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Wiadomości nie tylko z kraju

22

Narażenie na porażenie
Podczas kontroli inspektor stwierdził,
że wewnątrz wznoszonego budynku
zabudowany został podwójny słup
żelbetowy z zawieszonymi przewodami instalacji energetycznej, na którym zamontowana była lampa
oświetlenia ulicznego. W jednym
miejscu wisiały one tak nisko, że
opierały się o wieniec stropu.

24

Nic na siłę
Z prewencją wobec pracodawców
generalnie jest tak, że nie można nią
„uszczęśliwiać". Tu nic nie da się
zrobić na siłę. Pracodawca musi
chcieć zadać sobie pewien trud, by
przebrnąć przez poszczególne etapy. Nie może odczuwać żadnej presji, bo to go zniechęca.

26

Raz, dwa, trzy
do pracy pójdziesz ty!

29
31
32

Z inspektorską kolędą

Poselskie uznanie
dla sprawozdania

Rozkład czasu pracy
a harmonogram

12

Elastyczne realia
Uelastycznianie prawa pracy to bardzo pożądany trend. Należałoby jednak poszukać takich rozwiązań,
które sprawiłyby, żeby alternatywne
formy zatrudnienia nie rodziły kolejnych patologii.

14

Medialny finał kampanii
Eksperci inspekcji z większości okręgowych inspektoratów pracy „na gorąco" udzielali porad prawnych,
pomagając w ten sposób wielu osobom w rozwiązaniu ich problemów
wynikających z zatrudnienia. Dzwoniący uzyskiwali konkretną poradę,
przede wszystkim zaś dowiadywali
się, jak mogą wyegzekwować przysługujące im prawa.

1 O Zdrowie w pracy
a nanotechnologie

Biblioteka
Ręka w mieszalniku
Pracodawca uznał za przyczynę wypadku jedynie nieuwagę poszkodowanego i pośpiech?

w pracy a nanotechnologie
18 Zdrowie
Obecnie coraz częstszym zagrożeniem jest narażenie
na nanocząstki, które są produktami nanotechnologii.
Ekspozycja na nanocząstki projektowane może dotyczyć zarówno pracowników zatrudnionych przy ich
produkcji czy obróbce, jak też osób użytkujących nanoprodukty.
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BHP na targach
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O człowieku i pracy

Q

Ochrona przedemerytalna
Skutkiem stopniowego podwyższania
wieku emerytalnego jest konieczność
ustalania przedemerytalnego wieku
ochronnego dla każdego pracownika
indywidualnie, stosownie do daty je
go urodzenia, a także do warunków,
jakie musi on spełniać, aby uzyskać
prawo do emen/tury.

12

Pracownicy mobilni
Ze względu na specyfikę tego typu
pracy pracodawcy najczęściej korzy
stają z elastycznych systemów czasu
pracy, takich jak na przykład zada
niowy czas pracy Dzięki takiemu
systemowi pracownik mobilny może
decydować o długości dnia pracy.
Powierzone zadania wykonuje samo
dzielnie, a w czasie pracy przemiesz
cza się od klienta do klienta.

q sz Olimpiada

Młodych Producentów Rolnych

16

26

AGROTECH

18

Promocja systemowego
zarządzania bezpieczeństwem
pracy
Ponieważ działania koncernu
w ramach Kampanii Bezpieczeństwa
Wykonawców wpisują się w przedsię
wzięcia PIP podejmowane na rzecz
bezpieczeństwa pracy w różnych
dziedzinach gospodarki, w tym
szczególnie o znacznym nasileniu za
grożeń zawodowych, inspekcja pracy
przystąpiła do współpracy z Grupą
Ożarów S.A., udzielając pomocy me
rytorycznej organizatorom kampanii.
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Kolejne kłopoty z metrem
Bezpieczeństwo z dyplomem
Rolniku - szanuj życie!
Budowanie autorytetu
Biblioteka
0 krok od tragedii
Ocena ryzyka zawodowego dla prac
wykonywanych w zakładzie, jak
1ocena ryzyka dla operatora łado
warki nie uwzględniały zagrożenia
związanego z możliwością przeby
wania kierowcy w skrzyni ładunko
wej pojazdu.

Rolniku - szanuj życie!
Chociaż od ponad 10 lat obserwujemy stałą tendencję
spadkową liczby wypadków w rolnictwie indywidual
nym, ten sektor gospodarki nadal należy do najbardziej
wypadkowych. Co roku dochodzi do ok. 90 wypadków
śmiertelnych przy pracy. Świadomość zagrożeń związa
nych z pracą rolniczą, a także sposobów ich eliminowa
nia jest wciąż niewystarczająca.
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Na wagę życia

0

Bezpieczni w bezpiecznej szkole

Q

Zawieszenie stosowania układu
zbiorowego

12

Bezpieczeństwo bez kompromisów
Dobrze zorganizowana i zrealizowa
na budowa znacząco zmniejsza ryzy
ko wypadkowe w trakcie jej trwania,
jednocześnie też edukuje pracowni
ków, wyznacza im nowe standardy,
pokazuje, jak pracować efektywnie
i bezpiecznie.
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Deklaracja niezgody

23
24

18

trolowanym zakładzie inspektor pracy
skierował do inspektoratu ZUS w Bar
toszycach wniosek o podwyższenie
pracodawcy o 100% składki na ubez
pieczenie wypadkowe.

O bhp w budownictwie
Wyposażanie stanowisk pracy
w maszyny i inne urządzenia
techniczne
Wstrzymana eksploatacja dźwigu
Niebezpiecznie w lesie
W związku z rażącym łamaniem prze
pisów bezpieczeństwa pracy w kon

26
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32

Młody inżynier na budowie
U źródeł inspekcji
Obecnie zakres przedmiotowy zadań
inspekcji jest bardzo szeroki, wynika
z dynamicznego rozwoju przemysłu
i technologii. Inspektor pracy jest
najbardziej skupiony na zagadnie
niach technicznego bezpieczeństwa
pracy. Ten z okresu międzywojenne
go musiał również rozwiązywać m.in.
problemy kor" któw właścicieli ziem
skich i robotników rolnych.
Tragedia w fabryce papieru
Kontrolujący zakład inspektor stwier
dził, że maszyna posiadała oznacze
nie CE na tabliczce znamionowej
wskazu ące że ,est oezpieczna dla
obsługujących, tj. spełnia wymagania
dyrektywy maszynowej 89/392/EEC.
Ocenił jednak ze rr e sce. z którego
poszkodowany pracownik został
wciągnięty przez obracające się wal
ce, nie było należycie zabezpieczone.

Wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urządzenia techniczne
Wymagania zasadnicze (dotyczące oceny zgodność
w zakresie oznakowania, instrukcji użytkowania de
klaracji zgodności WE odnoszą się wyłącznie do ma
szyn w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Def n cja
maszyny podana w tej dyrektywie jest bardzo rozbu
dowana i złożona.
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2 6 Środki ochrony roślin
Po zakończeniu
kontroli
i stwierdzeniu
zagrożenia
ubytkiem słuchu
u muzyków
i wokalistów in
spektor pracy
wydał środki
prawne.
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W iadom ości nie tylko z kraju

9

Konferencja na Ukrainie

11

Kodeks pracy po nowelizacji

14

Zatrudnianie w oświacie

16

Mistrzostwa Polski Drwali

17

Strzał w dziesiątkę

20

Srebrna siekiera

21

Z pensją i zasiłkiem

22

Zbyt głośna muzyka

24

Bezpiecznie na dachu

26

Środki ochrony roślin

28

Dobre praktyki w leśnictwie

31

Katastrofa na siedleckiej budowie

32

Dwa tysiące kontroli. Rozmowa

2 2 Zbyt głośna muzyka

ze Sławom irem Dąbrowskim, starszym
inspektorem pracy z OIP w W arszawie,
O ddział w Siedlcach

t

34

Inspekcja radzi młodym

36

Zła komunikacja przyczyną tragedii

3 6 Zła komunikacja przyczyną.

28

Dobre praktyki w leśnictw ie
Przetargi organizowane w nadleśnictwach na usługi
w zakresie gospodarki leśnej, w których jedynym kry
terium jest cena, spowodowały, że często wygrywają je
nie najlepsi przedsiębiorcy, posiadający sprzęt
i wykwalifikowany personel, lecz najtańsi, co skutkuje
zdecydowanie gorszym wykonawstwem lub zatrudnia
niem na czarno.
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Narodzenia, a także zdrowia
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Wiadomości nie tylko z kraju
Gala wręczenia nagród na Zamku
Królewskim
8 Laureaci tegorocznych nagród
20 Przestępstwo oraz zawiadomienie o jego
popełnieniu
25 Bezpieczna praca, to się opłaca
25 Rozstrzygnięto konkursy
26 Bez kluczyka i stacyjki
28 Sztuka wyciągania wniosków
3
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Nie tylko szlachectwo zobowiązuje
Forum Sołtysow Województwa
Śląskiego
O wizytacjach prac polowych
Wśród dzieci
Stres XXI wieku
„Salus publica" dla dziennikarzy
Tragiczny wypadek podczas
rozładunku

Przestępstwo oraz zawiadomienie o jego popełnieniu
W katalogu przestępstw w Kodeksie karnym kluczowe
znaczenie z punktu widzenia działalności inspektora
pracy mają te, które dotyczą naruszenia praw osób
wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności doku
mentów, poświadczenia nieprawdy oraz udaremniania
lub utrudniania kontroli. Są to przestępstwa ścigane
z urzędu.
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