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Naruszenia przepisów o czasie pracy
Działania podejmowane przez inspektorów pracy,
w ramach kontroli czasu pracy, niewątpliwie miały
duże znaczenie i duży wpływ na poziom wiedzy
o przepisach z zakresu czasu pracy, zwłaszcza wśród
kadry zarządzającej średniego szczebla, bezpośrednio
organizującej i rozliczającej czas pracy, a także na
skalę występujących zjawisk.
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Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych
rozpoczęła się 28 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony
Pracy, zorganizowana w związku z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Poświęcona była bezpieczeństwu i higienie pracy w transporcie. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Honorowy patronat nad konferencją objęła marszałek
Sejmu Ewa Kopacz, która w liście skierowanym do uczestników spotkania podkreśliła wagę przedsięwzięć służących ochronie zdrowia pracujących. „Podejmowane dotąd
działania przynoszą dobre rezultaty, spada liczba wypadków śmiertelnych i tych skutkujących kalectwem. Warto
więc głośno mówić o niebezpieczeństwach, warto uświadamiać społeczeństwu zagrożenia” – napisała Ewa Kopacz.
Zwróciła przy tym uwagę na budzące powszechny niepokój doniesienia medialne o warunkach pracy kierowców i
niebezpiecznych kolizjach, potwierdzające trafność wyboru wiodącej tematyki tegorocznej konferencji.
W okolicznościowym wystąpieniu przewodnicząca Rady
Ochrony Pracy poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka z troską i niepokojem mówiła o wciąż dalekim od oczekiwań
stanie dbałości o zdrowie i życie zatrudnionych w naszym kraju, o czym świadczy wysoka liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Nadzieję budzi zaobserwowana w ostatnich latach tendencja spadkowa tej liczby, niemniej na duży optymizm jest jeszcze za wcześnie.
W tym kontekście przewodnicząca ROP za ciągle aktualną uznała potrzebę określenia przyczyn niezadowalającego stanu bezpieczeństwa pracy oraz wskazania odpowiednich środków zaradczych. Realizacja tego zadania
wymaga partnerskiego udziału i współpracy wszystkich
służb, organizacji i instytucji, działających w sferze ochrony pracy oraz zaangażowania się w ten proces polityków,
organów władzy, pracodawców i pracowników.
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz poinformowała, że kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wskazują
na liczne i poważne naruszenia przepisów i zasad bezpiecznej pracy. O skali stwierdzanych nieprawidłowości
świadczy chociażby to, że inspektorzy – z powodu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników –

zmuszeni byli wydać w ubiegłym roku 8 tys. decyzji natychmiastowego wstrzymania prac oraz 9 tys. decyzji
wstrzymania eksploatacji maszyn. W sumie w roku ubiegłym inspektorzy pracy zlikwidowali bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia ok. 70 tysięcy pracowników.
Jak podkreśliła szefowa PIP, ograniczenie skali zagrożeń
zawodowych i zmniejszenie liczby wypadków przy pracy
pozostaje priorytetem w działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Wzrasta przy tym ranga i efektywność
przedsięwzięć urzędu o charakterze informacyjnym,
edukacyjnym, a także inicjatyw służących bezpośredniemu inspirowaniu pracodawców do przeglądu warunków
pracy i poprawy stanu przestrzegania prawa.
Z przesłaniami do uczestników konferencji wystąpili
także: podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej Radosław Mleczko, podsekretarz stanu w
Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan, prezes Urzędu Dozoru Technicznego Mieczysław Borowski, prezes
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk.
W części merytorycznej spotkania zastępca głównego
inspektora pracy Leszek Zając przedstawił doświadczenia kontrolno-nadzorcze i prewencyjne PIP w transporcie
drogowym i kolejowym.
Uczestnicy uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy w przyjętym apelu zwrócili się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, jako najwyższego organu władzy ustawodawczej w
państwie, o udzielenie wsparcia dla wszelkich działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących oraz o podjęcie zdecydowanych przedsięwzięć na
rzecz poprawy stanu warunków pracy. Wyrazili nadzieję,
że zwiększy to szanse zatrudnionych na dłuższą aktywność zawodową w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa w
pracy.
Donat Duczyński

Okładka:
fot. D. Adamski
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Dla producentów maszyn

Językiem migowym

Wiadomości
nie tylko z kraju

Wypracowaniu praktycznych metod i sposobów realizacji rekomendacji, zatwierdzonych przez Grupę Współpracy Administracyjnej
ADCO dla Dyrektywy Maszynowej (ADCO MD), w ramach której realizowany był projekt NOMAD, poświęcone było spotkanie Grupy
Roboczej NOMAD, w którym uczestniczył Marian Szyszko, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie. Odbyło się ono w dniach 9-10
kwietnia br. w Madrycie. Celem projektu NOMAD było badanie jakości informacji dotyczących hałasu maszynowego, zawartych w dokumentacji technicznej maszyn. Bieżące spotkanie poświęcono
głównie omówieniu dotychczas podejmowanych działań dla realizacji przyjętych rekomendacji. Dokonano gruntownej przebudowy projektu przewodnika adresowanego do producentów maszyn, wyjaW siedzibie belgijskiej inspekcji pracy w Brukseli odbywały się w dniach
śniającego w prosty sposób zagadnienia hałasu
8-10 kwietnia br. spotkania inspektorów pracy UE w ramach projektu„Dziamaszynowego, podstawowe błędy popełniane
łanie związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie metodą learning
przez producentów maszyn na etapie pomiaby doing (nauka przez działanie)”, koordynowane przez francuski instytut
rów emisji hałasu i deklarowania odnoszących
INTEFP. Prezentowano m.in. specyfikę działania inspekcji pracy w Belgii,
się do pomiarów wartości, obowiązki ciążące na
poruszano kwestie kontroli pracowników delegowanych do Belgii, w tym
producencie maszyn w tym zakresie oraz przydeklarację Limosa oraz zaświadczenie A1. Omawiano funkcjonowanie belkłady prawidłowo wystawianych dokumentów
gijsko-francuskiego porozumienia o współpracy oraz korzyści, jakie płyną
i dokonywanych zapisów dotyczących hałasu
ze współpracy z partnerami społecznymi. Inspektorzy pracy, w tym Magmaszynowego. Projekt przewodnika zostanie
dalena Grzyb z OIP w Katowicach, uczestniczyli także w kontroli pracowzaprezentowany na najbliższym spotkaniu
ników delegowanych do Belgii, wśród nich byli również obywatele polscy.
w Brukseli; w roku bieżącym strona polska przeJedno z kolejnych spotkań w ramach wspomnianego projektu odbyło
wodniczy pracom Grupy.
się w Holandii od 15 do 17 kwietnia br., z udziałem Piotra Malinowskiego z OIP w Opolu. Tym razem dotyczyło ono problematyki pracowników delegowanych do Holandii, tamtejszego systemu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych oraz specyfiki holenderskiej inspekcji pracy.
Miejscem spotkań było Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych KróleGrupa Robocza Rady UE ds. dyrektywy o środstwa Holandii z siedzibą w Hadze. Wizyta obejmowała szereg spotkań
kach ochrony indywidualnej zebrała się 8 kwieti prezentacji oraz uczestnictwo w czynnościach kontrolnych z holennia br. w Brukseli. Przedstawiciel Komisji Europejderskimi inspektorami pracy.
skiej poinformował uczestników, wśród których
był przedstawiciel PIP Jarosław Nyzio, starszy inspektor pracy, specjalista OIP Poznań, że jest już
oficjalna propozycja rewizji dyrektywy 89/686/
W Luksemburgu 1 kwietnia br. doszło do spotkania Grupy Roboczej KomiEWG, która ma formę regulacji, oraz że proces letetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) ds. Transgranicznego Egzekwowagislacyjny rewizji zakończy się w 2015 r. Z kolei
nia Prawa. Dyskutowano nad projektem elektronicznego przewodnika do9 kwietnia br. także w Brukseli miało miejsce spotyczącego delegowania pracowników, którego podstawę stanowić będą
tkanie Grupy Współpracy Administracyjnej
kwestionariusze przesłane przez państwa członkowskie: Delegowanie praADCO ds. dyrektywy o środkach ochrony indywicowników, Egzekwowanie prawa i wzajemna pomoc, Wzajemna pomoc
dualnej. Także tam obecny był inspektor Jarosław
międzynarodowa i egzekucja grzywien. Dyskutowano też nad kształtem
Nyzio. Omawiano działania nadzoru rynku pokwestionariusza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowywadejmowane w poszczególnych krajach po rewizji
nego na potrzeby modułu: delegowanie pracowników Systemu Wymiany
normy PN-EN ISO 20345:2012E „Środki ochrony
Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI. Z ramienia Komisji Europejskiej w
indywidualnej – Obuwie bezpieczne”. Kraje unijspotkaniu uczestniczył Sjoerd Feenstra, jeden z głównych negocjatorów
ne przedstawiły swoje programy działań nadzoru
projektu dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników
rynku w 2014 roku w zakresie środków ochrony
w ramach świadczenia usług. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała
indywidualnej.
Magdalena Piasecka z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.

Nauka przez działanie

W ramach kampanii „Zanim podejmiesz pracę” Wojciech Dyląg z OIP w
Rzeszowie przy współpracy z Rzeszowskim Klubem Sportowym Głuchych
RES-GEST zrealizowali cykl audycji poradniczych poświęconych prawu pracy, z wykorzystaniem tłumaczenia w języku migowym. Są one emitowane w
internetowej telewizji glusitv.pl. W ramach współpracy dotychczas powstały
materiały dotyczące m.in. czasu pracy i
odpoczynku pracowników, dyskryminacji i nierównego traktowania, zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Środki ochrony
indywidualnej

SLIC na roboczo
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W polskim górnictwie
Około 160 uczestników reprezentujących górnictwo podziemne, odkrywkowe
i otworowe obradowało w dniach 1–2 kwietnia br. na XVI Konferencji „Problemy
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie" w Zawierciu. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy,
Beata Marynowska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach oraz Władysław
Trzop, nadinspektor pracy Krajowej Sekcji Górnictwa Podziemnego. Głównym celem odbywającej się od 1999 r. konferencji jest przedstawienie zagadnień i podejmowanych działań służących poprawie bezpieczeństwa pracy w różnych obszarach polskiego górnictwa. Najwięcej uwagi podczas tegorocznej edycji poświęcono roli kształcenia i szkolenia w przygotowaniu osób dozoru do zawodu w kontekście skutecznego nadzorowania robót górniczych. Drugiego dnia konferencji zaprezentowano maszyny i urządzenia mające zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych. Organizatorem konferencji był Wyższy Urząd Górniczy
przy współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa oraz z Głównym Instytutem Górnictwa.

Bezpiecznie od startu
Damian Przybył z Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, uczeń w zawodzie mechanik samochodowy, zajął I miejsce w finale regionalnym XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach
bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Jego
organizatorami byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Wielkopolska
Izba Rzemieślnicza oraz Wielkopolskie Kuratorium Oświaty. Do konkursowych
zmagań w Sali Reprezentacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 11 kwietnia 2014 r. przystąpiło 80 uczniów szkół zawodowych i ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski.

Szkolenie
przedsiębiorców
W ramach akcji promocyjno-informacyjnej „Zanim podejmiesz pracę” i Łódzkiego
Centrum Przedsiębiorczości 17 kwietnia
br. starszy inspektor pracy, specjalista Kamil Kałużny z OIP w Łodzi przeprowadził
szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób
reprezentujących przedsiębiorców w sprawach związanych z prawem pracy i bhp.
Organizatorami przedsięwzięcia byli:
Urząd Miasta i Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, a jego celem jest promocja
przedsiębiorczości połączona ze szkoleniami i z indywidualnym doradztwem
oraz poradnictwem dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy szkolenia otrzymali publikacje PIP dotyczące omawianych problemów.
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Na Targach SAWO 2014

Pod koniec kwietnia br. w całej Polsce odbywały się obchody Dnia Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy. Okręgowe inspektoraty pracy zaangażowały się w organizowanie uroczystych spotkań, seminariów i konferencji.

Z wizytą u laureata

Poszukiwanie rozwiązań

W Wielkopolsce wojewódzkie obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy odbyły się
25 kwietnia br. w Kole, w siedzibie firmy Andre Abrasive Articles, Zakładzie Wytwarzania Materiałów Ściernych. Jest on laureatem XIX edycji ogólnopolskiego
konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w 2012 r. w kategorii średnich zakładów i zdobywcą statuetki „Mecum Tutissimus Ibis”.

W Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Sieradza odbyła się 25
kwietnia konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP Oddział w Sieradzu przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Oddział w Sieradzu oraz firmy ,,Goma’’ Kształcenie Kadr w Sieradzu. W trakcie konferencji referaty przedstawili m.in. Marek Nościusz, prezes Zarządu Głównego OSPS BHP, członek Rady Ochrony Pracy, Adam Dudarewicz z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Ryszard Wardęga, kierownik Oddziału PIP w Sieradzu, który zaproponował intensyfikację
działań promocyjno-prewencyjnych i kampanii informacyjnych na
terenie objętym nadzorem Oddziału.

Refleksja nad
bezpieczeństwem
Pamięć ofiar i poszkodowanych w wypadkach przy
pracy uczcili 25 kwietnia br. przedstawiciele władz w
Białymstoku. Zorganizowano seminarium poświęcone aktualnym problemom w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładach pracy, którego organizatorem był Region Podlaski NSZZ „Solidarność” oraz
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, przy
współudziale Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku oraz Rady OPZZ Województwa Podlaskiego.

6

Chemia w pracy
W dniu 28 kwietnia br. OIP w Lublinie wraz z Grupą Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. zorganizował, w ramach obchodów Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, konferencję pt. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w używaniu substancji chemicznych w pracy”. Obecni byli m.in. przedstawiciele służb bhp największych zakładów Lubelszczyzny. List od głównego inspektora pracy
Iwony Hickiewicz przeczytał dyrektor Departamentu Prewencji
i Promocji GIP Krzysztof Bielecki.
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Od 9 do 11 kwietnia br. odbywały się w Poznaniu XXII
Międzynarodowe Targi
Ochrony Pracy, Pożarnictwa
i Ratownictwa SAWO 2014,
które są największą tego
typu imprezą branży bhp
w Europie ŚrodkowoWschodniej. Honorowy patronat nad targami objęli:
minister gospodarki, minister pracy i polityki społecznej, główny inspektor pracy, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej
oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na uroczystym otwarciu targów Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Iwona Hickiewicz, główny inspektor
pracy, która wręczyła Grand Prix SAWO
w kategorii ochron indywidualnych,
ochron zbiorowych oraz rozwiązań
techniczno-organizacyjnych z zakresu
ergonomii, prewencji wypadkowej
i profilaktyki zdrowotnej.

Miłą niespodziankę sprawili organizatorzy, wręczając głównemu inspektorowi pracy pamiątkową statuetkę „w
dowód uznania za działalność na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy” z okazji 95-lecia inspekcji pracy.
W odbywających się w cyklu dwuletnim targach uczestniczyło ponad 200
firm z 22 państw. Zaprezentowano
wiele nowych produktów w zakresie
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Cennym uzupełnieniem oferty
targowej były liczne konferencje, dyskusje panelowe, spotkania branżowe,
a także pokazy sprzętu ratowniczego
i umiejętności specjalistycznych służb
ratowniczych.
Państwowa Inspekcja Pracy przy
współpracy z partnerami Wielkopolskiej
Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach 2013-2020 zorganizowała I panelową konferencję dotyczącą
ograniczania zagrożeń zawodowych w
transporcie. Otwarcie konferencji przez
głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz poprzedziło wystąpienie Stanisławy Ziółkowskiej, okręgowego inspektora pracy w Poznaniu, w którym
przedstawiła założenia Wielkopolskiej
Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach 2013-2020, a także wystąpienie Mieczysława Borowskiego,

Fotoreportaż z SAWO na stronie 18.

prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
Konferencję podzielono na cztery panele dotyczące transportu drogowego,
mechanicznego transportu wewnątrzzakładowego, ręcznego transportu wewnątrzzakładowego oraz ryzyka zawodowego przy pracach transportowych.
W konferencji wzięło udział ponad
450 uczestników, w tym pracodawców,
osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp, przedstawicieli
związków zawodowych, społecznych
inspektorów pracy, studentów szkół
technicznych oraz osób zainteresowanych problematyką ograniczania zagrożeń zawodowych w transporcie.
Obecny był Leszek Zając, zastępca
głównego inspektora pracy.
Praktycznym uzupełnieniem konferencji był zorganizowany wspólnie z
Urzędem Dozoru Technicznego pokaz
bezpiecznej eksploatacji wózków podnośnikowych.
W pawilonie, w którym odbywały się
konferencje, zorganizowano także
okolicznościową wystawę z okazji
95-lecia inspekcji pracy. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyło się
stoisko Państwowej Inspekcji Pracy,
bogato zaopatrzone w materiały informacyjne poświęcone tematyce bezpieczeństwa pracy. Każdy odwiedzający stoisko mógł także skorzystać z porady inspektora pracy, a także przedstawić swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania systemu
ochrony pracy w Polsce.
Jacek Strzyżewski
OIP Poznań

Spotkanie ekspertów

Kolejne
bezpieczne
miejsca pracy
W Iławie 3 kwietnia br. odbyło się uroczyste
otwarcie nowo wybudowanej hali oraz uruchomienie linii produkcyjnej firmy Szynaka
Meble z Lubawy. Spółka Szynaka Meble
trzykrotnie (w latach: 1997, 2007 i 2012)
zajęła I miejsce w kraju w prestiżowym
konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”.
Otwarcia nowej hali dokonali: prezes firmy Jan Szynaka i wiceprezes Alina Szynaka, z udziałem wicepremiera i ministra
gospodarki Janusza Piechocińskiego, zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzaty Kwiatkowskiej oraz przedstawi-

Jarosław Nyzio

Przyszłość
sektora środków ochrony indywidualnej

cieli władz wojewódzkich. W uroczystości uczestniczył również
Marek Wójciak - okręgowy inspektor pracy w Olsztynie.
Nowoczesna hala została wyposażona w maszyny renomowanych producentów. Jej wydajność ma wynieść ponad
36 tys. metrów bieżących elementów meblowych na dobę.
Inwestycja ta została zrealizowana w zaledwie 6 miesięcy
i ma zapewnić bezpieczne miejsca pracy dla kolejnych 50 pracowników spółki.
Grupa Meblowa Szynaka składa się z sześciu zakładów
produkujących meble mieszkaniowe. Zatrudnia ponad 2,7
tys. osób i jest jednym z największych pracodawców na Warmii i Mazurach.
Jacek Żerański
OIP Olsztyn

W dniach 28-30 stycznia 2014 r. w fińskiej
miejscowości Rovaniemi odbyło się dwunaste europejskie seminarium poświęcone
środkom ochrony indywidualnej (European Seminar on Personal Protective Equipment). Organizatorami byli: Fiński Instytut
Ochrony Pracy (FIOH), niemiecki instytut
BG BAU, fińskie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz Europejska Federacja Bezpieczeństwa (ESF). Seminarium jest unijną
platformą łączącą wszystkie strony związane z dyrektywą 89/686/EWG, szczególnie
producentów, nadzór rynku, jednostki notyfikowane oraz przedstawicieli konsumentów i środowiska prawniczego.

Rewizja dyrektywy
Seminarium zdominowała kwestia rewizji dyrektywy 89/686/EWG, zwłaszcza jej
wpływu na przyszłość sektora środków
ochrony indywidualnej. Komisja Europejska nie ogłosiła jeszcze oficjalnej propozycji nowego tekstu rewizji, tym większe zainteresowanie wzbudziły więc informacje
przekazane przez przedstawiciela Komisji
Europejskiej Michaela Thierbacha. Obecnie obowiązująca wersja dyrektywy została
opublikowana w grudniu 1989 r., a weszła
w życie w lipcu 1992 r. Okres przejściowy
zakończył się w czerwcu 1995 r. Pierwsza
inicjatywa rewizji jest datowana na 1998 r.
Komisja zapewniła, że oficjalny tekst propozycji rewizji dyrektywy zostanie udostępniony już wkrótce. Proponuje się, aby
formą prawną rewizji była regulacja, a nie
jak obecnie dyrektywa nowego podejścia.
Regulacja, w formie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, nie wymaga
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implementacji do prawodawstw krajowych państw członkowskich i obowiązuje
po ogłoszeniu w unijnym dzienniku OJEU.
Taka forma prawna regulacji zagwarantuje
jednolity początek obowiązywania rewizji
we wszystkich krajach unijnych, ma ona
jednak konsekwencje dla krajów posiadających horyzontalną legislację w zakresie
systemu oceny zgodności. Obecnie są to
Belgia i Polska. Horyzontalna legislacja z
założenia ma uprościć system prawny: jedna ustawa o systemie oceny zgodności i
rozporządzenia ministrów określające wymagania zasadnicze. Globalne założenie
do implementacji dyrektyw nowego podejścia zakłada, że każda dyrektywa posiada oddzielny komplet regulacji prawnych,
np. definicje, kary, elementy nadzoru rynku. Polska jako pierwsza wprowadziła legislację horyzontalną, co zawsze wyróżniało
ją na tle krajów unijnych. W przypadku
wprowadzenia rewizji dyrektywy 89/686/
EWG w formie regulacji będziemy mieli do
czynienia z aktem prawnym nadrzędnym
w stosunku do naszej legislacji horyzontalnej. W takim przypadku konieczne będzie
uchylenie obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej. Nie rozwiąże to
jednak do końca problemu, gdyż rewizja
dyrektywy w formie regulacji i nasza ustawa o systemie oceny zgodności będą regulowały częściowo te same kwestie, np. definicje, a nie ma gwarancji, że zrobią to w taki
sam sposób. Poza tym skomplikuje to nasz
system prawny.
Dobrą informacją jest to, że nie planuje
się dużych zmian w zakresie zasadniczych

W Finlandii dyskutowano nad rewizją dyrektywy 89/686/EWG
z dnia 21 grudnia 1989 r.
w sprawie ujednolicenia
przepisów prawnych
państw członkowskich
dotyczących środków
ochrony indywidualnej.
Państwową Inspekcję
Pracy reprezentował
starszy inspektor
Jarosław Nyzio z OIP
w Poznaniu.
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wymagań związanych z kwestiami technicznymi. Niemniej
rewizja dyrektywy jest tylko jednym z elementów harmonizacji unijnego prawodawstwa związanego z dyrektywami
nowego podejścia. Wszystkie te zmiany wiążą się ze strategią
dotyczącą wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Zalążkiem zmian był pakiet towarowy ogłoszony w 2008 r. Zawiera on między innymi decyzję Parlamentu Europejskiego i
Rady wprowadzającą jednolite definicje dla systemu oceny
zgodności, obowiązki operatorów ekonomicznych, moduły
potwierdzania zgodności z wymaganiami zasadniczymi. Decyzja Parlamentu Europejskiego nie jest wiążąca dla państw
członkowskich, ale wiąże Komisję Europejską. Dała ona początek rewizji dyrektyw nowego podejścia. Dla Państwowej
Inspekcji Pracy ważnym skutkiem tych zmian jest rewizja dyrektywy maszynowej. Obecnie harmonizacja ustawodawstwa unijnego dotyczącego dyrektyw nowego podejścia ma
znacznie szerszy zakres, który obejmie już dyrektywę
89/686/EWG. Jednym ze skutków szerszej harmonizacji
przedmiotowego prawodawstwa jest wyłączenie z rewizji tej
dyrektywy wymagań dotyczących nadzoru rynku, w szczególności klauzuli ochronnej (decyzje okręgowego inspektora pracy). Wspomniany pakiet towarowy zawiera również
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr
768/2008/WE wprowadzające między innymi wymagania
dla nadzoru rynku. Jest ono wiążącym źródłem prawa dla
państw członkowskich, które po raz pierwszy wprowadziło
wymagania dla organizacji i prowadzenia nadzoru rynku na
terenie UE. Okazało się to jednak niewystarczające i na koniec 2015 r. planuje się wprowadzenie pakietu dla nadzoru
rynku. Jednym z jego celów ma być poprawa koordynacji
nadzoru rynków poszczególnych państw członkowskich,
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poprawa komunikacji między nimi, a
także wspólne kontrole i szkolenia. Dodatkowo planuje się oddzielną regulację dotyczącą kontroli towarów wprowadzonych do obrotu na terenie UE.
Ma objąć wszystkie towary, w tym te,
dla których istnieje standaryzacja. Powoła wspólną unijną klauzulę ochronną
dla wszystkich towarów wprowadzanych do obrotu na terenie UE. Dlatego
elementy nadzoru rynku nie będą zamieszczone w rewizji dyrektywy
89/686/EWG.
Zmieni się zakres obowiązywania dyrektywy. Jej rewizja włączy środki
ochrony indywidualnej powszechnego
użytku, które chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wilgocią, wodą lub ciepłem, jak np. rękawice do mycia naczyń. Obecnie są wyłączone z zakresu dyrektywy 89/686/EWG. Proponuje się
wprowadzenie dwóch nowych pojęć: środki ochrony indywidualnej indywidualnie dopasowane (individually adapted
PPE) oraz środki ochrony indywidualnej zrobione na miarę
(made-to-measure PPE). Środki indywidualnie dopasowane
zdefiniowano jako produkowane w seriach, gdzie każda
sztuka jest wytwarzana w celu indywidualnego dopasowania do użytkownika. Pod pojęciem środków robionych na
miarę rozumie się środki jednostkowo produkowane na specjalne potrzeby indywidualnego użytkownika, zgodnie z
podstawowym modelem, na podstawie instrukcji projektanta tego podstawowego modelu, z zachowaniem dopuszczalnych zmian. Zamierza się wprowadzić prawne obowiązki
operatorów ekonomicznych, głównie na podstawie pakietu
towarowego. Do każdego środka ochrony indywidualnej, do
każdej sztuki będzie musiała być dołączona deklaracja zgodności, jednak obowiązek ten wypełni dołączenie deklaracji
uproszczonej. W treści nowej deklaracji zgodności wprowadzono zapisy, w których producent deklaruje, że zapewnia
zgodność z rewizją dyrektywy w zakresie zmiany w projekcie
środków ochrony indywidualnej oraz w przypadku zmian
norm zharmonizowanych. Szczególnie ten drugi zapis jest
ważny w kontekście toczącej się od wielu lat dyskusji w zakresie wymagań w stosunku do producenta w przypadku
zmiany normy zharmonizowanej. Obecne stanowisko Komisji Europejskiej wskazuje jednoznacznie, że domniemanie
zgodności dotyczy tylko norm zharmonizowanych, czyli
znajdujących się na liście dziennika OJEU. Dlatego „stare”
normy zharmonizowane nie dają tego domniemania. Podział środków na trzy kategorie będzie zgodny z obecną
wersją dyrektywy, zamierza się jednak poszerzyć kategorię
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III o środki chroniące przed utonięciem, przecięciami przez
pilarki łańcuchowe, przecięciami z dużą energią, ranami postrzałowymi, ranami spowodowanymi pchnięciem nożem
oraz przed szkodliwym hałasem. Moduły zapewnienia zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla poszczególnych kategorii nie ulegną praktycznej zmianie, zmieni się jednak nazewnictwo poszczególnych modułów. Dla kategorii I będzie
to moduł A (wewnętrzna kontrola producenta). Dla kategorii
II moduł B (certyfikat WE) wraz z modułem C (zgodność typu
w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji). Dla kategorii III
obowiązkowy będzie moduł B plus do wyboru dwa moduły:
F (zgodność typu w oparciu o weryfikację kontroli produkcji;
obecny art. 11A) lub D (zgodność typu w oparciu o zapewnienie kontroli jakości produkcji; obecnie art. 11B). Duże
zmiany zostaną wprowadzone w zakresie wymagań i nadzoru nad jednostkami notyfikowanymi, dlatego nowa regulacja będzie wymagała ich renotyfikacji. Komisja Europejska
zostanie wyposażona w narzędzie prawne, które uprawni ją
do żądania od krajów członkowskich podjęcia działań prawnych w stosunku do jednostek notyfikowanych niespełniających warunków notyfikacji, łącznie z ich wycofaniem. Kraje
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członkowskie będą musiały zapewnić jednostkom notyfikowanym możliwość odwołania się od decyzji.
Ważny jest nowy mechanizm prawny, który ma zapewnić
możliwość zmiany przynależności do danej kategorii środków ochrony indywidualnej bez konieczności rewizji nowej
regulacji. Zamierza się wprowadzić harmonizację w zakresie
treści certyfikatu WE, który będzie ważny na czas nie dłuższy
niż 5 lat. Planuje się, że nowa regulacja zostanie opublikowana w dzienniku OJEU w 2016 r. Jej postanowienia będą obowiązywały po 2 latach od tego momentu (wyjątkiem są postanowienia dotyczące jednostek notyfikowanych: 6 miesięcy od tego momentu). Następnie będzie obowiązywał rok
okresu przejściowego. Ważność certyfikatów WE wystawionych zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG wygaśnie po 5 latach,
licząc od ogłoszenia tekstu nowej regulacji w dzienniku OJEU.

Producenci i jednostki notyfikowane
Punkt widzenia producentów przedstawił na seminarium
Guido Van Duren, prezes Europejskiej Federacji Bezpieczeństwa (Europen Safty Federation). Producenci zwracają
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uwagę, że prawo staje się coraz bardziej skomplikowane.
Nowa regulacja przewiduje ważność certyfikatów na okres
nie dłuższy niż 5 lat. Stare certyfikaty utracą ważność 5 lat po
ogłoszeniu nowej regulacji w OJEU. Spowoduje to, że co 5 lat
będzie trzeba poddać rewizji bardzo wiele certyfikatów jednocześnie. Producenci uważają, że procesy standaryzacji
trwają zbyt długo. Chcą również zintensyfikować współpracę z nadzorem rynku. Notuje się bowiem coraz więcej fałszywych certyfikatów WE na rynku. Podjęto działania, aby stworzyć bazę danych certyfikatów WE. Zdaniem producentów
dokumenty takie jak instrukcja dla użytkownika czy deklaracja zgodności powinny być w formie elektronicznej, dostępnej poprzez internet. Trwają też prace zrzeszenia producentów nad harmonizacją treści instrukcji użytkowania.
Stanowisko jednostek notyfikowanych zaprezentował
Karl-Heinz Noetel. Obecnie w sektorze środków ochrony indywidualnej działa 120 jednostek notyfikowanych. Istnieją
duże różnice w krajach UE w zakresie wymagań odnoszących się do akredytacji i notyfikacji, co wpływa na poziom
usług świadczonych przez jednostki notyfikowane. Różnice
występują również na poziomie nadzoru nad jednostkami
notyfikowanymi. Tylko nieliczne kraje podchodzą restrykcyjnie do podzlecania badań przez jednostki notyfikowane. Z
punktu widzenia jednostek notyfikowanych okres notyfikacji jest za długi i często zdarzają się błędy formalne. Sporym
wyzwaniem są nowe technologie. Obecne normy nie dają
narzędzi do ich weryfikacji w zakresie wymagań zasadniczych. Kolejnym problemem jest powiązanie środków
ochrony indywidualnej z innymi dyrektywami, jak ATEX, Re-

ach, LV czy MD. Jednostki notyfikowane są świadome konieczności zacieśnienia współpracy między sobą.

Przyszłość sektora
Anti Koivula, dyrektor działu usług z Fińskiego Instytutu
Ochrony Pracy, przedstawił perspektywy rozwoju rynku
środków ochrony indywidualnej. Według niego na przyszłość tego sektora będą rzutowały trzy czynniki: globalizacja, nowe technologie oraz związane z nimi nowe zagrożenia. Globalizacja rynku powoduje pojawienie się nowych
operatorów ekonomicznych na rynku europejskim. Najciekawiej przedstawia się przyszłość związana z nowymi technologiami. Zapewne pojawią się inteligentne środki ochrony, nowe technologie staną się bardzo złożone i skomplikowane w użyciu. Następnym krokiem będzie integracja nowych technologii z ciałem użytkownika. Będą one przyjazne
dla użytkownika, co zwiększy zainteresowanie nimi. Znacznie wzrośnie wtedy zainteresowanie środkami ochrony indywidualnej do nieprofesjonalnego użytku. Inteligentne środki będą zintegrowane z systemami je monitorującymi oraz z
innymi systemami, np. dostępu do pomieszczeń (systemy
ochrony). Dlatego pojęcie „środki ochrony indywidualnej”
zostanie zastąpione przez pojęcie „systemy zapewniające
ochronę użytkownika”. Wszystkie te zmiany mają nastąpić
w ciągu 20 najbliższych lat. Nowe technologie wprowadzą
również nowe zagrożenia, głównie związane z czynnikami
chemicznymi.

Pod
inspektorską
lupą

Utrata równowagi podczas prac na wysokości doprowadziła do upadku, który omal nie skończył się śmiercią
pracownika. Uratowała go błyskawiczna reakcja kolegi.
Poszkodowany odniósł jednak poważne obrażenia.
Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze zakończył postępowanie mające na celu ustalenie
okoliczności i przyczyn wypadku, do którego doszło późną
jesienią ubiegłego roku w trakcie prowadzenia prac polegających na ociepleniu ściany budynku mieszkalnego. 43-letni
pracownik znajdował się na wysokości
ósmego piętra, gdy w pewnym momencie stracił równowagę i wpadł pomiędzy pion płyt balkonowych budynku a rusztowanie zamontowane przy
ścianie budynku. Upadek poszkodowanego został powstrzymany na wysokości drugiego piętra budynku przez innego pracownika, który odepchnął spadającego kolegę tak, że ten upadł na
podest rusztowania. W wyniku upadku
poszkodowany doznał uszkodzeń kości
czaszki, licznych złamań kręgosłupa oraz żeber, a także urazów płuc.
Badający zdarzenie inspektor pracy z OIP w Zielonej Górze
stwierdził następujące przyczyny wypadku:
– brak stabilnego podestu roboczego na płycie balkonowej
(jako podest roboczy zastosowano paczkę styropianu);
– brak określenia wymagań bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, prac na wysokości
(brak zabezpieczenia poszkodowanego przed upadkiem
z wysokości środkami ochrony zbiorowej lub środkami
ochrony indywidualnej);
– brak nadzoru nad szczególnie niebezpiecznymi pracami;
– brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót;
– brak oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych
pracach;
– stan psychofizyczny poszkodowanego (okazało się, że
wcześniej spożywał on alkohol);
– brak instruktażu stanowiskowego, któremu powinien był
zostać poddany poszkodowany pracownik.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy wydał 3 decyzje pisemne, 10 decyzji ustnych, 9
wniosków w wystąpieniach, a pracodawcę odpowiedzialnego za stan bezpieczeństwa pracy ukarał mandatem karnym.

Choć uczestnicy seminarium mieli uwagi co do rewizji dyrektywy 89/686/EWG, to proponowane zmiany są dobrze
postrzegane i wiąże się je ze wzmocnieniem sektora środków ochrony indywidualnej. Nie ma też wątpliwości, że
obecna standaryzacja nie daje narzędzi do weryfikacji zgodności z wymaganiami zasadniczymi inteligentnych rozwiązań stosowanych w środkach ochrony, jak np. systemów komunikacji bezprzewodowej. Zdaniem autora tekstu największym problemem dla nadzoru rynku w najbliższej przyszłości jest wypracowanie wspólnych dla UE zasad kontroli
sprzedaży przez internet. Kolejnym wyzwaniem będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy nadzorami rynków państw
UE, gdyż bariera językowa i różnorodność form organizacyjnych stanowią sporą przeszkodę. Dalsza przyszłość wiązać
się będzie z inteligentnymi środkami ochrony indywidualnej. Coraz większą wagę będziemy przywiązywać do jakości
dokumentacji, w tym deklaracji zgodności. Ważne jest jednak, że UE przywiązuje tak dużą uwagę do nadzoru rynku
i chce jego wzmocnienia.
Starszy inspektor – specjalista Jarosław Nyzio
OIP Poznań – Oddział w Koninie
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Niebezpieczny upadek
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Grzegorz Bilski

W zakładach górniczych

Naruszenia przepisów o czasie pracy

W ramach tematu „Przestrzeganie przepisów
prawa pracy, w tym
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
w podziemnych zakładach górniczych” na terenie działania OIP w Katowicach skontrolowano
w minionym roku osiem
kopalń, z czego sześć to
jednostki organizacyjne
trzech największych
spółek węglowych regionu, tj. Katowickiego
Holdingu Węglowego
SA, Kompanii Węglowej
SA i Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA.
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Wyniki kontroli obecnych oraz prowadzonych w latach ubiegłych pozwalają
wskazać zjawiska, które prowadzą do problemów z realizowaniem przez pracodawców obowiązku przestrzegania przepisów
o czasie pracy. Przyczynami tych zjawisk są
zdarzenia prawne i faktyczne, występujące
na przestrzeni wielu lat, często dziesięcioleci, a także specyficzne zwyczaje i praktyki
kształtujące się przez równie długi czas.

W dni wolne od pracy
Do podstawowych problemów należy
zatrudnianie pracowników kopalń w soboty (dzień wolny z tytułu średnio pięciodniowego tygodnia pracy) oraz niedziele. Zjawiskiem powszechnym jest to, że organizowanie tej pracy odbywa się tylko i wyłącznie w ramach instytucji godzin nadliczbowych. Jednocześnie przy równie powszechnym zjawisku nierekompensowania tej pracy dniami wolnymi w zamian,
lecz dodatkowym wynagrodzeniem, generuje ono szereg naruszeń prawa pracy.
W zależności od kopalni skala zjawiska
bywa różna, dostrzec tu zatem można
większe lub mniejsze staranie kierownictwa, aby praca w soboty i niedziele była rekompensowana w ramach okresu rozliczeniowego innymi dniami wolnymi. W skrajnych przypadkach brak zapewnienia pracownikom dni wolnych od pracy w zamian
za pracę w soboty i niedziele jest przyczyną
występowania wielu innych naruszeń, np.
przekroczenia rocznego limitu godzin nadliczbowych, przekroczenia dopuszczalnego średniotygodniowego wymiaru czasu
pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi,

zatrudnienia pracowników z uwagi na
szczególne potrzeby pracodawcy w godzinach nadliczbowych na stanowiskach,
gdzie występują przekroczenia NDS/NDN,
braku tygodniowych okresów odpoczynku
itp. W przypadku braku dobowego okresu
odpoczynku przyczyną jest często „przechodzenie” pracownika z planowanej organizacji zmian w tygodniu na ich inny rozkład w soboty i niedziele. Problem odpowiedniego rekompensowania pracy w soboty i niedziele nabiera tym większego
znaczenia, że przypadki pracy w godzinach
nadliczbowych, wynikające z przekroczenia normy dobowej, są w kopalniach raczej
rzadkie, w tym zakresie istnieją bowiem w
branży, wśród osób kierujących pracownikami, dobre praktyki i przyzwyczajenia,
aby w zakładzie, gdzie możliwość wystąpienia na stanowiskach pracy przekroczeń
NDS/NDN pojawia się na porządku dziennym, podejmowanie decyzji o korzystaniu
z uprawnień do polecania pracy w godzinach nadliczbowych dobowych odbywało
się z „podwyższoną ostrożnością”.
Źródła problemu można upatrywać m.in.
w regulacjach prawnych, jakie zostały
stworzone dla branży górniczej w odległej
przeszłości. W Ponadzakładowym Układzie
Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r.,
zawartym pomiędzy związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników
branży a Ministrem Przemysłu i Handlu, w
art. 5 ust. 1 wprowadzono regulację dotyczącą rozkładu dni pracy w tygodniu, która
stanowiła: „Dla pracowników zakładów
pracy objętych Kartą Górnika – oprócz niedziel i innych dni ustawowo wolnych od
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pracy – wszystkie soboty są dniami
wolnymi od pracy”. Norma ta, powielana potem w układach zakładowych i
regulaminach pracy, stworzyła w zakładach branży górniczej rozkłady czasu
pracy, które od strony normatywnej
mają charakter sztywnego pięciodniowego tygodnia pracy, od poniedziałku
do piątku, stosowanego bez wyjątku
do całej załogi kopalni.
Rozwiązania takie nie odpowiadają
specyfice działania zakładów tej branży, w których niezależnie od normalnego toku wydobycia w dni wolne od
pracy (dla zakładu jako całości) istnieje
konieczność zatrudniania służb utrzymania ruchu. Szereg przepisów nakazuje pracodawcy zatrudnianie pracowników na niektórych stanowiskach
również w dni wolne dla zakładu jako
całości, tj. w soboty, niedziele i święta.
Można tu wskazać rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego
zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych
zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139,
poz. 1169 ze zmianami z 2006 r. Nr 124,
poz. 863):
– § 12 ust. 5 – „W dni wolne od pracy
stan wyrobisk oraz obiektów i urządzeń zakładu górniczego kontroluje się
w sposób ustalony przez kierownika
ruchu zakładu górniczego”.
– § 281 ust. 5 – „W dni wolne od pracy, na zmianie poprzedzającej obłożenie robót, zakres i częstotliwość kontroli wykonywanych przez metaniarzy
ustala kierownik ruchu zakładu górniczego”.
– § 307 ust. 1 – „Bieżące kontrole odmetanowania przeprowadza się raz na
dobę”.
Przywołać można też rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12
czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa
górniczego (Dz.U. z 2002 r. Nr 94, poz.
838, ze zm.):
– § 46 ust. 1 – „Mechanicy sprzętu ratowniczego w podziemnym zakładzie
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górniczym powinni być zatrudnieni
w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego na wszystkich zmianach, zarówno w dniach roboczych, jak i w
dniach wolnych od pracy”.
– § 47 ust. 1 – „ W wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny palne powinny
być utrzymywane zastępy ratownicze
dyżurujące stale na wszystkich zmianach w dniach pracy oraz w dniach
wolnych od pracy, z tym że w dniach
pracy na każdej zmianie powinny być
utrzymywane w wyrobiskach co najmniej dwa zastępy”.
Jest zatem bezsprzecznym faktem,
że utrzymanie ruchu zakładów górniczych wymaga na niektórych stanowiskach świadczenia pracy w soboty
i niedziele (co jest z góry wiadome
i przewidywalne). Tymczasem stosowane regulacje wprowadzają generalną zasadę (dotyczącą ogółu pracowników i stanowisk), że wszystkie soboty i
niedziele są dniami wolnymi od pracy.
Prowadzi to do niewłaściwej z punktu
widzenia przepisów prawa pracy sytuacji, gdy z góry wiadoma i przewidywalna praca w soboty i niedziele jest
organizowana i świadczona w ramach
godzin nadliczbowych, których pracodawca zgodnie z prawem pracy nie powinien planować.

Poszukiwanie przyczyn
Już na przełomie lat 2007/2008 w ramach prowadzonych kontroli z zakresu
czasu pracy w kopalniach węgla kamiennego podjęto kontrole w centralach trzech wymienionych spółek węglowych. Do wszystkich trzech spółek
skierowano wystąpienia wskazujące na
potrzebę dostosowania wewnętrznych
regulacji określających rozkład dni pracy w tygodniu do stanu faktycznego
związanego z wiadomymi i przewidywalnymi potrzebami organizowania
pracy na niektórych stanowiskach zakładów również w soboty, niedziele
i święta, z uwagi na wymagania tech-
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nologiczne oraz wymogi prawa geologicznego i górniczego.
Nie nastąpiły zmiany w wewnątrzzakładowych regulacjach prawnych,
wprowadzające takie rozkłady czasu
pracy, w których praca w soboty i niedziele byłaby ustalana w ramach planowania czasu pracy (w ramach innego rozkładu dni w średnio pięciodniowym tygodniu pracy), a nie w ramach
godzin nadliczbowych.
W wyniku prowadzonych wówczas
kontroli ustalono, i to nie uległo zmianie, że praca w soboty i niedziele jest
przez pracodawców branży górniczej
organizowana z następujących powodów:
1) prowadzenie wymaganej kontroli
stanu wyrobisk oraz obiektów i urządzeń zakładu górniczego, a także sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem
tej kontroli, stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie;
2) prowadzenie działań zapewniających ciągłość ruchu maszyn i urządzeń
zgodnie z wymogami przepisów, w tym
usuwanie awarii;
3) konieczność prowadzenia akcji
ratowniczej lub prac profilaktycznych
w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub usunięcia
awarii.
Tymczasem zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
(1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub
środowiska albo usunięcia awarii; (2)
szczególnych potrzeb pracodawcy.
W kopalniach katalog ten został rozszerzony i dotyczy potrzeb, którym nie
można przypisać charakteru szczególnego, wynikają one bowiem z normalnego (z góry wiadomego, przewidywalnego i planowanego) procesu technologicznego pracodawcy, np. kontrola stanu wyrobisk.
Pracownicy i przedstawiciele pracowników branży górniczej w rozmowach często podkreślają, że zjawisko

zatrudniania pracowników w soboty i
niedziele bez rekompensaty w postaci
dni wolnych w zamian jest bezpośrednim skutkiem wieloletniego obowiązywania przepisów dotyczących restrukturyzacji branży; począwszy od ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego
do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. W ramach tych przepisów odeszło z pracy wielu pracowników kopalń, a nowych nie zatrudniano. Ponadto w pewnym momencie zlikwidowano szkoły górnicze. Obecnie pomimo wznowienia przez spółki węglowe
naboru pracowników oraz ponownego
uruchomienia szkół zawodowych o
profilu górniczym występuje niedobór
kadr, zwłaszcza tych najbardziej doświadczonych. Wskazuje się, że faktyczny cykl uzyskiwania przez nowego pracownika kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego wymaganego w branży
jest na tyle długi, że luka pokoleniowa,
wynikająca z nieodnawiania zasobów
kadrowych, może być odczuwana
w branży jeszcze przez wiele lat.
Warto również wspomnieć o pewnych przyzwyczajeniach panujących
wśród załóg kopalń. Zjawiskiem powszechnym w branży jest to, że pracownicy postrzegają pracę w soboty i niedziele wyłącznie w kategoriach możliwości podwyższania swojego wynagrodzenia miesięcznego. Sprawę często
komplikuje to, że w regulacjach wewnątrzzakładowych branży występują
normy wskazujące, że praca w soboty
i niedziele jest podejmowana na zasadzie pełnej dobrowolności (na przykład
art. 14 ust. 4 Holdingowej Umowy Zbiorowej określa, że za pracę w niedziele,
w święta oraz dni wolne od pracy, podejmowaną na zasadach pełnej dobrowolności, niezależnie od udzielonego
dnia wolnego od pracy, przysługuje nie
mniej niż normalne wynagrodzenie).
Często to pracownik, którego prawo do
odpoczynku ma gwarantować zasada

średnio pięciodniowego tygodnia pracy, okazuje się stroną żywotnie zainteresowaną tym, aby kosztem naruszenia tej
zasady, rekompensatą za pracę w soboty i niedziele było wyłącznie wynagrodzenie z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Świadczenia te,
przy wielu dniach pracy w soboty i niedziele, stanowią często realne zwiększenie zarobków górnika, a walka o rekompensowanie tej pracy dniami wolnymi
w zamian bywa odbierana jako niezgodna z interesami finansowymi pracowników.

Zmiana polityki kadrowej
Zmiana tego stanu rzeczy nie jest
prostym zadaniem. Działania podejmowane przez inspektorów pracy, w
ramach kontroli czasu pracy, niewątpliwie miały duże znaczenie i duży wpływ
na poziom wiedzy o przepisach z zakresu czasu pracy (zwłaszcza wśród kadry zarządzającej średniego szczebla,
bezpośrednio organizującej i rozliczającej czas pracy) oraz na skalę występujących zjawisk. Niestety nie osiągnięto
stanu, który w pełni odpowiadałby wymaganiom prawa pracy lub przynajmniej pozwolił na stwierdzenie, że wyjątkowe naruszenia prawa są wyłącznie
skutkiem ludzkich błędów. Można jedynie mieć nadzieję, że zmiana polityki
kadrowej dostrzegana w branży górniczej w ostatnich latach, która wyraża
się w naborze nowych pracowników,
zacznie z biegiem czasu wpływać na
realną poprawę sytuacji w zakresie
przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy.
Przedmiotowa problematyka ma
również związek z wewnątrzzakładowymi regulacjami dotyczącymi czasu
pracy. Jak już wspomniano, wydane kilka lat temu wystąpienia wskazujące
pracodawcom potrzeby zmian w tym
zakresie nie zostały zrealizowane. Zagadnienie to wpisuje się w problematykę częstego braku porozumienia
między pracodawcami branży górni-

czej a działającymi u nich organizacjami związkowymi. Przykładowo w Kompanii Węglowej SA, niedawno obchodzącej jubileusz dziesięciolecia, do dziś
nie udało się pracodawcy opracować i
uzgodnić ze stroną związkową regulaminu pracy i faktycznie stosuje on regulaminy spółek węglowych, których
pracowników przejęła Kompania Węglowa SA w trybie art. 231 k.p. Nieco
podobna sytuacja panuje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA, gdzie choć
ustalono, że spółka jest pracodawcą
dla ogółu zatrudnionych pracowników,
a statusu tego nie mają jednostki organizacyjne (kopalnie), nadal stosowane
są kopalniane regulaminy pracy i nie
wypracowano jednego regulaminu
obejmującego wszystkie jednostki pracodawcy.
Pracodawcy w branży podkreślają, że
możliwość uzyskania porozumienia ze
stroną związkową utrudnia fakt, iż w
zakładach górniczych działa wiele organizacji związkowych, co w praktyce
nadaje ustaleniom charakter wielopodmiotowy. Ocena rzeczywistych
przyczyn jest jednak bardzo trudna
i wykracza poza kompetencje inspektorów pracy, gdyż wiązałaby się z oceną działania stron uzgadniających regulamin pracy bądź negocjujących
układ zbiorowy pracy (w obu spółkach
od lat trwają negocjacje w sprawie
układów zbiorowych pracy). Sytuacja
taka prowadzi do braku przejrzystości
wewnątrzzakładowych regulacji pracowniczych, a często nawet budzi poważne wątpliwości, czy dana regulacja
w ogóle obowiązuje. Nie ma możliwości dostosowania wewnętrznych regulacji z zakresu czasu pracy do wymogów prawa powszechnego.
Wszystkie przedstawione okoliczności bardzo utrudniają wprowadzenie
takich rozwiązań, które skutecznie wyeliminowałyby naruszenia przepisów
o czasie pracy.
nadinspektor Grzegorz Bilski
OIP Katowice

Fot. Dariusz Adamski
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Pamiątkową statuetkę „w dowód uznania za działalność na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i higieny pracy” z okazji 95-lecia inspekcji pracy
od organizatorów targów odebrała Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
Fot. A. Jaworski

Dariusz Sroga

Transport ładunków

Osprzęt do podnoszenia ładunków
Podczas prac związanych z podnoszeniem
i transportem ładunków wykorzystywane
są różne urządzenia służące do tego celu,
jednak nie wszystkie uznaje się za osprzęt
do podnoszenia.
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE wprowadziła nową
definicję, a zarazem ustanowiła nową kategorię maszyn:
osprzęt do podnoszenia. Poprzednia dyrektywa maszynowa
98/37/WE nie przewidywała kategorii maszyn służących do
podnoszenia ładunków – ta dyrektywa wskazuje zasadnicze
wymagania tylko dla zawiesi i ich elementów, takich jak hak
oczkowy, zacisk kabłąkowy, pierścień, śruba oczkowa.
Jak należy rozumieć definicję osprzętu do podnoszenia?
Osprzęt to urządzenie lub wyposażenie umieszczane najczęściej między elementem podtrzymującym maszyny podnoszącej (może to być np. hak) a ładunkiem bądź na samym ładunku, aby podtrzymać go podczas operacji podnoszenia.
To wielkość, rodzaj i kształt podnoszonego ładunku decydują o tym, w jaki sposób należy zaprojektować i wyprodukować osprzęt do podnoszenia, aby spełniał swoje przeznaczenie, m.in. w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Osprzętem do podnoszenia są również produkty wprowadzane niezależnie do obrotu, np. haki, szakle, liny, łańcuchy
oraz inne produkty przeznaczone do przymocowania do ładunków w celu podnoszenia. Jeśli producent zadeklaruje
inny cel zastosowania takiego produktu niż podnoszenie,
np. łańcuch zawieszony na słupkach drogowych uniemożliwiający przejście pieszego lub hak albo szakla służąca do
wieszania doniczek z kwiatkami, nie jest on wówczas osprzętem do podnoszenia. Takie elementy najczęściej można zakupić w hipermarketach budowlanych. Nie widnieje na nich
znak CE oraz oznakowanie wymagane normami zharmonizowanymi.
Oznakowanie na osprzęcie do podnoszenia zgodne z normami zharmonizowanymi serii, tj. PN-EN 1677, na przykład
dla haków stalowych kutych z zapadką do podnoszenia to:
(1) klasa haka 4 lub 8; (2) dopuszczalne obciążenie robocze
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oznakowane symbolem WLL podane np. w formie kodu; dla
dopuszczalnego obciążenia roboczego WLL 5 ton podaje się
kod 18. Do celów rozpoznawczych w zakresie kodowania
dopuszczalnego obciążenia roboczego WLL np. haków jest
wymagana znajomość tabel, która wskazuje właściwy kod
dla odpowiedniego, przypisanego dopuszczalnego obciążenia roboczego haka; (3) nazwa lub znak producenta haka,
najczęściej ze względu na ograniczoną powierzchnię na
haku znajdziemy znak producenta, a nie jego nazwę; (4)
wskazanie przedmiotowej normy.
Jeżeli produkt nie jest oznakowany znakiem CE lub oznaczeniami zgodnymi z normami zharmonizowanymi, to jest
to informacja, że nie jest to osprzęt do podnoszenia i nie
może być wykorzystywany do czynności związanych z podnoszeniem.

Osprzęt i nie osprzęt
Wyposażenie umieszczone między elementem podtrzymującym maszyny podnoszącej (najczęściej jest to hak) a ładunkiem uznaje się za osprzęt do podnoszenia, nawet jeżeli

Zawiesie próżniowe

Uchwyt do podnoszenia blach
w poziomie
dostarcza się je łącznie z maszyną podnoszącą lub ładunkiem. Za osprzęt do podnoszenia uznaje się również wyposażenie przeznaczone do użytkowania jako oddzielne zawiesie lub w różnych zestawach tworzonych przez użytkownika, na przykład w zawiesiu wielocięgnowym. Natomiast
elementy, które są przeznaczone do dołączenia do zawiesi i
które nie są przeznaczone do użytkowania jako odrębne elementy do podnoszenia, nie są uznawane za osprzęt do podnoszenia. Elementy te podlegają oznakowaniu zgodnie z
normami zharmonizowanymi. Oznakowanie np. łańcuchów
powinno zawierać: (1) znak fabryczny lub symbol wytwórcy
– te znaki powinny być wytłoczone, wklęsłe lub wypukłe, na
każdym co dwudziestym ogniwie lub na ogniwach w odstępach co 1 m, a ich wysokość powinna wynosić 2 mm lub 25%
nominalnej wielkości łańcucha; (2) klasę łańcucha – litera w
przypadku łańcucha dokładnego M, P, S, T, V lub liczba w
przypadku łańcucha średnio dokładnego 4, 5, 6, 8, 10; (3)
wielkość łańcucha, np. 10 x 30. Elementów podtrzymujących
maszyny do podnoszenia, np. haków, nie uznaje się za
osprzęt do podnoszenia.
Komitet ds. Maszyn opracował wykaz różnych kategorii
urządzeń stosowanych do podnoszenia. Wskazuje on, które
kategorie uznaje się za osprzęt do podnoszenia. Ma ułatwić
zinterpretowanie osprzętu do podnoszenia, dla którego stosujemy dyrektywę w sprawie maszyn, gdyż podlega zasadniczym wymaganiom w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Wykaz nie jest zamknięty.
Oprócz zawiesi linowych, łańcuchowych oraz z tworzyw
sztucznych do osprzętu do podnoszenia zaliczyć należy
również:
1. śruby i uszy transportowe służące do podnoszenia
ładunków, nawet jeśli zostały wprowadzone do obrotu niezależnie;
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2. okucia kątowe przeznaczone do wspawania do kontenerów ISO, natomiast sam kontener nie jest uznawany za
osprzęt do podnoszenia;
3. uchwyty do przenoszenia blach w pionie lub poziomie,
magnesowe i próżniowe zawiesia – tego rodzaju urządzenia,
jeżeli są na stałe połączone z maszyną służącą do podnoszenia ładunków, nie są uznawane za osprzęt do podnoszenia;
4. haki typu C, uchwyty szczękowe np. do podnoszenia beczek, trawersy, widły do podnoszenia – tego typu urządzeń
nie uznajemy za osprzęt do podnoszenia, jeśli są zamontowane na stałe w maszynie do podnoszenia.
Kategorie urządzeń, których nie zalicza się do osprzętu do
podnoszenia: wszelkiego rodzaju opakowania na ładunki
typu cargo, big bag i inne; kontenery na gruz i śmieci, kontenery ISO, pojemniki magazynowe. Dla tego typu urządzeń
stosuje się dyrektywę dotyczącą minimalnych wymagań w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401) § 73 stanowi, iż „zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z
maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny
być poddawane próbie obciążenia co najmniej raz w roku”.
Co to ma wspólnego z zasadniczymi wymaganiami dla
osprzętu do podnoszenia? Od kiedy zawiesia zostały umieszczone w dyrektywie maszynowej (w Polsce przepis obowiązuje od 1 maja 2004 r.), podlegają zasadniczym wymaga-
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i nie przewidują poddawania zawiesi próbie obciążenia raz
w roku. W normie PN-EN 818-6 zaleca się, aby osoba kompetentna dokonała badania szczegółowego zawiesi łańcuchowych w okresach nieprzekraczających 12 miesięcy. Zakres
tego badania określa producent zawiesia poprzez podanie
kryteriów jego zużycia. Zaleca się również, aby na budowie
był dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie
ostatniego przeglądu okresowego.
Nie dotyczy to takiej sytuacji, kiedy producent w instrukcji
podał, że zawiesie należy poddać próbie obciążeniowej.
W takim przypadku producent zawiesia musi podać wszystkie wytyczne do przeprowadzenia takiej próby obciążenia.
W związku z tym, zdaniem inspektora pracy, wymieniony paragraf w obecnym brzmieniu nie odpowiada przepisom stosowanym w dyrektywie maszynowej.
starszy inspektor Dariusz Sroga
OIP Katowice

Kontener na gruz

niom dla maszyn. Dla tych zawiesi, np. łańcuchowych, zostały ustanowione normy zharmonizowane.
W normach tych, serii PN-EN 818, uwzględniono wykonywanie m.in. prób obciążeniowych, czyli poddawanie zawiesi
łańcuchowych próbie obciążenia po wyprodukowaniu, a
przed wprowadzeniem do obrotu. Natomiast normy zharmonizowane wskazują zasady eksploatacji zawiesi łańcuchowych dla wszystkich użytkowników, również na budowie

Bibliografia:
1. Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/
42/WE w sprawie maszyn, wydanie drugie, czerwiec 2010 r.,
pod redakcją Iana Frasera (http://ec.europa.eu/enterprise/
sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42ec-2nd-201006_pl.pdf )
2. Directive 2006/42/EC. Classification of equipment used
for lifting loads with lifting machinery (http://ec.europa.eu
/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/classification_of_equipment_lifting_machinery_dec_2009_en.pdf )

Popularyzowanie wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych idei bezpieczeństwa pracy, wyrobienie
właściwych nawyków prawnych, przekazanie wiedzy umożliwiającej w nieodległej przyszłości świadome
uczestnictwo w rynku pracy jest celem ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, którego finał odbył się 8 kwietnia w Warszawie. Przedsięwzięcie
realizowane jest w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, we współpracy z Centralnym
Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

Wiedza,
która zaprocentuje
Dla 47 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z całej Polski to był wyjątkowy dzień. Spędzony w samym sercu stolicy, w Pałacu Kultury i Nauki, w rywalizacji o supernagrody,
do tego z absolutną wiarą w zwycięstwo.
Pytani o zagadnienia, z którymi przyszło im
się zmierzyć, odpowiadali krótko: trudne,
czasami zawiłe, ale na pewno przydatne.
Prawa pracy oraz bhp dotyczyły pytania konkursu PIP „Poznaj swoje prawa w pracy”, skierowanego do młodzieży ze
szkół ponadgimnazjalnych. Od pierwszego etapu szkolnego,
do którego w ubiegłym roku przystąpiło w kraju ponad sześć
tysięcy uczniów z 275 szkół, konkursowi dali się ponieść również nauczyciele i opiekunowie młodzieży, a także inspektorzy
pracy koordynujący przedsięwzięcie w ramach programu
edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Nadinspektor pracy
Ryszard Iwaniec z OIP w Krakowie mocno kibicował swoim

sługą nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w szkołach w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” i
łatwiej im było zachęcić uczniów i przygotować ich do konkursu. Inspektor dobrze zapamiętał rozgrywki na etapie
okręgowym, które odbywały się w krakowskiej siedzibie OIP,
bo jego zwycięzcy zdobyli najwyższą z możliwych liczbę
punktów, wykazując się nieprzeciętną wiedzą i nadzwyczajnym zaangażowaniem. Trójka pracowitych i ambitnych młodych ludzi pojechała do Warszawy.

Trawers
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z Małopolski, a ściślej z Limanowej, z Nowego Targu i z Krakowa. Gdy przed rokiem proponował szkołom rozpropagowanie tego konkursu wśród uczniów, nie liczył na tak duże zainteresowanie, głównie ze względu na tematykę, mało nośną
wśród młodzieży. Ku jego zaskoczeniu swój akces zgłosili
wówczas uczniowie z 13 szkół, co niewątpliwie było dużą za-
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Nauczycielka z Zespołu Szkół w Limanowej chwaliła swoich uczniów, ciesząc się z ich regionalnego sukcesu. Wspominała, że o bhp młodzież uczyła się, korzystając również ze
strony internetowej PIP, także z zamieszczonych tam wydawnictw. Do udziału w konkursie nie musiała ich specjalnie
przekonywać i tłumaczyć, bo w klasach technikum ekonomicznego i budowlanego mają przedmioty takie jak np. kadry i płace, na których uczą się zagadnień związanych z prawem pracy i bhp. W konkursie mogli się więc sprawdzić.

Lektura do poduszki
Sylwii Przyborskiej, jednej z uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych w Niećkowie koło Białegostoku, zaledwie kilkanaście minut zajęło rozwiązanie testu na etapie okręgowym,
za co uzyskała najwyższą notę. To dziewczyna z charakterem,
która nigdy nie odpuszcza, dlatego kodeks pracy był jej codzienną lekturą do poduszki. Z dumą mówiła o tym podczas
centralnych eliminacji Bożena Wysocka, opiekunka Sylwii i
nauczycielka ekonomii. Udział wielu uczniów w tym przedsięwzięciu przypisuje ona innowacyjnym metodom nauczania w szkole. Po zapoznaniu się z podstawową wiedzą z danej dziedziny uczniowie muszą ją wykorzystać w praktyce,
podczas tworzenia symulacji firmy. Wirtualnie, ale nie w oderwaniu od rzeczywistości, zatrudniają pracowników, udzielają urlopów, obliczają wynagrodzenia itd., przy tym w każdej
następnej klasie, w kolejnym roku wzrasta poziom trudności
zadania. Udział w konkursie jest więc dla nich kontynuacją
tego, co robią w szkole, a co sprawia im prawdziwą frajdę.
Wśród konkurencji mogą pokazać, co wiedzą i potrafią, resztę sprawdzą niedługo w życiu zawodowym.
Od lat z Zespołem Szkół Budowlanych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Lublinie współpracuje tamtejsza inspekcja pracy, organizując szkolenia i konkursy bhp. Zagadnienia
te od niedawna są też częścią różnych przedmiotów, np.
podstaw budownictwa. Jedna z nauczycielek tej szkoły Ża-
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neta Łopuszyńska towarzyszyła w Warszawie laureatce lubelskiego regionalnego etapu konkursu. Mówiła, że to świetny sposób na zainteresowanie młodych tą trudną problematyką, której znajomość już potrafią docenić, pracując w ramach praktyk, np. na budowach.
Wśród rywalizujących starszych nastolatków z Podkarpacia byli tacy, którzy musieli wstać o trzeciej rano, by na czas
zasiąść w konkursowych ławach Sali Broniewskiego w Pałacu
Kultury i Nauki. Ubrani jak na tę okoliczność przystało, sprawiali wrażenie bardzo przejętych i nieco zagubionych. Ich
emocje sięgnęły zenitu, gdy po ogłoszeniu wyników ogólnopolskiego finału konkursu okazało się, że będzie dogrywka.
Aż pięć osób z 47 zdobyło bowiem największą liczbę punktów. Po przerwie ponownie zasiedli do rozwiązywania następnych zadań, decydujących o kolejności na podium. Trzymała za nich kciuki Barbara Czarnek, nadinspektor pracy z
OIP w Rzeszowie, inspekcyjna koordynator. Aż 16 szkół z
tego okręgu włączyło się do projektu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dużej liczbie uczniów, którzy wzięli udział
już w pierwszym etapie konkursu. Oni coraz częściej, pracu-

jąc już dorywczo, sami na własnej skórze
przekonują się, że rzeczywistość bywa drapieżna, a wtedy lepiej wiedzieć, by nie stracić.

Na plantacji umowa sezonowa
Zapytany o stopień trudności 50 pytań testu
etapu centralnego konkursu z prawa pracy i
bhp, z tego dwudziestu o podwyższonym poziomie trudności, Adrian Grzebiela z Piątkowic, uczeń Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Opolu, z rozbrajającą nonszalancją odpowiedział, że były łatwe. Za chwilę jednak dodał,
że pięć zadań układanych przez inspektorów
pracy sprawiło mu jednak trudność, a szczególnie to dotyczące kubatury pomieszczeń
przy pracy stałej. Czekając na końcowe wyniki,
z przejęciem mówił o wysokim poziomie konkursu i świetnym przygotowaniu wszystkich
jego uczestników. Snuł też plany przejęcia po

W finale konkursu znaleźli się także: Andrzej Olejarz (Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli), Dominika Zawierucha (Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej),
Milena Marciniak (Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku), Krystian Kowalski (Zespół Szkół Zawodowych – Technikum nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju) oraz Dominik Terakowski
(Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach).

rodzicach plantacji ogrodniczej, gdy za rok ukończy technikum w klasie agrobiznesowej. Wtedy w praktyce wykorzysta
swoją wiedzę, na przykład to, że na plantacji trzeba zatrudniać
ludzi na umowę sezonową, że może tam też przyjść inspektor
pracy na kontrolę.
Bardzo ciekawie wyglądały wyniki regionalnego etapu
konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj
swoje prawa w pracy” w łódzkim inspektoracie pracy. Tam
wśród trzech finalistów znalazły się dwie dziewczyny z tej samej szkoły. To jest rewelacyjna młodzież, podkreślał nadinspektor pracy Dariusz Borowiecki, koordynator przedsięwzięcia OIP w Łodzi. Twierdzi, że znakomicie sprawdził się tu
pomysł zaangażowania uczniów właśnie poprzez konkursy,
bo są one świetnym bodźcem do zainteresowania ich tematyką bhp i prawa pracy. Ważny przy tym jest odbiór przez
młodzież samej inspekcji, która będzie im się dobrze kojarzyła jako przyszłym pracownikom czy pracodawcom.
Agnieszka Zarychta, uczennica pierwszej klasy Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Kielcach, długo będzie pamiętała
konkursową rywalizację przygotowaną przez PIP, bo ją wygrała, zdobywając najwięcej punktów w centralnej dogrywce. Bardzo nieśmiałej i filigranowej dziewczynie trudno było
w to uwierzyć, nawet gdy przyjmowała gratulacje od Małgorzaty Kwiatkowskiej, zastępcy głównego inspektora pracy,
która mówiła o dużym wysiłku, jaki młodzież włożyła w przygotowania do konkursowych zmagań. To na pewno zaprocentuje w ich przyszłym życiu zawodowym.
Beata Pietruszka-Śliwińska
Fot. Andrzej Jaworski
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liśmy go, kierując się ponadto tym, jak rozumieją rolę i zadania inspekcji pracy, jej misję, której istota tkwi także w pomaganiu innym.

Na 95-lecie inspekcji pracy
Zapytana o największy sukces zawodowy, bez wahania mówi o pracownikach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, bo to dzięki nim okręg należy
do najlepszych w Polsce. Oni są jego potęgą, bez ich
wsparcia nie potrafiłaby funkcjonować. Dają jej siłę
w trudnych sytuacjach, zwłaszcza gdy coś im się
udaje. Z takimi ludźmi chce się żyć i pracować, podkreśla z dumą Stanisława Elżbieta Ziółkowska,
okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, z którą rozmawiała Beata Pietruszka-Śliwińska.

Potęga
tkwi w ludziach
Miałam pewien problem, jak panią przedstawić czytelnikom: Elżbieta czy Stanisława Ziółkowska?
Stanisława to imię, jakie sama sobie przyniosłam w dniu
moich urodzin, jednak dla przyjaciół, znajomych i współpracowników zawsze jestem Elą. To moje drugie imię.
Wczoraj była pani w komisji, która wybierała kandydata na przyszłego inspektora pracy. Jak wyglądała rekrutacja i czym różniła się od tej sprzed wielu lat, gdy to pani
starała się o etat w inspekcji?
Przede wszystkim, gdy ja zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną do inspekcji w Poznaniu w 1986 roku, to w
pierwszej kolejności musiałam napisać pracę na temat zagrożeń w przemyśle lekkim i rozwiązań im zapobiegających.
Znałam to środowisko i specyfikę pracy, bo miałam już siedmioletnie doświadczenie w branży, pracując w Zakładach
Przemysłu Odzieżowego „Polanex” w Koninie. Zakład fundował mi w trakcie studiów stypendium, które byłam zobowiązana odpracować. Zadanie egzaminacyjne nie sprawiło mi
więc kłopotu i zostało dobrze ocenione przez komisję, której
przychylność, życzliwość, niemal rodzinne ciepło pamiętam
do dziś. Przedstawiono mi propozycję pracy odpowiedzialnej, wymagającej szybkich i stanowczych decyzji, za którymi
idą określone działania. Nie przeraziło mnie to, gdyż już wtedy kierowałam grupą 150 pracowników, za których byłam
odpowiedzialna, a materialnie odpowiadałam za efekty produkcji, za jej jakość. Dzięki pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym wiele się nauczyłam, przede wszystkim tego, że
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z ludźmi zawsze trzeba rozmawiać, bo to prowadzi do porozumienia i pozwala uniknąć konfliktów.
Jeśli chodzi o wczorajszą rekrutację w naszym okręgu, to
przyznam, że kandydatom przyglądaliśmy się z przyjemnością. Były to osoby z wykształceniem technicznym, szukaliśmy bowiem inżynierów mechaników maszyn i urządzeń.
Wszyscy mieli doświadczenie zawodowe, również związane
z kierowaniem pracownikami. Wybór nie był łatwy. Dokona-
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tetu Wyższych Inspektorów Pracy. Oni wówczas oceniali
PIP. Jak to wypadło?
Przygotowywaliśmy się do tej kontroli, choć dla pracodawcy była ona niezapowiedziana. Nie mogło być inaczej, bo inspektorzy reprezentujący SLIC szybko by się zorientowali.
Wszystko wypadło tym bardziej naturalnie, że w jednym
z zaproponowanych zakładów nie przeprowadzono kontroli, bo nie było przedstawicieli pracodawcy. Docelowo więc
w obecności inspektorów z Cypru i Malty kontrolowaliśmy
zakład, na który wpłynęła skarga do inspekcji. To doświadczenie potraktowaliśmy jako dobry sposób przekazania in-

Czy w ten sposób myślała pani, idąc na swoją pierwszą
kontrolę?
Na pierwsze kontrole chodziłam wspólnie z Andrzejem
Męczyńskim, kierownikiem ówczesnego Biura Terenowego
PIP w Koninie. Zapamiętałam je dobrze, bo nagle znalazłam
się w odwrotnej roli niż dotychczas. Z osoby kontrolowanej
stałam się kontrolującą i to było bardzo cenne doświadczenie, które pozwoliło mi lepiej rozumieć
nie tylko ówczesne realia w zakładach,
W naszym zawodzie bardzo ważna jest specjalizacja, by inspekale także patrzeć na nie z punktu widzetor pracy nadążał za wszelkimi zmianami w prawie, w technice,
nia pracowników i pracodawców. Później było to niezwykle pomocne w wynowych technologiach itd. Tej wiedzy nie może pozyskiwać od
pełnianiu owej misji pomagania innym,
pracodawcy, bo dla niego musi być fachowcem, autorytetem.
także tym pracodawcom, którzy nie zawsze przestrzegają prawo pracy czy
bhp. Przejawia się ona w zdecydowanej postawie bez- formacji o mechanizmach i metodach pracy polskiego inwzględnej realizacji uprawnień nadzorczo-kontrolnych in- spektora pracy i w ogóle inspekcji pracy w Polsce, o tym, na
spekcji pracy, w tym stosowaniu sankcji, jednak zawsze ade- ile działalność nadzorczo-kontrolna i prewencyjna przekłakwatnych do stwierdzonych nieprawidłowości.
dają się na skuteczność i efektywność urzędu. Myślę, że to się
Pierwszą samodzielną kontrolę przeprowadziłam w zakła- udało.
dzie kaletniczym Asko w Ostrowie Wielkopolskim. Na początku miałam pewne obawy związane z nową dla mnie sytuacją,
Czy w trakcie wielu lat inspektorskich kontroli zetknęale tylko do momentu przekroczenia jego bramy. Nie stwier- ła się pani z pracodawcą, który mimo transformacji
dziłam tam nieprawidłowości, za które musiałabym ukarać ustrojowo-gospodarczej i zmian technologicznych popracodawcę. Zgoła inaczej bywało w tamtych czasach na bu- został wzorem pracodawcy?
dowach. Pamiętam, że nierzadko zdarzało mi się wstrzymyMoże to dziwnie zabrzmi, ale przez te blisko trzy dekady
wać poszczególne prace wraz z przemieszczaniem się po pla- zetknęłam się z wieloma takimi pracodawcami, wśród nich
cu budowy. Kiedyś 80-osobową grupę pracowników musiano jest na przykład Sanitec Koło, zakłady wyrobów sanitarnych
w końcu skierować do innej pracy. Na tej budowie było tak w Kole. Gdy dawno temu trafiłam tam po raz pierwszy, zowiele nieprawidłowości, że nie sposób było ją opuścić bez baczyłam bardzo trudne warunki pracy, np. przy ręcznych
udokumentowania tego w protokole oraz wydania decyzji pracach związanych z dźwiganiem armatury, jeszcze przed
wstrzymujących pracę do czasu ich usunięcia. Były to czasy, jej wypaleniem w piecach, przy bardzo ciężkiej pracy zakiedy protokoły pisaliśmy odręcznie. W takich sytuacjach, gdy trudniano kobiety. To było zdecydowanie ponad ich siły.
zagrożone jest zdrowie i życie pracownika, bardzo ważna jest Widziałam też inne nieprawidłowości, które w ówczesnym
zdecydowana i szybka reakcja inspektora pracy. Dużą radość systemie polityczno-gospodarczym były codziennością.
odczuwałam, gdy podczas rekontroli stwierdzałam radykalną Jednak na początku lat 90. zakład uległ przekształceniom,
poprawę warunków pracy. To przynosiło mi zawsze satysfak- powstały m.in. nowe zautomatyzowane linie produkcyjne,
cję, najbardziej z tego, że dzięki moim działaniom być może dzięki którym zmniejszono zagrożenia na stanowiskach
nie doszło do wypadku przy pracy i, choć może to zabrzmi pa- pracy, ograniczono transport ręczny, ograniczono do minitetycznie, że ludzie wrócili po pracy cali i zdrowi do swoich ro- mum czynniki szkodliwe w środowisku pracy. W przeszłości
dzin; że ktoś odzyskał wynagrodzenie, a nie miał pieniędzy na Sanitec był przez jakiś czas pod szczególnym nadzorem inprzysłowiową kromkę chleba.
spekcji pracy, dziś dobrze funkcjonuje w poszanowaniu
przepisów prawa pracy.
Całkiem niedawno role, o których pani wspominała,
znowu w pewnym sensie odwróciły się, gdy jednej z inGdy spogląda pani za siebie, do początków kontrolospektorskich kontroli w OIP w Poznaniu przyglądali się wania, to jak widzi pani inspekcję w porównaniu z dziinspektorzy z państw Unii Europejskiej, z ramienia Komi- siejszą?
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Gdy zaczynałam pracę jeszcze przed transformacją, to
przede wszystkim kontrole prowadzone były w środowisku,
które znało i stosowało przepisy prawa pracy oraz bhp, z

ło się żadnego z nich uratować, więc człowiek na progu życia
został kaleką. Pracodawca w ogóle nie zgłosił tego wypadku,
dowiedzieliśmy się o nim dopiero po upływie dwóch miesiący od opiekuna praktycznej nauki zawodu, który prowadził zajęcia w szkole, do
Dziś warunki, w których inspektorzy przeprowadzają kontrole,
której chłopak chodził. Wina leżała całsą bardzo trudne, bo rzadko mamy do czynienia z pracodawcą,
kowicie po stronie pracodawcy, bo nie
który jest dla nas partnerem i rozumie, że działamy także w jego
powinien był zlecać wykonania tej pracy
interesie, sprzyjamy mu. Ponad 30 proc. kontroli jest pokłosiem
młodocianemu bez nadzoru i właściweskarg, co oznacza, że często mamy do czynienia z pracodawcą,
go stanu technicznego maszyny. Ukarałam pracodawcę karą odpowiednią do
który łamie przepisy, naraża swoich pracowników, działa na ich
wykroczenia, dla mnie absolutnie nieszkodę, np. kredytuje się ich wynagrodzeniem. Dlatego musimy
współmierną do tego, co się stało. Najdbać o własne środowisko zawodowe i tworzyć takie mechanigorsza jednak w tym wszystkim była
zmy, żeby łatwiej było realizować przesłanie tego zawodu.
lekceważąca postawa pracodawcy, na
którym to tragiczne, zawinione przez
czym obecnie w zakładach różnie bywa. Inspektor mógł niego zdarzenie nie zrobiło większego wrażenia i do czasu
wchodzić do nich o każdej porze dnia i nocy, dzisiaj poza rozpoczęcia kontroli nie powołał zespołu powypadkowego.
szczególnymi przypadkami musimy przedstawić pracodawcy upoważnienia do kontroli, co już na samym początku barPamięta pani moment, gdy przed laty zaproponowano
dzo ją utrudnia i komplikuje. Wówczas było dużo olbrzymich pani stanowisko zastępcy okręgowego inspektora pracy
zakładów – kombinatów, dziś w znakomitej większości, bo aż w Poznaniu, a po kilku latach – szefa okręgu? Co pani
w 83 proc., mamy do czynienia z małymi pracodawcami, któ- wtedy czuła?
rzy często wykonują prace w charakterze podwykonawców,
Byłam zaskoczona i przerażona. Patrzyłam w przyszłość jak
działając na granicy nie tylko opłacalności, ale i bezpieczeń- w niewiadomą. Wtedy byłam inspektorem pracy Oddziału w
stwa. Kiedyś były np. obowiązkowe przeglądy stanowisk pra- Koninie i nie wiedziałam, na ile środowisko kolegów z Poznacy, które pozwalały na bieżąco wychwytywać pewne niepra- nia będzie chciało wykonywać moje polecenia. Dziś mogę
widłowości, teraz już tego nie ma. Niegdyś w każdym zakła- powiedzieć, że to się powiodło. Bardzo doceniam, że wówdzie był społeczny inspektor pracy i prężnie działały związki czas znalazłam zrozumienie wśród zespołu, który z uznazawodowe, w których zastanawiano się na przykład, jak po- niem patrzył na to, jak udaje mi się zafascynować tą pracą
prawić warunki pracy; pod tym kątem zakłady tworzyły spe- młodych inspektorów. Oni nie mieli jeszcze doświadczenia,
cjalne plany poprawy. W trakcie kontroli mogliśmy ocenić, co ale byli bardzo kreatywni i aktywni, a przy tym efektywni.
z nich już wdrożono, a czego jeszcze nie. Obecnie w małych Trudno tu może mówić o sukcesach, bo przecież doprowazakładach w zdecydowanej większości nie ma już związków dzali tylko do stanu zgodnego z prawem, ale ja tak właśnie
zawodowych.
ich pracę odbierałam i traktowałam, czego odzwierciedleTo wszystko niestety nie ułatwia dziś pracy inspektorowi, niem były nagrody. To forma podziękowania i docenienia ich
który wciąż jest dociążany nowymi obowiązkami. Za tym pracy. Każdy z pracowników okręgu wie, że zawsze może do
niestety od kilku lat nie idą podwyżki płac, co może dopro- mnie przyjść ze swoim problemem i porozmawiać, tak jak
wadzić do tego, że młodzi, świetnie wykształceni inspekto- wie, że dużo wymagam, ale w pierwszej kolejności od siebie.
rzy pracy będą odchodzić; tego należy się obawiać.
Wiedzą też, że jeśli mnie przekonają do swoich racji, to nie
będę upierać się przy swoim tylko z poczucia bycia szefem.
Wpływ na tego typu decyzje mogą mieć obciążenia
związane np. z badaniem wypadków przy pracy. ZastaOIP w Poznaniu należy do czołówki. Czemu to zawdzięnawiała się pani kiedykolwiek, czy nie zmienić pracy?
cza?
Ja nie, ale wiem, że każdy badany wypadek powoduje poZdecydowanie ludziom, wartości jego pracowników.
ruszenie, nawet u osób z najtwardszym charakterem. Nieraz Wszystko od nich zależy, począwszy od budowania atmosfewidziałam łzy, gdy inspektorzy pracy prowadzili dochodzenie ry w pracy, po ich rozumienie misji, którą mają do wypełniepowypadkowe. Myśli i odczucia związane z tymi tragediami nia. Jako kierownictwo musimy dbać o to, żeby ta praca mopozostają w nas do końca życia. Sama pamiętam, jak bada- gła być rzetelnie wykonywana, żeby dawała satysfakcję i połam wypadek, któremu uległ młodociany pracownik. Stracił czucie przynależności do tego środowiska.
na pilarce tarczowej trzy palce prawej ręki. Lekarzom nie udaDziękuję za rozmowę.
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Ze wspomnień inspektora pracy
„Od chwili ogłoszenia dekretu powstawały stopniowo Inspektoraty Pracy w całej Polsce. Państwo zostało podzielone
na 12 okręgów, odpowiadających terytorjalnie województwom. Jedynie mało uprzemysłowione wschodnie okręgi
obejmowały po dwa województwa (okrąg V lubelskie i wołyńskie, okrąg VI białostockie i poleskie, okrąg VIII lwowskie i
tarnopolskie, okrąg XII wileńskie i nowogrodzkie). Warszawa
zaś została wyodrębniona jako okręg I, który przez pierwsze
lata istnienia Inspekcji mieścił się w gmachu Ministerstwa.
Każdy okrąg został podzielony na 4-8 obwodów z obwodowymi inspektorami pracy na czele. Obwodowi inspektorzy mieli całkowitą samodzielność i swobodę działania na terytorjum swojego obwodu.
Zwolna wszakże ustrój Inspekcji Pracy uległ zasadniczej
zmianie, stał się ściśle centralistyczny. Hierarchja urzędnicza
zastąpiła dawną równość koleżeńską: główny inspektor pracy, zwierzchnik Inspekcji w całej Polsce i bezpośredni przełożony okręgowych inspektorów, zależny bezpośrednio od Ministra, podporządkował okręgowym inspektorom obwodowych. Najstarszy dawniej między równymi, okręgowy inspektor pracy stał się przełożoną służbowo władzą inspektorów obwodowych. Obwodowi inspektorzy pracy otrzymali
do pomocy podinspektorów, zależnych od nich służbowo.
Do zadań specjalnych w zakresie higjeny przemysłowej powołani zostali podinspektorzy lekarze, zależni od okręgowych inspektorów, choć otrzymywali dyspozycje od obwodowych, na których terenie wykonywali swą pracę. Ponad to
dekret przewidywał organy kolegjalne oraz mężów zaufania
robotników, czynnych w charakterze asystentów.
Ustawa o inspekcji pracy oparta jest na tych samych podstawach co i dekret, wprowadziła nieznaczne tylko różnice w
sposobie urzędowania i trybie postępowania inspektorów
pracy.
Natomiast samo życie powojenne narzuciło inspektorom
pracy pewne dziedziny pracy, które zasadniczo nie były
przewidziane w dekrecie.
Polscy inspektorzy pracy w przeciwieństwie do zachodnio-europejskich swych kolegów zmuszeni zostali do pełnienia prócz obowiązków ściśle inspekcyjnych również pracy
rozjemczej w zatargach pomiędzy pracodawcami i pracownikami.
W pierwszych latach powstania Polski praca ta obarczała inspektora pracą ponad miarę i odciągała go od istotnych jego
obowiązków. Obwodowy inspektor pracy pośredniczył w zatargach na terenie swego obwodu, okręgowy – w zatargach,
które przekraczały granice terytorjalne obwodów, dotyczyły
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np. fabryk tego samego przemysłu, mieszczących się w rozmaitych punktach Warszawy, podlegających więc nie jednemu, a paru obwodowym inspektorom. Główny inspektor
obejmował przewodnictwo w ważniejszych zatargach, zagrażających bezrobociem nieomal w całym kraju, oraz w zatargach, przekraczających terytorium jednego okręgu, np. zatargi w przemyśle włókienniczym, obejmujące zwykle Łódź, Białystok, Warszawę i t.p. ośrodki przemysłu włókienniczego.
Najistotniejsze zadania inspektorów – nadzór nad bezpieczeństwem i higjeną przy pracy oraz nad stosowaniem przepisów ustawodawstwa ochronnego i t.d. w zakładach, zatrudniających robotników – spoczywały na barkach obwodowych inspektorów pracy.
Praca pierwszych inspektorów pracy była nie tylko odpowiedzialna, ale trudna i ciężka. Pracowali oni z zapałem i z zaparciem się siebie, bez wytchnienia, więcej i wytrwalej niż pozwalały im na to siły, a jednocześnie niskie uposażenie inspektorów przy wysokich kwalifikacjach, jakie były od nich wymagane, sprawiały, że tylko ci z pośród inżynierów wytrwali na
swych stanowiskach, którzy pracowali z zamiłowania, ciężkie
więc warunki materjalne nie zmusiły ich do ucieczki na otwierające się lukratywne stanowiska w przemyśle.
W pierwszych kadrach inspektorów znaleźli się przedwojenni działacze socjalistyczni i rewolucyjni, starzy bojowcy,
romantycy i entuzjaści wszelkiego autoramentu. Byli i ludzie
o wieloletnim stażu tej pracy, po przebytem więzieniu i katordze.
Ludzie ci w początku rzeczywistości polskiej czuli się jeszcze tak nieodwołalnie zżyci ze środowiskiem robotniczem, z
przekonaniem o kierowniczej, doniosłej roli proletarjatu w
organizowaniu przyszłych form życia zbiorowego, że służba
przy ochronie pracy, zdrowia i bezpieczeństwa robotnika w
warsztatach pracy oraz pełna zapału praca rozjemcza przy
zmaganiu się klasy robotniczej z kapitałem uczuciowo nawiązywały się do celów i zadań całego ich życia, była jakby
przedłużeniem dawnej działalności ideowców, gotowych do
wszelkich poświęceń, ofiar i wysiłków stworzyła ten fundament, na którym nie tylko bazował się gmach inspekcji, ale
i dalsza jego rozbudowa.
I nic dziwnego. Inspekcja wchłonęła w siebie to, co stanowiło najcenniejszą właściwość ówczesnego społeczeństwa:
niezłomną wolę, walczenie ze wszystkim, co było złe i głęboką wiarę w lepsze jutro.”
Maria Kirstowa
(fragment z książki H. Krahelskiej, M. Kirstowej i S. Wolskiego,
Ze wspomnień inspektora pracy, Warszawa 1936, s. 42-45)

29

Wspomniał pan, że liczba programów prewencyjnych
powinna być jak największa. Przypuszczam, że wielu
prewencjonistów nie zgodzi się z tym stwierdzeniem,
powołując się na argument jakości, a nie ilości.
Jak największa ich liczba tłumaczy się choćby trwałością
pozytywistycznego wymiaru tego działania, które pozostawia rezultaty. Mając jednak świadomość ograniczeń, na
przykład kadrowych, też uważam, że jakość jest decydująca.
W ubiegłym roku na terenie OIP-u w Lublinie realizowaliśmy
aż 14 tematów prewencyjnych, z czego dwa własne, dotyczące mobbingu i stresu. Obok wspomnianej działalności
dla rolników, która moim zdaniem dobrze na nich oddziałuje, świetnie rozwinęła się na naszym terenie również prewencja skierowana do ludzi młodych. Myślę tu o programach „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” czy „Kultura
bezpieczeństwa”. Coraz więcej szkół i nauczycieli chce z nami
współpracować i czasami musimy nawet wprowadzać pewne ograniczenia. Na bieżąco do okręgu wpływają wnioski o
zorganizowanie dnia otwartego z PIP w danej szkole czy na
uczelni.

Bez wskazywania
palcem
Z Adamem Derzą, nadinspektorem pracy
kierującym Sekcją Promocji i Prewencji
w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Lublinie,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Zdania inspektorów pracy na temat działalności prewencyjnej są podzielone. Wielu z nich chce się nią zajmować i mogłaby to robić, ale przeszkodą jest duża liczba
kontroli, które muszą przeprowadzić, bo są z nich rozliczani. Jak pan to widzi jako czynny inspektor jednocześnie koordynujący działania prewencyjne?
Stawianie na prewencję jest dobrym kierunkiem, w jakim
idzie inspekcja pracy w Polsce, bo chodzi tu przecież o edukowanie społeczeństwa. Dlatego powinno być jak najwięcej
programów prewencyjnych, a za tym oczywiście powinny
iść środki finansowe i osobowe, zabezpieczające ich realizację. Jednak punktem wyjścia, według mnie, powinno być jasne stanowisko urzędu co do priorytetu działań uwzględniających również prewencję. Kolejnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie kadry, gdyż większość obecnych inspektorów pracy była uczona głównie prowadzenia kontroli
i wydawania środków nadzorczych, karania. Myślę, że 90
proc. ludzi w inspekcji tak właśnie działa i ich naprawdę ciężko przekonać do prewencji.
Chce pan powiedzieć, że inspekcja powinna zmiany
w prewencji zacząć od siebie?
Tak, od uczenia prewencji już na etapie aplikacji inspektorskiej, przy założeniu odpowiednich proporcji naszych działań, np. 70 proc. na kontrole, a pozostałe 30 to właśnie prewencja. Wówczas mogliby się nią zajmować wszyscy inspektorzy pracy, a nie tylko wyspecjalizowane sekcje, tak jak teraz. Uwzględniając to, należałoby więc dokonać korekty
czynności kontrolnych, które muszą być jasno określone. Jeśli tego nie będzie, to jestem przekonany, że inspektorzy pracy nadal będą woleli kontrolować, nadzorować i wydawać
środki prawne, a nie uczyć i wyjaśniać. I nie będzie to wynikało ze złej woli czy niechęci, lecz z tego, że są rozliczani właśnie z przeprowadzonych kontroli. To w mojej ocenie najbardziej blokuje działalność prewencyjną inspekcji pracy.
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Czym zatem można wytłumaczyć fakt, że już teraz są
okręgi, w tym lubelski, które mogą się chwalić dobrymi
wynikami prewencji?
Myślę, że najwięcej zależy tu od dobrej woli i zrozumienia
kierownictwa oraz nadinspektorów pracy w poszczególnych
okręgach. Aktywność prewencyjna jest większa i przynosi
efekty tam, gdzie jest przyzwolenie na różne pomysły prewencyjne, zawsze jednak jest to warunkowane wywiązaniem się z przeprowadzonych kontroli. A więc znowu powraca tu kwestia rozwiązań systemowych. Warto się nad nimi
pochylić, by nie zaprzepaścić potencjału, jaki drzemie w pracownikach, głównie tych młodszych. W lubelskim okręgu
stanowią oni znakomitą większość sekcji prewencji i promocji, którą kilka lat temu organizowałem. Potrafią wykreować
dobry i nowoczesny sposób działania programu, mocno się
angażują w jego realizację. Widzę pasję, z jaką działają. Dlatego wolę współpracować z nimi niż z doświadczonymi pracownikami, którzy często działają rutynowo. Ich muszę namawiać i przekonywać, zaangażowani robią prewencję bez
wskazywania palcem.
W różnych okręgach słyszę, że wcale nie jest łatwo
przekonać pracodawców do udziału w programach prewencyjnych PIP. Od czego to zależy?
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W czym tkwi sedno tego przedsięwzięcia?
Jakiś czas temu przyjęliśmy tę formułę opartą na kilku elementach. Organizujemy różne pokazy sprzętu, np. dla
uczniów szkół budowlanych montaż rusztowań, prowadzimy wykłady, dyskusje, przeprowadzamy konkursy, także
sportowe z wykorzystaniem np. ścieżek rowerowych. To się
udaje także dlatego, że do współpracy zapraszamy włodarzy
miast i gmin, starostów, straż pożarną czy policję. Zgłaszają
się do nas także firmy komercyjne, które chcą prezentować
swoje produkty, takie jak sprzęt ochrony indywidualnej, z
którego już za chwilę ci młodzi ludzie będą korzystali, a więc
będą także ich nabywcami. Dzięki tej różnorodności form,
dialogowi, wykorzystaniu multimediów, rozmaitych gadże-

Wiele zależy od specyfiki danego regionu. Na rolniczej Lubelszczyźnie jest niewiele zakładów przemysłowych, a więc i
stosunkowo mało jest odbiorców np. programu maszynowego. Ograniczona liczba firm przemysłowych wyczerpuje
się już po kilku latach funkcjonowania danego programu. Są
oczywiście tacy pracodawcy, którzy odmawiają udziału w
programach prewencyjnych PIP. Bywa, że w ogóle nie odpowiadają na zaproszenia wysyłane pocztą, dopiero kolejne teleBoli mnie, gdy w ślad za skargą dotyczącą np. świadectwa pracy na
fony i monity z naszej strony
kontrolę wysyłamy inspektora pracy, który jest fachowcem wyspecjalimobilizują ich do działania, barzowanym w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Przecież on
dziej z obawy niż z przekonania.
mógłby w tym czasie uratować komuś życie, wydając decyzję na załoWarto wtedy szczególnie przyżenie osłony lub działając prewencyjnie i tłumacząc ludziom, jak się
łożyć się do pracy, by zmienić
podejście pracodawcy. To się
ustrzec wypadku. Takich problemów nie mają inne europejskie inspekzwykle udaje; tak jak i działania
cje, skupione wyłącznie na technicznym bezpieczeństwie pracy. Być
skierowane do rolników. Z racji
może powinniśmy przyjąć właśnie ten model, co również oznaczałoby
uwarunkowania rolniczego w
zmiany systemowe. Nie wiem tylko, czy z tego rozwiązania byliby zaregionie znacznie więcej robidowoleni partnerzy społeczni, np. związki zawodowe.
my w prewencji adresowanej
do tej grupy jej odbiorców. Zauważamy, że rolnicy oczekują nas i dobrze reagują na wizy- tów i wydawnictw udało nam się dotrzeć do młodego, lecz
tacje prac polowych, gospodarstw rolnych, a także szkolenia, wymagającego odbiorcy, zainteresować go. On, świetnie się
spotkania i konkursy dla dzieci.
bawiąc, zdobywa cenną wiedzę; to jest warte każdych pie-
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niędzy i naszego wysiłku, który jest naprawdę duży, a widoczny tylko w niewielkiej części, już na finiszu danego programu prewencyjnego. Znakomita część tej pracy to logistyka, zupełnie niewymierna na tym etapie. Jestem przekonany
o słuszności angażowania się w taką prewencję, bo jeżeli
przykładowo spotkania dla 300 osób będą nas kosztowały w
sumie 2 tys. zł, a dzięki nim w przyszłości uratujemy rękę,
zdrowie czy może nawet życie choćby jednej osoby, to taka
akcja ma głęboki sens.
Mówi pan o sprawdzonych programach prewencyjnych, a jak w lubelskim okręgu mierzycie się z tymi zu-

O prawie pracy inaczej

pełnie nowymi, dotykającymi kwestii wciąż mało jeszcze
znanych, jak np. nanotechnologie?
Przyznam, że to było jak chodzenie po omacku. By zasięgnąć jakichkolwiek informacji, w pierwszej kolejności zwróciłem się do przedstawicieli wyższych uczelni, do urzędu statystycznego, ale tak naprawdę nigdzie nie uzyskałem nic
miarodajnego. Jeszcze większy problem miałem z dotarciem
do firm, których dotyczy kwestia nanotechnologii. Myślę, że
ten temat pozostanie otwarty na najbliższe lata i to nie tylko
dla inspekcji pracy.

W reprezentacyjnej sali
Urzędu Miasta w Zamościu
odbyła się 9 kwietnia br.
konferencja naukowa „Relacje międzyludzkie w środowisku pracy na tle nauki
papieża Jana Pawła II”. Okazją do podjęcia tej tematyki była zbliżająca się kanonizacja papieża Polaka.

Dziękuję za rozmowę.

II Rajd Motocyklowy Klubu Motocyklowego MOTO IP
Szanowne Koleżanki i Koledzy, w imieniu Zarządu Klubu Motocyklowego MOTO IP serdecznie zapraszamy na II Rajd Motocyklowy do malowniczej krainy Gór Sowich, który odbędzie się
w dniach 12-15 czerwca 2014 r.
W programie rajdu wspólne przejażdżki motocyklowe, w tym zwiedzanie prześlicznych zamków, muzeów i innych okolicznych, wartych obejrzenia obiektów. Wieczory spędzać będziemy w gronie miłośników
motocykli, podczas których uczestnicy podzielą się osiągnięciami, doświadczeniami, spostrzeżeniami i marzeniami
o wspólnej pasji motocyklowej. Szczegółowy program rajdu przesłany został do okręgowych inspektoratów pracy.
Przewodniczący Klubu Adam Derza (OIP Lublin) oraz wiceprzewodniczący Dawid Rusak (OIP Opole).

Szlachetnie w Katowicach
Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
jak co roku wzięli udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Zebrano
ponad dwa tysiące złotych, za które zakupiono przede wszystkim pralkę i lodówkę dla potrzebującej rodziny. Rodzina otrzymała również 18 kartonów odzieży, żywności, środków czystości, kosmetyków, artykułów szkolnych i zabawek.
Wzruszający był moment wręczenia prezentów. Kiedy przyjechał wolontariusz z paczkami, dzieci nie mogły uwierzyć, że
to wszystko jest dla nich. Najmłodszy Patryk najpierw z zapałem próbował pomagać przy wnoszeniu pudeł, a potem zaczął
rozpakowywać. Szybko znalazł dla siebie plecak z autami
i kredki. Cieszył się, że będzie mógł zabrać je do przedszkola.
Patrycja na początku była trochę onieśmielona, jednak lalki i
sukienka z ulubioną bohaterką sprawiły, że zapomniała o
wstydzie. Natalkę zachwycił zestaw małej fryzjerki. A ich mama
nie mogła się nadziękować za wszystkie prezenty. Brakowało
jej słów, by wyrazić wdzięczność za te największe, jak lodówka
i pralka, a także całe mnóstwo mniejszych, które przyniosły
uśmiech jej dzieciom. „Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję”, powtarzała, prosząc o przekazanie wyrazów wdzięczności hojnym ofiarodawcom.
Warto pomagać!
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Konferencja została zorganizowana w ramach Zamojskiego Partnerstwa na Rzecz Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i
Zdrowego Trybu Życia. Jej celem było zwrócenie uwagi na
to, jak złożona jest problematyka kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich w środowisku pracy w odniesieniu do nauki Jana Pawła II. Organizatorami wydarzenia byli
okręgowy inspektor pracy w Lublinie Włodzimierz Biaduń,
Prezydent Miasta Zamościa Marcin Zamoyski oraz prezes
Zarządu NOT w Zamościu Roman Trześniowski.
Referat „Praca człowieka a normy moralne, społeczne
i funkcjonujące prawo” wygłosił zastępca okręgowego inspektora pracy w Lublinie Piotr Skwarek. Zdaniem prelegenta, w środowisku pracy krzyżują się wypadkowe różnych
postaw i zachowań ludzkich, co wywiera ogromny wpływ na
poziom ochrony zdrowia i życia ludzi. Nie wynikają one wyłącznie z przepisów bhp, instrukcji, szkoleń czy też poziomu
technicznego maszyn, urządzeń i pomieszczeń pracy; zostały przyswojone przez pracowników znacznie wcześniej: w
rodzinie, szkole, środowisku społecznym czy kręgu cywilizacyjnym. To normy moralne (np. poszanowanie godności
człowieka, poczucie sprawiedliwości i odpowiedzialności),
religijne (np. postrzeganie życia ludzkiego jako najwyższej
wartości), społeczne (sposoby zachowania) oraz funkcjonujące w danym państwie prawo, przy pomocy którego wywierany jest wpływ na kształtowanie ochrony zdrowia i życia w
środowisku pracy. Dostrzegał to papież Jan Paweł II, przede
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wszystkim w encyklice z 1981 roku „Laborem Exercens”, rozważaniach o pracy ludzkiej. Dokument ten ma znaczenie
teologiczne, filozoficzne i antropologiczne. Ma jednak również wymiar praktyczny. Jan Paweł II jest twórcą pojęcia „pośredniego pracodawcy”, za którego papież uważa państwo.
To ono bowiem winno prowadzić właściwą politykę pracy.
Wzgląd na obiektywne uprawnienia człowieka pracy winien
stanowić właściwe i podstawowe kryterium kształtowania
całej ekonomii.
„W tym kierunku winny oddziaływać wszelkie powołane
do tego organizacje międzynarodowe, poczynając od Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wydaje się, że Międzynarodowa Organizacja Pracy, a także Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wyżywienia i Rolnictwa i inne, mają tutaj
szczególnie wiele do powiedzenia. W obrębie poszczególnych państw istnieją powołane do tego ministerstwa, resorty władzy publicznej, a także odnośne organizacje społeczne. Wszystko to wskazuje dowodnie, jak doniosłe znaczenie
w realizacji pełnego poszanowania uprawnień człowieka
pracy, które stanowią kluczowy element całego społecznego
ładu moralnego, posiada ów pośredni pracodawca”. Tym samym Jan Paweł II podkreśla rolę i znaczenie inspekcji pracy.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że na sztandarze Państwowej Inspekcji Pracy wypisane są słowa „ostatecznym celem
pracy pozostaje zawsze człowiek”, tak często wypowiadane
przez papieża.
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Dokończenie ze strony 36.
Zainteresowanie uczestników wzbudziły informacje dotyczące relacji pomiędzy prawem pracy a dekalogiem, grzechami ciężkimi wołającymi o pomstę do Boga czy też treścią
Biblii. Zatrzymanie wynagrodzenia za pracę to zdaniem Kościoła jedno z najpoważniejszych wykroczeń przeciwko prawu bożemu. Zdaniem Jana Pawła II sprawiedliwa zapłata za
wykonaną pracę jest kluczowym problemem etyki społecznej: „Nie ma ważniejszego sposobu urzeczywistniania sprawiedliwości w stosunkach pracownik – pracodawca, jak właśnie ten: zapłata za pracę”. Katechizm dorosłego człowieka
identyfikuje niewypłacanie i zaniżanie wynagrodzeń jako
grzech przeciwko przykazaniu „Nie kradnij”. W treści katechizmu zapisano, że porozumienie stron nie wystarczy do moralnego usprawiedliwienia wysokości wynagrodzenia. Podobne odniesienia można znaleźć w orzecznictwie polskich
sądów. Dla przykładu, Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III AUa 759/12) wskazuje, że
„autonomia stron umowy o pracę w kształtowaniu jej postanowień podlega ochronie jedynie w ramach wartości uznawanych”; zatem jeżeli nie uznaje tych wartości, nie jest prawnie uzasadniona. Nauka Kościoła zawiera również szereg odniesień do kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy. Katechizm dorosłego człowieka wyraźnie wskazuje, że
narażenie życia i zdrowia własnego oraz innych przez złamanie zasad bhp jest grzechem przeciwko szóstemu przykazaniu „Nie zabijaj”. Nakazem bezpiecznej pracy jest również
przyjęcie prawdy, że życie jest własnością Boga, człowiek jest
tylko jego szafażem. Dlatego zobowiązany jest cenić życie,
troszczyć się o nie i właściwie je przeżyć.
Piotr Skwarek omówił problematykę pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w religii protestanckiej oraz judaizmie. Przedstawił też działania człowieka w kierunku poprawy warunków pracy na przestrzeni dziejów – pierwsze narzędzia pracy człowieka z epoki pleistocenu, pierwsze ochrony indywidualne używane przez żołnierzy legionów rzymskich czy też prapoczątki medycyny pracy w pismach Hipokratesa, który tłumaczył lekarzom: „istnieje wiele zawodów
związanych z niebezpieczeństwem powstania chorób, dlatego ważne jest to, aby lekarz pytał chorego o zawód”; przepi-

sy i zwyczaje cechowe spisane w okresie średniowiecza, kiedy to kodyfikowano nie tylko tajniki wytwarzania, ale i zasady bezpiecznej pracy; Georgius Agricola opisujący szczegółowo zasady pracy pod ziemią, jako pierwszy zalecał stosowanie masek chroniących przed oparami rtęci; w końcu Bernardino Ramazzini formułujący po raz pierwszy pojęcie choroby zawodowej.
Referat „Stres w pracy, jego psychospołeczne uwarunkowania oraz konsekwencja w nawiązaniu do Encykliki Błogosławionego Jana Pawła II Laborem Exercens” wygłosił Andrzej Najmiec z Zakładu Psychologii Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w
Warszawie. Rozważania prelegenta dotyczyły człowieka jako
istoty ludzkiej zmieniającej się – przede wszystkim poprzez
wykonywanie pracy, w której wchodzi w relacje, głównie zawodowe, z innymi ludźmi. Jakość tych relacji jest niezmiernie
ważna, wpływa na samopoczucie, wspiera bądź ogranicza
rozwój duchowy zespołu pracowniczego oraz każdego pracownika jako jednostki. Wyzwala lub redukuje jego chęć do
pracy, siłę oraz wydajność. Wykładowca poruszał również
szczegółowo takie zagadnienia jak: niepewność pracy jako
źródło stresu; konflikt praca – rodzina (poczucie, że praca zawodowa zaburza życie rodzinne); mobbing jako czynnik o
dużym znaczeniu dla zdrowia psychicznego; wsparcie społeczne jako sposób radzenia sobie ze stresem w pracy; asertywność i przyjazna komunikacja jako umiejętności zmniejszające stres w pracy.
Konferencję zwieńczył wykład księdza dr Roberta Strusa
„Z życia wielkiego Polaka …”. Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Zamościu przypomniał zgromadzonym postać Jana
Pawła II.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Wzięli w niej udział przede wszystkim pracodawcy, pracownicy służb bhp, przedstawiciele Kościoła. Reprezentacyjną
salę Consulatus w zamojskim ratuszu wypełniło 80 uczestników, wśród których obecni byli również parlamentarzyści.
Opracowanie: OIP Lublin

Niefrasobliwość przyczyną wypadku
●

tolerowanie przez przełożonych
odstępstw od przepisów i zasad BHP –
poszkodowany zeznał, że przed wypadkiem kilkakrotnie zgłaszał przełożonym niesprawność zabezpieczenia,
co pozostało bez reakcji;
● niewłaściwe umieszczenie przewożonego ładunku na wózku bądź niesprawność wózka – zdaniem poszkodowanego wieża wózka opadała w
trakcie jazdy, co powodowało przechylanie się koleby; jak zeznał, ta niesprawność nie była jednak na tyle istotna,
żeby nie można było użytkować wózka.
Inspektor pracy miał wątpliwości dotyczące tego, jak doszło do urazu. Linę
kewlarową bezpośrednio przed wypadkiem przymocowano w dwóch
punktach. Podczas jazdy i w momencie
przechylania się koleby była ona naprężona. Mężczyzna zeznał, że w chwili
wypadku pochwycił linę prawą dłonią,
a lina, przesuwając się w dół, docisnęła
jego dłoń do poziomego elementu
ramy kabiny wózka. Poszkodowany doznał urazów w obrębie paliczków dystalnych palców wskazującego i środkowego dłoni prawej. Odruchowe pochwycenie liny przez poszkodowanego musiało nastąpić na odcinku pomiędzy miejscami mocowania liny, na
jej naprężonej części. Tymczasem lina,
opadając po ramie kabiny wózka, nie
mogła docisnąć palców poszkodowanego do poziomego elementu ramy
kabiny, w opisywanym miejscu. Takie
obrażenia mogłyby powstać, gdyby
mężczyzna pochwycił linę za węzeł
mocujący, gdyby miejsce mocowania
liny na ramie wózka było inne lub poszkodowany trzymałby linę w dłoni
bezpośrednio przed wypadkiem, a nie
była ona przymocowana do pionowego elementu konstrukcyjnego kabiny.
Przegląd wybranych stanowisk pracy
w zakładzie wykazał wiele nieprawidło-
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wości. Przy niektórych maszynach brakowało właściwych zabezpieczeń, rusztowania wykorzystywane do remontów
nie były przygotowane do bezpiecznej
pracy, butle z gazami palnymi składowano razem z tlenem, nie wszystkie pracownice stosowały rękawice ochronne,
wózki jezdniowe miały zniszczone ogumienie i liczne usterki, nie zostały też zabezpieczone przed prowadzeniem
przez nieupoważnione osoby. W zakładzie nie wyznaczono ciągów komunikacyjnych, nie oznakowano dróg stosownymi znakami drogowymi, nie określono dopuszczalnych prędkości i nie zapewniono zabezpieczeń przed możliwością nagłego wtargnięcia pieszych
na drogi transportowe. Eksploatowano
też urządzenie wykonane we własnym
zakresie, do którego nie było deklaracji
zgodności bądź certyfikatu bezpieczeństwa, a także dokumentacji technicznoruchowej.

W wyniku kontroli inspektor pracy
wydał nakaz zawierający 5 decyzji, nakaz ustny zawierający 18 decyzji oraz
wystąpienie zawierające 6 wniosków.
Zobowiązał pracodawcę m.in. do:
wstrzymania prac remontowych do
czasu wyposażenia rusztowań w odpowiednie zabezpieczenia; opracowania i
udostępnienia pracownikom instrukcji
bhp w zakresie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym; dostosowania programów szkoleń wstępnych stanowiskowych i okresowych z
zakresu bhp do warunków pracy, związanych z eksploatacją wózków jezdniowych z napędem silnikowym; przeprowadzenia ponownego szkolenia bhp
dla operatorów wózków jezdniowych
z napędem silnikowym, z uwzględnieniem okoliczności i przyczyn wypadku
przy pracy.
Opracowanie:
OIP Kraków

Za zasłoną z naszych łez
Widzimy Ciebie,
wciąż uśmiechniętą, nieczującą już bólu,
spokojną, że po udręce trafiłaś na tę lepszą ponoć stronę.
Lecz my tak bardzo chcielibyśmy mieć Ciebie wciąż koło siebie.
Dlaczego? To znów nie tak miało być…
Żegnaj.
Z niedowierzaniem i ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki,

Iwony Kowalczyk
starszej inspektor pracy,
która 20 marca 2014 r. odeszła od nas po przegranej walce z ciężką
chorobą.
Łączymy się w bólu z jej synkiem, mamą, rodzeństwem i wszystkimi bliskimi. Nic nigdy nie zapełni tej pustki.
Kierownictwo, koleżanki i koledzy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu
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Niefrasobliwość przyczyną wypadku
Inspektor pracy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie
przeprowadził kontrolę
w fabryce papieru i tektury, zatrudniającej ponad 180 osób. Wcześniej
doszło tam do wypadku,
któremu uległ pracownik obsługi maszyny papierniczej i urządzeń
przetwórczych.

Na podstawie zeznań poszkodowanego,
wyjaśnień złożonych przez niego w postępowaniu powypadkowym, wyjaśnień ze
strony pracodawcy oraz oględzin miejsca
zdarzenia inspektor pracy ustalił, że w dniu
wypadku poszkodowany rozpoczął pracę o
godzinie 14.00 i zajmował się czynnościami
przypisanymi do jego stanowiska pracy, w
tym wywożeniem kontenerów z odsortem z
flotacji hydropulpera, piasecznika i sortownika maszyny papierniczej MP3, przy wykorzystaniu wózka jezdniowego z napędem
silnikowym. Około godziny 20.45 zauważył,
że jeden kontener samowyładowczy (koleba) jest pełny, postanowił go więc opróżnić.
Podjechał do koleby wózkiem jezdniowym,
podniósł ją i próbował wyjechać z miejsca,
gdzie stała, jednak mechanizm zabezpieczający przed opuszczeniem nie zadziałał, doszło do przechylenia się koleby i część ładunku wypadła na podłoże. Poszkodowany
postawił kontener ponownie na widłach
wózka i wspólnie z innymi pracownikami, w

tym przełożonym, łopatami wrzucili rozsypany odsort z powrotem do koleby. Ponieważ mechanizm zabezpieczający był niesprawny, pracownicy przy wykorzystaniu
liny kewlarowej związali łańcuszek przy zabezpieczeniu koleby z ramą kabiny wózka.
Linę zawiązali „na sztywno”, była ona naprężona pomiędzy miejscami przywiązania, tj.
pionowym elementem ramy kabiny wózka
a łańcuszkiem zabezpieczającym kolebę.
Następnie mężczyzna odjechał w miejsce
wyładunku odpadu. Jednak mimo zastosowania mocowania po drodze kontener zaczął się przechylać. Poszkodowany zeznał
później, że odruchowo pochwycił linę kewlarową, a ona ześlizgnęła się po pionowym
elemencie ramy kabiny wózka i docisnęła
jego dłoń do dolnej części ramy. Dociśnięcie
było tak silne, że poszkodowany nie mógł
wydostać dłoni spod liny. Wyjął z kieszeni
nóż i wychylając się z kabiny, przeciął linę
pomiędzy miejscami mocowania. Następnie poinformował przełożonego o zdarzeniu, a ten telefonicznie powiadomił pogotowie ratunkowe.
Po wypadku zakład eksploatował jeszcze
przez kilka dni wózek jezdniowy używany
podczas zdarzenia, zmieniono jednak sposób zabezpieczania koleby przed jej przechylaniem się, zastępując haczyk stalowym
sworzniem.
Na podstawie okoliczności zdarzenia,
oględzin wózka i koleby oraz zeznań poszkodowanego należy przyjąć, że do wypadku przyczyniły się:
● zastosowanie niewłaściwego sposobu
zabezpieczenia koleby przed przechyleniem się – w związku z niesprawnością zabezpieczenia należało je naprawić, przywracając pierwotny stan, bądź nie przewozić tej koleby;
● brak reakcji bezpośredniego przełożonego na niewłaściwe umieszczenie przewożonego ładunku – zapięcie liną kewlarową
nie zabezpieczało ładunku przed przewróceniem się lub spadnięciem z wideł wózka;
Dokończenie na stronie 35.

