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Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 26 lipca br. w siedzibie parlamentu przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy z uwzględnieniem branży budowlanej,
a także informację PIP w sprawie dyskryminacji za względu na płeć w miejscu pracy.
Oba materiały zaprezentowała Halina Tulwin – dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy. Podsumowując działania kontrolne PIP w 2012 r. w zakresie rozliczania czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia, stwierdziła, że najwięcej ujawnionych przez inspektorów pracy uchybień dotyczyło określania w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu systemów czasu pracy, rozkładów czasu
pracy i okresów rozliczeniowych. Niepokojąca była utrzymująca się wciąż na wysokim poziomie skala nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, ponieważ przekłada
się to na prawidłowość ustalania wynagrodzenia pracownika
i innych przysługujących mu świadczeń związanych z pracą.
Z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom stwierdzanych
nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy, w ubiegłym roku inspekcja zintensyﬁkowała kontrole ukierunkowane wyłącznie na weryﬁkację kwestii płacowych. Szczególną uwagą objęto sektory budowlany i bankowy.
Głównym problemem – oprócz niewypłacania wynagrodzenia za pracę – była nieterminowa wypłata wynagrodzeń. Często

w Krakowie
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O bezpieczeństwie w gospodarstwach rolnych
Stan bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych był jednym z tematów obrad
Rady Ochrony Pracy 27 sierpnia br. w gmachu Sejmu. Omawiano materiał przygotowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Zabierając głos w dyskusji, dyrektor Departamentu Prewencji
i Promocji GIP Krzysztof Bielecki poinformował, że w roku
ubiegłym w ramach działalności prewencyjnej na rzecz rolnictwa indywidualnego pracownicy PIP przeprowadzili ponad 6,2
tys. wizytacji gospodarstw rolnych, podczas których oceniono
stan bezpieczeństwa pracy u blisko 10 tys. rolników. Najczęściej
stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: ogólnego nieporządku w gospodarstwach, niewłaściwego przechowywania maszyn, użytkowania niebezpiecznych drabin i rusztowań, nieprawidłowego stanu instalacji i urządzeń elektrycznych. Pracownicy PIP wizytujący gospodarstwa zaobserwowali także 427 przypadków pracy dzieci, z czego 101 dotyczyło wykonywania prac

Urlop w oddziale przedszkolnym
Wyraźnym przykładem braku spójności obowiązujących przepisów oświatowych, tj. ustawy o systemie
oświaty oraz Karty Nauczyciela, jest problematyka
udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom
wychowania przedszkolnego, którzy realizują swoje
obowiązki w oddziale przedszkolnym utworzonym
w szkole podstawowej.

dochodziło również do niewypłacania wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych oraz niewypłacania ekwiwalentu
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
W wyniku działań kontrolnych w 2012 r. wyegzekwowano
kwotę 104,2 mln zł należności tytułem niewypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy na rzecz 140,8
tys. pracowników. W sektorze budowlanym było to odpowiednio 1,4 mln zł na rzecz 2 tys. pracowników.
Przedstawiając drugą z przedkładanych posłom informacji,
Halina Tulwin podkreśliła, że działalność kontrolna inspektora
pracy w zakresie problematyki dyskryminacji jest bardzo ograniczona, ponieważ inspektor, jako organ Państwowej Inspekcji
Pracy, nie został ustawowo umocowany do rozstrzygania spraw
z tego zakresu. Inspekcja koncentruje się więc na działaniach
o charakterze prewencyjno-informacyjnym prowadzonych
w obszarze równego traktowania i niedyskryminacji.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Mariusz
Błaszczak, uczestniczyły: Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy i Małgorzata Kwiatkowska – zastępca głównego inspektora pracy.

wzbronionych młodocianym, a 267 wiązało się z przebywaniem
dzieci w streﬁe bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia.
W celu dotarcia do większej grupy odbiorców oraz zwiększenia
efektywności działań prewencyjnych w rolnictwie inspekcja pracy w roku bieżącym zainicjowała 3-letnią kampanię informacyjno-promocyjną pod nazwą„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Nadrzędnym celem kampanii jest dążenie
do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony
zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.
W posiedzeniu uczestniczyli: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i Leszek Zając, zastępca głównego inspektora
pracy.

Okładka: Stocznia „Remontowa” S.A.
Dziękujemy za udostępnienie zdjęcia
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Wizytacje żniwne

Wiadomości
nie tylko z kraju

OIP Katowice W ramach ogólnopolskiej kampanii „Szanuj życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” od 7 do 9 sierpnia br.
Tomasz Urban, kierownik Sekcji Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, wspólnie z Ewą Bryl z KRUS w Rybniku przeprowadzili wizytacje 12 gospodarstw rolnych oraz 9 wizytacji polowych na terenie powiatu rybnickiego. Zwracali uwagę
rolników na najczęściej występujące nieprawidłowości podczas
eksploatacji kombajnów zbożowych, ciągników i przyczep oraz
innych maszyn używanych w czasie żniw. Rolnicy otrzymali mate-

Dla bezpieczeństwa na budowach
W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu odbyło się 4 lipca br. spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami koordynatorów ds. bhp, świadczących pracę na dolnośląskich budowach. Zainaugurowało ono planowany cykl warsztatów szkoleniowych przeznaczonych dla tej grupy zawodowej, bezpośrednio zainteresowanej
tematyką bezpieczeństwa pracy na budowach. Wiodącym tematem warsztatów,
które zostały przygotowane i poprowadzone przez nadinspektora pracy Jarosława Głowackiego, była rola szkoleń pracowników w dziedzinie bhp w tworzeniu
systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy na budowie. Udział w spotkaniu
wzięły 22 osoby, w tym 2 członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Przyszłość społecznej inspekcji pracy
Przedstawiciele OIP w Warszawie wzięli udział w debacie poświęconej funkcjonowaniu społecznej inspekcji pracy w zakładach, zorganizowanej 11 lipca br. przez
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli pracodawcy, związkowcy z NSZZ „Solidarność” oraz społeczni inspektorzy
pracy, podsumowano 30-lecie obowiązywania ustawy o społecznej inspekcji pracy, zastanawiano się przede wszystkim nad obecną rolą tego organu w zakładach
pracy. Przedstawiciele pracodawców sygnalizowali konieczność nowelizacji ustawy i dostosowania jej do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju. Z kolei
strona związkowa i inspektorzy pracy podkreślali znaczenie społecznej kontroli
warunków pracy. Debata „Co dalej ze społeczną inspekcją pracy?” zapoczątkowała konsultacje z partnerami społecznymi, które będą kontynuowane podczas obrad Komisji Trójstronnej.

riały promocyjne oraz wydawnictwa PIP.
Zorganizowano też konkurs „Bezpieczna praca podczas żniw 2013”, w którym
wyłoniono trzy gospodarstwa mające
największe osiągnięcia we wdrażaniu
tzw. bezpiecznych postaw.
OIP Lublin Specjaliści z OIP w Lublinie
wizytowali żniwne prace polowe w indy wi du al nych go spo dar stwach rol nych m.in. w okolicach Łęcznej, Rozkopaczewa, Kocka, Cycowa i Ostrowa Lubelskiego. Sprawdzali stan techniczny
maszyn i pojazdów rolniczych, przestrzegali przed wypadkami przy pracy,
przedstawiając okoliczności ostatnich
takich zdarzeń na terenie Lubelszczyzny. W trakcje spotkań z rolnikami rozdawano broszury przedstawiające najważniejsze zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy. Najmłodsi otrzymali

6 gmin: Nowogrodziec, Siekierczyn,
Gromadka, Węgliniec, Świerzawa i Bolków. Rolnicy informowani byli o zagrożeniach wynikających z wykonywania
codziennych obowiązków. Szczególną
uwagę zwracano na pracę dzieci w gospodarstwach rolnych oraz ich przebywanie w strefie niebezpiecznej podczas żniw. W czasie wizytacji najczęściej stwierdzano niewłaściwy transport płodów rolnych oraz brak osłon
ruchomych elementów maszyn, w tym
wa łów prze gu bo wo -te le sko po wych
i bocznych osłon przy kombajnach.
Oddział w Pile Inspektor pracy Zbigniew Ćwikła z Oddziału PIP w Pile
przeprowadził wspólnie z inspektorem KRUS w Czarnkowie 21 wizytacji
prac żniwnych na polach rolników indywidualnych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Dotyczyły one stanu technicznego maszyn i urządzeń
eksploatowanych podczas żniw oraz
bez pie czeń stwa dzie ci prze by wa ją cych na po lach. Stwier dzo no, że
na polach jest coraz więcej nowych
maszyn rolniczych, tj. ciągników, pras,
kombajnów zbożowych oraz opryskiwaczy, co powoduje, że praca związana z ich obsługą jest bezpieczniejsza.
Spotkano się z przypadkami niewła-

Pożegnanie
12 lipca odszedł od nas, w wieku 57 lat, kolega

Zbigniew Agurkiewicz
W 1982 r. ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie z tytułem magister inżynier mechanik, jednak jego życiową pasją były komputery. Podczas pracy zawodowej, najpierw w Zakładzie Techniki Próżniowej, potem
w Zakładzie Techniki Medycznej i Pomorskim Centrum Techniki Medycznej
MEDEN w Koszalinie, brał udział we wdrażaniu informatyki w zakładach.
Tworzył oprogramowanie technicznego przygotowania produkcji, montował sieci komputerowe dla aparatury medycznej, prowadził serwisy sprzętu i nadzór informatyczny. Rozwijał swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach
i szkoleniach, w tym w Niemczech i w Szwajcarii.
Od 1 maja 1996 r. zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku informatyka-programisty. Pracował początkowo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Koszalinie, a po zmianie struktury organizacyjnej – w koszalińskim oddziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, jako starszy programista.
Pozostanie w naszej pamięci jako ciepły i serdeczny kolega, który nikomu
nie odmówił pomocy i wsparcia nie tylko w pracy, ale również w sprawach
prywatnych. Uznanie kierownictwa zdobył poprzez sumienne wykonywanie zadań i samodyscyplinę oraz realizowanie pasji w pracy. Wcielał w życie
pomysły, projektując łatwe do wdrożenia systemy komputerowe.
Pokonała go ciężka, nieuleczalna choroba. Z wielkim żalem przyjęliśmy
wiadomość o jego śmierci. Będzie nam go brakowało. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jacka Zalewskiego
Inspekcja na Master Truck
OIP w Opolu był jednym z patronów honorowych IX Międzynarodowego Zlotu
Ciężarowych Pojazdów Tunigowanych „Master Truck”, który odbywał się w lipcu br.
w Polskiej Nowej Wsi. Pracownicy OIP udzielali porad prawnych uczestnikom imprezy, a także promowali kampanię „Czas pracy a wypadki drogowe”. Punkt informacyjny inspekcji odwiedziło kilkuset kierowców – uczestników zlotu, a także gości odwiedzających tereny wystawy. Wszystkie zainteresowane osoby otrzymały
broszury i ulotki poświęcone przepisom prawa o czasie pracy kierowców oraz pozostałym zagadnieniom prawa pracy. Na tegoroczny Master Truck zjechało ponad 200 samochodów z całej Europy.
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opa ski i ka mi zel ki od bla sko we, gry
planszowe oraz inne gadżety.
Oddział w Je le niej Gó rze Od dział
wrocławskiego OIP-u prowadził wizytacje prac żniwnych oraz gospodarstw
rolników indywidualnych na terenie
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inspektora pracy, wieloletniego pracownika Głównego Inspektoratu Pracy,
cenionego specjalisty w dziedzinie legislacji, współtwórcy i konsultanta
licznych aktów prawnych z zakresu prawa pracy i działalności Państwowej
Inspekcji Pracy.
ściwego stanu technicznego eksploatowanych maszyn. Nie odnotowano
wykonywania przez dzieci prac dla
nich wzbronionych oraz ich przebywania w strefie bezpośredniego zagrożenia.
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Kierownictwo i pracownicy
Głównego Inspektoratu Pracy
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Po harcersku o bezpieczeństwie w rolnictwie

Zmasowane kontrole

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, w ramach kampanii „Szanuj
życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie
rolnym”, zorganizowali w lipcu bieżącego
roku trzy spotkania
z uczestnikami obozu
harcerskiego w miejscowości Bałdy Piec
nad jeziorem Gim.
Wzięło w nich udział
ponad 120 dzieci
z terenów wiejskich,
w wieku 6-12 lat.

Największa obecnie inwestycja na terenie
Poznania – budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (dworca PKP
i PKS), a także licznych galerii handlowych,
usługowych, gastronomicznych, parkingów – wkroczyła w decydującą fazę. Dziesiątki firm wykonawczych, setki pracowników, zróżnicowany front robót sprawia, że
kontrola zagadnień bezpieczeństwa pracy
oraz legalności zatrudnienia wymaga
od inspektorów pracy niestandardowego
podejścia.
Wprawdzie przez cały okres budowy inspektorzy pracy
przeprowadzali tam kontrole, jednak ogromny obszar budowy (sama powierzchnia budynków przekracza 5 hektarów),
a także duże nasilenie robót spowodowało podjęcie przez
okręgowego inspektora pracy decyzji o przeprowadzeniu
zmasowanej kontroli tej budowy. Duża liczba zatrudnionych
pracowników, wykonawców i podwykonawców (ponad
3 tys.) sprawia, że przeprowadzenie kontroli przez jednego
lub dwóch inspektorów pracy nie daje szans na szczegółowe
sprawdzenie poszczególnych podmiotów wykonujących
pracę na budowie. Tym razem do kontroli przystąpiło 9 inspektorów pracy, którzy 23 lipca br. wkroczyli na teren budo-

wy. Skontrolowano łącznie 22 ﬁrmy zatrudniające łącznie
ponad 600 pracowników i osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
Przeprowadzone kontrole ujawniły szereg nieprawidłowości. Nie wykryto przypadków nielegalnego zatrudnienia, odnotowano natomiast 9 sytuacji wykonywania robót budowlanych z naruszeniem obowiązujących przepisów bhp. Pozostałe naruszenia dotyczyły m.in. wykonywania prac na wysokości bez wymaganych zabezpieczeń, a także odnotowano
3 przypadki nieodprowadzenia składek na Fundusz Pracy.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy nałożyli 4 mandaty na łączną kwotę 3600 zł. Ponadto skierowali
do sądu 3 wnioski o ukaranie. Przeprowadzone zmasowane
kontrole mają także duże znaczenie prewencyjne. Obecność
inspektorów na budowie zawsze mobilizuje do stosowania
wysokich standardów bhp przez pracowników i osoby kierujące pracownikami.
Inspektorzy pracy pozytywnie ocenili działania na terenie
budowy inwestora, ﬁrmy TRiGranit Development Polska Sp.
z o. o., która w celu wyeliminowania przypadków nielegalnego zatrudnienia przez podwykonawców wprowadziła bezwzględny obowiązek wyposażenia wszystkich osób przebywających na budowie w imienne identyﬁkatory ze zdjęciem.
Ponadto pracownicy ochrony wyrywkowo kontrolują osoby
przebywające na budowie, a także wszystkie osoby wchodzące na teren budowy.
Tekst i fot.: Jacek Strzyżewski
OIP Poznań
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W czasie tych spotkań
omawiano między innymi
prace szczególnie niebezpieczne, których nie wolno
powierzać dzieciom do lat
16, a także zagrożenia wynikające z przebywania w pobliżu
prowadzonych prac polowych
i związane z hodowlą zwierząt gospodarskich oraz niebezpieczeństwa występujące podczas
zabaw na terenie gospodarstwa (maszyny, podwórze gospodarstwa, warsztat mechaniczny). Poruszono również temat

miejsc niebezpiecznych, które znajdują się
w gospodarstwach rolnych (szamba, zbiorniki technologiczne, magazyny środków
ochrony roślin, nawozów itp.), zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
oraz numerów alarmowych do
służb ratunkowych.
Pracownicy inspekcji pracy przeprowadzili ponadto
trzy konkursy dotyczące
wiedzy o zagrożeniach
w rolnictwie. Dzieci, które
zdobyły największą liczbę
punktów, otrzymały nagrody rzeczowe (sprzęt
sportowy, różnego rodzaju gry, paski odblaskowe, kaski do jazdy
na rowerze itp.), ufundowane przez OIP
w Olsztynie. Pozostałym
uczestnikom
wręczono wydawnictwa i gadżety dotyczące kampanii PIP
„Szanuj życie! Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”.
Tekst i fot.: Jacek Żerański
OIP Olsztyn

Paweł Nowak

Prawo

Urlop w oddziale przedszkolnym

Zagadnienia związane
z urlopem wypoczynkowym nauczycieli w praktyce wywołują wiele problemów. Wynika to
głównie z niejasnych
uregulowań prawnych.
Takim wyraźnym przykładem braku spójności
obowiązujących przepisów oświatowych, tj.
ustawy o systemie
oświaty oraz Karty Nauczyciela, jest problematyka udzielania urlopu wypoczynkowego
nauczycielom wychowania przedszkolnego, którzy realizują swoje obowiązki w oddziale przedszkolnym utworzonym
w szkole podstawowej.
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Rodzi się w tym przypadku pytanie, jaki
wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi
pracującemu w oddziale przedszkolnym
działającym na terenie szkoły. Czy ma on
prawo do 35-dniowego urlopu, jak nauczyciel przedszkola, czy do urlopu w takim wymiarze jak nauczyciel w szkole podstawowej. Zadaniem niniejszego artykułu jest
próba udzielenia odpowiedzi na to problematyczne pytanie.

Placówka feryjna i nieferyjna
Na wstępie warto podkreślić, że w przypadku nauczycieli, a ściślej rzecz ujmując – miejsca ich zatrudnienia, występują
dwie kategorie urlopu wypoczynkowego.
Pierwsza dotyczy nauczycieli zatrudnionych
w placówce, w której przewidziano ferie letnie i zimowe, czyli w placówce feryjnej. Druga obejmuje nauczycieli zatrudnionych
w placówkach nieferyjnych, w których nie
przewidziano ferii letnich i zimowych.
Nauczyciele, którzy nawiązali stosunek
pracy ze szkołą feryjną, mają – zgodnie
z treścią art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela – prawo do urlopu wypoczynkowego
w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii letnich i zimowych oraz w czasie ich
trwania. Z kolei, według art. 64 ust. 3 Karty
Nauczyciela, zatrudnieni w szkołach nieferyjnych mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych
i w czasie ustalonym w planie urlopów.
Skąd zatem biorą się wątpliwości co
do wyboru właściwej kategorii urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela wychowania przedszkolnego wykonującego pracę
w oddziale przedszkolnym utworzonym
w szkole podstawowej? Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim, o czym
wspomniałem na wstępie, brak spójności

w przepisach oświatowych. Sytuacja ta
wpłynęła na powstanie w tej materii luki
prawnej. Kolejnym faktem wpływającym
na brak jednolitego stanowiska jest występowanie rozbieżnych opinii prawnych, tworzonych nierzadko na bazie wyrażonego
w tej sprawie stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyjaśnienia przedmiotowe resortu stanowią swoiste „zdanie odrębne” do większości stanowisk wypowiadanych w omawianej materii, gdyż oparte są
na innej wykładni. Dlatego też istotne dla
udzielenia odpowiedzi na kluczowe pytanie
jest wskazanie odpowiedniego punktu odniesienia. I w mojej ocenie właściwym jest
ten, który opiera się na formalnoprawnym
interpretowaniu obowiązujących przepisów prawa oświatowego (wykładnia literalna), a skupia się on na prawach i obowiązkach stron stosunku pracy.
W myśl art. 3 Kodeksu pracy pracodawcą
jest jednostka organizacyjna, choćby nie
posiadała osobowości prawnej, a także
osoba ﬁzyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Pracodawcą dla nauczyciela
wychowania przedszkolnego w oddziale
przedszkolnym utworzonym w szkole podstawowej jest owa szkoła. Z całą stanowczością należy więc stwierdzić, iż nauczyciel jest pracownikiem szkoły podstawowej, a więc placówki feryjnej. Jeśli tak, to
należy stosować doń wszystkie uprawnienia, jakie ustawodawca przewidział dla nauczycieli zatrudnionych w takich placówkach, między innymi kwestie związane
z urlopem wypoczynkowym. Nieistotny
jest przy tym fakt, że co do zasady nauczyciele wychowania przedszkolnego zatrudnieni są w przedszkolach, a więc w placówkach nieferyjnych, i korzystają z krótszego, 35-dniowego urlopu wypoczynkowego, albowiem wychowanie przedszkolne
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jest realizowane m.in. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
o czym stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Oddział przedszkolny stanowi integralną część szkoły podstawowej.
Wspomniane przepisy odnoszą się do miejsca zatrudnienia nauczyciela, które automatycznie wpływa na uprawnienia pracownicze, w tym uprawnienia urlopowe.
Brak jest podstaw prawnych do różnicowania pozycji nauczycieli zatrudnionych
w szkole podstawowej w kontekście
uprawnień urlopowych. W każdym przypadku jest to pracownik placówki feryjnej
i nie ma znaczenia, czy szkoła podstawowa
ma w swojej strukturze organizacyjnej wydzielony oddział przedszkolny, czy stanowi
„typową” szkołę podstawową.

Stanowisko ministerstwa
Resort edukacji wyraził w omawianej kwestii zdanie odrębne, z którego wynika, iż nauczyciel wychowania przedszkolnego
w utworzonym w szkole podstawowej oddziale przedszkolnym korzysta z takich samych uprawnień urlopowych jak nauczyciel
przedszkola, a więc z 35-dniowego urlopu
wypoczynkowego. MEN prezentuje stanowisko należące do mniejszości. Dla resortu
istotą jest, że w świetle uregulowań zawartych w ustawie o systemie oświaty oddział
przedszkolny nie wchodzi w skład struktury
organizacyjnej szkoły podstawowej. W mojej
ocenie trudno jest przyjąć taką argumentację za w pełni wystarczającą, aby uznać, że
nauczycielowi wychowania przedszkolnego
przysługuje 35-dniowy urlop wypoczynkowy. Nie oddaje to bowiem całości problemu,
który wciąż nie jest prawnie rozwiązany.
Punktem odniesienia dla resortu w omawianym zagadnieniu nie jest miejsce zatrudnienia nauczyciela, o czym pisałem wcześniej,
tylko specyﬁka organizacji pracy i nauczania
w szkołach i w placówkach oświatowych.
Dlatego stoję na stanowisku, że właściwym
jest udzielanie nauczycielowi wychowania
przedszkolnego w utworzonym w szkole
podstawowej oddziale przedszkolnym urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii letnich i zimowych
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oraz w czasie ich trwania, czyli należy go
traktować w uprawnieniach urlopowych jak
nauczyciela feryjnego. Praktyka większości
szkół potwierdza słuszność takiego rozwiązania. Przemawia za tym wiele argumentów,
a wśród nich te najważniejsze: nauczyciel
oddziału przedszkolnego ma umowę ze
szkołą a nie z przedszkolem, jest pracownikiem szkoły, nie przedszkola. Trudno z tym
polemizować. Nie zapominajmy, że wszelkie
uprawnienia pracownicze, w tym uprawnienia urlopowe, płyną z racji nawiązanego stosunku pracy, a nie z organizacji pracy, obowiązków służbowych, które w przypadku
branży zawodowej nauczycieli należą do
szczególnych.
Na marginesie jedynie wspomnę, że każda interpretacja zawiera w sobie argumenty, nad którymi warto się zastanowić i głębiej je przeanalizować. Jednak żadne stanowisko, czy to sporządzone na bazie poglądu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
czy w oparciu o wykładnię literalną obowiązujących przepisów, nie wypełni istniejącej luki prawnej, bo z nią mamy tutaj niewątpliwie do czynienia. Uczynić to może
ustawodawca, nowelizując przepisy ustawy o systemie oświaty i Kartę Nauczyciela,
lub orzeczenie sądu, które zostanie wydane w indywidualnej sprawie na skutek
wniesionego przez nauczyciela powództwa sądowego.
specjalista Paweł Nowak
OIP Katowice, Oddział w Zawierciu

Główny Inspektor Pracy
w grudniu 2010 roku skierował do Ministerstwa
Edukacji Narodowej wystąpienie w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.) poprzez jednoznaczne określenie statusu oddziału przedszkolnego.

Źródła:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z późn. zm.);
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.);
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.);
Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2009 r. w sprawie
nauczycieli zatrudnionych w oddziałach
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych (www. men. gov. pl).
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Radosław Zajączkowski

Z inspektorskiej praktyki

Fałszerstwo i inne przestępstwa

Inspektor pracy z Oddziału PIP w Ełku przeprowadził kontrolę pracodawcy, mającego siedzibę w powiecie piskim. Kontrola była następstwem skargi pracownika Jarosława W.,
który na placu budowy
uległ wypadkowi
przy pracy – spadł ze
schodów, w wyniku czego złamał kość biodrową. Pracownik twierdził,
że pracodawca nie sporządził protokołu powypadkowego oraz nie
odprowadzał składek
na ubezpieczenie
społeczne, w związku
z czym poszkodowany
nie otrzymał zasiłku
chorobowego.
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W toku czynności kontrolnych inspektor
pracy przesłuchał skarżącego, który zeznał,
że do wypadku doszło, kiedy przenosił piłę
do cięcia betonu z baraku socjalnego
na plac budowy. Pracownik potknął się
i spadł ze schodów, wskutek czego doznał
wspomnianych obrażeń.
Według jego zeznań, pracodawca Henryk Z., który widział zdarzenie, kazał mu
usiąść i poczekać, a sam dopilnował, by ludzie wrócili na stanowiska pracy. Po upływie około pół godziny zawiózł poszkodowanego na izbę przyjęć jednego z warszawskich szpitali. Tam pracownikowi
udzielono pierwszej pomocy i wykonano
niezbędne badania. Po stwierdzeniu złamania talerza kości biodrowej, lekarz z izby
przyjęć zalecił poszkodowanemu trzy tygodnie leżenia w domu, a potem zgłoszenie się do poradni chirurgicznej. Po kilku
godzinach karetka odwiozła pracownika
na stancję w Warszawie, gdzie mieszkali
wszyscy pracownicy wykonujący prace
na tej budowie. Jak zeznał skarżący, następnego dnia na stancję przyjechał pracodawca i przywiózł mu do podpisania notatkę, że do wypadku doszło z jego winy. Pracownik podpisał to oświadczenie, ponieważ chciał „mieć to z głowy”.
Z zeznań poszkodowanego wynikało, że
nie przebywał na urlopie bezpłatnym od
1 do 10 kwietnia 2012 r. (do wypadku doszło 11 kwietnia) i od 14 do 30 kwietnia 2012
r. (terminy te wynikały z zestawienia urlopów przedłożonego inspektorowi przez
pracodawcę). Poszkodowany stwierdził ponadto, że przed Świętami Wielkanocnymi (25.04.2012) pracował na budowie w Warszawie i nie podpisywał żadnych wniosków
o urlop bezpłatny. Dodał jednak, że kilka lat

temu pracodawca kazał jemu oraz innym
pracownikom podpisać się in blanco w zeszycie. Na budowie pracowało wtedy ok. 20
osób i każdy złożył podpis na oddzielnej
stronie w zeszycie.
Z kolei pracodawca oświadczył na piśmie,
że potwierdza wszystkie urlopy bezpłatne
skarżącego udzielone w latach 2011-2012.
Oświadczenie opatrzone było pieczęcią
i podpisem pracodawcy oraz prawdopodobnym podpisem poszkodowanego. Ten
jednak powtórzył, że nie występował
o urlop bezpłatny i nie podpisywał wniosków urlopowych. Pracodawca przedłożył
inspektorowi pracy zestawienie urlopów
bezpłatnych poszkodowanego za lata 20112012. Wynikało z niego, że pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym prawie przez
cały 2011 rok, z wyjątkiem 30 dni (pracował
po 2-3 dni w każdym miesiącu). Podobnie
było w roku 2012. Według przedstawionego
przez pracodawcę zestawienia pracownik
przebywał na urlopie bezpłatnym prawie
cały styczeń, luty i marzec (w ciągu tych
trzech miesięcy przepracował jedynie 8 dni),
a w kwietniu pracował tylko w dniach 11-13
kwietnia.
Inspektor pracy wystąpił do inspektoratu
ZUS w Ełku z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej zgłoszenia skarżącego
do ubezpieczenia społecznego. W tym samym dniu uzyskał odpowiedź, z której wynikało, że pracownik został zgłoszony do
ubezpieczenia od 1 kwietnia 2012 roku i nie
wyrejestrowano go. Inspektor pracy ponownie zwrócił się do ZUS z pismem dotyczącym okresów bezskładkowych skarżącego. Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, że
w okresie 1-10 oraz 14-30 kwietnia 2012 roku, przebywał on na urlopie bezpłatnym,
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a od 12 maja do 13 czerwca 2012 roku otrzymywał wynagrodzenie za czas niezdolności
do pracy z powodu choroby.
W trakcie kontroli inspektor ustalił ponadto, że skarżący zatrudniony jest w ﬁrmie budowlanej na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony od 1 kwietnia 2004 roku, na stanowisku pracownika budowlanego. Pracodawca nie okazał inspektorowi
pracy podań Jarosława W. o urlopy bezpłatne. Oświadczył natomiast, że pracownik nie
dostarczył mu zwolnienia lekarskiego od 11
kwietnia do 11 maja 2012 roku. Z odpowiedzi udzielonej przez ZUS również nie wynikało, aby pracownik przebywał w tym okresie na zwolnieniu lekarskim.
Pracodawca przedłożył inspektorowi protokół dotyczący wypadku z dnia 11 kwietnia 2012 roku, który został podpisany przez
niego, a także przez poszkodowanego Jarosława W. oraz Michała Z. – inspektora bhp
(syn pracodawcy). Z treści protokołu wynikało, że do zdarzenia doszło 11 kwietnia 2012 roku o godzinie 6:55, po pięciodniowej przerwie świątecznej. Pracownik
Jarosław W. znosił piłę do cięcia betonu
na plecach. Nagle potknął się, upuścił piłę
i przewrócił się na schody. W protokole znajdował się zapis, że należało spuścić piłę po linie z góry oraz że nikt nie wydawał poszkodowanemu polecenia zniesienia piły, a więc
sam podjął taką decyzję, wbrew przepisom
bhp. Przedstawiony inspektorowi protokół
nie spełniał wymogów protokołu powypadkowego. Miał właściwie formę notatki spisanej na okoliczność zdarzenia. Pracodawca
twierdził, że zdarzenie nie było wypadkiem
przy pracy, ponieważ doszło do niego
przed rozpoczęciem pracy i poza terenem
budowy (w pobliżu baraków socjalnych). Inspektor otrzymał od pracodawcy oświadczenia sześciu innych pracowników dotyczące wypadku, z których wynikało, że pracę
rozpoczęto o 7:00, a do wypadku doszło
o 6:45. Pracownicy ci potwierdzali również,
że wypadek miał miejsce poza terenem budowy, a poszkodowany sam podjął decyzję
wbrew przepisom bhp.
W opinii inspektora pracy pracodawca nie
podjął działań przewidzianych w przepisach
prawa, polegających na powołaniu zespołu
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powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn zaistniałego zdarzenia
i sporządzeniu protokołu powypadkowego.
W wyniku kontroli inspektor pracy wydał
między innymi decyzję nakazującą ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.

Zawiadomienie do prokuratury
i wyrok sądu
Po zakończeniu kontroli inspektor skierował do Prokuratury Rejonowej w Piszu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przez pracodawcę Henryka Z. następujących przestępstw:
● określonego w art. 221 Kodeksu karnego, polegającego na niedopełnieniu obowiązku sporządzenia lub przedstawienia
wymaganej dokumentacji związanej z wypadkiem pracownika Jarosława W.,
● z art. 218 § 1a k. k., polegającego na złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw
pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, poprzez
wykazywanie ﬁkcyjnych urlopów bezpłatnych Jarosława W. w latach 2011-2012 roku,
co skutkowało nieopłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne,
● z art. 270 § 1 k. k., polegającego na podrobieniu oświadczenia Jarosława W., dotyczącego urlopów bezpłatnych i użyciu tego
dokumentu jako autentycznego.
Prokuratura Rejonowa w Piszu po przeprowadzeniu postępowania skierowała
do sądu akt oskarżenia przeciwko Henrykowi Z. 31 stycznia 2013 roku sąd wydał wyrok
w postępowaniu nakazowym, w którym
uznał Henryka W. za winnego popełnienia
czynów określonych w art. 221, 218 § 1a
oraz art. 270 § 1 k. k. i wymierzył mu karę
łączną grzywny w wysokości 100 stawek
dziennych po 30 zł.
Ponadto w przedmiotowej sprawie postępowanie prowadzi inspektorat ZUS w Ełku,
na skutek skargi wniesionej przez Jarosława
W., dotyczącej zapłaty należnych składek
na ubezpieczenia w okresie 656 dni zatrudnienia, wykazanych w świadectwie pracy jako bezskładkowe.
st. inspektor Radosław Zajączkowski
OIP Olsztyn, Oddział w Ełku

W opinii inspektora pracy
pracodawca nie podjął działań
przewidzianych w przepisach
prawa, polegających na powołaniu zespołu powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn zaistniałego zdarzenia i sporządzeniu protokołu powypadkowego.
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W jej domowej biblioteczce szczególne miejsce zajmują stare książki, wśród nich jest podręcznik
dla urzędników z 1925 roku. Z lektury tej pięknej i prostej polszczyzny wiele mogliby się nauczyć
współcześni legislatorzy. Miniaturowy modlitewnik z czterolistną koniczynką zasuszoną w miejscu
słów do Anioła Stróża wyszperała na targu staroci podczas urlopu w Toskanii. Zagląda do niego
w ważnych chwilach; również wtedy, gdy zaczynała pełnić obowiązki okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy.

Za rezultaty kontroli, jakie uzyskują. Przy czym nie chodzi
mi o ilość zastosowanych środków prawnych, lecz o to, co
zmienia się w kontrolowanych zakładach pracy. O tym warto mówić i pokazywać to na zewnątrz. Z kolei dzięki działaniom prewencyjnym zmienia się postrzeganie urzędu, także przez pracodawców. Coraz więcej z nich kończy inspekcyjne programy prewencyjne, a podczas wręczania dyplomów czy nagród szczerze mówią, czego od nas oczekują.

Zainteresuj mnie,
a zrozumiem

Co najwyżej ceni pani u pracowników?
Zawsze przywiązywałam wielką wagę do jakości pracy.
Uważam, że ona nie jest przypadkiem, bo wymaga szczerych
intencji i zaangażowania, a także prawidłowego i mądrego
realizowania zadań. To jest dla mnie nadrzędną wartością,
tak jak przyjęcie jasnych i sprawiedliwych kryteriów działania opartego na określonych zasadach. Chodzi o to, żeby
każdy pracownik wiedział, co i jak będzie oceniane w jego
pracy.
Niektórzy twierdzą, że takie podejście nie sprzyja kreatywności i nie motywuje do pracy.
Ja mam inne doświadczenia. Od 2009 roku jestem również
wykładowcą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
na Wydziale Collegium Medicum w Bydgoszczy, w zakresie
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Bardzo lubię te zajęcia ze studentami, bo widzę, jak wiele ode mnie zależy, by za-
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Jak postrzega pani działalność kontrolno-nadzorczą
okręgu z perspektywy półrocznego szefowania?
Zwróciłabym uwagę na wyniki kontroli legalności zatrudnienia, które mogą być powodem do zadowolenia. Sprawdzamy między innymi, czy zawierane są właściwe umowy,

Efekty prewencji trudno zmierzyć, ale można ją
ocenić po reakcji pracodawców. Jeśli z trzydziestu
obecnych na szkoleniu prowadzonym przez inspektora pracy program prewencyjny ukończy dwudziestu, to niewątpliwie można to uznać za sukces.

Z Małgorzatą Porażyńską, okręgowym inspektorem pracy w Bydgoszczy, rozmawia
Beata Pietruszka-Śliwińska.
Mija pół roku od objęcia przez panią zadań szefa okręgu. Jakie było największe wyzwanie?
Najtrudniej było mi się nauczyć, że paradoksalnie nie
na wszystko mam wpływ. Podpisując różne dokumenty jako
okręgowy inspektor pracy, nie weryﬁkuję ich od początku
do końca, muszę zaufać pracownikom, wśród których pracowałam przez 18 lat. Uświadomienie sobie tej odpowiedzialności może być na początku wręcz paraliżujące, staje się jednak inspirujące, a nawet twórcze, gdy obie strony dobrze się
rozumieją i mają do siebie zaufanie. Odnalezienie się w tej
nowej relacji, nauczenie się siebie nawzajem, a przy tym zachowanie więzi koleżeńskich jest prawdziwym wyzwaniem.

kę oraz mnogość umów cywilnych. Prowadzimy też kontrole dotyczące pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych w jednostkach samorządowych, którzy powinni być traktowani jak pracownicy samorządowi. Tak się
nie dzieje, w wyniku czego nie dostają na przykład różnych
dodatków czy nagród.

interesowali się tą dziedziną. Zresztą nie tylko na uczelni, ale
i na co dzień w inspekcji pracy staram się wcielać w życie pewną niezwykle mądrą chińską zasadę: „Powiedz mi, a zapomnę;
pokaż mi, a być może zapamiętam; zainteresuj mnie, a zrozumiem”. Ona sprawdza się w życiu, szczególnie zawodowym.
Jeśli chodzi o studentów, to przyznam, że mam wielką satysfakcję, gdy widzę, jak oceniają prowadzone przeze mnie zajęcia, oparte głównie na różnych kazusach.
Ma pani poczucie pracy z zespołem ludzi, którym chodzi o to samo?
W istocie wszyscy kierujemy się wspólnym celem, a moją
rolą jest stworzyć zgrany zespół i dobrą atmosferę w pracy,
której efekty będą cieszyły nas wszystkich. Mam świadomość, że to nie jest proste, wymaga czasu, ale wierzę, że nam
się uda. Takie podejście zawsze motywuje do większego wysiłku, do lepszej pracy.
Za co dziękuje pani pracownikom, inspektorom
po półrocznej współpracy?
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To świadczy o skróceniu dystansu, jaki wcześniej nas dzielił.
Kontynuacją prewencyjnych relacji są prośby o porady,
za którymi nie stoi już strach przed kontrolą, nawet gdyby
zachodziła konieczność jej przeprowadzenia. Zdarzają się
też podziękowania, jak to ostatnie, gdy przy okazji rozstrzygnięcia konkursu „Fair play”, w którego kapitule byłam, podeszła do mnie osoba reprezentującą organizację pozarządową, żeby podziękować za rzetelnie przeprowadzoną
kontrolę mobbingową w urzędzie miejskim. Satysfakcja
moja i pani inspektor prowadzącej kontrolę była tym większa, że wcześniej ukazał się w lokalnej prasie artykuł nieprzychylny wobec niej. Nasza zdecydowana reakcja na publikację nie zmienia faktu, że pozostało poczucie krzywdy
i niesprawiedliwej oceny trudnej pracy inspektora.
A jakie tematy kontrolne są w tym roku charakterystyczne dla bydgoskiego okręgu?
To są kontrole oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, kontrole czasu pracy przy organizacji różnego rodzaju
imprez – ciężkie do prowadzenia ze względu na ich specyﬁ-
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bo to najczęściej występujące nieprawidłowości. Inspektorzy pracy potwierdzają istnienie stosunku pracy, a pracodawcy, jeszcze przed zakończeniem kontroli, sami przekształcają umowy cywilne w umowy o pracę. Szczególny nacisk kładziemy również na wypłaty wynagrodzeń, monitorując odpowiedzi pracodawców na nakazy inspektorów pracy.
W ten sposób możemy na bieżąco obserwować sytuację.
Jeszcze dokładniej przyglądamy się ciężkim, śmiertelnym
i zbiorowym wypadkom przy pracy, tak by z ich analizy wynikało między innymi, dlaczego właśnie w tej a nie innej
branży dochodzi do tego typu zdarzeń. Do takich zakładów
inspektorzy wracają na rekontrole. Ułatwieniem jest baza
danych udostępniana nam przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Jej analiza pozwala na typowanie zakładów
do kontroli. Także współpraca z partnerami społecznymi jest
nie do przecenienia.
Dziękuję za rozmowę.

Różne drogi, jeden cel
Już po raz kolejny pracownicy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Gdańsku spotkali się
z przedstawicielami norweskiej inspekcji
pracy w Oslo. Celem wizyty, która odbyła
się w październiku ub.r., było między innymi zapoznanie się z warunkami i metodami
kontroli w zakładach branży stoczniowej.
Norwescy inspektorzy przedstawili interesujące informacje o metodach i efektach kontroli przeprowadzonej w jednej ze stoczni. Polscy goście mogli podzielić się doświadczeniami z akcji kontrolnej przeprowadzonej przez inspektorów
pracy na terenie byłej Stoczni Gdynia, w jednym z remontowanych doków pływających. Uwagę zwraca podobny efekt
osiągnięty w toku tych kontroli, ale jeszcze ciekawsze jest
porównanie metod i nakładu pracy, jakimi efekt ten osiągnięto. Krótko mówiąc, spójrzmy, jak to się robi w Polsce
i w Norwegii.

Polacy w Gdyni
W marcu 2011 r. ośmiu inspektorów z OIP w Gdańsku – sześciu z Sekcji Krajowej Gospodarki Morskiej i dwóch
z Sekcji Kontroli Legalności Zatrudnienia – rozpoczęło jednocześnie kontrolę podmiotów wykonujących prace przy remoncie doku pływającego, zacumowanego na terenie jednej ze stoczni w Gdyni. Kontrolę zorganizowano w związku
z sygnałami o nieprawidłowościach w organizacji prac niebezpiecznych (prace spawalnicze, prace na wysokości), prowadzonych na niewielkiej przestrzeni przez wiele podmiotów. Sygnały dotyczyły również możliwości nielegalnego zatrudniania.
Skontrolowano w sumie kilkanaście ﬁrm. Na miejscu wydano szereg decyzji dotyczących zapewnienia bezpiecznych
warunków pracy, w tym decyzji wstrzymujących prace. W toku kontroli do pracodawców skierowano 8 nakazów zawierających 25 decyzji nakazowych, na miejscu wydano i zrealizowano 34 decyzje ustne oraz skierowano 7 wystąpień zawierających 20 wniosków. Na wszystkie czynności związane
z tymi kontrolami (czynności kontrolne, opracowanie dokumentacji, wypełnianie ankiet i innych druków itp.) kontrolu-
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jący przeznaczyli 38 dni roboczych. Sporządzono 116 różnego rodzaju dokumentów, składających się z 242 stron (m.in.
protokoły z kontroli, decyzje nakazowe, wystąpienia, ankiety, karty statystyczne, bloczki mandatowe, pisma do organów zewnętrznych, upoważnienia, karty oceny dokumentacji). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
na osoby odpowiedzialne nałożono osiem mandatów
na ogólną kwotę 8500 zł i skierowano do prokuratury jedno
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Na szczególną uwagę zasługuje występowanie zjawiska
zatrudniania znacznej liczby osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie umów
o współpracy oraz na podstawie umów-zleceń i umów
o dzieło, podczas gdy w ocenie kontrolujących często zachodzą przesłanki odpowiednie do wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę. Jest to zjawisko postępujące i zasługuje na szersze zainteresowanie w odniesieniu do całej branży gospodarki morskiej. W kontrolowanych podmiotach
w czasie opisywanej akcji na podstawie umów o pracę zatrudnionych było 596 pracowników, 274 osób na podstawie
umów cywilnoprawnych (umowy-zlecenia i umowy o dzieło) oraz 676 osób prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą.
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Norwegowie w Brevik
Inspekcja przeprowadzona przez Inspekcję Pracy Królestwa Norwegii na terenie Stoczni Brevik miała na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu przepływu informacji między zleceniodawcą, czyli stocznią, oraz poszczególnymi podwykonawcami, a także sprawdzenie zasad bezpieczeństwa
funkcjonujących na terenie stoczni. Ostatnia kontrola
w stoczni miała miejsce w 2008 roku. W kolejnej kontroli,
przeprowadzonej w 2012 roku, uczestniczył ten sam zespół
przedstawicieli inspekcji pracy – prawnik i sześciu inspektorów zajmujących się problematyką dumpingu społecznego
i zagadnieniami technicznymi.
Z pracownikami przebywającymi na terenie stoczni przeprowadzono rozmowy na temat wynagrodzeń, czasu pracy
i warunków mieszkaniowych. Każdy z pracowników otrzymał formularz z pytaniami w swoim ojczystym języku. W formularzach–ankietach, którymi podczas każdej kontroli posługuje się inspekcja, znajdują się pytania dotyczące danych
osobowych pracownika i jego pracodawcy, a także szczegółowe pytania dotyczące stosunku pracy – podpisania umowy o pracę, określenia wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenia za nadgodziny, wydawania podsumowań z każdej
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wypłaty, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, czasu
pracy w ciągu dnia roboczego, dodatków do pensji (mieszkanie, wyżywienie, koszty przejazdu, ubranie robocze),
ewentualnie także pytanie o inne zadania wykonywane dla
tego samego pracodawcy. W rozmowach uczestniczyli mężowie zaufania i przedstawiciel związków zawodowych. Jeden z inspektorów wraz z prawnikiem rozmawiali bezpośrednio z głównym zleceniodawcą – norweską ﬁrmą działającą na stałe na terenie stoczni.
Do wszystkich ośmiu pracodawców zostały wysłane wezwania do dostarczenia następujących dokumentów: wykazów wypłat za ostatnie dwa miesiące (z określeniem stawki
podatkowej, dodatków do wynagrodzenia, wynagrodzenia
za przepracowane nadgodziny); planów pracy pod kątem
czasu pracy; pisemnych umów zawartych z pracownikami;
umowy z głównym zleceniodawcą; umów regulujących dodatki do wynagrodzenia; zezwoleń na pracę na terenie Norwegii (w przypadku osób spoza EU).
Inspekcja odbyła się podczas jednego dnia roboczego,
trwała ok. 9 godzin. Według standardów obowiązujących
w norweskiej inspekcji pracy pracodawcy mieli dwa tygodnie na przesłanie odpowiedzi do inspekcji. Czterech inspektorów zapoznawało się z dokumentacją przesłaną
od dwóch pracodawców, dwóch inspektorów zajęło się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem na terenie
stoczni. Działania pokontrolne, czyli zapoznawanie się
z przesłanymi materiałami, trwały około miesiąca. W przypadku ﬁrmy zatrudniającej pracowników z Rumunii nastąpiła korekta wynagrodzeń, które były zaniżone, a co za tym
idzie niezgodne ze stawkami obowiązującymi dla pracowników zatrudnionych w stoczniach na terenie Królestwa Norwegii. Na skutek sygnałów ze strony osób zatrudnionych
u dwóch podwykonawców zostali oni zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom lepszych warunków mieszkaniowych. W wyniku działań kontrolnych nikt nie został
ukarany.
Reasumując, nasze zadania wykonujemy z równym zaangażowaniem, wspólnie dążymy do poprawy warunków pracy zarówno w sferze prawnej ochrony pracy, jak i bezpieczeństwa technicznego. Biorąc pod uwagę ograniczenia
prawne, czyli ramy systemu prawnego w Królestwie Norwegii i w Rzeczypospolitej Polskiej, nasze działania są skuteczne
i właściwie odbierane przez najbardziej zainteresowanych,
czyli pracowników, doceniane także przez pracodawców.
Warto wymieniać się doświadczeniami i dzielić się efektami
naszej pracy.
inspektor pracy Małgorzata Nordskog
Państwowa Inspekcja Pracy Królestwa Norwegii
nadinspektor pracy Tomasz Rutkowski
OIP Gdańsk
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Pod
inspektorską
lupą
Prąd nie oszczędził elektryka

Szef ekipy wysłanej
do usunięcia awarii linii
średniego napięcia, zasilającej kolejową sieć
trakcyjną, omyłkowo
wszedł na słup podtrzymujący linię pod napięciem. Porażony prądem,
z licznymi oparzeniami,
spadł z wysokości siedmiu metrów. Jak ocenił
inspektor pracy, pomyłka, która doprowadziła
do tragedii, to efekt całej serii błędów i zaniedbań w stosowaniu zasad bhp, jakich dopuścił
się sam poszkodowany
oraz jego podwładni
i przełożeni.

16

Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach w pierwszej połowie maja 2013 r. badał okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik
spółki z grupy PKP. Do zdarzenia doszło podczas lokalizacji awarii linii napowietrzno-kablowej o napięciu 15 kV, rezerwowo zasilającej podstację trakcyjną w miejscowości Sz.,
w województwie świętokrzyskim.
Poszkodowany miał zająć się wyłączoną linią PKP-1. W wyniku pomyłki wszedł jednak
na słup podtrzymujący czynną linię PKP-2,
która znajdowała się po drugiej stronie torów. Do tego nie sprawdził, czy linia jest
pod napięciem. W efekcie został porażony
prądem i spadł z wysokości około siedmiu
metrów. Lekarze w szpitalu powiatowym
w Ł., gdzie mężczyzna został umieszczony,
stwierdzili oparzenia wywołane łukiem elektrycznym – głowy, lewej ręki w okolicach
łokcia oraz lewego biodra. Nie znaleźli jednak złamań oraz obrażeń wewnętrznych,
mimo upadku z dużej wysokości.
W czasie oględzin miejsca zdarzenia inspektor pracy stwierdził, że pod linią napowietrzną znajdowały się drzewa i krzaki,
bezpośrednio wrastające w linię. Mogły one
doprowadzić do awaryjnego jej doziemienia, a w efekcie – do porażenia prądem elektrycznym, w tym także osób postronnych.
Jak ustalił inspektor, poszkodowany podjął pomiary izolacji linii kablowej bez formalnego, pisemnego polecenia wykonania pracy, które w tym przypadku było niezbędne.

W miejscu wypadku zabrakło także pracownika pełniącego obowiązki tzw. dopuszczającego, którego zadaniem byłoby zadbanie,
by spełnione zostały wszystkie wymogi bezpieczeństwa, i który powinien też sprawdzić,
czy istotnie nie ma napięcia w linii PKP-2.
Choć bezpośrednią przyczyną wypadku
było wejście przez poszkodowanego
na słup niewyłączonej linii 15kV, to do tragicznego wydarzenia, według oceny inspektora pracy, przyczyniło się pośrednio
wiele innych czynników, między innymi fakt,
iż do pomyłki mogło dojść, ponieważ żadna
z linii nie miała niezbędnego oznaczenia.
Owe pośrednie przyczyny wypadku to: poważne błędy w ogólnej organizacji pracy,
wadliwa eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, nieodpowiednie i samowolne
zachowanie się poszkodowanego, nieużywanie sprzętu ochronnego przez zespół
pracowników oraz niewłaściwe zachowanie
członków zespołu skierowanego do pracy.
Błędy w ogólnej organizacji pracy
● W dniu wypadku zastępca naczelnika
miejscowej Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego, w trakcie pełnienia dyżuru domowego, skierował do usuwania awarii
w warunkach szczególnego zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzkiego brygadę pracowników, w tym poszkodowanego, nie wystawiając pisemnego polecenia wykonania takich robót.
● Brygada została niewłaściwie skompletowana, w jej składzie znalazł się pracownik z przeciwwskazaniami do pracy
na wysokości.
● Nie został wyznaczony tzw. dopuszczający, którym zgodnie z przepisami nie mógł
być kierujący zespołem pracowników (wyznaczenie powinno się wiązać z podaniem
stanowiska służbowego lub z imiennym
wskazaniem osoby). Osoba pełniąca funkcję
dopuszczającego powinna m.in. przeprowadzić dowód braku napięcia w miejscu
pracy, poprzez dotknięcie zewnętrzną stroną gołej dłoni elementów wyłączonych
i uziemionych urządzeń lub przyłączonego
do nich zacisku uziemiacza ochronnego.
● Brakowało koordynacji ze strony dyspozytora zasilania energetycznego z Kielc,
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który m.in. nie ustalił, czy zespół pracowników otrzymał pisemne polecenie wykonania pracy, a tym samym nie
sprawdził prawidłowości koniecznych
do zastosowania środków bezpieczeństwa; nie przerwał też pracy zespołu
wobec niemożności ustalenia właściwego miejsca pracy z powodu braku
numeracji słupów linii PKP-1 i PKP-2.
Niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
● Niewłaściwe utrzymanie linii napowietrzno-kablowych PKP-1 i PKP-2,
czego dowodem był brak numeracji
słupów obu wymienionych linii, co
w konsekwencji uniemożliwiło prawidłowe zlokalizowanie miejsca pracy
przez poszkodowanego.
● Nie było instrukcji eksploatacji
podstacji trakcyjnej oraz linii napowietrzno-kablowych PKP-1 i PKP-2.
● Brakowało schematu zasilania
i sekcjonowania sieci trakcyjnej w podstacji trakcyjnej.
Niewłaściwe i samowolne zachowanie się poszkodowanego
● Samowolne dokonanie zmiany
liczby pracowników w składzie zespołu
skierowanego do usuwania awarii, bez
uzgodnienia tego faktu z poleceniodawcą. Z nagranych rozmów telefonicznych wynikało, iż dyspozytor
z Kielc był przekonany o przebywaniu
trzech osób w miejscu pracy, tymczasem jeden z pracowników udał się do
domu.
● Przystąpienie do wykonywania
pracy bez formalnego dopuszczenia.

Niewłaściwe zachowanie się elektromonterów
● Nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych przez jednego
z członków brygady, który nie przywiązał należytej wagi do wspólnych z poszkodowanym oględzin napowietrznej
linii PKP-1 – prawdopodobnie uznał, że
pozostaje to w gestii kolegi – w efekcie
czego nie powstrzymał skutecznie poszkodowanego przed wejściem na słup
pod napięciem.
● Nieuzyskanie formalnej zgody
członka zespołu na opuszczenie miejsca
pracy, a tym samym doprowadzenie
do ograniczenia z trzech do dwóch liczby pracowników zespołu mającego wykonywać prace w warunkach szczególnego zagrożenia.
W czasie kontroli samochodu pogotowia energetycznego znajdującego się
na miejscu wypadku oraz podstacji trakcyjnej w miejscowości Sz. stwierdzono,
że przechowywane tam narzędzia pracy
i sprzęt ochronny były poddawane
okresowym próbom ustalonym w Polskich Normach. Nie znaleziono narzędzi
ani sprzętu, które nie miałyby aktualnej

próby okresowej. Sprzęt ochronny był
właściwie oznakowany: numerem ewidencyjnym, datą następnej próby okresowej oraz cechami przeznaczenia. Brakowało numeru ewidencyjnego w przypadku uziemiaczy przenośnych. W podstacji trakcyjnej w Sz. nie było jednak
odpowiednich warunków przechowywania wspomnianego sprzętu, pozwalających na utrzymanie go w pełnej
sprawności. Dotyczyło to wyrobów gumowych niezabezpieczonych przed
promieniowaniem UV oraz uziemiaczy,
które nie miały odpowiednich ponumerowanych haków do zawieszania.
Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości inspektor pracy wydał osiem decyzji oraz skierował do pracodawcy
wystąpienie zawierające sześć wniosków. Ponadto czterech pracowników,
odpowiedzialnych za uchybienia, ukarał mandatami. Zawnioskował też
do komisji kwaliﬁkacyjnej zawodowej,
działającej przy spółce, o cofnięcie
uprawnień energetycznych zastępcy
naczelnika stacji zasilania w Sz., dyspozytorowi z Kielc i dwóm dyżurnym
elektromonterom.
OIP Kielce

Nieużywanie sprzętu ochronnego
Nieużycie wskaźnika napięcia
w celu sprawdzenia napięcia w miejscu
pracy.
● Przystąpienie do wykonywania
pracy bez zastosowania środków
ochrony indywidualnej, tj. bez izolacyjnego hełmu ochronnego oraz sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości.
●
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Przy Kopernika 9 we Wrocławiu

Zaprojektowany przez Hansa Scharouna pod koniec lat 20. ubiegłego wieku, na początku był
to dom dla samotnych osób i bezdzietnych małżeństw. Po wojnie, w 1946 roku zorganizowano w nim Ośrodek Szkolenia Aktywu Związkowego, a cztery lata później rozpoczęła tam
działalność Szkoła Inspekcji Pracy. W 1972 roku wpisany do rejestru zabytków. Dziś Ośrodek
Szkolenia PIP im. prof. Jana Rosnera służy kolejnym pokoleniom inspektorów pracy.

Dom Hansa Scharouna

W roku 1929 śląski oddział
Werkbundu zorganizował
we Wrocławiu wystawę
pod hasłem „Mieszkanie
i miejsce pracy”. Składała
się ona z dwóch części:
wzorcowego osiedla oraz
ekspozycji umieszczonej
na terenach wystawowych
wokół Hali Stulecia. Wystawa była głosem w dyskusji
na temat nowoczesnego
mieszkania, prezentowała
różne typy małych i średnich mieszkań, przedstawiała nowe formy domów,
technologii i materiałów
budowlanych. Miały być
one przetestowane w trudnym śląskim klimacie.
Program osiedla w zakresie typów
i wielkości mieszkań, technik i materiałów budowlanych został uzgodniony
z Państwowym Towarzystwem Badawczym do spraw Ekonomiki Budownictwa i Mieszkalnictwa. Gotowe domy
z urządzonymi wnętrzami udostępniano do zwiedzania przez trzy i pół miesiąca, a następnie zostały wynajęte
przez Towarzystwo Osiedlowe Wrocław SA na dwa lata, w celu sprawdzenia funkcjonalności założeń nowej architektury.

Oryginalna koncepcja
W budynku zaprojektowanym przez
Hansa Scharouna przy ulicy Kopernika 9 powstały mieszkania dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw.
Mieli w nich zamieszkać lekarze, studenci i pracownicy umysłowi. Budynek
funkcjonował jak hotel – klucze
od mieszkań oddawano na portierni,
a porządek utrzymywany był przez ob-
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sługę. W każdym mieszkaniu znajdowała się wnęka kuchenna, umożliwiająca przygotowywanie śniadań i kolacji, zaś
obiady podawano w restauracji.
Budynek składa się z dwóch skrzydeł, w których znajduje
się 48 małych, dwupoziomowych mieszkań, połączonych
częścią wspólną (restauracja, hol rekreacyjny i ogród na dachu). Prawe skrzydło mieści 16 większych mieszkań z balkonami dla bezdzietnych małżeństw (37 m2), lewe zaś – 32
mniejsze dla osób samotnych (27 m2). Oba poziomy obsługuje jeden korytarz, znajdujący się od strony północnej
w połowie wysokości budynku. Z poziomu korytarza wchodzi się do mieszkań, które składają się z przedsionka, pokoju
dziennego z wnęką kuchenną oraz sypialni z łazienką. Sypialnie umieszczone są zawsze od północy, nad lub pod korytarzem, a pokoje dzienne – od południa. W ten sposób każde mieszkanie zajmuje całą głębokość budynku, co umożliwia dobre wietrzenie. Łazienki i szafy kuchenne, położone
w centralnym punkcie każdego mieszkania, są wentylowane
za pośrednictwem kanałów umieszczonych w kominach wychodzących ponad dach.

Architektura parowców
Dom dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych, ściśle
związany z miejscem, w którym stoi, można zaliczyć do nurtu zwanego architekturą organiczną. Ma formę zdeterminowaną rozplanowaniem wewnętrznym, podkreślającą przenikanie się przestrzeni zewnętrznej z wewnętrzną poprzez szerokie przeszklenia czy tarasy-ogrody na dachu. Był niewątpliwie najciekawszym budynkiem wystawy. Jego kształt powstał pod widocznym wpływem architektury parowców
oceanicznych. Hans Scharoun, wyznając zasadę, że technika
jest nauczycielem architektury, zaprojektował budynek
o nowatorskiej, dynamicznej formie, z dużymi płaszczyznami ścian i przegród szklanych oraz horyzontalną linią okien.
Budynek ma ciekawą konstrukcję żelbetową typu „budowla z kart” – wylewaną na mokro; beton sporządzono z wysokowartościowego cementu w stosunku 1:5 – składającą się
z ustawionych poprzecznie w rozstawie 3 i 3,5 m (na żelbetowych ramach w poziomie piwnic) żelbetowych ścian-tarcz
zbrojonych siatką z prętów stalowych. Elementami usztywniającymi są żelbetowe podciągi i stropy Ackermanna. Ta
konstrukcja została, w obrębie ścian zewnętrznych, wypełniona bloczkami z betonu pumeksowego oraz dużymi oknami. Ścianki działowe wykonano jako drewniane prefabrykowane oraz z bloczków z betonu pumeksowego.
Dom Scharouna był jedną z realizacji w ramach ogólnoniemieckiej akcji „Kolorowe miasto” z lat 1925-1930. Druga połowa lat dwudziestych to w historii niemieckiej architektury
okres nazwany przez Wolfganga Pentha „krzykiem o kolor”,
wywodzący się z ekspresjonizmu, dla którego środkiem wyra-
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zu była również barwa. Elewacje budynku po korekcie pokryto farbą w kolorze jasnougrowym (świetlistym). Wszystkie elementy opierzeń, balustrady zewnętrzne, stolarkę okienną
i drzwiową pomalowano na kolor szary, ciepły „mysi”. Jedynie
drzwi balkonowe prawego skrzydła były w kolorze elewacji,
czyli jasnougrowe. Żelbetowa konstrukcja na pnącza na dachu lewego skrzydła była pomarańczowoczerwona, natomiast żelbetowe elementy posadowienia budynku oraz murki oporowe pozostawiono w naturalnym kolorze betonu.
Propozycja Scharouna od początku była bardzo kontrowersyjna. Dziś patrzymy na nią znacznie przychylniej. Budynek oparł się próbie czasu i stanowi znakomity przykład jednego z nurtów architektonicznych lat dwudziestych.

Rewaloryzacja budynku
Dawny dom dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych
został wpisany do rejestru zabytków 21 lutego 1972 roku
pod numerem 283/Wm; z dniem 28 lipca 2010 roku wpis zabytku został przeniesiony do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego pod nr A/2690/283.
Ochronie podlega jego funkcja, konstrukcja, techniki budowlane, forma zewnętrzna i wnętrza. W 1993 roku na zamówienie Państwowej Inspekcji Pracy, właściciela obiektu, zostało wykonane szczegółowe studium historyczno-konserwatorskie, zawierające również dokładną inwentaryzację
oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyniki stratygraﬁcznych badań powłok malarskich. Pomogło to zrozumieć koncepcję projektanta i zachować ją w jak największym
zakresie. Badania kolorystyki umożliwiły precyzyjne określenie pełnej palety barw zastosowanych przez architekta oraz
ich rekonstrukcję w czasie kolejnych remontów. Podczas
prac rewaloryzacyjnych przyjęto zasadę przywrócenia oryginalnej formy budynku oraz zastosowania, w miarę możliwości, materiałów budowlanych zgodnych z oryginalnymi
z 1929 roku. Decyzje podejmowano z uwzględnieniem
obecnej, hotelowej funkcji budynku oraz z intencją wyeliminowania błędów wynikających z zastosowania eksperymentalnych technologii.
Rewaloryzacja budynku została rozpoczęta w 1993 roku
i nadal trwa. W pierwszej fazie wykonano prace, które miały
zahamować proces niszczenia oraz zmniejszyć wysokie
koszty eksploatacji budynku. Chodziło głównie o koszty
ogrzewania, spowodowane złym stanem stolarki okiennej.
Podstawową trudnością w remontach zabytków z lat dwudziestych XX wieku jest uszanowanie specyﬁcznej estetyki
ich awangardowej architektury. Stosowane wówczas materiały budowlane nie zawsze wytrzymywały próbę czasu. Już
w 1932 roku, trzy lata po ukończeniu budowy, pisano w miejscowej prasie fachowej o licznych usterkach technicznych
w budynku projektu Scharouna. Nie uniknięto zawilgocenia
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ścian, odpadania tynków i deformacji stolarki okiennej. Nie
zawsze umiejętnie stosowano nowe, eksperymentalne materiały. Na jakość wykonawstwa miał także wpływ krótki czas
prowadzenia prac budowlanych (trzy miesiące) oraz próba
sprostania idei taniego budownictwa dla klasy średniej. Wymiana materiałów podczas współczesnych remontów na takie same najczęściej nie jest już możliwa. Zastosowanie nowych, być może lepszych, może spowodować nieznaczne
zmiany formy architektury. Należy więc szukać możliwych
do zaakceptowania kompromisów.
Przebudowy i remonty nie wpłynęły zasadniczo na formę
budynku, ponieważ jego funkcja nigdy nie została znacząco
zmieniona. W latach 1932-1943 był to hotel, potem Ośrodek
Szkolenia Aktywu Związkowego (od 1946 r.), internat Szkoły
Inspekcji Pracy (od 1950 r.), na przełomie lat 70. i 80. XX wieku przekształcony w bazę hotelowo-gastronomiczną ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego PIP. W latach powojennych
prowadzono bieżące remonty, podczas których między innymi usunięto schody i donice z górnego tarasu budynku
oraz wymieniono pozostałości oryginalnego wystroju
wnętrz, projektu Hansa Scharouna.
W 1993 roku w części środkowej budynku wykonano remont tarasu wraz z zadaszeniem od strony ogrodu. Aby zatrzymać proces zawilgocenia i zagrzybienia ścian oraz niszczenia tynku na elewacjach, wymieniono uszkodzone rynny i rury spustowe, na podstawie archiwalnej dokumentacji fotograficznej zrekonstruowano zbiorniki spustowe oraz
wymieniono opierzenia ze zniszczonej blachy ocynkowanej i miedzianej na cynkowe. Zamontowano nowe okna,
wymienione potem w 2009 r., ponieważ materiał PCV nie
zdał egzaminu. Prace projektowe i remontowe prowadzone w latach 2007-2011 dotyczyły rekonstrukcji wnętrz obu
korytarzy, klatki schodowej, sekcji mieszkalnej w prawym
skrzydle, ponownego remontu restauracji oraz odtworzenia oryginalnych detali architektonicznych w obrębie bryły
budynku.

Nowocześnie i kolorowo
Hans Scharoun miał decydujący głos w sprawach kolorystyki projektowanej architektury. Purytańskiej surowości wyposażenia wnętrz towarzyszyły mocne i żywe barwy pomieszczeń ogólnego użytku – w holu głęboki błękit, w restauracji czerwień w wielu odcieniach. Zdjęcie powłok malarskich w 1997 roku potwierdziło wyniki badań stratygraﬁcznych z 1993 roku, niestety dostępne wówczas na polskim
rynku farby o ograniczonej gamie kolorystycznej uniemożliwiły odtworzenie oryginalnych barw. Dopiero ponowny remont holu w 2005 roku pozwolił zrekonstruować pierwotną
kolorystykę ścian. Również w restauracji po latach skorygowano paletę barw – ściany zostały pomalowane w odcie-
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niach różu, czerwieni, błękitu i kości słoniowej. Silnym akcentem kolorystycznym korytarza prawego skrzydła są naprzemiennie występujące ciemnoróżowe i jasnoszare drzwi prowadzące do pokoi. Na ścianach sąsiadującej z korytarzem
klatki schodowej udało się zrekonstruować żywe barwy murowanej balustrady (kobaltowy błękit), ściany (ceglasty róż)
i suﬁtu (ugier).
Rekonstrukcja wystroju wnętrz została wykonana
na podstawie archiwalnych zdjęć z czasopism oraz ze zbiorów Akademie der Künste w Berlinie. Koncepcja wystroju
sekcji mieszkalnych prawego i lewego skrzydła przewidywała zróżnicowanie kolorystyki mieszkań oznaczonych numerami parzystymi i nieparzystymi, różnica dotyczyła
przede wszystkim koloru ścian i linoleum. Scharoun wyposażył wnętrza domu w lekkie, przez niego samego zaprojektowane meble z rur stalowych oraz meble wbudowane.
Odpowiednie dostosowanie proporcji mebli w mieszkaniach do ich niewielkich rozmiarów stworzyło w rzeczywistości wrażenie obszernych i komfortowych przestrzeni
mieszkalnych.
Przypadające na lata 2008-2011 prace remontowe objęły
również odtworzenie rozebranych po 1945 roku detali architektonicznych, takich jak kraty na pnącza na dachu, owalne
okno przy wejściu do holu od strony ogrodu oraz wymianę
nieoryginalnych, źle funkcjonujących okien z PCV na stalowe. Hans Scharoun zaprojektował na dwóch poziomach
stropodachu lewego, wschodniego skrzydła taras rekreacyjny. Na jego niższym poziomie były ustawione naprzemiennie betonowe gazony na rośliny oraz żelbetowe schody,
na wyższym zamocowano między żelbetowymi łukami stalową konstrukcję na pnącza. Stalowe kraty są najbardziej wyeksponowanym w bryle budynku rekonstruowanym detalem. Projekt odtworzenia krat, z powodu braku oryginalnej
dokumentacji projektowej, został wykonany na podstawie
zachowanych fotograﬁi archiwalnych. Z tego samego powodu nadano im neutralny szary kolor.
Proces rewaloryzacji budynku projektu Hansa Scharouna
nie został jeszcze zakończony, ale już dziś możemy podziwiać jego oryginalną formę i barwy. Rozpoczęte w latach 90. XX wieku prace uchroniły ten unikalny w skali europejskiej zabytek przed destrukcją. Dostępne wówczas materiały i technologie budowlane nie pozwoliły jednak na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów i niektóre prace musiały być przeprowadzone ponownie po kilkunastu latach, ale
już przy nieporównywalnie lepszej technologii. Dbałość właściciela o stan zabytkowego budynku i wzorowa współpraca
ze służbami konserwatorskimi, zachowanie prawie tej samej
funkcji, pozwalają na istnienie tej interesującej architektury
od ponad 80 lat.

WYDAWNICTWA PIP

Tomasz W. Grausz, Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy wydanie drugie, rozszerzone, Warszawa 2013.
Paracelsus, ojciec toksykologii, powiedział: „Cóż jest
trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną”.
Osiągnięcia współczesnej nauki wskazują inne kryteria,
poza dawką, charakteryzujące substancję pod wzglę-

dem jej szkodliwości. Można jednak powiedzieć,
że myśl Paracelsusa reprezentuje podejście charakterystyczne dla oceny ryzyka zawodowego.
Obecność czynników chemicznych, ich wykorzystanie, a zatem związane z tym ryzyko,
według powszechnego przekonania, ogranicza się do przemysłu chemicznego i branż pokrewnych, czyli tych wytwarzających takie
materiały lub je przetwarzających. Jest to
przekonanie błędne, powodujące niejednokrotnie ignorowanie poważnych zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
mogących mieć wpływ na zdrowie pracowników a nawet ich życie. Ryzyko związane z niebezpiecznym czynnikiem chemicznym powstaje, gdy czynnik ten ma
bezpośredni kontakt z organizmem
człowieka lub w przypadku jego niekontrolowanego uwolnienia się, powodującego również takie oddziaływanie.
Od pierwszego wydania broszury
upłynęły już 4 lata. W tym czasie
nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących substancji i ich mieszanin. Zmiany te związane są z trwającym wdrażaniem w życie rozporządzeń REACH i CLP opublikowanych odpowiednio w 2006
i 2008 roku. Drugie wydanie zostało
znacznie rozszerzone i zaktualizowane pod tym kątem. Szczególnie ten drugi przepis wprowadza potrzebę
niewielkiej zmiany podejścia do problemu bezpieczeństwa pracy z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi.
Wprowadzono między innymi nowy sposób klasyﬁkowania, oznaczania piktogramami, zlikwidowano zwroty
„R”, a w to miejsce wprowadzono zwroty „H”.
W związku z trwającym okresem przejściowym broszura zawiera informacje, jak oceniać ryzyko zawodowe,
mając do dyspozycji klasyﬁkację i oznaczanie według
starych przepisów, jak również uwzględnia nową klasyﬁkację i oznaczanie.

dr inż. arch. Jadwiga Urbanik
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Dialog i zaufanie
W zakładzie fryzjerskim „Hair Bazaar Studio” w Poznaniu pracuje jedenaście osób.
Jego młodzi właściciele, Darek i Piotr, mają
opinię fachowców i artystów sztuki fryzjerskiej. Potwierdzają to liczne nagrody i dyplomy ze szkoleń z całego świata. Wśród
nich jest jeden szczególny, bo przyznany
przez inspekcję pracy – „Dyplom PIP”.
Dowody uznania i sukcesów są wyeksponowane na ścianach zakładu, usytuowanego na dwóch poziomach zabytkowej kamienicy. Stanowią świetną wizytówkę ﬁrmy, są powodem do dumy jej szefów. Dwa lata temu zgłosili się oni
do udziału w programie prewencyjnym PIP i zdobyli dyplom.
Namówiła ich do tego Janina Łukomska, inspektor
do spraw bhp. Ma długoletnie doświadczenie i ogromną
wiedzę, dlatego doskonale wie, jak ważne jest stworzenie
bezpiecznych i komfortowych warunków pracy, a potem
dbanie o nie. Dogląda tego w kilku ﬁrmach w całej Polsce,
z którymi współpracuje od lat. Jedną z nich jest właśnie salon
fryzjerski w Poznaniu.

Sami z siebie
Coraz częściej sami pracodawcy, chcąc sprawdzić, czy ich
małe ﬁrmy funkcjonują zgodnie z przepisami prawa pracy
i zasadami bhp, kontaktują się z Okręgowym Inspektoratem
Pracy w Poznaniu. Zwykle wiedzą już, że taką możliwość daje im udział w programie prewencyjnym, w trakcie którego
zostaną przeszkoleni, przeprowadzą samokontrolę w zakładzie, a następnie oceni ich inspektor pracy podczas ostatecznego audytu.
W poznańskim okręgu jednym z inspektorów, którzy angażują się w tę pozakontrolną działalność, jest starszy inspektor pracy Anna Matuszczak. Cieszy się z tego, że z każdym
rokiem coraz więcej pracodawców z Wielkopolski zgłasza się
z własnej inicjatywy i uczestniczy w programie, który weryﬁkuje przygotowanie ich zakładów do bezpiecznej i zgodnej
z prawem działalności. Niezwykle ważne przy tym jest to, że
pracodawcy w trakcie szkoleń zyskują wiedzę, którą sami
sprawdzają potem krok po kroku w swoich ﬁrmach, korzystając z listy kontrolnej przygotowanej przez PIP. Chwalą jej
przejrzystość, jasne i zrozumiałe pytania. Żałują tylko papierowej wersji list kontrolnych, która ich zdaniem była bardziej
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poręczna niż obecna wersja
elektroniczna. Potwierdza to
specjalistka od bhp. Zna oba
formaty i również woli książkowy, bo ten można wszędzie zabrać ze sobą, w razie potrzeby
zajrzeć do niego w dowolnym
momencie, w przeciwieństwie
do wersji elektronicznej, nie
zawsze jednak dostępnej.
Inspektor pracy z Poznania
docenia rolę behapowców,
którzy potraﬁą nakłonić pracodawców do współpracy z inspekcją. Wciąż jeszcze wielu inspekcja kojarzy się z wyszukiwaniem błędów i karaniem
pracodawców. To stereotypowe podejście pracodawców łatwiej przełamać behapowcom,
gdyż oni sami mają zwykle dobre doświadczenia. Janina Łukomska wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach, które PIP
prowadzi właśnie dla behapowców. Nieraz korzystała
z rad i pomocy inspektorów pracy w różnych zawiłych sprawach – nie lada wyzwaniem okazało się na przykład przygotowanie dokumentacji wypadku, do którego doszło w hipermarkecie we Wrocławiu: poszkodowany, pracownik ochrony,
został ugryziony przez klientkę, gdy ta usiłowała przemycić
towar bez uregulowania rachunku; a sytuację skomplikował
fakt, że kobieta była nosicielką HIV oraz żółtaczki typu C. Pracodawcy zwykle mają problemy z kwaliﬁkacją zdarzeń wypadkowych, dlatego prowadzący szkolenia inspektorzy pracy powinni kłaść większy nacisk na te informacje.
W„Hair Bazaar Studio”, którego właściciele z powodzeniem
zmierzyli się z procedurą zdobycia inspekcyjnego dyplomu,
nigdy nie doszło do wypadku, choć oczywiście zdarzały się
skaleczenia podczas strzyżenia. Zostały one uwzględnione
w ocenie ryzyka zawodowego. Zabrakło tylko wątku odnoszącego się do zatrudniania kobiet w ciąży i to było jedyne
niedopatrzenie wytknięte w trakcie inspektorskiego audytu;
zresztą już skorygowane.

Inspektorskie wsparcie
Młodzi artyści fryzjerstwa, Dariusz Baranowski i Piotr
Bocian, przyznają, że na ogół funkcjonują w realiach nieco
oderwanych od rzeczywistości, w której warunki dyktują
przepisy czy urzędnicy. Uznali jednak, że forma samokon-
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troli potwierdzonej audytem gdy dowiadują się od inspektorów o różnych ciążących
inspektora pracy jest świet- na nich obowiązkach.
nym sposobem, by przekonać
się, czy zakład dobrze działa,
Satysfakcjonująca liczba
a oni są w porządku wobec
pracowników. Wtedy czują, że
Jeszcze kilka lat temu w Wielkopolsce wręczano 30 Dyplomogą spokojnie spełniać się mów PIP rocznie, obecnie do małych pracodawców traﬁa ich
w tym, co jest ich pasją. Na py- około 60. Ta podwojona liczba może być satysfakcjonująca,
tanie, czy w którymś momen- zwłaszcza że utrzymuje się na tym poziomie od trzech lat.
cie nie chcieli się wycofać Duży jest przekrój branż wśród małych pracodawców biorąz przedsięwzięcia PIP, jedno- cych udział w programie „Zdobądź dyplom PIP”; od budowgłośnie odpowiadają, że nie, lańców i hydraulików po fryzjerów czy piekarzy.
ponieważ byłoby to… niehoZ roku na rok jest coraz więcej małych pracodawców, któnorowe, zwłaszcza wobec pa- rych ﬁrmy dobrze funkcjonują. Inspektorzy pracy, widząc
ni inspektor, która im dora- podczas rutynowych kontroli, że zakład pozytywnie odstaje
dzała i wspierała przez cały od przyjętych standardów, proponują udział w programach
czas. Ona sama twierdzi, że to prewencyjnych PIP. Sami chętniej angażują się w te pozawsparcie jest niezwykle waż- kontrolne przedsięwzięcia, gdy dostrzegają sens i rezultaty
ne dla pracodawców, choć swojej pracy. Na szkoleniach starają się nawiązać kontakt
często ogranicza się do z pracodawcami, dopytują o rodzaj prowadzonej działalnoaspektu psychologicznego. ści, aby przekazywane przez nich informacje skutecznie traDlatego na szkoleniach przy- ﬁały do odbiorcy. Cieszy ich, gdy pracodawcy dopytują
pomina im, że na każdym eta- o szczegóły. To świadczy o nawiązaniu dialogu i zdobyciu
pie, aż do audytu, mogą zwra- zaufania, a bez tego przecież nie może być mowy o efektach
cać się o pomoc do inspekto- prewencji.
rów pracy. Przyznaje, że nie
Inspektorzy pracy twierdzą, że przeprowadzenie inspeknadużywają tego. Oczywiście zdarzają się i tacy pracodaw- cyjnego audytu wygląda jak każda kontrola. Pochłania dużo
cy, którzy tylko markują swoje działania, chcąc coś zyskać. czasu i uwagi, a wytłumaczenie różnych wątpliwości wymaDla nich nie ma miejsca w programach prewencyjnych PIP, ga chęci i cierpliwości. Zniechęcać może to, że działania te
gdyż ich przedsięwzięcia biznesowe pozostawiają zbyt wie- nie mają większego wpływu na efekty inspektorskiej pracy,
le do życzenia i to zwykle nie tylko w zakresie bhp czy pra- z której muszą się przecież rozliczać. Ci, którzy zdecydowali
wa pracy. Są też tacy mali pracodawcy, którzy dyplom uzyskują dopiero przy kolejnym podejściu.
Właściciele „Hair Bazaar Studio” w Poznaniu, choć mają
Inspektor Anna Matuszczak pamięta właściciela już Dyplom PIP, chcieliby utrzymywać systematyczny konzakładu stolarskiego, który bardzo chciał zdobyć
takt z inspekcją pracy, która prowadziłaby szkolenia pozwaDyplom PIP, ale poziom jego wiedzy – przy tak dulające im być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami.
żej ilości zagrożeń występujących w zakładzie stolarskim, gdzie pracowało 15 osób – niestety mu to
uniemożliwił.
się jednak angażować również w działalność prewencyjną,
Największe problemy w drodze po Dyplom PIP mają pra- powinni widzieć jej sens i lubić to. Ważne również, by umieli
codawcy w zakładach, w których działa wiele maszyn. Osoby mierzyć siły na zamiary i mieli pewność, że przeprowadzony
odpowiedzialne za bezpieczeństwo często nie radzą sobie przez nich audyt absolutnie uzasadnia wręczenie Dyplomu
z określeniem ryzyka zawodowego i zagrożeń. Wciąż zdarza PIP. Za tym gestem muszą stać konkretne czyny tak pracosię też, choć w przypadku „dyplomowiczów” rzadko, że pra- dawców, jak i inspektorów pracy.
codawcy mają bałagan w dokumentacji pracowniczej. RozWłaściciele „Hair Bazaar Studio” w Poznaniu, dołączając
wiązaniem mogłyby być obowiązkowe szkolenia pracodaw- do grona inspekcyjnych dyplomowiczów, udowodnili, że
ców już w momencie rejestrowania przez nich działalności z powodzeniem mogą się realizować nie tylko jako mistrzozwiązanej z zatrudnianiem pracowników. Kiedyś tę lukę wy- wie nożyczek i grzebienia, ale także jako dobrzy organizatopełniały odpowiednie zajęcia w szkołach. Do nich także na- rzy pracy, dbający o swoich pracowników.
leżałoby wrócić, aby nie dochodziło do sytuacji, w których
Beata Pietruszka-Śliwińska
pracodawcy, nawet ci z wyższym wykształceniem, dziwią się,
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Dariusz Płochocki

Z inspektorskiej praktyki

Żurawie pod specjalnym nadzorem
Z ustaleń dokonanych przez inspektorów
pracy podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niepoddawania
zawiesi pomocniczych próbie obciążenia
co najmniej raz w roku oraz brak płytek metalowych, przywieszek, zawierających informację na temat dopuszczalnego obciążenia roboczego, a także terminów ostatniego i następnego badania szczegółowego. W czterech przypadkach inspektorzy
pracy stwierdzili uszkodzenia haka głównego lub zawiesi pomocniczych.
Na drugim miejscu znalazły się nieprawidłowości związane z brakiem wyposażenia

sygnalistów w jeden lub więcej elementów
rozpoznawczych, takich jak kurtka, kamizelka, hełm ochronny czy opaska, które odróżniają ich od pozostałych pracowników.
Następną nieprawidłowością było niepoddawanie operatorów żurawi szkoleniu
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktażowi stanowiskowemu
na placu budowy. Dopuszczano do wykonywania pracy na stanowisku sygnalisty/hakowego osoby, które nie zostały
poddane szkoleniu stanowiskowemu z zakresu bhp na tym stanowisku, między innymi z zakresu prawidłowego posługiwania
się zawiesiami łańcuchowymi, linowymi

Inspektorzy pracy z Warszawy podczas ubiegłorocznych kontroli na placach budów zwracali
szczególną uwagę
na sposób wykonywania
prac z użyciem żurawi.
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i pasowymi, w tym sposobami zawieszania.
Skutkiem tego sygnaliści/hakowi nieprawidłowo wykonywali swoją pracę.
Na podstawie skontrolowanych raportów
pracy maszyn, ewidencji czasu pracy lub
wpisów do książek dyżurów inspektorzy
stwierdzili, iż dwóch operatorów żurawi
świadczyło pracę ponad 8 godzin na dobę.
Należy tutaj nadmienić, iż rozporządzenie
Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze
żurawi zostało w tym roku uchylone (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi; Dz.U. 2013, poz. 376), a co
za tym idzie, normy czasu pracy, jakie obecnie obowiązują operatorów żurawi, określone są w ustawie – Kodeks pracy.
W jednym przypadku dokumenty uprawniające do użytkowania żurawia nie były dostępne dla organów kontroli w miejscu eks-
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ploatacji żurawia (nie znajdowały się na placu budowy). Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących użytkowania żurawi bez
aktualnych decyzji Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczających urządzenia do pracy
ani braku uprawnień kwaliﬁkacyjnych operatorów żurawi. Stwierdzono natomiast kilka przypadków innego zastosowania żurawia niż to określone przez wytwórcę, bez
uzyskania zgody właściwej jednostki dozoru technicznego. Dotyczy to użytkowania
pojemników do transportu betonu wyposażonych w pomost dla osoby obsługującej.
Należałoby się zastanowić, jaka jest przyczyna występowania tego typu nieprawidłowości. Odpowiedź wydaje się prosta – to
lekceważące podejście do zagadnień bezpieczeństwa pracy oraz brak świadomości
mogących wystąpić zagrożeń zarówno ze
strony nadzoru technicznego na placu budowy, jak i osób, które odpowiadają za stan
żurawi (w tym zawiesi pomocniczych). Aby
wyeliminować zagrożenia, inspektorzy
pracy udzielili 35 porad, w tym 32 dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy, 2
z zakresu prawa pracy i 1 dotyczącą legalności zatrudnienia. Zastosowali też środki
prawne, które objęły 132 pracowników. Inspektorzy wydali 40 decyzji, w tym 11 ustnych. W 4 przypadkach nakazali wstrzymanie eksploatacji maszyn. 36 decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności
z art. 108 k.p.a.
inspektor Dariusz Płochocki
OIP Warszawa
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Wyniki kontroli

Grzegorz Stęchły

Niebezpieczna praca w lesie
Inspektorzy pracy działający na terenie OIP Rzeszów przeprowadzają
kontrole w podmiotach
gospodarczych zajmujących się wykonywaniem
prac z zakresu gospodarki leśnej. Celem kontroli
jest kompleksowa ocena
stanu przestrzegania
przepisów prawa pracy,
w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
w procesie pozyskiwania
drewna.

Okres
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Liczba
zbadanych
wypadków
przy pracy
w leśnictwie

Kontroli poddano jednostki Lasów Państwowych (nadleśnictwa) oraz zakłady
usług leśnych, wykonujące na rzecz nadleśnictw prace w zakresie pozyskiwania, zrywki i składowania drewna. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości są przyczyną wielu wypadków przy pracy.
W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31
grudnia 2012 roku inspektorzy pracy z OIP
w Rzeszowie zbadali 19 indywidualnych wypadków przy pracy w leśnictwie. Poszkodowanych zostało 19 osób, z czego 11 doznało
ciężkich obrażeń ciała, 4 osoby poniosły
śmierć, w tym 2 – bezpośrednio przy pracy
w lesie. W wypadkach tych uczestniczyli
głównie pracownicy zakładów usług leśnych, ale zdarzały się też wypadki, gdzie
poszkodowanymi byli pracownicy nadleśnictw (w latach 2010-2012 doszło do trzech
takich wypadków).
Wypadki przy pracy według działów
pracy i czynności zawodowych:
2010 r. – pozyskanie: 5 (1 śmiertelny);
transport: 2 (2 śmiertelne); inne: 1 (1 śmiertelny).
2011 r. – pozyskanie: 5 (5 ciężkich); transport: 2 (2 lekkie); inne: 0.

2012 r. – pozyskanie: 3 (1 ciężki, 2 lekkie);
transport: 1 (1 ciężki), inne: 0.

Nauka bez kontroli
W marcu 2010 r. pracownik ﬁrmy szkolącej
rozpoczął szkolenie kursantów w części
praktycznej na kursie pilarza – drwala operatora pilarki spalinowej. Leśniczy, na którego
terenie prowadzono szkolenie, protokolarnie przekazał ﬁrmie szkolącej powierzchnię
leśną objętą wnioskiem. Zgodnie z protokołem powierzchnię cięć okazano przejmującemu, a granice pasów zrębowych gniazda
i drzewa przeznaczone do wycinki oznakowano. Tablicami ostrzegawczymi oznakowano również powierzchnię prac. Szkolenie
realizowane było zgodnie z planem gospodarczym pozyskania drewna, na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Lasami Państwowymi a ﬁrmą organizującą szkolenie.
Za całość spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy odpowiadał organizator kursu.
Instruktor wraz z czterema słuchaczami
rozpoczął praktyczną naukę ścinki i obalania
drzew na zrębie zupełnym sosnowym.
W trakcie zajęć przystąpił do obalania kolej-

Liczba poszkodowanych

nego drzewa sosnowego. Ścinane drzewo,
upadając, zawiesiło się czołowo-widlaście
na sąsiedniej sośnie. Z wykonanych oględzin
miejsca zdarzenia wynika, że instruktor przeciął w pierwszej kolejności zawiasę na zawieszonej sztuce, lecz nie obalił zawieszonego
drzewa. Postanowił obalić je przy pomocy
drugiej sosny stojącej 6 metrów od zawieszonej sztuki, uderzając obalaną sosną w zawieszone drzewo. W wyniku uderzenia nastąpiło jednak stoczenie się sosny po zawieszonym drzewie. Instruktor próbował odskoczyć na bezpieczną odległość, lecz nie zdążył. Staczająca się sosna uderzyła go w plecy,
w wyniku uderzenia doszło do rozległego
krwotoku do narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej. Instruktor poniósł śmierć
na miejscu zdarzenia.
Na podstawie oględzin miejsca wypadku
oraz zeznań świadków inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: nieprzestrzeganie podstawowych przepisów i zasad bhp przy dopuszczaniu pracownika
do pracy z pilarką (brak wymaganego szkolenia, dopuszczenie do pracy bez wymaganych uprawnień kwaliﬁkacyjnych do obsługi pilarki spalinowej); wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (zgodnie z instrukcją bhp przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej,
wprowadzonej zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20
kwietnia 2012 r., zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek prac niezwiązanych ze
ściąganiem zawieszonego drzewa); niedostateczna lustracja zawieszonego drzewa
(zawieszenie czołowo-widlaste); lekceważenie zagrożenia; wykonywanie pracy bez wymaganych uprawnień (instruktor ścinki
drzew); nieprzestrzeganie podstawowych
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
ściąganiu drzew zawieszonych; brak dostatecznego nadzoru podczas prac z zakresu
gospodarki leśnej.

Złe składowanie

Ogółem

Śmierć

Ciężkie uszkodzenie
ciała

Lekkie uszkodzenie
ciała

W strefie zakazu
W 2011 roku podleśniczy i właściciel zakładu usług leśnych w jednym z nadleśnictw
wykonywali jednocześnie prace z zakresu
gospodarki leśnej. Pomimo tablicy ostrze-

2010

8

8

4

4

0

2011

7

7

0

5

2

2012

4

4

0

2

2
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gawczej „Ścinka drzew. Wstęp wzbroniony”
oraz wiedzy o tym, że w oddziale pracuje
pozyskujący drewno drwal – operator pilarki, wjechali oni w strefę niebezpieczną
w po odbiór drewna. W pewnym momencie
w dach ich samochodu uderzyła ścięta sosna o długości około 24 metrów i zatrzymała się na nim. Drwal – operator pilarki, słysząc dziwny odgłos upadającego drzewa,
poszedł w kierunku zdarzenia. Podczas pracy w bardzo gęstym młodniku nie mógł ani
widzieć, ani słyszeć nadjeżdżającego samochodu. Odległość od pniaka do miejsca wypadku wynosiła około 15 metrów. Po przybyciu na miejsce wypadku odciął koronę
obalonej sosny i zrzucił ją z dachu samochodu. Wraz z pracującym w tym oddziale zrywkarzem pomógł wydostać się poszkodowanym z samochodu. Doznali oni ogólnego
potłuczenia ciała, udzielono im pierwszej
pomocy. Wszystkich pracowników poddano badaniom na obecność alkoholu we
krwi; byli trzeźwi.
Na podstawie oględzin miejsca wypadku
oraz zeznań świadków inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp – wejście
pracownika w strefę niebezpieczną podczas
wykonywania ścinki drzew (co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej
oraz instrukcji bhp przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, wprowadzonej zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 20 kwietnia 2012 r.); brak dostatecznego nadzoru nad wykonywanymi pracami;
nagły, niekontrolowany przebieg zdarzenia;
niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanych czynnościach; brak koordynacji prac leśnych.
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W 2012 roku w jednym z nadleśnictw prace związane ze sprzedażą drewna wykonywał leśniczy. Do składu drewna, na terenie
którego musiał przebywać podczas wydawania drewna, przyjechał samochód cięża-

Ścinane drzewo, upadając, zawiesiło się czołowo-widlaście
na sąsiedniej sośnie. Z wykonanych oględzin miejsca zdarzenia
wynika, że instruktor przeciął
w pierwszej kolejności zawiasę
na zawieszonej sztuce, lecz nie
obalił zawieszonego drzewa.
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W dach samochodu uderzyła
ścięta sosna o długości około 24
metrów i zatrzymała się na nim.

rowy marki MAN wyposażony w żuraw przystosowany do załadunku drewna. Zakupione drewno jodłowe dłużycowe ułożone było w mygle obok mygły drewna sosnowego.
Drewno przeznaczone do załadunku wcześniej oznaczono na czołach farbą. Kierowca – operator przystąpił do załadunku drewna przy użyciu żurawia hydraulicznego wyposażonego w specjalny chwytak. Gdy
na samochodzie znajdowała się połowa ładunku, leśniczy dał sygnał operatorowi żurawia, żeby przerwał załadunek, ponieważ
chciał podejść do mygły, z której pobierano
drewno. Operator wyłączył silnik, a ramię
skierował na samochód. Leśniczy podszedł
do mygły w celu sprawdzenia numeru
na kłodzie drewna. Gdy odchodził, jedna ze
sztuk drewna stoczyła się z mygły, czego leśniczy nie mógł widzieć, gdyż stał obrócony
tyłem do mygły. Uderzony, upadł, a drewno
przetoczyło się po nim i zatrzymało się
na sąsiedniej mygle. Poszkodowany doznał
urazu kości miednicy, brzucha i pęcherza
oraz złamania obojczyka prawego.
Na podstawie oględzin miejsca wypadku
oraz zeznań świadków, inspektor pracy
ustalił następujące przyczyny wypadku: nie-

Nieprawidłowe składowanie drewna dłużycowego: brak wyrównania czół
mygieł, brak wymaganych odstępów pomiędzy czołami mygieł, brak przesortowania w przedziałach długości: różnica długości drewna znajdującego
się w mygle przekraczała 4 metry.
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prawidłowe zachowanie się pracownika
podczas prac związanych z załadunkiem
drewna dłużycowego (wejście w strefę niebezpieczną); nieprawidłowe składowanie
drewna dłużycowego (brak wyrównania
czół mygieł, brak wymaganych odstępów
pomiędzy czołami mygieł, brak przesortowania w przedziałach długości: różnica długości drewna znajdującego się w mygle
przekraczała 4 metry); nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy leśniczego; brak opracowanej szczegółowej instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej magazynowania i składowania drewna na składach.
W opisanych wypadkach przy pracy pracodawcy udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczyli miejsce wypadku, powołali zespoły powypadkowe i sporządzili protokoły powypadkowe.
Zwraca szczególną uwagę naganne niezapewnienie ze strony pracodawców zarówno stałego, jak i doraźnego nadzoru
nad prawidłowym przebiegiem i organizacją prac. Do wypadków za każdym razem
dochodziło w czasie nieobecności pracodawców, gdy poszkodowani sami organizowali sobie pracę. Nie można wykluczyć, że
wykonywanie prac w obecności i pod nadzorem pracodawców również doprowadziłoby do zdarzeń wypadkowych. Obowiązujące przepisy nie wymagają zapewnienia
nadzoru stałego nad wykonywaniem
wszystkich prac, jednak doświadczenia
z przeprowadzonych kontroli oraz z zaistniałych wypadków wykazują, że najwięcej błędów pracownicy popełniają pod nieobecność pracodawcy.
Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami zostali ukarani mandatami karnymi
za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp,
dopuszczanie do pracy pracowników bez
wymaganych uprawnień, brak dostatecznego nadzoru nad wykonywanymi pracami,
brak koordynacji prac leśnych, nieprawidłowe składowanie surowca drzewnego, brak
instrukcji składowania i magazynowania surowca drzewnego.
starszy inspektor Grzegorz Stęchły
OIP Rzeszów
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Na 95-lecie inspekcji pracy
Gdy jego pies miał niesprawne łapy, rehabilitował go, pływając z nim codziennie przez dwie godziny w pobliskim jeziorze. Teraz, gdy czas pozwala, pokonuje z nim po kilkanaście kilometrów
dziennie. Rzadko korzysta z windy, by dostać się na piąte piętro zabytkowej kamienicy przy placu
Szczepańskim, gdzie OIP w Krakowie ma swoją siedzibę. Trudno za nim nadążyć i to nie tylko w pokonywaniu schodów – tak mówią o Tadeuszu Ficu jego najbliżsi współpracownicy. Sam siebie nazywa długodystansowcem, co uzasadnia bodaj najdłuższy staż pracy w inspekcji i takie samo szefowanie krakowskiemu okręgowi.

Wizja
i ciekawość świata
Z Tadeuszem Ficem,
okręgowym inspektorem pracy
w Krakowie,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Widok z okna na krakowską starówkę jest odskocznią
od tego, co tu i teraz w inspekcji pracy, które w pana
przypadku trwa blisko 40 lat, z czego 18 na stanowisku
szefa?
To oczywiste, że musi być taka odskocznia, tak zresztą jak
podział życia na zawodowe i rodzinne. Przy dobrej organizacji można to osiągnąć – dobrze, skutecznie pracować i jednocześnie realizować swoje pozazawodowe pasje. Spełnienie
w tych dziedzinach trzeba umieć połączyć z dbałością
o zdrowie, także poprzez aktywność ﬁzyczną. Kocham góry
i jazdę na nartach. Spojrzenie na różne problemy z perspektywy trzech tysięcy metrów sprawia, że wydają się one o wiele mniejsze. Nabiera się wtedy dystansu, także do samych
gór, które uczą pokory.
Przerabiał pan takie lekcje w życiu zawodowym?
Do dziś je przerabiam i jestem przekonany, że dotyczy to
większości inspektorów pracy. Pokora powinna stanowić
punkt wyjścia do wykonywania tego zawodu.

spekcją niemal połowę tego, ile ona sama liczy. To oczywiście
napawa mnie dumą i poczuciem spełnienia. Sukces to może
zbyt wielkie słowo, ale mam świadomość, że wiele rzeczy udało się zrobić. Czasami patrzę na stare fotograﬁe. Trudno mnie
rozpoznać w chłopaku z długimi czarnymi włosami, które nosiłem cztery dekady temu. Wśród kolegów jest Tadzio Śliwa,
który przez wiele lat był kierownikiem oddziału w Tarnowie. Ci
ludzie przywołują wspomnienia, które mogą skłaniać do porównywania. Takie reﬂeksje przyszły mi na myśl, gdy kilka dni
temu pracowałem w komisji egzaminującej przyszłych inspektorów pracy. Przypomniałem sobie własny egzamin, który kosztował mnie wiele emocji i nerwów, ale i radości po jego
zdaniu. Wiele osób z naszej grupy do dziś trzyma się razem i tego też życzyliśmy tegorocznym kandydatom.

Kiedy spogląda pan za siebie na te kilkadziesiąt lat
pracy w inspekcji, to co pan widzi?
Staram się nie oglądać za siebie i nie myśleć o tych wszystkich latach w formie podsumowań. Nie należę do osób, które
chcą i lubią rozpamiętywać stare lata. Jestem związany z in-

Czym się różnią współcześni młodzi ludzie od tych
z pana czasów?
Chyba tylko tym, że mają inne możliwości, niż my mieliśmy. Dysponują lepszymi narzędziami pracy niż my kiedyś,
a przy tym są ambitni i tak samo entuzjastycznie podchodzą
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do zadań. Poświęcają swój czas i energię, dają z siebie
wszystko, jeżeli wierzą, że to, co robią, ma sens i jest naprawdę ważne. Obserwowałem to na przykład podczas „Szczypawic”, kampanii prewencyjnej PIP, którą robiliśmy w Krakowie.
Niektórzy twierdzą, że dzisiejsza młodzież jest interesowna. Zgodzi się pan z tym?
Nie do końca się z tym zgadzam. Patrzę na młodych ludzi
poprzez pryzmat swoich doświadczeń; ja zdecydowałem się
na przejście do pracy w inspekcji głównie ze względu
na większe możliwości ﬁnansowe, które mi zaproponowano,
dwa razy więcej niż płacono w przemyśle. To był dla mnie
przekonujący argument, bo musiałem spłacać mieszkanie,
utrzymać rodzinę. Pasja przyszła później. Obecnie w inspekcji nie mamy takich argumentów, a przecież trudno wymagać od ludzi, żeby pracowali wyłącznie dla idei, gdy mają
dwójkę dzieci. Szczególnie, że praca w inspekcji nie jest łatwa, bywa nieprzyjemna, do tego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. To może prowadzić do rozczarowania, frustracji.
Nie dziwię się, że u części młodych ludzi wizja pracy w inspekcji rozmija się z rzeczywistością.

Bronisława Śnieżka, który miał odwagę wstrzymać otwarcie
olbrzymiego zakładu chemicznego, bo inwestycja nie była zakończona. Nie pomogły żadne naciski partii. Od takich inspektorów naprawdę dużo się nauczyłem i dowiedziałem. To sprawiło, że później potraﬁłem podejmować niełatwe, często bardzo dyskusyjne, decyzje dotyczące ludzi, ze świadomością, że
biorę za nie pełną odpowiedzialność.
Bywa, że szefom trudno odnaleźć się w takich sytuacjach. Co wtedy pomaga?
Zawsze warto rozmawiać. Sprawdza się to nawet w przypadku bardzo trudnej współpracy z pracownikami. Trzeba
też być cierpliwym i słuchać, co inni mają do powiedzenia.
Jeśli chodzi o decyzje związane z wieloletnim kierowaniem
okręgiem, bardzo pomogły mi moja apolityczność i asertywność, które gwarantują komfort podejmowania niezależnych decyzji. Wbrew pozorom ważny jest również emocjonalny stosunek do tego, co się robi, bo tylko wtedy ma się satysfakcję i przyjemność z pracy.

Kiedy czuł się pan najbardziej zadowolony w pracy?
Dla mnie szczególnie porywającym doświadczeniem inA pan miewał takie odczucia?
spektorskim sprzed lat było nadzorowanie szpitali oraz wyżJa zawsze miałem dużo szczęścia i to chyba sprawiało, że szych uczelni, a ściślej jednostek naukowo-badawczych,
w chwilach różnych doświadczeń czułem się mocniejszy pod kątem zagrożeń występujących podczas prac i eksperyi przekonywałem się, że ta praca ma sens. Przeszedłem przez mentów naukowych. Miałem szczęście sam sobie wybrać to
wszystkie szczeble drogi zawodowej, od inspektora, nadin- zagadnienie, które dziś jak ulał wpisuje się w działalność prewencyjną inspekcji. Trzydzieści lat
Obserwuję młodych i czasami wręcz podziwiam w duchu ich wiedzę i już zdo- temu mogłem sobie pozwolić na to,
byte doświadczenia zawodowe. Trudno mieć inne odczucia, gdy rozmawia się żeby często całymi nocami obserz człowiekiem pracującym na platformie wiertniczej. W warunkach nieustannego wować działanie skomplikowanej
zagrożenia nadzoruje pracę ludzi, którzy codziennie schodzą do olbrzymich aparatury medycznej i sprawdzać ją
zbiorników. Tam są przestrzegane najwyższe standardy bezpieczeństwa, a wie- na przykład pod kątem zasilania,
dza tego człowieka jest nie do przecenienia, tak jak jego życie ubezpieczone a przecież od jej sprawności zależało ludzkie życie. Pierwszy i jedyny
na miliony dolarów.
raz w życiu widziałem wtedy operaspektora, naczelnika kiedyś, zastępcę okręgowego inspektora cję przeszczepienia serca, a za kilka dni kobietę, która dostapracy, którym byłem przez trzy lata, po szefa okręgu od 1995 ła to drugie życie. Świetnie pamiętam też profesora chemii,
roku po dziś dzień. Dobrze pamiętam rozmowę, którą prze- który stracił rękę, wykonując jedno ze swoich doświadczeń.
prowadził ze mną ówczesny główny inspektor pracy Tadeusz Chociaż doskonale znał zagrożenia, to je zlekceważył. Nigdy
Sułkowski. Po przedstawieniu mojej wizji pracy zagwaranto- jednak nie wstydził się o tym mówić, ilekroć go o to prosiłem.
wał środki na nowe siedziby w Tarnowie i w Nowym Sączu, Jeszcze dziś zdarza się, że pracownicy służby zdrowia pamięgdzie pracowano w bardzo złych warunkach socjalnych. To za- tają mnie i to, co zrobiłem w tamtych czasach. To zawsze
danie było dla mnie swego rodzaju „być albo nie być” na sta- sprawia mi ogromną przyjemność.
nowisku szefa krakowskiego okręgu. Na jego realizację miałem tylko trzy miesiące. Powiodło się, choć łatwo nie było; tak
Czy w ciągu tych lat pracy zdarzyło się coś, co doprosamo zresztą jak i pozyskanie w trwały zarząd od miasta zabyt- wadziło pana do przewartościowania?
kowej kamienicy przy krakowskich Plantach. W kategoriach
Punkt zwrotny w inspektorskiej pracy wiąże się z moim posprzyjającego mi szczęścia oceniam również ludzi, którzy sta- bytem w Stanach Zjednoczonych na szkoleniu w instytucie
nęli na mojej drodze zawodowej i stali się dla mnie autoryte- treningowym amerykańskiej inspekcji, gdzie byłem kierowtami. Zapamiętałem na przykład znakomitego inspektora nikiem dziesięcioosobowej grupy z Polski. Podczas miesięcz-
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nego pobytu w 1991 roku przekonałem się, że jako inspekto- dzili ocenę ryzyka zawodowego w pięciu krokach. Jeśli nie, rarzy pracy nie musimy się wstydzić pochodzenia z państwa ze zem z nimi przeglądali stanowiska pracy i dokonywali oceny,
wschodniej Europy. Choć widzieliśmy tam najnowocześniej- po czym jechali do kolejnego pracodawcy. My od kilku lat rówsze na świecie technologie, nieznane jeszcze wtedy w Polsce, nież to robimy w ramach działań prewencyjnych. Mamy też,
które rzeczywiście robiły olbrzymie wrażenie, to dostrzegali- tak jak w brytyjskiej inspekcji, inspektorów pracy, którzy pracuśmy też, że w tamtejszych zakładach występują takie same ją w systemie nadzoru ciągłego, ale i specjalistów skupionych
zagrożenia, jak w polskich ﬁrmach, szczególnie tych małych. w różnych sekcjach, np. w Krajowej Sekcji Górnictwa PodziemMimo że amerykańska inspekcja pracy skupiała się wyłącz- nego i Krajowej Sekcji Hutnictwa w Katowicach, które współnie na technicznym bezpieczeństwie pracy, to zdarzało się, że inKilkanaście lat temu, gdy pierwszy raz wziął dłuto do ręki, sam nie dowierzał,
spektorzy pracy wzywali specjali- że potrafi przeistoczyć kawałek drewna w rzeźbę. Dziś ma już ich sporą kolekcję,
stów do kontroli maszyn, których a w niej tę najcenniejszą, różę zrobioną w metalu. Przed wielu laty wykonał ją ojnie znali. Pamiętam, jak kiedyś w sy- ciec Tadeusza Fica.
tuacji, gdy jedna z maszyn nie miała
osłon, zaproponowałem nawet swoją pomoc. Powiedzia- pracują również z innymi okręgami. To też widziałem wcześniej
łem, że znam się na tym i mogę powiedzieć, jak powinno podczas wizyt roboczych w HSE w Wielkiej Brytanii. Bez ich dobyć. To zdarzenie uświadomiło mi, że inspektorzy pracy świadczeń dziś trudno byłoby mi rozmawiać o wielkich kataw Ameryce wcale nie są mądrzejsi od nas, a jedynie żyją w in- strofach, jak ta na platformie wiertniczej na Morzu Północnym,
nych warunkach. To był właśnie taki punkt zwrotny, także gdzie przed laty zginęło sto kilkadziesiąt osób.
w sensie mentalnym.
Czy ocena skuteczności działań zagranicznych inspekCzy dziś, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej, zmieni- cji miała przełożenie na grunt polski?
ły się też odniesienia do międzynarodowej praktyki?
Jednym z celów moich wyjazdów zagranicznych było spojObecnie są zupełnie inne warunki, umożliwiające wymianę rzenie na system ocen inspektorów pracy i to zagadnienie
doświadczeń. Jeszcze przed wejściem do Unii współpracowa- jest nadal aktualne. Wiąże się z motywacją, awansami, z upoliśmy z inspekcją w Koszycach. Pamiętam, jak wspólnie badali- sażeniem inspektorów pracy, które od lat w Polsce nie wzraśmy przyczyny katastrofy, do której doszło w hucie, gdzie zgi- sta. Bez tych instrumentów niezwykle trudno o coraz więknęło kilkanaście osób, a około 400 zatruło się gazem koksowni- szą skuteczność wynikającą z rosnących oczekiwań i powiękczym. Spotkaliśmy tam inspektorów pracy z Walii, szającej się liczby nowych zadań ustawowych inspekcji pragdzie jest największa stalownia w Europie, cy, nawet przy założeniu li tylko wypełniania przez nią misji.
którzy przyjechali prewencyjnie, by zobaczyć, dlaczego doszło do tej trageJak tę misję rozumieją pracodawcy?
dii. Razem z nimi dyskutowaliśmy
Myślę, że coraz częściej nie traktują już inspekcji pracy jak
o tym zdarzeniu i jego przyczynach. zło konieczne, także dzięki naszej aktywności prewencyjnej.
Po trzech czy czterech miesiącach Kilka lat temu otrzymałem od prezesa Marka Goliszewskiezaproponowali nam współpracę go tytuł honorowego członka BCC za propagowanie zasad
w zakresie wielkich zagrożeń che- przedsiębiorczości i wkład w rozwój gospodarki rynkowej.
micznych. To trwało kilka lat Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że na ogół pracodawcy
i umożliwiło nam poznanie zakła- nie chcą naruszać prawa, chcą inwestować w bezpieczeńdów brytyjskich, a im – polskich. stwo pracy, ale potrzebują pomocy fachowców w tej dzieMogliśmy zobaczyć, że tam dzinie, a takimi są inspektorzy pracy. Dobrze się dzieje, że
również występują podobne pracodawcy wychodzą naprzeciw misji, którą realizuje inzagrożenia jak u nas w Polsce, spekcja pracy. Będzie się w niej oczywiście mieścić działanie
a inspektorzy pracy mają inspektora pracy, który pojedzie do stolarza w Zębie, najwymożliwość prewencyjnego żej położonej wsi w Tatrach, by wyegzekwować założenie
działania. To tam po raz osłony przy cyrkularce, która dla większości górali jest zupełpierwszy widziałem in- nie niepotrzebna. Ja jednak misję inspekcji rozumiem szespektorów, którzy przy- rzej, chodzi mi bowiem nie tylko o samą skuteczność, ale też
chodzą do pracodaw- o nieustające budowanie profesjonalnej instytucji, która jest
ców tylko po to, by za- życzliwa i pomocna ludziom.
pytać, czy przeprowaDziękuję za rozmowę.

I P 9/2013

33

Dokończenie ze strony 36.

Ofiara wypadku jego sprawcą
Inspektor pracy stwierdził, iż bezpośrednim źródłem urazów, skutkujących
wypadkiem ciężkim pracownika, była pracująca
w trybie automatycznym
linia technologiczna
do odlewania aluminium.
Do wypadku przyczynił się
poszkodowany, działając
w strefie bezpośredniego
zagrożenia wbrew obowiązującej instrukcji obsługi linii technologicznej oraz instrukcji stanowiskowej.

Inspektor ocenił też, że do wypadku by
nie doszło, gdyby nie świadome działanie
ope ra to ra li nii tech no lo gicz nej ma ją ce
na celu uruchomienia cyklu produkcyjnego. Wiedział on, iż wewnątrz celi maszyny
znajdują się osoby trzecie.
Jako przyczyny pośrednie wypadku inspektor pracy wskazał:
● brak ko or dy na cji wy ko ny wa nych
prac pomiędzy poszkodowanym a operatorem linii technologicznej. Przesłuchany
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w charakterze świadka poszkodowany zeznał, że gdy powiedział operatorowi, iż ten
ma włączyć linię w trybie automatycznym,
chodziło mu w domyśle, by ten nie załączał
robota;
● brak opracowanej instrukcji bhp wykonywania prac związanych ze sprawdzeniem działania linii technologicznej do odlewania aluminium w sytuacji, gdy występują nieprawidłowości podczas wytwarzania detalu;

Miejsce, w którym
doszło do wypadku. Widok robota
służącego do przemieszczania gotowych elementów
z aluminium.
● niewłaściwe polecenia przełożonego, dotyczące wykonywania prac przez
podwładnego.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy ukarał mandatami dwie osoby kierujące w zakładzie
pra cow ni ka mi. W związ ku z fak tem, iż
do wypadku przyczynił się w znacznym
stop niu sam po szko do wa ny, kie row nik
zmiany, który doznał ciężkich obrażeń ciała, inspektor pracy nie zastosował wobec
niego środków represyjnych. Dokumentację z kontroli inspektor przekazał funkcjonariuszom policji prowadzącym dochodzenie w tej sprawie.
OIP Opole
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Konwencja o pracy na morzu, przyjęta
przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. // Dziennik Ustaw. 2013, poz.
845.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków
lub chorób zawodowych powstałych
w szczególnych okolicznościach // Dziennik
Ustaw. 2013, poz. 737.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym // Dziennik Ustaw. 2013, poz. 757.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Kodeks morski // Dziennik Ustaw.
2013, poz. 758.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ﬁnansach publicznych // Dziennik
Ustaw. 2013, poz. 885.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie różnicowania stopy procentowej
składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków // Dziennik Ustaw. 2013,
poz. 878.
Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian
do załączników A i B Umowy europejskiej
dotyczącej międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30
września 1957 r. // Dziennik Ustaw. 2013,
poz. 815.
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Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian
do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
(RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami
(COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. // Dziennik Ustaw. 2013, poz. 840.
Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej
Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez
Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. // Dziennik Ustaw. 2013, poz. 846.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie
działalności agencji zatrudnienia // Dziennik
Ustaw. 2013, poz. 899.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym
sądom rejonowym rozpoznawania spraw
z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych // Dziennik Ustaw. 2013,
poz. 722.
Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych // Dziennik Ustaw. – 2013, poz. 759.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17
czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu
towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS // Dziennik
Ustaw. 2013, poz. 798.
Rozporządzenie
Ministra
Zdrowia
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników
podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej // Dziennik Ustaw.
2013, poz. 769.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15
lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dziennik Ustaw. 2013, poz. 882.
Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie
ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej // Dziennik Ustaw. 2013, poz. 746.
Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do
3 lat oraz niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw. 2013, poz. 747.
Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie
ustawy - Kodeks postępowania karnego

oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia // Dziennik Ustaw.
2013, poz. 765.
Ustawa z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego //
Dziennik Ustaw. 2013, poz. 775.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dziennik
Ustaw. 2013, poz. 786.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów // Dziennik Ustaw. 2013,
poz. 829.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego // Dziennik Ustaw. 2013, poz. 880.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi // Dziennik Ustaw. 2013, poz. 888.
Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych // Dziennik Ustaw. 2013,
poz. 896.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodności //
Dziennik Ustaw. 2013, poz. 898.
WYDAWNICTWA
Kodeks pracy: aktualny tekst ujednolicony
(stan prawny na dzień 1 czerwca 2013 r.).
– Warszawa: Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2013. –195
s. (Biblioteczka Pracownicza: Poradnik; 253).
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
Czynniki szkodliwe dla zdrowia na stanowiskach pracy w górnictwie podziemnym – zmiany w regulacjach prawnych i normalizacyjnych / Grzegorz Sporysz // „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska
w Górnictwie” 2013, nr 7, s. 22-25.
Przedstawiono najczęściej występujące
czynniki szkodliwe (pyły, hałas, drgania mechaniczne, mikroklimat, substancje chemiczne) na stanowiskach pracy w podziemnych
zakładach górniczych. Wskazano na wynikające z tego zagrożenia dla zdrowia pracowników oraz omówiono pokrótce zmiany w regulacjach prawnych i normalizacyjnych.
Czy mechanizacja to antidotum na ciężkość i zagrożenia pracy w leśnictwie? / Wiesława Ł. Nowacka // „Promotor” 2013, nr 6,
s. 48-50.
Opracowanie: Danuta Szot
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Ofiara wypadku jego sprawcą
Złamanie zasad bezpieczeństwa przez poszkodowanego i wejście
do wnętrza urządzenia,
gdzie nigdy nie miał prawa się znaleźć, poskutkowało ciężkimi obrażeniami ciała i hospitalizacją. Choć na tragedię
złożyło się wiele czynników, w tym i nieporozumienie słowne między
pracownikami, to pierwszorzędne znaczenie
miało działanie samego
poszkodowanego – ocenił inspektor pracy.

W kwietniu 2013 roku inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadził kontrolę powypadkową w spółce akcyjnej z siedzibą w K. Ustalał okoliczno ści i przy czy ny cięż kie go wy pad ku
przy pracy, jakiemu uległ kierownik zmiany w trakcie naprawiania maszyny odlewni czej. W fe ral nym dniu kie row ni ko wi
zgłoszono usterkę w pracy maszyny odlewniczej, w wyniku której powstawał element aluminiowy z nadmierną ilością aluminium, tzw. zalewką.
Jak ustalił inspektor, w celu usunięcia niepra wi dło wo ści ope ra tor li nii pod szedł
do pulpitu sterowniczego i uruchomił maszynę w trybie ręcznym. W tym czasie kierownik zmiany otworzył bramę bezpieczeństwa, odgradzającą dostęp do wnętrza
maszyny i wszedł po stopniach do kabiny
maszyny odlewniczej, tj. do miejsca pracy
ro bo ta, aby do stać się bez po śred nio
do wadliwej formy.
W tym czasie inni pracownicy zaczęli
sprawdzać sprawność siłowników, ruszając
zdalnie formą do przodu i do tyłu. Dzięki temu kierownik zmiany, stojący przy matrycy, mógł sprawdzać wizualnie, czy konkretne siłowniki nie mają zbyt dużego luzu. Po-

nieważ wszystko działało dobrze, kierownik zmiany polecił operatorowi, aby ten puścił maszynę „w automacie”. Chodziło o to,
aby sprawdzić jeszcze siłowniki podczas fizycznej pracy.
Podczas gdy kierownik pozostawał nadal
wewnątrz maszyny, operator pozamykał
bramki bezpieczeństwa i potwierdził ich
zamknięcie wciśnięciem odpowiedniego
przy ci sku. Na stęp nie ska so wał „alarm
otwar tej bram ki” i uru cho mił ma szy nę
w trybie automatycznym.
Znajdujący się w środku maszyny kierownik nie zauważył, że za jego plecami
otwierają się drzwi i do środka kabiny wsuwa się robot przeznaczony do przenoszenia gotowych elementów z aluminium. Robot przycisnął poszkodowanego w ten
sposób, iż ramię robota oparło się na jego
plecach, a brzuch poszkodowanego został
dociśnięty do kolumny maszyny.
Operator szybko podbiegł do wyłącznika
awaryjnego maszyny, który znajdował się
przy bramce, aby wyłączyć maszynę. Następnie próbował sam odciągnąć robota
i uwolnić poszkodowanego, jednak to się
nie udało. Dopiero po podniesieniu robota,
wspólnie z dwoma innymi pracownikami,
uda ło się wy cią gnąć po szko do wa ne go
z ma szy ny. Po szko do wa ny zo stał bez zwłocznie odwieziony do szpitala.

Zlekceważenie zasad

Widok linii produkcyjnej,
przy której doszło do wypadku.

W efekcie kontroli powypadkowej inspektor pracy stwierdził, iż bezpośrednim
źródłem urazów, skutkujących wypadkiem
ciężkim pracownika, była pracująca w trybie automatycznym linia technologiczna
do odlewania aluminium. Do wypadku
ewidentnie przyczynił się poszkodowany,
działając w strefie bezpośredniego zagrożenia wbrew obowiązującej instrukcji obsługi linii technologicznej oraz instrukcji
stanowiskowej.
Dokończenie na stronie 34.

