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Monitory ekranowe
Bardzo często kontrole przeprowadzane są w podmiotach, w których podstawowymi, a nierzadko nawet
jedynymi urządzeniami są komputery stacjonarne czy
laptopy oraz urządzenia biurowe. Kontrola nie musi
ograniczać się wyłącznie do zagadnień z zakresu prawa pracy. Celowe wydaje się sprawdzenie warunków
pracy pracowników biurowych.
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zwrócić się do właściwych resortów o udzielenie informacji
na temat stanu realizacji wniosków legislacyjnych złożonych
przez głównego inspektora pracy.
Działalność inspektorów pracy i sprawozdanie głównego inspektora zostały bardzo dobrze ocenione przez posłów.
– Państwowa Inspekcja Pracy robi znacznie więcej niż wynikałoby to z wymagań ustawowych i jej możliwości ﬁnansowych – stwierdził poseł Piotr Walkowski, dziękując inspekcji
za codzienny wysiłek.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności PIP
w 2012 r. traﬁ teraz pod obrady Sejmu. Sprawozdawcą połączonych komisji będzie poseł Jarosław Pięta.
W posiedzeniu uczestniczyli zastępcy głównego inspektora
pracy Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektorzy departamentów Głównego Inspektoratu Pracy. Obradom
przewodniczyła poseł Magdalena Kochan.

Uroczysta sesja z okazji jubileuszu służby bhp

Relacja reporterska ze spartakiady

20 Zagrożenia przy produkcji...
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Najważniejsze uwagi i wnioski Rady Ochrony Pracy płynące
z analizy sprawozdania przedstawiła jej przewodnicząca poseł
Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Znalazły się one w stanowisku
ROP przyjętym 9 lipca br. na posiedzeniu plenarnym tego gremium.
W wygłoszonym koreferacie poseł Jarosław Pięta podkreślił
znaczącą liczbę kontroli weryﬁkujących legalność zatrudnienia 176 tys. polskich obywateli, zwracając przy tym uwagę
na ustawowy wymóg siedmiodniowego uprzedzania pracodawcy o zamiarze przeprowadzenia działań kontrolnych, który obniża skuteczność inspekcji. Zaakcentował znaczenie działań prewencyjnych i edukacyjnych podejmowanych przez PIP dla zapobiegania patologiom w stosunkach pracy. Wysoko ocenił sprawozdanie i rekomendował połączonym komisjom jego przyjęcie.
Na wniosek posła Stanisława Szweda, zastępcy przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, postanowiono

we Włocławku, w rozmowie z „IP”
pracowników PIP
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Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 25 września br. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji
Pracy w 2012 r. Zaprezentowała je Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Wcześniej dokument
ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy.

W Sali Kolumnowej Sejmu 10 września br. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy, związane z obchodami 60-lecia powstania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
i jubileuszem 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wzięły w nim
udział: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.
Gratulując jubileuszu, Iwona Hickiewicz podkreśliła, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP jest wysoko cenionym partnerem Państwowej Inspekcji Pracy w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy standardów bezpieczeństwa pracy.
Szefowa PIP zwróciła uwagę, że w zakładach, w których służba bhp dobrze wykonuje swoje obowiązki, inspektorzy pracy
rzadko stwierdzają nieprawidłowości. Zaakcentowała również
niekwestionowany wkład pracowników służby bhp w zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa pracy, reprezentowanych przez ﬁnalistów corocznego konkursu Państwowej
Inspekcji Pracy pod nazwą „Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej”.
Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP Marek Nościusz przypomniał historię powstania stowarzyszenia, którego misją jest

tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji służby bhp.
Podczas uroczystości odczytano listy gratulacyjne od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Gratulacje, wyrazy uznania i podziękowania za dotychczasową działalność służby bhp przekazali jubilatom przedstawiciele Rady Ochrony Pracy, Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, organów nadzoru i kontroli warunków
pracy, central związkowych i organizacji pracodawców.
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz udekorowała Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Ochrony Pracy: Ryszarda
Frelicha – głównego inżyniera ds. bhp w Elektrociepłowniach
Wybrzeże S.A. w Gdańsku, Jolantę Olejko – głównego specjalistę ds. bhp w Ministerstwie Gospodarki i Stanisława Kasicę – zakładowego społecznego inspektora pracy w Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” S.A. w Rzeszowie. Otrzymała od prezesa ZG OSPSBHP
Marka Nościusza okolicznościową statuetkę z podziękowaniami dla inspekcji pracy za dotychczasową współpracę na rzecz
bezpieczeństwa pracy.
Donat Duczyński

Okładka: terminal paliw TanQuid
fot. Katarzyna Bzdura
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Wiadomości
nie tylko z kraju
„Na fali pierwszej pracy”
Z udziałem przedstawicieli mediów i związków zawodowych w koszalińskim Centrum Kultury „105” odbyło się 24 września br. podsumowanie kampanii informacyjno-prewencyjnej „Na fali pierwszej pracy”, prowadzonej przez Państwową Inspekcję
Pracy w sezonie letnim. Kampania, skierowana głównie do osób podejmujących
pierwszą pracę w życiu, wzbudziła zainteresowanie nie tylko młodych pracowników. Z porad prawnych w stałych punktach w Kołobrzegu
i Mielnie, a także w mobilnych
sta no wi skach usta wia nych
wzdłuż wybrzeża korzystały
osoby w rozmaitym wieku, zarówno pracujące, również sezonowo, jak i poszukujące zatrudnienia, a także turyści wypoczywający nad morzem. Marian Szyszko, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie,
wskazywał efekty przedsięwzię cia, pod kre śla jąc je go
wpływ na wzrost świadomości
praw nej praco dawców oraz
pracobiorców, do czego przyczyniać się mogą również wydawnictwa PIP przekazywane osobom zainteresowanym. O wynikach kontroli, prowadzonych w pasie nadmorskim podczas kampanii,
a dotyczących legalności zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów prawa pracy,
informowała na konferencji nadinspektor pracy Grażyna Pawlata-Ich.

Czat pod Wawelem
Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców oraz kwestie związane z bhp i wypadkami przy pracy były tematem rozmów rzecznika prasowego OIP w Krakowie
podczas czatu z internautami zorganizowanego w siedzibie portalu Interia. pl oraz
dyżuru redakcyjnego w Radiu Kraków. Dyżury zostały zorganizowane w ramach
prowadzonych przez PIP kampanii informacyjno-promocyjnych: „Bezpieczeństwo
pracy zależy od Ciebie” oraz „Zanim podejmiesz pracę”. Celem obu kampanii jest
upowszechnianie wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy, spowodowanym np. przez nieprawidłowe lub samowolne zachowanie pracownika czy nieużywanie sprzętu ochronnego.
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Pielgrzymka
na Jasną Górę
Od 31 lat trzecia niedziela września to
dla ludzi pracy dzień skupienia i modlitwy na Jasnej Górze. Zapoczątkowana
przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, pielgrzymka robotników co roku gromadzi
w du cho wej sto li cy Pol ski ty sią ce
osób. XXXI Pielgrzymka Ludzi Pracy odbyła się 15 września. Wzięło w niej
udział również ponad 70 pracowników
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, wśród
nich główny inspektor pracy Iwona
Hic kie wicz, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Mał go rza ta Kwiat kow ska oraz okrę go wi in spek to rzy
pracy. Głównym punktem uroczystości
była msza święta sprawowana na wałach jasnogórskich. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.
Tra dy cyj nie w trak cie mszy świę tej
składane były dary od uczestników
pielgrzymki. W imieniu pracowników
Państwowej Inspekcji Pracy wręczyła je
główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz w towarzystwie przedstawicieli
związków zawodowych.
Jerzy Popiełuszko w maju 1982 roku poprowadził na Jasnej Górze drogę krzyżową dla robotników Huty Warszawa.
W na stęp nym ro ku na piel grzym ce
świata pracy było już cztery tysiące robotników. Idea ta z czasem przerodziła
się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. W tym roku modlono się
w intencji kanonizacji ks. Jerzego.

IP 10/2013

Pracodawcy

Spotkanie instytutów szkoleniowych

wrażliwi społecznie

We francuskim Instytucie Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego w Marcy
l’Etoile w dniach 23-25 września br. odbyło się XVII spotkanie międzynarodowej
sieci instytutów szkoleniowych zajmujących się problematyką prawa pracy
(RIIFT). Członkiem sieci od 2002 roku jest Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu. Tematem wiodącym spotkania była rola administracji pracy w podejściu sektorowym oraz terytorialnym. Uczestnicy obrad dzielili się swoimi doświadczeniami,
uwa run ko wa nia mi oraz wyzwaniami związanymi ze
zmia ną struk tur
administracji pracy w poszczególnych krajach oraz
po trze bą szko le nia ustawicznego
pracowników tych
struk tur. Jest to
warunkiem pełnej
re ali za cji za dań
wynikających z nowego podejścia. Podczas tegorocznego spotkania stronę polską reprezentowały: Grażyna Panek, zastępca dyrektora Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy.

W VIII edycji konkursu „Lodołamacze”
nagrodzono kolejne firmy i instytucje,
które przełamują uprzedzenia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Gala konkursu, z udziałem
przedstawicieli parlamentu, rządu i insty tu cji cen tral nych, od by ła się 26
wrze śnia br. na Zam ku Kró lew skim
w Warszawie. Nagrody w kategorii pracodawca-instytucja wręczyła główny
in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz.
Pierwsze miejsce przyznano Politechnice Łódzkiej za „włączanie osób nie-

Inauguracja kampanii

pełnosprawnych w różne dziedziny życia społecznego i zawodowego, m.in.
poprzez wyrównanie dostępu do oferty edukacyjnej uczelni osób z różnymi
niepełnosprawnościami”. Drugie miejsce zajął zakład fizjoterapii i masażu
Bio-Relax w Puławach, trzecie – Stowarzyszenie Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”
w Ło dzi. Na gro dy przy zna no tak że
w kategoriach: zakład pracy chronionej
i otwarty rynek pracy. Ponadto wręczono statuetki: „Lodołamacza Specjalnego” – Przemysławowi Sobieszczukowi ze Stowarzyszenia Debra Polska
Kru chy Do tyk i „Su per lo do ła ma cza” – Pierwszemu Programowi Polskiego Radia.
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Z udziałem zastępcy głównego inspektora pracy Leszka Zająca 11 września br.
zainaugurowano w Gdańsku ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną
Państwowej Inspekcji Pracy pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.
Kampania skierowana jest przede wszystkim do pracowników zatrudnionych
w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, zwłaszcza w przemyśle
przetwórczym i budownictwie, a także do małych przedsiębiorców. Inauguracja
była okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie bhp przez laureatów
konkursu PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”: Grupę Lotos z Gdańska, Eaton Automotive z Tczewa, Gdańskie Inwestycje Komunalne z Gdańska.
W spotkaniu, którego organizatorem był OIP w Gdańsku, uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych regionu, związków zawodowych, instytucji i organizacji związanych z ochroną pracy oraz inspektorzy pracy.

Dni doradztwa rolniczego
Tegoroczne obchody XX Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym odbyły się 7-8 września na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce pod hasłem „Bezpieczne rolnictwo – zdrowe społeczeństwo”. Na tej imprezie rolniczej, największej
na Mazowszu, obecny był
także okręgowy inspektor
pracy Janusz Niedziółka.
Punkt informacyjno-ekspercki OIP w Warszawie
licznie odwiedzali uczestnicy imprezy i wystawcy.
Można w nim było zaopatrzyć się w materiały informacyjne o tematyce rolnej, a tak że sko rzy stać
z porad z zakresu prawnej
ochrony pracy.

Na Dożynkach Prezydenckich
Na terenie wystawowym Dożynek Prezydenckich w Spale 15 września br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował stoisko informacyjne. Cieszyło się ono
dużym zainteresowaniem rolników, którym rozdawano wydane przez GIP broszury i poradniki, propagujące zasady bezpiecznej pracy na wsi. W trakcie trwania imprezy inspektorzy pracy udzielali porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także porad
prawnych dotyczących prawa pracy. Punkt informacyjno-doradczy PIP odwiedzili
przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, związków zawodowych
i reprezentanci współpracujących z PIP organizacji i instytucji działających w rolnictwie. W Dożynkach Prezydenckich w Spale uczestniczyli: zastępca głównego
inspektora pracy Leszek Zając, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji
w Głównym Inspektoracie Pracy Krzysztof Bielecki, a także okręgowy inspektor
pracy w Łodzi Andrzej Świderski z zastępcą Januszem Grodzkim. Przedstawiciele inspekcji wzięli udział w uroczystościach dożynkowych.
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U związkowców
z OPZZ

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rozstrzygnięty

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wraz ze swoimi zastępcami
25 września br. uczestniczyła w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie. Przedstawiła sprawozdanie
z działalności Państwowej Inspekcji
Pracy w roku 2012. Podkreśliła m.in., że
działania kontrolno-nadzorcze doprowadziły do likwidacji bezpośrednich
zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 66
tys. pracowników. Pracodawcy wyeliminowali różnego rodzaju nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 110 tys. pracujących. Związkowcy z OPZZ wysoko
ocenili współpracę z PIP i przedstawione sprawozdanie. W dyskusji dzielili się
z kierownictwem GIP swoimi problemami związanymi z naruszeniami praw
pracowniczych. Obradom przewodniczył szef OPZZ Jan Guz.

Ogólnokrajowy konkurs, którego celem
jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, to wspólna
inicjatywa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Zatrudnienie
na Radzie
Działania Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Zielonej Górze w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarob ko wej by ły przed mio tem ob rad
Wo je wódz kiej Ra dy Za trud nie nia
19 wrze śnia br. w sie dzi bie WUP
w Zielonej Górze. W obradach uczestni czył okrę go wy in spek tor pra cy
Fran ci szek Grześ ko wiak, któ ry
w trakcie spotkania przedstawił informację na temat działań Okręgu w tym
zakresie w 2012 r. Omówił również
między innymi wyniki kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich
i cudzoziemców, wymienił najczęściej
stwierdzane nieprawidłowości, podał
przykłady naruszeń przepisów oraz
efek ty prze pro wa dzo nych kon tro li.
Okręgowy inspektor pracy odpowiadał również na szczegółowe pytania
członków WRZ.
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Niezmiennie od 11 lat w trakcie konkursu, przebiegającego w trzech etapach (regionalnym, wojewódzkim i krajowym), wyłaniane jest jedno gospodarstwo i jeden zakład rolny, uznane za najbezpieczniejsze w kraju w danym roku.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat udział w rywalizacji wzięło 13 329 rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne oraz 927 przedsiębiorców rolnych.
W roku 2013 za najbezpieczniejsze uznano indywidualne
gospodarstwo rolne prowadzone przez Annę i Pawła Łukaszewiczów z Lędowa w województwie pomorskim. Jest to
gospodarstwo rodzinne o roślinnym proﬁlu produkcji. Laureaci zostali docenieni przede wszystkim za ogromną dbałość o porządek, dobrze wyposażony punkt ppoż., dobrze
rozmieszczone i utwardzone ciągi komunikacyjne, zadbany
ogród z ogrodzonym placem zabaw dla dzieci, widoczne
oznaczenie progów i krawędzi oraz wywieszenie tablic informacyjnych, ostrzegających przed niebezpieczeństwem.
Państwo Łukaszewiczowie startowali już w konkursie w 2009
roku, zajęli wtedy drugie miejsce.
Drugie miejsce w kategorii gospodarstw indywidualnych
zajęli Elżbieta i Wojciech Pysiakowie z miejscowości Zdziechów w woj. mazowieckim. Laureaci prowadzą produkcję ro-

ślinno-zwierzęcą. Uprawiają zboża na potrzeby paszowe oraz
hodują trzodę chlewną. Dodatkowo prowadzą przydomową
masarnię. W 2008 roku zdobyli nagrodę główną w konkursie
Mistrz Agroligi. W tegorocznym konkursie zostali nagrodzeni
m.in. za zapewnienie osobnego wjazdu do gospodarstwa dla
maszyn rolniczych, wprowadzenie metod ograniczających
nieprzyjemny zapach przy hodowli trzody, zbudowanie wiaty
dla maszyn rolniczych i prawidłowe oznaczenie jej elementów konstrukcyjnych, stosowanie wymyślonych przez siebie
zabezpieczeń na zęby robocze agregatu uprawowego.
Trzecie miejsce zajęli Agnieszka i Ireneusz Tatarkowie
z miejscowości Police w woj. dolnośląskim. Obok uprawy żyta, pszenżyta, jęczmienia i kukurydzy zajmują się oni hodowlą karpi, która prowadzona jest w stawach o łącznej powierzchni ok. 7 ha. W gospodarstwie utrzymywane są także
króliki, dziki, brojlery i kury. Laureaci zostali docenieni m.in.
za wyjątkową dbałość o porządek w pomieszczeniach warsztatowych, profesjonalny punkt ppoż., prawidłowo rozmieszczone tablice ostrzegawcze i informacyjne.
W kategorii zakładów rolnych laureatami konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013” zostali: I miejsce – Ośrodek Hodowli Zarodowej Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o.;
II miejsce – Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o.; III miejsce – Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.
Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród wszystkim laureatom odbyło się 20 września br. podczas XV Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW
w Bednarach koło Poznania.
Katarzyna Mietelska
Departament Prewencji i Promocji GIP

Wyróżnieni przez głównego inspektora pracy
Agnieszka i Zbigniew Skopowie – zdobywcy
pierwszego miejsca w województwie lubelskim w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne 2013” – zostali wytypowani przez Centralną Komisję Konkursową do nagrody specjalnej głównego inspektora pracy, którą
w tym roku jest zamiatarka prowadzona z napędem bateryjnym marki Nilfisk-ALTO.

W tegorocznej edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zostali
wyróżnieni za prowadzenie gospodarstwa w sposób nowoczesny, z wyjątkową dbałością o estetykę i bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób w nim
pracujących. Jak sami twierdzą, bezpieczeństwo pracy jest dla nich podstawą działalności; liczą na to, że stosowane przez nich dobre praktyki oraz
na bieżąco wprowadzane udogodnienia będą procentowały w przyszłości,
gdy ich córki Eliza i Wiktoria przejmą prowadzenie gospodarstwa.

Gospodarstwo znajduje się w miejscowości
Mołożów w powiecie hrubieszowskim. Jest to
gospodarstwo o roślinnym proﬁlu produkcji.
Na 140 ha gruntów uprawianych jest blisko 40 ha rzepaku i 20 ha buraków cukrowych,
na pozostałej powierzchni uprawiane są zboża.
Dodatkowe dochody w gospodarstwie pochodzą z pozarolniczej działalności w zakresie przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych na
rzecz rolników indywidualnych oraz zakładów
rolnych. Wśród świadczonych usług znajdują się
m.in. siew i zbiór roślin uprawnych, orka czy
transport płodów rolnych.
Rodzina prowadzi gospodarstwo rolne od kilku
pokoleń. Pierwotnie na terenie gospodarstwa
funkcjonował młyn, wtedy właścicielem był dziadek obecnego gospodarza. W 2004 roku Zbigniew Skop przejął gospodarstwo, które rozbudował i zmodernizował. Dzięki pełnionej od wielu
lat funkcji naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej
Mołożów doskonale wie, jak ważne jest bezpieczeństwo. O możliwości wystartowania w konkursie Agnieszka i Zbigniew Skopowie dowiedzieli
się od inspektorów PIP i KRUS wizytujących ich
gospodarstwo. Znajomość zasad bhp oraz strażacka praktyka gospodarza, pozwalająca na zorganizowanie wzorowego punktu ppoż., zdecydowały o sukcesie.
Laureaci przyznają, że dzięki udziałowi w konkursie wprowadzili ulepszenia i rozwiązania przekładające się na wzrost bezpieczeństwa podczas
wykonywania codziennych prac. Przestawili maszyny na utwardzony teren; wyposażyli schody
prowadzące do piwnicy w poręcz; usunęli ubytki
w posadzkach oraz naprawili oświetlenie w hali,
w której przechowywane są maszyny i pojazdy
rolnicze. Członkowie Centralnej Komisji Konkursowej z uznaniem komentowali wprowadzone
rozwiązania, w tym bardzo dobrze wyposażony
przenośny punkt ppoż., zastosowanie betonu zapobiegającego przedostawaniu się substancji
toksycznych do środowiska w magazynie smarów
i olejów czy myjnię maszyn wyposażoną w osadniki, z których wstępnie przeﬁltrowana woda odprowadzana jest do rowów melioracyjnych.
Tomasz Abramczyk
OIP Lublin
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Technika

Paweł Urgacz

Monitory ekranowe
Coraz więcej osób pracuje dziś w pozycji siedzącej, najczęściej wykonując typowe prace
administracyjno-biurowe, projektowe, związane ze sprzedażą pośrednią lub marketingiem.
Jednym z najbardziej
rozpowszechnionych
urządzeń jest komputer;
w ostatnich latach głównie laptop. Praca związana z obsługą komputera
niesie ze sobą wiele zagrożeń. Nie są to wprawdzie bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia,
które skutkowałyby
skierowaniem pracownika do innych zadań czy
wstrzymaniem prac, jednak w dłuższej perspektywie czasowej praca
przy komputerze również może powodować
znaczny uszczerbek
na zdrowiu i dyskomfort.
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Przy pracy biurowej mamy do czynienia
z uciążliwością wykonywanej pracy, ponieważ pozycja siedząca nie jest dla człowieka
naturalną pozycją ﬁzjologiczną. Nasz układ
mięśniowo-szkieletowy podlega znacznym obciążeniom podczas długotrwałej
pracy siedzącej oraz monotonii wykonywanych czynności. Do najczęściej występujących dolegliwości zdrowotnych powstałych w wyniku długotrwałej pracy przy
komputerze możemy zaliczyć:
– zespół cieśni w obrębie nadgarstka – jest to choroba wywołana przez długotrwałe oraz intensywne uciskanie nerwu
pośrodkowego, znajdującego się w kanale
nadgarstka. Przy wytężonej pracy ścięgien
pojawia się obrzęk, który wywołuje ucisk
na nerw. W początkowej fazie ucisk wpływa
na nieprawidłowe odżywienie nerwu, co
w konsekwencji powoduje obrzęk włókien
i nerwu oraz dolegliwości. Schorzenie to
dotyka najczęściej osoby w wieku 40-60 lat;
– dolegliwości kręgosłupa czy dolegliwości związane z napięciem mięśni – spowodowane najczęściej wymuszoną, nienaturalną pozycją ciała, znacznym obciążeniem
kręgosłupa, statyczną pozycją ciała. Dolegliwości w znacznym stopniu nasilają się
w związku z samoczynnym przyjmowaniem przez pracownika niewłaściwej pozycji (pochylanie się) lub niezastosowaniem
zasad ergonomii na stanowisku pracy;
– dolegliwości związane z upośledzonym
krążeniem w nogach i stopach – objawiają
się bólem, drętwieniem kończyn, opuchnięciami czy zapaleniem żył;
– dolegliwości związane z nadmiernym
obciążeniem narządu wzroku – pieczenie,
napięcie, ostry lub tępy ból, łzawienie, zamazywanie obrazu, podwójne widzenie,
pogorszenie ostrości widzenia;
– podrażnienia skóry, alergie – związane
jest to z dodatnio naładowanymi drobina-

mi kurzu, które odpychane są przez monitory. Do zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu biurowym przyczyniają się
również wentylatory, chłodzące komputery, które powodują ruch powietrza, a tym
samym wznoszenie się drobin kurzu czy
roztoczy w powietrzu.
Przy obecnych monitorach ekranowych
praktycznie nie występuje promieniowanie
jonizujące, a wytwarzane pole elektromagnetyczne jest na tyle małe, że nie ma negatywnego wpływu na zdrowie człowieka.

Podstawy prawne
Podstawowym aktem prawnym regulującym warunki pracy przy komputerach jest
oczywiście rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Należy
jednak pamiętać, że ustanowienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy przy obsłudze monitorów ekranowych wynikało z zobowiązań, jakie Polska
przyjęła w układzie europejskim. Jednym
z warunków członkostwa Polski w Unii Europejskiej było dostosowanie istniejącego
i przyszłego prawodawstwa Polski do ustawodawstwa Wspólnoty Europejskiej, m.in.
w zakresie ochrony pracownika w miejscu
pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. Podstawą była dyrektywa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia
środków w celu poprawy bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników w miejscu pracy, powszechnie zwana dyrektywą ramową.
Art. 16 ust. 1 wspomnianej dyrektywy przewiduje wydawanie dyrektyw szczegółowych obejmujących m.in. pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W związku z tym uchwalona została dy-
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rektywa 90/270/EWG w sprawie minimalnych wymagań
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami
wyposażonymi w monitory ekranowe, na podstawie której
ustanowione zostało wspomniane wcześniej rozporządzenie
w sprawie bhp przy obsłudze monitorów ekranowych.

Praktyka kontrolerska
Bardzo często kontrole przeprowadzane są w podmiotach,
w których podstawowymi, a nierzadko nawet jedynymi
urządzeniami na terenie zakładu pracy są komputery stacjonarne czy laptopy oraz podstawowe urządzenia biurowe.
Kontrola takiego podmiotu nie musi ograniczać się wyłącznie do zagadnień z zakresu prawa pracy, przeglądania dokumentacji kadrowo-płacowej. Celowe wydaje się sprawdzenie warunków pracy pracowników biurowych, co może skutkować decyzjami nakazowymi, a na pewno poprawą warunków pracy. Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, a w zasadzie załącznik
do tego rozporządzenia, określa dość szczegółowo wymagania, jakie muszą spełnić stanowiska wyposażone w monitory

ekranowe. Rzecz jasna, pojawiały się i najprawdopodobniej
nadal będą się pojawiać wątpliwości interpretacyjne.
Na samym początku inspektor pracy najczęściej staje
przed dylematem, czy dane stanowisko wyposażone w monitor ekranowy powinno spełniać wymagania omawianego
rozporządzenia i czy w konsekwencji możemy wydawać decyzje w tej materii. Oczywiście najpierw musimy określić, czy
mamy do czynienia z pracownikiem obsługującym monitor
ekranowy. Zgodnie z deﬁnicją podaną w § 2 pkt 4 rozporządzenia pracownikiem jest każda osoba zatrudniona przez
pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. I tu pojawia się problem, ponieważ pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania
czasu pracy przy monitorze ekranowym. Pozostaje jednak
inny dostępny środek wynikający z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89,
poz. 589) oraz z Kodeksu postępowania administracyjnego – przesłuchanie świadków lub stron w celu ustalenia czasu użytkowania komputera przez pracownika. Należy również zaznaczyć, że praca przez połowę dobowego wymiaru
czasu pracy nie musi występować w każdym dniu. Podstawą
interpretacyjną mogą być dwa wyroki Wojewódzkich Sądów
Administracyjnych, w Poznaniu i w Olsztynie: „Nie mają znaczenia założenia, jakie przyjął pracodawca odnośnie ilości
czasu pracy przy komputerze na przedmiotowym stanowisku, lecz faktyczny wymiar czasu, jaki pracownik musi poświęcić na pracę przy komputerze. Nie jest także istotna okoliczność, że przekroczenie połowy dobowego czasu pracy
przy komputerze może nie mieć miejsca każdego dnia” (wyrok z dnia 18 maja 2011 r., IV SA/Po 196/11) oraz „Nie jest
istotna okoliczność, iż przekroczenie połowy dobowego czasu pracy przy komputerze nie ma miejsca każdego dnia.
Przyjęcie interpretacji, iż przepis § 2 pkt 4 rozporządzenia
z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) wymaga, aby pracownik codziennie pracował przy komputerze więcej niż połowę dobowego czasu pracy, prowadziłoby do obejścia prawa” (wyrok z dnia 10 maja 2006 r., II SA/Ol 535/06).
W toku czynności kontrolnych inspektor pracy powinien
sprawdzić, czy pracodawca realizuje podstawowe obowiązki wynikające z przedmiotowego rozporządzenia – czy organizuje stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki
sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w załączniku do rozporządzenia. Pracodawca jest obowiązany
do przeprowadzenia na stanowiskach pracy wyposażonych
w monitory ekranowe oceny warunków pracy w zakresie: organizacji stanowiska pracy, stanu elementów wyposażenia,
obciążenia narządu wzroku, obciążenia czynnikami ﬁzycznymi w tym oświetlenie oraz obciążenia psychicznego pracownika. Ocena może zostać przeprowadzona w formie odrębnego opracowania lub stanowić element składowy oceny ryzyka zawodowego na stanowisku. W przepisie brakuje zapi-

IP 10/2013

su o obowiązku dokumentowania takiej
oceny i przy wydawaniu zaleceń w tym
zakresie warto posiłkować się art. 226 Kodeksu pracy, który zobowiązuje pracodawcę do udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną
pracą.
Pracodawca jest obowiązany do łączenia przemiennie pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac, nieobciążającymi narządu
wzroku i wykonywanymi w innej pozycji
ciała, lub do udzielania co najmniej pięciominutowej przerwy wliczonej do czasu
pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora. Niestety tu pojawia się
problem kontroli przez inspektorów pracy realizacji takiego obowiązku. Pracodawca ma również obowiązek zapewnić
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi proﬁlaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie
i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Podstawą wydawania środków prawnych jest oczywiście art. 229 k.
p. oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu proﬁlaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.; Dz.U.
z 2010 r. Nr 240, poz. 1611).
Kontrola wyposażenia stanowiska pracy nie powinna nastręczać problemów,
przynajmniej w następującym zakresie:
➡ sprawdzenie, czy monitor zapewnia
możliwość zmiany pochylenia ekranu
do przodu i do tyłu oraz obrotu wokół
własnej osi w obu kierunkach. Niestety
w trakcie kontroli trudniej będzie ocenić,
czy spełnione są warunki minimalne, tj. 20
stopni do przodu, 5 stopni do tyłu oraz
po 60 stopni w lewo i w prawo;
➡ sprawdzenie, czy konstrukcja klawiatury daje możliwość regulacji konta
nachylenia. Kąt nachylenia powinien wynosić od 0 do 15 stopni;
➡ sprawdzenie znaków graﬁcznych
na klawiaturze – czy są kontrastowe i czytelne. W tym przypadku inspektor pracy
w sposób indywidualny jest w stanie
określić stopień zużycia (starcia się) napisów;
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➡ sprawdzenie krzesła stanowiącego
wyposażenie stanowiska pracy, które powinno mieć: dostateczną stabilność
przez wyposażenie go w podstawę co
najmniej pięciopodporową z kółkami
jezdnymi, regulację wysokości siedziska
w zakresie 400-500 mm, licząc od podłogi, regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia, możliwość
obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni,
podłokietniki.
Istotnym elementem jest organizacja
stanowiska pracy w taki sposób, aby pracownik miał zapewnioną przestrzeń pracy
pozwalającą na umieszczenie w zasięgu
rąk wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie oraz zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do umieszczenia nóg
pod blatem stołu. Niestety brakuje szczegółowych wymogów w tym zakresie
i kontrolujący musi zdać się na własne doświadczenie zawodowe.
Proponuję również ustalić, czy pracodawca dokonał pomiarów natężenia
oświetlenia elektrycznego na stanowisku
pracy i czy poziom natężenia spełnia wymagania określone w Polskiej Normie PNEN 12464-1: 2004 „Światło i oświetlenie.
Oświetlenie miejsc pracy”. W przypadku
braku pomiarów należy skierować do pracodawcy stosowne środki prawne.
Ze względu na znaczny postęp technologiczny obejmujący sprzęt komputerowy oraz nowoczesne elementy wyposażenia dodatkowego, a także rozwój medycyny i badań nad skutkami oddziaływania
na zdrowie człowieka długotrwałej pracy
z komputerem Unia Europejska zainicjowała prace nad zmianą dyrektywy
90/270/EWG (uchwaloną 23 lata temu), co
w konsekwencji powinno przynieść również zmiany w polskim prawodawstwie
w tym zakresie.
starszy inspektor Paweł Urgacz
OIP Katowice

Literatura:
Choroby zawodowe pracowników biurowych. Raport portalu biurowego Nowebiuro.pl
Źródła pól elektromagnetycznych – monitory ekranowe, „Bezpieczeństwo Pracy” 4/2002.
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Jacek Zalewski (1958-2013)
Wspomnienie
a jednak
miło jest pomyśleć
że świat umrze trochę
kiedy ja umrę
(H. Poświatowska)

W obliczu śmierci jesteśmy bezradni. Oswajamy ją słowami,
rekonstruujemy obrazy z przeszłości, pielęgnujemy pamięć.
Dziś wiemy ponad wszelką wątpliwość, że wszystko było ważne, bo dotyczyło osoby, której nie ma już wśród nas. Każdy pamięta inaczej i każdy buduje własny portret z pamięci.
Wspominamy dziś Jacka Zalewskiego, o którym mówią Jego
współpracownicy, koledzy i przyjaciele. Wszyscy są zgodni, mimo różnych odcieni wspomnień, że był człowiekiem o bardzo
wyrazistej osobowości. Błyskotliwy, zdystansowany, ironiczny,
w pracy profesjonalista. Przy tym był osobą bardzo wrażliwą
i w wyjątkowy sposób delikatną. Myślimy i mówimy o Nim
z wielkim smutkiem, tęsknotą i sympatią.
Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy
Znakomity prawnik, legislator, bardzo inteligentny człowiek z dużym poczuciem humoru. Kopalnia wiedzy w sprawach merytorycznych. Przez całe lata legislacja w Głównym Inspektoracie Pracy
opierała się na Jacku. Opracowywał kolejne zarządzenia głównego
inspektora pracy. Nieraz przyszło mi korzystać z Jego wiedzy i doświadczenia.
Jacek miał swoje zasady, którymi kierował się w życiu. Swego
zdania twardo bronił, choć zawsze był otwarty na odmienne argumenty.
Pamiętam Go jeszcze z czasów, gdy przygotowywałam się do egzaminu dla przyszłych inspektorów pracy we wrocławskim ośrodku
szkolenia. Myślę, że nie tylko ja, ale też inne koleżanki i koledzy z naszej 25. aplikacji inspektorskiej bardzo ciepło Go wspominają. Było
to w czerwcu 1994 r., w trakcie sesji powtórzeniowej przed egzaminem. Jacek przyjechał z Warszawy, z Głównego Inspektoratu Pracy
i przez dwa dni prowadził z nami zajęcia na temat procedury administracyjnej i tzw. warsztatu inspektorskiego. Egzamin wszyscy zdaliśmy potem bardzo dobrze, chociaż Jacek, niezależnie od ogromnej życzliwości, był surowym egzaminatorem.
Później blisko współpracowałam z Jackiem w Głównym Inspektoracie Pracy, najpierw w Departamencie Prawnym GIP, potem podczas pełnienia funkcji zastępcy głównego inspektora pracy ds. organizacyjnych. Razem przyszło nam pracować przy kolejnych nowelizacjach ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy; w tym przy bardzo trudnej do przeprowadzenia zmianie, na mocy której Ośrodek
Szkolenia PIP we Wrocławiu stał się jedną z jednostek organizacyj-
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nych PIP. Wspominam ten czas bardzo dobrze, zwłaszcza że od Jacka zawsze można było bardzo dużo się nauczyć.
Dziś bardzo mi Go brakuje. Jako kolegi i pracownika.
Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy
Z Jackiem spotkałem się po raz pierwszy w latach 80., kiedy rozpoczął pracę jako inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Nic tak nie sprzyja poznaniu się jak wspólna praca.
Ja miałem tę okazję podczas prowadzonych wówczas wspólnych
kontroli, których celem było sprawdzanie m.in. organizacji pracy,
zakresów zadań i obowiązków pracowników różnych szczebli zarządzania pod kątem realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładach pracy. Obecnie nazwalibyśmy to sprawdzaniem funkcjonowania systemu zarządzania bhp. Już wtedy dał
się poznać jako osoba nietuzinkowa. Jego wiedza, analityczny tok
rozumowania i umiejętność wyciągania właściwych wniosków,
a także dobry kontakt z ludźmi sprawiały, że nieraz zwracaliśmy się
do niego z problemami napotkanymi podczas kontroli. Nie spotkałem się nigdy z Jego odmową, zawsze służył pomocą. Kolejnym etapem naszej wspólnej pracy był Główny Inspektorat Pracy, gdzie
w latach 90. pracowaliśmy razem w Departamencie Organizacyjnym. Jego praktyka legislacyjna w zakresie tworzenia aktów prawnych i przepisów wewnętrznych powodowała, że był skarbnicą wiedzy w tym zakresie. Chociaż lubił samodzielnie rozwiązywać zlecone zadania, angażowany był również do prac zespołowych. Potraﬁł
się uporać z najbardziej skomplikowanymi zadaniami. Wykonywał
swoją pracę wzorowo, był koleżeński, zawsze znajdował czas na pomoc. Często wykorzystywaliśmy również jego tzw. wiedzę historyczną w zakresie przepisów i różnych rozwiązań organizacyjnych
urzędu. Trudno będzie pracować z myślą, że Jacka nie ma już wśród
nas, że nie będzie można zwrócić się do Niego o pomoc.
Hanna Pawlik, główny specjalista GIP
Kolega, współpracownik, przyjaciel – czy te trzy słowa mogą właściwie określić relacje z osobą, którą znało się tak blisko przez ponad 25 lat?
Jakim człowiekiem był Jacek? Nie lubił zgiełku, spotkań towarzyskich w dużym gronie. Zawsze w cieniu, zawsze zasłuchany i uważny; nikt ze znanych mi osób nie umiał słuchać tak jak On. Inspirował,
rozbawiał, motywował, spierał się i sprawiał, że chciało się z Nim
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rozmawiać bez przerwy. Perfekcjonista, w pracy wymagał od siebie
i od innych bardzo dużo, nie znosił głupoty i bylejakości. Bardzo
przywiązany do swoich pomysłów i idei, a jednocześnie otwarty
na konstruktywną krytykę i ciekawe rozwiązania. Esteta w każdym
calu, kochał wszystko co piękne – malarstwo, książki, muzykę.
Do ludzi miał stosunek ironiczno-pobłażliwy, rozumiał ich słabości,
doceniał zalety. Był bardzo lubiany przez osoby, którym pozwolił się
lepiej poznać. Nieliczni dostąpili tego zaszczytu, ja miałam szczęście i znalazłam się w tym gronie. Jacek zawsze służył mi mądrymi,
rozważnymi radami, wspierał w trudnych chwilach, rozbawiał celnymi ripostami i żartami.
Odszedł cicho, tak jak żył… Mały Wielki Człowiek! Zawiódł mnie
tylko jeden raz w życiu – zawsze obiecywał, że będzie żył 100 lat…
Nikt nigdy nie zastąpi pustki po Jego odejściu. Na szczęście zdążyłam się z Nim pożegnać, uścisnąć Jego dłoń i podziękować za to, że
był ze mną, z nami… za wszystkie piękne, ważne i niezapomniane
chwile.
Ze śmiercią zawsze trudno jest się pogodzić, ale odejście Jacka
boli w szczególny sposób. Śmierć upomniała się o Niego w najlepszym momencie Jego życia. Był kochany, miał wspaniałą żonę i syna, był spełniony zawodowo i pełen marzeń… Odszedł, ale pamięć
o Nim zawsze pozostanie w moim sercu… O wspaniałym Koledze,
Współpracowniku, Przyjacielu.
Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy GIP
Widzę, jak przemierza korytarze GIP-u ze stertą dokumentów
pod pachą… Spokojny, o nieco ironicznym spojrzeniu, zdystansowany wobec ludzi i problemów. Budzący szacunek, a po latach
współpracy także życzliwość i ogromną sympatię.
Niejednokrotnie korzystałam z Jego wiedzy, zwłaszcza po wejściu
w życie nowej ustawy o PIP w 2007 r. Chętnie wspomagał mnie informacją, niekiedy z chwili na chwilę, gdy dziennikarze prosili o odpowiedź „na wczoraj”. Rozumiał specyﬁkę zawodu dziennikarskiego, co
jest rzadką cechą wśród urzędników, i moją rolę jako rzecznika.
Nie zapomnę Jego biurka… Kiedyś weszłam do Niego i już chciałam się wycofać z pokoju, bo myślałam, że Go nie ma. Ale był, siedział za stosami dokumentów, które piętrzyły się przed Nim. Zażartowałam wtedy, że zrobię zdjęcie Jego biurka do „Inspektora Pracy” – niech ludzie zobaczą, jak się u nas pracuje! Dzisiaj żałuję, że tego nie zrobiłam… Powiedziałam Jackowi, z czym przychodzę, a On
„zanurkował” i bez problemu wyjął z tych stosów właściwą kartkę.
Dziś Jacek odszedł z korytarzy GIP-u, ale nie z naszej pamięci! Jest
w naszej ustawie, gdy ją czytamy, jest w naszych regulaminach i zarządzeniach. Jest w dokumentach, które tworzyły i tworzą historię
Państwowej Inspekcji Pracy.
Jacku, odpoczywaj w spokoju.
Lidia Szmit, dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP
Nasza pierwsza rozmowa. Przed 20 laty. Przyszłam do Jego pokoju, wówczas na VII piętrze, z pilną służbową sprawą. Zobaczyłam człowieka, który ze skupieniem słucha, nie przerywa, a potem odpowiada niezwykle rzeczowo i precyzyjnie. Byłam pod wrażeniem kompetencji i bystrości umysłu, onieśmielała mnie jednak stwarzana przez
Niego atmosfera urzędowej powagi i dystansu. Ale tylko przez chwi-
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lę. Bo gdy porozmawialiśmy nieco dłużej, dostrzegłam w Jego
oczach nutkę uśmiechu, przebijającego się przez ten pozorny chłód.
Pozorny, bo w istocie wynikający z delikatności uczuć, z głęboko skrywanej wrażliwości; ale także z niechęci do tracenia czasu na niby-kontakty i niby-rozmowy. Udało mi się to zrozumieć dość szybko i dzięki
temu miałam szczęście poznać Jacka jako wspaniałego rozmówcę,
interpretującego rzeczywistość (także tę naszą służbową) z rzadko
spotykaną wnikliwością, a przy tym potraﬁącego ubrać swoje przemyślenia i obserwacje w formę wyszukanej (auto)ironii. Jego żarty,
celne komentarze… Jak bardzo mi ich teraz brak.
Podziwiałam też Jego umiejętność dystansowania się wobec
spraw, które na co dzień tak bardzo nas absorbują, a które w istocie
nic nie znaczą. Jacek dzielił sprawy na bardzo ważne i zupełnie nieważne, a ta diagnoza była z reguły bezbłędna. Gdy nieraz widział
mnie zmartwioną i zabieganą, powtarzał: „Nabierz dystansu. Tylko
niektóre sprawy są warte, by aż tak się nimi przejmować; większość
nie przetrwa nawet krótkiej próby czasu”. Zawsze miał rację, zawsze
potraﬁł widzieć rzeczy i sprawy w ich właściwym wymiarze.
Każda rozmowa z Jackiem była dla mnie cenna i inspirująca;
chciało się z Nim rozmawiać o wszystkim. A jednak o wiele za mało
było tych rozmów. Brakowało czasu (choć teraz widzę, że takie podejście jest absolutnie niewybaczalne). W ostatnich latach tego czasu zrobiło się jeszcze mniej i nasze kontakty stały się sporadyczne.
Dziś nie mogę tego odżałować.
Nasza ostatnia rozmowa. Przecież tak niedawno. O zdrowiu. Nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy Jacka, gdy po powrocie z długiego zwolnienia lekarskiego powiedział mi: „Teraz to już chyba mnie
wyleczyli”. Wyczułam w tych słowach brak wiary, smutek, bolesną
reﬂeksję. To nawet już nie była ta Jego autoironia. Niestety nie. Ze
skurczem serca wróciłam do swoich zajęć. Zaczęłam się bać.
Nigdy nie powiedziałam Jackowi, jak bardzo Go cenię i po prostu – jak bardzo Go lubię. Teraz zastanawiam się, czy kiedykolwiek
będę mogła Mu to powiedzieć. Czy jest Tamta Strona i czy On tam
jest… Wierzę, że tak.
Jacku, porozmawiamy jeszcze?

Od 1.02.1983 r. - OIP w Warszawie, 10 lutego 1984 r. powołany na stanowisko inspektora pracy.
Od 1.08.1990 r. - GIP, starszy specjalista w Zespole Prawnym.
Od 1.11.1991 r. do 31.03.1993 r. – p.o. wicedyrektora Departamentu Organizacji i Zarządzania GIP.
Od 1.04.1993 r. do 30.06.2000 r. – główny specjalista
w Departamencie Organizacji i Zarządzania GIP.
Od 1.07.2000 r. do 17.10.2002 r. oraz od 1.04.2003 r.
do 21.10.2007 r. – wicedyrektor Departamentu Organizacyjnego (od 29.10.2002 do 31.03.2003 r. – kierownik Sekcji
do Spraw Legislacji w Departamencie Organizacyjnym GIP)
Od 10.2007 r. – główny specjalista w Departamencie
Prawnym.
Od 04.2009 r. – główny specjalista do spraw legislacji
w Departamencie Organizacyjnym.
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Mózg i dwa serca

WYDAWNICTWA PIP

Radzionków to niewielka miejscowość położona w aglomeracji katowickiej. Jeszcze
kilkanaście lat temu mogła kojarzyć się
z kopalnią węgla, na której istnienie wskazuje nieczynny już dziś szyb. Przeszło dekadę temu na częściowo zrekultywowanych terenach powstał terminal paliw, jeden z najnowocześniejszych w Europie
i największy na Śląsku.

Broszura pt. „Nanomateriały.
Bezpiecznie w pracy” jest najnowszą propozycją wydawniczą PIP.
Specjaliści zajmujący się od wielu lat
nanotechnologią próbują odpowiedzieć na pytania: Czym są nanomateriały? Jakie są ich właściwości? Jakie korzyści wynikają z ich używania? Czy mogą stwarzać zagrożenia? Publikacja inspektora Tomasza Grausza z Okręgowego Inspektoratu w Olsztynie również
porusza te zagadnienia. Adresowana jest do pracodawców oraz
służb bhp, którzy do tej pory nie
mieli kontaktu z tą tematyką.
Omawia problematykę związaną
z nanomateriałami występującymi na stanowiskach pracy, rodzajami zagrożeń oraz propozycjami sposobów zabezpieczania przed ich szkodliwym działaniem na organizm człowieka.
Ważnym problemem, na który
zwraca uwagę autor publikacji, jest brak odpowiednich
uregulowań prawnych dotyczących nanocząstek, mogących uwolnić się do środowiska, co w przypadku większości produktów nie nakłada na producentów obowiązku zawierania na etykietach
stosownej informacji o wykorzystanej technologii.

TanQuid jest zakładem, w którym wszystko jest jak należy,
podkreśla Krzysztof Groniewski, nadinspektor pracy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Doskonale
wie, co mówi, gdyż od 35 lat kontroluje i nadzoruje zakłady
chemiczne, które mają status szczególnie niebezpiecznych.
Polscy szefowie TanQuid twierdzą, że w niczym nie ustępuje
on zakładom tej branży na zachodzie Niemiec, z którymi
współpracują. Tam zdarza się nawet, że przy dystrybutorach
paliwa można zobaczyć wiaderka, na wypadek nieszczelności podajnika paliwa. W radzionkowskim terminalu to nie
może mieć miejsca.
Przed wejściem na teren bazy wszyscy, bez wyjątku, muszą
zostawić telefony komórkowe oraz wszelkie elektroniczne
gadżety. Obowiązuje również bezwzględny zakaz palenia.
Przestrzegania tych zakazów wszyscy pilnują nawzajem, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, czym mogłoby się skończyć ich złamanie. Adam Jędrzejczyk, dyrektor terminalu
paliw w Radzionkowie, wspomina sytuację, gdy do ﬁrmy
przyjechała ekipa remontowa, która miała wykonać konserwację jednego ze zbiorników. Osobiście zaprowadził jej pracowników na miejsce i tam prowokacyjnie zapytał, czy nie
mają papierosa, bo chciałby zapalić. Niemal wszyscy wyjęli
z kieszeni „dymka”, mimo że wcześniej na szkoleniu zostali
poinformowani o zakazie i zobowiązali się go przestrzegać.

Zbiornik w zbiorniku
Na jedenastohektarowej działce zajmowanej przez terminal paliw w Radzionkowie z daleka widać różnej wielkości
zbiorniki magazynowe. Jest ich siedemnaście, łącznie z tymi
największymi, które liczą po kilkanaście metrów wysokości
i mieszczą dziesięć tysięcy metrów sześciennych paliwa.
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Wszystkie są stale monitorowane w zakresie zarówno przebiegających w nich procesów, jak i szczelności. Ponadto każdy zbiornik jest umieszczony w drugim, dodatkowym, tak by
w razie rozszczelnienia paliwo nie wydostało się na zewnątrz. Na szczycie zainstalowano hermetyczne urządzenia
do pobierania próbek paliwa, gdyż tego rodzaju czynności
należą do szczególnie niebezpiecznych i obarczonych
ogromnym ryzykiem wypadku. Jego skutki mogłyby być tragiczne, jak te w raﬁnerii w Gdańsku w maju 2003 roku, kiedy
podczas pobierania próbek benzyny w pożarze zginęły trzy
osoby.
Podstawowym warunkiem przy budowie systemu zbiorników było usytuowanie ich na terenie stabilnym geologicznie, którym wbrew pozorom jest teren po dawnej, działającej przez blisko sto lat, kopalni Powstańców Śląskich – podkreśla Marek Jasiński, główny automatyk zakładu. Jej spuścizną są dwa tory kolejowe, nadal użytkowane przez terminal, do którego paliwo dostarczane jest wyłącznie tą drogą.
Pierwszy skład pociągów z surowcem wjechał tu równo
dwadzieścia miesięcy po tym, jak w 2001 roku wbito w grunt
pierwszą łopatę na budowie bazy paliw. Na każdym tego typu obiekcie front rozładunkowy, gdzie paliwo z cystern przelewane jest do zbiorników, to miejsce najbardziej narażone
na wystąpienie poważnej awarii. Jest to jedyny proces technologiczny w terminalu, którego nie da się zautomatyzować.
Praca tam odbywa się ręcznie, w trudnych warunkach atmosferycznych i jest naprawdę bardzo ciężka. Ludzie pracują na dwie zmiany i nigdy w pojedynkę. Są odpowiedzialni
za właściwe podłączenie węża do cysterny, wcześniej za jej
otwarcie i kontrolę przeładunku. To szczególnie niebezpieczne czynności wykonywane przez pracowników. Podczas
nich doszło tu kiedyś do wypadku przy pracy. Pracownik
wszedł na górę cysterny i wbrew procedurom zbyt mocno
pochylił się, by otworzyć uszkodzony właz. Gdy odkręcił

ostatnią śrubę dekla, wysokie ciśnienie spowodowało jego
odrzucenie i uderzenie pracownika, który spadł na ziemię
z wysokości cysterny. Na szczęście nie doznał poważnego
urazu. Zdarzenie było szczegółowo analizowane i omawiane
z całą załogą, aby wykluczyć takie wypadki na przyszłość.
Stałym elementem wyposażenia tego miejsca pracy stały się
też specjalne szelki dla pracowników.
Nie tylko z myślą o bezpieczeństwie, ale i w trosce o środowisko w fazie budowy bazy paliw pomyślano również o zainstalowaniu dodatkowej membrany w podłożu, tak by w trakcie przetankowywania paliwa nie dostało się ono do gleby
i wód podskórnych.

Dodatkowy bonus
Ze względu na to, że baza paliw w Radzionkowie powstała
od podstaw, możliwe było wdrożenie nowych rozwiązań, np.
dotyczących samego sposobu nalewania paliwa do samochodów. Odbywa się ono w warunkach hermetycznych,
przewodami mocowanymi do dolnej części cysterny, a nie
przez nalew górny, jak w niektórych jeszcze dziś funkcjonujących terminalach paliw. Ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa, gdyż w ten sposób opary gazu, których objętość sięga nawet 30 m3 w przypadku każdej cysterny, nie wydobywają się na zewnątrz, a są automatycznie odprowadzane rurociągiem poza cysternę i gromadzone w specjalnym
zbiorniku zwanym gazometrem. Zastosowanie takiego rozwiązania przynosi same korzyści, tak dla środowiska naturalnego, jak i dla samego zakładu, który nie jest narażony
na niebotyczne kary, w razie gdyby opary wydobywały się
na zewnątrz. Dodatkowym bonusem w tej sytuacji jest możliwość odzyskiwania paliwa z nagromadzonego gazu.
Cysternę o pojemności 34 tysięcy litrów tankuje się w ciągu
kwadransa – od momentu wjechania samochodu na teren

terminalu do odebrania dokumentów przy jego opuszczaniu.
Zdarzają się kierowcy obsługujący cysterny, którzy potraﬁą to
zrobić nawet w dziesięć minut. Na takie praktyki w TanQuid
zawsze jednak zwraca się uwagę, bo pośpiech sprzyja popełnianiu błędów, w najlepszym wypadku tylko tych związanych
z wymieszaniem paliwa. Sytuacje tego typu mogą stwarzać
zagrożenie, dlatego nie powinny mieć miejsca.

Na ćwiczeniach z księgową
Obowiązkowo raz w roku cała dwudziestoosobowa załoga
terminalu paliw w Radzionkowie, łącznie z księgową i sekretarką, uczestniczy w ćwiczeniach z użyciem sprzętu przeciwpożarowego. Standardem jest zadanie polegające na ugaszeniu przez każdego uczestnika beczki z płonącym paliwem, które w pierwszych latach wywoływało panikę, i to nie
tylko wśród kobiet.
Co dwa lata wszyscy pracownicy terminalu biorą udział
w akcji organizowanej przez służby zewnętrzne, na czele ze
strażą pożarną. Za każdym razem odbywa się to według innego scenariusza, którego wcześniej nie znają w ﬁrmie. Znany jest jedynie termin przeprowadzenia akcji. Chodzi o to, by
za każdym razem ćwiczyć inne elementy działania. W przypadku pożaru skala zniszczeń w takim zakładzie byłaby
ogromna, wymagałaby zaangażowania służb z terenu całego województwa śląskiego. Jeżeli w akcji bierze udział kilkadziesiąt jednostek, to ich rozdysponowanie odbywa się jeszcze przed terenem zakładu. Sama akcja w razie realnego zagrożenia musi przebiegać szybko i sprawnie. Dyspozytor zawiadamia o zdarzeniu straż pożarną, do jej przyjazdu musi
dopilnować zawiązania sztabu kierującego akcją i ewakuacji
ludzi. On w danym momencie jest odpowiedzialny
za wszystkie procesy technologiczne w zakładzie, a ze swego
stanowiska w dyspozytorni, która jest mózgiem zakładu, ma
wgląd w ich przebieg. Tam również uruchamiana jest instalacja przeciwpożarowa.
Adam Jędrzejczyk dobrze pamięta pierwsze akcje treningowe, nie zawsze przebiegały tak sprawnie, jak wymagała
tego symulowana sytuacja. Teraz ćwiczenia odbywają się
z perfekcyjną sprawnością i dokładnością szwajcarskiego zegarka. Na słowa uznania zasługuje na przykład współpraca
jednostki z Dąbrowy Górniczej z plutonem chemicznym
z Wodzisławia. Efekty najlepiej widać, gdy ćwiczenia odbywają się w pobliżu stacji rozładunkowej, czyli tam, gdzie
przyjeżdżają wielkie cysterny kolejowe z paliwem. Między
zbiornikami a frontem rozładunkowym ustawiana jest wówczas armatka, która podaje pianę bezpośrednio na zbiornik
z jednej strony, a z drugiej instalowana jest kurtyna wodna
oddzielająca w razie pożaru zbiornik od cystern z paliwem.
Z każdej takiej akcji wyciągane są wnioski. W 2007 roku
stwierdzono na przykład, że zasięg armatek nakierowanych
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na zbiorniki nie obejmuje całej ich korony, co oznacza, że
moc armatek jest zbyt słaba i należy ją zwiększyć.
Zbiorniki na paliwo są wykonane z materiałów, które w razie pożaru umożliwiają bezpieczne wypalenie się paliwa
znajdującego się w ich wnętrzu. W tym czasie jednostki gaśnicze mogą dojechać nawet z odległego Wrocławia, podczas gdy inne będą zabezpieczać to miejsce przed możliwością rozprzestrzenienia się ognia m.in. przez schładzanie
zbiorników.
Obiektem strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa terminalu jest pompownia przeciwpożarowa. To tam,
pięć metrów pod ziemią, odbywa się pompowanie wody ze
zbiornika przeciwpożarowego i tłoczenie jej w rurociąg przeciwpożarowy, gdzie po zmieszaniu ze środkiem pianotwórczym wytwarzana jest piana służąca do gaszenia zarówno
zbiorników z paliwem, stanowisk nalewczych, jak i miejsc,
w których znajduje się system stałej instalacji gaśniczej. Pojemność zbiornika z wodą jest obliczona tak, by wody wystarczyło na prowadzenie akcji gaśniczej przez godzinę,
uniezależniając się w ten sposób od hydrantów publicznych.
Wszystkie strategiczne urządzenia w zakładzie są dublowane, począwszy od zasilania, przez wszelkie pompy, oczywiście także te w pompowni przeciwpożarowej. To jest drugie
po technologicznym serce zakładu, na którego utrzymanie
nikt w TanQuid nie żałuje pieniędzy.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Terminal paliw TanQuid w Radzionkowie na Śląsku.
Jeden z najnowocześniejszych w Europie i największy
w regionie. Laureat II nagrody na etapie okręgowym
w jednej z edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

Ryszard Araszkiewski

Zagrożenia przy produkcji zwierzęcej

W ostatnich latach nastąpiły w Polsce istotne
zmiany w funkcjonowaniu krajowego sektora
produkcji rolniczej. Stało się tak głównie wskutek przekształceń społeczno-ustrojowych
i przyjęcia Polski do Unii
Europejskiej.
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Zmiany w produkcji rolniczej są widoczne między innymi w województwie zachodniopomorskim, gdzie na terenach popegeerowskich powstały duże gospodarstwa rolne, których właścicielami lub dzierżawcami są często cudzoziemcy, w tym
szczególnie z Niemiec, Danii, Francji i Holandii, ale także z odległych krajów, np.
z Iraku. Razem z nimi nastąpił do Polski
transfer nowych kierunków, technologii
i zasad prowadzenia produkcji rolniczej,
do wykonywania których obcokrajowcy
zatrudnili polskich pracowników, oddając
im do użytkowania sprowadzony sprzęt
techniczny. W ten sposób nowoczesne
technologie przejęli też polscy rolnicy, stając się partnerami dla rolników zachodnioeuropejskich.

Kierunki zmian
Naprawdę duże zmiany zaszły w produkcji zwierzęcej. Oprócz występującej dotychczas na terenie województwa zachodniopomorskiego hodowli podstawowych
zwierząt gospodarczych – takich jak drób,
bydło ras mlecznych, trzoda chlewna, owce,
ryby słodkowodne, konie, pszczoły – pojawiły się w hodowlach nowe rodzaje, gatunki, rasy, odmiany, linie, a nawet hybrydy. Inżynieria hodowlana sprzyja hybrydyzacji
międzyrasowej, gatunkowej zwierząt. Powstają nowe osobniki, u których interakcja
z danym genotypem prowadzi nieraz do
odmienności psychicznej i nieprzewidywalnych zachowań w określonych sytuacjach.
Obok zredukowanej hodowli bydła
mlecznego na szeroką skalę prowadzona
jest hodowla bydła ras mięsnych oraz odmian pośrednich, jak mięsno-mleczna rasa
Montbeliarde, czy hodowla danieli. Cechą

charakterystyczną dla tych hodowli jest
stałe przebywanie pełnych lub częściowych stad na wolnym powietrzu, na pastwiskach lub na wybiegach. Nierzadko razem z bydłem na pastwiskach przebywają
konie. Pracownicy tylko okresowo wykonują niezbędne czynności na wybiegu, a praca wykonywana jest w obsadzie jednoosobowej, co powoduje znaczne zagrożenia.
Rozszerza się chów i hodowla strusi, intensywnie rozwija się także hodowla norek
i szynszyli. Dla zwierząt futerkowych budowane są najczęściej nowe obiekty hodowlano-gospodarcze, natomiast w przypadku
strusi często wykorzystywane są stare
obiekty, przeznaczone wcześniej do hodowli bydła, owiec i trzody chlewnej.
Sprywatyzowano hodowlę ryb słodkowodnych. Do pracy na wodzie na pojedynczych jeziorach zatrudnia się w innej formie
niż stosunek pracy osoby ﬁzyczne, które
wykonują pracę jednoosobowo, co stwarza
zagrożenie wypadkowe. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1980 r. w sprawie bhp w rybactwie
śródlądowym, prace na wodzie i na lodzie
powinny być prowadzone co najmniej
dwuosobowo, z wyjątkiem jednoosobowej
obsady rybaczówki.
Rozwinięto unowocześnione metody
hodowli trzody chlewnej i drobiu kurzego
oraz indyczego w zupełnie zamkniętych
obiektach fermowych. Często zdarza się, że
hodowcy-pracodawcy, powołując się
na przepisy weterynaryjne, uniemożliwiają
bądź znacznie utrudniają inspektorom pracy wejście na tereny takich ferm w celach
kontrolnych.
Nadal widoczna, chociaż zredukowana
pod względem rodzin, jest hodowla pszczół
miodnych w pasiekach stacjonarnych i wędrownych, w ulach lub tzw. pawilonach,
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okresowo nadzorowanych przez pracownika. Zauważalna jest redukcja w chowie i hodowli koni, zanika hodowla lisów.
Zmiany zostały wymuszone także przez
nowe technologie. Wprowadzono nowy
system technologiczny magazynowania
pasz objętościowych sprasowanych w bele
i składowania ich w stogi. Podobnie magazynowane są np. wysłodki buraczane.
Wszystkie te zjawiska skutkują wystąpieniem nowych zagrożeń dla ludzi – ze strony
zwierząt hodowlanych oraz procesów hodowlano-technologicznych.
Pracownik musi obsługiwać nowoczesny, skomputeryzowany sprzęt techniczny,
na przykład ładowarki, kosiarki, prasy, kombajny, paszowozy, dojarnie, systemy rozprowadzania pasz i wody, silosy, sortownie,
wentylacje, klimatyzacje, transportery. Wymagana jest więc od niego duża odpowiedzialność, również materialna, w związku
z tym pojawiają się nowe obciążenia psychiczne. Najprostszym przykładem może
być odpowiedzialność za śmierć tysięcy
zwierząt fermowych, spowodowana na
przykład niewłączeniem czy awarią urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach hodowlanych.
Niestety niektóre istotne zagrożenia nie
są znane ani rolnikom-hodowcom, ani pracownikom najemnym, szczególnie tym zatrudnianym bezpośrednio przy obsłudze
zwierząt. Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze
zwierząt gospodarczych – moim zdaniem – w dość ogólnikowy sposób reguluje bezpieczeństwo przy obsłudze zwierząt.
Odnosi się głównie do zwierząt korzystających z pastwisk, w przypadku innych, np.
pszczół czy trzody chlewnej, tylko dotyka
problemu, a niektóre zwierzęta wręcz pomija, np. futerkowe, drób, strusie i daniele.
Ponadto niektóre przepisy rozporządzenia
nie są przestrzegane ani przez rolników-pracodawców, ani przez rolników indywidualnych, chociażby jako zasady bezpiecznego wykonywania pracy.
Jako inspektor pracy podczas czynności
kontrolnych u rolników-pracodawców ko-
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rzystam oczywiście z przepisów obowiązujących w innych aktach prawnych, dotyczących np. bezpieczeństwa w hodowli ryb,
w przemyśle rolniczym, przy obsłudze maszyn i ciągników rolniczych, przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin. Uwzględniam też informacje zawarte
w ogólnych przepisach bhp, a także w przepisach weterynaryjnych, budowlanych, chemicznych, transportowych, ochrony zwierząt, w instrukcjach bhp czy w instrukcjach
technologicznych; oczywiście w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy przy
obsłudze zwierząt. Jednak rozrzucenie po
różnych aktach prawnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie utrudnia nie tylko korzystanie z nich przez samych
rolników, lecz także transparentne przekazanie ich rolnikom podczas szkoleń, prelekcji
czy wizytacji. W dalszej części tekstu przedstawiam kilka przykładów nowych zagrożeń
w produkcji rolniczej.

Niektóre istotne zagrożenia nie są znane ani rolnikom-hodowcom, ani pracownikom najemnym,
szczególnie tym zatrudnianym bezpośrednio
przy obsłudze zwierząt.

Składowanie bel sprasowanych
Bele pasz objętościowych (słoma, siano,
sianokiszonki) oraz pasz treściwych (wysłodki buraczane), o ciężarze 200-300 kg
każda, często powlekane osnową poliestrową, układane są zazwyczaj w wolnostojące, wielowarstwowe sterty, nieraz bezpo-

Składowanie w stertach bel
sprasowanej słomy w osnowie
poliestrowej – na terenie niewidocznym dla właściciela, podmokłym i pochyłym. W tym
przypadku zastosowano wiązania krzyżowe.
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Zagrożenia związane
z tworzeniem tymczasowych składowisk zielonek
wynikają m.in. ze stosowania sprzętu technicznego
bez uwzględnienia wymagań bhp zawartych w przepisach. Podczas budowy
pryzmy sprzęt porusza się
po pochyłości o znacznym
nachyleniu, powyżej
11 stopni.

Budowa stromej pryzmy
z użyciem ciągnika.

średnio na polach rolników. Niektóre istotne zagrożenia z tym związane to:
– budowanie sterty w znacznej odległości
od gospodarstwa – brak możliwości zapewnienia skutecznego dozoru w zakresie
ochrony
przeciwpożarowej,
ochrony
przed swobodnym dostępem osób postronnych, szczególnie dzieci. Były przypadki, gdy dzieci podczas zabawy zrzucały bele
z górnych warstw, dochodziło też do ciężkich wypadków w wyniku obsunięcia się bel
na przebywające w pobliżu osoby;
– budowanie sterty na pochyłym terenie,
bez ustalenia stopnia ryzyka rozsunięcia się
poszczególnych warstw, a także budowanie sterty bez stosowania wiązań międzywarstwowych;
– układanie warstw górnych przez ładowarki o zbyt małym wysięgu – stosowane
jest często tzw. wrzucanie bel na stertę
po uprzednim ich rozkołysaniu;
– budowanie sterty w okresach opadów
deszczu lub w porach dnia sprzyjających
osiadaniu oparów (wczesny ranek, wieczór), gdy powierzchnie osnowy poliestrowej stają się śliskie;
– niestosowanie odmiennego układania
w stogi bel pasz objętościowych i bel pasz
treściwych. Rolnicy wszystkie bele układają
tak samo, tj. dłuższym bokiem poziomo
na podłoże, jednak w celu sprawnego pobierania pasz treściwych bezpieczniejsze
jest układanie tych bel tzw. systemem siedzącym, czyli dłuższym bokiem pionowo.

Składowanie zielonek
przeznaczonych na biogaz
Praktykowane jest tymczasowe składowanie ciętych zielonek (w tym kukurydzy)
bezpośrednio na polach rolników indywidualnych, z dalszym jej przeznaczeniem
do produkcji biogazu. W Niemczech powstają liczne zakłady produkujące biogaz,
a wskutek działań rolników niemieckich
gospodarujących na terenie Polski produkcję surowca na biogaz rozszerzono także
na tereny zachodniej Polski. Istotne zagrożenia związane z tworzeniem tymczasowych składowisk zielonek dotyczą:
– układania znacznych rozmiarów pryzm
przy drogach publicznych lub w innych
miejscach ogólnie dostępnych dla ludzi;
– braku zabezpieczenia podłoża gruntowego przed wsiąkaniem w grunt płynów
fermentacyjnych, co niekorzystnie wpływa
na środowisko;
– czynności wykonywanych podczas budowy stosu – prace wykonywane są przez
rolników lub osoby najemne, stosujące
sprzęt techniczny bez uwzględnienia wymagań bhp zawartych w przepisach, np.
podczas budowy pryzmy sprzęt porusza
się po pochyłości o znacznym nachyleniu,
powyżej 11 stopni.

Hodowla bydła
w stadach wolnych
Pastwiska dla bydła ras mięsnych są
w większości niewidoczne z siedziby rolnika. Zwierzęta przez wiele miesięcy, a nawet
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przez cały rok przebywają na takich pastwiskach w luźnych stadach, w których występują razem jałówki, byczki, krowy, cielęta,
ale też buhaje rozpłodowe, a czasem i konie. Stada są nieraz bardzo liczne, stąd
i ilość buhajów rozpłodowych jest proporcjonalnie duża.
Powszechnie praktykowane są wypasy
bydła, szczególnie ras mięsnych, na wielkoobszarowych pastwiskach naturalnych
i sztucznych. Są one ogradzane tzw. siatką
leśną lub instalacją sztucznego pastucha,
jednak zdarzają się przypadki stosowania
drutu kolczastego w dwóch lub trzech rzędach poziomych do wysokości 1,5 m. Rolnicy (szczególnie obcokrajowcy) stosują również ogrodzenia z drutu kolczastego
do wydzielenia wybiegów wewnątrz gospodarstw, są to przeważnie ogrodzenia
do 1-1,5 m. Rolnicy nie akceptują zasadności stosowania przepisów § 41 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z których jasno wynika, że ogrodzenie nie może
stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa
ludzi i zwierząt, a umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m,
ostro zakończonych elementów (drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów) jest zabronione. Rolnicy wskazują, że zgodnie
z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarczych, ogrodzenie pastwisk i wybiegów
powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający wyjście zwierząt poza teren
ogrodzenia. Moim zdaniem, drut kolczasty
nie jest skuteczną zaporą przed wydostaniem się dużych zwierząt poza obręb ogrodzenia, natomiast może stwarzać zagrożenie poranienia się osób i zwierząt.
Rolnicy wyznaczają pracowników do jednoosobowej obsługi stada – do utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego ogrodzenia, dożywiania zwierząt, zapewnienia
poideł z wodą, kontroli ilości urodzeń i kolczykowania nowo narodzonych osobni-
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ków. Pracownicy samodzielnie wykonują
również czynności bardziej niebezpieczne,
a związane z interwencją w stadzie np.
w przypadku choroby zwierzęcia, przepędzenia w inną strefę bytowania czy oddzielania osobników do zabiegów pielęgnacyjnych bądź sprzedaży. Stan taki jest ogólnie
akceptowany przez hodowców, nadzór
weterynaryjny i instytucje hodowlane, ponieważ przeważa opinia, że bydło ras mięsnych posiada genetyczne cechy znikomej
agresywności. W ostatnich latach zdarzały
się jednak przypadki agresji ze strony bydła
nawet wobec osób sprawujących nad nimi
stałą opiekę. Dotyczyło to np. agresji krów
matek w przypadkach, gdy trzeba było
odłączyć od stada cielę, przy czym agresywne zachowania pojedynczych krów wywoływały reakcje obronne u części, a nawet
całego stada. Na podstawie tych zdarzeń
ustalono działania proﬁlaktyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracujących,
uznano za niezbędne poruszanie się człowieka po pastwisku ciągnikiem rolniczym,
który w przypadkach zagrożenia umożliwi
pracownikowi schowanie się do kabiny
i szybsze oddalenie.
Znacznym zagrożeniem jest także przebywanie w stadzie buhajów rozpłodowych
bez uwięzi, bez skutecznego wygrodzenia
terenu i bez szczególnego nadzoru ze strony człowieka. Jest to również niezgodne
z § 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze
zwierząt gospodarczych, zgodnie z którym
niedopuszczalny jest wypas buhajów nieuwiązanych oraz w pobliżu krów. Ponadto
luźno przebywające w stadzie buhaje rozpłodowe w wieku powyżej 12 miesięcy nie
posiadają kółek nosowych i jest to akceptowane zarówno przez hodowców, jak i obsługę weterynaryjną, ponieważ zwierzęta
przebywają „na wolności”. Problem powstaje wtedy, gdy pojawia się konieczność indywidualnego przeprowadzenia takich buhajków – zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarczych dopuszczalne jest prowadzenie
buhajów w wieku powyżej 12 miesięcy
za pomocą tyczki bezpieczeństwa o długo-
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ści min. 140 cm, umocowanej do kółka nosowego.
Krańce pastwisk dla bydła przebiegają
często w pobliżu siedlisk ludzkich, a powszechne jest skracanie sobie drogi przez
pastwisko. Dlatego konieczne jest oznakowywanie pastwisk od strony dróg publicznych, informowanie o zagrożeniach ze
strony zwierząt przebywających na pastwiskach, a także oznakowywanie sztucznego
pastucha.

Chów i hodowla strusi

Rozpoznanie przeprowadzone wśród rolników wykazało, że zarówno działający hodowcy, jak i rolnicy
planujący założenie hodowli nie posiadają wystarczającej wiedzy o wymaganiach i zagrożeniach
związanych z hodowlą
i chowem strusi.
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W trakcie kontroli lub wizytacji składanych rolnikom indywidualnym stwierdzono przypadki ekstensywnego chowu strusi
w warunkach tworzonych przez samych
rolników, według własnych rozwiązań,
w tym przy wykorzystaniu obiektów hodowlanych wcześniej przeznaczonych dla
innych zwierząt gospodarskich, takich jak
bydło czy owce. Wiedzę zootechniczną
o ptakach hodowcy uzyskują przeważnie
z przekazów medialnych oraz ustnych
od innych osób. Rozpoznanie przeprowadzone wśród rolników wykazało, że zarówno działający hodowcy, jak i rolnicy planujący założenie hodowli nie posiadają wystarczającej wiedzy o wymaganiach i zagrożeniach związanych z hodowlą i chowem takich ptaków.
Do podstawowych problemów związanych z taką hodowlą należy między innymi
brak wymagań prawnych i rozwiązań technologicznych w zakresie bezpiecznego żywienia ptaków, tj. bez konieczności wchodzenia na teren wybiegu. Strusie dziobią
w obronie własnej lub z ciekawości,
na przykład gdy zobaczą u człowieka biżuterię, błyszczące guziki, cekiny czy wstążki.
Zanotowano nawet fakt śmierci ptaka
po zjedzeniu gwoździ. Ze względu na
znaczny zasięg głowy strusia wymagane
jest znacznie wyższe ogrodzenie wybiegów – bezpieczne jest wygrodzenie o wysokości ok. 2 m bez otworów umożliwiających uderzenie dziobem.
Strusie potraﬁą kopać w różne strony, nawet do przodu, a szpon jest dodatkowym
zagrożeniem dla człowieka – może być na-

wet śmiertelnym. Niebezpieczne może być
także uderzenie człowieka skrzydłami.
Strusie poruszają się bardzo szybko i równie szybko atakują, co jest istotne w przypadku przebywania ludzi na wybiegach dla
ptaków. Należy dodać, że strusie praktycznie nie wydają głosu, co utrudnia szybką
ocenę sytuacji.

Hodowla pszczół
Aktualnie brakuje jednoznacznych przepisów dotyczących organizacji pasiek. Moim zdaniem, bardzo dobre uregulowania
w tym zakresie, wydane przez Austrię, obowiązywały na terenach polskich zaboru austriackiego i przetrwały w świadomości
pszczelarzy, przekazywane z pokolenia
na pokolenie. Jeszcze dziś zasady te są przestrzegane przez nielicznych pszczelarzy. Jak
widać na zdjęciu, pszczelarz zorganizował
pasiekę z zapewnieniem co najmniej 3 m
wygrodzenia naturalnymi drzewami i krzakami, w miejscu oddalonym od siedzib ludzkich co najmniej 10 m (w tym przypadku 50
m). Ustawienie uli umożliwia poruszanie się
po terenie (z tyłu ula), z zachowaniem wymaganej odległości między poszczególnymi rzędami. Wychodzące z uli nowe roje mogą bezpośrednio na terenie pasieki znaleźć
miejsce na tymczasową, organizacyjną
zbiórkę rodziny, co umożliwia pszczelarzowi
ich zebranie nawet w kilkugodzinnym odstępie czasowym.
Przepisy § 17 rozporządzenia w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarczych dotyczą osób
zatrudnianych bezpośrednio w pasiece
i w swym zakresie regulują zagadnienia, których nieprzestrzeganie przez pszczelarzy jest
raczej niemożliwe. Pasieki są obsługiwane
przez osoby mające specjalną wiedzę i umiejętności, a także predyspozycje ﬁzyczne
i psychiczne. Posiadają one naturalną odporność na działanie jadu pszczelego i potraﬁą
ogólnie dostępnymi środkami (ocet, cebula)
neutralizować jego działanie w szczególnych
przypadkach. Jednak pasieki wędrowne
(większość pasiek dużych) są lokalizowane
w różnych miejscach i terenach, w których
znajdują się lub mogą się znaleźć osoby po-
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stronne, świadome lub nieświadome zagrożeń dla życia związanych z pożądleniem
przez te owady. Dotyczy to osób ze skłonnością do alergii i wstrząsów uczuleniowych – wymagana jest wtedy natychmiastowa interwencja lekarza.
Mimo że pszczoły nie zostały we wskazanym rozporządzeniu (§ 10 ust. 1) zaliczone
do zwierząt niebezpiecznych, to znane są
liczne przypadki śmierci nawet dużych
zwierząt w wyniku pożądleń przez pszczoły. Zwierzęta roślinożerne (bydło, konie,
owce, daniele) bardzo chętnie wchodzą
na tereny pasiek stacjonarnych z uwagi
na występującą tam soczystą, świeżą, zieloną trawę. Uważam, że pojedyncze pszczoły
nie są niebezpieczne, ale w swojej zbiorowości stają się owadami niebezpiecznymi.
Agresją reagują w wielu różnych sytuacjach, na które mają wpływ: pora dnia, pora roku, pogoda, zapasy miodu w ulu, obﬁtość występowania pożytku, zapach ciała
(ubrania) człowieka, rodzaj ubrania (np.
włochate), hałas, obecność w ulu królowej
itp. Reagują też na zachowanie się człowieka na terenie pasieczyska i w tym przypadku najbardziej narażone na atak są przypadkowe osoby, które reagują gwałtownymi ruchami na lot rozpoznawczy owada – zwłaszcza kobiety z włosami pielęgnowanymi środkami zapachowymi. Bywa, że
pszczoły w ułamku sekundy podejmują
zbiorowy atak (są to przeważnie akcje
obronne pszczelej rodziny), w którym
uczestniczy duża liczba osobników. Atakują w sposób bezwzględny, zdecydowany
i skuteczny, bez względu na utratę własne-

go życia. W takiej sytuacji tylko pszczelarz
potraﬁ odpowiednio się zachować, inne
osoby, nie stosujące ubrań ochronnych,
powinny jak najszybciej ratować się ucieczką w miejsca gęsto zadrzewione, zakrzaczone lub wysokie zboża, a najlepiej do pomieszczeń zamkniętych. Zbiorowy atak
pszczół może mieć dla człowieka bądź
zwierzęcia skutki nawet śmiertelne! Naukowcy niedawno odkryli, że pszczoły
oprócz żądlenia także gryzą, infekując oﬁarę wydzielaną przez siebie czynną substancją znieczulającą (2-heptanon) o nieznanych jeszcze skutkach działania.
Przeprowadzone przeze mnie w roku 2012 i do końca czerwca 2013 r. wizytacje w gospodarstwach pszczelarskich wykazały następujące zagrożenia:
– w żadnym przypadku miejsce stacjonowania pasieki nie było oznakowane znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi dotyczącymi zagrożeń;
– na terenie pasiek znajdowały się osoby
postronne, przypadkowe, które nie stosowały ubrań ochronnych dostatecznie chroniących wszystkie części ciała;
– brakowało w pasiekach środków medycznych niezbędnych do udzielenia pomocy w przypadku nagłego wystąpienia
reakcji alergicznej;
– niektóre pasieki ustawiano bezpośrednio przy drogach publicznych, narażając
owady na utratę życia w wyniku kolizji z pojazdami samochodowymi.
starszy inspektor Ryszard Araszkiewski
OIP Szczecin

Brakuje jednoznacznych
przepisów dotyczących
organizacji pasiek.

Jedna z najlepiej zorganizowanych w terenie pasiek.

Do kogo traﬁają te ﬁlmy?
Do wszystkich, którzy przekonają nas, że chcą i będą korzystać z tych materiałów. Odbywa się to zupełnie nieodpłatnie,
a wieść niesie, że ﬁlmy te rzeczywiście cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą również prośby o ich kontynuację. Najczęściej są wykorzystywane przez służby bhp i pracodawców do szkoleń pracowników, podobnie jak nasze wydawnictwa tematyczne, które również zostały sﬁnansowane
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsze dwa ﬁlmy
wyszły w nakładach po dwa tysiące. Wspólnie z ZUS udało
nam się także wydać dwa plakaty, jeden dotyczący pracy
na wysokości, drugi adresowany do przedstawicieli handlowych z hasłem: „Za dużo na głowie, nie skończ drogi w rowie”.
Te plakaty znalazły się nie tylko u partnerów strategii, ale także – za ich pośrednictwem, m.in. Inspekcji Transportu Drogowego – traﬁły tam, gdzie pojawiają się ich adresaci.

Oblicza prewencji
Z Krzysztofem Dudą, zastępcą okręgowego
inspektora pracy do spraw nadzoru i kontroli oraz Grzegorzem Stróżykiem, nadinspektorem pracy koordynującym działania
prewencyjne w OIP w Poznaniu rozmawia
Beata Pietruszka-Śliwińska.
Skąd wziął się pomysł na stworzenie katalogu dobrych
praktyk w budownictwie?
Życie i praktyka wskazują najlepsze pomysły i rozwiązania,
także te związane z bezpieczeństwem pracy na budowach.
Przez lata inspektorzy pracy nadzorujący i kontrolujący takie
inwestycje tworzyli katalog dobrych praktyk, który bardzo
przydał się na budowach związanych z EURO 2012. Ze strony inspekcji pracy byłem ich koordynatorem na Wielkopolskę. Istotną rolę w promocji dobrych praktyk odegrała też
Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, działająca od 2002 roku przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu. W 2008 roku na stadionie w Poznaniu
rozpoczęto rozbudowę drugiej trybuny, zapoczątkowując
inwestycje związane z przygotowaniem do mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Wykonawca, ﬁrma Hydrobudowa Polska S.A., wykorzystywał wspomniane dobre praktyki, które od tamtej pory stały się elementem każdej tego typu inwestycji. Przesłaniem przy tworzeniu dobrych praktyk
było ograniczenie zagrożeń na budowach, a tym samym
zminimalizowanie liczby wypadków. Udało się to zrealizować przy budowach stadionu i lotniska, natomiast w przypadku budowy Term Maltańskich doszło do dwóch lekkich
wypadków, którym uległy osoby zatrudnione na podstawie
umów cywilnoprawnych. Jedyny wypadek śmiertelny zdarzył się przy budowie dworca kolejowego, gdzie doszło
do katastrofy budowlanej spowodowanej wywróceniem
90-tonowego dźwigu samochodowego.
Dobre praktyki w budownictwie są autorskim projektem prewencyjnym OIP w Poznaniu. Kogo okręg zaprasza do współpracy przy jego realizacji?
Lista jest długa, na niej m.in. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wielkopolska Izba Budowlana, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza. W okre-

Niewątpliwym osiągnięciem OIP w Poznaniu jest wyjście z problematyką prewencyjną do szerokiego odbiorcy za pośrednictwem lokalnych dzienników.
Rzeczywiście nawiązaliśmy współpracę z „Głosem Wielkopolski”, w którego specjalnych dodatkach tematycznych promowaliśmy kolejne tematy prewencyjne prowadzone przez
PIP. W poszczególnych wydaniach znalazły się informacje
o wspomnianej strategii, a także o zdobywaniu przez małych

sie wiosennym i zimowym każdego roku intensywniej
współpracujemy z Cechem Rzemiosł Budowlanych. To jest
w zasadzie martwy sezon w budownictwie, więc wykorzystujemy go do szkoleń. Ich zakres obejmuje nie tylko techniczne bezpieczeństwo pracy, lecz także prawo pracy, ze
szczególnym naciskiem na takie kwestie jak na przykład zatrudnianie młodocianych.
A z jakim odzewem spotkała się Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy, kolejny prewencyjny pomysł OIP w Poznaniu?
Z powodzeniem zainteresowaliśmy nim partnerów inspekcji pracy. Chodzi o wojewódzkie centrale związków zawodowych, organy władzy samorządowej i rządowej, organy nadzoru nad warunkami pracy, jak np. Inspekcję Transportu Drogowego, Urząd Dozoru Technicznego, Straż Pożarną czy Okręgowy Urząd Górniczy. Ten projekt opiera się
na zasadzie równości wszystkich, którzy go realizują, co
oznacza, że każdy podejmuje działania na rzecz ochrony pracy. Informujemy o tym na stronie internetowej www.wielkopolskastrategiawypadkowa.pl. Zależało nam na tym, żeby te
działania nie były odbierane jako kolejne realizowane tylko
przez inspekcję. Taki zabieg bardzo sprzyja aktywizacji partnerów społecznych.

Co w praktyce wynika z tego projektu?
Podstawowym celem jest popularyzacja dobrych
praktyk w różnej formie. Dotychczas wspólnie
z naszymi partnerami przygotowaliśmy i nagraliśmy trzy płyty z ﬁlmami, na których
znajdują się materiały pokazujące różnego rodzaju zagrożenia w miejscu pracy,
od biurowych czy chemicznych, po zagrożenia przy maszynach, ze szczególnym uwzględnieniem tych do obróbki metali. W części drugiej skupiliśmy się na zagrożeniach w transporcie wewnątrzzakładowym, na bezpiecznej eksploatacji wózków podnośnikowych oraz na bhp na budowie. W trzeciej części, opracowanej
wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego, zwróciliśmy uwagę na ergonomię pracy przy komputerze oraz
przy transporcie drogowym. W powstawaniu tych ﬁlmów uczestniczyli inspektorzy i pracownicy OIP w Poznaniu, a stroną
techniczną zajął się specjalnie zatrudniony
do tego operator.
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pracodawców dyplomów PIP, o bezpieczeństwie pracy
przy maszynach czy o stresie w zakładach pracy. Jeden z dodatków był w całości poświęcony zagadnieniom prawnej
ochrony pracy. Tam zamieszczamy informacje o szkoleniach
organizowanych przez PIP, również tych, których współorganizatorem jest ZUS. Dzięki tej współpracy udało nam się
przekonać decydentów w Oddziale ZUS w Poznaniu, żeby
stworzyli w Wielkopolsce bazę danych dotyczącą małych
pracodawców zatrudniających do dziesięciu pracowników,
w których to zakładach – jak wynika ze statystyk – dochodzi
do największej liczby wypadków. Inspekcja pracy, mając dostęp do tych danych, będzie mogła imiennie zapraszać pracodawców na szkolenia prewencyjne związane z przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy.
À propos małych pracodawców, jak dużym zainteresowaniem wśród nich w Wielkopolsce cieszy się program
prewencyjny związany ze zdobyciem dyplomu PIP?
Każdego roku około 50 pracodawców uzyskuje te dyplomy, a więc pozytywnie przechodzi inspektorski audyt w ﬁrmie. Najważniejsze jednak wydaje się to, że z roku na rok jest

więcej pracodawców, którzy sami zgłaszają się do tego programu, czasami motywowani przez służby bhp. Oni autentycznie identyﬁkują się z przesłaniem tego programu, którego funkcjonowanie w ostateczności ma służyć eliminowaniu
zagrożeń i wypadków przy pracy. Staramy się ich honorować, organizując wręczanie dyplomów podczas uroczystych
gali, związanych z wręczaniem nagród laureatom najbardziej prestiżowego konkursu PIP „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej”, ﬁlaru pozakontrolnej działalności inspekcji pracy, co również coraz wyraźniej dostrzegają i doceniają pracodawcy.
Co jest największą satysfakcją dla inspektorów pracy
angażujących się w działalność prewencyjną?
To, że dzięki prewencji pracodawcy zaczynają rozumieć
istotę ochrony pracy. Kiedyś jeden z nich powiedział, że rozumie swoją misję w ten sposób, żeby każdy jego pracownik,
który przychodzi do pracy, wrócił z niej szczęśliwie do domu
i do swoich bliskich.
Dziękuję za rozmowę.

Na 95-lecie inspekcji pracy

Dziękują,
nawet gdy karzę
Z Małgorzatą Matusiak, prawnikiem,
starszym inspektorem pracy, specjalistą,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Czy przypomina pani sobie swoje pierwsze inspektorskie zadanie?
To była kontrola w Ochotniczych Hufcach Pracy w ramach
młodzieżowej akcji letniej, która dotyczyła prac w lesie
przy nasadzeniach drzew. Chodziło o ocenę przestrzegania
przepisów z zakresu ochrony pracy młodocianych. Był lipiec 1983 roku, a ja w czerwcu rozpoczęłam pracę w inspekcji pracy. Doskonale pamiętam ten dreszcz emocji, gdy usłyszałam polecenie przeprowadzenia kontroli. Wtedy nie byłam jeszcze inspektorem i nie miałam zielonego pojęcia, jak
taka kontrola powinna wyglądać. Do dziś nie wiem, jak udało mi się wypełnić to zadanie. Zaakceptowała je jednak inspektor Helena Weitznerowska, moja pierwsza opiekunka
i mentorka. Wcześniej przyjechała do odległego nadleśnictwa, żeby wszystko sprawdzić i podpisać protokół.
Respektowano wówczas przepisy dotyczące ochrony
pracy młodocianych lub kobiet?
Młodzież wręcz hołubiono, przeciwnie niż dziś, gdy młodzi
ludzie są często wykorzystywani przez pracodawców, traktowani jak wyrobnicy. Widać to szczególnie podczas kontroli
małych zakładów; fryzjerów, kosmetyczek, warsztatów samochodowych. Jeśli chodzi o ochronę pracy kobiet, to uważam, że w tamtych czasach pracodawcy również byli bardziej przyjaźni matkom niż obecnie. Dwie, trzy dekady temu
w zakładach takich jak na przykład fabryka cukierków „Kujawianka” we Włocławku, która zatrudniała 300 osób, w tym
większość to kobiety, funkcjonowały wydziały pracy chronionej. Zatrudniano tam pracownice, które spodziewały się
dziecka i nie mogły pracować przy pracach dotychczas wykonywanych, na przykład przy linii produkcyjnej. Mogły one
także korzystać z pomocy lekarza zakładowego, a potem ze
żłobka. Ochrona pracy kobiet stała na naprawdę wysokim
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poziomie, pamiętam cykl artykułów na ten temat w „Przyjaciółce”. Z perspektywy tych wszystkich lat, kiedy zajmowałam się kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony pracy kobiet, a teraz ochrony pracy rodzicielstwa,
widzę, jak to się zmieniało. Dziś realizacja tego tematu kontrolnego, jednego z priorytetów w PIP, jest niezwykle trudna,
gdyż sprawdzenie, czy pracodawca nie zatrudnia kobiet
w ciąży przy pracach wzbronionych, czy stosuje się
do wszystkich przepisów w tym zakresie, jest właściwie niemożliwe, bo kobiety w ciąży bardzo rzadko teraz pracują.
W momencie zajścia w ciążę niemal wszystkie korzystają ze
zwolnienia lekarskiego. W ostatnich latach zetknęłam się dosłownie z dwoma przypadkami, gdy dla kobiet w ciąży zorganizowano specjalne stanowiska. Zdarzają się jeszcze czasami takie sprawy jak źle udzielony urlop wychowawczy czy
nieudzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim.
W tym roku minęło 30 lat pani pracy w inspekcji pracy.
Jak wspomina pani jej początki?
Zaczynałam pracę już w Państwowej Inspekcji Pracy, ale
większość inspektorów, moich nauczycieli, wywodziła się
jeszcze ze związkowej, czyli branżowej inspekcji – Włodzimierz Stuczyński, Zenon Zakutajew czy Jerzy Giętka, który był wojewódzkim inspektorem pracy, a więc w tamtych
czasach szefem okręgu. Oni mieli swoje biura na terenie zakładów tej branży, którą nadzorowali i kontrolowali, między
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innymi we wspomnianej fabryce cukierków czy w Drumecie,
czyli w fabryce lin i drutu, gdzie wówczas mieściła się główna siedziba inspekcji pracy we Włocławku. To tam zgłosiłam
się po raz pierwszy, mając już pewność, że nie chcę pracować
w wymiarze sprawiedliwości, który zresztą i tak upomniał się

w spółdzielni inwalidów jako portierka. Miała blisko osiemdziesiąt lat i stanowczo sprzeciwiała się przejściu na emeryturę. Jej szef uciekł się nawet do tego, by zwolnić ją z pracy,
bo przydziałowy, służbowy płaszcz przerobiła na kurtkę.
Sprawa dziś może wydawać się zabawna, ale nam nie było
do śmiechu, gdy kobieta wciąż pisała skargi,
w których wyjaśnianie wszyscy byliśmy zaangaInspektorzy pracy tak naprawdę nie są w stanie zmusić
żowani. Myśleliśmy, że wybawieniem z problemu
będzie zaplanowana wcześniej zmiana siedziby.
pracodawców, żeby przestrzegali prawo, jeżeli oni sami nie
Jakież było nasze zdziwienie, gdy w nowym miejzrozumieją, że tak powinni robić.
scu jednym z pierwszych interesantów była właśnie owa pani, która przywitała nas słowami: „Myo mnie, bo całe zawodowe życie jestem oskarżycielem pu- śleliście, że was nie znajdę?”.
blicznym. Gdy zaczynałam pracę w inspekcji bezpośrednio
Równie niezłomna w osiąganiu swego celu była inna
po studiach prawniczych, kobiet było niewiele, niemniej mieszkanka Włocławka. Bardzo chciała zostać kierowcą miejdo pracy przyjmowała mnie ówczesna okręgowa inspektor skiego autobusu, a wtedy była to praca wyłącznie dla mężpracy Julia Gleń-Cichy. Wtedy w oddziale we Włocławku nie czyzn. Pocieszaliśmy ją i tłumaczyliśmy, że trzeba śledzić
było prawnika, przyjeżdżał raz w tygodniu z Bydgoszczy, że- przepisy, bo coś może się zmienić. Pamiętam, że przez kilka
by udzielać porad prawnych i przyjmować skargi. Ja przeję- lat ta zdeterminowana kobieta telefonowała do oddziału
łam te obowiązki.
i pytała, czy wprowadzono już nowe przepisy, które pozwolą jej kierować autobusem. Przyznam, że sama się ucieszySkarg było chyba jednak wtedy nieporównywalnie łam, gdy w końcu tak się stało, bo kibicowałam jej całym sermniej niż obecnie?
cem.
Rzeczywiście, ich liczba wzrastała dopiero od czasów
transformacji, kiedy powstało wiele małych zakładów, często
A pamięta pani pewną kontrolę w zakładzie stolarskim?
funkcjonujących na bakier z przepisami prawa; i to nie tylko
Koleżeństwo nie pozwoliło mi o niej zapomnieć. Przez japrawa pracy. Apogeum jest teraz, czego dowodem jest licz- kiś czas wśród nich krążyło zdjęcie z tej kontroli, na którym
ba wpływających skarg. Ja sama w ciągu roku tylko we wło- jestem ja w starej rozlatującej się szopie wypełnionej odpadcławskim oddziale rozpatruję ich aż około stu. Konsekwencją kami stolarskimi. Bardziej jednak niż wszechobecny rozgarsą kontrole, krótkie postępowania, ale też wyjaśnienia spraw diasz rzuca się w oczy mój elegancki czerwony kostium i buna telefon, gdy dotyczą zakładów, z którymi współpracuję, ty na wysokich szpilkach. Do dziś przywiązuję dużą wagę
a skarga wiąże się z drobnym uchybieniem. Zdarza się, że do wyglądu, hołdując zasadzie: „Jak cię widzą, tak cię piszą”.
pracownicy wyolbrzymiają problem, który pracodawcy Uważam, że to, jak wyglądają inspektorzy pracy, ma wpływ
po rozmowie ze mną rozwiązują od ręki. Gdy zaczynałam na wizerunek urzędu. Pracodawcy w trakcie kontroli odnopracę w inspekcji, skarg było niewiele, ograniczały się do naj- szą się do nas z większym respektem, gdy jesteśmy właściwyżej dziesięciu takich postępowań w kwartale.
wie ubrani.
Skargi nie mieściły się w ideologii tamtego ustroju?
Myślę, że po pierwsze, nie było podstaw do skarg, bo wtedy w dużych państwowych zakładach zwykle wszystko funkcjonowało dobrze, jak na tamte czasy. Po drugie, jeśli już coś
złego się działo, to pracownicy w pierwszej kolejności szli
do komitetu partii, a dopiero potem do nas. W razie nacisków ze strony działaczy partyjnych, którym zależało na stabilnej sytuacji w zakładach podlegających im po linii partyjnej, zawsze tłumaczyłam, że to ja się na tych sprawach znam
lepiej i żeby ich wyjaśnienie pozostawiono inspekcji pracy,
w której pracują specjaliści. Tak było wtedy, gdy kierowałam
oddziałem we Włocławku.
Mieliśmy też wtedy stałych petentów, którzy przychodzili
ze skargami. Na przykład kobietę, która była zatrudniona

30

A jak się pani udało nakłonić kolegów inspektorów
do chodzenia w marynarce, a nawet pod krawatem?
Występowałam kiedyś w sądzie w sprawie dotyczącej nieprawidłowości u jednego z pracodawców, którego kontrolował mój kolega. Wobec wielu zarzutów pokontrolnych pracodawca oskarżył inspektora o próbę wyłudzenia łapówki
w zamian za przymknięcie oczu na nieprawidłowości w zakładzie. Obydwaj stawili się na rozprawę sądową – pracodawca w eleganckim garniturze, zaś inspektor w starym, porozciąganym swetrze i takich spodniach. Zdenerwowałam
się wtedy bardzo, bo już sam wygląd mógł nie wzbudzić zaufania sądu, nie wspominając o godnym reprezentowaniu
urzędu. Wprost z sali sądowej pobiegłam do okręgu i wzburzona powiedziałam, co o tym myślę. Efekt był taki, że
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od tamtej pory inspektorzy pracy przekonali się do marynarek, a niektórzy nawet do krawatów.

dalonych od siebie sklepach, przy czym jeden znajduje się
w centrum handlowym otwartym niemal na okrągło. Pracodawca twierdził, że nie narusza przepisów. Dopiero przy kontroli ewidencji czasu pracy przyznał się w końcu do nieprawidłowości. Za tym oczywiście poszła kara, choć mnie zawsze
szczególnie zależy na tym, by uświadomić pracodawcy, jak
dużo bardziej dotkliwe mogą być dla niego konsekwencje
tragicznego w skutkach wypadku przy pracy, do którego

Słyszałam, że jest pani mistrzynią łagodzenia sporów
między związkami zawodowymi a pracodawcami. Jak
pani to robi?
Być może są tacy, którzy skwitowaliby to krótko: „Gdzie diabeł nie może…”. Ja takie spotkania traktuję jak wyzwanie. One
rzeczywiście są bardzo trudne, bo obie strony
chcą pozostać przy swoich racjach i jak najwięcej
Nigdy nie byłam na zwolnieniu lekarskim, nie korzystaugrać dla siebie. Pojawiają się emocje, czasami nałam z urlopów wychowawczych, gdy po półrocznym kurwet bardzo duże. Wielką sztuką jest ich opanowanie, by doszło do porozumienia. Każdy z inspektosie we Wrocławiu i zdaniu egzaminu inspektorskiego
rów musi umieć sobie radzić z własnymi i cudzymi
w 1984 roku urodziłam pierwszą córkę, a w dwa lata późemocjami. Może dlatego łatwiej nam reagować
niej – drugą. Taka ciągłość pracy jest szczególnie ważna
na sytuacje sporne na linii związki zawodow zawodzie prawnika, który musi nadążać za zmianami
we – pracodawca. Wczoraj zakończyłam kontrolę
w przepisach. Jest to tym bardziej ważne, że obecnie praw jednym z sanatoriów w Ciechocinku, którą procodawcy sami dobrze znają przepisy lub opierają się
wadziłam na wniosek związku zawodowego
na wiedzy profesjonalistów, którym zlecają obsługę prawz Warszawy. Punktem zapalnym było wypisanie
się ze związku jednocześnie kilkunastu członków,
ną. Rozmowy z nimi mają charakter partnerski i tak należy
co jak sądzono, odbyło się pod wpływem pracoje traktować. Jeśli inspektor chce coś uzyskać, musi umieć
dawcy. Sytuacja była tak napięta, że sami nie poprzekonać adwersarza do swoich racji.
traﬁli już ze sobą rozmawiać. Tłumaczyłam, że nie
warto wywlekać swoich problemów na zewnątrz,
bo to źle wpływa na postrzeganie ﬁrmy, a więc i na jej stan ﬁ- może dojść – odpowiedzialność karna, a więc i proces sądonansowy. Najbardziej poszkodowani są wtedy sami pracowni- wy, nie wspominając już o zwyczajnej ludzkiej krzywdzie.
cy. Często nieświadomie stają się kartą przetargową między Z doświadczenia wiem, że to przekonuje pracodawców; czastronami sporu i źle się czują w tej sytuacji. Zawsze, gdy jadę sami tak dalece, że dziękują mi nawet wtedy, kiedy ich karzę.
na takie spotkania, przygotowuję się, rozważam różne możli- To stało się powodem żartów moich kolegów inspektorów,
wości zażegnania konﬂiktu. W sprawie Ciechocinka najbar- którzy widząc, jak pracodawca całuje mnie w rękę po zakońdziej przemówił argument, że wyjście z impasu jest przecież czonej kontroli, mówią, że to pewnie podziękowanie
„być albo nie być” dla ich zakładu.
za mandat.
A czego najczęściej dotyczą skargi, które obecnie pani
rozpatruje?
Większość z nich wiąże się z czasem pracy i wypłatą wynagrodzeń. Przykładem może być jedna ze spraw, gdzie w ﬁrmie handlowej, z siecią kilku sklepów, na umowę o pracę zatrudnione są jedynie dwie kobiety i to na 1/8 etatu. Na moją
uwagę, że nierealne jest, by sprzedawczyni przyjeżdżała
do pracy na godzinę dziennie, bo pewnie sama podróż
do pracy zajmuje jej więcej czasu, pracodawca odpowiada
bez zająknięcia, że przez resztę czasu on sam obsługuje
klientów. Żeby udowodnić mu łamanie przepisów, musiałabym stać tam cały dzień i pilnować, kto, kiedy i ile pracuje,
a to jest ﬁzycznie niemożliwe. Ostatnio prowadziłam sprawę
pracodawcy, który w kolejnej sieci handlowej zatrudnia pięć
sprzedawczyń, z czego dwie są na urlopach: macierzyńskim
i wychowawczym, a jedna na zwolnieniu lekarskim. Pozostałe dwie kobiety pracują na pół etatu w dwóch znacznie od-
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Kiedy ma pani największą satysfakcję z inspektorskiej
pracy?
Tą wisienką na torcie są sytuacje, które zastaję u pracodawców na kolejnej mojej kontroli, gdy wchodzę do zakładu i widzę, że wszystko jest w porządku. Cieszę się również, kiedy
koledzy mówią, że nie muszą już iść kontrolować zakładu,
w którym wcześniej byłam, bo przecież wszystko dokładnie
tam przenicowałam. Choć brzmi to może nie najlepiej, dla
mnie jest rodzajem pochwały i docenienia mojej pracy. Tak
się czuję również wtedy, kiedy pracodawcy już po kontroli,
nawet tej dolegliwej, telefonują do mnie z prośbą o radę, jak
mają postąpić, żeby było zgodnie z prawem. Odbieram to jako dowód zaufania i traktowania mnie jak autorytetu.
Po tych kilkudziesięciu latach pracy związanej z kontrolami
pracodawców nie mam wśród nich wrogów i to poczytuję
sobie za swój osobisty sukces zawodowy.
Dziękuję za rozmowę.
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Nie łudź się,
że nie Łódź…

…wygra. Tak, tak. Kolejną już spartakiadę pracowników Państwowej Inspekcji
Pracy w ogólnej kwalifikacji medalowej wygrali zawodnicy łódzkiego OIP-u.
Na tej sportowej imprezie inspekcyjnej spotkaliśmy się już po raz siedemnasty. Tym razem w rytmach cygańskich piosenek, szczególnie Romów
kaukaskich. Ich muzyczne upodobania przedstawił wszystkim sportowcom sam szef Ośrodka Szkolenia PIP
Janusz Krasoń, który w środowy wieczór urozmaicał w ten sposób ceremonię otwarcia.
Blisko 200 pracowników Państwowej
Inspekcji Pracy ze wszystkich okręgów,
GIP i OS PIP bawiło się we Wrocławiu,
na gościnnych terenach Ośrodka Szkolenia PIP i stadionu olimpijskiego,
od 18 do 20 września br. Nawet kapryśna pogoda zaczęła się zmieniać podczas radosnej i przyjacielskiej rywalizacji i na te chwile zapomniała o deszczu
i chłodnym wietrze.
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W trakcie imprezy rozdano 115 medali – 39 złotych, 38 srebrnych i 38 brązowych, w 19 konkurencjach. Zwycięzcy medalowej klasyfikacji, wspomniani łodzianie, zgarnęli 14 medali
złotych, 4 srebrne i 5 brązowych. Kolejne były Katowice, które – głównie
dzięki swoim multimedalistom Magdzie Grzyb i Darkowi Natkańcowi – zwyciężyły boje o 6 złotych, 9
srebrnych i 6 brązowych medali.
Na trzecim miejscu pudła stanęli pracownicy okręgu lubelskiego, po wywalczeniu 4 złotych i 3 brązowych medali. Organizatorzy pomyśleli i o tych,
którzy przedkładają wysiłek umysłowy
bądź zręcznościowy nad fizyczny – dla
nich były szachy, brydż czy piłkarzyki-romiki.
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Spartakiada, którą zakończył wieczór w Restauracji Leśnej we wrocławskim
ZOO, zaoferowała także dwie nowości – rozgrywki w badmintona i wybory cygańskiej miss. Królową, głosami jury złożonego z szefowej urzędu Iwony Hickiewicz,
jej zastępcy Leszka Zająca i dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP Janusza Krasonia,
została Monika Sierakowska-Czeladziński z Lublina.
Do zobaczenia za rok! I nie łudźcie się, że nie Łódź wygra.
Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław

MotoPIP nad Wisłą,

zbyt dużego zaangażowania możliwości psychomotorycznych. Zgodnie wyruszono więc od razu do Wojciechowa
i zabytkowej kuźni; na szczęście nie
trzeba było naprawiać rumaków.
Po powrocie do bazy w Kazimierzu
większość grupy sprawdzała atrakcyjność klubu „Baszta” lub urzędowała
na rynku, gdzie odbywał się koncert
operetkowy.
Dzień trzeci pobudził wrodzoną motocyklową wrażliwość na sztukę. Rozpoczął go kilkukilometrowy spacer do cen-

czyli inspekcja na dwóch kołach

Po kilku próbach podjętych w ostatnich
latach 13 września 2013 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w końcu powołany
został klub motocyklowy pracowników
Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie ze statutem mogą do niego
należeć zarówno pracownicy inspekcji,
jak i sympatycy oraz przyjaciele. Dotychczas do klubu wstąpiło 15 motocyklistów z całej Polski, głównie inspektorzy i pracownicy merytoryczni inspekcji.
Członkowie powołali trzyosobowy zarząd. Ma on za zadanie dbać, by inicjatywa rozwijała się, a klub rósł w siłę i miał
coraz ciekawsze pomysły na zloty.

Motocyklowy zlot i rajd ziemi lubelskiej „MotoPIP – Kazimierz 2013” był
przypieczętowaniem powołania grupy
motocyklowej. Odbył się w dniach 1315 września br. Uczestniczyło w nim 16
osób podróżujących na 15 pięknych
maszynach. Zlot rozpoczął się w piątek
po południu na kazimierskim rynku.
Następnego dnia grupa wyruszyła
w stronę Nałęczowa, po drodze odwie-

trum Kazimierza (ruch to zdrowie) oraz
śniadanie w stylu francuskim w piekarni
Sarzyński (jeść trzeba), które dodało sił
oraz energii do zwiedzania nadwiślańskiej części Kazimierza oraz miejscowego rynku. Podczas spaceru nie można
było nie wstąpić do jednej z wielu galerii malarstwa. Większość uczestników
utknęła tam na dłużej, przede wszystkim ze względu na wspaniałe doznania
artystyczne, ale także przewodniczkę
z pasją opowiadającą o współczesnym
malarstwie. Rajdowe spotkanie zakoń-

Wspomnienie
dzając między innymi zamek w Janowcu. W Puławach motocyklistów przywitał piękny Stary Most. Następnie przez
Bochotnicę i Wąwolnicę wszyscy dotarli do Nałęczowa. Przed zwiedzaniem
części uzdrowiskowej należało podnieść poziom cukru w miejscowej kafejce, przy kawie demokratycznie podjęto decyzję, że przejazd do Lublina
jest już zbędny, ponieważ wymagałby

11 września 2013 r. pożegnaliśmy naszą koleżankę Wiesławę Kunowską, starszego inspektora pracy, specjalistę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach opieki
zdrowotnej.
Wiesława Kunowska, absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, podjęła pracę w Państwowej Inspekcji Pracy 22 lata temu – 12 września 1991 r., mając
za sobą kilkunastoletni staż pracy w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Przemysłowego w Lublinie oraz
w Biurze Studiów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Mleczarskiego. Studia i bogate doświadczenie zawodowe sprawiły,
że po ukończeniu aplikacji inspektorskiej powierzono jej
nadzór nad niełatwą branżą – gospodarką komunalną. Była
wymagającym inspektorem pracy. Jej dewizą życiową była
dbałość i troska o drugiego człowieka, zarówno u kontrolowanych pracodawców, jak i we własnym środowisku, w społeczności inspektorskiej.
W 1993 r. uzyskała mianowanie na inspektora pracy,
w 1998 r. została starszym inspektorem pracy. W 2002 r.
otrzymała tytuł specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Dzięki swemu
oddaniu i ogromnemu zaangażowaniu w tym trudnym dla
służby zdrowia okresie przekształceń zdobyła uznanie i szacunek zarówno pracodawców, jak i pracowników, białego
personelu. W ostatnich latach zwolniona z wykonywania
czynności kontrolnych z powodu choroby, wykonywała odpowiedzialną pracę związaną z wydawaniem decyzji w sprawie odstępstw od warunków technicznych, z powodzeniem
wykorzystując przy tym zawodowe doświadczenie z pracy
w biurach projektowych.
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czyło się w niedzielę około godziny 13.
Po serdecznym pożegnaniu uczestnicy
rozjechali się do domów.
Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w nasze szeregi prosimy
o kontakt z zarządem klubu, dla wygody w różnych częściach kraju: Adam
Derza z OIP w Lublinie, Marzena Królak-Makowska z OIP w Warszawie oraz
Dawid Rusak z OIP w Opolu.
nadinspektor Adam Derza
OIP Lublin

Nie można pominąć zaangażowania i pracy Wiesi na rzecz
środowiska inspektorskiego. Przez wiele lat pełniła funkcję
przewodniczącej zakładowej komisji socjalnej w OIP. Była też
inicjatorką i wspaniałą organizatorką wycieczek integrujących pracowników i ich rodzin. W imieniu wszystkich obecnych i byłych pracowników inspekcji dziękujemy Ci, Wiesiu.
Wszyscy znaliśmy Twoją ogromną pasję, jaką był dom
na wsi i piękny ogród, gdzie róże wręcz wchodziły do mieszkania, a gospodyni zawsze była rada gościom. Szkoda, że tak
krótko od przejścia na emeryturę w lutym 2012 r. mogłaś się
tym domem nacieszyć.
Żegnaj, Wiesiu. Będzie nam Ciebie bardzo, ale to bardzo
brakowało.
Koleżanki i koledzy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Leszka Nowaka
nadinspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Warszawie, byłego dyrektora Departamentu
Warunków Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy i zastępcy okręgowego inspektora pracy w Warszawie,
wielokrotnie nagradzanego za szczególne osiągnięcia
w pracy zawodowej, odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Kierownictwo i pracownicy
Głównego Inspektoratu Pracy
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Skutki palenia papierosów
W zakładzie produkującym kosmetyki z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego
w marcu 2013 roku doszło do wybuchu gazu.
W wyniku zdarzenia jeden pracownik doznał
oparzeń termicznych
drugiego stopnia skóry
rąk, twarzy i głowy. Inspektor pracy badający
wypadek ustalił, że
do zapłonu doszło najprawdopodobniej z powodu palenia przez poszkodowanego papierosów w kontenerze,
w którym odbywał się
proces napełniania
dezodorantów.

Poszkodowany pracował jako operator
linii napełniania dezodorantów. W pewnym momencie zauważył, że puszki dezodo ran tów prze sta ły się prze su wać
na transporterze prowadzącym do miejsca nabijania gazem. Poszedł więc do konte ne ra ga zo wa nia (zlo ka li zo wa ne go
na zewnątrz hali produkcyjnej) i wszedł
do środka w celu odblokowania linii. Kiedy za mknął drzwi kon te ne ra, do szło
do zapłonu i wybuchu gazu. Poszkodowany wybiegł na zewnątrz pomieszczenia
i rzucił się w śnieg, żeby zgasić na sobie
ogień. Następnie zakręcił zawór odcinający dopływ gazu ze zbiorników. Inni pracownicy, którzy zaalarmowani wybuchem
znaleźli się na miejscu wypadku, wezwali
pogotowie ratunkowe; zabrało ono poszkodowanego do szpitala.

Przyczyny wypadku
W pro ce sie pro duk cji dez odo ran tów
w zakładzie stosowano sprężony gaz propan-butan. Ze względów bezpieczeństwa
in sta la cja na bi ja ją ca po jem ni ki zo sta ła
ulokowana na zewnątrz budynku produkcyjnego, w kontenerze gazowania. Był on
wy po sa żo ny w alu mi nio wą pod ło gę
z otworami wentylacyjnymi, przez które

gaz wydostający się podczas napełniania
po jem ni ków wy cie kał pod kon te ner.
W pomieszczeniu zastosowano dwa wentylatory wyciągowe. Jeden z nich działał
przez ca ły czas, dru gi uru cha miał się
w momencie otwierania drzwi kontenera.
Oba posiadały czerpnie pod podłogą, co
zapewniało odciągnięcie z pomieszczenia
ewentualnych oparów gazu. Jak ustalił inspektor, kontener został zaprojektowany
i przewidziany do pracy w atmosferze wybuchowej.
W trakcie kontroli ustalono, że na linii
w części gazowania (w kontenerze) dochodziło czasami do blokady pojemników. Aby przywrócić pracę linii, trzeba było te pojemniki usunąć. W tym celu operator musiał wejść do kontenera. Z ustaleń
in spek to ra wy ni ka, że po szko do wa ny
w dniu zdarzenia wszedł do kontenera, żeby poprawić pojemniki w linii gazowania,
a następnie ponownie uruchomić proces.
Poszkodowany zeznał, że przed awarią
wykonywał w kontenerze prace regulacyjne, w trakcie których wypalił papierosa,
a niedopałek wrzucił pod podłogę przez
otwór wentylacyjny. W opinii inspektora,
w związku z awarią (blokadą pojemników)
w kontenerze najprawdopodobniej doszło do powstania mieszanki gazu, która
przy otwarciu drzwi prowadzących do pomieszczenia została wciągnięta pod podłogę przez wentylator i zapalona przez tlący się niedopałek.
Podczas oględzin wykonanych przez biegłego w zakresie pożarnictwa, powołanego przez policję, w szczątkach kontenera
znaleziono niedopałki papierosów (pod
podłogą pomieszczenia) oraz zapalniczkę.
Na tej podstawie inspektor przyjął, że przyczy ną za pło nu by ło za pró sze nie ognia
od niedogaszonego papierosa lub użycie
otwartego źródła ognia przez poszkodowanego podczas przebywania w strefie zagrożenia pożarem i wybuchem.
Jacek Żerański, OIP Olsztyn

