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W SEJMIE RP
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wielu okazji do miłych spotkań
w gronie najbliższych,
radości i pokoju
płynącego od Zmartwychwstałego Chrystusa

O urządzeniach technicznych
na placach budowy
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 12 marca 2019 r. w siedzibie Sejmu zajęła się
problematyką bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych na
placach budowy. Swoje doświadczenia kontrolne w omawianym zakresie przedstawiła
Państwowa Inspekcja Pracy.
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Jak podkreślił główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, zastosowanie maszyn i urządzeń technicznych na placach budowy
w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza wykonanie określonych
prac, ale jednocześnie stanowi czynnik generujący zagrożenia, które mogą prowadzić do wypadków przy pracy. Z kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy wynika, że urządzenia stosowane w budownictwie są w coraz lepszym stanie technicznym.
Główne zagrożenia związane z ich pracą dotyczą zatem nie tyle
sprawności czy złego stanu technicznego, co raczej ich obsługi,
prowadzenia prac bez nadzoru osób odpowiedzialnych, a także
złej organizacji pracy.
Szczegółowe dane, związane ze zbadanymi przez PIP wypadkami przy pracy, w których istotną rolę odegrały maszyny i urządzenia techniczne na placach budowy, przedstawił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Jakub
Chojnicki. Poinformował, że wśród takich wypadków dominującą grupę stanowią te, które mają miejsce podczas prac na rusztowaniach i drabinach. W następnej kolejności są wypadki związane
z użytkowaniem koparek, koparkoładowarek, koparkospycharek,
spycharek, ładowarek oraz żurawi.
Wypadkom przy pracy na terenach budowy, związanym z użytkowaniem rusztowań i drabin, uległo około 50% poszkodowanych
w wypadkach z udziałem maszyn i urządzeń technicznych. Najczęściej dochodziło tu do upadków z wysokości, rzadziej do uderzenia przez spadający element rusztowania albo ręczne narzędzie.
Poszkodowanych w wypadkach z udziałem koparek, koparkoładowarek, koparkospycharek, spycharek i ładowarek było 9%
ogólnej liczby osób, którzy ulegli wypadkom, obsługując albo
pracując w pobliżu maszyn budowlanych. Najczęstszym wydarzeniem, powodującym wypadki przy pracy z użyciem maszyn
do robót ziemnych, była utrata kontroli nad maszyną i urządzeniem, a w następnej kolejności wydarzenia polegające na uderzeniu poszkodowanego przez transportowany czynnik lub element
maszyny, a także na wejściu poszkodowanego w strefę zagrożenia – w strefę pracy maszyny.

Z kolei 5% poszkodowanych to osoby, które uległy wypadkom z udziałem żurawi wieżowych. Lista przyczyn jest tutaj długa, m.in. wady konstrukcyjne żurawi, nieprawidłowa eksploatacja,
brak nadzoru, brak instrukcji i instruktażu stanowiskowego, lekceważenie i nieznajomość zagrożeń.
Jakub Chojnicki zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa na polskich budowach
sprawnej komunikacji pomiędzy osobami różnych narodowości
obsługującymi urządzenia techniczne. Coraz częściej zdarza się,
że inspektorzy pracy, rozpoczynając kontrole na mniejszych inwestycjach, napotykają trudności w jej rozpoczęciu, ponieważ okazuje się, że na budowie nikt w momencie przybycia PIP nie włada
językiem polskim. Jak zatem rozwiązać choćby problem znajomości przez pracowników obcojęzycznych instrukcji obsługi maszyn i urządzeń?
W podsumowaniu dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli
GIP podkreślił, że coraz rzadziej spotyka się na terenach budowy
maszyny niespełniające wymagań minimalnych i zasadniczych.
Nieprawidłowości stwierdzane w wyniku kontroli PIP w większości
przypadków nie wynikają z oszczędności (ograniczenia kosztów
realizacji zleceń) czy przestarzałego parku maszynowego pracodawców, lecz z powodu braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa budowy lub bezpośrednich przełożonych nad stosowaniem bezpiecznych maszyn i urządzeń. Niewłaściwa eksploatacja
urządzeń technicznych wykorzystywanych na budowach wiąże się
przede wszystkim z brakiem właściwych elementów ochronnych.
Podczas obrad Rady Ochrony Pracy materiały na temat bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych na placach budowy zaprezentowali również Urząd Dozoru Technicznego i Związek Zawodowy „Budowlani”.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Janusz Śniadek, wzięli udział: zastępca głównego inspektora pracy Bogdan
Drzastwa i dyrektor Gabinetu GIP Ewa Dośla.
Donat Duczyński

Okładka: fot. J. Kałek
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Szkolenie dla szkoleniowców

Wiadomości
nie tylko z kraju
Szef inspekcji z dziennikarzami
70 tysięcy kontroli w 2019 r. zapowiedział główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek na spotkaniu z mediami, które odbyło się
6 marca br. w Warszawie. Inspektorzy sprawdzą m.in. przestrze-

W dniach 12-13 marca 2019 r. w Luksemburgu odbyło się szkolenie dla szkoleniowców w zakresie oceny ryzyka zawodowego
z uwzględnieniem zagrożeń psychospołecznych i mięśniowo-szkieletowych w miejscu pracy, a także aspektów związanych
z płcią i wiekiem pracowników. Szkolenie, zorganizowane z inspiracji Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), było podsumowaniem dwuletnich działań Grupy Roboczej EMEX. Wzięli w nim udział przedstawiciele 26 europejskich inspekcji pracy,
a także przedstawiciel Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy w Bilbao. PIP reprezentował Dariusz Korczak,
główny specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji GIP.
Celem przedsięwzięcia była pomoc w opracowaniu procedur
kontrolnych dotyczących oceny ryzyka zawodowego w obszarze będącym przedmiotem prac Grupy EMEX, a także zaprezentowanie trzech przewodników wspomagających planowanie
i prowadzenie kontroli przez inspektorów pracy. Dyskutowano
nad wytycznymi i procedurami kontrolnymi oraz narzędziami
wspierającymi działania inspekcyjne i prewencyjne, a także nad
koniecznością dalszego szkolenia inspektorów pracy w zakresie
oceny ryzyka zawodowego. Pokazano też materiały wspomagające działania informacyjne i prewencyjne, m.in. film przygotowany przez szwedzką inspekcję pracy.

Wręczenie Odznaki Honorowej

ganie przepisów o czasie pracy, wypłacie wynagrodzeń i bhp,
prawidłowość tworzenia i prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych. Od 1 lipca 2019 r. kontrole obejmą podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Znacząca część tegorocznych kontroli zostanie przeprowadzona w związku z rosnącą
liczbą skarg pracowniczych. Szef inspekcji zadeklarował, że inspektorzy pracy sprawdzą pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców. Zapowiedziane zostały działania PIP w zakresie kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp, w tym m.in.
kontrole w budownictwie (poszerzone o budowy infrastruktury
kolejowej), przemyśle spożywczym, leśnictwie, zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna. W bieżącym roku
rozpocznie się 3-letnia kampania prewencyjno-kontrolna „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”. Wiesław Łyszczek przedstawił dziennikarzom program i terminarz jubileuszu 100-lecia istnienia polskiej inspekcji
pracy. Konferencję prasową prowadziła rzecznik prasowy GIP Danuta Rutkowska.
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W siedzibie OIP w Warszawie 14 marca 2019 r. główny inspektor
pracy Wiesław Łyszczek wręczył Pawłowi Szpetnerowi Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy. Odznaczony jest specjalistą bhp oraz inspektorem ochrony przeciwpożarowej. Był nauczycielem przedmiotów zawodowych na kierunku technik bhp.
Obecnie pracuje w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Mińsku Mazowieckim na stanowisku specjalisty ds. BHP. Duży nacisk kładzie
na szkolenia bhp, adekwatne do zagrożeń, na jakie są narażeni
pracownicy wykonujący różne zawody medyczne. Jest działaczem społecznym, wspierającym lokalne inicjatywy o charakterze społeczno-kulturalnym i zdrowotnym. Poselska inicjatywa
Daniela Milewskiego została poparta wnioskiem okręgowego
inspektora pracy w Warszawie Jolanty Koszałki o nadanie odznaczenia. W uroczystości, którą prowadziła Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy, wzięli udział doradca
głównego inspektora pracy Grzegorz Nieradka oraz kierownictwo OIP w Warszawie.

Nagrody dla przyjaznych
pracodawców
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 19 marca 2019 r. wziął
udział w uroczystości wręczenia certyfikatów laureatom XI edyIP 4/2019

cji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Kandydatów do
nagrody zgłaszają sami pracownicy, a konkurs organizuje NSZZ
„Solidarność” pod honorowym patronatem prezydenta RP. Promuje on pracodawców, którzy wyróżniają się w przestrzeganiu
przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bhp oraz prawa do zrzeszania
się w związki zawodowe. Na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej
z 36 firm wyłoniono 22 laureatów, którzy odebrali z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy i przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy statuetki i certyfikaty. Przysługuje im prawo do posługiwania się certyfikatem „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” przez okres 3 lat. Zwracając się do laureatów, prezydent powiedział m.in.: „Ogromnie jestem wdzięczny za to, że kreujecie państwo w Polsce takie warunki pracy. Tym
samym kreujecie gospodarkę, w której pracodawca jest przyjazny pracownikowi, a pracownik może pracować z tym większą satysfakcją i zapałem, wiedząc, że poprzez tę pracę buduje z jednej strony pomyślność swoją i swojej rodziny, a z drugiej
strony pomyślność Rzeczypospolitej”. Z kolei przewodniczący
KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podkreślił w swoim wystąpieniu, że kluczem do sukcesu w konkursie jest dialog pracodawcy z pracownikami.

O bezpieczeństwie
pracy na budowach
W Głównym Inspektoracie Pracy 4 marca br. odbyło się kolejne
posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie,
z udziałem głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka i jego
zastępcy Bogdana Drzastwy. Szef inspekcji pracy powołał nowych członków Rady: Antoniego Górskiego, zastępcę prezesa
Związku Rzemiosła Polskiego oraz Wiktora Piwkowskiego, sekretarza generalnego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zaprezentowano bieżące problemy branży
budowlanej. Andrzej Nowak, wiceprezes Zarządu Głównego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,
przedstawił referat o obligatoryjnej dokumentacji na placach
budów małych i mikro firm. Urszula Gawrysiak, przedstawicielka Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zajęła się
problematyką eksploatacji żurawi wieżowych i kwalifikacji pracowników przy ich obsłudze. Krzysztof Piątek, zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego, omówił najczęstsze
nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stwierdzane podczas kontroli nadzoru budowlanego. Bhp
w budownictwie na przestrzeni ostatnich 100 lat przedstawił Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP,
a problematykę legalności zatrudnienia na budowach omówił
Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności GIP.
W spotkaniu wzięli udział także Ewa Dośla, dyrektor GabineIP 4/2019

tu Głównego Inspektora Pracy oraz pełniąca funkcję sekretarza
Rady Mirosława Kamińska, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP.

Na Radzie Dialogu Społecznego
W Pałacu Prezydenckim 5 marca br. odbyło się, pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy, posiedzenie Rady Dialogu Społecznego poświęcone omówieniu skutków przywrócenia
niższego wieku emerytalnego. W debacie uczestniczył główny
inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Przywrócenie niższego wieku emerytalnego było jednym z filarów kampanii prezydenckiej
Andrzeja Dudy. Prezydencka ustawa przywracająca wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, weszła w życie 1
października 2017 r. Jak poinformował prezydent, w 2017 r. 41%
osób, które złożyły wnioski o emeryturę na podstawie obecnej
ustawy, było aktywnych zawodowo. Średnia wysokość emerytury to 2080,36 zł brutto, przy czym średnia wysokość emerytury mężczyzn była aż o ponad 67% wyższa od świadczenia dla
kobiet. Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed zaprezentowali informację o finansowych i społecznych skutkach
ustawy, przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W debacie na temat skutków reformy emerytalnej uczestniczyli partnerzy społeczni reprezentujący związki
zawodowe i organizacje pracodawców, przedstawiciele urzędów państwowych i rządu.

Narada ze Strażą Graniczną
W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
w dniach 26-28 lutego 2019 r. odbyła się dziesiąta narada szkoleniowa przedstawicieli PIP i SG. Uczestniczyli w niej: zastępca
głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa i dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski ze
współpracownikami, a także nadinspektorzy i inspektorzy pracy.
Ze strony SG obecny był płk SG Andrzej Jakubaszek, dyrektor
Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej oraz funkcjonariusze z oddziałów i placówek prowadzących kontrole legalności zatrudnienia obcokrajowców. Wśród gości byli przedstawiciele MRPiPS, MSZ, MF oraz Urzędu do Spraw
Cudzoziemców. Jarosław Leśniewski podsumował wyniki kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców w 2018
r. oraz omówił plany inspekcji na rok bieżący. Izabela Struczyńska, starszy inspektor pracy w OIP w Gdańsku, przedstawiła referat na temat pracy tymczasowej i nietypowych form zatrudnienia. Funkcjonowanie znowelizowanych przepisów o zatrudnianiu
cudzoziemców ocenił Jarosław Cichoń, główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP. Agnieszka Jaroszek,
główny specjalista w tym departamencie, omówiła doświadczenia inspektorów w zakresie kontroli kierowania cudzoziemców
do pracy w podmiotach z siedzibą na terytorium RP. O infolinii
5

dla cudzoziemców mówiła Alla Dziklińska, młodszy specjalista
w Departamencie Legalności Zatrudnienia.

Nowa siedziba w Ostrołęce
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 27 lutego br. dokonał uroczystego otwarcia nowej siedziby Oddziału Państwowej
Inspekcji Pracy, która znajduje się przy ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce. Otwarcie siedziby odbyło się
w obecności okręgowego inspektora pracy w Warszawie Jolanty
Koszałki, zaproszonych gości oraz pracowników Oddziału. Nieruchomość, którą obecnie zajmuje Oddział PIP w Ostrołęce, przekazana została w trwały zarząd na rzecz Państwowej Inspekcji
Pracy z zasobów Skarbu Państwa przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju. Prace adaptacyjno-remontowe rozpoczęto 1 września 2018 r. W znaczący sposób poprawią się teraz warunki obsługi obywateli, a także komfort pracy pracowników placówki.
Kierownikiem Oddziału PIP w Ostrołęce jest nadinspektor pracy Małgorzata Wilemska.

Z niemieckimi związkowcami
W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 25 lutego 2019 r. gościli przedstawiciele Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych (DGB), którzy w ramach inicjatywy „Sprawiedliwa Mobilność” wspierają pracowników delegowanych do pracy na terenie
Niemiec z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski. Spotkanie z udziałem zastępcy głównego inspektora pracy
Bogdana Drzastwy oraz wiceprzewodniczącego OPZZ Piotra
Ostrowskiego zrealizowano na prośbę OPZZ. Centrala ta realizuje projekt adresowany m.in. do polskich pracowników skierowanych do czasowego wykonywania pracy w Niemczech. W trakcie
spotkania omawiano kwestie dotyczące organizacji, kompetencji i zadań PIP, a także współpracy z instytucjami publicznymi na
terenie Niemiec w sprawach dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, w szczególności w branży
opieki długoterminowej. W spotkaniu uczestniczyli: Mirjam Baumert i Justyna Oblacewicz, ekspertki z DGB, Adam Rogalewski
z Wydziału Międzynarodowego OPZZ oraz Ewa Dośla, dyrektor
Gabinetu Głównego Inspektora Pracy, Katarzyna Mietelska, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP i Dariusz Górski,
główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.

O strategii na spotkaniu SLIC
W Luksemburgu 7 marca 2019 r. doszło do spotkania Grupy Roboczej SLIC ds. Strategii. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Szwecji i Dani. Omawiano
sprawy bieżące grupy, m.in. związane ze zmianami przewodniczącej grupy w związku z brexitem; obecnie jest nią Karen Clayton z Wielkiej Brytanii. Zaprezentowano m.in. zagadnienia doty6

czące kampanii SLIC i projektu wytycznych w zakresie dalszych
działań SLIC. Dyskutowano nad projektem opinii w sprawie unijnej polityki w zakresie bhp. W spotkaniu uczestniczył starszy inspektor pracy Bartłomiej Kędzior z OIP w Rzeszowie.

Z Inspekcją Transportu Drogowego
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i główny inspektor
transportu drogowego Alvin Gajadhur podpisali 7 marca br.
w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie porozumienie
o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego. Zastąpiło ono poprzedni dokument z sierpnia 2002 r. Porozumienie przewiduje organizowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć w zakresie zapobiegania oraz
eliminowania naruszeń przepisów prawa u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu drogowego, w szczególności przepisów o czasie pracy kierowców. Współdziałanie
stron obejmie m.in. współpracę przy wyjaśnianiu wątpliwości
na tle stosowania przepisów o czasie pracy kierowców, wymianę informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla eliminowania zagrożeń w przewozie drogowym, realizację wybranych
inicjatyw prewencyjno-promocyjnych. W zależności od potrzeb
Państwowa Inspekcja Pracy i Inspekcja Transportu Drogowego
zobowiązują się do organizowania spotkań szkoleniowo-informacyjnych. Wiesław Łyszczek wręczył Alvinowi Gajadhurowi pamiątkowy grawerton.

Poznaj swoje prawa w pracy
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego wzięli udział w regionalnym finale konkursu „Poznaj
swoje prawa w pracy”, który odbył się 20 lutego 2018 r. w Warszawie. Konkurs organizowany jest w szkołach, które uczestniczą w programie edukacyjnym ,,Kultura bezpieczeństwa”, realizowanym przez PIP pod patronatem MEN. Lekcje dotyczące
prawa pracy i bhp prowadzą inspektorzy pracy. W finale etapu
regionalnego wzięło udział 64 uczniów z 33 szkół, którzy zmierzyli się z testem 35 pytań jednokrotnego wyboru. Dogrywka
nie pozwoliła na wyłonienie laureatów, więc komisja zdecydowała o zadawaniu pytań z zakresu prawa pracy i bhp 12 najlepszym uczestnikom. Ostatecznie I miejsce zdobyła Julia Florczak
z Zespołu Szkół nr 4 w Mławie, której opiekunem była Katarzyna
Przedpłata. II miejsce przypadło Weronice Pietrusiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, przygotowanej do konkursu przez Annę Górecką. III miejsce
zajęła Dominika Woźniakowska z Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie, a jej opiekunem była Monika Gajewska. Nagrody w postaci kart podarunkowych i dyplomów wręczyła laureatom konkursu Jolanta Koszałka, okręgowy inspektor pracy w Warszawie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.
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Orzeczenie
Żaden z przepisów prawa pracy nie wskazuje, aby uzyskanie przez
pracownika orzeczenia lekarskiego od innego lekarza niż ten, z którym
pracodawca ma podpisaną umowę, nie było równoznaczne ze
spełnieniem obowiązku odbycia badań profilaktycznych.

Badania profilaktyczne

u dowolnego lekarza z uprawnieniami

T

ak stwierdził Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, wydając wyrok w sprawie
nauczycielki zwolnionej z pracy za przeprowadzenie badań profilaktycznych poza
placówką medyczną, z którą szkoła ją zatrudniająca miała podpisaną umowę.
Pracownica 7 marca 2017 r. otrzymała skierowanie na obowiązkowe badania
okresowe oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zgodnie z przyjętą praktyką, w związku z wydłużonym
czasem oczekiwania na przeprowadzenie wszystkich wymaganych badań pracowniczych w ramach umowy zawartej
z pracodawcą, nauczycielka skierowana na

badania profilaktyczne przeprowadziła je
15 marca 2017 r. w prywatnym gabinecie
tego samego lekarza, który przeprowadzał
badania w placówce, z którą pracodawca miał podpisaną umowę. Po wykonaniu wymaganych badań pracownica
przedstawiła pracodawcy wymagane prawem orzeczenie lekarskie z dnia 15 marca
2017 r. stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku oraz zaświadczenie lekarskie
do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Nie było to nadzwyczajne działanie, taka
praktyka przeprowadzania badań była akceptowana przez stronę pozwaną od kilku
lat. Mimo to pracodawca domagał się orze-

czenia wydanego przez przychodnię, z którą ma podpisaną umowę. Nauczycielka
odmówiła przyjęcia ponownego skierowania na badania lekarskie, uzasadniając, że
wszelka wymagana dokumentacja została już przez nią terminowo przedstawiona.
W efekcie 31 marca 2017 r. pracodawca
rozwiązał z nią stosunek pracy, wskazując
jako podstawę art. 23 ust. 4 pkt 2 oraz ust.
5 Karty Nauczyciela w zw. z art. 229 § 4 k.p.,
to jest z powodu nieusprawiedliwionego
niezgłoszenia się pracownika na badania
okresowe oraz z powodu braku aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 4 pkt
2 Karty Nauczyciela rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym
na podstawie mianowania może nastąpić
również w razie nieusprawiedliwionego
niezgłoszenia się nauczyciela na badanie
okresowe lub kontrolne z końcem miesiąca,
w którym dyrektor otrzymał o tym informację, z zastrzeżeniem ust. 5. W myśl ust.
5 dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe
lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. W przypadku dwukrotnego
nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się
nauczyciela na badanie ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio. Zgodnie zaś z treścią

art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie
może dopuścić do pracy pracownika bez
aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy
na określonym stanowisku w warunkach
pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
Zwolniona nauczycielka nie pogodziła
się z utratą pracy i skierowała sprawę do
sądu pracy. W pozwie domagała się przywrócenia do pracy u strony pozwanej, na
stanowisku nauczyciela, argumentując, że
rozwiązanie z nią stosunku pracy było nieuzasadnione i niezgodne z prawem.
W ocenie sądu, w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, nie
można uznać, aby powódka swoim zachowaniem wypełniła przesłanki określone
8

w art. 23 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 Karty Nauczyciela. Z ustaleń sądu wynika, że pracownica po otrzymaniu od pracodawcy 7 marca 2017 r. skierowań na okresowe badania
lekarskie oraz badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych, udała się w dniu
15 marca 2017 r. do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania stosownych orzeczeń
i zaświadczeń. Poza sporem pozostawało
przy tym, że pracownica udała się prywatnie do lekarza medycyny pracy, nie zaś do
wskazanego przez zatrudniającego ośrodka jako podstawowej jednostki służby medycyny pracy, z którą strona pozwana miała zawartą umowę na przeprowadzanie
badań okresowych pracowników, zgodnie
z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o służbie
medycyny pracy. Bezsporne
pozostało również, że 15 marca 2017 r. powódka uzyskała
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nią pracy na
stanowisku nauczyciela oraz
zaświadczenia lekarskie dla
celów sanitarno-epidemiologicznych, które zostały wydane przez lekarza medycyny
pracy w ramach prowadzonej
przez niego prywatnej praktyki lekarskiej. Powódka nie
kwestionowała, że odmówiła ponownego
stawienia się na okresowe badania lekarskie i nie przedstawiła innych orzeczeń lekarskich związanych z pracowniczymi badaniami okresowymi.
Sąd wskazał, że lekarz, który wystawił
orzeczenie, jest lekarzem medycyny pracy
uprawnionym do przeprowadzania badań
okresowych pracowników i wystawiania
stosownych orzeczeń lekarskich o zdolności pracownika do wykonywania pracy
na zajmowanym stanowisku. Podkreślenia
wymaga ponadto, że żaden z przepisów
Kodeksu pracy, ustawy o służbie medycyny pracy bądź rozporządzenia określającego tryb wydawania i przechowywania
orzeczeń lekarskich nie wskazuje, aby uzyskanie przez pracownika orzeczenia lekar-

skiego od innego lekarza niż ten, z którym
pracodawca ma podpisaną umowę, nie
było równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odbycia badań profilaktycznych, jak
również, aby takie orzeczenie nie było dla
pracodawcy wiążące. W ocenie sądu, pracodawca w świetle obowiązujących przepisów nie ma zatem podstaw do odmowy
przyjęcia takiego orzeczenia lekarskiego.
Ma natomiast prawo do odwołania się od
takiego orzeczenia do podmiotu odwoławczego, np. wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w sytuacji, jeżeli treść orzeczenia budzi jego wątpliwości.
W niniejszej sprawie przedstawicielka strony pozwanej odmówiła przyjęcia
orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy oraz
zaświadczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawionych przez lekarza medycyny pracy, argumentując, że zostały wystawione przez
podmiot, z którym placówka nie ma podpisanej umowy. W ocenie sądu, zachowanie takie było nieuprawnione i nie powinno skutkować ponownym kierowaniem
powódki na okresowe badania lekarskie.
Z tych względów sąd przywrócił pracownicę do pracy u strony pozwanej na poprzednich warunkach pracy i płacy, uznając, że rozwiązanie z nią stosunku pracy
było nieuzasadnione.
Zwolniona domagała się ponadto zasądzenia na jej rzecz wynagrodzenia za
okres pozostawania bez pracy. Sąd uznał to
roszczenie za uzasadnione. W myśl art. 57
§ 1 k.p. pracownikowi, który podjął pracę
w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania
bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc, zgodnie
zaś z art. 91 c Karty Nauczyciela w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
pracy. W związku z tym sąd zasądził odpowiednią kwotę należnego wynagrodzenia.
Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze z 8 listopada 2017 r. (sygn. akt IV
P 72/17).
Tomasz Zalewski
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Prawo

Iwona Werdoni

Tragiczne skutki
pracy na czarno
Na terenie przebudowy budynku Politechniki Białostockiej doszło
do wypadku, któremu ulegli dwaj młodzi ludzie wykonujący
prace termomodernizacyjne ścian budynku, na zlecenie
jednego z podwykonawców. W wyniku przygniecenia
w wykopie gruntem i betonową płytą jedna
z osób poniosła śmierć, druga doznała urazów
wielonarządowych.

P

odczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadku stwierdzono, że 29
stycznia 2015 roku właściciel firmy zlecającej prace poinformował telefonicznie
wykonawców robót o możliwości pracy
na terenie przebudowy. Ze względu na
to, że następnego dnia wyjeżdżał za granicę na urlop, powiadomił wykonawców,
aby po umowy zgłosili się do księgowej,
a w celu ustalenia zakresu prac – do kierownika budowy.

Okoliczności wypadku
Kierownik budowy poinformował o zakresie prac: po wykopaniu gruntu należało oczyścić ściany fundamentu i docieplić
ścianę budynku styrodurem. W dniu wypadku, 11 lutego, wykonawcy rozpoczęli
pracę o godz. 8.00, a godzinę później operator koparkoładowarki rozpoczął wykop
przy ścianie budynku. Miał za zadanie wybrać grunt do głębokości ław fundamentowych, pomiędzy ścianą fundamentową
budynku a ścianą fundamentową pozostałą po pochylni dla osób niepełnosprawnych. Urobek po wydobyciu był składowany na poziomie terenu. Podczas tych prac
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ziemnych kierownik
budowy przychodził
na miejsce prac i obserwował ich postęp. Gdy koparka wykonała część wykopu, rozpoczęto oczyszczanie
odkopanego fundamentu. Według poszkodowanego, który przeżył wypadek, około
godz. 13.00 operator przerwał pracę, a on
razem z kolegą przez cały czas oczyszczali ścianę i izolowali powierzchnię dysperbitem – znajdowali się w środkowej części wykopu o głębokości 3 m, szerokości
3,25 m i długości 20 m. Wówczas nastąpiło
osunięcie ściany fundamentowej pochylni w kierunku ściany budynku, w wyniku
którego jeden z wykonujących prace został przygnieciony ścianą i gruntem. Z wy-

kopu wydostała go jednostka straży pożarnej, jednak mimo przeprowadzonej
reanimacji zmarł.
Zarówno pracodawca, jak i kierownik
budowy obarczyli odpowiedzialnością za
wypadek obu poszkodowanych. Pracodawca twierdził, że wyraźnie przed swoim wyjazdem mówił, żeby nie wchodzili
do wykopu, dopóki kierownik nie zezwoli. Ten z kolei oświadczył, że nie wie, dlaczego poszkodowani weszli do nieukończonego i niezabezpieczonego wykopu,
przy którym leżał jeszcze nieodwieziony
urobek oraz że nie poinformowali go o zamiarze wejścia tam.
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Zdaniem inspektora pracy
opisany stan faktyczny
w pełni uzasadniał żądanie
pozwu, gdyż wszystkie
cechy stosunku pracy
wskazane w treści
art.22 § 1 Kodeksu pracy
zostały w nim spełnione.

Formą powierzenia pracy w przypadku poszkodowanego, który zmarł, była
umowa o dzieło. Podano w niej, że została zawarta 9 lutego 2015 r. pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w zakresie
oczyszczenia i zaizolowania fundamentu
budynku Politechniki Białostockiej. W trakcie kontroli stwierdzono, że w umowie tej
nie było podpisów ani wykonawcy, ani zamawiającego. Ponadto w czasie kontroli
przedstawiono umowę zlecenia zawartą
9 lutego 2015 r. pomiędzy zleceniodawcą
a wykonawcą, który przeżył, w zakresie docieplenia fundamentów budynku Politechniki. W tej sytuacji pracodawca sporządził
dokumentację powypadkową dotyczącą
jedynie drugiego poszkodowanego i odmówił zmiany rodzaju umowy temu, który zmarł, pozostawiając żonę i dziecko bez
środków do życia. Z inicjatywy inspektorów pracy sprawa znalazła swój epilog na
wokandzie sądowej.

Ustalenia inspektora pracy
Mając na uwadze stan faktyczny oraz nowe
okoliczności w sprawie, które ujawniły się
w trakcie dalszego postępowania wyjaśniającego, a w szczególności po odebraniu wyjaśnień i oświadczeń na piśmie od

wdowy oraz osób, które pracowały wcześniej razem ze zmarłym, inspektor pracy
wniósł pozew do sądu pracy. Dochodził
u pozwanego – właściciela firmy zlecającego prace – ustalenia, że w okresie od
1 kwietnia 2014 roku do 11 lutego 2015
roku, tj. do dnia wypadku, poszkodowany był zatrudniony u strony pozwanej na
podstawie stosunku pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku „pracownik budowlany”, mimo że nie została z nim zawarta umowa o pracę w formie
pisemnej. Stwierdzono bowiem, że w tym
okresie pracował on na budowach prowadzonych przez firmę, głównie przy remontach, termomodernizacji i dociepleniach
budynków wielorodzinnych, w tym również na terenie przebudowy budynku Politechniki Białostockiej. Wykonując swoje
obowiązki, korzystał z urządzeń i narzędzi należących do firmy. Z ustaleń dokonanych przez inspektora pracy wynikało
również, że poszkodowany świadczył pracę osobiście, przez 8-10 godzin dziennie,
5-6 dni w tygodniu, pozostając do dyspozycji pozwanego w określonym przez niego
miejscu i wyznaczonym czasie. Praca odbywała się pod kierownictwem pracodawcy, za wynagrodzeniem, wymagała współ-

pracy z innymi pracownikami, była pracą
skooperowaną, zespołową. Charakteryzowała się powtarzalnością umówionych
czynności w stałych i z góry określonych
odstępach czasu. Zdaniem inspektora pracy opisany stan faktyczny w pełni uzasadniał żądanie pozwu, gdyż wszystkie cechy
stosunku pracy wskazane w treści art.22
§ 1 Kodeksu pracy zostały w nim spełnione. Interes prawny w ustaleniu istnienia
przedmiotowego stosunku pracy w rozumieniu art. 189 k.p.c., w ocenie inspektora
pracy, wynikał z faktu, iż ustalenie będzie
warunkować prawo do niektórych bieżących i przyszłych świadczeń małoletniej
córki, wynikających z przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także
rzutować na ich wysokość.

Pozew wniesiony
przez inspektora pracy
Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego
oraz wezwaniu do udziału w sprawie w charakterze strony spadkobierczyni – wdowy
(drugi termin rozprawy, przed przesłuchaniem świadków), która poparła powództwo
inspektora pracy i występowała w sprawie
w roli powoda materialnego, wydał wyrok
ustalający istnienie stosunku pracy w okresach od 1 maja 2014 roku do 31 lipca 2014
roku i od 30 sierpnia 2014 roku do 11 lutego 2015 roku, w pełnym wymiarze czasu
pracy na stanowisku „pracownik budowlany”. Okresy wskazane przez sąd w wyroku
były wynikiem modyfikacji dokonanej przez
inspektora pracy w trakcie postępowania
przed sądem i wynikały ze zgromadzonego obszernego materiału dowodowego.

Sprawa w sądzie II instancji
Pozwany wniósł apelację od wyroku, zarzucając m.in. sprzeczność istotnych ustaleń
sądu z treścią zgromadzonego materiału
dowodowego, wskutek naruszenia art. 233
§1 k.p.c. poprzez dokonanie błędnej oceny dowodów w sprawie. Pozwany wniósł
o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa. Sąd okręgowy wydał zaskakujące postanowienie, albowiem uchylił
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zaskarżony wyrok i odrzucił pozew. Z krótkiego uzasadnienia rozstrzygnięcia wynikało, że sąd uwzględnił apelację, aczkolwiek
z innych przyczyn niż to zostało wykazane w apelacji. Sąd w uzasadnieniu przytoczył treść art. 631 k.p.c., na mocy którego
w sprawach o ustalenie istnienia stosunku
pracy inspektorzy pracy mogą wytaczać
powództwa na rzecz obywateli, a także
przystępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym
jego stadium. Ponadto wskazał również,
że do inspektorów pracy mają zastosowanie (z pewnymi modyfikacjami) przepisy
o prokuraturze, w szczególności art. 5, 56,
58 i 60 k.p.c. W ocenie sądu, mając na uwadze wskazane regulacje prawne, inspektor
pracy, wytaczając powództwo na rzecz
obywatela, ma obowiązek wskazania oznaczonej osoby, na rzecz której wytacza powództwo. Inspektor pracy, wytaczając powództwo w niniejszej sprawie, wskazał, iż
występuje na rzecz poszkodowanego, nieżyjącej osoby. W ocenie sądu ów poszkodowany w dacie wniesienia powództwa
nie mógł posiadać przymiotów strony, na
rzecz której mogłoby być wniesione powództwo. Sąd argumentował również, powołując się na treść art. 56 § 1 k.p.c., który
wymaga oznaczenia osoby, na rzecz której wytoczono powództwo w celu zawiadomienia tej osoby o wytoczonym pozwie
z pouczeniem o możliwości wstąpienia do
sprawy w każdym jej stanie w charakterze
powoda. W przypadku zaś nie przystąpienia osoby do sprawy, na rzecz której wytoczono powództwo, jest ona traktowana
na podstawie k.p.c. jako strona postępowania z określonymi skutkami procesowymi.
W ocenie sądu wymóg zachowania zdolności prawnej (art. 8 § 1 k.c.) i jej atrybutu
– zdolności sądowej (art. 64 § 1 k.p.c.) przez
taki podmiot, od chwili wniesienia pozwu
do prawomocnego zakończenia procesu,
jest warunkiem koniecznym. Nie sposób
jednak zgodzić się z argumentacją sądu II
instancji w zakresie twierdzenia, iż ustalenie przez sąd rejonowy, że między pozwanym a zmarłym poszkodowanym istniał stosunek pracy, oznacza, iż zmarły w ocenie
sądu był stroną niniejszego procesu. W tym

W ocenie sądu
śmierć osoby fizycznej
przed wniesieniem
przez nią pozwu
stanowi pierwotny
brak zdolności
sądowej zachodzący
od początku
postępowania
i obliguje
do odrzucenia pozwu.
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miejscu należy przypomnieć, że to inspektor pracy wniósł pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy, a wdowa w toczącym
się procesie występowała również w charakterze strony, jako spadkobierczyni, i poparła stanowisko inspektora pracy. Sąd II
instancji zarzucił inspektorowi pracy brak
legitymacji sądowej, tj. brak uprawnienia
do występowania w jakimkolwiek sądowym postępowaniu cywilnym jako strona lub uczestnik postępowania. Ten brak
uprawnienia w niniejszym postępowaniu
był przesłanką odrzucenia pozwu. Argumentując rozstrzygnięcie, sąd powołał się
również na treść art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.,
który stanowi, iż sąd odrzuci pozew, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej
albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy. W ocenie sądu śmierć osoby fizycznej przed wniesieniem przez nią
pozwu stanowi pierwotny brak zdolności
sądowej zachodzący od początku postępowania i obliguje do odrzucenia pozwu.
Zatem śmierć pracownika, mająca miejsce przed wniesieniem pozwu, była równoznaczna z utratą przez niego zdolności
sądowej (art. 64 § 1 k.p.c.). Zdaniem sądu
uzupełnienie tego braku nie było możliwe
w toku procesu przez wezwanie do udziału w sprawie spadkobierczyni – wdowy
ani na podstawie art. 70 i 199 § 2 k.p.c. Zachodziła więc bezwzględna i nieusuwalna przeszkoda procesowa, którą sąd miał
obowiązek uwzględnić w każdym stadium
postępowania. Ten nieusuwalny brak zdolności sądowej prowadził do uchylenia zaskarżonego wyroku i odrzucenia pozwu na
podstawie art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c., w związku z art. 379 pkt 2 k.p.c. i art. 386 § 3 k.p.c.
Pozytywnym aspektem rozstrzygnięcia,
jeżeli można w ogóle użyć takiego stwierdzenia, jest fakt, że sąd II instancji nie zniósł
postępowania dotkniętego w ocenie sądu
nieważnością. Taka czynność miałaby miejsce tylko w sytuacji przekazania sprawy do
ponownego rozpoznania, co wynika z treści art. 386 § 2 k.p.c., a nie w sytuacji odrzucenia pozwu.
Okręgowy inspektor pracy w Białymstoku, mając na uwadze społeczny aspekt
12

przedstawionej sprawy, a w szczególności
trudną sytuację rodziny zmarłego wskutek wypadku, przede wszystkim córki, która w dniu zdarzenia miała zaledwie 1 rok
i 3 miesiące, bez prawa do renty rodzinnej, udzielił wdowie dalszej pomocy prawnej. Dotyczyła ona sformułowania pozwu
o ustalenie istnienia stosunku pracy (po
raz kolejny) oraz pisania pism procesowych i bacznej obserwacji toczącego się
postępowania przed sądem rejonowym
i sądem okręgowym.

Pozew
wniesiony przez wdowę
Sąd rejonowy już w nieco krótszym postępowaniu, trwającym jedynie 5 miesięcy,
wydał pozytywne rozstrzygnięcie, ustalając, iż obu poszkodowanych w wypadku
łączyła umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresach wskazanych
w pozwie. Sąd w uzasadnieniu wyroku
wskazał m.in., że postępowanie dowodowe wyklucza, aby mieli oni w przeszłości
„zamiar” zawarcia umowy o dzieło, cywilnej, tj. czynili jakiekolwiek ustalenia w tym
zakresie. W ocenie sądu istotna w tym kontekście pozostaje treść notatki służbowej
inspektora pracy, który w czasie czynności
kontrolnych w związku z wypadkiem uzyskał od pozwanego oświadczenie, iż z końcem stycznia 2015 r. (wypadek 11.02.2015 r.)
„wspólnie z księgową” ustalił, że dla poszkodowanego sporządzona zostanie umowa
o dzieło. W ocenie sądu ustalenia czynione pomiędzy pozwanym a jego księgową
wykluczają, aby zawarcie przedmiotowej
umowy było wspólną wolą jej stron. Sąd
zwrócił również uwagę na odmienne umowy zaproponowane robotnikom pracującym jednocześnie na tych samych zasadach, tj. umowę o dzieło i zlecenie. Może
to jedynie potwierdzać fakt instrumentalnego traktowania przez pozwanego umów
pisemnych, które nie odzwierciedlały faktycznego stanu prawnego.

Sprawa w sądzie II instancji
Apelację od wyroku wniósł pozwany o treści i zarzutach tożsamych, jak w sprawie pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy

wniesionego przez inspektora pracy. Sąd
okręgowy oddalił apelację, wskazując na
jej bezzasadność. W ocenie sądu, sąd I instancji dokonał w sprawie prawidłowych
ustaleń zarówno w odniesieniu do okoliczności bezspornych, jak i wszechstronnego, wnikliwego i należytego rozważania
zebranego w sprawie materiału dowodowego na okoliczność charakteru stosunku prawnego łączącego strony. Dokonał
przy tym prawidłowej wykładni i zastosowania wskazanych w uzasadnieniu rozstrzygnięcia przepisów. Wobec tego poczynione przez sąd I instancji ustalenia
faktyczne oraz wywody prawne we wskazanym zakresie sąd okręgowy w pełni podzielił i przyjął za własne, bez potrzeby ponownego ich przytaczania.
Już w trakcie postępowania przed sądem o ustalenie istnienia stosunku pracy
istniały obawy, że będą problemy ze sporządzeniem protokołu powypadkowego.
Pozwany właściciel firmy w trakcie trwania procesu przebywał w Chicago, tam
też za pośrednictwem Polskiego Urzędu
Konsularnego został przesłuchany w charakterze strony. Zgodnie z informacją zawartą w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) podmiot został wykreślony z rejestru działalności gospodarczej,
co stanowiło przeszkodę w wyegzekwowaniu protokołu powypadkowego od byłego pracodawcy.

Dwutorowość
postępowania
Aktualnie przed Sądem Rejonowym w Białymstoku toczy się postępowanie o ustalenie zdarzenia zaistniałego w dniu 11 lutego
2015 roku na terenie Politechniki Białostockiej za wypadek przy pracy, w wyniku którego śmierć poniósł pracownik. Wdowa
złożyła również wniosek o rentę rodzinną w związku z wypadkiem przy pracy na
rzecz małoletniej córki oraz wniosek o jednorazowe odszkodowanie do Oddziału ZUS
w Białymstoku.
starszy inspektor pracy Iwona Werdoni
OIP Białystok
IP 4/2019

Prawo

Joanna
Budzyńska-Jędraszczyk

Stres

jako czynnik psychospołeczny
Stres to sytuacja,
kiedy nie możemy
sobie poradzić
z wyzwaniami, jakie
się pojawiają. O stresie
w pracy mówimy,
gdy pracownikowi
stawia się zbyt duże
wymagania, przy czym
nie ma on kontroli nad
wykonywaną przez siebie
pracą i brakuje mu sieci
wsparcia, czyli osób, do
których może zwrócić
się z pytaniem bądź
problemem. Budowanie
sieci jest jednym
ze skuteczniejszych
sposobów radzenia sobie
ze stresem.
IP 4/2019

w miejscu pracy

W

arto pamiętać, że stres bywa
również dobry. Tzw. eustres,
w przeciwieństwie do negatywnego
dystresu, to nasza siła napędowa, motywacja, zachęta do podejmowania wyzwań,
do działania. Bez tego ciężko byłoby nam
wstać rano z łóżka. O eustresie nie mówi
się dużo, bo nikomu nie przeszkadza, natomiast dystres to obecnie jedno z zagrożeń psychospołecznych. Określa się go
mianem zagrożenia nowego i rosnącego.
Stres towarzyszy nam bowiem od wieków,
ale dopiero niedawno zaczął być postrzegany jako problem i rozpoczęto badania
nad tym zjawiskiem. Wiele z nich dowodzi, że problem stresu w społeczeństwie
będzie się coraz bardziej wzmagał w najbliższych latach. Dlatego tak istotne jest,
abyśmy rozpoznawali problem, zauważali
go, począwszy od siebie i naszych współpracowników, a następnie umiejętnie radzili sobie z jego efektami.

Strefy szczególnego
zagrożenia
Jak wynika z badań poziomu stresu w pracy, najbardziej narażeni na nadmierny stres
są pracownicy korporacji i instytucji finansowych, gastronomii oraz opieki zdrowotnej. Niestety duża część pracodawców nie
zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i nie
interesuje ich samopoczucie pracowników.
Nie widzą związku pomiędzy komfortem
pracy a efektami pracy. Nie dostrzegają, że
stres prowadzi do spadku motywacji i produktywności. Najbardziej narażeni na stres
są pracownicy młodzi, w wieku 16-24 lata,
oraz pracownicy korporacji. Około 30%
z nich uważa, że jest to powód do zmiany pracy. Świadomość w tym temacie jest
ciągle niska. Pracownicy, którzy nieustannie znajdują się w stanie podwyższonego
stresu, są narażeni na wypalenie zawodowe oraz poważne problemy związane ze
zdrowiem psychicznym. Ma to wpływ na
ich produktywność i karierę, a także na
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życie osobiste. W interesie pracodawcy jest
pomaganie pracownikom w radzeniu sobie ze stresem i podejmowanie odpowiednich kroków zmierzających do minimalizacji
stresu na stanowiskach pracy. Zestresowany pracownik często jest nieobecny w pracy i przebywa na zwolnieniach lekarskich.
Powoduje to konieczność zapewnienia zastępstw i wyszkolenia nowych pracowników, w efekcie źle wpływa na wizerunek
zakładu pracy.
Złe relacje z bezpośrednim przełożonym są jednym z głównych powodów, dla
których pracownicy rozpoczynają rozważania nad zmianą pracy. Poważnym źródłem
stresu są też złe zarobki, jednak największe
znaczenie ma relacja między bezpośrednim przełożonym i pracownikiem oraz pomiędzy współpracownikami. Właśnie te relacje przekładają się na komfort i atmosferę
pracy. Jakość relacji odgrywa znaczącą rolę
w podejmowaniu decyzji zawodowych
– dobre podnoszą efektywność i jakość
współpracy, złe mogą przyczynić się do
obniżenia satysfakcji z życia zawodowego, a w konsekwencji odejścia kluczowych
pracowników z organizacji. Zjawisko to ma
w ostatnich latach tendencje wzrostowe.

Sposoby na stres

Złe relacje z bezpośrednim
przełożonym są jednym
z głównych powodów,
dla których pracownicy
rozpoczynają rozważania
nad zmianą pracy.
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Aby lepiej znosić trudne sytuacje w życiu
prywatnym i zawodowym, warto popracować nad umiejętnością radzenia sobie
z negatywnymi skutkami stresu i redukowaniem jego poziomu. Istotne jest tu nasze własne doświadczenie, umiejętności nabyte podczas różnych sytuacji stresowych
czy na warsztatach. Pierwszym krokiem
jest zrozumienie i rozpoznanie objawów
stresu u siebie, identyfikacja indywidualnych źródeł stresu, drugim – wypracowanie skutecznego stylu radzenia sobie z nim.
Jednym ze sposobów znalezienia równowagi w sytuacji stresowej jest sieć
wsparcia, którą warto sobie zbudować.
Taki system wsparcia uwzględnia różne
potrzeby i pomaga znaleźć osoby, które
mogą wspierać w różnych sytuacjach. Warto poszerzać katalog sposobów o nowe
rozwiązania sprawdzone przez innych ludzi. W różnych sytuacjach potrzebne są

różne rozwiązania, dlatego sieć wsparcia powinna być różnorodna i zapewniać
„pierwszą pomoc” w szerokim zakresie.
Czasami potrzebna jest emocjonalna rozmowa z przyjacielem, czasem służbowe
spotkanie z kimś, kto zajmuje się podobnymi sprawami i najlepiej zrozumie rozterki, a czasami najlepsza okaże się po prostu
zabawa i relaks.

l umiejętność aktywnego kontrolowa-

Aby pozbyć się stresu zgromadzonego
podczas pracy, warto wypróbować różne sposoby. Można sięgnąć po następujące metody:
l Rozładuj nagromadzone emocje przez
spacer, gry zespołowe czy towarzyskie,
sport.
l Zajmij się tym, co sprawia ci przyjemność
– czytanie książek, pielęgnacja kwiatów,
łowienie ryb, słuchanie muzyki.
l Medytuj.
l Śmiej się – śmiech rozluźnia mięśnie,
przywraca obiektywizm i ożywia
nadzieję.
l Zadbaj o sposób życia – odżywiaj się
prawidłowo, śpij odpowiednio długo,
zaplanuj czas na rozrywkę.
l Unikaj hałasu.
l Nie bierz za dużo spraw na swoje barki.
l Czytaj poradniki napisane przez profesjonalistów.
l Obserwuj swój stres. Jeśli nie nauczysz
się identyfikować czynników wywołujących stres, nie poradzisz sobie z nim.
l Pozwól sobie na odpoczynek, nie mieszaj tego czasu z innymi zajęciami.
l Oczekuj najlepszego.
l Naucz się mówić „nie”.
l Zaakceptuj siebie ze wszystkimi zaletami i wadami. Pamiętaj, że nikt nie jest
doskonały!

Działania prewencyjne

Każdy odczuwa stres indywidualnie
i każdy radzi sobie z nim na swój własny
sposób. Na reakcje w sytuacjach stresowych wpływ mają przede wszystkim:
l wrodzona podatność,
l doświadczenia (obycie z sytuacjami
stresowymi),
l realna wiedza o zagrożeniu, o trudnych sytuacjach,
IP 4/2019

nia sytuacji,
l świadomość, że w krytycznej sytuacji
można liczyć na czyjąś pomoc,
l stopień znajomości własnych zasobów
przydatnych w danej sytuacji,
l wiedza, wyposażenie, umiejętności,
l
u miejętność stosowania technik relaksacyjnych.

Państwowa Inspekcja Pracy od wielu lat
prowadzi program prewencyjny dotyczący przeciwdziałania negatywnym skutkom
stresu oraz innych zjawisk psychospołecznych w miejscu pracy. Program spotyka się
z dużym zainteresowaniem wśród podmiotów objętych działaniami. Główne przesłanki, jakimi kierują się pracodawcy biorący udział w programie, to chęć poprawy
warunków pracy, związana z coraz większą
świadomością zagrożeń, jakie ze sobą niosą stres i inne czynniki psychospołeczne.
Zdarzało się również, że inicjatywę wzięcia
udziału w programie przejawiali pracownicy, którzy chcieli podnosić swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem
w pracy bądź rozpoznawania i zwalczania mobbingu.

Cel programu to przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innych zagrożeń psychospołecznych oraz ograniczanie ich poziomu w miejscu pracy poprzez
dostarczanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych, pomoc w kształtowaniu
umiejętności radzenia sobie ze stresem
w pracy, merytoryczne wsparcie przedsiębiorstw zainteresowanych przeprowadzeniem oceny stresogenności cech pracy
w ramach programu prewencyjnego oraz
promowanie przykładów dobrych praktyk
zarządzania stresem i innymi zagrożeniami psychospołecznymi.
Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w latach 20112017 przeprowadzono w ramach programu ponad 100 szkoleń dla pracodawców
i pracowników, w których wzięło udział
blisko 3000 uczestników. Program prowadzono w ponad 60 zakładach pracy.
W ramach szkoleń przeprowadzano zajęcia najczęściej z dwóch tematów: radzenie sobie ze stresem oraz przeciwdziałanie mobbingowi. Psycholog oraz inspektor
pracy przedstawiali sposoby radzenia sobie ze stresem na trzech płaszczyznach
funkcjonowania człowieka: fizjologicznej,

Jednym ze sposobów
znalezienia równowagi
w sytuacji stresowej jest
sieć wsparcia,
którą warto
sobie zbudować.
Taki system wsparcia
uwzględnia różne potrzeby
i pomaga znaleźć osoby,
które mogą wspierać
w różnych sytuacjach.

Budowanie sieci wsparcia
OPIS
Ktoś kto:

OSOBA

Rozbawia mnie.
Pomaga mi rozmawiać o problemach.
Daje dobre rady.
Pozwala mi czuć się dobrze ze sobą.
Zmienia mnie.
Tak samo spędza wolny czas.
Zmusza mnie do myślenia.
Jest źródłem pomocnych informacji.
Mogę mu zaufać.
Udziela praktycznej pomocy.
Pomaga mi się zrelaksować.
Mogę z nim porozmawiać o problemach w pracy.
Nie ma nic wspólnego z moją pracą.
Źródło: M.Hartley, Stres w pracy, 2005.
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Strategie radzenia sobie ze stresem na różnych płaszczyznach

Przekonania
wartości, nadzieja, szacunek do siebie, filozofia, religia, sens
Uczucia
dzielenie się uczuciami, rozmowy, bezpośrednie lub pośrednie wyrażanie uczuć
Relacje społeczne
przyjaciele, rodzina, role społeczne, bycie razem
Wyobraźnia
intuicja, fantazja, humor, kreatywność, improwizacja, sztuka
Poznawczość
logika, realność, planowanie, uczenie się, informacja, alternatywy, monolog wewnętrzny
Fizjologia
wrażenia z ciała, aktywność, relaksacja, jedzenie, sporty, palenie, seks, medytacja, walka

poznawczej oraz emocjonalnej. Podczas
warsztatów mówiono o technikach relaksacyjnych, przeprowadzano ćwiczenia,
m.in. wizualizację sytuacji stresogennych
oraz ćwiczenie polegające na zapoznaniu
się z techniką prawidłowego oddychania,
które ma na celu dotlenienie i rozluźnienie
organizmu w sytuacji pojawienia się fizjologicznych objawów stresu. Przedstawiono
też zasady zdrowego myślenia, wpływ myśli na powstawanie i przeżywanie emocji,
a więc w konsekwencji na funkcjonowanie
człowieka w stresie. Porady dotyczyły też
umiejętności zarządzania czasem, sposo-

bu komunikowania się i przekazywania informacji na linii pracownik – pracodawca.
W zakresie mobbingu szkolenia obejmowały zagadnienia z dwóch sfer – prawnej
i psychologicznej. Omawiano m.in. zachowania mobbingowe wg klasyfikacji Heinza
Leymanna, obowiązki pracodawcy w zakresie polityki antymobbingowej oraz porady dla ofiar mobbingu.
W ramach programu prowadzono również badania ankietowe dotyczące poziomu stresu w pracy za pomocą skali ryzyka
psychospołecznego, narzędzia udostępnionego przez Instytut Medycyny Pracy.

Do badań przystąpiło około 30 zakładów
pracy.
W skali kraju w ostatnim okresie corocznie odbywa się około 200 szkoleń,
w których bierze udział łącznie 4-6 tys.
osób. Wiele zakładów pracy korzysta
z możliwości przeprowadzenia badania
poziomu stresu w organizacji. Program
cieszy się dużym zainteresowaniem
i jest kontynuowany.
starszy inspektor pracy – specjalista
Joanna Budzyńska-Jędraszczyk
OIP Poznań
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5. Sprawozdania z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu za lata 2011-2017 z tematu prewencyjnego
dotyczącego stresu w pracy.
6. Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za lata 2015-2017.
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Na targach techniki rolniczej
i przemysłu drzewnego
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 15 marca 2019 r. wziął udział w uroczystym
otwarciu jubileuszowych 25. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH
oraz 19. Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO
w Kielcach. Obecni byli przedstawiciele rządu na czele z wicepremier Beatą Szydło
i ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim, a także władz wojewódzkich
i samorządowych regionu.

W

swoim wystąpieniu Beata Szydło podkreśliła, że sytuacja polskiego rolnictwa jest silnie uwarunkowana kondycją rynku globalnego i w dużej mierze determinowana przez
politykę Unii Europejskiej. Wicepremier przybliżyła uczestnikom
kwestię otwarcia na programy wsparcia polskiej wsi, zrealizowane dotychczas przez rząd.
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wskazał na zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz wagę legalnego zatrudnienia w rolnictwie. Podziękował za dotychczasową, cenną i owocną współpracę partnerom Państwowej Inspekcji Pracy, w tym Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Straży Granicznej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Szef inspekcji pracy wziął także
udział w konferencji „Bezpieczne i legalne zatrudnienie cudzoziemców w rolnictwie”, zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przy udziale: Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu
Pracy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach.
W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób, w tym przedstawiciele współdziałających z Państwową Inspekcją pracy organów
kontroli i nadzoru oraz związków zawodowych, rolnicy, przedsiębiorcy rolni, uczniowie szkół rolniczych, nauczyciele. Inaugurując
spotkanie, główny inspektor pracy zwrócił uwagę na potrzebę
IP 4/2019

ograniczenia szarej strefy w rolnictwie oraz konieczność podniesienia świadomości w zakresie zatrudnienia i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w rolnictwie. Okręgowy inspektor
pracy w Kielcach Adam Derza podkreślił, że inspekcja pracy podejmuje wiele działań prewencyjnych ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych w rolnictwie.
W trakcie konferencji Wiesław Łyszczek wręczył akty powołania
członkom Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach. Wyraził przekonanie, że wypracowane
na posiedzeniach komisji wnioski i podjęte inicjatywy przyczynią się do dalszego ograniczania zagrożeń wypadkowych w rolnictwie indywidualnym.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował w Centrum Kongresowym stoisko informacyjne, przy którym udzielano
porad prawnych i udostępniano wydawnictwa informacyjne i promocyjne PIP. Dodatkową atrakcją dla odwiedzających była wystawa
„Państwowa Inspekcja Pracy – od wieku na rzecz ochrony pracy”,
zaprezentowana z okazji 100-lecia istnienia polskiej inspekcji pracy.
nadinspektor pracy Barbara Kaszycka
OIP Kielce
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Fot. Paweł Ruciński

Prawo

Włodzimierz Łabanowski

Osprzęt do podnoszenia to element lub wyposażenie niezwiązane
z maszyną podnoszącą, w tym również zawiesia i ich elementy,
umożliwiające utrzymanie ładunku, umieszczane pomiędzy maszyną
a ładunkiem lub na samym ładunku bądź mogące stanowić integralną
część ładunku, które są wprowadzane do obrotu oddzielnie.

Osprzęt

do podnoszenia

sprzęt do podnoszenia został zdefiniowany w art. 2 lit.
d dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (§ 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn; Dz.U. nr 199, poz.
1228). Należy zauważyć, że osprzęt do podnoszenia jest również
określany terminem „maszyna”, stosowanym w szerokim znaczeniu tego słowa.
Maszyna podnosząca posiada zwykle element podtrzymujący ładunek, na przykład hak. Tego typu elementy nie są jednak
uznawane za osprzęt do podnoszenia. Ze względu na zróżnico-

Chwytak do kręgów.
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czynnik bezpieczeństwa dla tych łańcuchów dobiera się tak, aby
zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa – wartość współczynnika zwykle wynosi 4;
3) współczynnik bezpieczeństwa dla włókiennych lin lub zawiesi zależy od materiału, z którego są wykonane, metody wykonania, wymiarów i zastosowania; współczynnik ten dobiera się
tak, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa – wartość współczynnika zwykle wynosi 7, pod warunkiem że użyte
materiały są wysokiej jakości, a metoda produkcji jest odpowiednia do zamierzonego stosowania, w przeciwnym razie wartość
współczynnika z reguły zwiększa się, aby zapewnić równoważny poziom bezpieczeństwa;

Wymagania i współczynniki

w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

O

dunków w tym celu. Wyposażenie umieszczone między elementem podtrzymującym maszyny podnoszącej i ładunkiem uznaje
się za osprzęt do podnoszenia, nawet jeżeli dostarcza się je łącznie z maszyną podnoszącą lub ładunkiem.
Należy zwrócić uwagę, że za osprzęt do podnoszenia uznaje
się wyposażenie przeznaczone do użytkowania jako oddzielne
zawiesie lub w różnych zestawach tworzonych przez użytkownika, na przykład w zawiesiu wielocięgnowym. Natomiast elementy, które są przeznaczone do dołączenia do zawiesi i które nie
są przeznaczone do użytkowania jako odrębne elementy, nie są
uznawane za osprzęt do podnoszenia.
Komitet ds. maszyn opracował wykaz różnych kategorii urządzeń stosowanych do podnoszenia, wskazujący, które kategorie
uznaje się za osprzęt do podnoszenia. Wykaz ten nie jest wyczerpujący, ale ma ułatwić jednolitą interpretację i stosowanie dyrektywy w sprawie maszyn w odniesieniu do osprzętu do podnoszenia.

wany kształt, wielkość i charakter podnoszonych ładunków odpowiednie wyposażenie umieszcza się często między elementem
podtrzymującym maszyny podnoszącej a ładunkiem bądź na samym ładunku, aby podtrzymać go podczas podnoszenia. I takie
właśnie wyposażenie określa się mianem osprzętu do podnoszenia. Za osprzęt taki uznaje się również produkty wprowadzane
niezależnie do obrotu, przeznaczone do przymocowania do ła-

Uchwyt zaciskowy do blach.
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Osprzęt do podnoszenia podlega szczegółowym, zasadniczym
wymaganiom w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, podanym w części 4 załącznika I dyrektywy (w rozdziale 5 rozporządzenia MG). Osprzęt i jego części powinny wytrzymywać naprężenia, którym mogą być poddane zarówno podczas użytkowania,
jak i podczas postoju, instalowania oraz w warunkach użytkowania i wszystkich konfiguracjach określonych przez producenta, przy uwzględnieniu, tam gdzie jest to konieczne, warunków
atmosferycznych oraz sił wywieranych przez osoby. Osprzęt do
podnoszenia powinien być zaprojektowany i wykonany tak, aby
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym zmęczeniem materiału lub zużyciem części, biorąc pod uwagę ich użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, oraz tak, aby mógł wytrzymać przeciążenie
podczas prób statycznych, nie wykazując trwałych odkształceń
lub innych uszkodzeń. Stosowane materiały powinny być dobrane odpowiednio do środowiska pracy osprzętu przewidywanego
przez producenta, ze szczególnym uwzględnieniem korozji, ścierania, udarów, skrajnych temperatur, zmęczenia materiału, kruchości i starzenia. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa w obliczeniach wytrzymałościowych osprzętu
do podnoszenia należy uwzględniać wartość 1,5 współczynnika
przeciążenia dla prób statycznych.
Wymiary osprzętu do podnoszenia i jego części powinny być
dobrane ze szczególnym uwzględnieniem procesów zmęczenia i starzenia się materiału w określonej liczbie cykli roboczych,
odpowiadającej oczekiwanemu okresowi użytkowania określonemu w warunkach pracy dla danego zastosowania, przy czym:
1) współczynnik bezpieczeństwa lin stalowych z końcówkami
powinien być dobrany tak, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa – wartość współczynnika zwykle wynosi 5 (sploty lub
pętle mogą wystąpić wyłącznie w końcówkach lin);
2) jeżeli używa się łańcuchów o ogniwach spawanych lub zgrzewanych, powinny być to łańcuchy o ogniwach krótkich; współIP 4/2019

Zawiesie widłowe do transportu palet.

21

Oznakowanie

Samozaciskowy uchwyt do płyt.

4) wszystkie elementy metalowe stanowiące część zawiesi lub
stosowane wraz z zawiesiami powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa dobrany tak, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa – wartość współczynnika wynosi zwykle 4;
5) maksymalny udźwig zawiesia wielocięgnowego jest określany na podstawie współczynnika bezpieczeństwa najsłabszego
cięgna oraz liczby cięgien i współczynnika zmniejszającego, który zależy od konfiguracji zawiesia.
Włókienne liny i zawiesia nie powinny mieć węzłów, połączeń
i splotów poza końcówkami. Wyjątek stanowią zawiesia cięgnowe
tworzące zamkniętą pętlę bez końca. W celu zweryfikowania doboru właściwego współczynnika bezpieczeństwa producent lub
jego upoważniony przedstawiciel powinien dla każdego z wymienionych typów elementów przeprowadzić odpowiednie badania lub zlecić ich przeprowadzenie.
22

Na osprzęcie do podnoszenia poza oznakowaniem wymaganym
dla każdej maszyny – tj. nazwą i adresem producenta oraz jego
upoważnionego przedstawiciela, jeżeli taki występuje, określeniem maszyny, oznakowaniem CE, oznaczeniem serii lub typu maszyny, numerem seryjnym, jeżeli taki występuje i rokiem budowy maszyny, rozumianym jako rok zakończenia procesu produkcji
– muszą być umieszczone szczegółowe dane, takie jak maksymalny udźwig i określenie materiału, jeżeli informacja ta jest niezbędna do bezpiecznego użytkowania. W przypadku osprzętu do podnoszenia, na którym niemożliwe jest umieszczenie oznakowania,
wskazane dane należy podać na tabliczce lub w inny równoważny sposób i trwale przymocować do osprzętu. Dane muszą być
czytelne i umieszczone w taki sposób, aby nie mogły ulec zniszczeniu wskutek ścierania lub nie mogły obniżyć wytrzymałości
tego osprzętu. Jeżeli osprzęt został wyprodukowany z elementów
trwale ze sobą zmontowanych, całość złożona z tych elementów
musi zostać oznakowana jako jeden osprzęt do podnoszenia. Jeżeli do obrotu są wprowadzane elementy składowe zawiesi lub
innego osprzętu do podnoszenia, które mogą być również wykorzystywane jako odrębny osprzęt do podnoszenia, to elementy
składowe powinny zawierać oznakowanie maksymalnego udźwigu i określenie materiału. Natomiast elementy składowe, które
nie mogą być wykorzystywane jako odrębny osprzęt do podnoszenia, nie powinny być opatrzone tymi oznakowaniami. W normach zharmonizowanych dotyczących stalowych elementów zawiesi określono system kodów używanych do znakowania. Jeżeli
takie elementy mogą być wykorzystywane jako odrębny osprzęt
do podnoszenia, kodowane oznaczenie może zostać uznane za
spełniające wymagania, pod warunkiem że znaczenie danego
kodu zostało wyraźnie określone w instrukcjach producentów.
Każdy element osprzętu do podnoszenia lub każda niepodzielna partia tego osprzętu muszą być zaopatrzone w instrukcję, zawierającą co najmniej następujące dane szczegółowe:
a) zamierzone zastosowanie;
b) ograniczenia stosowania (szczególnie dotyczące takiego osprzętu do podnoszenia jak chwytaki magnetyczne
lub próżniowe);
c) instrukcje montażu, obsługi i konserwacji;
d) zastosowane współczynniki dla prób statycznych.
Instrukcje dla osprzętu do podnoszenia mogą zostać zawarte
w dokumencie handlowym, takim jak na przykład katalog, ale producent musi zagwarantować, że kopia tego dokumentu zostanie
dołączona do każdego osprzętu do podnoszenia lub do każdej
partii tego osprzętu. W odniesieniu do chwytników magnetycznych i pneumatycznych producent powinien poinformować użytkownika, że omawianych urządzeń chwytających nie można wykorzystywać nad obszarami, na których mogą pojawić się ludzie.
nadinspektor pracy Włodzimierz Łabanowski
OIP Olsztyn
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Prawo

Anna Jawor

W wyniku zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
ograniczono między innymi liczbę maszyn prostych, których obsługa
wymaga zdobycia uprawnień kwalifikacyjnych.

Eksploatacja maszyn
Zmiany w przepisach

W

dniu 20 marca 2018 r. ukazało się obwieszczenie Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20
września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych

Pogłębiarka ssąca śródlądowa – refuler.

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583). Tekst jednolity był następstwem zmian, które weszły
w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. na mocy
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2017 poz. 134).
Zmiana objęła załącznik nr 1 do rozporządzenia. W obowiązującym rozporządzeniu ograniczono liczbę klas uprawnień określonych w świadectwie dla danej
maszyny – 15 maszyn, usunięto z wykazu 24 maszyny, zastosowano wyłączenia (ograniczenia zakresu definicji) dla

7 maszyn, zmieniono nazewnictwo 9 maszyn, doprecyzowano przepisy dla klas
określonych w świadectwie oraz rozszerzono zakresy uprawnień o inne maszyny
z wykazu (2 maszyny).
Wprowadzone zmiany wynikają z postępu technicznego i technologicznego,
rozwoju stosowanych maszyn i urządzeń
oraz większej prostoty ich obsługi. Jednocześnie są spełnieniem postulatów zgłaszanych przez środowiska przedsiębiorców
i innych grup związanych z obsługą tego
typu maszyn. Zmiany te – w szczególności ograniczenie liczby maszyn prostych, na
które wymagano uprawnień kwalifikacyjnych, a co za tym idzie, ograniczenie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców
– wpisane są w pakiet ułatwień dla przedsiębiorców #100zmianDlaFirm.

Klasy uprawnień
Zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego (Dz.U. 2017 poz. 134), świadectwa oraz
wpisy do książki operatora stwierdzające
uzyskanie uprawnień na podstawie przepisów dotychczasowych wydane na:
1. koparki jednonaczyniowe klasy II są
równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki jednonaczyniowe klasy I,
2. koparki wielonaczyniowe klas III i II są
równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki wielonaczyniowe klasy I,

Wiertnica do pali.
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3. koparki wielonaczyniowe łańcuchowe klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora
na koparki wielonaczyniowe łańcuchowe
do rowów klasy III,
4. spycharki klasy II są równoważne ze
świadectwem oraz wpisem do książki operatora na spycharki klasy I,
5. równiarki klas III i II są równoważne
ze świadectwem oraz wpisem do książki
operatora na równiarki klasy I,
6. zgarniarki klas III i II są równoważne
ze świadectwem oraz wpisem do książki
operatora na zgarniarki klasy I,
7. ładowarki jednonaczyniowe klasy
II są równoważne ze świadectwem oraz
wpisem do książki operatora na ładowarki jednonaczyniowe klasy I,
8. pogłębiarki jednoczerpakowe pływające klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora
na pogłębiarki jednoczerpakowe pływające klasy II,
9. pogłębiarki wieloczerpakowe pływające klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora
na pogłębiarki wieloczerpakowe pływające klasy II,
10. palownice klasy III są równoważne
ze świadectwem oraz wpisem do książki
operatora na palownice klasy II,
11. wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym klasy III są równoważne ze
świadectwem oraz wpisem do książki ope-

ratora na wiertnice dla technologii bezwykopowych klasy III, a wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym klasy II
są równoważne ze świadectwem oraz
wpisem do książki operatora na wiertnice
dla technologii bezwykopowych klasy II,
12. zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych klas III, II i I są równoważne
ze świadectwem oraz wpisem do książki
operatora na zespoły maszyn do produkcji
mieszanek mine-ralno-asfaltowych klasy I,
13. maszyny do rozkładania mieszanek
bitumicznych klas III i II są równoważne
ze świadectwem oraz wpisem do książki
operatora na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych klasy II,
14. remontery nawierzchni klasy III są
równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na remontery
nawierzchni dróg klasy III,
15. frezarki do nawierzchni dróg klas III,
II i I są równoważne ze świadectwem oraz
wpisem do książki operatora na frezarki
do nawierzchni dróg samojezdne klasy I,
16. przecinarki do nawierzchni dróg klasy III są równoważne ze świadectwem oraz
wpisem do książki operatora na przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasy III,
17. zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki
operatora na zespoły maszyn do produkcji
mieszanek betonowych klasy II,

Koparka linowa z osprzętem do kopania
ścianek szczelinowych.
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18. maszyny do rozkładania mieszanek betonowych klasy III są równoważne
ze świadectwem oraz wpisem do książki
operatora na maszyny do rozkładania
mieszanek betonowych klasy II,
19. walce drogowe klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do
książki operatora na walce drogowe klasy II,
20. piły mechaniczne do ścinki drzew
klasy III są równoważne ze świadectwem
oraz wpisem do książki operatora na pilarki mechaniczne do ścinki drzew klasy III,
21. rusztowania budowlano-montażowe metalowe bez klasy są równoważne
ze świadectwem oraz wpisem do książki
operatora na rusztowania budowlanomontażowe metalowe – montaż i demontaż bez klasy.

Praca bez dodatkowych
uprawnień
W obowiązującym stanie prawnym nie jest
już wymagane specjalistyczne szkolenie
i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu do obsługi 24 maszyn, które zostały
określone jako proste. Są to: koparki drenarskie, młoty spalinowe, świdroustawiacze
słupów, maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyjnych, skrapiarki
do nawierzchni bitumicznych, recyklery, narzędzia udarowe ręczne, maszyny
do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, zagęszczarki i ubijarki wibracyjne, samojezdne malowarki znaków na

Koparkoładowarka.
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Żuraw samojezdny na podwoziu samochodowym
z zamontowanym urządzeniem do wibropogrążania.

jezdni, odśnieżarki mechaniczne, wyładowarki wagonów, lokomotywki wąskotorowe, sprężarki przewoźne, elektrownie polowe, wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne,
maszyny do oczyszczania i izolacji rurociągów, betoniarki, agregaty tynkarskie.
Z wykazu maszyn objętych uprawnieniami kwalifikacyjnymi, potwierdzanymi
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie, wykreślono również:
a) żurawie wieżowe – obecnie montowane przez osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca
2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2001
poz. 849 z późn. zm.);
b) wózki podnośnikowe o napędzie spalinowym i wózki podnośnikowe – nowe
uprawnienia na podstawie rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r.
(Dz.U. 2001 poz. 849 z późn. zm.) zgodnie
z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem
silnikowym (Dz.U. 2018 poz. 47);
c) wózki platformowe o napędzie spalinowym i wózki platformowe o napędzie
akumulatorowym, obsługę reguluje § 4
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2018
poz. 47).
Oznacza to, że nie potrzeba już upraw-

Pomost roboczy nożycowy samojezdny, wolnobieżny.

nień kwalifikacyjnych do obsługi prostych
i powszechnie stosowanych na budowach
maszyn i urządzeń. Jest to duże ułatwienie, zarówno dla osób pracujących z tymi
urządzeniami lub poszukujących pracy,
jak i dla przedsiębiorców, którzy takich
pracowników potrzebują. Wprowadzając
zmiany, szacowano, że po wejściu przepisów liczba osób, które rocznie musiały
uzyskać stosowne uprawnienia, zmniejszy się o około 9 tysięcy i zaoszczędzi się
około 600 tysięcy godzin na szkoleniach
i egzaminach.
Wraz ze zmianą zastosowano ograniczenia zakresu definicji dla maszyn i urządzeń w niektórych pozycjach wykazu. Dotyczą one:
a) koparek wielonaczyniowych – dodano przypis: z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej
500 m3/h;
b) maszyn: kafarów, urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania, wiertnic do kotwi, wiertnic dla technologii bezwykopowych – dodano: z wyłączeniem
narzędzi ręcznych;
c) walców drogowych – dodano: z wyłączeniem walców doczepnych;
d) pilarek mechanicznych do ścinki
drzew – dodano przypis określający, iż
uprawnienia uzyskane w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu niektórych
prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U.

2006. poz. 1141) upoważniają do obsługi
tego urządzenia.

Zmiany w nazewnictwie
maszyn
Dla 9 maszyn zmieniono nazewnictwo celem doprecyzowania, jakich maszyn dotyczą uprawnienia, z uwzględnieniem obecnie stosowanej terminologii:
a) koparki wielonaczyniowe łańcuchowe – zmieniono na koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów;
b) wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym – na wiertnice dla technologii bezwykopowych;
c) zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych – na zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych;
d) maszyny do rozkładania mieszanek
bitumicznych – na maszyny do rozkładania
mieszanek mineralno-asfaltowych;
e) remontery nawierzchni – na remontery nawierzchni dróg;
f) frezarki do nawierzchni dróg – na frezarki do nawierzchni dróg samojezdne;
g) przecinarki do nawierzchni dróg – na
przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym;
h) piły mechaniczne do ścinki drzew
– na pilarki mechaniczne do ścinki drzew;
i) rusztowania budowlano-montażowe
metalowe – na rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż, doprecyzowano zakres prac dodatkowo o demontaż.

Żuraw samojezdny na podwoziu samochodowym.

Dla klas określonych w świadectwie zastąpiono „wszystkie typy” zapisem „wszystkie” dla wyszczególnionych maszyn w wykazie. Zmiana tego zapisu jednoznacznie
określa, iż dotyczy to wszystkich maszyn
dla poszczególnych pozycji z wykazu, a nie
jak było poprzednio tylko do danego typu.

Rozszerzenie zakresu
uprawnień
Zmiana rozporządzenia wprowadziła rozszerzenie zakresu uprawnień dla:
a) koparkoładowarki – o koparki jednonaczyniowe do 4 ton masy całkowitej (tzw.
minikoparki) i ładowarki jednonaczyniowe
do 8 ton masy całkowitej (tzw. miniładowarki) oraz koparkospycharki. Kwalifikacje
operatora koparkoładowarki upoważniają
go do obsługi minikoparki i miniładowarki
oraz koparkospycharki; zakres prac koparkoładowarką jest bardzo zbliżony zakresem do prac minikoparki i miniładowarki.
b) ładowarki jednonaczyniowej klasy
III lub I – o spycharki klasy III; zakres prac
ładowarką jednonaczyniową na podwoziu gąsienicowym w części pokrywa się
z zakresem prac spycharki.

Przepisy przejściowe
Zgodnie z § 3 rozporządzenia zmieniającego (Dz.U. 2017 poz. 134), do postępowań wszczętych i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (tj. do 1 kwietnia 2017 r.) prowadzonych w celu uzyskania uprawnień do
obsługi określonych maszyn roboczych,

Podnośnik z zamontowaną kabiną do piaskowania
elewacji ceglanych.

czyli szkoleń rozpoczętych przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia, stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Należy zauważyć, że w przypadku
uprawnień uzyskanych na podstawie dotychczasowego rozporządzenia uprawnienia do obsługi koparkoładowarek oraz
ładowarek jednonaczyniowych zostaną
z mocy prawa rozszerzone o uprawnienia
do obsługi dodatkowych maszyn. Ponadto dla dotychczas uzyskanych uprawnień
do obsługi koparek jednonaczyniowych
i ładowarek jednonaczyniowych w klasie określonej pojemnością łyżki w m3,
uprawnienia są równoważne z nowym zapisem klas określonych w tonach. W przypadku dotychczas uzyskanych uprawnień
dla klasy określonej w świadectwie jako
„wszystkie typy” uprawnienia te są równoważne z nowym zapisem „wszystkie”.

Podsumowanie
Bez zmian w wykazie pozostawiono następujące maszyny: koparkospycharki, pogłębiarki ssące śródlądowe, repavery i remixery, maszyny do stabilizacji gruntów,
wielozadaniowe nośniki osprzętów, pompy do mieszanki betonowej oraz podajniki
do betonu. Zmieniono jednostkę charakteryzującą dla koparki jednonaczyniowej
i ładowarki jednonaczyniowej na masę całkowitą w tonach. Zmiana ta została wprowadzona z uwagi na to, że masa całkowita
bardziej jednoznacznie określa maszynę niż
pojemność łyżki i jest łatwiejsza do zweryfikowania. Oznacza ona masę maszyny

Ładowarka kołowa.

gotowej do pracy i co do zasady jest oznaczona na tabliczce znamionowej maszyny.
Wprowadzona w załączniku zmiana klasy
określonej w świadectwie dla koparki jednonaczyniowej i ładowarki jednonaczyniowej na masę całkowitą jest zbliżona do
dotychczasowej klasy określonej pojemnością naczynia w m3.
Dla koparki wielonaczyniowej wyłączono z obowiązku uzyskiwanie uprawnień
na koparki wielonaczyniowe o wydajności powyżej 500 m3/h stosowane w górnictwie odkrywkowym.
Oddzielna pozycja w wykazie koparki wielonaczyniowej łańcuchowej do rowów, które z zasady są mniejsze, pozwala na uzyskiwanie uprawnień wyłącznie
na tę podgrupę maszyn według odrębnego programu szkolenia. Jednak uzyskanie
uprawnień na koparkę wielonaczyniową
łańcuchową do rowów nie będzie równoznaczne z uzyskaniem uprawnień na koparkę wielonaczyniową.
W przypadku opisanych rozszerzeń
zakresu uprawnień na koparkoładowarki
i ładowarki jednonaczyniowe należy pamiętać, że przypisy nie dają uprawnień
„w drugą stronę”, czyli uzyskanie uprawnień na będące w wykazie koparkospycharki nie uprawnia do obsługi koparkoładowarek oraz uzyskanie uprawnień na
spycharki klasy III nie uprawnia do obsługi ładowarek jednonaczyniowych klasy III czy też I.
inspektor pracy Anna Jawor
OIP Rzeszów, Oddział w Tarnobrzegu

Wywiady

na 100-lecie

Organ zupełnie niezależny
Z Józefem Ślósarczykiem, nadinspektorem pracy
koordynującym pracę zespołu inspektorów pracy w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Opolu, rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Patrząc na pisownię pana nazwiska, można nabawić się problemów z ortografią…
Często to słyszę, a czasami widzę, gdy ktoś błędnie pisze moje
nazwisko przez „u”. W okresie międzywojennym moja rodzina
mieszkała na terenie Śląska plebiscytowego, gdzie granice były
przesuwane. W efekcie niektórzy mieli dokumenty w języku polskim, inni w języku niemieckim. Pochodzę z powiatu lublinieckiego, więc mój pierwszy szef w inspekcji pracy Lucjan Sergiel zwykł
mówić, że jestem Ślązakiem spod Częstochowy. Nie wstydzę się
mojego pochodzenia i nadal pamiętam śląską gwarę. Posługuję
się nią, gdy przyjeżdżam w rodzinne strony. Czasami wykorzystuję
ją też w pracy. Badałem kiedyś wypadek, w którym człowiek zginął pod pudłem wagonu podniesionym na dźwignikach Kutruffa. Chodziło o to, że przy pudle wagonu trzeba było poprawić
płytkę ślizgu. Pracownik chciał sobie ułatwić zadanie i podstawił
pionowo deskę, żeby podczas opuszczania dźwigników wagon
oparł się na niej i żeby płytka została w ten sposób dociśnięta do
ślizgu. Niestety deska złamała się, a wagon spadł i przygniótł człowieka. Podczas przesłuchania wielu pracowników, mówiło gwarą. Rozumiałem ich, więc wiedziałem, że gdy mówią na przykład,
że podnośnik się gibnął, oznacza to, że się przechylił. Dużo czasu
zajęło mi dojście do sedna sprawy. Pomogła moja dociekliwość
i cierpliwość, a także wspomniana gwara śląska. Ona przydaje mi
się też, gdy dokumentacja maszyny zawiera informacje w języku
niemieckim, np. hebel to dla jednych strug, dla innych dźwignia,
a w przypadku maszyny, którą badałem pod względem spełniania
wymogów bezpieczeństwa, to był nóż krojczy do przygotowania
kiszonki dla zwierząt. Takie szczegóły są bardzo istotne, zwłaszcza
na poziomie komunikacji osób z nadzoru z pracownikami zakładu.
Obie strony mają tego świadomość?
Różnie z tym bywa, czego dowodzą niektóre zdarzenia wypadkowe. Badałem wypadek, do którego doszło podczas obsługi bębna pralniczego. Jak wynikało z zapisu w instrukcji obsługi,
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należało ją włączać wyłącznie lewą ręką. Pracownica uruchamiała
bęben prawą ręką, co spowodowało pochwycenie przez maszynę i wieloodłamowe złamanie kończyny. Gdyby osoby z nadzoru
zwróciły na to uwagę, do wypadku by nie doszło. Niby drobiazg,
ale niezwykle istotny. To był również dowód na to, że nie zawsze
można wykonać zabezpieczenia, które uchronią od wszelkich zdarzeń wypadkowych. Wyjaśnienie powodów zdarzenia jest wówczas karkołomne, wymaga wręcz benedyktyńskiej pracy, a ta wynika z potrzeby zapobieżenia wypadkowi w przyszłości.
Podobno co roku trafia do pana wstępny materiał sprawozdania OIP w Opolu, bo nikt inny nie umie lepiej skondensować tego opracowania.
Właśnie teraz jest gorący czas, gdy przygotowujemy sprawozdanie. Przy tej pracy wyraźnie widać, że nie każdy potrafi analizować duże ilości dokumentacji w celu wyciągnięcia syntetycznych danych, np. co do działalności kontrolnej. Niezbędne jest
przeliczenie wielu liczb, które pokażą obraz działalności z minionego roku, efektów w postaci m.in. wypłat zaległych świadczeń
czy uporządkowanych spraw, z którymi dotychczas w zakładach
były problemy. Bazą są trzy tysiące prowadzonych kontroli w opolskim okręgu. Nie lada sztuką jest, by z olbrzymiej liczby różnego
rodzaju zestawień przygotować takie opracowanie, które najlepiej pokaże całoroczną pracę.
Ma pan jeszcze specjalny terminarz, w którym zapisywał pan
kiedyś wszelkie akty prawne niezbędne inspektorowi pracy?
Zachowałem go na pamiątkę. Był cenny, bo kiedy w latach 80.
w sklepach nic nie było, mnie udało się zdobyć zeszyt A4, który
przeznaczyłem do zapisywania aktów prawnych. Pamiętam, że
zazdroszczono mi tego zakupu i owych kompletnych zapisków
o przepisach. Koledzy często przychodzili pytać mnie o źródło
rozmaitych przepisów. Później inspektorzy pracy zostali wyposażeni w elektroniczne terminarze. Przypominam sobie, że kiedyś
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podczas jednej z konferencji zapytano prelegenta o akt prawny,
na który wskazywał w swoim wystąpieniu. Nie potrafił odpowiedzieć, więc ja szybko znalazłem go w swoim ebooku. Spotkało się to z dużym uznaniem, potwierdzając przydatność owych
urządzeń. Korzystałem z nich aż do czasu, kiedy powstały elektroniczne bazy danych. One są dużym ułatwieniem dla inspektora pracy, który dziś nie musi dźwigać opasłych tomów przepisów
w wersji papierowej. Doceniam dobrodziejstwo Internetu, elektronicznych programów przeznaczonych dla inspektorów. Początki pracy z nimi, na przykład z opol-pip czy nawigatorem, nie
były najłatwiejsze, ale bardzo usprawniły pracę. Przede wszystkim
można więcej czasu poświęcić na poprawę bezpieczeństwa pracy u pracodawcy, wyjaśnienie mu różnych kwestii technicznych.
Mniej pracochłonne stało się opracowanie dokumentacji pokontrolnej. Myślę, że tak będzie też z obecnie wdrażanym systemem
elektronicznego obiegu dokumentów. Ważne, żeby pozytywnie
do tego podejść, bo łatwiej będzie go przyswoić.
Wróćmy do dorobku opolskiego okręgu. Jak wygląda on
z perspektywy przeszło trzech dekad pana pracy w inspekcji?
Na to należy patrzeć wielowątkowo. Gdy zaczynałem pracę, były dwie kategorie pracodawców: najwięksi, czyli jednostki
państwowe, reprezentujące tak zwaną gospodarkę uspołecznioną, oraz mali pracodawcy prywatni. Nie było wtedy problemów,
które pojawiły się na początku lat 90. z powodu przekształceń
zakładów, gdy w miejsce jednego kombinatu powstawało wiele
prywatnych spółek akcyjnych. Trudności dotyczyły nowej kadry
zarządzającej oraz zawiłości technologicznych. Dobrym przykładem jest przemysł cukrowniczy, który kontrolowałem. Z czterech
cukrowni na Opolszczyźnie została jedna, ale bazująca na areale
obejmującym wszystkie wcześniejsze zakłady. Pojawiły się nowe
rozwiązania techniczne, na przykład związane z magazynowaniem cukru luzem, co łączyło się z nowymi zagrożeniami. Trudno
sobie wyobrazić, że pył cukrowy, jako pył organiczny, może być
pięciokrotnie skuteczniejszy w sytuacji wybuchu niż trotyl. Byli
tacy, którzy w to nie wierzyli, dopóki sami czegoś nie doświadczyli. Mam tu na myśli wypadek, do którego doszło w 1992 roku
w cukrowni w Głogowie. Nie był to wybuch spowodowany zapaIP 4/2019

leniem się pyłów palnych, lecz z powodu rozszczepienia cząstek
cukru podczas reakcji Maillarda. W efekcie warnik o wadze 60 ton
został wyrwany z fundamentów na odległość około 300 metrów.
Jeśli dobrze pamiętam, było 17 poszkodowanych, siedem osób
zmarło. Nie badałem tego wypadku, ale w związku z nim prowadziłem kontrole w cukrowniach na naszym terenie.
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Co pan czuje, kiedy przychodzi do zakładu w ślad
za wypadkiem?
Nie zastanawiam się nad tym, co czuję. Skupiam się na przyczynach wypadku, żeby podobne zdarzenie się nie powtórzyło. Skutki wypadku nie dotyczą wyłącznie poszkodowanego, ale
jego rodziny. Mogą mieć wpływ na działalność firmy, gdy pojawią
się roszczenia odszkodowawcze. Dlatego tak ważne jest rzetelne
zbadanie zdarzenia. Istotne znaczenie ma wtedy dokumentacja
sporządzana przez zespół powypadkowy. Ona jest różnej, często
słabej jakości, co może wynikać z tego, że przygotowują ją pracownicy, którzy są zależni od pracodawcy. Być może nie ujawniają pewnych przemyśleń z obawy przed tym, co może ich spotkać.
Ostatecznie to przecież pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy. Ważną rolę odgrywa więc inspektor pracy, jako organ
zupełnie niezależny. Pamiętam wypadek, gdy pracownik omal
nie stracił oka podczas wybijania wału młotem. Odłamek metalu
utkwił mu tuż pod okiem. Nie doszłoby do tego, gdyby miał okulary ochronne. Uznałem wówczas, że zobligowanie pracodawcy
do zapewnienia tych ochron dla pracowników to zbyt mało. Równie ważna jest dobra jakość sprzętów, których używają. Tu główną
barierą nie zawsze są finanse, lecz brak świadomości, że ewentualne koszty powypadkowe mogą być niewspółmiernie większe, niż
wydatek na sprzęt dobrej jakości, np. młotki z miękkiego metalu,
które nie iskrzą; wykorzystywane w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem. Ich brak to pozorna oszczędność. Tłumacząc to pracodawcom, czasami mówię, że są jak wielcy wodzowie – przygotowani do bitwy, najlepiej do tej, którą już przegrali…

go, do którego doszło przy rozsiewaczu nawozu, agregowanym
z ciągnikiem. Młody chłopak podczas wchodzenia stracił połowę
stopy, która została pochwycona przez wałek mieszający. Mimo
że było to oczywiste naruszenie bezpieczeństwa pracy, przed sądem skutecznie dochodzono odszkodowania komunikacyjnego
od ubezpieczyciela maszyny. Przygotowanie ekspertyzy i opinii
było dość karkołomne, gdyż niezwykle trudno było pozyskać dokumentację maszyny z początku lat 90. Byłem trzecim biegłym,
którego sąd powołał i na mojej opinii poprzestał. Miałem dużą
satysfakcję, że dzięki mojej pracy wszystko zostało wyjaśnione.

Słyszałam, że nawet nie pyta pan o okoliczności zdarzenia,
gdy trzeba pojechać do zbadania wypadku przy pracy.
Szef kiedyś ściągnął mnie z urlopu do kontroli takiego zdarzenia. Nie było problemu, bo już wróciłem z wakacji i byłem na miejscu. Mam duże doświadczenie w tego typu sprawach, pierwszy
wypadek badałem zaledwie cztery miesiące po uzyskaniu uprawnień inspektorskich w 1987 roku. Wcześniej blisko 9 lat pracowałem w spółdzielczości rolniczej i zakładzie usług rolniczych; zgodnie z moim wykształceniem. Od znajomego dowiedziałem się
o możliwości pracy w inspekcji pracy w Opolu. Rozmowę wstępną przeprowadził ze mną ówczesny okręgowy inspektor pracy
Lucjan Sergiel, a pomyślnym uzupełnieniem była wizyta w Głównym Inspektoracie Pracy. Ponieważ musiałem pozamykać różne
sprawy u dotychczasowego pracodawcy, więc pracę w inspekcji
rozpocząłem właściwie od udziału w aplikacji inspektorskiej we
Wrocławiu. Jej przebieg i egzaminy zapamiętałem jako spore wyzwanie. Jeśli chodzi o ten pierwszy wypadek, to dotyczył on prac
Lubi pan historię?
żniwnych. Pamiętam otoczkę zdarzenia, które wiązało się z konCzęsto żartuję, że dużo tej historii mam w bieżącej pracy, kiekursem na najlepszego kombajnistę. Jeden z nich po zapełniedy sprawdzam maszyny. Są czasami tak stare, że trudno dotrzeć
niu kosza zasypowego ziarnem czekał na jego odbiór. Leżał i oddo ich dokumentacji techniczno-ruchowej. Okazuje się jednak,
poczywał w pokosie słomy, gdy przyjechał samochód ciężarowy.
że niektóre z tych maszyn, mimo wielu lat eksploatacji, wciąż są
Kierowca nie zauważył i przejechał po człowieku. Nie udało się go
bardzo przydatne. Kiedyś występowałem przed sądem w charakuratować, choć jeszcze sam wyczołgał się spod przyczepy. W poterze biegłego spoza listy. Sprawa dotyczyła wypadku rolniczestępowaniu kontrolnym powypadkowym nie wskazałem winnego z osób nadzoru, co zaakceptował okręgowy inspektor pracy Lucjan Sergiel, biorący udział
Szef Lucjan Sergiel zapytał mnie na początku lat 90., jaki
w podsumowaniu kontroli.
miałbym pomysł na działania w rolnictwie indywidualnym.

Zaproponowałem utworzenie w opolskim OIP-ie komisji
do spraw bezpieczeństwa w rolnictwie indywidualnym.
Wzorowałem się na funkcjonujących już z powodzeniem
komisjach w budownictwie. Pomysł zaakceptowali partnerzy,
jak np. KRUS. Widać jego efekty, pokazują to również
statystyki wypadkowe. Postrzegam to
jako sukces, w którym miałem swój udział.
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na 100-lecie

Zaczynał pan od kontroli w rolnictwie?
Dobrze znałem te realia i miałem doświadczenie zawodowe, więc kontrolowałem zakłady rolnicze. Przyznam, że nie było łatwo przekonać rolników do stosowania na przykład ochron czy osłon
w maszynach. Nadal tak jest, nawet jeśli tłumaczę,
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zakwalifikować maszynę do określonej grupy. Konsekwencją tego
jest wymóg lub jego brak posiadania przez pracowników obsługujących maszynę właściwych kwalifikacji. Ma to również swoje
odniesienie do urządzeń poddozorowych, do eksploatacji których
wymagana jest decyzja Urzędu Dozoru Technicznego. Obecnie
z podobnym problemem spotykamy się w przypadku wózków
jezdniowych. Jestem przekonany, że znalazłyby się osoby, które
nazwałyby je ładowarką budowlaną. Inspektor pracy w razie wątpliwości może się posiłkować oceną UDT-u, czy maszyna podlega
dozorowi tego urzędu. Sam kiedyś wystąpiłem, by zajął on stanowisko odnośnie wagonika z zawartością kilku ton, podnoszonego w piecu wapienniczym na wysokość kilkudziesięciu metrów.
W dokumentacji producenta nie było informacji, a okazało się, że
jego działanie podlega decyzji UDT. Inaczej twierdził pracodawca, którego kontrolowałem, oraz koledzy inspektorzy pracy. Ja
jednak nie odpuściłem, bo w pracy zawsze kieruję się zasadą wykluczającą wątpliwości, gdyż mogą one skutkować wypadkiem.

że człowiek nie ma szans z wałem przegubowo-teleskopowym obracającym się 540 razy w ciągu minuty. W zaledwie trzy sekundy
może być cały nawinięty na taki wał, gdy zostanie pochwycony
np. skrawek ubrania. Pamiętam jak, przywołując przykłady drastycznych wypadków, także tych opisywanych w „Inspektorze Pracy”, uzasadniałem konieczność stosowania osłon. Opowiadałem
kiedyś o rolniku, któremu taki nieosłonięty wał pochwycił troczek
kurtki zimowej. Uratowało go to, że jego wielowarstwowe ubranie
było z tkanin, które z łatwością zostały z niego zdarte. Został tylko
w gumofilcach, szczęśliwy, że uszedł z życiem, choć z raną szarpaną lewej ręki. Wciąż zadziwiają mnie ci, którzy igrają ze śmiercią. Żałują kilkudziesięciu złotych na osłonę nawet wówczas, gdy
byli już w sytuacji zagrożenia i dostali kolejną szansę. Pokazują mi
czasami pokiereszowane różne części ciała.
À propos maszyn rolniczych, to pamiętam pana artykuł w „Inspektorze Pracy”, który wywołał dyskusję w środowisku inspektorów pracy. O co konkretnie chodziło?
O to, że maszyna, która w dowodzie rejestracyjnym miała zapis, że jest ciągnikiem rolniczym, była uznawana za maszynę budowlaną, ze względu na dołączony osprzęt. Gdy robiłem zdjęcia
takim maszynom i pokazywałem kolegom inspektorom, to zdania były podzielone, co to jest za maszyna. Często stereotypowo
określali, że była to np. maszyna budowlana, bo na widłach transportowych była paleta z cegłą. To jest spory problem, kiedy trzeba
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Należy pan do nielicznego już grona inspektorów pracy
z przeszło 30-letnim stażem. Dziś powtórzyłby pan ten wybór, zaczynając od początku?
Owszem, tylko chciałbym mieć obecne doświadczenie. To nie
jest łatwa praca, przy tym jest bardzo odpowiedzialna, wymagająca ciągłej aktualizacji wiedzy i znajomości różnorodnych przepisów. Trzeba być uważnym i skoncentrowanym, umieć analizować
rozmaite sytuacje. Bardzo ważne jest również, by z szacunkiem
odnosić się do pracodawcy. Wtedy ten szacunek zostaje odwzajemniony. Warto być stanowczym, ale i asertywnym, bo to – jak
w życiu – przynosi lepsze efekty, mniejszym kosztem, również
emocjonalnym. A emocji w zawodzie inspektora pracy nie brakuje, są wręcz wpisane w sam zawód – na przykład podczas badania wypadków przy pracy. Pamiętam, że w takiej sprawie pojechałem kiedyś do jednego z zakładów. W którymś momencie
pracownicy przybiegli i powiedzieli mi, że uszkodzili mój prywatny samochód. Rzeczywiście, szkoda była znaczna, bo wgnieciono drzwi auta. Zachowałem jednak spokój i to nawet wtedy, gdy
mój ówczesny szef wyraził przypuszczenie, że to może ja byłem
sprawcą kolizji. Właśnie ów spokój, obok wspomnianego szacunku,
to podstawa skutecznej kontroli, czyli takiej, która niesie pomoc.
Tak od początku rozumiem tę pracę, dlatego nigdy nie chciałem
jej zmieniać, mimo korzystniejszych finansowo perspektyw. Do
emerytury pozostały mi trzy lata. Poświęcę ją rodzinie, bo to ona
jest największą wartością, tak jak pomaganie innym.
Dziękuję za rozmowę.
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Wspomnienia

o Mirosławie Czapskim,
byłym okręgowym inspektorze pracy w Łodzi
Z głębokim smutkiem
i ogromnym żalem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej
śmierci w dniu 5 lutego 2019 r.

śp. Mirosława Czapskiego,
byłego okręgowego inspektora pracy
w Łodzi, naszego wyjątkowego Szefa,
Przyjaciela, Kolegi
i członka NSZZ „Solidarność”.

B

ył oddanym pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy od 1976 roku. Z wyróżnieniem ukończył Szkołę
Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W urzędzie przepracował
ponad 30 lat, niemal całe swoje życie zawodowe. Będąc
czynnym inspektorem pracy, osiągnął stanowisko głównego specjalisty. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze,
w latach 1981-1991 oraz 1999-2000 był zastępcą okręgo-
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wego inspektora pracy w Łodzi ds. prawnych, w latach 2000-2003 kierował Okręgowym Inspektoratem
Pracy w Łodzi.
Obok działań nadzorczo-kontrolnych dostrzegał
również potrzebę oddziaływania na świadomość społeczną w obszarze prawnej ochrony pracy, w latach
1991-1999 był koordynatorem ds. promocji i współpracy z partnerami społecznymi przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi. Zachęcał partnerów społecznych do podejmowania skutecznych działań na
rzecz wzmacniania bezpieczeństwa oraz ochrony
zdrowia pracujących. W tym okresie był również autorem wielu cotygodniowych felietonów dotyczących prawnej ochrony pracy w „Dzienniku Łódzkim”.
Śp. Mirosław Czapski był powszechnie szanowanym ekspertem z zakresu prawnej ochrony pracy.
W latach 2005-2007 był biegłym sądowym w dziedzinie bhp, w szczególności w ważnych społecznie
sprawach związanych z badaniem i ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Sądu Okręgowego w Łodzi.
W 2007 roku przeszedł na emeryturę. Zawsze leżało mu na sercu dobro ludzi pracujących i środowiska pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Za
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zasługi w pracy oraz niezłomną postawę był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał Srebrny oraz
Złoty Krzyż Zasługi, odznakę honorową „Zasłużony Urzędnik Państwowy”, Odznakę Honorową za
Zasługi dla Ochrony Pracy. Doceniano Go także na poziomie
lokalnym, otrzymał Honorową
Odznakę Miasta Łodzi, Złotą Odznakę Honorową Kopalni Węgla
Brunatnego „Bełchatów” oraz
Odznakę Związku Zawodowego
„Budowlani”.
Śp. Mirosław Czapski miał duszę prawdziwego społecznika.
Był człowiekiem „Solidarności”.
Ważną część Jego aktywności
życiowej stanowiła działalność
związkowa, w której zawsze na
pierwszym miejscu stawiał dobro drugiego człowieka. Był
współtwórcą i organizatorem
w 1990 r. Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi, zaangażowanym działaczem
i honorowym członkiem. Przez
kilka kadencji był przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w OIP
w Łodzi, a także przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Państwowej Inspekcji
Pracy. Z okazji obchodów 30-lecia NSZZ „Solidarność” został
uhonorowany przez środowisko
związkowe medalem okolicznościowym dla szczególnie zasłużonych działaczy związkowych,
za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz NSZZ „Solidarność”
w OIP w Łodzi.
Wysoka kultura osobista, kwalifikacje i doświadczenie, a także pełnione funkcje zawodowe
i związkowe stawiają śp. Mirosława Czapskiego wśród osób
niezwykle zasłużonych dla PańIP 4/2019

stwowej Inspekcji Pracy. Doskonale pamiętamy i bardzo ciepło wspominamy wyjątkowego
Szefa, Przyjaciela, Kolegę i działacza związkowego, na którego pomoc i wsparcie mogliśmy
zawsze liczyć. Na zawsze pozostaną mi wspomnienia z wielu spotkań ze śp. Mirosławem
Czapskim oraz Jego żoną z okazji
świąt Bożego Narodzenia, w których z ramienia KZ NSZZ „Solidarność” w OIP w Łodzi miałam
zaszczyt uczestniczyć, z pokorą
i wdzięcznością przyjmując niezwykle cenne uwagi do działalności związkowej.
Jestem przekonana, że nie tylko w mojej pamięci, ale i w pamięci wielu pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Łodzi rysuje się wizerunek człowieka o wysokiej kulturze osobistej, niezwykle zaangażowanego
w działalność zawodową i społeczną na rzecz drugiego człowieka, na co dzień pogodnego,
pracowitego, obdarzającego
współpracowników dobrym słowem i tak zwaną zwykłą – a właściwie raczej niezwykłą – ludzką życzliwością.
Śp. Mirosław Czapski zaskarbił sobie szacunek i trwałe miejsce w pamięci wielu ludzi, którym
z pewnością będzie Go zwyczajnie brakować! Niezmiernie trudno pogodzić się z tak ogromną stratą. Na zawsze pozostanie
w naszych sercach i pamięci.

Grażyna Ślawska

zastępca okręgowego
inspektora pracy
ds. prawno-organizacyjnych
w imieniu kierownictwa
i współpracowników
OIP w Łodzi

Poznałem Mirosława Czapskiego
1 czerwca 1982 roku, kiedy przyjmował
mnie do pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi i był moim pierwszym
szefem. W trudnych czasach lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku hołdował
zasadom „gdy zło staje się zuchwałe,
to dobro musi być odważne” oraz „aby
stawić czoło, trzeba mieć twarz”. On ją
miał, gdyż był nie tylko naszym szefem,
ale także kolegą, do którego każdy pracownik mógł się zwrócić o radę i pomoc,
zarówno w sprawach zawodowych, jak
i osobistych.
Zrównoważony i spokojny, o wysokiej
kulturze osobistej, po prostu gentleman
w każdym calu. Na co dzień nigdy nie
podnosił głosu; prosił, a nie rozkazywał
pracownikom. Jego prośba znaczyła dla
mnie i innych pracowników okręgu więcej niż rozkaz czy polecenie służbowe.
Szef Mirosław był sprawiedliwy i obiektywny w ocenie swoich podwładnych, nigdy nie uprzedzał się do nikogo. W myśl
słów Platona, które są aktualne i dzisiaj:
„Tego, który naprawdę czci sprawiedliwość i naprawdę nienawidzi niesprawiedliwości, można poznać po jego stosunku do tych, których krzywdzić mu łatwo”.
W ciągu 34 lat i 11 miesięcy, które przepracowałem w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Łodzi, ponad 25 lat byłem podwładnym, kolegą i przyjacielem śp. Mirosława Czapskiego, który nigdy nie uchybił
paremii Platona. Mój szef Mirek pamiętał
także o tym, że władza to najlepszy afrodyzjak, który daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.
Odszedł od nas Wielki Człowiek, którego brak sprawia nam ból i żal. Nigdy nie
zostanie zapomniany.

Piotr Krzemiński

emerytowany inspektor pracy,
społecznik pełniący funkcje przewodniczącego MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP
oraz KZ NSZZ „Solidarność” przy OIP
w Łodzi
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Dokończenie ze str. 36

Przybliżając zagrożenie stwarzane przez LPG, należy zaznaczyć,
że mieszanka gazu propan-butan ma rozszerzalność cieczy w stosunku do postaci gazowej jak 1 do 270 razy. To oznacza, że w bardzo krótkim czasie rozprzestrzenia się, obejmując znaczny obszar.
W postaci gazowej LPG jest cięższe od powietrza. Przy stężeniu
ok. 2% obj. osiąga już dolną granicę wybuchowości.
Wyciekający gaz rozprzestrzenił się po stacji i dotarł do drugiego samochodu. Z nagrania monitoringu wynika, że zapłon gazu
nastąpił pod pracującym silnikiem samochodu. Utworzona fala
ognia popłynęła w kierunku wycieku gazu, obejmując pracownicę usiłującą odłączyć pistolet od samochodu. Spaleniu uległy jej
brwi, rzęsy oraz częściowo odsłonięte włosy. Nasączony gazem
rękaw i rękawica zaczęły się palić ciągłym płomieniem. Pracownicy udało się zagasić rękawicę i rękaw w zaspie śnieżnej leżącej
niedaleko stacji paliw.

Niewłaściwy filtr
Drugi wypadek przy pracy miał miejsce na terenie aeroklubu.
W związku z rozbudową miasta i przebudową dróg wokół lotniska dotychczas eksploatowana stacja paliw została zamknięta,
a samoloty pozbawiono możliwości tankowania paliwa. Aeroklub
dokonał zakupu autocysterny w celu okresowego magazynowania i dowozu benzyny lotniczej. Pojazd ciężarowy marki VOLVO
FM12 był wyposażony w zbiornik dwukomorowy o pojemności
odpowiednio 9 i 7 tys. litrów. Zbiornik autocysterny został poddany kontroli Transportowego Dozoru Technicznego, w wyniku
którego uzyskano stosowny protokół. Termin kolejnego badania
wyznaczono na dzień 30 września 2019 r. Pod zbiornikiem, na ramie pojazdu, był zamontowany zestaw do dystrybucji paliwa. Na
zwijadle znajdował się elastyczny przewód o długości 20 m, a koniec przewodu miał metalowy siatkowy filtr w postaci walca oraz
pistolet nalewczy.
Na wiosnę piloci samolotów zaczęli zgłaszać problemy z silnikami. Podejrzewano, że powodem nierównej pracy jest zanieczyszczone paliwo. Pracownik aeroklubu postanowił przepuścić paliwo
przez dodatkowy filtr, z jednej komory autocysterny do drugiej.
W tym celu zakupił filtr o średnicy pasującej do dystrybucyjnego
przewodu autocysterny. Był to filtr-separator o maksymalnej wydajności 70 litrów na minutę, przy czym producent przewidział
zastosowanie filtra tylko do oczyszczania wody.
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Pracownik zamontował dodatkowy filtr pomiędzy starym filtrem stalowym a pistoletem nalewczym. Podczas instalowania
nie zwrócił uwagi na jego budowę, szczególnie na fakt braku ciągłości odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Na zdjęciu
przedstawiającym filtr od strony przyłącza widać, iż nagwintowane mosiężne tuleje nie stanowią jednej całości. Są to dwa niezależne krótkie odcinki osadzone po obu stronach filtra. Pozostała
część głowicy filtra wykonana jest z tworzywa sztucznego. Montując taki filtr, pomiędzy pistolet nalewczy a pozostałą część autocysterny, dokonano przerwy w ciągłości odprowadzenia ładunków
elektryczności statycznej. Należy tu wspomnieć, że przetaczanie
ciekłego paliwa wytwarza ładunki elektryczności statycznej. Osadzają się one na elementach, przez które przepływają.
Wykorzystując zestaw pompowy, stanowiący wyposażenie autocysterny, pracownik przystąpił do przetaczania paliwa z jednej
komory do drugiej. Polegało to na włączeniu pompy autocysterny i włożeniu przez górny właz do pustej komory zablokowanego
w pozycji otwartej pistoletu nalewczego. Pistoletu nie opuszczono na dno komory, gdyż zalewające pistolet paliwo spowodowałoby jego przełączenie się w pozycję zamkniętą. Po przetoczeniu
ok. 7 tysięcy litrów benzyny lotniczej pracownik, stojąc na autocysternie, sięgnął ręką po pistolet.
Nastąpił przeskok iskry wywołany różnicą potencjałów elektrostatycznych. Na końcu pistoletu nalewczego zgromadziły się ładunki elektryczne. Unoszące się nad otwartym włazem pary paliwa
uległy zapaleniu. Doszło do pożaru autocysterny. Podczas gaszenia ręce i twarz pracownika uległy poparzeniu. W okazanej instrukcji użytkowania autocysterny, opracowanej przez producenta, nie
zamieszczono zakazu przetaczania paliwa z komory do komory.
Od ponad 150 lat paliwa płynne towarzyszą człowiekowi w jego
codziennym życiu. Początkowo wykorzystywano gaz świetlny do
zasilania lamp górniczych. W 1860 r. po raz pierwszy zastosowano
paliwo do zasilania silnika spalinowego dwusuwowego, jednocylindrowego. Dziś silniki zasilane są benzyną, ropą, a nawet gazami płynnymi LPG lub LNG. Pomimo tak długiego obcowania z paliwami płynnymi zagrożenia związane z ich stosowaniem nadal
występują i nie należy o nich zapominać ani ich bagatelizować.
st. inspektor pracy – specjalista Robert Rogiński
OIP Białystok
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INFORMACJA OKRESOWA
AKTY PRAWNE

– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku
oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. 2018, poz. 2403).

– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U.
2019, poz. 45).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa
przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U.
2018, poz. 2422).

– Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego
oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz.U. 2019, poz. 56).

– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów
miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika
składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń
danych o pracy w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 2018, poz. 2495).

– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 2019,
poz. 58).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. 2019, poz. 59).

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń
aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. 2018, poz. 2496).

– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz.U. 2019, poz. 63).

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia
siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez
nie spraw (Dz.U. 2018, poz. 2548).

– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo probiercze (Dz.U. 2019, poz. 129).

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie (Dz.U. 2019, poz. 105).

– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia

– Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmie-
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niające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego
pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń
wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019, poz. 142).
– Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. 2018, poz. 2385).
– Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U.
2018, poz. 2435).
– Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U.
2018, poz. 2518).
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 39).
– Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 53).
– Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie
ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 60).
– Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019, poz. 80).
– Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
11 grudnia 2018 r. sygn. akt P 133/15 (Dz.U.
2018, poz. 2377).
– Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada
2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za
III kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. 2018, poz. 1152).
– Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada
2018 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2018 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent (M.P.
2018, poz. 1153).
– Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
za III kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów
emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu
renty socjalnej (M.P. 2018, poz. 1154).
Opracowała: Aleksandra Bodzińska
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Przetaczanie paliwa
nie zawsze jest bezpieczne
Jak niebezpieczne mogą być czynności związane z przetaczaniem paliw,
pokazują dwa wypadki przy pracy, których dotyczy artykuł. Nie zawiera on
typowej analizy okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiej dokonuje
inspektor pracy, jest jedynie próbą pokazania zagrożeń, jakie niesie ze sobą
przetaczanie paliwa płynnego.

P

ierwszy wypadek miał miejsce na nowo oddanej do użytku jednej z sieciowych stacji paliw. Zarówno odmierzacz do
gazu, jak i osprzęt spełniały wszystkie obowiązujące w ówczesnym czasie wymagania. Nie były jeszcze dostosowane do wymagań samoobsługi. Znajdujący się pomiędzy odmierzaczem
a wężem do tankowania gazu zawór samozamykający zadziałał
dopiero po spadku ciśnienia w przewodzie elastycznym. Napełniania dokonywała nowo zatrudniona pracownica, która dopiero co zdała egzamin przeprowadzony przez Transportowy Dozór
Techniczny, uprawniający do napełniania gazem płynnym zbiorników w pojazdach samochodowych. Podczas przyłączania pistoletu do samochodu osobowego zapięły się tylko 3 z 4 zaczepów.
Nastąpiło odblokowanie zaworu w zderzaku pojazdu oraz zaworu dyszy wlewowej LPG (pistoletu). Niestety brak jednego zapiętego zaczepu spowodował nieszczelność pomiędzy pistoletem LPG

a zaworem do tankowania w samochodzie. Nastąpił wyciek około 2 litrów gazu. Wypływający gaz spowodował w miejscu wycieku znaczne obniżenie temperatury, mgłę ograniczającą widoczność. Pracownica, pomimo posiadania rękawic, nie była w stanie
odłączyć przymarzniętego pistoletu od zaworu. Na krótko przed
wypadkiem, w odległości około 2-3 m za tankowanym pojazdem,
ustawił się drugi samochód. Na stacji paliw nie ustalono i nie wprowadzono obowiązku zachowania odległości pomiędzy pojazdami tankującymi. Czekający w kolejce do dystrybutora drugi samochód nie miał wyłączonego silnika. Taki obowiązek dotyczy
jedynie pojazdów będących w trakcie napełniania; w przypadku
pojazdów oczekujących nie wprowadzono żadnych uregulowań
odnośnie do pracy silników.
Dokończenie na str. 34

