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Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym
piersią
Zdaniem Komisji Europejskiej usankcjonowane przez
polskiego ustawodawcę prac wzbronionych dla wszystkich kobiet, a nie tylko dla kobiet w ciąży i karmiących
piersią, było niezgodne z dążeniem do zapewnienia
równouprawnienia płci, w szczególności w zakresie dostępu do zatrudnienia.
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Okładka:
fot. J. Kałek

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał z dniem 10 października 2017 r. Wiesława
Łyszczka na stanowisko głównego inspektora pracy. Wcześniej jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowały Rada Ochrony Pracy oraz sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

Fot. Paweł Kula

Wiesław Łyszczek ukończył Wydział Prawa i Administracji
w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu, na
kierunku administracja publiczna. W latach 1995-1998 ławnik
w Sądzie Rodzinnym Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Kurator sądowy dla spółek prawa handlowego w Oddziale KRS w Rzeszowie. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Rzeszowie w zakresie bhp i czasu pracy kierowców. Aktywny działacz NSZZ „Solidarność” od 1980 r.
Od 1991 do 1997 r. związany zawodowo z branżą transportową. W latach 1997-2001 pracował jako starszy inspektor w Oddziale Kontroli Legalności Zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, a następnie w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Rzeszowie. Od 2002 do 2007 r. – specjalista w Oddziale
Kontroli Legalności Zatrudnienia Wydziału Polityki Społecznej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Spotkanie nowego szefa
inspekcji pracy z kierownictwem Głównego
Inspektoratu Pracy,
z udziałem ministra
rodziny, pracy i polityki
społecznej Stanisława
Szweda oraz przewodniczącego Rady Ochrony
Pracy Janusza Śniadka.
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W uroczystości wręczenia aktu
nominacji u marszałka Sejmu wzięli
udział: szefowa Kancelarii Sejmu
Agnieszka Kaczmarska, przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł
Janusz Śniadek, zastępca przewodniczącego ROP prof. Danuta Koradecka, poseł Wojciech Buczak
z Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość, sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.
Wiesław Łyszczek kierował
dotychczas Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie.

Z dniem 1 lipca 2007 r. przeniesiony do Okręgowego Inspektoratu Pracy, na podstawie art. 107 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 786 ze zm.), która przejęła od powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy zadania związane z kontrolą legalności zatrudnienia. Wiesław Łyszczek
uczestniczył w przygotowaniu projektu tej ustawy.
Aplikację inspektorską ukończył 19 grudnia 2008 r. Na stanowisko starszego inspektora pracy awansował 1 września 2015 r.
Był koordynatorem kontroli prowadzonych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie w zakresie czasu pracy, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Od 8 grudnia 2016 r.
pełnił obowiązki okręgowego inspektora pracy w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Rzeszowie.
Legitymuje się 37-letnim stażem zawodowym.

Fot. D. Duczyński
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O środkach ochrony
indywidualnej

Wiadomości
nie tylko z kraju
Zrównoważone środowisko
Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) zainicjował prace nowej grupy roboczej EMEX (Occupational health and safety emerging risks), złożonej z ekspertów, inspektorów pracy z siedmiu
krajów UE. Celem grupy jest przygotowanie materiałów, które
przyczynią się do poprawy ergonomicznych, organizacyjnych
i społecznych uwarunkowań oraz tworzenia zrównoważonego
środowiska pracy dla kobiet i mężczyzn, a także młodych i starszych pracowników. Oznacza to stworzenie wytycznych i podręczników wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem
pracy dzięki uwzględnianiu w ocenie ryzyka zawodowego
i działaniach profilaktycznych czynników ludzkich: różnorodności, ergonomii oraz kultury zdrowego środowiska pracy w kontekście czynników psychospołecznych. Grupa robocza EMEX
spotkała się po raz pierwszy 7 września br. w siedzibie KE w Luksemburgu. Określono szczegółowe zadania, harmonogram
i przewidywany efekt prac. Członkowie zespołu, wśród których
jest Paweł Rozowski, starszy inspektor pracy z Sekcji Budowlanej w OIP w Warszawie, mają opracować w ciągu najbliższego
półrocza wspomniane wytyczne i podręcznik.

Gala konkursu „Lodołamacze”
Pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty
Kornhauser-Dudy 27 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala XII edycji konkursu „Lodołamacze”. Nagrody w jednej z kategorii wręczał zastępca głównego inspektora
pracy Dariusz Mińkowski. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, założona
przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, a celem konkursu wyróżnianie tych, którzy przełamują
uprzedzenia, dążą do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. W tym roku, oprócz kategorii zakład pracy chronionej,
otwarty rynek pracy oraz instytucja, konkurs został rozszerzony
o trzy nowe: poprawa zdrowia pracowników, przyjazna przestrzeń, dziennikarz bez barier. Dariusz Mińkowski wręczał nagrody w kategorii „instytucja”, w której pierwsze miejsce przyznano
Politechnice Wrocławskiej, drugie – Integracyjnemu Klubowi
Sportowemu ZRYW ze Słupska, trzecie – Miejskiemu Zespołowi
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Żłobków z Rzeszowa. Ponadto kapituła konkursu przyznała Lodołamacza Specjalnego 2017 Bartłomiejowi
Skrzyńskiemu – rzecznikowi Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych, dziennikarzowi i społecznikowi oraz
Super Lodołamacza 2017 – Fundacji Bez Tajemnic, organizującej ogólnopolską inicjatywę „Zakrętki.info”.

Bhp w przyszłości
Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy, był gościem I Ogólnopolskiego Forum Służby BHP,
które odbyło się 4 i 5 października 2017 r. w Warszawie.
Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo
w zmieniającym się świecie pracy. Organizatorem forum
było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby
BHP. Celem, jaki przyświecał organizatorom, było zainicjowanie dyskusji na temat współczesnej służby bhp, jej
problemów oraz wyzwań. Jak powiedziała Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP, w obecnych czasach przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym wymaga
już nie tylko rozumienia procesów obserwowanych na
rynku pracy, ale także możliwości przewidywania kierunku dalszych zmian. Dariusz Mińkowski podkreślił, że PIP
na co dzień doświadcza tego, jak prawo pracy jest wyprzedzane przez technologie, materiały, środki produkcji
czy wirtualne środowisko pracy. Inspekcja musi reagować na wszelkie zagrożenia, więc przy braku prawnych
rozwiązań dotyczących nowych technologii inspektorzy
stosują inne środki oddziaływania na pracodawców, np.
programy prewencyjne. Prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB, wskazała, że w najbliższej przyszłości wpływ
na bezpieczeństwo pracy będą miały m.in. postępująca
robotyzacja, stres w środowisku pracy, a nawet stosowanie farmakologicznych środków zwiększających wydajność pracowników. Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu
Dozoru Technicznego, zwrócił uwagę na odpowiednie
zabezpieczenie wirtualnych systemów sterujących maszynami czy ciągami technologicznymi. Zaatakowane
przez cyberprzestępców mogą być przyczyną wielkich
awarii i katastrof.
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Na posiedzeniu 26 września br. w siedzibie Sejmu
członkowie Rady Ochrony Pracy omawiali problemy
nadzoru rynku w zakresie środków ochrony indywidualnej w związku z wprowadzanymi nowymi regulacjami europejskiego prawa. Wyniki kontroli spełniania
przez te środki wymagań zasadniczych przedstawiła
Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy pracy ujawniają w czasie takich kontroli wiele nieprawidłowości.
Jak podkreślił zastępca głównego inspektora pracy
Dariusz Mińkowski, co trzeci środek wprowadzany do
obrotu nie spełnia wymogów formalnoprawnych. Szerzej efekty działań kontrolnych PIP w omawianym zakresie przedstawił wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki. Od 21 kwietnia
2018 r. organy nadzoru rynku rozpoczną działania w
oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie
środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Trudności dla organów kontrolnych, w tym PIP, stwarza okres przejściowy związany z wdrażaniem rozporządzenia, a także niejednolita
struktura krajowego prawa, na podstawie którego prowadzone są kontrole w obszarze nadzoru rynku. Zdaniem PIP, należałoby rozważyć ujednolicenie przepisów dotyczących procedur kontroli i postępowania
w tym zakresie.

Na uroczystościach święta
budowlanych
Zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski wziął udział w centralnych uroczystościach Dnia Budowlanych, zorganizowanych 29 września br. w Warszawie. Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego
głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia.
W spotkaniu, którego gospodarzem był Związek Zawodowy „Budowlani”, wzięli udział przedstawiciele władz
państwowych, samorządów, instytucji naukowych,
związków, izb, stowarzyszeń branżowych, a także pracodawcy i związkowcy. Gratulacje i życzenia budowlanym
złożył Dariusz Mińkowski. Nawiązał do odnotowanego
w statystykach spadku wypadkowości na budowach.
Podczas uroczystości zostały odczytane listy gratulacyjne, w tym od prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Osobom zasłużonym dla budownictwa wręczono odznaczenia resortowe. Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”
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Zbigniew Janowski wręczył Dariuszowi Mińkowskiemu Medal
125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce, którym
związek wyróżnił Państwową Inspekcję Pracy.

Spotkanie w OPZZ
27 września 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady
OPZZ, w którym uczestniczył zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski. Przedmiotem obrad, z udziałem kierownictwa związku, jego przewodniczącego Jana Guza oraz przedstawicieli terenowych organizacji, było m.in. omówienie sprawozdania z działalności PIP w 2016 r., dyskusja na temat współdziałania organizacji związkowych OPZZ z PIP. Dariusz Mińkowski
mówił o głównych problemach i niepokojących zjawiskach występujących w stosunkach pracy, związanych z prawną ochroną
pracowników i ich bezpieczeństwem; odpowiadał także na pytania. Rada OPZZ pozytywnie oceniła działalność PIP i dotychczasową współpracę, zadeklarowała szerokie wsparcie w uzyskaniu dodatkowych środków finansowych w przyszłorocznym budżecie
państwa na działalność inspekcji. Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, zwróciła uwagę na zwiększającą się pulę
zadań nakładanych na inspekcję. Ponadto omawiano politykę migracyjną państwa i jej wpływ na rynek pracy, przedstawiono m.in.
nowe przepisy określające zasady zatrudniania cudzoziemców,
które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. W tej części spotkania udział wzięli Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP oraz Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP.

Z partnerami społecznymi
W dniach 21 i 22 września br. nadinspektor pracy, kierownik Oddziału PIP w Piotrkowie Trybunalskim Andrzej Cegła przeprowadził szkolenie dla Federacji Związków Zawodowych Pracowników
Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Szkolenie, w którym uczestniczyło 50 osób, dotyczyło: uprawnień w zakresie zbiorowego prawa pracy związków zawodowych, sporów zbiorowych, społecznej inspekcji pracy oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, m.in. czasu pracy, urlopów wypoczynkowych,
uprawnień pracowników samorządowych.
Okręgowy inspektor pracy Andrzej Świderski 14 września br.
wziął udział w uroczystościach rocznicowych 25-lecia Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi. Odczytał list zastępcy głównego inspektora pracy Dariusza
Mińkowskiego. Podkreślił, że praca służby bhp to praca wymagająca szerokiej wiedzy i zaangażowania, ale dająca dużą satysfakcję; przekładająca się na bezpieczeństwo w zakładach pracy.
Okręgowy inspektor pracy w Łodzi otrzymał od prezes stowarzyszenia pamiątkowy, jubileuszowy grawerton.
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XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
Około 25 tysięcy osób wzięło
udział 16-17 września br. w
Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę. Pielgrzymowanie to
zapoczątkował w 1983 roku bł.
ks. Jerzy Popiełuszko. Na czele
delegacji pracowników Państwowej Inspekcji Pracy stał
Dariusz Mińkowski, zastępca
głównego inspektora pracy.
Mottem przewodnim pielgrzymki były słowa „Matka
sprawiedliwości społecznej
nauczycielką miłosierdzia”.

Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka
w rozmowie z „Inspektorem Pracy”
Pani profesor, to już prawie 30 lat, jak z ogromnym sukcesem
kieruje pani Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Czy były takie
chwile, a pani je szczególnie pamięta, że gdyby nie pani decyzja,
Instytut nie byłby dziś tym, czym jest – powszechnie znaną i cenioną w kraju i za granicą placówką naukowo-badawczą?
Takich chwil było wiele, ale indywidualna decyzja to za
mało, bo instytut rozwijał się wysiłkiem wielu ludzi. Ta moja
osobista przełomowa chwila miała związek z… okładką pisma wydawanego przez francuski Państwowy Instytut Badań Naukowych i Bezpieczeństwa na rzecz zapobiegania
wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym we Francji
(INRS), które w 1974 roku trafiło do moich rąk. Treść też ciekawa, ale ta okładka! Przedstawia laboratoria INRS rozrzucone wśród wzgórz Szampanii. Gdy to zobaczyłam, nie miałam
wątpliwości, że tak właśnie powinny wyglądać nasze laboratoria. I to był ten moment inspirujący do tworzenia Instytutu
z prawdziwego zdarzenia.
A myśmy byli wtedy w kamienicy na warszawskiej Tamce,
częściowo od ulicy, częściowo w oficynie. Ci pracownicy, którzy gnieździli się w oficynie, mówili, że są na zesłaniu. Szanse
na uruchomienie w tym miejscu laboratorium, takiego, które
mogłoby uzyskać akredytację krajową, a tym bardziej zagraniczną, były bliskie zeru.
Bardzo chciałam zobaczyć z bliska to, co przedstawiała
okładka francuskiego pisma. Żeby dostać paszport, musiałam napisać do ministra pracy, który sprawował nadzór nad
działalnością Instytutu, podanie o zgodę na tzw. wyjazd popierany. Polegało to na tym, że w przypadku pozytywnej decyzji dostawało się paszport, ale samemu trzeba było opłacić
podróż i pobyt za granicą. Ministrem pracy, płac i spraw socjalnych był wówczas Wincenty Kawalec. Wezwał mnie do
siebie i zapytał, po co chcę jechać do Francji. Odpowiedziałam, że chcę przyjrzeć się, jak funkcjonuje tamtejszy Państwowy Instytut Badań Naukowych i Bezpieczeństwa na
rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Interesowało go, czy mam pieniądze na podróż.
Odpowiedziałam, że mam, w tym czasie bowiem wygłaszałam wiele pogadanek przeciwalkoholowych w terenie, więc
miałam jakieś pieniądze. „Jak pani wróci, zapraszam na rozmowę”, powiedział na koniec. Wróciłam, opowiedziałam, co

Uroczystej mszy świętej na szczycie Jasnej Góry przewodniczył arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny, krajowy
duszpasterz ludzi pracy, a homilię wygłosił
biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman
Pindel.
Społeczny doradca Prezydenta RP i jego
przedstawiciel w Radzie Dialogu Społecznego Agnieszka Lenartowicz-Łysik odczytała list Andrzeja Dudy do uczestników
pielgrzymki. Głos zabrał także przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda.
Podczas pielgrzymki modlono się za
zmarłych niedawno biskupa seniora diecezji kieleckiej Kazimierza Ryczana, byłego
delegata Konferencji Episkopatu Polski ds.
duszpasterstwa ludzi pracy oraz śp. Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy.
Wśród pielgrzymujących był wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz przewodniczący Rady
Ochrony Pracy Janusz Śniadek. Nie zabrakło pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas mszy świętej złożono dary od
pielgrzymów. W imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wręczył je zastępca
głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski.
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widziałam. Byłam chyba przekonująca, bo zainteresował się
tą wizją.
Dwa lata później, w 1976 r. odbywał się w Warszawie światowy kongres ergonomii, którego organizatorem był prof.
Jan Rosner, późniejszy patron Ośrodka Szkolenia PIP we
Wrocławiu. Przybyłym z zagranicy gościom koniecznie
chciano pokazać laboratorium prowadzące badania w dziedzinie bhp i ergonomii. Na Tamce niemalże z dnia na dzień
powstał na podwórzu pawilon, zakupiono aparaturę. Oprowadzałam gości i pokazywałam, co robimy. Pamiętam, byłam ogromnie przejęta, starając się ich przekonać, że to jest
coś wyjątkowego. Tacy byliśmy wtedy dumni z tej naszej
Tamki! W piwnicy mieścił się zakład akustyki. Szło się do niego przez paskudny korytarz, a pośrodku stała miednica, do
której kapała woda z podwórza, gdy padał deszcz… Ale byliśmy wtedy pełni entuzjazmu do naszej pracy i udało się!
Gdy zaczęły powstawać pierwsze rządowe programy badawcze, gdy powierzono nam m.in. przewodniczenie i prowadzenie sekretariatu Międzyresortowej Komisji ds. Aktualizacji Wykazu NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia
w Środowisku Pracy, także inni zaczęli dostrzegać konieczność wyprowadzki z Tamki i budowy nowych laboratoriów.
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Mieliśmy poparcie Międzynarodowej Organizacji Pracy
(MOP) i rządu polskiego, bo wszystkim zależało, by się znaleźć w europejskiej rodzinie.
Jest wreszcie zgoda, można ruszyć z budową. Czyli najgorsze
za panią…
Niezupełnie. Jest rok 1984. Wszystkie inwestycje wstrzymane, można było tylko importować. Zaimportowaliśmy
więc budynek z NRD. Przyjechała ekipa, która miała przygotować betonową „wylewkę” budynku. Ale postawiono warunek dostarczenia codziennie dwóch wywrotek cementu, kilograma mięsa i programu na weekendy. Lekko nie będzie,
pomyślałam, cementu nie ma, mięsa nie ma…
Zaczęłam wtedy jeździć na drugi brzeg Wisły do cementowni. Spotykałam tam pracownika dyrekcji metra w budowie, który przyjeżdżał w podobnej sprawie. Siadaliśmy w sekretariacie cementowni o siódmej rano, przychodził dyrektor i mówił: „dla pani jedna wywrotka, dla pana dwie”, następnego dnia: „dla pani dwie wywrotki, dla pana jedna”. Po
tygodniu stwierdził, że nie musimy już przyjeżdżać do niego,
będzie nam wysyłać po wywrotce codziennie. No i udało się
stworzyć szkielet budynku. Ale trzeba było go jeszcze wyposażyć. Spółdzielnia Rzemieślnicza z Piaseczna wzięła się za
roboty wykończeniowe. Zrobili, co mogli. Zaczęliśmy przeprowadzkę zaraz, gdy korytarze zostały wylane cementem.
Część pracowników, siedząc na korytarzach nowego budynku, pilnowała tego, co już zostało zamontowane. To była bardzo słuszna decyzja, jak się okazało. Uratowaliśmy bowiem
w ten sposób wszystkie umywalki, żarówki i nie tylko. Naszym sąsiadom się nie udało, po godzinie piętnastej „fa-

chowcy” wynosili całą oddaną wcześniej do użytku armaturę
na pobliską budowę osiedla mieszkaniowego. Po weekendzie niewiele zostawało. Takie to były czasy.
Od wylewki do momentu oddania do użytku naszego
pierwszego budynku upłynęło prawie 10 lat. Dla porównania, nasz drugi budynek, „Laboratoria Tech-Save-Bio”, oddany
do użytku w 2015 roku, powstał w niecałe dwa lata. I to jest
ta różnica, także historyczna.
W jaki sposób działalność Instytutu przekłada się na kwestie
ochrony pracy, szczególnie w eliminowaniu zagrożeń wypadkowych i chorób zawodowych?
Wdrożone do praktyki rozwiązania i opracowane przez
CIOP programy można liczyć w setkach. Skupię się na kilku
przykładach z ostatniego okresu. Jeden z nich to miernik
wydatku energetycznego, rozwiązanie proste, użyteczne
i eleganckie. Składa się z półmaski i modułu, w który wbudowany jest pomiar temperatury i ciśnienia powietrza oraz
wentylacji. Można go przymocować do paska. Przelicza wydatkowany podczas pracy wysiłek na Kcal i kJ. Technik, pielęgniarka czy społeczny inspektor pracy w każdej chwili
mogą sprawdzić, jak ciężka jest praca określonych grup
pracowników. To urządzenie cieszy się już na rynku dużą
popularnością.
Inny przykład to opracowana przez nas technologia wytwarzania specjalnie modyfikowanych włókien polimerowych, bardzo skutecznych jako wkładki w półmaskach przeciwpyłowych. Zdecydowanie konkurencyjne wobec innych
masek, jeśli chodzi o jakość i bardzo dobre właściwości elektrostatyczne. Licencję na tę produkcję kupiły już dwa przedsiębiorstwa.
Wspomnę też o zestawie odzieży dla ratowników górniczych. Zapewnia bezpieczeństwo i oddawanie ciepła, daje
możliwość monitorowania stanu fizjologicznego ratownika
podczas akcji w gorącym podziemnym środowisku, zapobiega przegrzaniu się organizmu. Umieszczony w kamizelce zestaw czujników sygnalizuje temperaturę ciała i pracę serca.
Na rynku z powodzeniem funkcjonuje już w ok. 1000
przedsiębiorstw stworzony przez nas system STER. To nowoczesne narzędzie komputerowe, które kompleksowo wspomaga prowadzenie działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, m.in. poprzez identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka zawodowego,
sporządzanie dokumentacji powypadkowej czy dobór środków ochrony indywidualnej. Daje więc wszechstronne
wsparcie merytoryczne dotyczące prowadzonych czynności
z zakresu bhp, a zawarte w nim wymagania normatywne są
aktualizowane na bieżąco.
W jakim kierunku idą obecnie prowadzone prace? Czy jest temat, który szczególnie panią profesor zajmuje?
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W tej chwili ogromną wagę przykładamy do rozwiązań,
które będą musiały stawić czoła nadchodzącej rewolucji
przemysłowej. Przyniesie ona znaczący spadek stanowisk
pracy, mniejsze obciążenia fizyczne i zagrożenia środowiskowe, ale nawet w zrobotyzowanym środowisku pracy występują np. awarie, dlatego musimy
się na taką możliwość przygotować jak najlepiej. Nie do przecenienia jest w takich symulacjach
rzeczywistość wirtualna.
W wielkich halach przemysłowych pracę będzie wykonywać
najprawdopodobniej jedna osoba w kabinie, nadzorująca pracę
robotów. Poczucie odpowiedzialności będzie dużym obciążeniem
dla takiego pracownika. Wiąże się
z tym konieczność przygotowania ludzi do zupełnie innego rodzaju obowiązków. Punkt ciężkości będzie się przesuwać na obciążenia psychofizyczne. Jednocześnie ludzie będą „dzielić się”
pracą, a zapotrzebowanie na nią
będzie przychodzić „z chmury”, w
której klienci będą lokować swoje
zamówienia.
O jakiej perspektywie czasowej mówimy?
Uważam, że to kwestia kilkunastu lat, jeśli chodzi o Polskę.
Z godziny na godzinę tak się nie stanie, ale trzeba mieć świadomość postępu technologicznego oraz zagrożeń z tym
związanych i odpowiednio się przygotować.
Jest pani cenionym i znanym ekspertem w dziedzinie ochrony pracy za granicą, członkiem wielu naukowych gremiów na
świecie. Robi pani profesor dobrą robotę dla Polski…
Bez przesady, ale gdy zostałam wysłana do Genewy pod
koniec lat 70. na sesję Międzynarodowej Organizacji Pracy,
pracowano wówczas nad dyrektywą dotyczącą ochrony
przed hałasem w pracy. W trakcie sesji zadałam jej uczestnikom fundamentalne pytanie: „Dlaczego przygotowujemy
dyrektywę dotyczącą akurat i tylko hałasu w pracy, gdy najpierw należałoby stworzyć dyrektywę ogólną, poświęconą
bezpieczeństwu w środowisku pracy? Dopiero potem hałasowi i innym zagrożeniom”. Było to zaskoczeniem: taka młoda i z Polski, a udziela rad takiemu gremium. I proszę sobie
wyobrazić, że w 1980 roku na wokandę kolejnej sesji weszła
konwencja nr 155 dotycząca bezpieczeństwa w środowisku
pracy. A komitet techniczny MOP, złożony z kilkuset przed-
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stawicieli pracodawców, związkowców i rządów różnych
państw, zagłosował na nią. Na przewodniczącą wybrali tę
młodą z Polski. Znałam tę tematykę, nie miałam więc problemów z poprowadzeniem dyskusji.

Pamiętam, że nie chciano wprowadzić choroby wibracyjnej do wykazu chorób zawodowych. Ale w drugim czytaniu
konwencji została ona przyjęta przez wszystkich, a choroba
wibracyjna znalazła się w spisie chorób zawodowych. To był
sukces.
Jak pani profesor regeneruje siły? Gdzie pani najchętniej odpoczywa?
Praca mnie nie męczy. Dobrze czuję się właśnie w pracy,
która jest tak interesująca, gdyż obejmuje tyle różnych dziedzin wiedzy. Generuje wciąż nowe wyzwania, pasjonujące
projekty. To drugi dom, a w nim naprawdę świetny zespół.
Pewne koszty z tego tytułu poniosłam, bo za mało czasu poświęciłam synowi i wnukowi, więc urośli bez mojej bezpośredniej obecności, ale są bardzo dzielni.
A jeśli odpoczywam, to w pobliżu musi być woda, najlepiej
morze czy jezioro, łąka, w oddali las ‒ ale niekoniecznie góry.
To widok, który daje atawistyczne poczucie nie tylko bezpieczeństwa, ale i komfortu.
Zawsze z szacunkiem wypowiada się pani profesor o inspekcji pracy. Myślę, że nie jest to tylko kwestia dyplomacji…
Nie mam takiej potrzeby. Praca inspektorska jest ciężka,
a przy tym to rujnujący zdrowie zawód. Inspektorowi pracy
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stawia się ogromne wymagania odnoszące się i do wiedzy,
i jego osobowości. Jak się idzie na kontrolę, trzeba być kompetentnym i stanowczym. To bardzo wyczerpujące wyzwanie. Trzeba mieć dużo siły, a jak się ją oddaje, to potem ponosi się konsekwencje, także zdrowotne. Inspektor pracy to zawód z dużym ryzykiem…
Czy jest coś, co zdaniem pani profesor należałoby zmienić
w funkcjonowaniu inspekcji pracy, by stała się bardziej skuteczna?
Uważam, że inspekcja pracy mocno przechyliła się w kierunku prawnej ochrony pracy, szczególnie w kontekście kontroli legalności zatrudnienia. W pewnym momencie taka

była potrzeba, ale w większości są to
kontrole papierowe, sprowadzające
się do sprawdzenia, czy są umowy,
czy ich nie ma. Jeśli pracodawca ma
sprawnie „wypełnione” segregatory,
to z takiej kontroli wychodzi właściwie bez szwanku. Tymczasem, jak
jest naprawdę, inspektor nie zawsze
wie. Dobrze by było, gdyby inspektorzy pracy przykładali większą wagę
do oceny stanu zapewnienia rzeczywistych warunków pracy i żądali od
pracodawców okazania wyników pomiarów czynników szkodliwych,
szczególnie rakotwórczych, mutagennych czy działających na rozrodczość, wykonanych w akredytowanych laboratoriach. Dziś inspekcja
pracy przypomina czasem taką choinkę, na którą co roku wiesza się
nowe bombki – kolejne obowiązki i zadania. Nie pomaga to
w skutecznym eliminowaniu zagrożeń zdrowia i życia w środowisku pracy.
Godne pochwały są inicjatywy inspekcji pracy odnośnie
prewencji zagrożeń, ale dobrze jest, kiedy nie ogranicza to
działalności kontrolnej. Trzeba bowiem wciąż mobilizować
przedsiębiorców do rzetelnego wypełniania obowiązków
określonych prawem. Znakomitą polską inspekcję pracy
wciąż na to stać!
Dziękuję za rozmowę.

Prawo

Prace wzbronione
kobietom w ciąży i karmiącym piersią
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet
karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r.
poz. 796, zwane dalej rozporządzeniem)
zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia kobiet (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2057,
dalej: poprzednie rozporządzenie).
Akty wykonawcze wydane zostały na
podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 176 Kodeksu pracy, traktującym o pracach wzbronionych kobietom
w ciąży i kobietom karmiącym dziecko
piersią, zaś w brzmieniu obowiązującym do
dnia 3 sierpnia 2016 r. – o pracach wzbronionych kobietom w ogóle.

Danuta Rutkowska

Niezgodny z dyrektywą
Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Danuta Koradecka jest lekarzem z wykształcenia, absolwentką Akademii
Medycznej w Warszawie. Po dwuletnim okresie pracy jako czynny lekarz w 1965 roku rozpoczęła pracę naukową w Centralnym
Instytucie Ochrony Pracy, zaczynając od stanowiska asystenta,
a następnie zdobywając kolejne stopnie naukowe. W 1989 roku
otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i podjęła
funkcję dyrektora instytutu.
Jest autorką ponad 200 publikacji (w tym ok. 90 publikacji naukowych, 17 monografii) oraz stu kilkudziesięciu referatów na
konferencjach zagranicznych i krajowych. Zainicjowała w Polsce
koncepcję dużych programów badawczych w dziedzinie ochrony pracowników, a następnie koordynowała ich realizację.
Czynnie uczestniczy w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji działających na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy. W latach 1980-1981 została z wyboru przewodniczącą Komitetu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia na 66.
i 67. konferencji MOP. Wynikiem prac komitetu było opracowa-
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nie i ustanowienie w 1981 roku konwencji nr 155 oraz zalecenia
nr 164 MOP w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w środowisku pracy. W latach 1982-1984 była ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia, zaś w latach 2001-2003 delegatem Polski w Europejskiej Radzie Doradczej ds. Badań Naukowych (EURAB) przy Komisji Europejskiej. Od 2003 roku jest
przedstawicielem rządu RP w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH),
a od 2007 roku, członkiem Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSH) z siedzibą w Bilbao.
Przewodniczy od 1983 roku Międzyresortowej Komisji ds.
NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku
Pracy. Od wielu lat działa w Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP,
pełniąc obecnie funkcję zastępcy przewodniczącego tego gremium. Wchodzi z wyboru w skład Komitetu Zdrowia Publicznego (PAN) i Komitetu Ergonomii (PAU).
Laureatka wielu nagród i wyróżnień krajowych oraz międzynarodowych.

IP 10/2017

Tomasz Musialik

Powodem wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy, a w konsekwencji uchwalenia nowego rozporządzenia, była decyzja Komisji
Europejskiej, która uznała art. 176 k.p. za niezgodny z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE
zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG
w sprawie wprowadzenia w życie zasady
równego traktowania kobiet i mężczyzn
w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Zdaniem Komisji Europejskiej
usankcjonowanie przez polskiego ustawodawcę prac wzbronionych dla wszystkich
kobiet, a nie tylko dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, jest niezgodne z dążeniem
do zapewnienia równouprawnienia płci,
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w szczególności w zakresie dostępu do zatrudnienia. W związku z tym w nowym wykazie prac wzbronionych, regulowanych
rozporządzeniem, nie zostały zamieszczone prace, których nie powinny wykonywać
kobiety niebędące w ciąży lub w okresie
karmienia piersią, m.in. związane z pracą
pod ziemią czy pracą wymagającą wysiłku
fizycznego. Na gruncie poprzedniego rozporządzenia większość zakazów odnosiła
się co prawda wyłącznie do kobiet w ciąży
i karmiących piersią, ale wszystkich kobiet
dotyczyły właśnie przepisy o najwyższych
dopuszczalnych wartościach obciążenia
pracą fizyczną, normach podnoszenia,
przenoszenia czy przewożenia ciężarów
oraz prac pod ziemią we wszystkich kopalniach. Z przedmiotową nowelizacją została
powiązana zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy ręcznych pracach
transportowych (Dz.U. z 2000 r., poz. 313 ze
zm.); obecny tytuł brzmi: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach
związanych z wysiłkiem fizycznym. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych również weszło w życie w dniu 1 maja 2017 r.

Obowiązujące od 1 maja
2017 roku rozporządzenie w sprawie wykazu
prac uciążliwych, niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia
kobiet w ciąży i kobiet
karmiących dziecko
piersią wprowadziło
kilka istotnych zmian
dotyczących zatrudniania i wykonywania pracy
przez kobiety.

Ochrona płodu i dziecka
karmionego piersią
Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego
art. 176 § 1 k.p. kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać
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prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie,
przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Kwestia ochrony zdrowia kobiet będących w ciąży lub w okresie karmienia
piersią nie budzi wątpliwości. Zakłada się jednak, że intencją
ustawodawcy była także ochrona płodu w okresie prenatalnym i dziecka w okresie karmienia go piersią przez matkępracownicę. Konsekwencją takiego założenia może być
wprowadzenie zakazu wykonywania przez kobietę pracy,
która sama w sobie nie szkodzi jej zdrowiu, ale może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia płodu czy dziecka karmionego piersią1.
Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym dziecko
piersią, wymienione w załączniku do rozporządzenia (tj. wykazie prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla
zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią),
zostały podzielone na osiem grup, które w zasadzie odpowiadają podziałowi przyjętemu w poprzednim rozporządzeniu. W pierwszej grupie, obejmującej prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem
ciężarów, znalazły się także prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi (prace te w poprzednim rozporządzeniu
ujęte były w grupie czwartej). Aktualnie szkodliwość wykonywania tego typu prac, podobnie jak to miało miejsce na
gruncie poprzedniego rozporządzenia, została ograniczona
tylko do kobiet w ciąży.
Najbardziej powszechna zmiana, o największym ciężarze
gatunkowym, dotyczy właśnie pracy kobiet w ciąży na stanowiskach z monitorami ekranowymi, w szczególności wykonujących pracę stale przy obsłudze monitorów ekranowych. Zgodnie z brzmieniem poprzedniego rozporządzenia
pracownica będąca w ciąży mogła w ciągu doby pracować
przy obsłudze monitora ekranowego maksymalnie do czterech godzin zegarowych, co przy podstawowym systemie
czasu pracy takiej pracownicy stanowiło zaledwie połowę
(przeciętnie) godzin na dobę w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu pracy. Praca powyżej czterech godzin na dobę przy
obsłudze monitora ekranowego była traktowana przez ustawodawcę jako praca szkodliwa dla zdrowia kobiety w ciąży.
W konsekwencji pracodawcy nie wolno było zatrudniać kobiety w ciąży przy tego typu pracach w wymiarze przekraczającym owe cztery godziny na dobę. Pracodawca miał
wówczas obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy, a
jeżeli było to niemożliwe, musiał zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy (art. 179 § 1 k.p.). W praktyce, biorąc pod uwagę specyfikę pracy stale wykonywanej
z użyciem monitorów ekranowych (komputerów i innych
ekranów), pracodawca nierzadko miewał trudności z dostosowaniem warunków pracy czy przeniesieniem pracownicy
będącej w ciąży do innej pracy.
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Przerwa w pracy z monitorem ekranowym
Z dniem 1 maja 2017 r. polski ustawodawca zwrócił się do
pracodawców zatrudniających kobiety w ciąży wykonujące
prace przy obsłudze monitora ekranowego. Tu sytuacja uległa
bowiem znacznej zmianie, jak się wydaje właśnie na korzyść
pracodawców. Kobieta w ciąży może aktualnie wykonywać
pracę na stanowisku z monitorem ekranowym w łącznym czasie maksymalnie ośmiu godzin na dobę, a więc w pełnym wymiarze czasu pracy, zakładając podstawowy system czasu pracy pracownicy w ciąży. Kobieta w ciąży jednorazowo może
jednak spędzać przy obsłudze monitora ekranowego maksymalnie pięćdziesiąt minut, a następnie winna zrobić sobie
dziesięciominutową przerwę, która wliczana jest do czasu pracy. Oznacza to, że w każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego kobieta w ciąży ma prawo do przerwy
w wymiarze dziesięciu minut (zawsze po pięćdziesięciu minutach pracy przy monitorze ekranowym). Przerwa ta nie oznacza jednak przerwy w pracy w dosłownym tego słowa znaczeniu, a jedynie przerwę od pracy przy monitorze ekranowym.
W tym czasie kobieta może wykonywać inne obowiązki, byle
nie takie, które związane są z obsługą komputera (czy dosłownie monitora ekranowego). Ustawodawca wskazał w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, że „dla zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy
przy obsłudze monitorów ekranowych (wykonywanej w niezmiennej pozycji ciała) lepsze efekty daje wprowadzenie
częstszych przerw niż skrócenie całkowitego czasu pracy
w ciągu zmiany roboczej”2. Wskazana zmiana wydaje się niemałym ułatwieniem dla pracodawców. Dla porównania, pracownik wykonujący pracę przy obsłudze monitora ekranowego zawsze ma prawo do pięciu minut przerwy po każdej godzinie pracy przy monitorze – zgodnie z treścią § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r.
poz. 973). Dziesięciominutowa przerwa po każdych pięćdziesięciu minutach pracy przy monitorze ekranowym w przypadku kobiet w ciąży nie oznacza jednak dodatkowych dziesięciu
minut przerwy (wobec pięciu minut przysługujących pozostałym pracownikom), a jedynie stanowi zmianę w wymiarze czasowym przerwy poprzez jej wydłużenie i zwiększenie częstotliwości takich przerw – z pięciu minut przerwy po sześćdziesięciu minutach pracy, do dziesięciu minut przerwy po pięćdziesięciu minutach pracy.

Nadmierny wysiłek
W pierwszej grupie prac, tj. związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów,
zmienione zostały także dopuszczalne normy w zakresie
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wysiłku fizycznego i ręcznego transportu ciężarów dla kobiet w ciąży
i karmiących dziecko piersią. Przede wszystkim prace wzbronione dla
kobiet w ciąży i prace wzbronione dla kobiet karmiących dziecko piersią zostały uregulowane oddzielnie (w poprzednim rozporządzeniu
normy te były ustalone na tym samym poziomie). W przypadku kobiet
karmiących piersią podwyższono dopuszczalne normy m.in. wydatku
energetycznego i dźwigania ciężarów.
Zachowana została np. norma zakazująca kobietom w ciąży wykonywania wszelkich prac fizycznych, przy których najwyższe wartości obciążenia tą pracą, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą, ale norma ta dla
kobiet karmiących dziecko piersią została już podwyższona do 4200 kJ
na zmianę roboczą. W zakresie pracy fizycznej zostały wprowadzone
normy przy wykonywaniu pracy dorywczej, tj. 7,5 kJ/min w przypadku
kobiet w ciąży i 12,5 kJ/min w przypadku kobiet karmiących dziecko
piersią. Praca dorywcza została zdefiniowana w rozporządzeniu jako
praca wykonywana do czterech razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza czterech godzin na dobę.
Pracami wzbronionymi dla kobiet w ciąży są również ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg, zaś
w przypadku kobiet karmiących dziecko piersią norma ta została podwyższona do 6 kg przy pracy stałej i do 10 kg przy pracy dorywczej.
Rozporządzenie wprowadza zakaz ręcznego przenoszenia przedmiotów pod górę przez kobiety w ciąży. Przy pracy stałej zakaz ten jest
bezwzględny, zaś przy pracy dorywczej obejmuje przedmioty o masie
przekraczającej 1 kg. Kobiety w ciąży nie mogą ponadto wykonywać
pracy polegającej na ręcznym przetaczaniu i wtaczaniu przedmiotów
czy ręcznym przenoszeniu materiałów ciekłych – gorących, żrących
lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, a także przewożeniu ładunków na taczkach czy wózkach poruszanych ręcznie.
Kobietom w ciąży nie wolno również pracować pozycji wymuszonej
i w pozycji stojącej łącznie ponad trzy godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym jednorazowo w pozycji stojącej mogą spędzać do piętnastu minut, a następnie winny mieć piętnastominutową przerwę. Zakazów tych nie utrzymano dla kobiet karmiących dziecko piersią.

Gdy gorąco lub zimno
Druga grupa prac ujętych w rozporządzeniu obejmuje prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym. Kryteria warunków środowiska pracy dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią są
określone analogicznie, a ich niespełnienie jednoznaczne jest z zakazem wykonywania przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko
prac w tego typu warunkach. Wskaźnik PMV (przewidywana ocena
średnia) został obniżony z 1,5 do 1,0 w mikroklimacie gorącym oraz z 1,5 do -1,0 w mikroklimacie zimnym. Wskaźnik PMV w przedziale od 1,0 do 1,0 odpowiada warunkom środowiska zbliżonym do umiarkowanego.
Kolejną grupą prac ujętych w rozporządzeniu są prace w narażeniu na
hałas lub drgania. Kryteria warunków środowiska pracy określone zostały tutaj jedynie dla kobiet w ciąży. W porównaniu do poprzedniego
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rozporządzenia dopuszczalne kryteria zostały utrzymane,
ale ich wartości dostosowano do zmienionego brzmienia
przepisów w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 817 ze zm.).

Pole elektromagnetyczne
Czwarta grupa prac uwzględnionych w rozporządzeniu
obejmuje prace narażające pracownicę na działanie pola
elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz
oraz promieniowania jonizującego. W przypadku kobiet
w ciąży takimi pracami będą prace w zasięgu pola elektromagnetycznego o natężeniach przekraczających wartości dla
strefy bezpiecznej, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. W obecnym rozporządzeniu zrezygnowano z ograniczenia narażenia kobiet w ciąży
na promieniowanie nadfioletowe. Zarówno kobiety w ciąży,
jak i kobiety karmiące piersią nie mogą z kolei wykonywać
pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
określonych w przepisach ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. –
Prawo atomowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 576 ze zm.).

W kolejnej grupie znajdują się prace w podwyższonym lub
obniżonym ciśnieniu. Ani kobiety w ciąży, ani karmiące piersią nie mogą wykonywać pracy nurków czy prac w zbiornikach ciśnieniowych. Te ostatnie prace zostały dodane
w obecnym rozporządzeniu z uwagi na to, iż zostały one wymienione w części A ust. 1 lit. A załącznika nr II do dyrektywy
92/85/EWG.
Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią nie mogą również wykonywać prac w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (grupa szósta), stwarzającymi ryzyko zakażenia np. wirusem ospy wietrznej, różyczki czy toksoplazmozy bądź też prac przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi lub inwazyjnymi. W porównaniu z poprzed-
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nim rozporządzeniem dotychczasowa regulacja została
utrzymana.
Siódma grupa prac ujętych w rozporządzeniu obejmuje
prace wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące piersią
w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych. W porównaniu z poprzednim rozporządzeniem kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą wykonywać pracę niezależnie od poziomu stężenia w środowisku pracy styrenu, bowiem ta substancja chemiczna jako jedyna została wykreślona spośród wymienionych w poprzednim rozporządzeniu.

Zagrożenie urazami
Ostatnią grupę prac zamieszczonych w wykazie prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią stanowią
prace grożące kobietom ciężkimi urazami fizycznymi lub
psychicznymi, tj. w szczególności prace w wykopach, zbiornikach czy kanałach, prace pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach czy prace w wymuszonym rytmie pracy (np.
przy taśmach). Dodatkowo zabronione jest wykonywanie
przez kobiety w ciąży pracy na wysokościach oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach. W porównaniu
z poprzednim rozporządzeniem w grupie tej ujęto prace pod
ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości, które wówczas stanowiły osobną grupę prac. Dodatkowo zakazem pracy w wykopach zostały objęte kobiety karmiące piersią.
Zgodnie z art. 1041 § 1 pkt 6 k.p. regulamin pracy, określając
prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności
wykazy prac wzbronionych kobietom. Omawiana nowelizacja
rodzi dla pracodawców obowiązek aktualizacji regulaminu
pracy, stanowiącego wewnętrzne źródło prawa pracy. Postanowienia regulaminu pracy, które mimo wejścia w życie nowego wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko
piersią pozostaną korzystniejsze dla pracownic (w szczególności w zakresie pracy przy obsłudze monitorów ekranowych), będą w danym zakładzie pracy wiążące i do czasu ich
zmiany winny być przez pracodawców respektowane.

O współpracy polskiej i norweskiej inspekcji pracy
Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii spotkali się 28-29 września 2017 r.
w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu,
gdzie odbyło się seminarium poświęcone
delegowaniu pracowników i legalności zatrudnienia. Szefowie obu urzędów podpisali
porozumienie o dwustronnej współpracy.
W seminarium wzięli również udział przedstawiciele instytucji publicznych, w których zakresie działania pozostaje
przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wykonywaniem
pracy. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy, to część projektu „Delegowanie pracowników
i legalność zatrudnienia. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń służb nadzoru nad warunkami pracy z Polski
i Norwegii”, finansowanego z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spotkanie poświęcone
było podsumowaniu wizyt polskich i norweskich inspektorów pracy w obu krajach. Służyło wymianie informacji na temat zadań i kompetencji inspekcyjnych urzędów, omówieniu priorytetów i stosowanych praktyk odnośnie przeciwdziałania i zwalczania pracy niezadeklarowanej. Podczas seminarium rozmawiano także o kluczowych zagadnieniach
objętych zakresem dwustronnej współpracy.
Według danych GUS w 2015 r. na terytorium Norwegii
przebywało 84 tysiące Polaków. Nieoficjalne szacunki mówią
o ok. 150 tysiącach obywateli Polski mieszkających w Norwegii, z których większość świadczy tam pracę zarobkową,
głównie w branży budowlanej, w usługach, przetwórstwie

Tomasz Musialik
OIP Katowice
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rybnym i sektorze wydobywczym. Uzasadnia to konieczność
bliższej współpracy pomiędzy służbami Polski i Norwegii zajmującymi się legalnością zatrudnienia i warunkami świadczenia pracy.
W 2007 roku Państwowa Inspekcja Pracy i jej norweski odpowiednik (Arbeidstilsynet) zawarły porozumienie o współpracy,

jednak zmieniająca się dynamicznie sytuacja na rynku pracy,
coraz większa liczba spraw wymagających interwencji, a więc
i podejmowanie nowych zadań, stworzyły potrzebę uzupełnienia i rozszerzenia zapisów porozumienia o współpracy.
Nowe porozumienie o współpracy bilateralnej i wymianie informacji zostało podpisane 28 września 2017 r. przez zastępcę
głównego inspektora pracy Dariusza Mińkowskiego i Trude
Vollheim, dyrektor Urzędu Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii. Ma ono służyć większej skuteczności współdziałania

Bliżej norweskiej
inspekcji pracy
polskich i norweskich służb inspekcyjnych, jeśli chodzi o
ochronę praw pracowników delegowanych i migrujących zarobkowo oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa
dotyczących m.in. bhp. Działania inspekcji będą prowadzone
w przypadku pracy wykonywanej na podstawie kontraktów
zawartych bezpośrednio z norweskimi lub polskimi pracodawcami, a także w związku z kierowaniem pracowników do pracy za pośrednictwem agencji zatrudnienia świadczących usługi pośrednictwa
do pracy u pracodawców zagranicznych. Umowa zobowiązuje polskie i norweskie służby do
podejmowania działań w sytuacji skarg osób
wykonujących pracę zarobkową, a dotyczących nieprawidłowości związanych z pracą,
daje możliwość kontrolowania przestrzegania
przepisów dotyczących delegowania pracowników oraz wspólnych kontroli w sprawach
z zakresu transgranicznych stosunków zatrudnienia. Strona polska i norweska będą też prowadzić działania o charakterze informacyjnym
i prewencyjnym, m.in. przez wymianę materiałów informacyjno-edukacyjnych adresowanych do pracowników delegowanych i migrujących zarobkowo oraz wymianę informacji o nieprawidłowościach ujawnionych podczas
kontroli zatrudnienia i stwierdzonych naruszeniach praw
pracowniczych.

Uczestnicy seminarium zapoznali się z kompetencjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącymi koordynacji
systemów i stosowania procedur zabezpieczenia społecznego, które przedstawiła Katarzyna Drobiszewska, kierownik
Referatu ds. Osób Migrujących ZUS, Oddziału we Wrocławiu.
O działaniach Straży Granicznej w zakresie kontroli legalno-

ści zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP mówił
mjr SG Andrzej Domalewski z Placówki Straży Granicznej
we Wrocławiu-Strachowicach.
Z kolei Janusz Krasoń, dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP we
Wrocławiu, zaprezentował norweskim gościom działalność
ośrodka na tle systemu kształcenia polskich inspektorów pracy oraz zaplecze dydaktyczne i hotelowe wrocławskiej szkoły.
Pål Hilmar Lund, starszy doradca w Dyrekcji Generalnej
Arbeidstilsynet i Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP, podsumowując spotkanie, z zadowoleniem odnieśli się do efektów wspólnej pracy.
Dziękowali wszystkim zaangażowanym w realizację projektu
i zobowiązali się do kontynuacji polsko-norweskiej współpracy w myśl nowego porozumienia.
główny specjalista Aldona Matyjek
OSPIP Wrocław
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Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w strukturach Norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy w Oslo, w
dniach 11-14 września br., odbyła się w ramach projektu współpracy bilateralnej z
Urzędem Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii. W tej części projektu „Delegowanie pracowników i legalność zatrudnienia. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń służb
nadzoru nad warunkami pracy Polski i Norwegii” udział wzięło ośmiu inspektorów
pracy z siedmiu okręgowych inspektoratów pracy i Głównego Inspektoratu Pracy.
Inspektorzy pracy w dwuosobowych zespołach zostali
skierowani do różnych jednostek organizacyjnych norweskiej inspekcji. Nadinspektor pracy Patrycja PotockaSzmoń z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku oraz
starszy inspektor pracy Agata Kostyk-Lewandowska
z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przyglądały
się pracy inspektorów pracy z Biura Regionalnego w Oslo.
Zapoznały się z organizacją norweskiej inspekcji pracy, podstawami prawnymi jej działania i obowiązującym prawem
pracy oraz poznały tzw. Joint Center. Jest to specjalna grupa
pracowników inspekcji pracy, policji, administracji skarbowej, administracji celnej, Norweskiej Agencji Pracy i Opieki
Społecznej (NAV) i stołecznego ratusza, której zadaniem jest
przeciwdziałanie wykroczeniom i przestępstwom m.in. przeciwko prawom pracownika. Ma ona prawnie usankcjonowaną możliwość współdziałania bez barier administracyjnych
i biurokratycznych, opartego na sprawnej wymianie informacji wszystkich urzędów w grupie. Działa na zasadzie tzw.
burzy mózgów w czasie rzeczywistym, podczas wspólnej
pracy – bez konieczności wielokrotnego przesyłania oficjalnych pism czy poszukiwania podstaw prawnych do uzyskania informacji.
Inspektorzy pracy z Polski odwiedzili także Centrum Obsługi Cudzoziemców, w którym swoich przedstawicieli ma
norweska inspekcja pracy, urząd podatkowy, policja i urząd
ds. cudzoziemców. Przybywający do Norwegii obcokrajowiec może załatwić tam wszelkie niezbędne formalności
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związane z legalnym pobytem, legalną pracą i opodatkowaniem w tym kraju. Robi to podczas jednej wizyty u pracowników centrum, którzy posługują się co najmniej 5 językami –
norweskim, angielskim, polskim, litewskim i rosyjskim.
Kolejny etap wizyty w norweskiej inspekcji pracy polegał
na udziale polskich inspektorów w kontrolach na placach
budów w Oslo, gdzie mogli się oni przekonać, że problem
nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców to bolączka nie
tylko polskiej inspekcji. W tej kwestii jednak polscy inspektorzy mają więcej możliwości działania, choćby w związku
z uprawnieniem legitymowania osób zastanych podczas
kontroli i żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających legalny pobyt i zatrudnienie. Jedynym dostępnym dla
Norwegów narzędziem, które mogą wykorzystać „od ręki” na
miejscu kontroli, jest odebranie pisemnego oświadczenia od
cudzoziemca.
Podczas wizyty w Oslo polscy inspektorzy pracy mogli
również poznać, co dzieje się po zakończeniu czynności kontrolnych na miejscu budowy, jakie dokumenty są sporządzane, w jaki sposób uzyskuje się informacje o przedsiębiorstwie i jego pracownikach, przysługujących środkach prawnych, środkach dyscyplinujących kontrolowanego pracodawcę czy karach administracyjnych. Choć sposób prowadzenia kontroli i jej zakres nie odbiegają znacznie od tego, co
robią polscy inspektorzy, to jednak możliwości przywrócenia
stanu praworządności są zdecydowanie inne, o konsekwencjach finansowych nie wspominając.
nadinspektor pracy Patrycja Potocka-Szmoń
OIP Gdańsk
st. inspektor pracy Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław

W ramach projektu współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z Urzędem Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii „Delegowanie pracowników i legalność zatrudnienia. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń służb nadzoru nad warunkami
pracy Polski i Norwegii” polscy i norwescy inspektorzy pracy
uczestniczyli w kontrolach na terenie budów w obu krajach.

17

Na polskich i norweskich
budowach

Fot. P. Rozowski

Marek Dudek

Bhp na wysokości

Środki ochrony zbiorowej
Z pracami na wysokości mamy do czynienia
w wielu gałęziach przemysłu, głównie jednak
występują one na budowach. Z kontroli inspektorów pracy na placach budów wynika, że nieprawidłowości związane z organizacją prac na
wysokości nadal są częstym zjawiskiem. Dotyczą zarówno procesu przeprowadzania oceny
ryzyka zawodowego, jak i samej organizacji stanowisk pracy oraz wykonywania pracy.

Podstawowymi środkami ochrony zbiorowej
prac na wysokości są przede wszystkim balustrady. Należy je stosować podczas zabezpieczania
stanowisk pracy, dróg komunikacyjnych, krawędzi oraz otworów w ścianach i stropach. Systemy
balustrad, prócz rodzaju wypełnienia między deską krawężnikową a poręczą ochronną, różnią się
głównie typem mocowania słupków.

Oznakowane balustrady
Kluczowe dokumenty
Wykonywanie prac na
wysokości, zaliczanych
do szczególnie niebezpiecznych, niesie ze
sobą wielkie ryzyko
i znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia
wypadku przy pracy.
Błędy w organizacji
tego rodzaju prac i zaniedbania podczas samej ich realizacji mogą
się okazać tragiczne
w skutkach.
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Głównym elementem pozwalającym na właściwą organizację pracy oraz dobór właściwych
środków zabezpieczających pracowników
przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy jest ocena ryzyka zawodowego. Kolejnym istotnym opracowaniem jest instrukcja
bezpiecznego wykonywania prac. Wskazuje
ona wykonawcom robót budowlanych sposób
zapobiegania zagrożeniom związanym z pracami na wysokości oraz sposób postępowania
w przypadku wystąpienia zagrożeń, w tym dotyczących upadku z wysokości. Z tych dokumentów powinno jasno wynikać, w jaki sposób
pracownicy będą zabezpieczeni przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Zapoznając się z nimi, powinni mieć wiedzę o bezpiecznych metodach prowadzenia prac, w tym
na wysokości.
Zasady organizacji pracy na wysokości reguluje m.in. rozporządzenie w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być realizowany przez pracodawcę na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez nadawanie priorytetu środkom
ochrony zbiorowej przed środkami ochrony
indywidualnej.

Balustrady tymczasowe wykonywane są często z desek wykorzystywanych zarówno jako
poręcze ochronne, jak i jako bariery pośrednie.
Istotne jest, aby elementy montowane do systemowych słupków miały odpowiednią wytrzymałość. Na wielu placach budów deski te są
specjalnie znakowane, aby podczas montażu
balustrad ochronnych używać tylko elementów
o znanej, określonej wytrzymałości, a także, by
drewnianych elementów balustrad nie wykorzystywać do innych prac ciesielskich.
Często wybór uchwytu słupków oraz elementów, z których wykonane będą balustrady, determinuje powodzenie i skuteczność zastosowanych rozwiązań.

Siatki poziome typu S z widocznym
wzmocnieniem (przeplotem),
zmniejszającym ugięcie siatki.
Kolejnym środkiem ochrony zbiorowej są siatki ochronne i siatki
bezpieczeństwa. Siatki ochronne (zabezpieczające) chronią ludzi
m.in. przed wpływem warunków atmosferycznych, przed spadającymi przedmiotami. Siatki bezpieczeństwa (asekuracyjne) służą do
zabezpieczenia ludzi przed upadkiem z wysokości.
Siatki bezpieczeństwa stają się coraz popularniejszym systemem
ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości. W wielu przypadkach ich zastosowanie stanowi jedno z najlepszych zabezpieczeń
pracy na wysokości, szczególnie podczas prac tuż przy krawędzi
stropu lub prac konstrukcyjno-montażowych.

Siatki bezpieczeństwa
Ze względu na sposób wykorzystania można wyróżnić następujące typy siatek bezpieczeństwa:
1. Siatki mocowane w układzie poziomym:
● typ S – siatki bezpieczeństwa poziome,
● typ T – siatki poziome mocowane do wsporników.
2. Siatki mocowane w układzie pionowym:
● typ V – siatki mocowane do wsporników typu szubienica,
● typ U – siatki pionowe stanowiące zabezpieczenie krawędzi.
Siatka bezpieczeństwa typu S ma linę krawędziową zawieszoną
poziomo i jest stosowana głównie w celu zabezpieczenia prac konstrukcyjnych hal, a także jako zabezpieczenie otworów w stropach
budynków. Podczas doboru i montażu siatek bierze się pod uwagę
m.in. parametr ugięcia siatki, tak aby podczas wychwytywania osoby upadającej na siatkę jej ugięcie nie było większe niż odległość
pionowa do posadzki lub poziomu gruntu. W celu ograniczenia
ugięcia siatki stosuje się przeplot z liny o mniejszej sprężystości.
Siatki typu T montowane są w poziomie na wspornikach i wykorzystuje się je w celu powstrzymania spadania podczas pracy przy
krawędziach budynków. Najważniejszym ich zadaniem jest zabezpieczenie pracy podczas zbrojenia i deskowania na najwyższych
kondygnacjach budynku, czyli tam, gdzie nie można jeszcze zainstalować balustrady.
Siatki typu V mają linę krawędziową zamontowaną do elementów szkieletowych typu wysięgnikowego, wysuniętych poza obrys
obiektu. Siatki mocowane do wsporników typu szubienica spełniają podobne zadania i wymogi, jak siatki mocowane na wspornikach
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typu T. Zwykle zamocowanie konstrukcji odbywa się do stropów
dwóch niższych kondygnacji, a dzięki swojej budowie mogą wystawać ponad najwyższą elewację.
Siatki typu U wykorzystuje się do zabezpieczania krawędzi. Mocowane są do specjalnie zaprojektowanych słupków lub ograniczają całą wolną przestrzeń elewacji bądź rusztowania.
Pod wpływem warunków atmosferycznych siatki bezpieczeństwa
mogą ulegać procesowi starzenia. Z biegiem czasu tracą swoje właściwości mechaniczne, zatem powinny podlegać okresowej kontroli.
Najpóźniej po roku stosowania siatki jedno z oczek kontrolnych winno zostać wysłane do autoryzowanej jednostki kontrolującej, wskazanej przez dostawcę siatek, w celu potwierdzenia, czy mają one prawidłową wytrzymałość na rozerwanie. W przypadku pozytywnego
wyniku badania siatka może być użytkowana przez kolejny rok.
Stosowanie siatek bezpieczeństwa podczas montażu trudno dostępnych elementów na wysokościach okazuje się niezadowalające
ze względu na długi czas montażu oraz wysokie koszty. Siatkowe
platformy robocze to połączone siatki asekuracyjne typu S z pasami
oraz klamrami napinającymi. Siatka stanowi rodzaj platformy przywiązanej do konstrukcji nośnej za pomocą linek krawędziowych.
Siatka asekuracyjna przepleciona pasami napinającymi zmniejsza
ugięcie siatki i umożliwia prowadzenie prac w miejscu ich wykonywania oraz swobodne poruszanie się od 3 do 6 pracowników. Na
wielu budowach kierownicy wskazują na wady takich platform roboczych, głównie na konieczność ich przeglądu lub wręcz wymiany
w przypadku upadku na taką platformę materiałów.

Poduszki bezpieczeństwa
Katalog zabezpieczeń zbiorowych przed upadkiem z wysokości
nie kończy się na balustradach oraz siatkach ochronnych i siatkach
bezpieczeństwa. Kolejnym środkiem ochrony zbiorowej są poduszki bezpieczeństwa. Ich skuteczność opiera się na amortyzacji upadku. System ten składa się z poduszek sześcianów, łączników rurowych, rękawa do pompy oraz pompy elektrycznej lub spalinowej.
Poduszki mogą być stosowane do zabezpieczeń tych miejsc pracy
tymczasowej, w których wysokość spadania wynosi od 2 do 6 m.
Zastosowanie poduszek bezpieczeństwa jest w Polsce mało popularne. Z informacji uzyskanych od kierowników budów w trakcie
kontroli wynika, iż dzieje się tak głównie ze względu na przewidywane koszty użytkowania systemu. Składa się na niego nie tylko
sama cena zakupu czy wynajęcia kompletnego systemu, lecz także
koszt jego użytkowania. Dla zachowania wymaganej sprężystości
poszczególnych elementów konieczne jest stałe ich pompowanie.
Wszędzie tam, gdzie nie można zastosować środków ochrony
zbiorowej, można i należy stosować środki ochrony indywidualnej.
W przypadku prac na wysokości są to środki ochrony indywidualnej
zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. O nich więcej w kolejnym numerze „Inspektora Pracy”.
starszy inspektor pracy – specjalista Marek Dudek
OIP Katowice

21

Krzysztof Okseniuk

Osłony

Element redukcji ryzyka
Zgodnie z postanowieniami art. 215 k.p. pracodawca jest obowiązany
zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne
i higieniczne warunki
pracy, w szczególności
zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych
substancji chemicznych,
porażeniem prądem
elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania
oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników
środowiska pracy.
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Obowiązek zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przez maszyny i inne urządzenia techniczne jest realizowany już na etapie ich projektowania
i wykonania, a następnie na etapie użytkowania, m.in. poprzez wyposażanie maszyn
i urządzeń w osłony oraz innego rodzaju
urządzenia ochronne, a więc techniczne
środki ochrony przed zagrożeniami.
Zadaniem osłon i urządzeń ochronnych
jest redukcja występujących zagrożeń,
których nie udało się wyeliminować lub
dostatecznie ograniczyć zastosowanymi
rozwiązaniami konstrukcyjnymi maszyn
i urządzeń.
Osłony to wszelkiego rodzaju fizyczne
bariery, konstruowane jako części maszyn
i urządzeń, stanowiące materialną zaporę
przeznaczoną do zapewnienia ochrony
przed zagrożeniami. W zależności od budowy osłona jest nazywana obudową, ogrodzeniem, pokrywą, drzwiami, ekranem itp.
Określone w przepisach innego rodzaju
urządzenia ochronne to wszelkiego rodzaju urządzenia niestanowiące fizycznej bariery między człowiekiem a czynnikiem
głównie niebezpiecznym (inne niż osłony).
Podczas normalnego funkcjonowania maszyn uniemożliwiają one uaktywnienie zagrożenia, gdy człowiek znajduje się w strefie niebezpiecznej, lub uniemożliwiają
wtargnięcie do tej strefy w czasie działania
tego czynnika. Są to też urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem
parametrów maszyn i urządzeń stwarzających zagrożenia. Do tej grupy należą bezdotykowe urządzenia ochronne (kurtyny
świetlne, skanery laserowe), kontaktowe
urządzenia ochronne, takie jak urządzenia
oburęcznego sterowania, urządzenia ste-

rujące podtrzymywane, maty czułe na nacisk oraz innego rodzaju urządzenia w tym:
zawory bezpieczeństwa, ograniczniki
udźwigu, urządzenia blokujące, ryglujące,
zezwalające na uruchomienie maszyny.

199, poz. 1228 ze zmianami z 2011 r. Dz.U.
Nr 124, poz. 701),
Osłony powinny mieć wytrzymałą konstrukcję. Nie powinny powodować żadnego dodatkowego ryzyka i nie powinny dawać łatwo się obejść lub wyłączyć. Mogą
powodować tylko minimalne utrudnienia
w obserwacji procesu produkcyjnego, powinny być umieszczone w odpowiedniej
odległości od strefy niebezpiecznej i powinny umożliwiać, w miarę możliwości bez
ich demontażu, dostęp konieczny do wykonywania prac związanych z mocowaniem lub wymianą narzędzi oraz konserwacją, przy czym dostęp ten powinien być
ograniczony tylko do obszaru niezbędnego do wykonywania tych prac.

Wymagania
Rodzaje osłon
Funkcja ochronna osłon jest szeroka.
Mogą one stanowić ochronę przed dostępem do ruchomych elementów, do elementów będących pod niebezpiecznym
napięciem elektrycznym bądź stwarzających zagrożenie termiczne, a także ochronę przed odrzutem elementów, emisją
czynników szkodliwych, w tym hałasu
i promieniowania. Niejednokrotnie stanowią ochronę przed kilkoma rodzajami zagrożeń. Osłony mogą występować samodzielnie lub w powiązaniu z urządzeniami
blokującymi lub blokującymi z ryglowaniem.
Wymagania dla osłon zostały określone
w następujących przepisach:
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173,
poz. 1034),
– rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze
zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745),
– rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr

IP 10/2017

Osłony dzieli się według kryteriów
uwzględniających stopień osłonięcia, wypełnienia, sposób ich zamocowania i działania oraz możliwość regulacji.
● Obudowy i osłony odległościowe
Uwzględniając stopień osłonięcia, wyróżniamy osłony wykonane w postaci obudowy i osłony odległościowe. Obudową
jest osłona, która uniemożliwia dostęp do

strefy zagrożenia ze wszystkich stron. Osłona odległościowa nie odgradza całkowicie
strefy zagrożenia, uniemożliwia jednak lub
ogranicza dostęp dzięki swym wymiarom
i odległości od tej strefy. Tego rodzaju osłony stanowią wszelkiego rodzaju ogrodzenia lub osłony tunelowe.
● Osłony pełne i ażurowe
Ze względu na stopień wypełnienia osłony dzielimy na pełne i ażurowe z otworami
o różnych kształtach. Osłony pełne stosowane są w przypadkach, kiedy ich zadaniem jest nie tylko ochrona przed dostępem do elementów ruchomych, ale głównie przed odrzutem elementów lub emisją
czynników szkodliwych. Osłony ażurowe
stosuje się w celu zmniejszenia ich ciężaru,
zapewnienia lepszego chłodzenia obszaru
osłanianego. Umożliwiają one też obserwację pracy osłanianych elementów.
Przy stosowaniu osłon odległościowych
i ażurowych istotne jest zapewnienie odpowiedniej wysokości i odległości osłon
wykonanych jako odgrodzenia od strefy
zagrożenia, długości osłon tunelowych,
wielkości otworów osłon ażurowych uzależnionych od odległości osłon od strefy
zagrożenia. Konstrukcja tych osłon powinna uniemożliwiać zetknięcie się człowieka

Zadaniem osłon i urządzeń ochronnych jest
redukcja występujących
zagrożeń, których nie udało się wyeliminować lub
dostatecznie ograniczyć
zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi
maszyn i urządzeń.

Osłona odległościowa
wykonana jako ogrodzenie.

Stosowanym rozwiązaniem jest wyposażenie
drzwi wejściowych do
wnętrza ogrodzenia w
urządzenie blokujące lub
blokujące z ryglowaniem
otwierane z użyciem wyjmowanego klucza. Takie
rozwiązanie powoduje
zatrzymanie osłanianych
elementów maszyn
po otwarciu drzwi.

Elementy sterowania
(w tym wyjmowany klucz),
w które wyposażono drzwi
prowadzące do obszaru strefy
niebezpiecznej.

z elementami niebezpiecznymi (osłanianymi) zarówno nad osłoną, pod nią lub obok
niej, jak i poprzez otwory osłony niepełnej.
Respektowane winny być postanowienia
normy PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa
uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.
W przypadku osłon w postaci ogrodzeń
należy zapewnić bezpieczeństwo osobom,
które mogą znaleźć się wewnątrz ogrodzeń, a więc w strefie niebezpiecznej. Stosowanym rozwiązaniem jest wyposażenie
drzwi wejściowych do wnętrza ogrodzenia
w urządzenie blokujące lub blokujące z ryglowaniem otwierane z użyciem wyjmowanego klucza. Takie rozwiązanie powoduje zatrzymanie osłanianych elementów
maszyn po otwarciu drzwi lub umożliwia
otwarcie drzwi po wcześniejszym zatrzymaniu elementów maszyn. Osoba wchodząca do wnętrza ogrodzenia ma możliwość zabrania ze sobą klucza, a brak klucza
w zamku drzwi uniemożliwia uaktywnienie
cyklu pracy osłanianych elementów.
● Osłony stałe i ruchome
Uwzględniając sposób zamocowania
osłon i działania oraz możliwość ich regulacji, wyróżniamy osłony stałe i ruchome.
Osłony stałe połączone są z miejscem zainstalowania na stałe, np. poprzez przyspa-

wanie albo za pomocą elementów mocujących (śrub itp.). w taki sposób, że usunięcie
lub otwarcie osłon bez użycia narzędzi jest
niemożliwe. Osłony stałe po ich zdemontowaniu, jeżeli jest to możliwe, nie mogą pozostawać w miejscu mocowania. Osłony ruchome połączone są z korpusami maszyn
za pomocą zawiasów, prowadnic lub innym przylegającym elementem stałym
i mogą być otwierane bez użycia narzędzi.
W grupie osłon stałych i ruchomych występują m.in. osłony nastawne, a więc takie,
które po ich odpowiednim ustawieniu nie
zmieniają samoistnie swojego położenia
podczas danej operacji technologicznej.
W osłony tego rodzaju są wyposażane na
przykład pilarki tarczowe (tzw. kaptur
ochronny) szlifierki ostrzałki.
W grupie osłon ruchomych występują:
osłony zamykające się samoczynnie, osłony blokujące, osłony blokujące z urządzeniem ryglującym i osłony sterujące.
Osłony zamykające się samoczynnie to
osłony, które – osłaniając strefę zagrożenia
w trakcie pracy – poruszane są za pomocą
elementu maszyny, obrabianego przedmiotu lub przyrządu obróbkowego, zmieniają
swoje położenie, umożliwiając proces obróbki. Z chwilą, kiedy obrabiany przedmiot
wykona wymagane przejście, osłona pod
wpływem sił ciężkości, działania sprężyny
lub siły z innego źródła wraca w położenie

wyjściowe. Tego rodzaju osłony stosowane są na przykład w
ręcznych pilarkach tarczowych, strugarkach wyrówniarkach.
Oprócz osłon zamykających się samoczynnie i nastawnych
pozostałe rodzaje osłon ruchomych muszą być wyposażone
w urządzenia blokujące lub blokujące z ryglowaniem.
Urządzenie blokujące, w które wyposażane są osłony, powoduje, że funkcje maszyny mogące stwarzać zagrożenie
(przed którymi chroni osłona) nie mogą być wykonywane do
czasu zamknięcia osłony, a otwarcie osłony w czasie, gdy
maszyna wykonuje takie funkcje, powoduje przerwanie ruchu niebezpiecznego maszyny. Ponadto zamknięcie osłony
nie powinno doprowadzić do uruchomienia maszyny.
Osłony blokujące z urządzeniem ryglującym powinny
spełniać wszystkie wymagania stawiane osłonom blokującym, a ponadto osłony te pozostają zamknięte i zaryglowane do chwili, aż minie ryzyko doznania urazu w wyniku realizacji funkcji stwarzającej zagrożenie. Tak więc otwarcie osłony w trakcie trwania tej funkcji nie jest możliwe.
Kolejnym rodzajem osłon ruchomych są osłony sterujące.
Są one wyposażone w urządzenia blokujące z urządzeniem
ryglującym lub bez tego urządzenia. Są to osłony w wykonaniu szczególnym, które jeśli znajdą się w położeniu zamkniętym, powodują uruchomienie funkcji maszyny stwarzającej
zagrożenie. Stąd też stosowanie tego rodzaju osłon jest obwarowane kilkoma warunkami, a mianowicie:
– gdy osłona jest zamknięta, operator nie może znajdować
się w strefie zagrożenia lub między strefą zagrożenia a osłoną,
– jedynym sposobem dostępu do strefy zagrożenia powinno być otwarcie osłony sterującej,
– wymiary i kształt maszyny winny umożliwiać operatorowi pełną obserwację całej maszyny lub całego procesu,
– urządzenia blokujące lub blokujące z ryglowaniem
sprzężone z osłoną powinny charakteryzować się wysoką
niezawodnością, gdyż ich uszkodzenie może doprowadzić
do niezamierzonego uruchomienia maszyny.
Rodzaje stosowanych osłon uzależnione są od rodzaju, liczby i lokalizacji zagrożeń oraz charakteru i częstotliwości dostępu do stref osłanianych. W przypadkach gdy liczba i obszar
stref zagrożenia są duże lub jeżeli liczba stref zagrożenia jest
mała, a zastosowanie osłony w postaci obudowy jest niepraktyczne, zazwyczaj stosowane są osłony odległościowe.
Zastosowanie osłony stałej lub ruchomej uzależnione jest
od częstotliwości dostępu do stref osłanianych. Osłony stałe
stosowane są wówczas, gdy dostęp do stref zagrożenia nie
jest wymagany lub częstotliwość dostępu jest niewielka, a
umieszczenie osłony jest łatwe. W praktyce osłony stałe stosuje się głównie jako ochronę przed dostępem do elementów ruchomych układów przeniesienia napędu oraz niekiedy jako ochronę przed dostępem do elementów ruchomych
stref roboczych maszyn.
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Jeśli konieczność dostępu do stref zagrożenia podczas cyklu pracy maszyn jest duża (np. częściej niż raz na zmianę roboczą) lub dostęp do strefy zagrożenia nie może być całkowicie uniemożliwiony, stosowane są osłony ruchome.
W przypadku maszyn rozbudowanych niejednokrotnie
stosowana jest kombinacja różnych osłon lub osłon i innego
rodzaju urządzeń ochronnych.

Kontrola osłon
Przeprowadzając kontrole, inspektorzy pracy powinni
zwrócić uwagę na stan osłon, w które wyposażono maszyny
i urządzenia techniczne, w tym ich kompletność i zamocowanie. Jeżeli są to osłony wykonane jako obudowy, należy
zwrócić uwagę, czy faktycznie osłona uniemożliwia dostęp
do strefy zagrożenia ze wszystkich stron. W przypadku osłon
odległościowych lub ażurowych należy ocenić skuteczność
ochrony przed dostępem do strefy zagrożenia, mając na
uwadze postanowienia normy PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref
niebezpiecznych. Istotne są tu: odpowiednia wysokość
osłon wykonanych jako ogrodzenia uzależniona od ich odległości od strefy zagrożenia, wielkość otworów osłony ażurowej, która również jest uzależniona od odległości osłony od
strefy zagrożenia, a także zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które wejdą w obszar osłaniany i znajdą się między
osłoną a miejscem zagrożenia.
Kontrolując osłony ruchome, należy zwrócić szczególną
uwagę na stan urządzeń blokujących lub ryglujących, w które osłony zostały wyposażone, czy urządzenia te nie zostały
zdemontowane lub wyłączone w wyniku ingerencji operatorów.
Podczas kontroli osłon zamykających się samoczynnie
trzeba przede wszystkim ocenić skuteczność ich powrotu
w położenie wyjściowe po wykonaniu przejścia przez obrabiany przedmiot.

Podsumowanie
Osłony mają wiele zalet. Pozwalają chronić jednocześnie
przed kilkoma rodzajami zagrożeń. Charakteryzują się dużą
skutecznością i niezawodnością, niejednokrotnie pozwalają
na łatwą kontrolę skuteczności ich ochrony przed zagrożeniami, są konstrukcjami o stosunkowo prostej budowie i niewysokiej cenie. Walory te zdecydowały, że znalazły szerokie
zastosowanie jako element redukcji ryzyka związanego
z użytkowaniem maszyn i urządzeń technicznych.
nadinspektor pracy Krzysztof Okseniuk
OIP Lublin
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Dariusz Smoliński

Bezpieczeństwo pracy

Przewóz towarów niebezpiecznych
Nieuwzględnienie
w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich
zagrożeń występujących
przy pracach związanych z przewozem
drogowym towarów
niebezpiecznych to
główna nieprawidłowość stwierdzana przez
inspektorów pracy
podczas kontroli1.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest
skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny
pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane
kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Priorytetem w działalności kontrolno-nadzorczej jest poprawa praworządności w stosunkach pracy, w szczególności przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, koncentracja działań kontrolno-nadzorczych
na dziedzinach gospodarki i konkretnych
zakładach charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń zawodowych
oraz podejmowanie na coraz szerszą skalę
działań o charakterze prewencyjnym. Priorytety te znajdują odzwierciedlenie w wieloletnich programach działania PIP.
Państwowa Inspekcja Pracy ma szeroki
zakres zadań i kompetencji odnośnie bez-

pieczeństwa i higieny pracy, wynika to bezpośrednio z art. 10 ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy2. Pod pojęciem „bezpieczeństwo i higiena pracy” należy rozumieć
wszystkie aspekty działalności ludzkiej
związanej z wykonywaniem pracy zarobkowej. W bhp mieści się zatem także działalność zarobkowa związana z transportem
materiałów niebezpiecznych. Jest to jeden
z obszarów szybko rozwijającej się branży
transportowej – transportu drogowego,
kolejowego i lotniczego, nie można także
zapomnieć o transporcie wodnym śródlądowym i morskim.

Transport pod kontrolą
Kontrole związane z transportem materiałów niebezpiecznych prowadzone są od
ponad 10 lat. W 2008 roku Państwowa Inspekcja Pracy realizowała duży program

kontrolno-prewencyjny „Kontrole przestrzegania przez pracodawców wymagań
związanych z bezpieczeństwem przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych”3.
Kontrolą inspekcji pracy obejmowani są
głównie nadawcy lub odbiorcy towarów
niebezpiecznych, takich jak gazy techniczne, materiały ciekłe zapalne (olej napędowy i opałowy), żrące (kwasy, ługi), mieszaniny gazowych węglowodorów. Oceniane
jest wypełnianie przez pracodawców, odpowiedzialnych za przygotowanie chemikaliów do transportu, wymagań związanych z przewozem drogowym towarów
niebezpiecznych – w miejscach nadania
i odbioru materiałów. Inspekcja pracy co do
zasady nie prowadzi kontroli na drogach, tj.
w momencie realizacji samego przewozu,
pozostawiając tę kwestię policji i Inspekcji
Transportu Drogowego.
Główną nieprawidłowością stwierdzaną
przez inspektorów pracy jest nieuwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego
wszystkich zagrożeń występujących przy
pracach związanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Konsekwencją tego jest m.in. nieokreślenie prac
szczególnie niebezpiecznych i podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu takich prac. Nie wszyscy pracodawcy zapewniają szkolenia w zakresie bezpiecznego
postępowania z materiałami niebezpiecznymi i procedur ratowniczych. Nieprawidłowość ta dotyczy pracowników wykonujących takie czynności, jak przygotowanie
do transportu sztuk przesyłki (pojemniki,
opakowania zbiorcze, naczynia do gazów)
lub nadzorowanie napełniania cystern.
Brak wiedzy o zakresie odpowiedzialności
i obowiązkach, stosownie do wykonywanych czynności, generuje nowe nieprawidłowości, m.in. brak właściwych dokumentów przewozowych, brak lub nieprawidłowe instrukcje bezpieczeństwa dla kierowcy, załadunek substancji niebezpiecznych
do opakowań, które powinny być wycofane z użytku lub do opakowań wtórnych
bez ich sprawdzenia. Nieprawidłowości
istotne ze względu na ich skalę nie dotyczą
ściśle wymagań przepisów ADR, lecz mają
związek z wymaganiami wynikającymi
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z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy nie potrafią połączyć wymogów bezpieczeństwa wynikających z przepisów ADR i przepisów bhp. Najmniej nieprawidłowości jest związanych z technicznym bezpieczeństwem pracy, tj. ze stanem
technicznym maszyn i urządzeń oraz opakowań stosowanych w transporcie. Większość nieprawidłowości ma wymiar organizacyjny i ludzki, odnosi się do prawidłowego
tworzenia i realizowania procesu pracy.
Znajduje to potwierdzenie w zdarzeniach wypadkowych. Większość z nich nie
jest bezpośrednio związana z przewozem
materiałów niebezpiecznych, lecz występuje w trakcie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz przy innych pracach pomocniczych i magazynowych. Wypadki
drogowe i katastrofy kolejowe – najbardziej znane wypadki, do jakich dochodzi
podczas transportu towarów niebezpiecznych – mają zazwyczaj wymiar publiczny,
są zdarzeniami medialnymi o spektakularnym przebiegu, jednak w statystycznym
ujęciu nie dominują. Nie są także zazwyczaj
zdarzeniami o największych negatywnych
skutkach, w wymiarze ludzkim, społecznym i finansowym. Zdarzenia wypadkowe
„za bramą zakładu” są mniej zauważalne
dla opinii publicznej, nie uchodzą jednak
uwadze organów kontrolnych. Wszystkie
zdarzenia, w wyniku których ktoś poniósł
śmierć lub doznał ciężkich obrażeń, są badane przez właściwe instytucje.

Wypadki w zakładach pracy
Domeną policji jest badanie zdarzeń
w przestrzeni publicznej, natomiast Państwowa Inspekcja Pracy koncentruje się na
zdarzeniach, do których dochodzi na terenie zakładów pracy. Wynika to nie tyle z samej konstrukcji przepisów prawa, co z ustalonego podziału ról. Nie oznacza to jednak,
że policja i inspekcja pracy nie mogą równolegle prowadzić swoich postępowań.
Często uczestniczą w nich także inne instytucje, w ramach swoich kompetencji, np.
Transportowy Dozór Techniczny lub Inspekcja Transportu Drogowego. Należy bowiem pamiętać, że w wielu przypadkach

Państwowa Inspekcja
Pracy najbardziej koncentruje się na zdarzeniach
wypadkowych, jakie mają
miejsce na terenie zakładów pracy. Dochodzi
do nich podczas prac
załadunkowych i wyładunkowych oraz przy magazynowaniu substancji
niebezpiecznych.
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zdarzenia o charakterze drogowym mają
pierwotne źródło w naruszeniach powstałych znacznie wcześniej i w znacznej odległości od miejsca wypadku. Często wynikają ze złego stanu technicznego pojazdów
lub nieprawidłowego sposobu załadunku
towaru, niejednokrotnie na wypadek ma
wpływ czas pracy. We wszystkich tych przypadkach wymiana informacji między policją
a inspekcją pracy jest konieczna do ustalenia osób odpowiedzialnych za zdarzenie.
Współpraca różnych organów kontroli i nadzoru pozwala na przeprowadzenie pogłębionej analizy przyczyn wypadku, określenie pośrednich i dalszych sprawców wypadku, którymi często są spedytorzy i osoby odpowiedzialne za załadunek towaru.
Państwowa Inspekcja Pracy najbardziej
koncentruje się na zdarzeniach wypadkowych, jakie mają miejsce na terenie zakładów pracy. Dochodzi do nich podczas prac
załadunkowych i wyładunkowych oraz
przy magazynowaniu substancji niebezpiecznych. Często są jedynie pośrednio
związane z tymi substancjami, tylko w niektórych sytuacjach substancja niebezpieczna jest bezpośrednim źródłem zdarzenia. Przyczyną jest niewłaściwa organizacja pracy na terenie zakładu, niedostateczne przygotowanie pracowników do
wykonywania tej pracy czy niedostateczny
nadzór nad pracą. Do wypadków zazwyczaj dochodzi z powodu pośpiechu, zmęczenia, braku umiejętności w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy lub wiedzy
o zagrożeniach, lekceważenia instrukcji
bądź brawury. Winą obarcza się tzw. bezpośrednich sprawców, którzy często są
równocześnie osobami poszkodowanymi –
kierowców, magazynierów, pracowników
transportu wewnętrznego. Takie postrzeganie przyczyn wypadków leży w interesie
pracodawców i ich służb wewnątrzzakładowych. Służby sporządzające dokumentację powypadkową, co do zasady, nie są
zainteresowane wskazaniem naruszeń prawa leżących po stronie pracodawcy4. Nie
chcą obciążać swojego pracodawcy odpowiedzialnością za zaistniały wypadek. Nie
zamierzają także wykazywać uchybień po
swojej stronie, wskazywać nieprawidłowo-
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ści w zakresie oceny ryzyka zawodowego,
w instrukcjach bhp i szkoleniach bhp. Dlatego uzasadnione, a nawet konieczne jest
uczestnictwo wyspecjalizowanych instytucji państwowych w badaniu zdarzeń wypadkowych powodujących śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Ich udział umożliwia
ustalenie faktycznych przyczyn wypadku,
przyczyny i sprawcy zdarzeń wypadkowych
są nieraz zupełnie inne, niż to wynika z dokumentacji powypadkowych sporządzonych przez służby wewnątrzzakładowe.
Często prowadzą do zdjęcia z poszkodowanego pracownika wyłącznej odpowiedzialności za wypadek i wykazania szerszego
grona osób odpowiedzialnych, w tym wśród
osób bezpośrednio kierujących pracami,
a także średniego i wyższego kierownictwa.
Aby doszło do wypadku przy pracy, zawsze musi dojść do naruszenia wielu barier
bezpieczeństwa. Koncentrowanie się wyłącznie na bezpośrednim uczestniku zdarzenia powoduje, że nie dostrzega się
aspektów organizacyjnych i technicznych,
które nie istniały lub zawiodły – przez to
właśnie całe bezpieczeństwo opierało się
na zawodnym człowieku. Państwowa Inspekcja Pracy stara się wskazywać te kwestie i przedstawiać realne problemy, jakie
występują w ramach rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Badanie technicznego i organizacyjnego bezpieczeństwa
pracy pozwala na ustalenie pierwotnych
przyczyn wypadku. Inspektorzy pracy
sprawdzają, dlaczego rozwiązania organizacyjne nie ograniczyły lub nie wyeliminowały negatywnych skutków wynikających
z „ułomności” człowieka. Dlaczego pracownik nie został odpowiednio przygotowany
do wykonywania pracy? Dlaczego się spieszył? Dlaczego złamał zasady bhp?
Inspektorzy pracy badają ponadto, czy
było możliwe zastosowanie rozwiązań
technicznych eliminujących możliwość wypadku u jego źródła, a jeśli tak, to dlaczego
nie zostały one zastosowane. Należy pamiętać, że współczesna technika i technologia niosą wiele rozwiązań i możliwości
wspomagania człowieka w trakcie wykonywania prac. Można wprowadzać mechanizację i automatyzację pracy, co zapobiega
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różnego rodzaju urazom podczas wykonywania czynności
transportowych, choćby układu szkieletowo-mięśniowego.
Istotne jest także wprowadzanie urządzeń technicznych,
które zapobiegają powstawaniu sytuacji niebezpiecznych,
np. czujników sygnalizujących rozlanie się substancji czy
przebywanie człowieka w strefie niebezpiecznej. Nadal do
rzadkości należy stosowanie kamer i czujników cofania w
pojazdach ciężarowych i wózkach podnośnikowych. Jest to
o tyle zastanawiające, że wypadki związane z potrąceniami
należą do powszechnie występujących w tej branży, a same
czujniki i kamery są dostępne i stosunkowo tanie. Takich
przykładów niedostatków w obszarze technicznego bezpieczeństwa pracy można wskazywać bardzo wiele.
Bardzo istotne są także kwestie organizacyjne. Niedostateczne jest wykształcenie kadry kierowniczej, spedytorów,
kierowników magazynów i pracodawców. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują, że zarówno kierowcy, jak
i kadra spedycyjna oraz kierownictwo zakładu legitymują się
stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi kwalifikacje
i ukończenie szkoleń, w tym szkoleń bhp. Jednak dokładna
analiza pokazuje, że poziom tych szkoleń, w szczególności
dla kadry kierowniczej, jest na niskim poziomie. Często mają
one jedynie wymiar formalny, nie służą nabyciu wiedzy
i umiejętności. Zdarza się, że zaświadczenia są wydawane
w sytuacjach, gdy szkolenia w ogóle się nie odbyły. Niski stan
wykształcenia kadry kierowniczej przekłada się na poziom
przygotowania pracowników zatrudnionych na stanowi-

skach robotniczych, w szczególności robotników magazynowych i pracujących przy załadunku i wyładunku. Źle wykształcona kadra kierownicza nie jest bowiem w stanie prawidłowo przeprowadzić oceny ryzyka zawodowego, sporządzić odpowiednich instrukcji bezpiecznego wykonywania
pracy oraz właściwie przeprowadzić szkolenia bhp dla podległych pracowników. Organizacja pracy koncentruje się
wówczas na tym, co i gdzie załadować lub wyładować, a nie
na tym, jak to wykonać bezpiecznie. Powszechnie brakuje
odpowiedniego osprzętu pomocniczego, sprzętu ochrony
zbiorowej i indywidualnej. Często wynika to z braku wiedzy
i z niskiej kultury bezpieczeństwa. Źle wykształcona kadra
kierownicza, nieznająca przepisów i niezaznajomiona z dobrymi praktykami bhp, nie jest w stanie samodzielnie dostrzegać nieprawidłowości i podejmować odpowiednich
działań zapobiegawczych i korygujących. Taka sytuacja prowadzi do utrwalania nieprawidłowości i generowania zagrożeń, które mogą skutkować wypadkami przy pracy.

Nieodpowiedzialność pracodawców
W przedsiębiorstwach kwestie bezpieczeństwa pracy często nie są postrzegane w ujęciu procesowym; dotyczy to w
szczególności małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się transportem towarów niebezpiecznych. Służby wewnątrzzakładowe w wielu przypadkach nie przeprowadzają
profesjonalnej oceny ryzyka zawodowego występującego

przy wykonywaniu poszczególnych prac. Powoduje to, że instrukcje bhp są sporządzane sztampowo, a przez to w niewielkim stopniu pomagają w zapewnieniu odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa pracy. Analiza dokumentacji pokazuje, że w wielu przypadkach ocena ryzyka zawodowego
jest przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. Przede
wszystkim oceny ryzyka zawodowego nie są oparte na opisach procesów pracy poddawanych ocenie. Brak w nich podstawowych informacji: jak dana praca (czynność) jest wykonywana, jakimi metodami, przy użyciu jakiego sprzętu, jakich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. To sprawia,
że istnieje dowolność realizacji zadań przez pracowników,
którzy często wykonują je według swojego uznania, a nie
w oparciu o szczegółowe instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy. Oceny ryzyka nie identyfikują także czynności
szczególnie niebezpiecznych, które powinny być wykonywane w szczególnym reżimie bezpieczeństwa, w składzie
minimum dwuosobowym, pod nadzorem osoby z kierownictwa. Kadra kierownicza oraz służby wewnątrzzakładowe często nie przywiązują wagi do wprowadzania nowych
rozwiązań ułatwiających pracę oraz zwiększających poziom bezpieczeństwa. Tylko niewielki odsetek przedsiębiorców, zazwyczaj tych największych, prowadzi stałe
działania w zakresie modernizacji procesów pracy w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Większość przedsiębiorców,
jeśli nie musi z uwagi na wymogi formalnoprawne, to
z własnej inicjatywy nie podejmuje działań w tym obszarze, postrzegając je jako kosztowne i nieprzynoszące bezpośrednich korzyści finansowych.
Przedsiębiorcy często nie czują się odpowiedzialni za zdarzenia wypadkowe, jakim ulegają ich pracownicy. Nie dążą
do stałego poprawiania warunków pracy, wprowadzania
rozwiązań technicznych i organizacyjnych poprawiających
poziom bhp. To szerszy problem, wykraczający poza transport towarów niebezpiecznych. Związany jest z postrzeganiem bezpieczeństwa pracy przez ogół społeczeństwa, z relacjami, jakie zachodzą pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami oraz kulturą bhp, jaką prezentują przedsiębiorcy
i osoby z kierownictwa zakładów pracy. Inspekcja pracy od
wielu lat stara się zachęcać do profesjonalnego zarządzania
bezpieczeństwem pracy. Zwraca uwagę, że bezpieczeństwo
pracy ma wymiar nie tylko prawny, lecz także społeczny i finansowy.
W ostatnich latach zmieniły się oczekiwania pracobiorców.
Młode pokolenie coraz częściej zwraca uwagę na to, w jakich
warunkach będzie świadczyło pracę. Rynek pracy sprawia,
że przedsiębiorcy muszą uwzględniać te oczekiwania, jednak proces ten jest powolny. Nadal nie dostrzegają zależności między warunkami pracy a jej efektywnością, nie są zatem skłonni do podejmowania istotnych inwestycji w zakresie bezpieczeństwa pracy. Dotyczy to także przedsiębiorców
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prowadzących swoją działalność w obszarze magazynowania i transportu materiałów niebezpiecznych.
Doświadczenie wskazuje, że w celu poprawy poziomu
bezpieczeństwa pracy konieczne jest dotarcie do pracodawców będących nadawcami i odbiorcami tych materiałów. Jeśli najwyższe kierownictwo tych przedsiębiorstw nie zaangażuje się w kwestie bezpieczeństwa pracy, to nie uda się
spowodować poprawy istniejącego poziomu bhp. Dlatego
tak istotne jest skoordynowane działanie wszystkich instytucji zajmujących się bezpośrednio i pośrednio transportem
materiałów niebezpiecznych. Ważna jest wzajemna wymiana informacji i współpraca szkoleniowa. Każda instytucja powinna prowadzić szeroko zakrojone działania prewencyjne
i promocyjne, mające na celu pokazywanie dobrych praktyk
podczas prac magazynowych i transportowych. Materiały
instruktażowe powinny być tworzone przez instytucje państwowe, instytucje ubezpieczeniowe oraz stowarzyszenia
przedsiębiorców i udostępniane szerokiemu gronu odbiorców nieodpłatnie lub za niewielką odpłatnością. Potrzebne
są także profesjonalne poradniki dla przedsiębiorców i kadry
zarządzającej odnoszące się do kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy przy transporcie i magazynowaniu substancji niebezpiecznych.
Podsumowując, należy stwierdzić, że nadal jest wiele do
zrobienia w zakresie bezpieczeństwa pracy przy magazynowaniu i transporcie towarów niebezpiecznych. Do wszystkich instytucji kontrolno-nadzorczych należy podejmowanie działań stymulujących stałą poprawę bezpieczeństwa
pracy w transporcie towarów niebezpiecznych. Uzasadnione
wydaje się zawiązanie ściślejszej współpracy między instytucjami kontrolnymi, w szczególności między inspekcją pracy
a Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie wymiany informacji o badanych zdarzeniach wypadkowych związanych z transportem materiałów niebezpiecznych.

Inwestycja w kulturę bezpieczeństwa na budowach
Ponad 250 studentów uczestniczyło w seminarium w ramach programu prewencyjnego
„Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie”, zorganizowanym po raz trzeci przez Politechnikę Białostocką, we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku.
Budownictwo jest gałęzią gospodarki zwiększonego ryzyka. Z tego względu kontrolujący branżę budowlaną inspektorzy pracy z OIP w Białymstoku ukierunkowali działalność
nadzorczą przede wszystkim na zabezpieczenie pracujących
przed bezpośrednimi zagrożeniami wypadkowymi. Równolegle prowadzą szerokie działania informacyjno-prewencyjne, które zwiększają świadomość bezpieczeństwa pracy zarówno kadry kierowniczej, jak i osób bezpośrednio wykonujących prace na budowach.

W sferze nadzoru
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy odpowiedzialność za właściwą organizację prac budowlanych
spoczywa na pracodawcach. Pamiętać jednak należy, że odpowiedzialność ta obciąża również osoby kierujące pracownikami bezpośrednio na realizowanych budowach, tj. kierowników budów i robót. Pracodawcy niejednokrotnie przekazują do nadzoru bardziej doświadczonym kierownikom
budów lub robót więcej niż jedną budowę, co zdecydowanie
utrudnia kontrolę sfery bezpieczeństwa pracy. Z powodu

braku wyspecjalizowanej kadry technicznej nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powierzany jest osobom
młodym, niedoświadczonym, zaraz po studiach czy dopiero
zdobywającym uprawnienia budowlane. Osoby te, dla których jest to zazwyczaj pierwsza samodzielna praca, wykonują swoje obowiązki w ogromnym stresie, nie radzą sobie z zakresem prowadzonych robót. Koncentrowanie się na terminowym realizowaniu prac i technicznych wymaganiach odwraca ich uwagę od zagadnień bezpieczeństwa. Nie wypracowały one sobie jeszcze autorytetu i uznania u starszych
pracowników, tzw. rutyniarzy, którzy często lekceważą polecenia. To bardzo ważny element kierowania, a taka sytuacja
na budowach przekłada się na wykonywanie prac przez pracowników młodszych, mniej doświadczonych, niedostrzegających jeszcze w pełni występujących zagrożeń. Niedoświadczone osoby z nadzoru technicznego często nie zdają
sobie sprawy ze spoczywającej na nich odpowiedzialności
i ponoszonych konsekwencji w przypadku popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracowników. Widoczne jest
to zarówno podczas prowadzonych kontroli inspektorów
pracy, jak i spotkań prewencyjnych na terenach budów.

nadinspektor pracy Dariusz Smoliński
OIP Gdańsk, Oddział w Słupsku

Przypisy
1

Zaprezentowany artykuł został wygłoszony jako referat
na III Szkoleniowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych”, która odbyła się w Międzyzdrojach w dniach 10-12 maja br.
2
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 640 ze zmianami oraz z 2016 r. poz.
1948).
3
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/33107/s%2008%2005% 2021
.pdf (dostęp: 1.05.2017)
4
D. Smoliński, R. Giedrojć, Wystarczy jedna procedura powypadkowa, „Inspektor Pracy” 2013, nr 6-7, s. 7-9.
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Czy tak musi być?
Właściwy poziom bezpieczeństwa pracy zostanie osiągnięty nie tylko poprzez wprowadzanie udogodnień technicznych, ale również, a może przede wszystkim, przez prawidłowe ukształtowanie świadomości wszystkich pracowników realizujących inwestycje budowlane. Podstawą powinna być zasada, że bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
należy traktować na równi z produkcją i zyskiem w prowadzonej działalności gospodarczej. Pamiętając, że odpowiedni poziom kultury bezpieczeństwa jest ściśle związany z poszanowaniem zdrowia i życia pracowników, do młodej kadry
nadzoru technicznego powinno się kierować wyraźny przekaz, że najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami. Utrwalanie odpowiedzialnych postaw u młodych pracowników wymaga
wsparcia przede wszystkim doświadczonej kadry kierowniczej oraz wszystkich tych osób, dla których priorytetem jest
zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

Inspektorzy pracy z OIP w Białymstoku, wśród nich starszy
inspektor – główny specjalista Jan Kasperowicz, przekazali
studentom informacje o najczęstszych uchybieniach, nieprawidłowościach i błędach podczas prac szczególnie niebezpiecznych prowadzonych na wysokości, w wykopach,
przy eksploatacji maszyn i urządzeń. Omówili także kwestie
stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz
nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. Kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskiego UDT Oddział w Białymstoku przedstawił zagadnienia dotyczące bezpiecznej
eksploatacji urządzeń wykorzystywanych na terenach budów, a przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przybliżył temat niebezpiecznych sytuacji w przypadkach podejmowania pracy za granicą, w tym problematykę
handlu ludźmi. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziły,
omówione przez inspektorów pracy i przedstawiciela UDT,
ilustrowane materiałami filmowymi i zdjęciami przykłady
konkretnych zdarzeń wypadkowych i sformułowane na podstawie prowadzonych czynności wnioski praktyczne, służące
przede wszystkim zapobieganiu nieprawidłowościom.

Ważna inicjatywa
Inspektorzy pracy z OIP w Białymstoku systematycznie
przekazują wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli i zrealizowanych działań prewencyjnych Radzie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Przedmiotem dyskusji na posiedzeniach są m.in. kwestie obsady stanowisk nadzoru
technicznego na budowach i zatrudniania na tych stanowiskach młodych inżynierów bez praktyki w bezpiecznej organizacji prac budowlanych. W 2015 roku podjęto inicjatywę,
której podstawowym i wciąż aktualnym celem jest zwiększanie wiedzy i świadomości wśród studentów ostatnich lat kierunku budownictwa Politechniki Białostockiej w zakresie
bezpieczeństwa prac wykonywanych podczas procesów budowlanych. Ta grupa wkrótce będzie kierować pracownikami na budowach regionu, więc konieczne jest przekazanie
im niezbędnych informacji o rzeczywistych aspektach bezpiecznej organizacji procesu budowlanego. W maju 2015
roku odbyło się pierwsze seminarium z cyklu „Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie”, zorganizowane na Wydziale
Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Białymstoku oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku.
Inicjatywa ta przybrała formę cykliczną, a w maju br. po raz
kolejny inspektorzy pracy uczestniczyli w seminarium, podczas którego poszerzano zakres informacji kierowanych do
studentów, przyszłych budowlańców. Do przedsięwzięcia
tego jako współorganizatorzy dołączyli: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku oraz Komenda Miejska Policji.
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Ukierunkowanie działań prewencyjno-informacyjnych na
grupy studentów, w ocenie Rady Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie i środowiska inspektorów pracy OIP w Białymstoku,
jest równie istotne jak odziaływanie na świadomość pracodawców i pracowników. Przekazanie odpowiednich informacji
pozwala młodym ludziom dostrzec realne zagrożenia w procesach budowlanych, których uczestnikami będą w przyszłości.
Potwierdzeniem celowości i trafności podjętej inicjatywy
i współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku
z Politechniką Białostocką może być frekwencja słuchaczy kolejnych seminariów. W pierwszym w 2015 roku uczestniczyło
ok. 100 studentów, natomiast w trzecim, które odbyło się
w bieżącym roku, udział wzięło ponad 250 studentów.

Pracuję legalnie
Zjawisko pracy „na czarno” to jeden z najistotniejszych problemów polskiego rynku
pracy. Potwierdzają to kontrole prowadzone przez inspektorów pracy, tylko w 2016 r.
nielegalne zatrudnienie stwierdzono w ponad 9 tys. przypadków, czyli w co trzecim
kontrolowanym podmiocie. Rozpoczęta
20 września br. trzyletnia kampania informacyjno-edukacyjna PIP „Pracuję legalnie!” ma na celu kształtowanie w tym zakresie świadomości prawnej osób zatrudniających i zatrudnianych.
Kampanię zainaugurowano konferencją tematyczną, zorganizowaną przez Główny Inspektorat Pracy we współpracy
z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie. Wśród osób
otwierających konferencję był okręgowy inspektor pracy
w Lublinie Włodzimierz Biaduń. Do zagadnień legalności zatrudnienia oraz celów i założeń kampanii „Pracuję legalnie odniósł się Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, który
omówił wyniki kontroli legalności zatrudnienia prowadzonych przez PIP. Piotr Waszak z ZUS zaprezentował działania
zakładu w zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia, a Aneta
Tkaczyk, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, zreferowała
temat legalizacji pobytu i zatrudnienia w świetle nowelizacji
ustawodawstwa polskiego. Punkt widzenia pracodawców
i doświadczenia w zakresie eliminowania zjawiska dumpingu

socjalnego przedstawił Zbigniew Rymsza, przewodniczący
Rady Nadzorczej Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele urzędów, służb
mundurowych i instytucji działających na terenie Lublina
i województwa lubelskiego, przedstawiciele pracodawców
i związków zawodowych, inspektorzy pracy z całej Polski,
a także lokalne media.
Wśród celów kampanii jest propagowanie korzyści legalnego wykonywania pracy oraz wskazywanie zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie, a także informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy Państwowej Inspekcji Pracy
przy eliminowaniu nieprawidłowości. Od września br. działa
strona internetowa kampanii www.prawawpracy.pl, na przełomie października i listopada przekaz kampanii będzie promowany w radiu i w internecie. Okręgowe inspektoraty pracy
zorganizują szkolenia dla określonych grup.
W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili blisko
27 tys. kontroli, podczas których badali legalność zatrudnienia i inną pracę zarobkową obywateli polskich. Skontrolowano legalność zatrudnienia przeszło 199 tys. osób.
Nielegalne zatrudnienie stwierdzono w ponad 9 tys. kontroli. Nieprawidłowości dotyczyły ponad 25 tys. osób.
Przeprowadzono 4257 kontroli legalności zatrudnienia
i wykonywania pracy przez cudzoziemców, w tym 4062
kontrole legalności zatrudnienia obywateli spoza obszaru
UE/EOG. Kontrolą objęto przeszło 30 tys. cudzoziemców
ze 115 państw. Ponad 84% wszystkich cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy. Ujawniono nielegalne powierzenie pracy 5186 cudzoziemcom, tj. niemal 18% objętych
kontrolą, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (1122 cudzoziemców w 2015 r.).

Obszerna informacja nt. programu kampanii
„Pracuję legalnie” w listopadowym numerze „IP”

nadinspektor pracy Jerzy Buraczewski, OIP Białystok
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Nagrodę głównego inspektora pracy przyznano Alicji
i Waldemarowi Przygodzińskim z Dąbrowy Biskupiej.

AGRO SHOW 2017

Nagrodzone
gospodarstwa
rolne
Beata i Piotr Kondraccy,
właściciele gospodarstwa
rolnego z miejscowości Górne w województwie lubelskim, zostali zwycięzcami
XV edycji Ogólnokrajowego
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Jednym
ze współorganizatorów
konkursu, organizowanego
pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja
Dudy, jest Państwowa
Inspekcja Pracy.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie laureatom nagród i wyróżnień
odbyło się 22 września br. na zorganizowanej w Bednarach k. Poznania Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO
SHOW 2017.
Podczas uroczystej gali Wojciech
Gonciarz, wicedyrektor Departamentu
Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy, odczytał okolicznościowy list zastępcy głównego inspektora pracy Dariusza Mińkowskiego
oraz wręczył laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia. Nagrodę specjalną
głównego inspektora pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym przyznano Alicji i Waldemarowi Przygodzińskim z Dąbrowy
Biskupiej w województwie kujawsko-
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pomorskim. W uroczystości wręczenia
nagród uczestniczyli także: Stanisława
Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy
w Poznaniu z zastępcą Tomaszem Gajdzińskim, oraz Krzysztof Bielecki,
główny specjalista w Departamencie
Prewencji i Promocji GIP.
Podczas wizytowania gospodarstw
rolnych Centralna Komisja Konkursowa
zwracała uwagę na stan techniczny maszyn i urządzeń wykorzystywanych
w gospodarstwie, wyposażenie maszyn
i urządzeń w osłony ruchomych części.
Istotne były kwestie środków ochrony
osobistej, ładu i porządku w obejściach
gospodarskich i warsztatowych oraz
stan budynków gospodarskich. Komisję
interesowały również rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne,
wpływające na poprawę bezpieczeństwa osób pracujących czy przebywających w gospodarstwie rolnym.
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza
AGRO SHOW, odbywająca się od 22 do
25 września w Bednarach koło Poznania, jest największą plenerową wystawą rolniczą w Europie. Na powierzchni
120 hektarów zaprezentowało się ponad 800 wystawców z ponad 20 krajów, których odwiedziło ponad 150 tys.
zwiedzających. Uzupełnieniem bogatej oferty maszyn i urządzeń rolniczych
wszystkich czołowych producentów
były liczne prezentacje, m.in. stosowanych w rolnictwie nawozów, nasion
i środków ochrony roślin, a także pokazy maszyn i urządzeń rolniczych.
gł. specjalista Jacek Strzyżewski
OIP Poznań
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– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego // Dziennik Ustaw.
– 2017 poz. 1327.
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy – Prawo budowlane //
Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1332.
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa // Dziennik
Ustaw. – 2017 poz. 1368.
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi // Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1369.
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dziennik
Ustaw. – 2017 poz. 1383.
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku // Dziennik Ustaw. –
2017 poz. 1398.
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Prawo spółdzielcze // Dziennik
Ustaw. – 2017 poz. 1560.
– Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-

I P 10/2017

łecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy //
Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1348.
– Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
// Monitor Polski. – 2017 poz. 818.
– Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia
2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r. // Monitor Polski. – 2017 poz. 836.
– Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja
2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do
Regulaminu międzynarodowego przewozu
kolejami towarów niebezpiecznych (RID),
stanowiącego załącznik C do Konwencji o
międzynarodowym przewozie kolejami
(COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja
1980 r. // Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1355.
– Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca
2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy
przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. // Dziennik
Ustaw. – 2017 poz. 1419.
Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian
do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r.,
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r.
// Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1719.
– Protokół do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjęty
w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. //
Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1418.
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu // Dziennik
Ustaw. – 2017 poz. 1644.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR //
Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1309.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych // Dziennik
Ustaw. – 2017 poz. 1525.
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy obsłudze zwierząt gospodarkich //
Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1692.
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego // Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1319.
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego //
Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1694.
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń
Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w
Środowisku Pracy // Dziennik Ustaw. –
2017 poz. 1731.
– Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania // Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1641.
– Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
// Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1452.
– Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w
podmiotach leczniczych // Dziennik
Ustaw. – 2017 poz. 1473.
– Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia // Dziennik Ustaw. –
2017 poz. 1477.
– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych
ustaw // Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1543.
– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym //
Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 1555.
– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych // Dziennik Ustaw. –
2017 poz. 1557.
– Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych // Dziennik
Ustaw. – 2017 poz. 1621.
Opracowała: Danuta Szot
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Lekkomyślność przyczyną uszkodzenia oka
Zastosowanie przez
25-letniego mechanika
samochodowego środka
do udrażniania instalacji
sanitarnych typu „kret”
do oczyszczenia nagrzewnicy samochodowej zakończyło się wypadkiem. Efektem gwałtownej reakcji chemicznej i wybuchowego
wylania się substancji
były oparzenia twarzy
pracownika.

Poszkodowany w dniu wypadku wykonywał
rutynowe czynności związane z bieżącymi naprawami pojazdów. Klient przyjechał do warsztatu na wymianę płynu w układzie chłodzenia
samochodu. Ponieważ woda spuszczona z chłodnicy pojazdu była mocno zanieczyszczona,
klient poprosił o przeczyszczenie układu chłodzenia – odkamienienie chłodnicy. Do tego celu
właściciel pojazdu zaproponował użycie dostarczonego przez siebie preparatu przeznaczonego do udrażniania syfonów i rur kanalizacyjnych. Ponieważ preparat miał postać granulatu,
poszkodowany – po przeczytaniu etykiety opisującej sposób użytkowania – przystąpił do
przygotowania roztworu z wodą. W tym celu do
plastikowej butelki po napoju wsypał niewielką
ilość granulatu i zalał wodą do około połowy butelki. Nie doszło do żadnej reakcji, więc kierownik warsztatu dosypał pozostałą część preparatu, by uzyskać roztwór o większym stężeniu.
Wówczas doszło do gwałtownej reakcji chemicznej. Trzymający butelkę mechanik próbował ją zakręcić, lecz nastąpiło wyrzucenie jej zawartości wprost na twarz poszkodowanego.
Kierownik warsztatu pomógł przemyć oczy
i twarz mechanika, a następnie odwiózł go do
szpitala. W wyniku wypadku pracownik stracił
wzrok w lewym oku.

mi odrdzewiacz, płyn wulkanizacyjny do łatek
oraz rozpuszczalnik ekstrakcyjny, które są substancjami niebezpiecznymi. Dla tych substancji
pracodawca nie posiadał kart charakterystyki.
W związku z tym inspektor wydał decyzje nakazujące zapewnienie tych kart oraz spisu substancji niebezpiecznych; wykonano je jeszcze
w trakcie kontroli. Poza tym w zakładzie nie
opracowano instrukcji bhp dotyczącej przygotowania oraz stosowania preparatów i substancji chemicznych, w tym niebezpiecznych, wykorzystywanych przy naprawach pojazdów.
Podczas kontroli stwierdzono, że na wyposażeniu warsztatu znajdują się dwie pary rękawic
lateksowych. Z umieszczonych na nich piktogramów wynikało, że są to rękawice chroniące
jedynie przed urazami mechanicznymi.
W warsztacie do dyspozycji pracowników były
też dwie pary okularów ochronnych (gogli) i jedna para ubrania roboczego kwasoodpornego.
Poszkodowany pracownik podczas wykonywania prac był ubrany w drelichowe ubranie robocze oraz używał rękawic roboczych wykonanych z dzianiny, po wewnętrznej stronie powleczonych gumą. Poszkodowany nie użył natomiast okularów ochronnych, chociaż wiedział,
że są na wyposażeniu warsztatu.

Przyczyny wypadku
Ustalenia inspektora pracy
W trakcie kontroli i oględzin przeprowadzonych na miejscu zdarzenia inspektor pracy
stwierdził, że substancją aktywną w używanym
środku jest wodorotlenek sodu (70%). Według
informacji zamieszczonej na etykiecie jest to
środek silnie żrący, powodujący poważne oparzenia (R-35). Zgodnie z zaleceniem na etykiecie
i w karcie charakterystyki substancji podczas
stosowania należy nosić odpowiednią odzież
ochronną, rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy (S36/37/39). Według instrukcji
użycia w przypadku zatkania się odpływu należy wsypać dwie nakrętki środka do udrażnianej
rury i zalać szklanką zimnej wody. Na etykiecie
umieszczono ostrzeżenia, że środka nie należy
zalewać ciepłą wodą ani gwałtownie wsypywać
w dużej ilości do syfonu. Jak ustalił inspektor,
pracodawca nie posiadał ani karty charakterystyki stosowanej substancji, ani spisu substancji
niebezpiecznych stosowanych w zakładzie.
W trakcie kontroli stwierdzono, że w zakładzie
używane są preparaty chemiczne, między inny-

W opinii inspektora pracy najważniejszą przyczyną wypadku było niewłaściwe zachowanie
poszkodowanego polegające na nieużywaniu
środków ochrony indywidualnej w postaci okularów. Na zaistnienie wypadku miało też wpływ
użycie preparatu niezgodnie z instrukcją znajdującą się na etykiecie – gwałtowne wsypanie
znacznej ilości środka do butelki o pojemności
około 0,7 litra oraz zastosowanie środka niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie bez znaczenia było też korzystanie z nieodpowiedniego
pojemnika do przygotowania roztworu substancji (zbyt mała pojemność), nieznajomość
zagrożenia przez poszkodowanego oraz brak
instrukcji bhp dotyczącej przygotowania i stosowania użytego środka chemicznego.
W związku ze stwierdzonymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami inspektor pracy zadecydował o ukaraniu pracodawcy karą grzywny w drodze mandatu.
główny specjalista Jacek Żerański
OIP Olsztyn

Wspominamy śp. Romana Giedrojcia

„Nie umiera ten,
ktotrwa w pamięci żywych”
ks. Jan Twardowski

Dodatek specjalny

Pracownicy Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku

Romana Giedrojcia wspominają:
Pracownicy Oddziału PIP w Słupsku
Dariusz Smoliński
Zbigniew Studziński
Ryszard Ossowski
Politycy, partnerzy społeczni
poseł Janusz Śniadek
poseł Bożena Borys-Szopa
Piotr Duda
prof. Danuta Koradecka
minister Stanisław Szwed
Krzysztof Dośla

Drogi Szefie, pustki nam uczyniłeś w naszych myślach i sercach. Trudno nam sobie wyobrazić, że nie ma
Cię wśród nas. Że nie wyjechałeś tylko na chwilę szefować w Warszawie, ale odszedłeś na zawsze. Byłeś dla
wielu z nas kimś więcej niż kierownikiem, szefem słupskiego oddziału.
Szef, tak go nazywaliśmy. On sam nazywał siebie
skromnym brygadzistą, gdyż jako fabryczny brygadzista
wykonywał te same prace, co podlegli mu pracownicy.
Nie stronił od przeprowadzania kontroli. Nie zawsze czas
mu na to pozwalał, pochłaniały go liczne zadania związane z kierowaniem słupskim oddziałem. Ale mówił:
„w miesiącu przynajmniej jedną ZK muszę oddać, choćby nie wiem co”.

Codziennie wpajał nam, że misją inspekcji jest pomaganie pracobiorcom. Jak mówił, z kontroli zawsze musi
coś wynikać. Chciał, aby efekt kontroli przekładał się na
konkretne korzyści prawnej ochrony lub technicznego
bezpieczeństwa pracownika kontrolowanego podmiotu.
Uważał, że wyegzekwowanie zawarcia umowy o pracę,
odzyskanie zaległych wynagrodzeń lub innego świadczenia, tudzież ograniczenie zagrożeń wypadkowych

Pracownicy Głównego Inspektoratu Pracy
Dariusz Mińkowski
Lidia Szmit
Krzysztof Kowalik
mecenas Piotr Wojciechowski, były pracownik GIP
Danuta Rutkowska
Beata Pietruszka-Śliwińska
Pracownicy okręgowych inspektoratów pracy
Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska
Krzysztof Lisowski
Arkadiusz Kapuścik
Urszula Śmiałowska
Wiesław Łyszczek
Kierownictwo i pracownicy OIP Kraków
Henryk Buchowicz
Barbara Kaszycka
Grażyna Ślawska
Andrzej Kwaliński
Dziennikarze
Mateusz Rzemek
Łukasz Guza

30.09.2013
Pracownicy oddziału podczas pożegnania pracownika odchodzącego na emeryturę.

Nie był szablonowy. Z jednej strony był człowiekiem
surowym i zamkniętym, z drugiej był osobą miłą, dowcipną i przyjazną. Dla wielu z nas był kimś więcej niż szefem. Był kolegą, przyjacielem. Przyjacielem, którego wartość poznaje się w biedzie. Nigdy nie odmawiał pomocy,
zarówno w sprawach służbowych, jak i prywatnych.
Żądał zaangażowania i potrafił to zaangażowanie
z nas wykrzesać. Był wymagający w stosunku do
wszystkich, łącznie z sobą, a nawet przede wszystkim
wobec siebie. Jak wydawał polecenia, często używał
zwrotu „i Giedrojć też”, co oznaczało, że on na równi
z innymi musi wykonać określony obowiązek lub zadanie, na przykład przeprowadzić wskazaną liczbę kontroli czy porad prawnych.

w procesie pracy jest tym, co stoi w centrum działań
pracy inspektora. Nie akceptował kontroli dla samej siebie, statystycznego wypełniania planu.
Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielił się
z innymi, nie zatrzymywał jej dla siebie. Za wyróżnienie
uważał bycie opiekunem podinspektorów przygotowujących się do egzaminu państwowego.
Roman Giedrojć był także związkowcem. Naszym słupskim związkowcem. Umiał dbać o nasze pracownicze
interesy. Wiedział, jak choćby spod ziemi „wydębić” pieniądze na podwyżki i nagrody. Wielokrotnie powtarzał,
że za ciężką pracę należy się godziwe wynagrodzenie.
I za to jesteśmy mu szczególnie wdzięczni.
Jednak najbardziej będziemy pamiętali jego trochę
rubaszne podchodzenie do rzeczywistości. Był bardzo
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bezpośredni i bezceremonialny. To było w jego naturze.
Do kanonu inspekcyjnych powiedzeń weszły takie zwroty jak „w paroże”, oznaczające, że ktoś zostanie ukarany
za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Nie
wszystkie zwroty można w tej publikacji przytoczyć, ale
niewątpliwie zostaną one w naszej pamięci.

Będzie nam ciężko pogodzić się z tym, że nie ma Go
wśród nas. Szefie, pewnie teraz patrzysz na nas z góry. Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy Cię i nie będziesz się musiał
tam w Niebie za nas wstydzić.
Opracował Dariusz Smoliński

Zbigniew Studziński, przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy OIP w Gdańsku, pracownik Oddziału PIP w Słupsku
Przytłumione światło, przestrzeń pokoju z kominkiem
wypełniona ciszą i skupieniem. Ascetyczna prostota, minimalizm. Naszą uwagę przykuwa jednak mężczyzna
w białej koszuli, siedzący za solidnym drewnianym sto-

micznie zmieniającej się rzeczywistości. Twardy zawodnik,
mocno stąpający po ziemi. Praktyk, strateg i wizjoner.
Marzył o wprowadzeniu Państwowej Inspekcji Pracy
w drugie stulecie jako instytucji mocnej, o ugruntowanej

19.10.2013
Zjazd delegatów MKK NSZZ
„Solidarność” przy PIP
w Srebrnej Górze.

łem. Oczy ma przymrużone, częściowo ukryte za przyciemnionymi okularami, krótko przystrzyżone włosy, lekki i trochę gorzki uśmiech na skupionej twarzy.
– Co tam panie w polityce? – rzuca krótko.
Stłumiony śmiech, taki przerywnik. Grymas na twarzy,
zmiana pozycji ciała przy stole, ręka wsparta na udzie,
druga wyciągnięta na długość ramienia, dłoń mocno
przylegająca do powierzchni stołu. Nagle lekkie uderzenie palcami o drewniany blat i mężczyzna mocnym głosem zaczyna mówić o rzeczach, o których niejeden nie
ośmielał się nawet pomyśleć.
Słuchaliśmy. Łowiliśmy słowa, skróty myślowe, celowo
stosowane powtórzenia, pauzy, znowu skróty. To trudny,
inteligentny rozmówca, dobry obserwator ludzi i dyna-
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pozycji, cieszącej się powszechnym szacunkiem i prestiżem.
Powtarzał, że współczesny ustawodawca musi sobie
zdawać sprawę z tego, że przebieg czynności nadzorczo-kontrolnych jest procesem dynamicznym i wielowątkowym, a warunkiem prawidłowo przeprowadzonej
kontroli jest oparcie jej przebiegu i ostatecznych wyników na jasnym i spójnym wewnętrznie systemie obowiązujących przepisów prawa.
Podjął prace nad nowelizacją ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy.
Dobrze wiedział, że wraz z rozbudową kompetencji
inspekcji pracy konieczne jest między innymi tworzenie
profesjonalnego zaplecza, także badawczo-laboratoryjnego. Twierdził, że inspekcja pracy musi zostać wyposa-

żona w sprawnie działający system laboratoriów higieny
pracy, bo aktualnie posiada tylko jedno, co jest stanowczo niewystarczające. Podkreślał z całą mocą, że inspektor pracy – sól tej instytucji – musi mieć profesjonalne
wsparcie naukowców i specjalistów różnych branż. Mówił, że marzy mu się miejsce do tworzenia i realizacji takiego wsparcia, taki Instytut Bezpieczeństwa Państwowej Inspekcji Pracy.
Przytłumione światło, przestrzeń wypełnia się brzemienną ciszą i dryfującymi w perspektywie wieczności
Jego niezrealizowanymi marzeniami.
Wiem, że nie życzyłby sobie, żeby wspominać go ze
łzami. Traktował życie jak wieczną przygodę i męskie

zmaganie się z jego codziennymi żywiołami. Miał w sobie wiele pokory, potrafił śmiać się z siebie i ze swoich
słabostek, bawić się różnymi konwencjami humoru, nawet czarnego, kiedy mawiał z lekkim uśmiechem na twarzy: „Panie, ja z tej Warszawy to już tylko na emeryturę
albo na cmentarz”.
Wydawało się nam, że już go poznaliśmy, jego poczucie humoru, śmiałe myśli i odważne plany. Myśleliśmy,
że Roman, szef, przewodniczący inspekcyjnej „Solidarności” niczym nas już nie zaskoczy…
A jednak.
Żegnaj, Szefie. Żegnaj, przyjacielu.

29.05.2012
Zjazd delegatów MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP w Łebie.

Ryszard Ossowski, emerytowany pracownik Oddziału PIP w Słupsku
Po częściowym ochłonięciu z szoku po nagłej, niespodziewanej śmierci śp. Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy, dla nas przede wszystkim wieloletniego
kierownika oddziału, współpracownika, kolegi, przyjaciela, pragniemy podzielić się informacjami, wspomnieniami o Nim, ukazując Go jako człowieka z krwi i kości,
z którym część z nas była związana zawodowo i towarzysko od kilkudziesięciu lat.
Roman urodził się w Bydgoszczy jako drugie dziecko.
Rodzice pochodzili z Wileńszczyzny, a do Bydgoszczy
przywiodły ich skutki zawieruchy drugiej wojny światowej. Całe dzieciństwo i wczesną młodość spędził wraz

z dwoma braćmi w tym mieście, tu też zdobył średnie
wykształcenie, kończąc technikum chemiczne. Interesował go sport, między innymi czynnie uprawiał wioślarstwo. Bydgoszcz to ostoja tej dyscypliny.
Nie od razu podjął dalszą naukę. Pracował jako robotnik w Zakładach Chemicznych ZACHEM. Być może wyniesione stamtąd doświadczenie ukształtowały w nim
szacunek dla ciężkiej pracy, zainicjowały prospołeczne
postawy. Nie chcąc marnować darowanych mu talentów,
podjął studia w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Koszalinie, które ukończył, uzyskując tytuł inżyniera
mechanika. W trakcie studiów także zajmował się sportem
– uprawiał m.in. narciarstwo, turystykę, krajoznawstwo,
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zdobył kwalifikacje przewodnika turystycznego. Odciążając finansowo rodziców, imał się różnych prac, szczególnie wspominał sprzedawanie wody sodowej z popularnych w tym czasie ulicznych saturatorów.
Po studiach zaczął pracę w Stoczni Ustka na stanowisku konstruktora oprzyrządowania, a potem, jako
główny mechanik, w Zakładach Produkcji „Las” w Bytowie. W międzyczasie założył rodzinę ze słupszczanką
Ewą. Doczekał się z nią dwojga dzieci – Tomka i Kasi. Po
przeprowadzce do Słupska pracował w Zjednoczeniu
Państwowym Gospodarstw Rolnych, gdzie zaczął swoją
działalność związkową, będąc jednym z inicjatorów
utworzenia NSZZ „Solidarność”.
W Słupsku wypełnił też jeden z obowiązków mężczyzny – wybudował dom, co w tamtych czasach nie było

organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w OIP w Koszalinie. Nie miał wpływowych protektorów, poszczególne stopnie swojej kariery zawodowej, społecznej
i politycznej wyrąbywał sam swoimi talentami, pracą,
uporem i konsekwencją.
Jego dalsze osiągnięcia są wszystkim znane, nie będziemy więc ich szczegółowo opisywać. Jako inspektor
pracy był wymagający i stanowczy wobec pracodawców,
osób kierujących, zachowując jednak umiar. Wiedział,
co jest ważne, nie tolerował jednak pracodawców oszukujących pracowników, narażających ich zdrowie i życie.
W takim przypadku konsekwentnie wykorzystywał
wszelkie przysługujące środki prawne przymuszające
do przestrzegania praworządności w stosunkach pracy.
W postępowaniu wykroczeniowym kierował się zawsze

15.12.2011

wej, wydajnej pracy, lecz bez przesady. To jego hasło:
5 dni po 8 godzin w biurze lub podmiocie kontrolowanym. Był przeciwnikiem zabierania pracy do domu.
Oceniając, uwzględniał predyspozycje poszczególnych
pracowników, różne przecież, ze względu na wiek, stan
zdrowia czy też po prostu możliwości intelektualne. Nie
tolerował działań rzutujących negatywnie na wizerunek
naszego urzędu. Wówczas bez wahania podejmował
trudne, bolesne decyzje. Kierując oddziałem, dbał o integrowanie się pracowników. Służyły temu raz w kwartale spotkania w wybranych lokalach Słupska, gdzie przy
zastawionym stole, odrobinie alkoholu, tańcach zmniejszały się napięcia i stresy, znikały wzajemne animozje.
Nie zapominał przy tym o naszych emerytach, osobiście

pilnował, żeby byli zapraszani na spotkania przedświąteczne i imprezy integracyjne.
Niejednokrotnie przyznawał, że nie jest człowiekiem
idealnym, wszechwiedzącym. Jak my wszyscy. W chwilach
szczerości mówił też, że nie zawsze postępował właściwie,
że pewnych działań w przeszłości żałuje, wręcz się ich
wstydzi. My także nie zawsze dobrze odbieraliśmy jego
decyzje i działania. Umiał jednak przyznać się, uznać nasze
racje, korygować swoje postępowanie. I to przybliża Go
jako człowieka z krwi i kości, z licznymi zaletami, ale i przywarami, które każdy z nas posiada, ale stara się z nimi uporać, jeżeli chce uchodzić za przyzwoitego człowieka.
Roman bez wątpienia był Dobrym Człowiekiem, jako
przełożony, kolega, przyjaciel.
I takim zachowamy Go w naszej pamięci.

24 -25.11.2016
Krajowy Zjazd delegatów MKK
NSZZ „Solidarność” w Płocku.

Poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy
łatwym przedsięwzięciem. Pracował jeszcze jako główny
mechanik w Słupskiej Usługowej Spółdzielni Pracy oraz
w Urzędzie Dozoru Technicznego w Koszalinie. Ta ostatnia praca była mu najbliższa, zrezygnował z niej jednak
ze względu na czasochłonne dojazdy do Koszalina, wówczas niestety pociągiem.
Rok 1985 to rok, w którym pojawił się w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Koszalinie. Po ukończeniu szkolenia we Wrocławiu rozpoczął działalność nadzorczokontrolną w Oddziale w Słupsku. Szybko dał się poznać
jako dociekliwy, konsekwentny i oddany naszemu urzędowi pracownik.
W ówczesnych rankingach był zawsze w czołówce.
Został czynnym działaczem, to On zainicjował powstanie
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sumieniem, sprawiedliwością i właściwie pojętym prawem, w tej a nie innej kolejności. To zyskiwało mu powszechny szacunek pracodawców, także i tych, którzy
ucierpieli w wyniku jego kontroli.
Nie był prawnikiem, ukończył tylko (ale z wyróżnieniem)
podyplomowe studia w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskana wiedza,
stale poszerzana, konsultacje z uznanymi prawnikami,
w tym z profesorami, zrozumienie ducha prawa skutkowało tym, że rozstrzygał wiele skomplikowanych spraw
lepiej niż zawodowi prawnicy. Trzymał się przy tym zasady,
że prawo ma służyć ludziom, a nie odwrotnie.
W kontaktach z pracownikami, kolegami, przyjaciółmi
cenił szczególnie uczciwość i lojalność. Wymagał uczci-

„Sytuacja jest taka” – często mawiał Romek. Więc sytuacja jest taka, że autorzy powiedzenia „Nie ma ludzi
niezastąpionych” musieli nie znać Romana Giedrojcia.
Kiedy w niedzielę 27 sierpnia w gminie Lipusz stałem
pośród setek połamanych drzew, w środku umarłego
lasu, pomyślałem, że nie może już być nic bardziej przygnębiającego od tego widoku. Jakże się myliłem. Właśnie w tamtej chwili otrzymałem sms: „Straszna wiadomość, Romek Giedrojć nie żyje”. Nie mogłem w to
uwierzyć. Nawet dzisiaj, już po pogrzebie w jego rodzinnym Słupsku, nie mogę pogodzić się z Jego brakiem.
Ciągle nie może to do mnie dotrzeć. Dla mnie świętej
pamięci Roman był i jest osobą nie do zastąpienia.

Kiedy w styczniu 2016 roku zostałem przewodniczącym Rady Ochrony Pracy, dla wszystkich osób z mego
otoczenia, czyli z „Solidarności” oraz Prawa i Sprawiedliwości, było oczywiste, że jedynym naszym kandydatem
na głównego inspektora pracy jest Roman Giedrojć. Po
uzyskaniu rekomendacji ROP marszałek Sejmu powołał
go na to stanowisko 4 lutego 2016 roku.
Roman był prawdziwym człowiekiem „Solidarności”,
zawsze wiernym ideałom i wartościom Sierpnia, jakie
wspólnie wyznawaliśmy. Bardzo słowny i lojalny. Nie
wstydził się swoich związków z Kościołem. Społecznik,
poseł na Sejm III kadencji z ramienia AWS. Nie sposób
wyliczyć wszystkich funkcji zawodowych, społecznych
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i politycznych, jakie Roman pełnił w życiu. Organizował
„Solidarność” w PIP i przez wiele lat był jej przewodniczącym bez oglądania się na zmieniającą się koniunkturę
polityczną. W latach 2006-2008 był zastępcą głównego
inspektora pracy. Dzięki tym funkcjom znał dobrze środowisko inspekcji w całej Polsce.
„Znaczy się, chodzi o to, żeby było porządnie” – to powiedzenie tytułowego bohatera kultowej książki Karola
Borchardta „Znaczy Kapitan”. Dla mnie Roman był chodzącym uosobieniem tego powiedzenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu z pracy na różnych stanowiskach
w inspekcji znakomicie czuł specyfikę pracy w tej instytucji
i miał jasną wizję jej funkcjonowania. Lubił odchodzić od
utartych schematów i stereotypów. Przykładem niech będzie jego nowa filozofia i wizja pracy inspekcji jako organu,

którego główną rolą nie jest ściganie i karanie wykroczeń.
Kładł duży nacisk na prewencję, na kreowanie bezpiecznych warunków pracy we współpracy z pracodawcami.
Mam tu na myśli program „Pierwsza kontrola”, którego
zadaniem jest edukowanie zatrudniających, dostosowywanie zakładów pracy do wymagań stawianych przez
prawo, bez nakładania sankcji w przypadku ujawnienia
nieprawidłowości. Spędziliśmy wiele czasu na dyskusjach
i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań do walki z patologiami w rodzaju umów śmieciowych. Owocem tego
jest przygotowany już projekt zmian do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i Kodeksu pracy. To swoisty testament pozostawiony nam przez Romana.
Zapewne dzisiaj Romek tam w niebie pilnuje przestrzegania norm czasu pracy przez zastępy anielskie.

20.08.2007
Konferencja prasowa w Głównym Inspektoracie
Pracy na temat kontroli w supermarketach.

łam szefem urzędu, a On moim zastępcą. A były to lata
trudne, niosące wiele nowych wyzwań. Nowa ustawa
o Państwowej Inspekcji Pracy od 1 lipca 2007 r., nowe
obowiązki wynikające z przejęcia zadań związanych
z legalnością zatrudnienia. Dostosowanie polskiego
prawa pracy do wymogów UE. Przygotowywanie polskich stadionów do EURO. Masowa kontrola wszystkich
sklepów należących do dużej sieci handlowej. Bardzo
ceniłam wówczas Jego wsparcie.
Nikt tak dobrze nie rozumiał inspektorów pracy jak
Roman, bo sam był inspektorem. Zawsze, w każdej sytuacji był inspektorem pracy, nigdy urzędnikiem. Zawsze starał się widzieć całokształt problemu; rozumiał
pracowników i pracodawców. Nieraz podkreślał, że jest
wielu dobrych pracodawców, zaś ci, którzy popełniają

błędy, nie zawsze robią to specjalnie, a z braku wiedzy,
doświadczenia, z powodu niejasnych przepisów; i im
trzeba pomóc.
Myślę, że nasza przyjaźń, dwojga inspektorów pracy
połączonych wielkim uczuciem i szacunkiem do instytucji każdego dnia niosącej pomoc ludziom, mimo trudnych chwil, bo takie też bywały, była niezwykle cenna
i ważna dla nas obojga.
Jestem przekonana, że przede mną i przed Romanem
jeszcze niejedna rozmowa i wiele spraw do omówienia. Bo
wierzę, że się spotkamy…

26.04.2017
Wspólna konferencja prasowa na temat minimalnej
stawki godzinowej w OS PIP we Wrocławiu.

Poseł Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy w latach 2006-2008

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Z Romanem Giedrojciem łączyła mnie ponaddwudziestoletnia przyjaźń. To była prawdziwa przyjaźń, jestem o
tym przekonana. Czasami trudna, ale tak bywa, gdy spotkają się dwie silne osobowości. A Roman niewątpliwie
miał silną osobowość. Był człowiekiem bezkompromisowym, twardo bronił swych racji. Roman był Kimś.
Kto dobrze Go poznał, nie mógł Go nie lubić. Był człowiekiem niezwykle ciepłym, bardzo serdecznym i otwartym. Człowiekiem dobrym, który nigdy nie przeszedł
obojętnie obok krzywdy ludzkiej, niezależnie od tego,
czego dotyczyła, czy spraw małych czy dużych, osobistych czy zawodowych.

Roman Giedrojć, człowiek obdarzony niezwykłą energią,
którą doskonale umiał spożytkować dla dobra pracowników. Wywodził się z inspekcji, nie był politykiem. Jak to
się u nas potocznie mówiło, „powąchał prochu” i wiedział,
o co w tym wszystkim chodzi. Nie potrafię sobie wyobrazić,
jak będzie można Go zastąpić.
Był inspektorem z krwi i kości, który wiedział, czego chce.
A chciał dla PIP lepszych narzędzi i większej skuteczności
w walce z nielegalnym, śmieciowym zatrudnieniem. Powtarzał często: „dajcie mi lepsze prawo do kontroli bez zapowiedzi i administracyjne uprawnienie do zmieniania
umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, a zlikwiduję
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Sposób, w jaki prowadził sprawy w urzędzie –
z ogromną determinacją, perspektywicznym myśleniem, dalekosiężnymi planami, z rozmachem, a jednocześnie z dbałością o środowisko inspekcyjne – świadczyły o tym, jak bardzo tę instytucję rozumie, jak ją
szanuje i kocha. Ten szacunek i miłość do urzędu, który
każdego dnia pochyla się nad problemami ludzi pracy
i służy pomocą każdemu pracownikowi, połączyły nas
pod koniec lat 90., kiedy On był posłem, a ja przewodniczącą Rady Ochrony Pracy. To było to coś, co scementowało naszą przyjaźń i szczególnie zaowocowało
podczas prawie trzech lat bliskiej współpracy, gdy by-

śmieciówki”. I to oczekiwanie, które NSZZ „Solidarność” od
samego początku czynnie wspierała, to tak naprawdę swoisty testament, który nam pozostawił.
Jak coś czuł, szedł w to jak w przysłowiowy dym. Tak
było z naszą propozycją, aby skontrolować przestrzeganie zakazu handlu w dni świąteczne. I ze wspólną akcją
„13 zł… i nie kombinuj!”, gdzie PIP razem z „Solidarnością”
propagowały stosowanie minimalnej stawki godzinowej
w umowach zlecenia. To nam uświadomiło, jak ściśle
związki zawodowe mogą współpracować z PIP, która
w walce o prawa pracowników może być swoistą policją
pracy. Główna w tym zasługa Romana Giedrojcia. Co
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ważne, był przeciwnikiem karania na siłę. Rolę inspekcji
wobec pracodawców postrzegał jako wsparcie i zapobieganie, a stosowanie kar tylko w ostateczności.
W kontaktach osobistych był bardzo bezpośredni. Na
spotkaniach z ludźmi nie siedział za stołem. Wolał być
między nimi. Takim brakiem dystansu zarażał innych do
otwartości i chęci wspólnych działań. Do tego nie lubił

sztywnych uroczystości. Konwenansów. Nie miał też
przywiązania do tytułów.
Tak nagłe i niespodziewane odejście Romana Giedrojcia
jest ogromną stratą. Jeszcze nie do końca jesteśmy świadomi jak dużą. Ale jedno jest pewne, związki zawodowe
i pracownicy stracili swojego wielkiego Przyjaciela.

Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB
Trudno jest być stanowczym inspektorem, a jednocześnie serdecznym człowiekiem. Jednak na tym właśnie
powinna polegać służba publiczna.
To właśnie takie godzenie dwóch temperamentów
tworzyło nieprzeciętną sylwetkę Romana Giedrojcia,

głównego inspektora pracy. Warto było z nim dyskutować, jeżeli miało się inne zdanie, bo na końcu powstawało lepsze rozwiązanie.
Tacy ludzie nigdy nie odchodzą z pamięci tych, którzy
ich spotkali.

28.04.2017
Uroczyste posiedzenie
Rady Ochrony Pracy.

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Romana poznałem w 1997 r. w Sejmie. To dwadzieścia
lat wspaniałej przyjaźni i współpracy. Połączyły nas
wspólne solidarnościowe korzenie.
Trudno pogodzić się z tak nagłą i niespodziewaną
stratą człowieka bez reszty oddanego sprawom pracowniczym i swojej inspekcji. Dla Niego nie istniało stwierdzenie „nie da się”.
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Już przedstawiał plany obchodów 100-lecia inspekcji
pracy, dla której poświęcił całe swoje życie.
Kochał Polskę!
Zawsze koleżeński, pomagający innym, z dużym poczuciem humoru. Przyjaciel, na którego zawsze można
było liczyć.
Żegnaj, Romku.
Spoczywaj w pokoju.

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy
Minister Roman Giedrojć, główny inspektor pracy, był
członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Rozwijał struktury tego związku
w Państwowej Inspekcji Pracy w poszczególnych inspektoratach na terenie całego kraju. Przez wiele lat pełnił
funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy. Był bardzo pracowitym i aktywnym przewodniczącym. Zarażał nas swoim optymizmem oraz odwagą w wyznaczaniu celów i realizacji ważnych spraw
społecznych. W działalności związkowej zawsze na
pierwszym miejscu stawiał dobro drugiego człowieka.
Był prostolinijny, przez to z łatwością zjednywał sobie

Nauczył nas prowadzenia działalności związkowej, poszanowania ludzkiej pracy oraz otwartości na potrzeby
społeczności pracowniczej. Z rozrzewnieniem będziemy
wspominać spotkania związkowe, na których za Jego
sprawą poruszane były ważne dla środowiska kwestie
społeczne. To była też wspaniała arena wymiany myśli
i doświadczeń zawodowych. Ostatni raz widzieliśmy się
15 czerwca ubiegłego roku w Łodzi podczas zjazdu delegatów do MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP. Wtedy
praktycznie pożegnał się z naszym środowiskiem ze
względu na objęcie funkcji głównego inspektora pracy.
Obiecał jednak przyjechać na planowany w tym roku
24-26 września zjazd delegatów MKK NSZZ „Solidarność”

17.01.2011
Spotkanie związkowe z okazji XXX-lecia
NSZZ „S” oraz XX-lecia powstania związku
przy OIP w Łodzi.

ludzi. W kontaktach z innymi przede wszystkim stawiał
na uczciwość, lojalność, rzetelność i pracowitość.
Z ogromną łatwością integrował nasze środowisko dla
wspólnego dobra, skupiał wokół siebie rzesze ludzi oddanych działalności związkowej. Dla Niego w działalności
związkowej oraz zawodowej nie było rzeczy niemożliwych do osiągnięcia. Będąc przewodniczącym MKK
NSZZ „Solidarność” przy PIP, a następnie głównym inspektorem pracy, z determinacją zabiegał o godziwe
wynagrodzenia oraz warunki pracy pracowników inspekcji pracy. Robił wszystko, co w Jego mocy, aby jak
sam powiedział, „podnieść inspekcję z kolan”.
Dla nas, członków związku zawodowego „Solidarność”,
był i zawsze będzie Wielkim Mistrzem, nie tylko w sprawach zawodowych, ale przede wszystkim społecznych.

przy PIP w Szczawnicy-Zdroju. Los chciał inaczej... Zjazd
odbędzie się później i zadedykujemy go pamięci głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia. Ostatnim
ważnym i smutnym, ze względu na Jego nieobecność,
wydarzeniem była XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę 16-17 września bieżącego roku. Modliliśmy się
tam za ludzi pracy, ale także za Niego.
Roman Giedrojć poprzez swoją wieloletnią działalność
związkową stał się dla nas nauczycielem, przetarł i wytyczył nam kierunki działalności związkowej. Wierni Jego
ideałom będziemy kontynuowali Jego życiowe dzieło
w służbie drugiemu człowiekowi. Dziękujemy Mu za
wspaniałą przyjaźń, oddanie i wielką wrażliwość społeczną, której nas nauczył. Dla członków związku zawodowego „Solidarność” to wielki zaszczyt, że był wśród
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nas i dzielił się z nami swoją mądrością życiową. Jego
ogromny dorobek zawodowy oraz społeczny zasługuje
na właściwe uhonorowanie, dlatego będziemy poszukiwali godnych form upamiętnienia Jego osoby i dokonań. Na zawsze zostanie w naszych sercach i pamięci.

Opracowanie:
przewodnicząca MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP
Urszula Śmiałowska, OIP Łódź
wiceprzewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” Grażyna
Ślawska, OIP Łódź

Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
Ochrona pracy, a w szczególności nadzór nad warunkami pracy to konstytucyjny obowiązek państwa. Zadanie niezwykle trudne, wymagające zdecydowanych
i skutecznych działań. Ich realizacja możliwa jest tylko
za pośrednictwem wyspecjalizowanych organów pań-

Każde jego spotkanie ze związkowcami było dla nas
ważnym wydarzeniem. Roman żył naszymi sprawami,
nie bał się problemów i trudnych dyskusji, traktował je
jak kolejne wyzwania. Pamiętam jego wystąpienia, dynamiczne, sugestywne, ubarwione właściwym mu po-

30.11.2016
Wręczenie nagrody
im. H. Krahelskiej na Zamku Królewskim
w Warszawie.

stwowych ściśle współpracujących z partnerami społecznymi. W naszym kraju organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym w
szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jest Państwowa Inspekcja Pracy, która funkcjonuje w polskim porządku prawnym od blisko stu lat.
Nikt z nas – związkowców nie miał wątpliwości, że
człowiekiem, który wprowadzi inspekcję pracy, wraz ze
współpracującymi z nią partnerami społecznymi, w drugie stulecie będzie właśnie Roman Giedrojć.
Chyba nikt inny nie pragnął tak bardzo jak On inspekcji
wielkiej i dumnej, sprawnie zarządzanej, cierpliwie wsłuchującej się w głos ludzi pracy, ale także mądrze i odważnie reagującej na zmieniające się dynamicznie oczekiwania pracodawców.
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czuciem humoru i gestykulacją charakterystyczną dla
ludzi o niespożytej energii. Mównica nie była dla niego
jedynie statycznym miejscem i martwym przedmiotem.
Za każdym razem, w pewnym momencie, dynamika wypowiedzi Romana sprawiała, że słuchający i obserwujący
go ludzie odnosili wrażenie, że jest jak ktoś, kto zaklina
przestrzeń, czasami w kameralnej zakładowej sali konferencyjnej, innym razem w wielkiej sali koncertowej Filharmonii Gdańskiej, emanując siłą, która dawała słuchającym go ludziom poczucie bezpieczeństwa i niezłomną
wiarę, że to nie są tylko słowa, tak często przez innych
rzucane na wiatr.
Żal, wielki żal, że już nigdy nie będziemy mogli ze sobą
współpracować.

Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy
Śp. Roman Giedrojć swoją pozycję zawodową budował sumiennie i ciężko przez wiele lat. Pracę w Państwowej Inspekcji Pracy na różnych stanowiskach, w tym kierowniczych, łączył umiejętnie z karierą polityczną.
Zwieńczeniem pracy na obu tych polach było powierzenie Szefowi misji kierowania Naszym Urzędem, z którym związał całe życie. SZEF – taką „ksywę” miał, jak mi
wiadomo, zarówno w Słupsku, jak i w Warszawie. Współpracował z różnymi środowiskami i nie bał się stawiać
na młodych. Wymagał lojalności, merytoryki i zrozumienia misji Urzędu. W zamian oferował stabilizację, rzetelną
ocenę i godziwe wynagrodzenia, o które jako jeden
z nielicznych skutecznie walczył. Był otwarty na nowe

o wzmocnieniu pozycji Naszego Urzędu, czego wyrazem
miała być nowa ustawa regulująca działania i organizację
inspekcji pracy. Opierając się na doświadczeniu inspektorów pracy i mając na uwadze umocnienie naszej pozycji zawodowej, proponował nowe regulacje prawne
eliminujące z obrotu prawnego rozwiązania ograniczające skuteczność kontroli. Nasza działalność jako inspektorów pracy ma być, zgodnie z dewizą Szefa, nie tylko
profesjonalnym działaniem kontrolnym, lecz także merytoryczną pomocą dla stron stosunku pracy, nie sprowadzać się do danych statystycznych.
Śp. Romana Giedrojcia poznałem w 2006 r. jako koordynator kontroli sieci sklepów Biedronka w wojewódz-

24.02.2017
Rada Ochrony Pracy.

zadania i nie obawiał się niestandardowych rozwiązań.
Widział zarówno sukcesy Naszego Urzędu, jak i porażki.
Pierwsze potrafił przekuć na właściwą pozycję „firmy”,
z drugich wyciągał wnioski na przyszłość, a dzięki realnej
i merytorycznej ocenie gwarantował, że wszyscy uczyliśmy się na błędach. Jako pierwszy główny inspektor
pracy zaproponował nowe rozwiązania i formy kontroli,
idące w kierunku działań niezwiązanych z sankcjami.
Dostrzegł, że poprawa przestrzegania praworządności
w przepisach prawa jest możliwa tylko przy współpracy
wszystkich zainteresowanych.
Miał wiele planów, w szczególności w zakresie realizacji zadań na 2018 r., nowej wersji sprawozdania z działalności Naszego Urzędu oraz godnego uczczenia jubileuszu 100-lecia istnienia inspekcji pracy. Myślał

twie mazowieckim. Szef pełnił wówczas funkcję zastępcy
głównego inspektora pracy i to on nadawał właściwy
kierunek działaniom wielu inspektorów pracy zaangażowanych w te kontrole. Mój niesforny i bezkompromisowy charakter spowodował, że na naradach i spotkaniach dość szybko zwróciłem uwagę Szefa, nieraz
dochodziło między nami do wymiany poglądów i sporów na temat kierunku działań. Realizacja kontroli trwała
długo, więc w tym okresie dość często miałem, tak jak
i inni koordynatorzy, kontakt z Szefem. Zarówno kontrole,
jak i częste spotkania robocze w Głównym Inspektoracie
Pracy stanowiły doskonałą okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego, w czym Szef miał bardzo duży udział
– myślę, że potwierdzi to większość biorących udział w
tych czynnościach. Wiele koleżanek i kolegów zaangażo-
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wanych w kontrole sieci Biedronka w późniejszym okresie,
korzystając ze zdobytych umiejętności, miała możliwość
realizowania swojej drogi zawodowej na wyższych
szczeblach zarządzania w Naszej Instytucji. Z perspektywy
czasu, oceniając tamte narady, mogę stwierdzić, że Szef
wykazywał się anielską cierpliwością dla niepokornych,
potrafił przekonywać do swojego stanowiska przez merytoryczne argumenty i doświadczenie zawodowe. Swoją
postawą kształtował przyszłe kadry inspekcji pracy. Nie
tylko jako urzędnik, związkowiec, społecznik, ale też jako
pracodawca był niezwykle efektywny w swoich działaniach. Jako jeden z niewielu przełożonych, z którymi pracowałem, potrafił wysłuchać każdej argumentacji, również tej „niewygodnej” w danym momencie i podjąć
słuszną decyzję, z pełną świadomością, że będzie ponosił

najwięcej satysfakcji w moim życiu zawodowym i pozwolił zdobyć nowe doświadczenia, dał szansę spojrzenia na pracę i rolę inspektora pracy w szerokiej perspektywie, skłonił do zastanowienia nad misją Naszego
Urzędu w zmieniającej się szybko rzeczywistości. Szef
nic się nie zmienił. Nadal wymagający, zaangażowany
i pracowity, konsekwentny w działaniu, skupiony na
celu, jaki obrał. Potrafił błyskawicznie przechodzić do
kolejnego tematu czy zadania, wymagając od podwładnych stałego zaangażowania. A pamięci zdarzeń i ludzi
można było śp. Romanowi Giedrojciowi tylko pozazdrościć. Nieraz słyszałem „młody, ty i tak nie pamiętasz, ale
to miało miejsce…” i nigdy się nie pomylił.
Odejście Szefa jest dla Naszego Urzędu niepowetowaną stratą, z którą nigdy się nie pogodzimy. Odszedł

Październik 2007 r.
Główny Inspektorat Pracy.

konsekwencje swoich działań oraz tego, że nie uda mu
się sprawić, aby wszyscy pracownicy byli zadowoleni.
Od 2016 r. miałem możliwość bezpośredniej współpracy z Szefem na stanowiskach wymagających wzajemnego zaufania, zaangażowania i lojalności. Najpierw
jako rzecznik dyscyplinarny, następnie już jako zastępca
głównego inspektora pracy. To był okres, który dał mi

wspaniały Człowiek, Szef, Działacz. Pozostało nam tylko
kontynuować nakreślony przez Niego kierunek działań,
Jego misję. Osobiście wszystkie ustalone ze śp. Romanem Giedrojciem zadania traktuję jako swoisty testament i zobowiązanie, zatem będę konsekwentnie zmierzał do ich realizacji.
Żegnaj, Szefie. Mam nadzieję, że Cię nie zawiedziemy.

Lidia Szmit, dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki w GIP
Dziesięć lat rozmów, spotkań, współpracy. To zwykle
dużo, by poznać drugiego człowieka. Ale nie takiego,
jakim był Roman Giedrojć. Osobowość nietuzinkowa,
nie do uchwycenia, nie do zdefiniowania.
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Rozmowa z Nim stanowiła niezwykłą mieszankę powagi i żartu, spraw ważnych i błahych, długich analiz
i dywagacji, niespodziewanych skrótów myślowych. Wymagał od rozmówcy stałej koncentracji uwagi, zaskaku-

jąc go bezpośredniością i otwartością. Jego poczucie
humoru łączyło rubaszność z żartem abstrakcyjnym
i ironiczno-ciepłym dystansem. Do siebie i do świata.
Błyskotliwy umysł pozwalał Mu na szybkie diagnozowanie problemów i ocenę sytuacji. Niekiedy jednak proces diagnozy przebiegał, moim zdaniem, zbyt szybko,
a poczyniona ocena ludzi i zdarzeń później nie ulegała
zmianie. Jeśli były między nami, czyli między mną i moim
Szefem, spory, to właśnie na tym tle. Jednak wady przypisane są każdemu człowiekowi, a w przypadku Romana
Giedrojcia były one niwelowane przez ogrom zalet.
Zwłaszcza przez głęboką dobroć Jego serca, o której przekonywał się każdy, kto faktycznie potrzebował pomocy.
Gdy w lutym ubiegłego roku objął stanowisko głównego inspektora pracy, od razu z właściwym sobie po-

23.11.2016
Główny Inspektorat Pracy

święceniem i uporem rozpoczął starania o wydźwignięcie pracowników inspekcji z finansowego dołka.
Pełne determinacji działania Romana Giedrojcia przyniosły efekt, zarówno w 2016 r., jak i w roku bieżącym.
Otrzymaliśmy podwyżki i nagrody – w skali, o której
wcześniej mogliśmy tylko marzyć. Radość w oczach
Szefa dzielącego podwyżki między poszczególne jednostki organizacyjne i ludzi inspekcji, to widok, którego
nigdy nie zapomnę. Zwłaszcza, że On sam nie był tymi
podwyżkami objęty. Nie zrobił tego dla siebie. Zrobił
to dla nas.
Był Szefem niezwykle zaangażowanym nie tylko
w poprawę finansowych warunków funkcjonowania naszego urzędu, ale także w merytoryczne aspekty dzia-

łalności inspekcji. W Jego ustach słowa o misji PIP
brzmiały mocno i przekonująco. Autentycznie zależało
Mu na wzmocnieniu skuteczności działania inspektorów
pracy. Skuteczności rozumianej jako konkretne efekty
dla konkretnych ludzi, pracujących niekiedy w bardzo
trudnych warunkach, wykorzystywanych i oszukiwanych
przez swoich pracodawców.
Jedną z Jego pierwszych decyzji jako głównego inspektora pracy było wprowadzenie do powszechnej
praktyki inspektorskiej koncepcji „pierwszej kontroli”, co
do zasady nierepresyjnej, ale prowadzonej tak, by przyniosła efekt w postaci respektowania przez pracodawcę
przepisów prawa pracy. Uzgadniałam z Szefem każde
słowo pisma kierowanego na ten temat do okręgowych
inspektoratów pracy; fakt ten pokazuje, jak ogromnie

Fot. PAP/Jacek Turczyk

ważna była dla Niego ta sprawa. Wiedział, że najskuteczniejszą formą prewencji jest właśnie kontrola. I chciał
przekonać o tym innych.
Ostatnie miesiące musiały być dla Szefa bardzo trudne.
Coraz częściej dostrzegałam na Jego twarzy ogromne
zmęczenie. Mimo to nadal pracował po kilkanaście godzin na dobę. Nie oszczędzał siebie, nie dzielił czasu na
prywatny i służbowy. Kochał inspekcję. Po prostu.
Odchodząc tak nagle, pozostawił trochę niedokończonych spraw i jeszcze więcej niespełnionych planów. Wierzę,
że już po tamtej stronie będzie pilnował ich realizacji.
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Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP
Wieloletnie kontakty z Romanem Giedrojciem, nie tylko służbowe, ale również z tytułu zainteresowań problematyką wypadków przy pracy, sprawiły, że pozostanie
On w mojej pamięci jako Człowiek, Kolega i Szef zawsze
wrażliwy na sprawy ludzkie – sprawy szczególne, bo dotyczące pracy w warunkach zagrożenia, a czasami uzależnienia od podmiotu oferującego pracę, skutkujące
często utratą zdrowia lub życia. W moim przekonaniu
priorytety, którymi Roman Giedrojć kierował się od lat
jako inspektor pracy, zastępca głównego inspektora pracy ds. nadzoru i główny inspektor pracy, były zawsze takie same: zwalczanie postaw zachowawczych i efektywność w inspekcyjnym działaniu.

kowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy, decyzję
ZUS o wypłaceniu świadczenia powypadkowego należnego rodzinie poszkodowanego. Sposób załatwienia tej
sprawy i osiągnięte rezultaty wywarły na mnie ogromne
wrażenie, nie tylko z powodu misyjnego podejścia inspektora pracy do nieszczęścia ludzkiego, ale również
determinacji w postępowaniu, nawet wbrew poleceniom przełożonych i formalnym procedurom.
Rozwój pozakodeksowych form zatrudnienia potwierdził konieczność zmiany podejścia Państwowej Inspekcji
Pracy do jakości sprawowanego nadzoru w obszarze
wypadków przy pracy. Wielokrotne apele naszego Szefa
o włączenie się w prace legislacyjne dotyczące zapew-

18.02.2016
Rada Dialogu Społecznego.

Przed kilku laty otrzymałem od Romana Giedrojcia
sporządzoną przez Niego dokumentację pokontrolną
obejmującą: badanie okoliczności i przyczyn śmiertelnego wypadku związanego z wykonywaniem pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej bez ubezpieczenia
wypadkowego, powództwo o ustalenie stosunku pracy
dla poszkodowanego, a także pozostałych osób świadczących pracę w zakładzie, pozew do sądu o zakwalifi-
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miał, że nie potrafił przechodzić do porządku dziennego
nad ludzką krzywdą i pomagał, uruchamiając wszystkie
możliwe środki, które miał w zasięgu.
Intuicyjność połączona z błyskotliwością to kolejna
cecha Szefa. Niezwykle przydawała mu się w pracy nad
prawem. Z pozornego chaosu umiał wyciągnąć niezwykle oryginalne wnioski interpretacyjne, które wprowadzały mnie swoją świeżością i jakością w stan zupełnego
osłupienia. Niejeden „autorytet prawny” łamał sobie na
tym zęby. Pamiętam dyskusje o normach czasu pracy,
gdy wymieniał zjawisko „przednormia” i „zanormia”. Gdy
zwróciłem uwagę, że prawo się takimi pojęciami nie posługuje, powiedział, że to problem prawa, a nie jego. Jak
zwykle miał rację. Takie osobowości są nie do zastąpienia, gdy odchodzą. Jedyna nadzieja w tym, że mając

26.04.2017
Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.

nienia niezbędnej ochrony prawnej wszystkim osobom
poszkodowanym w wypadkach śmiertelnych, ciężkich
i zbiorowych doprowadziły do zajęcia jednoznacznego
stanowiska przez Radę Ochrony Pracy w tej sprawie.

wszystkim prawdziwy. Takiego Go już zawsze będę pamiętał. Pamiętać będę również opowieści ludzi, którym
w zupełnie bezinteresowny sposób pomagał. Tak już

Szkoda, że zabrakło życia i czasu na przełamanie kolejnych barier, które pokonywał Szef Giedrojć w załatwianiu
spraw najważniejszych: ludzkich.

Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy

Mec. Piotr Wojciechowski, b. wicedyrektor Departamentu Prawnego w GIP
Romana poznałem bliżej, gdy chciał mnie zwolnić
z pracy. Okazało się, że życzliwe mi grono współpracowników poinformowało pana ministra, że szkolę bez sto-

wspólne poczucie humoru; to zresztą zawsze było moim
prywatnym probierzem jakości człowieczeństwa. Ponad
rok temu, gdy Roman objął funkcję głównego inspektora
pracy i zaproponował mi współpracę, miałem obawy,
czy różnice światopoglądowe pozwolą nam na bezkolizyjną wymianę poglądów i pomoc z mojej strony. Powiedział wtedy: „Piotrze, wierz mi, że to nie ma najmniejszego znaczenia. Ważny jest cel, a ten mamy wspólny”.
Pozbawił mnie w ten sposób wszystkich wątpliwości.
Jego niezaprzeczalnym atutem była unikatowa dzisiaj
umiejętność łączenia ludzi ponad podziałami, które
w praktyce sprowadzają się do mniej lub bardziej sztucznych barier. Te, w bezpośrednim kontakcie z panem ministrem, pękały jak bańki mydlane. Spontaniczny, życzliwy, czasami krzykliwy i choleryczny, ale zawsze i przede

sownych pozwoleń. Kiedy sprawa się wyjaśniła, obaj,
wracając do tych chwil, pękaliśmy ze śmiechu. Tak naprawdę, jak okazało się potem, najbardziej zbliżyło nas

Miałam zaszczyt współpracować z panem inspektorem
Romanem Giedrojciem dwukrotnie. W latach 2006-2008,
gdy pełnił funkcję zastępcy głównego inspektora pracy,
i przez ostatnie ponad półtora roku, gdy był głównym
inspektorem pracy.
Lubił rozmawiać z dziennikarzami. Był otwarty na
media. Dziewięć konferencji prasowych w ciągu półtora
roku. Dziesiątki wywiadów i wypowiedzi dla mediów

z nimi kontakt, udało nam się coś z nich samych przejąć.
Ja osobiście chcę tę nadzieję sobie zostawić, jak prezent
od Romana, mojego przyjaciela.

centralnych i lokalnych. – Muszę mieć „hiciora” – mówił
przed każdym wywiadem i przekazywał takie informacje, jakich inni dziennikarze jeszcze nie mieli. Dzielił się
swoimi doświadczeniami z wieloletniej praktyki inspektorskiej, był wiarygodny i autentyczny. „Inspektor z
pierwszej linii frontu”, „inspektor z krwi i kości”, mówili
o Nim. I wierzyli Mu, jak nikomu innemu przedtem. Nie
było dla Niego trudnych pytań. Na każde odpowiadał
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całym sobą, z wewnętrznym żarem i przekonaniem.
Nawet jeśli miał wątpliwości, nie pokazywał tego po
sobie, dziennikarze zawsze otrzymywali konkretną odpowiedź. Kreował pozytywny wizerunek urzędu, często
wybiegając daleko w przyszłość. Każdy przepis bez wahania interpretował na korzyść osób zatrudnionych,
nawet jeśli prawnicy, trzymając się sztywno litery prawa, mieli wątpliwości. – To ma być tak i tak, bo przepis
jest dla ludzi, a nie odwrotnie – powtarzał.
Jeden przykład szczególnie zapamiętałam z okresu
wcześniejszych rządów Szefa.
Koniec października 2007 roku. Wchodzi w życie
przepis zakazujący pracy w handlu w święta. Tuż przed
1 listopada 2007 r. w prasie pojawiają się nagłówki:

W ministerstwie konsternacja. Jak to, Państwowa Inspekcja Pracy ma inne stanowisko?! A dziennikarze
bezlitośnie punktują ministerstwo, gdyż przyjęta przez
nie interpretacja oznaczałaby, iż tysiące ludzi, którzy
1 listopada wyruszą na groby swych bliskich, nie miałyby, gdzie zatankować benzyny. Wojna nerwów, wreszcie telefon z ministerstwa…
Uginają się, przyjmują interpretację PIP. Ta interpretacja obchodzi w tym roku swoje 10-lecie i nadal wyznacza kierunek działań inspekcyjnych. Widnieje pod
nią podpis: Roman Giedrojć, zastępca głównego inspektora pracy. Media całą tę sytuację skomentowały
później tak, że tylko Państwowa Inspekcja Pracy zachowała twarz i rozsądek.

16.02.2016
Pierwsza konferencja prasowa
nowego szefa inspekcji pracy.

„1 listopada stacje benzynowe będą zamknięte”.
Ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
uznało bowiem, że stacje benzynowe także obowiązuje
zakaz. W mediach robi się gorąco. Dziennikarze pytają,
co na to inspekcja pracy. Moi szefowie, Bożena BorysSzopa i Roman Giedrojć, są akurat w podróży służbowej, ale gdy słyszą w radiu, co się dzieje, natychmiast
wracają do Warszawy. Tu podejmują decyzję, że inspektorzy pracy nie będą egzekwować 1 listopada zakazu pracy na stacjach benzynowych. Z uwagi na wykonywanie prac koniecznych ze względu na
użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności,
stacje benzynowe należy zaliczyć do placówek usługowych nie objętych zakazem.
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21 sierpnia 2017 roku dzwonię do Szefa. Informuję,
że wszystko przygotowane na konferencję prasową 28
sierpnia o godz. 10.00 z Jego udziałem. Mówi, że Go nie
będzie… A co z wywiadem, którego w sierpniu udzielił,
czy wysłać do autoryzacji? Nie trzeba, puść go…
I nagle głos Szefa się załamuje. – Ciesz się życiem, bo
nigdy nie wiadomo, co się jutro stanie – słyszę.
Jego dziesiąta konferencja prasowa zaplanowana na
dzień 28 sierpnia 2017 r. nie odbyła się i już się nie odbędzie…
Dziękuję Ci, Szefie, że byłeś moim Szefem!

Beata Pietruszka-Śliwińska, redaktor prowadzący „Inspektora Pracy”
Wsiadłam do windy, którą jechał. Widząc w moich rękach
dokumenty księgowe, zapytał z troską, czy wszystko załatwiłam w budżetowym. Wtedy widziałam Go ostatni raz.
Mimo widocznego zmęczenia był uśmiechnięty, pełen
energii. Jak wtedy, gdy Go poznałam. Piastował funkcję
szefa do spraw nadzoru w inspekcji pracy. Przyszłam porozmawiać z Nim o pracy w rolnictwie, do publikacji
w„Inspektorze Pracy”. Dopiero zaczęłam pracę w inspekcji,
więc przedstawiłam się. Niepotrzebnie. Wiedział, kim jestem, że wcześniej współpracowałam z inspektorami pracy.
Z dziennikarskiego nawyku przygotowałam się do rozmowy, przywołując w którymś momencie zapisy konwen-

cji nr 129 MOP, które odnoszą się do rolników indywidualnych. Był zaskoczony, że je znałam; wspomniał o aplikacji
inspektorskiej. Szybko udzieliła mi się Jego ekspresja wyrażania myśli. Pamiętam, jak przemknęło mi przez głowę,
że byłby świetnym ekspertem w moich prawniczych audycjach. Poczułam, że bezbłędnie rozumie media, lubi ludzi i jest niezrównanym fachowcem w tym, co robi. Potwierdziło się to również, gdy został głównym inspektorem
pracy. Przy okazji pierwszego wywiadu w nowej roli przystał na pisanie tej funkcji małą literą, choć dociekał, czy to
jest zgodne z zasadami. Tymi, jak mawiał, kierował się
w swoim życiu. W życiu, które nie nadążyło za Nim…

18.05.2017
Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.

Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku
Dla pracowników OIP w Gdańsku śmierć naszego Szefa, a dla wielu również kolegi i przyjaciela, była wielkim
zaskoczeniem, niepowetowaną stratą. To przecież
z gdańskiego okręgu wywodził się główny inspektor
pracy. W słupskim oddziale są osoby, które współpracowały z Romanem Giedrojciem blisko 30 lat, jeszcze w
czasach, gdy inspektorat w Słupsku był oddziałem OIP
w Koszalinie. Są wśród nas i tacy, dla których Roman stał
się bliski, niemal jak członek rodziny.
Początkowo spotykaliśmy się sporadycznie na naradach i szkoleniach, ponieważ pracowaliśmy, a z czasem
kierowaliśmy pracą różnych zespołów – ja w Wejherowie,

On w Słupsku. Nasza bliska współpraca rozpoczęła się,
kiedy zostałam powołana na stanowisko okręgowego
inspektora pracy w Gdańsku. Pamiętam moją pierwszą
wizytę w oddziale w Słupsku i spotkanie z pracownikami.
Roman, jak to było w jego stylu, wszystko od początku
do końca perfekcyjnie przygotował. Zaprezentował każdego z pracowników, kim jest z wykształcenia, w czym
się specjalizuje, jakie ma zdolności. Znał tych ludzi od
podszewki, łączyła Go z nimi mocna więź budowana
przez lata wspólnej pracy, rozwiązywanie zawodowych
problemów, prywatne spotkania i szczere rozmowy. Te
głębokie relacje szef – pracownik były niezwykle istotne
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dla dobrego funkcjonowania zespołu. Sposób, w jaki Roman zarządzał nim, niewątpliwie wpływał na efektywność
i wydajność pracy. Dla Niego nie było problemów niemożliwych do rozwiązania. Potrafił motywować pracowników i angażować ich do pracy. Była to duża zasługa
niepowtarzalnej atmosfery, jaką tworzył w oddziale. Wielu
współpracowników znajdowało w nim oparcie, nie tylko
przy rozwiązywaniu trudnych kwestii merytorycznych
w pracy. Potrafił znaleźć czas na rozmowy z pracownikami,
był szczerze zainteresowany ich problemami, co wynikało
z Jego autentycznej otwartości i chęci niesienia pomocy
w obliczu poważniejszych kłopotów prywatnych, zdrowotnych. Tak, Roman pomógł wielu ludziom. Dbał o każdego z pracowników, w każdym potrafił znaleźć pozytywne cechy i jego talenty, odpowiednio je wykorzystać

Patrząc przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń,
początkowo podchodził do nowego kierownictwa gdańskiego okręgu z pewnym dystansem.
Po jednym z pierwszych moich spotkań z pracownikami powiedział do mnie: „No pięknie koleżanka przemawiała, ale nie po słowach, a po owocach będziemy
oceniać koleżanki pracę”. Później chętnie dzielił się ze
mną wiedzą i doświadczeniem, chociażby z okresu, gdy
był zastępcą głównego inspektora pracy do spraw nadzoru w latach 2006-2008. Dał mi wiele rad i wskazówek,
otworzył oczy na pewne aspekty zarządzania, których
być może sama bym nie dostrzegła. I chyba obydwoje
byliśmy zdumieni, że choć nie zawsze zgadzaliśmy się,
to jednak współpraca układała się bardzo dobrze, bezkonfliktowo i w partnerski sposób.

9.06.2016
V Walne Zebranie Delegatów NSZZ „S”
Regionu Gdańskiego w historycznej
Sali BHP.

i wyeksponować. Zabiegał o nagrody dla nich, umiejętnie
przedstawiając szefowi okręgu efekty pracy słupskich inspektorów. Z pewnością był cenionym kierownikiem,
z olbrzymim doświadczeniem, darzonym przez współpracowników wyjątkową estymą.
Nasze relacje odnosiły się również do współpracy okręgowego inspektora pracy z funkcjonującymi w jednostce
organizacjami związkowymi. Roman Giedrojć był przewodniczącym NSZZ „Solidarność” przy OIP w Gdańsku.
Jako wieloletni działacz był zdecydowanym liderem i niekwestionowanym przywódcą związkowym. Ludzie go
słuchali, a on jak nikt inny potrafił sprawić, że podążali za
nim. Twardo bronił interesów zawodowych, materialnych
i socjalnych pracowników. Nie zapominał także o emerytach i rencistach.
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Jako główny inspektor pracy Roman Giedrojć był szefem
obdarzonym niezwykłą charyzmą. Był nowoczesny, wyznaczał nowe trendy funkcjonowania urzędu. Już na
pierwszych spotkaniach z kierownikami poszczególnych
jednostek przedstawiał dalekosiężną, budzącą wiele emocji wizję zmian na lepsze, zarówno dla pracowników PIP,
jak i dla ogółu pracobiorców. Wierzył, że wzmocnienie statusu i uprawnień inspektorów pracy będzie miało bezpośrednie przełożenie na skuteczność działań, w tym na poprawę praworządności w stosunkach pracy. Wiedział, ile
może od pracowników wymagać, bo sam był doświadczonym inspektorem pracy. Utożsamiał się z inspektorską
bracią, często mówił „my”. Był bardzo bezpośredni, a zarazem autentyczny i wiarygodny w tym, co mówił i robił.
Miał niespożytą energię i chęć do pokonywania kolejnych

granic. Zwykł mawiać: „Ja już nic nie muszę”, a to znaczyło,
że tych zmian na lepsze naprawdę chciał. Miał poczucie
misji, które nadawało jego pracy głęboki sens i było motorem działania. Nie bał się nowych wyzwań i miał swoje
wizje, ale jednocześnie był otwarty na argumenty i czasami
potrafił zmienić swoje stanowisko. Cenił i szanował ludzi
pracowitych, którzy mieli swoje zdanie.

W herbie wielkim Gdańska widnieje łacińska dewiza
„nec temere, nec timide” („ani zuchwale, ani bojaźliwie”,
w wolnym tłumaczeniu „bez strachu, ale z rozwagą”). To
słowa, które znajdują się w logotypie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, ale dobrze oddają również
styl kierowania Państwową Inspekcją Pracy przez Romana Giedrojcia.

Krzysztof Lisowski, zastępca okręgowego inspektoratu pracy w Gdańsku
Śp. Romana Giedrojcia będziemy pamiętać jako wspaniałego Szefa i niezawodnego Przyjaciela. Zawsze tryskał
energią, uśmiechem, był pełen nadziei i pomysłów do realizacji. Żył pracą. Po kilku zdawkowych zdaniach „Co tam
u Ciebie? Jak zdrowie?” przechodził do problemów zawo-

Był do dyspozycji przez 24 godziny na dobę, także
w czasie urlopu. Jego numer telefonu był znany wszystkim
pracownikom, został podany do wiadomości z zachętą
do korzystania z niego, jeśli ktoś czuł taką potrzebę. Gdy
się z nim rozmawiało, poczucie upływu czasu nie miało

2013 r.
Narada kierownictwa OIP
Gdańsk w Klimawent S.A.

dowych. Był dumny z tego, co udało mu się już zrobić, np.
znaczne podniesienie budżetu PIP na podwyżki i nagrody,
wprowadzenie nowych tematów w czynnościach kontrolnych, takich jak „Pierwsza kontrola” czy „13 zł i nie kombinuj”. Dążył do tego, by odciążyć inspektora pracy od zbędnych formalności, w zamian żądał tylko jednego – uczciwej
pracy, co sprowadzało się do często powtarzanego przez
Niego powiedzenia: 5x8, a znaczyło to nic więcej, jak solidna praca przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin.

znaczenia, bariera służbowej podległości znikała, a rozmowa toczyła się na różne tematy. W tym czasie odbierał
wiele telefonów, nawet od swojej rodziny i z uśmiechem
obserwowaliśmy, jak mówił: „Już wychodzę i zaraz idę na
pociąg, zaraz będę”, a rozmowa nadal trwała i wcale nie
przyspieszał, by ją zakończyć. Często mówił o roku 2019,
który będzie rocznicą 100-lecia inspekcji pracy. Chciał
tego doczekać, a poza tym miał wiele jeszcze pomysłów
do realizacji. Niestety nie było Mu to dane.

Arkadiusz Kapuścik, okręgowy inspektor pracy w Opolu
Moje pierwsze spotkanie z panem Romanem Giedrojciem miało miejsce w roku 2000, kiedy jako młody

stażem inspektor pracy zostałem oddelegowany na
dwutygodniową wizytę studyjną do Wielkiej Brytanii,
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Irlandii i Belgii celem zapoznania się ze specyfiką działania tamtejszych organów nadzoru nad warunkami
pracy.
W delegacji oprócz inspektorów pracy byli także posłowie na Sejm RP oraz działacze organizacji pracodawców. Podczas rozmów kuluarowych oraz oficjalnych wy-

stąpień jeden z posłów wyróżniał się imponującą znajomością działania inspekcji oraz zagadnień prawa pracy.
Zdziwiony zapytałem, kim jest z zawodu ów poseł. Usłyszałem: „To długoletni inspektor pracy, który aktualnie
jest urlopowany na czas kadencji poselskiej”. I to wyjaśniało wszystko.

ojciec”. Wszystkie decyzje, jakie podejmował, były powodowane troską o urząd, wynikały z poszanowania
godności pracownika i pracodawcy. Był człowiekiem
o wielkiej charyzmie duchowej i społecznej. „Bóg, Honor,
Ojczyzna” – to były dla niego wartości najważniejsze

i dodawały mu sił podczas realizacji założonych przez
niego celów.
Będę go wspominał jako wspaniałego człowieka, wielkiego szefa PIP i przewodniczącego „Solidarności” przy
PIP, przyjaciela pracowników i pracodawców.

Kierownictwo i pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie
Wiesław Łyszczek, b. okręgowy inspektor pracy w Rzeszowie, główny
inspektor pracy
Jako przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” przy OIP
w Rzeszowie, a później jako pełniący obowiązki okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie spotykałem się
wielokrotnie z Romanem Giedrojciem, zarówno jako zastępcą głównego inspektora pracy czy przewodniczą-

Wszystko, o czym mówił, starał się wcielać w życie,
wcześniej jednak prowadził wielogodzinne dyskusje. Zapraszał do nich grono różnych organizacji zawodowych
i społecznych, konsultował się ze swoimi współpracownikami.

8.12.2016
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

cym MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP, jak i głównym inspektorem pracy. Podczas zebrań zwracał szczególną
uwagę na rzetelne wykonywanie obowiązków przez inspektorów pracy, ale też kładł duży nacisk na stosowne
wynagradzanie ich pracy. Uważał, że należy dbać o wizerunek inspekcji pracy przez zgodne z prawem, sumienne wykonywanie obowiązków nałożonych na inspektorów pracy, pełniących przecież służebną rolę
wobec społeczeństwa. Wielokrotnie powtarzał, że trzeba
usprawnić pracę inspektorów, odciążając ich od czynności administracyjnych na rzecz zwiększenia czasu poświęconego kontrolowanym podmiotom. Pamiętał
o pracodawcach, proponował im różne programy prewencyjne, których zadaniem było zapobieganie nieprawidłowościom z zakresu bhp i prawa pracy.
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W lutym 2016 r., gdy został głównym inspektorem
pracy, wprowadził regułę pierwszej kontroli, której charakter miał być bardziej pouczająco-dydaktyczny, a inspektor pracy z zasady miał nie stosować sankcji za
mało istotne naruszenie przepisów bhp i prawa pracy.
Planował również wprowadzenie kontroli polegających
wyłącznie na audytach firm, by inspektor pracy przeprowadzający audyt mógł wytłumaczyć pracodawcy, jak
należy właściwie realizować zasady i przepisy.
Z wielką radością co roku w święto ludzi pracy pielgrzymował na Jasną Górę, aby podziękować Matce Przenajświętszej za opiekę, jaką Go otaczała, i aby prosić ją
o dalsze wsparcie. Z wielkim szacunkiem podchodził do
każdego pracownika, często udzielał wsparcia jak „dobry

Wiecznie w ruchu. Z masą spraw do załatwienia i pomysłów do realizacji. Dlatego tak trudno uwierzyć, że
nagle stanął w miejscu. Już nigdy nie wybiegnie z gabinetu z niedopiętą marynarką, uśmiechem i ze swoim
kolejnym pomysłem na… A przecież tyle jeszcze było
do zrobienia dla urzędu, inspektorów pracy. Bo dla Niego nie było rzeczy niemożliwych. A praca w inspekcji

wsze podkreślał, że praktyka inspektora pracy to dla
niego bezcenny kapitał wiedzy. Zdecydowany i konkretny praktyk, wiedział, czego chciał. Działał z ludźmi
i dla ludzi.
Ten nieustający w biegu pasjonat nigdy nie zrezygnuje ze swoich planów. To więcej niż pewne, że po tam-

11.02.2016
Główny Inspektorat Pracy.

była całym życiem. Wyrzucali go drzwiami, wchodził
oknem. Debatował ze związkowcami, politykami, rozmawiał z inspektorami z całego świata i z mediami. Za-

tej stronie już zaczyna „pierwsze kontrole” wśród anielskiej ekipy.
Powodzenia, Szefie! Dziękujemy i do zobaczenia.

Henryk Buchowicz, były pracownik PIP, obecnie emeryt
Romana Giedrojcia poznałem na początku lat dziewięćdziesiątych, w 1992 lub 1993 roku, podczas planowanej kontroli byłego Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Koszalinie. W strukturze organizacyjnej tego okręgu
był Oddział PIP w Słupsku, a jego kierownikiem był wówczas Roman Giedrojć.
Wyniki kontroli wskazywały na wzorowe prowadzenie oddziału, zarówno jeśli chodzi o zadania podsta-

wowe, jak i pod względem jakości i organizacji pracy
oraz polityki kadrowej. Roman Giedrojć był nie tylko
przykładem znakomitego szefa, ale razem z pracownikami nadal prowadził kontrole. Uważał siebie za pierwszego wśród równych.
Od początku naszej znajomości mieliśmy z Romanem
bardzo dobre relacje zawodowe i przyjacielskie. Gdy
służbowo bywałem w słupskim oddziale (kontrole
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doraźne i wynikające ze skarg od pracowników zakładów znajdujących się na terenie działalności słupskiego
oddziału), udzielał mi niezbędnej pomocy i organizował
wyjazdy tam, gdzie wymagała tego sytuacja. Wspólnie
podejmowaliśmy w zakładach działania w trosce
o dobro osób tam pracujących.
Roman zawsze dostrzegał pracę ludzi zaangażowanych w realizowanie zadań i tych awansował oraz nagradzał. To było widoczne również z perspektywy mojej
pracy w Głównym Inspektoracie Pracy, kiedy Roman był
najpierw zastępcą głównego inspektora pracy, a ostatnio szefem urzędu. Doceniał pracę inspektorską, ale widział też pracę kadry administracyjnej. Jako mój przełożony często zlecał mi sporządzanie wniosków o awanse

wym mieszkaniu. Bywali tam także śp. Stanisław Ceglarek, Witold Mazurek, Czesław Zender, który gotował
smaczne zupy, uwielbiane przez Romana. Godzinami
rozmawialiśmy, również o pracy. Wszyscy wiedliśmy delegacyjne życie z dala od rodzin i bliskich i te spotkania
z Szefem, Jego dobre i życzliwe słowa rekompensowały
nam tę rozłąkę. Dawały namiastkę rodzinnej atmosfery.
Z ul. Złotej Roman bardzo często chodził siedem kilometrów pieszo do swojego służbowego mieszkania przy
ul. Grzeszczyka. Dla zdrowia, jak mawiał.
W ostatnim okresie wielu pracowników awansował,
wygospodarował znaczne podwyżki i nagrody. Myślę,
że te działania były przez pracowników doceniane. Planował dalsze zabiegi w tym zakresie. Niestety śmierć
przeszkodziła w ich realizacji.

23.05.2017
Warszawa

czy nagrody dla tej grupy pracowników, od dłuższego
czasu nienagradzanych w ten sposób.
Choć niektórzy pracownicy z pewnym oporem pukali
do drzwi Jego gabinetu, w rzeczywistości miał gołębie
serce i nigdy nie odmawiał pomocy. Zawsze był otwarty
na ludzkie potrzeby. Starał się być sprawiedliwym przełożonym, wszystkie ludzkie problemy głęboko analizował i zwykle podejmował decyzje pozytywne dla tych,
którzy prosili Go o wsparcie.
Pamiętam, że bardzo często wychodził z biura około
godziny dziewiętnastej, kosztem wolnego czasu i odpoczynku. Nieraz mówiłem, żeby dbał nie tylko o sprawy
zawodowe, ale i własne zdrowie. Przypominam sobie
nasze spotkania przy ul. Złotej w Warszawie, w służbo-
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Był powszechnie szanowanym szefem urzędu wśród
naszych parlamentarnych zwierzchników i organów
współpracujących z inspekcją pracy. Dbał o prestiż instytucji, którą kierował i wysokie morale podległych mu
pracowników.
Jest powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych,
ale nie w przypadku Romana. Był wzorem Człowieka,
Pracownika i Przyjaciela. Bardzo przeżyłem Jego wieczne
odejście. Już nie spotkam się z Przyjacielem, który znał
wiele moich osobistych problemów. Swoimi troskami
dzieliłem się z Nim w trudnych życiowych chwilach. Także i On, mając swoje osobiste czy zawodowe kłopoty,
rozmawiał ze mną, prosił o modlitewne wsparcie
dobrego rozwiązania spraw. Zawsze je otrzymywał, rów-

nież podczas ostatniej choroby. Rozmawiałem z Nim na
tydzień przed śmiercią. Nie znał jeszcze wyników ostatnich badań lekarskich.
Świętej pamięci Roman Giedrojć był człowiekiem głębokiej wiary. Jestem przekonany, że szczere oddanie

Panu Bogu i życie zgodne ze wskazaniami Dekalogu zaowocują Jego wiecznym szczęściem.
Romku, pozostaniesz w moim sercu i pamięci na zawsze.

Barbara Kaszycka, nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Kielcach
Podczas 18. edycji międzynarodowych targów sztuki
sakralnej SACROEXPO w Targach Kielce na zaproszenie ks.
Piotra Ciepłaka MS główny inspektor pracy Roman Giedrojć przeprowadził 13 czerwca br. szkolenie na temat zatrudniania pracowników kościelnych w świetle obowiązującego prawa. Szkolenie adresowane było do

szczegółowo je komentował. Rozmowy trwały również po
zakończeniu szkolenia, podczas spotkania przy kawie.
Miałam okazję obserwować to wystąpienie. Byłam pod
ogromnym wrażeniem ekspresji wypowiedzi i ogromnej
pasji naszego Szefa. Rozmówcom nie dał w żaden sposób

13.06.2017
Szkolenie ekonomów prowincjalnych w Kielcach.

ekonomów prowincjalnych z całej Polski. Główny inspektor
pracy, który zawitał do Kielc po raz pierwszy, odpowiadał
również na liczne pytania dotyczące m.in. wynagrodzenia
za pracę wykonywaną w ramach umowy zlecenia, czasu
pracy oraz wątpliwości w zakresie formy zatrudnienia. Każdy z pytających otrzymał wyczerpującą odpowiedź.
Uczestnicy byli zachwyceni sposobem prowadzenia szkolenia. Praktycznie był to trwający dwie godziny dialog. Szef
inspekcji z wielką uwagą słuchał wypowiedzi i następnie

odczuć, że jest mądrzejszy, był dla nich po prostu partnerem, nauczycielem, a nie ważnym urzędnikiem. Mówił
z energią i zaangażowaniem, więc trudno było się oderwać
od słuchania. Nawet na chwilę nie usiadł za stołem prezydialnym. Po prostu błyszczał, kiedy rozprawiał o zadaniach
i projektach. Zrozumiałam, że pasja ujmuje lat, więc nieco
się zawstydziłam, bo czasami mi jej brakuje. W tym dniu
Szef dał nam wszystkim trochę siebie. Mieliśmy nadzieję,
że odwiedzi nas jeszcze w Kielcach.

Grażyna Ślawska, starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Łodzi
Główny inspektor pracy Roman Giedrojć całe swoje życie
zawodowe poświęcił bezpieczeństwu pracy. Szczególnie

bliskie mu były trudne i ciągle nie w pełni rozwiązane,
a społecznie ważne, problemy bezpieczeństwa pracy
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rolników indywidualnych oraz osób zatrudnionych na
podstawie umów cywilnoprawnych. Miałam wielką przyjemność i zaszczyt dyskutować z Nim na te tematy, czerpiąc bezcenną wiedzę. Niezwykle inspirujący był dla mnie
Jego artykuł na łamach„Inspektora Pracy” na temat chorób
zawodowych w rolnictwie, w którym z wielką troską pochylił się nad problemami bezpieczeństwa pracy rolników
indywidualnych. Stwierdził tam między innymi, że „sytuacja zdrowotna tej grupy zawodowej, warunki i specyfika
pracy w gospodarstwach indywidualnych niewątpliwie
uzasadniają potrzebę opracowania i wdrożenia nowych
rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej związanej z pracą”. Uważał też, że „zatrudnienie
w rolnictwie indywidualnym powinno podlegać kontroli

Jego nowatorskie poglądy oraz dyskusje na te tematy
stały się dla mnie inspiracją do przygotowania do „Inspektora Pracy” publikacji dyskusyjnych na temat rolniczych
chorób zawodowych, wypadków przy pracy rolniczej oraz
wypadków przy pracy osób zatrudnionych na podstawie
cywilnoprawnej. Mam nadzieję, że teksty te choć w części
spełniły Jego oczekiwania, wskazały nurtujące Go problemy w tym zakresie oraz ich wagę społeczną.
Jako związkowiec przywiązywał ogromną wagę do
udziału czynnika społecznego w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy. Wskazywał, że „zakłady, w których występuje silne przedstawicielstwo związkowe charakteryzują
się niższym odsetkiem śmiertelności i obrażeń wśród pracowników. Służą temu konstruktywne i konsekwentne
działania związków zawodowych i ich przedstawicieli od-

17.01.2011
Spotkanie związkowe z okazji XXX-lecia
NSZZ „S” oraz XX-lecia powstania związku
przy OIP w Łodzi.

inspektora pracy”. Pełniąc funkcję głównego inspektora
pracy, z determinacją dążył do wprowadzenia zmian legislacyjnych w tym zakresie, służących przecież dobru tak
dużej liczby osób. Wyjaśniał również, że „wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na pilną potrzebę podjęcia
działań legislacyjnych co do obowiązku zgłaszania do inspekcji pracy wszystkich śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków związanych z pracą, bez względu na
tytuł prawny świadczenia pracy”. Uważał, że „trzeba wprowadzić jedną kartę wypadków przy pracy, która w precyzyjny i jasny sposób wyeliminowałaby nieprawidłowości,
aby uniknąć narażenia i wystąpienia podobnego zdarzenia
w przyszłości”. Proponowane przez Niego zmiany legislacyjne znalazły poparcie Rady Ochrony Pracy.
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nośnie poprawy warunków zatrudnienia”. Doceniał tu rolę
społecznych inspektorów pracy. Podkreślał, że „od ich rzetelności w badaniu przyczyn wypadków i determinacji
niejednokrotnie zależy, czy ofiara wypadku lub rodzina
w przypadku śmiertelnego wypadku uzyska prawo do
odszkodowania i świadczeń rentowych”. Ogromnym zaszczytem było dla mnie, gdy zostałam przez Niego zaproszona na zjazd delegatów MKK NSZZ „Solidarność” przy
PIP w Srebrnej Górze w celu poprowadzenia wykładu
„Przedstawicielstwo pracowników jako partner pracodawcy i sojusznik inspektora pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy”.
Wizjonerskie poglądy głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia oraz Jego dorobek zawodowy mają dla

nas, Jego współpracowników, wartość bezcenną. Z determinacją powinny być przez nas wcielane w życie podczas inspektorskiej pracy, a przez osoby odpowiedzialne
za tworzenie prawa – przekute w dobre prawo, które będzie służyło dobru człowieka w zmieniającym się środowisku pracy. Jednym z wielu drogowskazów, które nam
po sobie zostawił, będzie Jego wizja zmieniającej się i skutecznej Państwowej Inspekcji Pracy, którą przedstawił na
konferencji w dniu 26 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu w

ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
Dla mnie główny inspektor pracy Roman Giedrojć był
i zawsze pozostanie Wielkim Mistrzem w sprawach zawodowych i społecznych oraz ogromnym autorytetem moralnym. Dziękuję losowi, że mogłam Go poznać osobiście
oraz czerpać od Niego wiedzę. Będzie mi Go bardzo brakowało, jak wielu Jego przyjaciołom, którzy mieli przyjemność z nim współpracować.

Andrzej Kwaliński, okręgowy inspektor pracy w Warszawie
Pragnę podziękować za zaproszenie mnie do grona
osób, którym dano możliwość przywołania pamięci

te same przekonania oraz wartości etyczne i moralne.
Stąd też od początku łączyło nas wspólne spojrzenie na

23.06.2014
Zjazd delegatów MKK „S” przy PIP w Serpelicach.

o Romanie Giedrojciu – głównym inspektorze pracy, Szefie, fachowcu, społeczniku, przyjacielu. Czas robi swoje
i zaciera w pamięci ślady spotkań z ludźmi. Trudno i ciężko je przywołać w tak nagłej i niespodziewanej sytuacji.
Moje wspomnienie ma niewątpliwie wydźwięk emocjonalny i po prostu po ludzku nie jestem ze śmiercią Szefa
pogodzony. Pierwsze spotkanie z Romanem, pozwolę
sobie określać Go tak, jak się do Niego zwracałem, wszak
byliśmy kolegami, miało miejsce w roku 1998 w czasie,
gdy był posłem na Sejm RP III kadencji z ramienia AWS.
Dokładnej daty tego spotkania nie pamiętam. Byłem
gościem posła Ziemi Radomskiej w Sejmie i wtedy doszło do naszego pierwszego spotkania. Wszyscy trzej
„nadawaliśmy na tych samych falach”, reprezentowaliśmy

otaczającą rzeczywistość. Z posłem Giedrojciem łączyła
mnie też jeszcze jedna okoliczność, obaj byliśmy pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy. Nasze spojrzenie
na inspekcję pracy było zbieżne i takie pozostało do
końca. Te wspólne wartości zaowocowały wieloma spotkaniami i rozmowami. Wspomnienie Romana wyzwala
we mnie wielki smutek, wiąże się z naszymi osobistymi
więziami i serdecznymi kontaktami. Mimo że miał ode
mnie o pół roku krótszy staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, był dla mnie autorytetem, zawsze służącym
radą i pomocą. Wielokrotnie korzystałem z jego podpowiedzi i wskazówek jako przełożonego i przyjaciela
w trudnej inspektorskiej pracy, również wtedy, gdy byłem na stanowisku okręgowego inspektora pracy. Był
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wymagający i oczekiwał rzeczowego spojrzenia na poruszane zagadnienia. Takie kryteria stawiał również
przed sobą. Roman wielokrotnie zadziwiał mnie swoją
wiedzą i życiową intuicją, które pomagały mu inaczej
spojrzeć na sytuację w Państwowej Inspekcji Pracy oraz
historię Polski i świata, o czym często rozmawialiśmy.
Nie zawsze nasze zdania były zbieżne, nieraz dyskutowaliśmy. Odejście śp. Romana Giedrojcia wywołało we
mnie pewną pustkę, którą trudno będzie szybko zapełnić. Ostatni raz spotkałem się z Romanem 13 lipca bieżącego roku przed urlopem wypoczynkowym. Nic podczas tego spotkania nie wskazywało, że miało to być
nasze ostatnie spotkanie. Nie skarżył się i nie narzekał
na jakieś dolegliwości. Dlatego informację o jego śmierci,

mimo iż wiedziałem o ujawnionych problemach zdrowotnych, przyjąłem z niedowierzaniem, tym bardziej że
w rozmowie 21 sierpnia 2017 r. był pełen optymizmu
i zapewniał mnie, że jest lepiej, niż się spodziewał i niebawem wyjdzie ze szpitala. Niestety stało się inaczej.
Był jak zawsze pełen entuzjazmu i zatroskania o sprawy
firmowe. Żył rocznicą stulecia inspekcji pracy i pragnął
wprowadzić ją w nowe stulecie. Nie mam wątpliwości,
że prezentowana przez Romana Giedrojcia wizja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy i jej działania
na rzecz ludzi pracy powinny być kontynuowane. Aby
miał możliwość oglądania z góry realizacji swoich wizji
i zamierzeń.
Pokój jego duszy.

5.12.2016
Wręczenie Nagrody Głównego Inspektora
Pracy „Salus Publica” za szczególne osiągnięcia w popularyzacji ochrony pracy.

Mateusz Rzemek, dziennikarz „Rzeczpospolitej”
Praktycznie na każdej konferencji prasowej czy podczas wywiadów powtarzał, że nie boi się mówić o tym,
jak trudne wyzwania stoją przed inspektorami pracy.
Dobrze wiedział też, czego im potrzeba, by wzmocnić
ich uprawnienia.
Roman Giedrojć zrobił na mnie ogromnie pozytywne
wrażenie już przy pierwszym spotkaniu. Wielki człowiek,
w sensie nie tylko fizycznym, ale także duchowym. Silny
uścisk dłoni w połączeniu z zawadiackim uśmiechem stanowiły jego wizytówkę. Kiedy jednak trzeba było pogrozić
palcem pracodawcom, którzy niechętnie stosowali nowe
propracownicze przepisy, potrafił być bardzo poważny.
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Był zawsze otwarty na dziennikarzy. Przy każdej okazji
powtarzał, że dziennikarze go lubią, bo nie boi się mówić
otwartym tekstem, co myśli. I tak właśnie było. Bardzo
Go za to lubiłem.
W czasie kolejnego już wywiadu, których nigdy nie odmawiał, zaczął wspominać swoje młode lata i początki inspektorskiej pracy. Podkreślił wtedy, że jest ze starej szkoły,
w której dla inspektora od przepisów ważniejszy jest człowiek. Właśnie takie spojrzenie i działanie powodowało, że
był niezwykły. Dzięki temu stworzył nową jakość w pracy
inspekcji. Przed nim inspektorzy byli niczym aptekarze,
odmierzający pracodawcom drobne kary za liczne, często

niezawinione przewiny. A On, ledwo co objął stanowisko,
wymyślił i wdrożył pierwszą kontrolę instruktażowo-audytową dla małych firm. W razie wykrycia nieprawidłowości inspektor, zamiast karać, miał obowiązek pomóc
pracodawcy, by ten je usunął. Jak stwierdził Roman Giedrojć, mali przedsiębiorcy, których nie stać na doradców
i prawników, mieli dostać bezpłatną pomoc, by zrozumieli,
za co płacą podatki. Mam wrażenie, że gdy ogłaszał nowy
sposób działania PIP, wielu osobom takie podejście po

prostu nie mieściło się w głowie. Na konferencji dopytywałem o szczegóły, szukałem słabych punktów tego pomysłu, niezgodności z przepisami. Bo przecież ten program został wdrożony bez żadnej wielkiej nowelizacji
ustaw. Szef ze spokojem odpowiadał, że tak to właśnie
będzie wyglądało. Okazało się, że miał rację.
Wielka szkoda, że odszedł tak niespodziewanie. Roman
Giedrojć był niezwykle dobrym człowiekiem i miał jeszcze
wiele dobrego do zrobienia.

Łukasz Guza, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”
Nie pamiętam, w jaki sposób pożegnałem się z Romanem Giedrojciem, gdy widzieliśmy się po raz ostatni
na początku sierpnia, przy okazji wywiadu na temat pra-

To „koniec kropka” często można było usłyszeć z jego
ust. „Nie można pracować bez żadnej umowy, koniec
kropka”, „W warunkach charakterystycznych dla stosunku

5.12.2016
Uroczyste wręczenie Nagrody Głównego
Inspektora Pracy „Salus Publica” za szczególne osiągnięcia w popularyzacji ochrony
pracy.

cy sezonowej. Pamiętam za to doskonale, jak się przywitaliśmy. Pani sekretarka zapytała, czego się napiję. Poprosiłem o wodę gazowaną. – Panie redaktorze,
gazowany napój z rana? – zapytał mnie pan minister,
mrużąc oczy i krzywiąc się w charakterystyczny dla siebie
sposób. – Pani Elu, proszę przygotować zieloną herbatę.
Pan ma nerwową pracę, a zielona herbata uspokaja. Kiedyś jej nie lubiłem, a teraz piję tylko taką – zarządził. Koniec kropka. Nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby powiedzieć, że nie lubię zielonej herbaty. Kiedy już w trakcie
wywiadu pani Ela postawiła przede mną filiżankę, przez
dobre pół minuty zastanawiałem się, czy mogę użyć
cukru. Cukierniczka stała obok, ale czy minister znowu
się nie skrzywi i nie powie: – Panie redaktorze, po co ten
cukier z rana? I to do zielonej herbaty?

pracy trzeba podpisywać umowę o pracę, koniec kropka”.
Jego drugim ulubionym określeniem było zdanie „Jak
to się nie da? Wszystko się da”. Na tej zasadzie udało się
wprowadzić np. pięciodniowy tydzień pracy, zakaz pracy
w handlu w święta, stawkę godzinową dla zatrudnionych
na umowach cywilnoprawnych. Roman Giedrojć jako
poseł lub główny inspektor pracy uczestniczył w procesie
wprowadzania wszystkich tych zmian. Pomysły te zrealizowano, choć posłowie, pracodawcy, ministrowie,
prawnicy nieraz krzyczeli: „nie da się”. Udowodnił, że się
da, jeśli komuś bardzo zależy.
Nie chcę przez to powiedzieć, że był człowiekiem zasadniczym i nieznoszącym sprzeciwu. Przez 12 lat pracy
w zawodzie nie spotkałem osoby, która miałaby większy
dystans do siebie i funkcji, jaką pełni. Niejednokrotnie

29

Z kalendarium Szefa
byłem świadkiem sytuacji (lub słyszałem je z opowieści
innych), gdy jednym zdaniem potrafił rozładować napiętą atmosferę albo uświadomić komuś zbytnią pryncypialność czy niezasadne przekonanie o wyższości swoich poglądów. Najbardziej zapamiętałem historię
z kieleckich targów budownictwa i sztuki sakralnej. Roman Giedrojć uczestniczył w panelu poświęconym warunkom zatrudniania, bo przecież związki wyznaniowe
to także pracodawcy. W trakcie pytanie z sali zadała
przejęta pani zajmująca się obsługą administracyjnoprawną parafii. – Prawo dopuszcza zawieranie bezpłatnych zleceń, dlaczego więc pan mówi, że nie można
bezpłatnie zatrudniać usługobiorców? – zapytała. – Droga pani, bezpłatne umowy cywilnoprawne można zawierać już od czasów napoleońskich. Mają one po prostu

Sam Roman Giedrojć częściej opowiadał jednak o sytuacjach, z jakimi musiał się zmierzyć w czasie swojej
inspektorskiej kariery. Nasze wywiady trwały przez to
dłużej. Nie zawsze mogłem te historie zawrzeć w tekście,
ale dzięki temu miałem świadomość, że rozmawiam
z inspektorem pracy z krwi i kości, który zanim zaczął
zarządzać inspekcją, poznał jej zadania od podszewki,
i który doskonale wie, co i jak należy zrobić, aby funkcjonowała ona dobrze. Że jest wiarygodnym rozmówcą
i potrafi doprowadzić do końca sprawy, na których mu
zależy. Nigdy nie bał się też mówić o kwestiach niewygodnych, o potrzebach zmian w prawie, jeszcze skuteczniejszej ochronie praw pracowników. Wspominał
o tym także w trakcie naszego ostatniego, sierpniowego
wywiadu – w kontekście konieczności zapewnienia lep-

6.10.2008
Główny Inspektorat Pracy.

23.03.2012
Spotkanie związków zawodowych z kierownictwem GIP.

4.02.2016
Nominacja na stanowisko głównego inspektora pracy.

31.05.2016
Powołanie Z. Ryfki na stanowisko z-cy głównego inspektora pracy.

27.04.2017
Spotkanie z kierownictwem OPZZ w GIP.

1.03.2017
Wspólna konferencja prasowa w resorcie pracy.

5.06.2017
Podsumowanie wyników kontroli w 2016 r.
Konferencja prasowa w Głównym
Inspektoracie Pracy.

ułatwiać rozwiązywanie prostych problemów. Jeśli np.
zobowiązałem się do strzyżenia przykościelnego trawnika, ale nagle zachoruję, to mogę zadzwonić do kolegi
i poprosić go, aby w tym tygodniu zrobił to za mnie.
I on wykona tę pracę bezpłatnie, ale na zasadzie wzajemności i zaufania. Jeśli ten kolega któregoś dnia zadzwoni do mnie i powie: Roman, muszę wyjechać
w długą delegację, zaopiekuj się, proszę, moją żoną, to
wtedy oczywiście spełnię jego prośbę i się nią zaopiekuję – odpowiedział, chichocząc. Sala roześmiała się serdecznie i w tym momencie zaczął dzwonić telefon pana
ministra. – Proszę odebrać, pewnie żona kolegi dzwoni
– rzucił ekonom kościelny prowadzący panel. Sala znów
wybuchnęła śmiechem.
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szej ochrony pracownikom młodocianym zatrudnionym
na umowach cywilnoprawnych. Po opublikowaniu naszej rozmowy wystąpiłem do resortu pracy z pytaniem,
czy nie rozważy ono wprowadzenia zmian w zakresie
postulowanym przez głównego inspektora pracy. Odpowiedź otrzymałem dopiero kilka dni temu. Resort
przeanalizuje to zagadnienie i przypomina, że nad kwestią uprawnień zleceniobiorców pracuje właśnie Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Czyli może coś się zmieni,
a może nie… Panie Inspektorze, obiecuję, że tej sprawy
nie odpuszczę, będę drążył ten temat przy każdej możliwej okazji i zadawał kolejne pytania. Bo przecież jak komuś zależy, to zawsze da się coś zrobić.
Koniec kropka.

20.04.2017
Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.
Narada z kierownictwem Związku Rzemiosła Polskiego.

8.01.2017
Msza rocznicowa w intencji pracowników PIP
w Archikatedrze Warszawskiej.

Kiedy został głównym inspektorem pracy, zdarzało Mu się narzekać, że w „Inspektorze Pracy” jest
za dużo informacji o Nim. „Nie o mnie piszcie, tylko o inspektorach, o tym, co im pomaga, a co przeszkadza w pracy”. Nie dało się jednak nie pisać o Szefie, kiedy wprowadzał zmiany, gdy tłumaczył,
w jakim kierunku trzeba iść, gdy przypominał o tym, co w inspektorskim życiu najważniejsze. Pozwalał
na to, pozował do zdjęć, podrzucał pomysły, ale wciąż przypominał, że to nie on jest tu najważniejszy,
tylko inspektorzy, pracodawcy i pracownicy. Podczas tworzenia tego dodatku specjalnego przez
cały czas towarzyszyło nam wrażenie, że za chwilę otworzą się drzwi, wejdzie Szef i powie: „No to
pokażcie, co tam macie”. I pewnie znowu krzywiłby się, że piszemy tylko o Nim. Bez obaw, Szefie.
W tym zbiorze wspomnień jest inspektor Roman Giedrojć, a także ludzie, którym pomógł, o których
myślał, wprowadzając zmiany, których wspierał jako pracowników, pracodawców, związkowców,
współpracowników i przyjaciół. Niech pan spojrzy, Szefie, jak wiele osób tu jest. I wszyscy za chwilę
wracamy do pracy, bo przecież „robota musi być zrobiona i nie ma na co czekać”.
Redakcja

