WE8
Zagadnienia związane z urlopem rodzicielskim zostały uregulowane już w połowie
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W dniu 18 czerwca 2009 roku europejscy
partnerzy społeczni (EKZZ, BUSINESSEUROPE,
UEAPME i CEEP) podpisali porozumienie ramo-
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Zanim na drogę legislacyjną traﬁła całkiem
nowa konstrukcja urlopu rodzicielskiego, wdrożenie omawianej dyrektywy miało się odbyć poprzez modyﬁkację przepisów dotyczących sa-
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mego urlopu wychowawczego11, tj. poprzez
przyznanie każdemu z rodziców lub opiekunów
dziecka wyłącznego prawa do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z łącznego wymiaru
urlopu (najpierw 37 miesięcy, następnie 36 miesięcy) oraz zagwarantowanie nieprzenoszalności tego prawa na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.
W ostatnim projekcie nowelizacji12 założono, iż do Kodeksu pracy ma zostać wprowadzony nowy urlop, zwany rodzicielskim
(art. 1821a). Osobami uprawnionymi do tego
urlopu są matka i ojciec dziecka – rodzice zarówno biologiczni, jak i adopcyjni. Wymiar
urlopu wynosi do 26 tygodni, niezależnie
od liczby dzieci urodzonych podczas jednego
porodu. Będzie udzielany jednorazowo albo
w nie więcej niż trzech częściach, żadna nie
może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Z urlopu
będą mogli korzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie będzie mógł przekraczać 26
tygodni. Urlop będzie udzielany na pisemny
wniosek pracownika, składany w terminie nie
krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem;
pracodawca będzie obowiązany uwzględnić
wniosek pracownika.
Nowoczesny rynek pracy to elastyczne i bezpieczne środowisko. Powinno być celem każdego państwa członkowskiego UE, powinno być
także dążeniem polskich pracodawców i pracowników. Dyrektywa Rady 2010/18/UE z całą
pewnością należy do ﬂexi aktywności wspólnotowej. W jej treści wskazano, iż środki ułatwiające godzenie życia zawodowego i rodzinnego
stanowią część szerszego programu działania
uwzględniającego potrzeby pracodawców
i pracowników oraz zwiększania zdolności dostosowawczych i szans na zatrudnienie w ramach modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (model ﬂexicurity). Czy
jednak nowelizacja polskiego Kodeksu pracy
spełni swoją elastyczną funkcję? Czy też stanie
się źródłem kolejnych niepokojów pracodawców oraz niepewności pracowników albo też
powodem wątpliwości interpretacyjnych stron
stosunku pracy?
starszy inspektor Justyna Baranowska
OIP Zielona Góra
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piersią (Dz.U. L 348, 28.11.1992, s. 1).
7
Dyrektywa Rady 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego
urlopu rodzicielskiego zawartego przez
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC
oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE (Dz.
U. L 68, 18.3.2010, s. 13-20).
8
Dyrektywa Rady 96/34/WE z 3 czerwca 1996 r. w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego,
zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC
(Dz.U. L 145, 19.6.1996, s. 4.).
9
Porozumienie ramowe dotyczące urlopu
rodzicielskiego (zmienione). Przewodnik
interpretacyjny EKZZ, An ETUC interpretation guide.
10
Tabela zbieżności z prawem UE z 7 sierpnia 2012 r., MPiPS.
11
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy
(projekt z 5 lipca 2012 r.) wraz z projektem
rozporządzenia: długość urlopu wychowawczego 37 miesięcy; Ustawa o zmianie
ustawy – Kodeks pracy (projekt z 24 września 2012 r.): długość urlopu wychowawczego 37 miesięcy; Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy (projekt z 12 października 2012 r.): długość urlopu wychowawczego 37 miesięcy; Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy (projekt z 6 listopada 2012 r.): długość urlopu wychowawczego 37 miesięcy; Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy (projekt z 8 listopada 2012 r.): długość urlopu wychowawczego 36 miesięcy.
12
Druk sejmowy nr 1347 (14 maja 2013 r.);
wcześniejsze projekty: druk nr 1172 (18
stycznia 2013 r.), druk nr 1311 (20 marca 2013 r.), druk nr 1310 (29 kwietnia 2013 r.).
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W dniach 13-16 czerwca 2013 odbył się XX Ogólnopolski Rajd
Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy „Bieszczady 2013”.
Niemal 300 osób wypoczywało nad Soliną, wędrowało po połoninach, podziwiało piękną przyrodę i miejscowe zabytki. Nie zabrakło wypoczynku na wodzie i w podziemiu, a także licznych spotkań
w gronie bliższych i dalszych współpracowników. Dopisały i pogoda, i rajdowa atmosfera.

Informacja zbiorcza na stronach 31-33.

Włodzimierz Wiśniewski

Z inspektorskiej praktyki

Modernizując polską kolej
Jedną z inwestycji kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim jest rewitalizacja i modernizacja linii Olsztyn – Szczytno – Szymany, łączącej modernizowane
lotnisko w Szymanach z Olsztynem. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013. Generalnym
wykonawcą została włoska ﬁrma specjalizująca się w tego typu pracach. Mimo doświadczenia nie udało się jednak uniknąć
wypadku w trakcie tej inwestycji.

Od kilku lat Polskie Koleje Państwowe prowadzą prace modernizacyjne infrastruktury kolejowej. Celem tych prac jest
dostosowanie naszego
transportu kolejowego
do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Dystans dzielący
polskie koleje od kolei
w Unii szacowany jest
na co najmniej 30 lat.
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Niebezpieczna beztroska
W sierpniu 2012 roku podczas wykonywania prac na szlaku kolejowym Szczytno – Grom, na odcinku linii w Szczytnie, doszło do wypadku, w którym ciężkich obrażeń ciała doznał Michał R., pracownik generalnego wykonawcy na modernizowanym
odcinku. Do zdarzenia doszło w trakcie
oczyszczania tłucznia. Czynność ta wykonywana była przy użyciu specjalistycznej maszyny do kolejowych robót budowlanych – oczyszczarki tłucznia. W brygadzie
pracowało czterech Polaków oraz kilku Włochów, w tym brygadzista Massimo M. i operator oczyszczarki Francesco P. Wszyscy włoscy pracownicy zostali oddelegowani z macierzystej ﬁrmy do jej polskiego oddziału.
Kierownikiem budowy był Rafał O., mający
właściwe kwaliﬁkacje oraz pełnomocnictwo
do reprezentowania polskiego oddziału ﬁrmy wykonawczej przed organami administracji państwowej.
Po kilku godzinach pracy nastąpiło zatkanie leja zsypowego oraz zablokowanie
przenośnika taśmowego znajdującego się
pod zsypem oczyszczarki (w części, gdzie

znajduje się przesiewacz). Michał R. wraz
z kolegą przystąpili do udrożniania leja. Jeden z nich, stojąc na przesiewaczu, wyciągał z góry zapychające lej kawałki korzeni.
Michał R. wszedł pod maszynę i udrożniał
lej od spodu. Po oczyszczeniu leja okazało
się, że tłuczeń dostał się pomiędzy bęben
napinający przenośnika taśmowego a konstrukcję urządzenia i zablokował urządzenie. Michał R. postanowił usunąć tłuczeń
przy użyciu metalowego łomu. W momencie wybicia kamienia taśma ruszyła i pociągnęła łom, którego zagięty koniec zahaczył
o rękawicę założoną na lewą dłoń pracownika. W wyniku tego dłoń poszkodowanego
wciągnięta została pomiędzy obracający się
bęben taśmociągu a konstrukcję, co spowodowało częściową amputację drugiego
i trzeciego palca lewej dłoni. W momencie
zdarzenia na miejscu przebywał zarówno
operator urządzenia Francesco P., jak i brygadzista Massimo M. Na czas wykonywania
opisanej operacji urządzenie nie zostało
wyłączone.
Inspektor ustalił cztery przyczyny zdarzenia. Po pierwsze, wykonywanie czynności
wybijania tłucznia blokującego przenośnik
taśmowy oczyszczarki bez wcześniejszego
wyłączenia zasilania przenośnika. Było to
niezgodne z § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy („Maszyny,
których uszkodzenie stwierdzono w czasie
pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z zasilania energią.
Wznowienie pracy maszyny bez usunięcia
uszkodzenia jest niedopuszczalne”).
W przedłożonej w trakcie kontroli instrukcji bezpiecznego wykonywania prac
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podczas oczyszczania tłucznia znajdował
się zapis: „Przed przystąpieniem do konserwacji i/lub czyszczenia elementów mechanicznych, należy zawsze wyłączyć silnik,
wyłączyć włącznik głównego zasilania
i odłączyć zasilanie dla wykonywania niektórych prac”. Wymóg ten nie został spełniony. Ustalono również, że podczas wykonywania podobnych prac (oczyszczanie leja, odblokowywanie taśmociągu) zasilanie
zazwyczaj nie było wyłączane. Operatorem
urządzenia był Francesco P. Opuścił on Polskę przed zakończeniem kontroli.
Po drugie, tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Osobą
sprawującą bezpośredni nadzór nad działaniem grupy pracującej przy oczyszczarce
tłucznia był Massimo M. On również opuścił
Polskę przed zakończeniem kontroli. Po
trzecie, dopuszczenie przez osoby nadzorujące do obsługi oczyszczarki poszkodowanego, który nie posiadał kwaliﬁkacji wymaganych do tego typu urządzeń specjalnych;
pracował na stanowisku operatora przesiewacza. I w końcu po czwarte, nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane zlekceważeniem zagrożenia.
W wyniku dokonanych ustaleń inspektor
zawiadomił prokuraturę rejonową w Szczytnie o podejrzeniu popełnienia przez Massima M. i Francesca P. przestępstwa określonego w art. 220 § 1 Kodeksu karnego,
w zbiegu z art. 156 § 2 k.k., polegającego
na narażeniu Michała R. na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Po bez mała trzech miesiącach od zawiadomienia inspektor otrzymał
postanowienie prokuratury o zawieszeniu
postępowania przygotowawczego w sprawie „wobec konieczności oczekiwania
na wykonanie przez organy procesowe Republiki Włoskiej w ramach pomocy prawnej czynności procesowych w postaci przesłuchania w charakterze świadków Massimo M. i Francesco P.” Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone, ponieważ nie zebrano materiału dowodowego. Do momentu napisania artykułu inspektor, autor
niniejszego tekstu, nie otrzymał informacji
o wznowieniu postępowania.
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Kwalifikacje obcokrajowców
Przy okazji badania wypadku poruszona
została kwestia uprawnień, jakie posiadali
włoscy pracownicy. Na terenie modernizowanej linii poza oczyszczarką tłucznia eksploatowane były również inne maszyny
do kolejowych robót budowlanych, na przykład zgrzewarka szyn i podbijarka toru.
Wszystkie urządzenia obsługiwali wyłącznie
Włosi, mimo iż na budowie pracowali Polacy
posiadający wymagane kwaliﬁkacje. Żaden
z włoskich operatorów maszyn, oddelegowanych do pracy w Polsce, nie został poddany procedurze uznania kwaliﬁkacji zawodowych, zgodnie z ustawą z 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwaliﬁkacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Stanowiska prowadzących maszyny do kolejowych robót budowlanych znajdują się w wykazie zawodów regulowanych, opracowanym przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Potwierdza go opinia MNiSW, pełniącego
funkcję ośrodka informacji właściwego
do informowania w sprawach związanych
z uznawaniem kwaliﬁkacji zawodowych (§ 1
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 16 czerwca 2009 r. w sprawie

Na którym etapie – przygotowań do inwestycji czy
też jej realizacji – powinny
być weryfikowane uprawnienia do wykonywania
pracy na terenie Polski?

Specjalistyczna maszyna
do kolejowych robót budowlanych – oczyszczarka tłucznia.
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wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwaliﬁkacji zawodowych oraz ustalenia
szczegółowego zakresu zadań ośrodka). Osoba,
która uzyskała kwaliﬁkacje w zawodzie „prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych” w innym państwie członkowskim UE, potrzebuje ich oﬁcjalnego uznania w Polsce.
Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwaliﬁkacji
do wykonywania zawodów regulowanych organem właściwym uznającym kwaliﬁkacje we
wskazanym zawodzie jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Trochę szerzej, ale niekoniecznie bardziej
przejrzyście, temat został opisany przez Urząd
Transportu Kolejowego (pismo BP-024-58/ES/12
z 26.10.2012 r.). Przedstawione zostały dwa możliwe warianty postępowania w opisanej sytuacji.
Jeśli cudzoziemcy (obywatele UE), wykonujący
czynności na stanowiskach operatorów maszyn
do kolejowych robót budowlanych, posiadają licencję maszynisty (wydaną przez właściwy organ państwa członkowskiego UE) oraz świadectwo maszynisty – wydane przez przewoźnika
kolejowego lub zarządcę infrastruktury kolejowej, po spełnieniu wymogów określonych
w art. 22b ust. 1 ustawy z 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym („Przewoźnicy kolejowi
i zarządcy infrastruktury kolejowej wydają świadectwa maszynistom przez nich zatrudnionym
lub świadczącym usługi na ich rzecz. Warunkiem
niezbędnym do uzyskania świadectwa maszynisty jest: posiadanie licencji maszynisty; odbycie
szkolenia i zdanie egzaminu, przeprowadzonych
w trybie i na warunkach określonych na podstawie ust. 5 pkt 3; spełnianie wymagań zdrowotnych, ﬁzycznych i psychicznych, określonych
w przepisach wydanych na podstawie ust. 22”),
ważne na infrastrukturę, na której będą świadczyć usługi w RP – mogą wykonywać czynności
zawodowe bez konieczności certyﬁkowania;
na podstawie art. 22 ust. 14 ustawy o transporcie
kolejowym oraz przepisów wykonawczych,
zgodnych także z zaleceniami dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym
lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz.Urz. UE L 315 z 3.12.2007).
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Jeśli cudzoziemcy (obywatele UE) wykonujący
czynności na stanowiskach operatorów maszyn
do kolejowych robót budowlanych nie posiadają licencji i świadectwa maszynisty, potrzebują
oﬁcjalnego uznania kwaliﬁkacji do wykonywania tych czynności.
Opis ten wyraźnie wskazuje powody wątpliwości, które nasuwają się inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy podczas sprawdzania kwaliﬁkacji obcokrajowców wykonujących czynności
operatorów maszyn do budowlanych robót kolejowych. Pojawia się jednocześnie pytanie,
na którym etapie – przygotowań do inwestycji
czy też jej realizacji – powinny być weryﬁkowane
uprawnienia do wykonywania pracy na terenie
Polski. Wykonawcy inwestycji współﬁnansowanych ze środków Unii Europejskiej wyłaniani są
na drodze przetargów, które muszą być przygotowywane zgodnie z zapisami ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych. Zasadne wydaje się
więc pytanie, czy nie można zapobiec opisanej
sytuacji już na tym etapie, wprowadzając wymóg udokumentowania przez oferenta faktu zatrudniania pracowników z kwaliﬁkacjami uznanymi na terenie Polski. Obecne podejście sprawia, że sprawdzanie kwaliﬁkacji zawodowych
pracowników zagranicznych spoczywa na barkach inspektorów pracy. Tereny, na których realizowane są inwestycje kolejowe, to często miejsca trudno dostępne, a co za tym idzie liczba
kontroli tam prowadzonych jest niewielka.
Warto poświęcić więcej uwagi tego typu pracom oraz złożonemu problemowi, jakim jest
uznawalność kwaliﬁkacji pracowników zagranicznych. Na pewno przy współpracy różnych
organów państwa, odpowiedzialnych za procesy inwestycyjne, wykorzystanie unijnych środków, zamówienia publiczne oraz PIP, można wypracować rozwiązanie chroniące nasz rynek pracy przed osobami bez kwaliﬁkacji do wykonywania prac na terenie Polski. Jest to tym ważniejsze, że sygnalizowany problem dotyczy także
wielu innych dużych inwestycji, szczególnie
związanych z infrastrukturą transportową, a w
kolejnym okresie programowania budżetu (lata 2014-2020) można spodziewać się, że duża
część pieniędzy przeznaczona zostanie na rozwój szeroko rozumianego transportu.
starszy inspektor Włodzimierz Wiśniewski
OIP Olsztyn
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WYDAWNICTWA PIP

„Bądź bezpieczny w gospodarstwie” to broszura adresowana do dzieci, poruszająca problem zagrożeń występujących
w gospodarstwach rolnych. Publikacja składa się z różnego rodzaju zagadek, łamigłówek, krzyżówek, kolorowanek i gier.
Rozwiązując kolejne zadania, młodzi czytelnicy poznają zasady bezpiecznej zabawy i przebywania na obszarach wiejskich.
Dowiedzą się również, jak ciężka i niebezpieczna może być
praca rolnika. Jest to forma edukacji poprzez zabawę. Ksią-
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żeczka może służyć również jako dydaktyczny
przewodnik dla dzieci i ich rodziców, wybierających się z wizytą lub na wakacje na wieś. Dostarcza podstawowych informacji na temat
funkcjonowania gospodarstwa rolnego, występujących w nim zagrożeń oraz sposobów
ich uniknięcia.
W rozwiązywanie poszczególnych krzyżówek i zagadek z pewnością włączą się dorośli, ponieważ poziom trudności zadań
jest zróżnicowany. Dzięki temu rodzice
i opiekunowie także zwrócą uwagę
na niebezpieczeństwa, których być może
dotychczas nie dostrzegali, co z kolei
może uchronić dzieci przed nieszczęśliwymi wypadkami.
W ofercie wydawniczej Państwowej
Inspekcji Pracy znajdują się już pozycje adresowane do dzieci i młodzieży,
jak na przykład broszura „Bezpiecznie na wsi”, jednak w związku z odnotowywanymi przez inspektorów
pracy licznymi wypadkami z udziałem najmłodszych konieczne jest
stałe podejmowanie inicjatyw
mających na celu edukowanie
na rzecz bezpieczeństwa dzieci.
Publikacja „Bądź bezpieczny
w gospodarstwie” jest doskonałym narzędziem – bawi i uczy.
Publikacja powstała w oparciu o otwartą licencję brytyjskiego Urzędu ds. Zdrowia
i Bezpieczeństwa Pracy (HSE),
została przełożona na język polski i dostosowana do polskich realiów.
Do wersji drukowanej publikacji dodano planszę do wyklejania oraz naklejki. Zadaniem dzieci jest przyklejenie znaków
ostrzegawczych w miejscach na planszy, gdzie występuje niebezpieczeństwo, np. w pobliżu szamba. Zadanie to można
rozwiązywać w grupie, na przykład podczas zajęć w szkole.
Przy okazji zabawy nauczyciel lub opiekun może omawiać
z dziećmi poszczególne zagrożenia oraz to, jak można się ich
ustrzec.
Broszura została wydana w nakładzie 20 tys. egzemplarzy. 16 stron, wydanie 1, Warszawa 2013.
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Akcja „Bałtyk”
1-14 lipca 2013 r.
Fotografie: Katarzyna Całka-Bąkiewicz i Krzysztof Berus

Fotograﬁe: Katarzyna Całka-Bąkiewicz

Wtedy zamiast od razu karać go mandatem, stosuję pouczenie i czekam dzień lub dwa, by uporał się z problemem. Wychodzę z założenia, że jeżeli jest on winien pracownikowi 500 zł, a ja dam mu 1000 zł kary, to razem ma już do zapłacenia półtora tysiąca, co jeszcze bardziej pogarsza jego sytuację. Wolę, żeby nie płacił mandatu, a zapłacił pracownikowi
lub przeznaczył te pieniądze na poprawę warunków pracy.
Wybór mniejszego zła wydaje mi się w takich sytuacjach najlepszy.

Na 95-lecie inspekcji pracy

Ja tylko pomagam
Z Barbarą Soboń, nadinspektorem pracy,
wieloletnim kierownikiem Oddziału PIP
w Zamościu,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Czy gdyby dziś miała Pani wybierać pracę, to wciąż byłaby to praca w inspekcji i zawód inspektora?
Nigdy nie żałowałam, że pracuję w tej instytucji, bo to praca z ludźmi i dla ludzi. Poza tym cenię sobie, że jest to zajęcie
dalekie od monotonii. Nawet jeśli realizujemy ten sam temat, to i tak zawsze odbywa się to w zupełnie innych warunkach, właściwych dla danego pracodawcy czy zakładu. Każda kontrola jest więc inna i każda jest wyzwaniem. Umożliwia poznawanie nowych ludzi, ich zachowań i zainteresowań, nie wspominając oczywiście o ich podejściu do pracy
czy sposobie zarządzania ﬁrmą i pracownikami.
A jak pani traﬁła do inspekcji pracy?
Sytuacja rodzinna wpłynęła na moją decyzję o powrocie
z podwarszawskiego Brwinowa do rodzinnego Zamościa,
gdzie akurat w inspekcji pracy szukano kogoś z wykształceniem takim jak moje. Z zawodu jestem zootechnikiem, zawsze pracowałam w instytucjach związanych z rolnictwem
i edukacją. Wiosną 1990 roku pojechałam do Wrocławia
do szkoły inspekcji i odbyłam tam półroczny kurs zakończony egzaminem. To nie było trudne wyzwanie, ponieważ miałam już kilkuletnie doświadczenie zawodowe, a poza tym
w grupie liczącej około 50 osób panowała rodzinna atmosfera i wszyscy sobie pomagaliśmy. Bardzo dobrze zapamiętałam składanie inspektorskiej przysięgi, gdyż odbyło się to
11 listopada, który po raz ostatni był wówczas dniem roboczym. Rok później stał się świętem, z czerwoną kartką w kalendarzu.
To był znak czasu, świadczący o ważnych zmianach.
Rzeczywiście wiele się wtedy zmieniało. Rozpadały się duże przedsiębiorstwa, powstawały małe prywatne ﬁrmy, zupełnie nieprzygotowane do zatrudniania ludzi i kierowania
nimi. Były nastawione wyłącznie na zarabianie pieniędzy. Pamiętam, jak podczas kontroli zakładu, w którym w zasadzie
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nic nie funkcjonowało dobrze i nie było zgodne z przepisami, młody pseudobiznesmen na moje uwagi odparł buńczucznie, że jest właścicielem i to on w zakładzie ustala prawo. Wizytowałam też gospodarstwa rolne; do większości
z nich strach było wchodzić. Widziałam wszechobecny bałagan, zdezelowany sprzęt i ludzi, którzy wręcz prosili się o wypadek. Do dziś mam przed oczami młodego chłopaka bez
obu rąk, które obcięła mu maszyna, bo oczyszczał ją z resztek
słomy, gdy była w ruchu. Najgorsze, że nikt nie widział w takim postępowaniu nic złego, bo przecież wszyscy zawsze tak
robili, a obcięte ręce to „zrządzenie losu i trzeba się z tym
po prostu pogodzić”. Wtedy uświadomiłam sobie, że największą i najtrudniejszą pracą do wykonania będzie zmiana
świadomości tych ludzi.
Stawianie się ponad prawem przez ówczesnych pracodawców ułatwiało podejmowanie decyzji o karaniu?
Takie decyzje nigdy nie były dla mnie łatwe, nawet wtedy,
gdy były konieczne. Zawsze staram się mieć czas dla pracodawców, bo przekonałam się, że rozmowa często przynosi
znacznie lepsze rezultaty niż karanie. Dzięki niej pracodawca
może nauczyć się więcej niż na niejednym kursie czy szkoleniu; bezpośredni kontakt i proste wyjaśnienie różnych problemów są bardziej skuteczne niż studiowanie przepisów.
Ważne jest również, by inspektor pracy był elastyczny
i uwzględniał sytuację, w której znajduje się pracodawca.
Fakt, że nie wypłacił w terminie wynagrodzenia pracownikom, nie musi wynikać ze złośliwości czy pazerności pracodawcy, a z problemów ﬁnansowych, w jakich się znalazł, bo
na przykład kontrahent na czas nie uregulował należności.
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A jak pracodawcy odbierają ten przejaw dobrej woli?
Bardzo różnie. Jeden to doceni, drugi nie. Pamiętam sytuację, gdy takie postępowanie obróciło się przeciwko mnie.
Okazało się bowiem, że pracodawca opacznie odebrał moje
starania i na wezwania do wywiązania się ze swoich obowiązków zareagował skargą do mojego ówczesnego szefa,
a ściślej pytaniem, ile ma mi zapłacić, żebym się odczepiła.
Mój przełożony dobrze wiedział, że nie takie były moje intencje, dlatego murem stał za mną. Niemniej jednak to była dla
mnie trudna i bardzo przykra sytuacja. Na szczęście pracodawcy znacznie częściej doceniają, gdy wstrzymuję się z karą. Całkiem niedawno miałam podobną sprawę i podziękowania telefoniczne od pracodawcy i od pracowników. Te
proste i szczere gesty uskrzydlają mnie i utwierdzają w przekonaniu, że jednak warto pomagać.
Subtelność kobieca w tym zawodzie pomaga czy przeszkadza?
Myślę, że pomaga. Oczywiście tylko wtedy, gdy idzie za tym
fachowość. Jeśli pracodawca zorientuje się, że ma do czynienia ze specjalistą, który zna się na swojej pracy, na przykład
wie, jak zbudowana jest maszyna, to zawsze podchodzi z szacunkiem. Na to trzeba sobie jednak zapracować. W tym zawodzie przez cały czas trzeba się dokształcać i dopytywać; w inspektorskim środowisku nazywamy to przegadywaniem problemów. Na początku lat 90. wśród inspektorów pracy o tech-

nicznym wykształceniu byłam jedyną kobietą w okręgu. Bardzo cenna była wtedy dla mnie pomoc kolegów i mojego szefa w Lublinie Longina Matysa, który zawsze bardzo wspierał
początkujących inspektorów. Z łezką w oku i rozrzewnieniem
wspominam, jak jeszcze niedawno mówił do nas „panieneczki”, a w nagrodę za dobrze zdany egzamin inspektorski zorganizował dla mnie i koleżanki wycieczkę do muzeum Zamoyskich w Kozłówce. To może wydawać się zabawne, ale to była
nagroda, dzięki której poczułam się naprawdę doceniona.
Do dziś mam poczucie, że nie mogę zawieść mojego pierwszego szefa. Jestem mu wdzięczna za tę piękną lekcję, tak samo zresztą jak mojemu pierwszemu nauczycielowi i mentorowi, który wprowadzał mnie w arkana inspektorskiej pracy.
Chodzi o inspektora Władysława Delmanowicza. Bardzo się
go bałam, ale jego uwagi i sposób, w jaki rozmawiał z pracodawcami czy rolnikami, do których jeździł na wizytacje, zawsze budziły najwyższy podziw i uznanie. Szkoda, że dziś
młodzi, początkujący inspektorzy pracy nie chcą już korzystać z mądrości takich ludzi, którzy dla mnie jednak pozostaną ikonami tego zawodu.
Ich doświadczenie było chyba bezcenne?
Okazywało się bardzo pomocne podczas kontroli na przykład dużych zakładów produkcji rolniczej. Pamiętam, jak
w trakcie wzmożonych prac rolniczych, oprysków czy zbiorów, wspólnie tam jeździliśmy. Wszystkie były znacznie oddalone od Zamościa i zdarzało się, że podróż od zakładu
do zakładu trwała czasami nawet kilka godzin, w podróży
spędzaliśmy więcej czasu niż na kontroli. Moi znajomi żartowali nawet, że nie powinnam się nazywać Basia, a Terenia, bo
ciągle jestem w tym terenie. To były bardzo trudne czasy, zagrożenia i wypadki były nieporównywalne do dzisiejszych.
Stare maszyny rolnicze, do których brakowało części zamiennych, do tego problemy z paliwem. Dziś nie do pomyślenia
byłoby na przykład naprawianie zepsutej osłony, inspektor
nie może nakazywać naprawy drabin czy rusztowań. W czasach minionych często widywaliśmy taki sprzęt. Zdarzało się,
że gdy służbowym samochodem z napisem PIP podjeżdżaliśmy na budowę, to na nasz widok pracujący tam ludzie ze
strachu uciekali, skacząc z rusztowań, które same w sobie były już zagrożeniem. Do dziś na myśl o tym ciarki przebiegają
mi po plecach.
Takie porównania skłaniają do reﬂeksji na temat samej
inspekcji pracy, tej działającej kiedyś i dziś.
Nie znałam inspekcji związkowej, ale myślę, że Państwowa
Inspekcja Pracy poszła w kierunku uniwersalnego inspektora pracy; przynajmniej tego, który jest na pierwszej linii, w terenie. Wiązało się to z rozdrobnieniem zakładów pracy i likwidacją produkcji na wielką skalę, której kontrolowanie wymagało bardzo specjalistycznej wiedzy i umiejętności in-
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spektorów pracy. Nikt nie negował roli specjalistów, którzy
byli i nadal są niezbędni do badania skomplikowanych problemów, na przykład z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Te zmiany doskonale widać również na wsi, gdzie
Unia Europejska, gdy staliśmy się jej członkiem, wymusiła
określone standardy, umożliwiła też wymianę zdezelowanego sprzętu, pochodzącego najczęściej z demobilu, na nowy
i nowoczesny. Praca stała się bezpieczniejsza, przez co inspektorskie działania przyjęły również inne formy. Z restrykcyjnych w zakładach rolnych na bardziej prewencyjne,
otwarte na odbiorcę indywidualnego, któremu coraz częściej nie kojarzymy się wyłącznie z karaniem czy napominaniem. To z kolei rozszerzyło się na nowe zadania inspekcji,
dotyczące między innymi legalności zatrudnienia. Tu znakomicie sprawdziły się nowe rozwiązania techniczne, takie jak
komputeryzacja czy internet, dzięki którym nawet pracodawca zarejestrowany w innym państwie unijnym nie może
czuć się niewidoczny, gdy w grę wchodzi naruszanie praw
pracowniczych. Te zmiany i ciągły postęp fascynują mnie,
gdziekolwiek jestem na świecie.
Słyszałam o pani podróżach. Czy wtedy zdarza się pani
patrzeć na ludzi i miejsca poprzez pryzmat inspektorskich nawyków?
Od tego nie da się uciec nawet w trakcie urlopu i najbardziej
egzotycznej wyprawy. Przyznam, że niekiedy porównania wypadają na korzyść Polski i to mimo krytycznego podejścia
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do naszych realiów, ukształtowanego przez inspektorskie
kontrole. Kilka lat temu odbyłam podróż dookoła Stanów
Zjednoczonych. Kilkudziesięcioosobową grupą z Polski przemieszczaliśmy się autokarem. Mimo trwającej po kilkanaście
godzin podróży był tylko jeden kierowca i tylko jedne drzwi
w aucie, co w polskich warunkach byłoby nie do pomyślenia.
Często wspominam też pewne spotkanie pod koniec lat 90.,
które wydaje dobre świadectwo polskim pracodawcom. Pojechałam wtedy na kontrolę do wielkiego gospodarstwa. Jego
właścicielem był hrabia Zamoyjski, który obecnie już trzecią
kadencję jest włodarzem Zamościa. Na dziedzińcu zobaczyłam mężczyznę w gumowcach, który sprzątał przed wejściem.
Jakież było moje zdumienie, gdy rozpoznałam w nim
hrabiego Zamoyskiego. Jeszcze bardziej zaskakujące
było jego wyjaśnienie, że wszyscy poszli do pracy,
a przecież porządek musi być.
Czy po prawie ćwierćwieczu inspektorskiej
pracy ma pani jakiś patent na dobrze przeprowadzoną kontrolę?
Zdarza się, że pytają mnie o to młodzi koledzy.
Mówię im wtedy to, czym sama się kierowałam
przez lata. Po pierwsze, żeby nigdy nie tracili
z pola widzenia człowieka, któremu trzeba pomóc. Po drugie, by podpisując jakikolwiek dokument, nie przynosili wstydu sobie i urzędowi.
Dziękuję za rozmowę.
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Pod
inspektorską
lupą
Życie nie wraca

Śmierć kolegi wstrząsnęła wszystkimi, którzy
pracują przy budowie
centrum handlowego
Trzy Korony w Nowym
Sączu. Zginął młody, zaledwie 30-letni człowiek,
zatrudniony na stanowisku montażysty w firmie
budowlanej z terenu
podkarpackiego na podstawie umowy o pracę
na czas określony
od kwietnia br.
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Wypadek miał miejsce 14 czerwca. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że pracownik
wykonywał prace związane z przygotowaniem świetlika pod szklenie, miał zdjąć
plandekę i styropian zabezpieczający świetlik przed opadami atmosferycznymi. Pracował na wysokości około 30 metrów bez
sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.
Inspektorzy pracy z nowosądeckiego oddziału PIP po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia
i wszczęli czynności kontrolne na budowie,

w tym także w ﬁrmie, której pracownikiem
był poszkodowany. Natychmiast wstrzymali też prace związane z montażem szyb
w świetlikach oraz prace związane z montażem rynien przy krawędzi dachu –
do czasu zabezpieczenia pracowników
przed upadkiem z wysokości. W związku
z badaniem wypadku przesłuchano pracowników ﬁrmy budowlanej z Podkarpacia, którzy pracowali tego dnia, oraz osobę
kierującą pracownikami. Obecnie trwają
czynności kontrolne mające na celu ustalenie faktycznych przyczyn wypadku.
W związku z wypadkiem oraz faktem, że
na terenie budowy pracuje kilkudziesięciu
podwykonawców, kierownik Oddziału PIP
w Nowym Sączu Beata Ziółko wspólnie
z okręgowym inspektorem pracy w Krakowie Tadeuszem Ficem natychmiast podjęli decyzję o rozpoczęciu równoległych działań prewencyjnych, które mają zapobiec
kolejnym tragediom. Jest to tym ważniejsze, że nowe centrum handlowe według
planów inwestora ma być oddane do użytku już jesienią, prace będą więc na pewno
prowadzone w szybkim tempie, a panujące
obecnie warunki atmosferyczne są szczególnie uciążliwe i męczące dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Na zorganizowanym w nowosądeckim oddziale spotkaniu z przedstawicielami głównego wy-
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Komitet Organizacyjny
XX Jubileuszowego Rajdu Pracowników PIP

Informacja zbiorcza z XX Jubileuszowego Rajdu Pracowników PIP

„all RAJD! Bieszczady 2013”
1. Zakres zrealizowanego zadania

Koszulki damskie
Kod koszulki Liczba wydanych

konawcy tej inwestycji kierownik oddziału w ramach działań prewencyjnych zaproponował przeprowadzenie
szkolenia dla pracowników podwykonawców.

Na budowie i w kinie
Szkolenie odbyło się 20 czerwca, poprowadził je starszy inspektor pracy
specjalista Bogdan Solawa, a odbyło
się ono na terenie budowy centrum
handlowego, w sali kinowej tego
obiektu. Zgromadziło bowiem tylu
chętnych, że mogli się pomieścić wyłącznie na tej sali. Można śmiało powiedzieć, że inauguracja sali kinowej miała
charakter prewencyjny. Na sali zasiadło 250 słuchaczy z 61 ﬁrm budowlanych – były to osoby kierujące pracownikami, pracodawcy osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą oraz pracownicy służby bhp.
Bogdan Solawa przedstawił uczestnikom szkolenia prezentację na temat
nieprawidłowości najczęściej stwierdzanych przez inspektorów pracy
w czasie kontroli robót budowlanych,
omówił okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy charakterystycznych dla sektora budowlanego.
Zebrani obejrzeli również ﬁlm „Bezpieczna praca na wysokości, wybrane
techniki i elementy ratownictwa”, wy-
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produkowany przez PIP na potrzeby
działań prewencyjnych w budownictwie. Program szkolenia uzupełniła
prezentacja na temat dobrych praktyk
stosowanych przez ﬁrmy budowlane,
laureatów konkursu „Buduj bezpiecznie” z obszaru działania Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz informacja na temat programu prewencyjnego dla małych ﬁrm budowlanych

„Promocja standardów bhp”. Inspektor
pracy przekazał uczestnikom szkolenia
w sumie ponad 200 sztuk wydawnictw
PIP na temat bezpieczeństwa pracy
w budownictwie. Spotkanie trwało blisko dwie godziny, ale nikt nie wyszedł
wcześniej. Jedno miejsce na widowni
pozostawało jednak uporczywie puste.
Życie nie wraca…
Z dokumentacji OIP w Krakowie

W rajdzie wzięło udział 277 obecnych i byłych pracowników PIP. Reprezentowane były wszystkie jednostki organizacyjne poza ośrodkiem szkolenia we Wrocławiu. Podobnie jak
w roku poprzedzającym rajd jednoosobowo reprezentowane były Kielce, z kolei rekord frekwencyjny ustanowili pracownicy z Rzeszowa, których na rajdzie stawiło się aż 58.
W ostatnim tygodniu zrezygnowali z udziału w rajdzie,
z przyczyn zdrowotnych lub osobistych: dwie koleżanki
(z GIP i Poznania) i trzech kolegów (z Kielc, Opola i Katowic).

2. Dane statystyczne
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Uwagi
Kobiety w PIP są szczupłe
i zgrabne, a 74% z nich jest
bardzo szczupłych i bardzo
zgrabnych.

Koszulki męskie
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Mężczyźni w PIP są postawni,
wysportowani i umięśnieni
(65% z nich szczególnie dba
o rozwój mięśnia piwnego).

Wspomnienie
11 czerwca 2013 r. na cmentarzu paraﬁi Bożego Ciała w Poznaniu pożegnaliśmy Naszego Kolegę i Przyjaciela śp. Mieczysława Liszkowskiego,
starszego inspektora pracy. Urodzony 2 marca 1930 r. w Poznaniu, pracę zawodową rozpoczął w 1946 r. w Zakładach Przemysłu Metalowego „H. Cegielski Poznań”, gdzie pracował na stanowisku konstruktora, technologa oraz inspektora bhp. Od 1965 związany z inspekcją pracy. Początkowo nadzorował
zakłady branży metalowej jako inspektor pracy Związku Zawodowego Metalowców, a od 1981 r. aż do chwili przejścia na emeryturę w 1996 r. kontynuował pracę inspektorską w Państwowej Inspekcji Pracy. Był nauczycielem
i wychowawcą wielu pokoleń inspektorów pracy.
Zawsze uśmiechnięty, życzliwy, pełen optymizmu, wrażliwy na krzywdę
ludzką, chętny do pomocy innym w potrzebie. Pomimo przejścia na emeryturę nadal uczestniczył w spotkaniach, imprezach okolicznościowych i wycieczkach organizowanych przez OIP.
Żegnaj, Mieciu! Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.
Koleżanki i koledzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

IP 8/2013

I P 8/2013

31

3. Ujawnione nieprawidłowości
Ocenie poddano następujące obszary:
● bezpieczeństwo podczas ujeżdżania byka,
● czas pracy pilota szybowca i samolotu,
● bezpieczeństwo w transporcie kolejowym wąskotorowym,
● przewóz osób wodnymi środkami transportu (pontonami, żaglówkami, statkiem),
● obsługa zwierząt gospodarskich (koni rasy nizinnej),
● wypał węgla drzewnego,
● bezpieczeństwo w elektrowniach wodnych.
Ujawnione nieprawidłowości polegały głównie na braku
odpoczynku dobowego i tygodniowego, naruszone zostały
także przepisy o porze nocnej. Ponadto stwierdzono narażenie rajdowiczów na ponadnormatywny hałas w trakcie dyskotek i koncertów oraz na wydatek energetyczny powyżej
dopuszczalnych norm. Były także przypadki niewłaściwego
doboru środków ochrony indywidualnej nóg (zamiast trekkingów – klapki, koturny, sandały). Stwierdzono nadmierne

tracja uwagi na wykonywanej czynności tańca, brak instruktażu tanecznego, niewłaściwe operowanie kończynami dolnymi w streﬁe zagrożenia tanecznego, niewłaściwe tempo
tańca, niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej
nóg (buty na koturnie) oraz brak znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny rajdowej.

5. Najczęstsze przyczyny naruszeń
Ujawniono następujące przyczyny naruszeń:
● nieznajomość zasad obowiązujących w parkach narodowych (schodzenie ze szlaków, pozostawianie śmieci, deptanie trawników w celu zapozowania do zdjęcia),
● lekceważenie zagrożeń rajdowych (ignorowanie syndromu dnia drugiego).

6. Inne podjęte działania promocyjne
Wręczono 18 dyplomów osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się podczas rajdu, a także płyty promujące
Bieszczadzki Park Narodowy oraz albumy o Podkarpaciu.

Przykład efektu:
Uczestnik trasy nr II„Po wodzie i w podziemiu”, który zadeklarował także przelot szybowcem, po zwiedzeniu zapory
wodnej w Solinie tak zachwycił się oferowanymi w punktach
handlowych wyrobami regionalnymi i pięknem trasy, że celowo wydłużał odcinki do przejścia, chodząc raczej od lewej
do prawej niż na wprost. Jeden z kroków był jednak zbyt wydłużony i zakończył się stoczeniem ze zbocza, czego skutkiem było skręcenie nogi w kostce. Po założeniu opatrunku
uczestnik podjął dziarsko próbę dalszej wędrówki, jednak
zmuszony był skorzystać z pomocy kolegów, którzy z poświęceniem przenieśli go nawet przez rzekę. Po przeprawie
uczestnik spontanicznie powędrował za parą obcych turystów, pozostawiając zdezorientowanych kolegów i organizatorów w poważnej rozterce. Nie poinformował bowiem, że
stracił zainteresowanie zaproponowaną trasą i dalszą wędrówkę odbędzie sam. Kontynuował więc swoją wyprawę,
a po krótkiej drzemce na łonie bieszczadzkiej przyrody złapał okazję, którą dojechał na przystań w Solinie i statkiem
dotarł cały i prawie zdrowy do ośrodka.

9. Podsumowanie i wnioski
7. Dane liczbowe dotyczące zastosowanych
środków prawnych
Wydana została decyzja ustna skierowania uczestnika rajdu do szpitala (wykonana) oraz decyzja ustna skierowania
uczestnika rajdu do pokoju w związku z kontuzją nogi (decyzja nie została wykonana – uczestnik udał się do Sanoka
w celu zwiedzenia skansenu).
Ponadto wydano 3 decyzje ustne wstrzymania muzyki
i tańców o godzinie 4.00 z powodu przekroczenia najwyższego dopuszczalnego natężenia dźwięku.
Wstrzymano także ujeżdżanie byka ze względu na protesty bieszczadzkich organizacji prozwierzęcych.

Dziesięciomiesięczne przygotowania zostały zakończone.
Mimo włożonego nakładu pracy bieszczadzkiej przyrody nie
dało się okiełznać, czego skutkiem były zdarzenia opisane
w powyższym opracowaniu. Niemniej, oceniając skalę entuzjazmu uczestników i szerokość ich uśmiechów, można

stwierdzić, że rajd się podobał i czas spędzony w Bieszczadach będzie wspominany z sentymentem.
W celu jak najlepszej organizacji przyszłorocznego rajdu
wnioskujemy o podjęcie następujących działań:
● szczególne rozpropagowanie rajdu w jednostkach organizacyjnych najmniej licznie reprezentowanych poprzez wystosowanie imiennych zaproszeń i wręczenie upominków, np.
w postaci albumów ze zdjęciami z poprzednich rajdów;
● podawanie w komunikatach rajdowych dokładnych
wymiarów damskich koszulek oraz zobowiązanie jednego
reprezentanta w każdym okręgu do dokonania pomiarów
uczestników, by uniknąć niedopasowania ciała do koszulki;
● niedopuszczenie do sytuacji, by uczestnik rajdu sam
zorganizował wyprawę i zachęcał innych do wzięcia w niej
udziału;
● przed rozpoczęciem rajdu sprawdzenie bagażu uczestników w celu ustalenia, jakie zabrali środki ochrony indywidualnej nóg (niedopuszczalne: klapki, japonki, buty na obcasie i koturnie, a także pójście na szlak boso);
● zorganizowanie tańców na asfalcie jako powierzchni
bardziej sprzyjającej rozwinięciu efektownych ﬁgur tanecznych (poprzez brak poślizgu typowego dla parkietu).
Opracowali: Beata Salamon, Joanna Tokarska, Karolina
Dulkiewicz, Krzysztof Machowicz, Marek Popkiewicz
Autorzy zdjęć: Beata Salamon, Lidia Kolasa, Dorota Religa, Piotr Kopeć, Mariusz Bielski

8. Uzyskane efekty
narażenie na promieniowanie słoneczne oraz niezapoznanie
się z oceną ryzyka rajdowego.

4. Wypadki
Doszło do czterech zdarzeń wypadkowych: upadku podczas zejścia nad wodę, złamania nogi na imprezie powitalnej
oraz dwóch skręceń nóg (na szlaku „Po wodzie i w podziemiu” oraz na pożegnalnej imprezie grillowej).
Zespół organizatorów ustalił, że przyczynami w/w zdarzeń
były: stan psychoﬁzyczny spowodowany zmęczeniem i nagłą niedyspozycją ﬁzyczną, lekceważenie zagrożeń stwarzanych przez bieszczadzką przyrodę, niedostateczna koncen-
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W trakcie rajdu uzyskano następujące efekty:
● wycieńczenie 267 organizmów trudami bieszczadzkich
szlaków,
● zadowolenie 260 uczestników z przebiegu tras,
● satysfakcję 277 tancerzy na parkiecie i asfalcie (w tym
jednego tancerza z nogą w gipsie),
● śpiew 70 uczestników podczas wypraw traperskich, towarzyszący przewodnikowi grającemu na gitarze,
● wpływ ﬁnansowy 60 rajdowiczów na rozwój bieszczadzkich szybowisk,
● niezrzucenie przez byka jednego uczestnika,
● zorganizowanie przez jednego uczestnika dodatkowej
trasy.
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Dokończenie ze strony 36.

Śmierć w cukrowni

Rozpoczęli demontaż
pompy, nie sprawdziwszy, czy w układzie znajduje się medium – wystarczyło odkręcić korek
spustowy znajdujący się
w dolnej części obudowy
spiralnej pompy. Z instalacji sulfitacji soku
(od strony ssania) zaczął
wypływać gorący sok
(o temperaturze około 90oC) z prędkością
ok. 200 litrów na sekundę
pod ciśnieniem nacisku
słupa cieczy 14 metrów.

Zdemontowana pompa
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Stwierdzono również, że wskaźniki położenia zamknięcia zaworów po stronie ssania i tłoczenia, znajdujących się w układzie
pracy pompy cyrkulacyjnej, nie były zespolone z przekładnią przepustnicy (wskaźniki
te obracały się niezależnie od ruchu zwierciadła przepustnicy).
Nie pra wi dło wość ta zo sta ła usu nię ta
jeszcze trakcie prowadzonych czynności
kontrolnych. Powołano zespół, który ustawił i zamocował wskaźniki położenia przepustnic. W wyniku kontroli inspektor pracy
skie ro wał do pra co daw cy wy stą pie nie
z poleceniami usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości. Ponadto skierowano
do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa z art. 220 § 1 Kodeks karnego – w związku z nieprawidłowościami,
które doprowadziły do zdarzenia wypadkowego, a związane były z brakiem zabezpieczenia przepustnicy przed jej otwarciem (zmianą położenia zwierciadła); nieprawidłowym działaniem wskaźników położenia zwierciadeł w przepustnicach; wydaniem osobom poszkodowanym pisemnego zezwolenia na demontaż pompy cyrkulacyjnej w układzie sulfitacji soku bez
potwierdzenia w nim odcięcia dopływu
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Śmierć w cukrowni
Brak zabezpieczenia
przepustnicy, nieprawidłowe działanie wskaźników położenia zwierciadeł w przepustnicach,
nieprzestrzeganie i nieznajomość procedur
obowiązujących w zakładzie, brak komunikacji
i przepływu informacji
między pracownikami
oraz rutyna osób przeprowadzających naprawę pompy cyrkulacyjnej – to wszystko doprowadziło do wypadku,
w wyniku którego śmierć
poniosło dwóch pracowników jednej z cukrowni
w województwie mazowieckim.

Dzień przed tragedią rozpoczęły się w cukrowni problemy techniczne z pompą cyrkulacyjną ALHSTARUP typ A firmy SULZER,
znaj du ją cą się w ukła dzie sul fi ta cji.
W związku z tym podjęto decyzję o jej wyłączeniu i podłączeniu pompy rezerwowej.
Mistrz utrzymania ruchu polecił pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku elektromontera sprawdzenie układu sterowania
i zasilania uszkodzonej pompy. W celu doprowadzenia do poprawnego funkcjonowania układu sulfitacji zmieniono nastawy
czasu rozruchu pompy oraz dopuszczono
do niej czynnik w postaci gorącego soku.
Podjęte czynności nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Urządzenie nadal nie
działało prawidłowo. Kierownik zmiany wydał polecenie, aby wyłączono sprawdzaną
pompę i ponowne załączono układ rezerwowy. Pracownicy zamknęli przepustnice.
Po wykonaniu tej operacji udali się do sterowni głównej. Nikomu nie przekazali informacji o zamknięciu przepustnic, nie pozostawili przy nich śladu po dokonaniu tej
czynności, nie zabezpieczyli również w jakikolwiek inny sposób zaworów przed odkręceniem przez nieupoważnione osoby.

Wskaźnik położenia zamknięcia zaworu

Kierownik zmiany zadecydował wówczas
o zastosowaniu procedury izolacji, tj. odcięcia dopływu do pompy medium w postaci gorącego soku oraz odłączenia zasilania elektrycznego. Poinformował mistrza
utrzymania ruchu o konieczności naprawy
pompy. Do przeprowadzenia remontu wyznaczono dwóch doświadczonych pracowników działu utrzymania ruchu, posiadających ponad 20-letni staż pracy na tym stanowisku w zakładzie. Kierownik zmiany
i mistrz utrzymania ruchu wystawili pisemne zezwolenie na podjęcie prac remontowych pompy, tzw. formularz izolacji. Potwierdzono w nim „założenie” izolacji elektrycznej (odcięcie pompy od zasilania elektrycznego); nie potwierdzono natomiast
podpisem fizycznego „założenia” izolacji
technologicznej (odcięcia dopływu medium w postaci gorącego soku). Na podstawie niekompletnego dokumentu dwaj poszkodowani pracownicy przystąpili do prac
naprawczych pompy. Rozpoczęli demontaż pompy, nie sprawdziwszy, czy w układzie znajduje się medium – wystarczyło
odkręcić korek spustowy znajdujący się
w dolnej części obudowy spiralnej pompy.
Z instalacji sulfitacji soku (od strony ssania)
zaczął wypływać gorący sok (o temperaturze około 900C) z prędkością ok. 200 litrów
na sekundę pod ciśnieniem nacisku słupa
cieczy 14 metrów. W wyniku doznanych
oparzeń dwaj pracownicy zmarli po przewiezieniu do szpitala.
Prowadzący czynności kontrolne inspektor pracy ustalił, iż w trakcie prac remontowych zawór odcinający dopływ gorącego
soku do pompy po stronie ssania pozostawał otwarty. Wskaźnik sygnalizujący usytuowanie zwierciadła przepustnicy błędnie
wskazywał jej położenie (wskaźnik ustawiony w pozycji „zamknięte”, tymczasem
zawór był maksymalnie otwarty).
Dokończenie na stronie 34.

