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W hoł dzie ofia rom wy pad ków
przy pra cy
Przez ostat nie 20 lat po szko do wa -
nych w wy pad kach przy pra cy zo -
sta ło 2 mi lio ny osób. Zgi nę ło – 12
ty się cy 300 pra cow ni ków! Tak
jak 20 lat te mu, tak i dzi siaj do mi -
nu ją przy czy ny zwią za ne z nie wła -
ści wym za cho wa niem czło wie ka
i złą or ga ni za cją pra cy. Na po ziom
wy pad ko wo ści w Pol sce, zwłasz -
cza w bu dow nic twie, oprócz sy tu -
acji na ryn ku pra cy i kon dy cji
fi nan so wej firm, istot ny wpływ ma
po ziom kul tu ry bez pie czeń stwa
pra cy oraz kul tu ry tech nicz nej
w przed się bior stwach.
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Z fran cu ski mi do świad cze nia mi
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po świę co nej han dlo wi de ta licz ne -
mu, za po zna ła Jes sy Pre sto. 
W tym sektorze we Francji wzro -
sła świa do mość za gro żeń wśród
pra cow ni ków i pra co daw ców.
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Śmier tel ne po chwy ce nie

20 Do tych cza so wy a no wy pra co daw ca
W myśl art. 231 § 2 kp za zo bo wią za nia wy ni ka ją ce ze
sto sun ku pra cy (np. wy na gro dze nia za pra cę, na gro -
dy ju bi le uszo we), po wsta łe przed przej ściem czę ści
za kła du pra cy na in ne go pra co daw cę, do tych cza so -
wy i no wy pra co daw ca od po wia da ją so li dar nie. 
Z ko lei w przy pad ku prze ję cia ca łe go za kła du za zo -
bo wią za nia wo bec przej mo wa nych pra cow ni ków od -
po wia da w ca ło ści no wy pra co daw ca.

Okładka:
fot. A. Jaworski



W spo tka niu uczest ni czy li przed sta wi -
cie le par la men tu, mi ni sterstw, urzę dów
cen tral nych, związ ków za wo do wych i or ga -
ni za cji pra co daw ców. Kon fe ren cję zor ga -
ni zo wa li: Ra da Ochro ny Pra cy przy Sej mie
RP i Zwią zek Za wo do wy „Bu dow la ni”. 

Wi ce mar sza łek Je rzy Szmaj dziń ski
przy po mniał, że Sejm RP, wpi su jąc się
w świa to wą kam pa nię na rzecz po pra wy
wa run ków pra cy, uchwa łą z 9 lip ca 2003
ro ku usta no wił 28 kwiet nia Dniem Bez pie -
czeń stwa i Ochro ny Zdro wia w Pra cy. Usta -
wo daw ca chciał w ten spo sób nie tyl ko
uczcić pa mięć współ o by wa te li tra cą cych ży -
cie w wy pad kach przy pra cy, ale też zwró -
cić uwa gę na ko niecz ność sta łe go i kom -

plek so we go dzia ła nia na rzecz bez pie -
czeń stwa i ochro ny zdro wia pra cu ją cych.
Jak pod kre ślił wi ce mar sza łek Sej mu RP,
efek ty kon fe ren cji po mo gą wy pra co wać
wła ści wą stra te gię w za kre sie kształ ce nia
dla bez pie czeń stwa w pra cy oraz przy czy -
nią się do lep szej i bar dziej sko or dy no wa -
nej współ pra cy klu czo wych part ne rów
spo łecz nych i in sty tu cji.

– Od da je my hołd wszyst kim, któ rzy po -
nie śli śmierć w miej scu pra cy, stra ci li
zdro wie na sku tek do zna nych ura zów, sta -
li się oso ba mi nie peł no spraw ny mi – po wie -
dzia ła po seł Iza bel la Ka ta rzy na Mrzy głoc -
ka. – W tym dniu, przy po mi na jąc o tra gicz -
nych skut kach lek ce wa że nia pra wa do bez -
piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy,
my śli my rów nież o ro dzin nych tra ge diach
bę dą cych kon se kwen cją wy pad ków przy pra -
cy lub cho rób za wo do wych. Umac nia my się
w prze ko na niu, że ni gdy za du żo tro ski
o czło wie ka na ka żdym sta no wi sku pra cy,
że wszyst kie dzia ła nia na rzecz po pra wy wa -
run ków pra cy ma ją jed ną wspól ną war tość
– ludz kie go zdro wia i ży cia!

Zbi gniew Ja now ski, prze wod ni czą cy
Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni” pod kre -
ślił, że te mat kon fe ren cji nie jest przy pad -
ko wy i nie od no si się je dy nie do rocz ni co -
wej oka zji. Wy ni ka w znacz nie więk szym

stop niu z po trze by ana li zy i oce ny ewo lu -
cji roz wią zań praw nych, po li ty ki i – co naj -
wa żniej sze – prak ty ki mi ja ją ce go dwu dzie -
sto le cia. Za zna czył, że wbrew kry tycz -
nym i z re gu ły do brze uza sad nio nym opi -
niom, w sfe rze bu do wy sys te mu bez pie -
czeń stwa pra cy uda ło na praw dę du żo
zdzia łać. – W 1990, 1991 czy jesz cze 1994
ro ku oba wia li śmy się, że sys tem bez pie -
czeń stwa pra cy funk cjo nu ją cy le piej lub go -
rzej w tzw. re al nym so cja li zmie osta tecz -
nie się za ła mie, że nie da się szyb ko zbu -
do wać struk tu ry, któ ra bę dzie przy sta wa -
ła do go spo dar ki ryn ko wej i że cze ka nas
wie le lat cha osu oku pio nych ogrom ny mi
kosz ta mi ludz ki mi i spo łecz ny mi – stwier -
dził Zbi gniew Ja now ski. 

Dokończenie na stronie 6.
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W hoł dzie ofia rom wy pad ków przy pra cy
Z oka zji przy pa da ją ce go co ro ku 28 kwiet nia Dnia Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia w Pra -
cy, ob cho dzo ne go rów nież ja ko Dzień Pa mię ci Ofiar Wy pad ków przy Pra cy i Cho rób Za wo do -
wych w Sa li Ko lum no wej Sej mu RP od by ła się uro czy sta kon fe ren cja, któ rej te ma tem by ła
„Ewo lu cja wa run ków, tech no lo gii i or ga ni za cji pra cy w go spo dar ce ryn ko wej. Wy pad ki przy pra -
cy w la tach 1989-2009”. Pa tro nat nad kon fe ren cją ob jął mar sza łek Sej mu RP Bro ni sław Ko mo -
row ski. Wzię li w niej udział: wi ce mar sza łek Sej mu Je rzy Szmaj dziń ski, przed sta wi cie le Ra dy
Ochro ny Pra cy na cze le z jej prze wod ni czą cą po seł Iza bel ą Ka ta rzy ną Mrzy głoc ką, głów ny in -
spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc. 



War sza wa Mi ni stro wie pra cy i po li ty ki
spo łecz nej Pol ski i Ho lan dii oma wia li
2 kwiet nia za gad nie nia do ty czą ce współ pra -
cy bi la te ral nej. Z tej oka zji w Am ba sa dzie Kró -
le stwa Ni der lan dów od by ło się spo tka nie
przed sta wi cie li ho len der skiej i pol skiej in spek -
cji pra cy. Ze stro ny ho len der skiej uczest ni -
czy li w nim: Lex van Dijk – dy rek tor De par -
ta men tu Oszustw na Ryn ku Pra cy, Wil lem van der Mass – do rad ca
ds. po li tycz nych od po wia da ją cy za in sty tu cję łącz ni ko wą w Ho lan dii oraz
Wal ter ter Borg – szef Dzia łu Eko no micz ne go Am ba sa dy Kró le stwa
Ni der lan dów. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa li: Ma rian Li -
wo – za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy i Ja ro sław Le śniew ski – dy -
rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP. Te ma tem spo tka -
nia by ły kwe stie zwią za ne z re ali za cją po ro zu mie nia pod pi sa ne go mię -
dzy in spek cja mi 7 li sto pa da 2006 r. oraz współ pra ca w za kre sie in sty -
tu cji łącz ni ko wej i dy rek ty wy UE nr 96/71 o de le go wa niu pra cow ni -
ków w ra mach świad cze nia usług. Obie stro ny wy ra zi ły za do wo le nie
z owoc nej współ pra cy oraz chęć kon ty nu owa nia dia lo gu. Za pro po no -
wa no zwięk sze nie sku tecz no ści wspól nych dzia łań po przez peł niej szą
ich syn chro ni za cję.

Lu blin W przed dzień ob cho dów Dnia Bez pie czeń stwa i Ochro ny
Zdro wia w Pra cy Okrę go wy In spek to rat Pra cy zor ga ni zo wał 27 kwiet -
nia kon fe ren cję pra so wą po świę co ną pro ble ma ty ce na ra że nia pra cow -
ni ków na za gro że nia za wo do we oraz kształ to wa nia bez piecz nych wa -
run ków pra cy. Kon fe ren cję po prze dził te le wi zyj ny „Po ra nek z Pa no -
ra mą Lu bel ską”, w któ rym dzien ni karz TVP prze pro wa dził roz mo wę
z Krzysz to fem Su do łem, za stęp cą okrę go we go in spek to ra pra cy. Roz -
mo wa do ty czy ła prze sła nia Dnia Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia
w Pra cy oraz przed się wzięć in spek cji pro mu ją cych bez piecz ną, god -
ną i zdro wą pra cę. Na kon fe ren cję w OIP Lu blin przy by li dzien ni ka -

rze re pre zen tu ją cy lo kal ne me dia. Me to dy kształ to wa nia świa do mo -
ści kul tu ry bez pie czeń stwa pra cy omó wi li: Krzysz tof Gold man, okrę -
go wy in spek tor pra cy oraz Krzysz tof Su doł. Z ko lei oko licz no ści i przy -
czy ny naj tra gicz niej szych zda rzeń wy pad ko wych za ist nia łych na te re -
nie wo je wódz twa lu bel skie go w ostat nich la tach przed sta wił nad in spek -
tor pra cy Wal de mar Ka wa lec.

Gdańsk Jak co ro ku Okrę go wy In spek to rat Pra cy za ak cen to wał swo -
ją obec ność na w Tar gach Pie kar stwa, Cu kier nic twa i Lo dziar stwa BALT -
PIEK po łą czo nych z Tar ga mi Mle czar stwa MLECZ NA RE WIA. Or ga -
ni zo wa ne przez Mię dzy na ro do we Tar gi Gdań skie S.A. im pre zy trwa ły
od 2 do 4 kwiet nia. W tar gach bra ło udział ok. 150 firm, w tym pro du -
cen ci i dys try bu to rzy ma szyn, urzą dzeń, opa ko wań oraz go to wych pro -
duk tów i do dat ków sto so wa nych w pie kar nic twie, cu kier nic twie i mle -
czar stwie. W uro czy stym otwar ciu tar gów wzię li udział: Zbi gniew Dłu -
go kęc ki, za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy oraz Hen ryk Ba ta -
row ski, kie row nik Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji OIP. Po nad to Hen ryk
Ba ta row ski uczest ni czył w pra cach ju ry kon kur su o na gro dę pro mo cyj -
ną tar gów „Mer cu rius Ge da nen sis” w ka te go rii ma szyn i urzą dzeń. Jed -
nym z kry te riów oce ny pro duk tów by ło przy sto so wa nie do wy ma gań Unii
Eu ro pej skiej, ich bez pie czeń stwo dla zdro wia oraz funk cjo nal ność i no -
wo cze sne roz wią za nia kon struk cyj ne. Osta tecz nie przy zna no dwie na -
gro dy pro mo cyj ne „Mer cu rius Ge da nen sis” oraz wy ró żnie nie. W sto isku
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, otwar tym przez 3 dni dla wy staw ców i od -
wie dza ją cych tar gi, przy go to wa no bo ga tą ofer tę wy daw ni czą na sze go urzę -
du, a ta kże udzie la no po rad praw nych i tech nicz nych.

Olsz tyn Pra co daw cy i pra cow ni cy firm bu dow la nych mie li oka zję
po znać pla ny kon tro l ne i pre wen cyj ne OIP na rok 2009 oraz zo ba czyć
pro fe sjo nal ny po kaz środ ków ochro ny in dy wi du al nej sto so wa nych
przy pra cach bu dow la no -re mon to wych. 2 kwiet nia w sie dzi bie okrę gu
od by ło się szko le nie nt. dzia łań kon tro l nych i pre wen cyj nych PIP w bu -
dow nic twie w 2009 r. W spo tka niu uczest ni czy ło kil ku dzie się ciu pra -
co daw ców, pra cow ni ków oraz przed sta wi cie li słu żb bhp z firm bu dow -
la nych re gio nu War mii i Ma zur. In spek to rzy pra cy za pre zen to wa li naj -
częst sze i naj bar dziej ra żą ce przy kła dy na ru sze nia prze pi sów bhp na bu -
do wach, któ re stwier dzi li pod czas kon tro li w 2008 r. W pro gra mie szko -
le nia zna lazł się po nad to po kaz ro dza jów środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej sto so wa nych w bu dow nic twie, w tym chro nią cych przed upad kiem
z wy so ko ści. Uczest ni cy szko le nia otrzy ma li wy daw nic twa PIP oraz in -
for ma cje o za ist nia łych i ba da nych w 2008 r. wy pad kach przy pra cy,
pod ję tych przez OIP dzia ła niach pre wen cyj no–pro mo cyj nych oraz pro -
po zy cjach i spo so bach ogra ni cza nia za gro żeń wy pad ko wych.

Bia ły stok IX Fo rum Bez pie czeń stwa w Bu dow nic twie zor ga ni zo -
wa no w ra mach ob cho dów Dnia Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia
w Pra cy przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy, Po li tech ni kę Bia ło stoc -
ką oraz Za rząd Re gio nu Pod la skie go NSZZ „So li dar ność”. Otwar cia
fo rum, któ re od by ło się 24 kwiet nia na Wy dzia le Bu dow nic twa i In ży -
nie rii Śro do wi ska Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej, do ko nał pro rek tor uczel -
ni prof. An drzej Se we ryn. Okrę go wy in spek tor pra cy Da riusz Siw -
czyń ski po in for mo wał uczest ni ków o za da niach w za kre sie pre wen -
cji i pro mo cji re ali zo wa nych przez PIP w 2009 r. oraz wrę czył dy plo -
my Pań stwo wej In spek cji Pra cy dzie wię ciu pra co daw com, któ rzy w 2008
r. uczest ni czy li w ak cji „Zdo bądź Dy plom PIP” i uzy ska li po zy tyw ną

Wiadomości
nie tylko z kraju



opi nię in spek to ra pra cy. Pod kre ślił, że pod czas kon tro li bu dów naj wię -
cej nie pra wi dło wo ści stwier dzo nych przez in spek to rów pra cy do ty czy
wa dli wie zor ga ni zo wa nych sta no wisk pra cy, nie pra wi dło wo zbu do wa -
nych rusz to wań, bra ku za bez pie czeń pra cow ni ków przed upad kiem z wy -
so ko ści. W fo rum uczest ni czy ło po nad 120 osób, w tym wy ko naw cy
za dań in we sty cyj nych, in spek to rzy pra cy i nad zo ru bu dow la ne go, re -
pre zen tan ci zrze szeń pra co daw ców i związ ków za wo do wych, spo łecz -
ni in spek to rzy pra cy, rze czo znaw cy ds. bhp, ucznio wie szkół bu dow -
la nych i pra cow ni cy na uko wi Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej.

Rze szów Cie ka wą ini cja ty wą wy ka za ło się Ko ło Pol skie go Sto wa -
rzy sze nia na Rzecz Osób z Upo śle dze niem Umy sło wym w Ja ro sła wiu,
or ga ni zu jąc 28 kwiet nia pik nik edu ka cyj ny z oka zji Dnia Bez pie czeń -
stwa i Ochro ny Zdro wia w Pra cy. Ad re sa ta mi pik ni ku by li pod opiecz -
ni ko ła za trud nie ni w za kła dzie ak tyw no ści za wo do wej. Przed sta wi cie -
le Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Rze szo wie w spo sób przy stęp -
ny omó wi li za gro że nia, na ja kie na ra że ni są pra cow ni cy sek to ra utrzy -
ma nia czy sto ści. Po ga dan kę uzu peł niał film ani mo wa ny „Na po – czy -
sta spra wa” te ma tycz nie zwią za ny z prze ka zy wa ny mi tre ścia mi. Dla
uczest ni ków za jęć przy go to wa no wy daw nic twa PIP oraz drob ne ga dże -
ty z lo go in spek cji pra cy. Or ga ni za to rzy pik ni ku oraz in sty tu cje za pro -
szo ne do udzia łu w przed się wzię ciu, w tym PFRON, in spek cja sa ni -
tar na, straż po żar na zgod nie pod kre śla ły, iż jest to ini cja ty wa ze wszech
miar cen na, god na na śla do wa nia, któ ra po win na się na sta łe wpi sać
w ka len darz im prez z oka zji Dnia Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia
w Pra cy.

Byd goszcz W sie dzi bie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy 22 kwiet -
nia od by ła się kon fe ren cja na uko wa pn. „Ochro na zdro wia pra cu ją cych”.
Or ga ni za to ra mi by li: Wo je wódz ki Ośro dek Me dy cy ny Pra cy, Od dział
Ku jaw sko–Po mor ski Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra cy, Wo je -
wódz ka Sta cja Sa ni tar no–Epi de mio lo gicz na oraz Okrę go wy In spek to -
rat Pra cy w Byd gosz czy. Uro czy ste go otwar cia uro czy sto ści do ko na -
li: za stęp ca dy rek to ra WOMP Ewa Ka cza now ska -Bur ker i za stęp -
ca okrę go we go in spek to ra pra cy Be ata Go łę biew ska. Na kon fe ren -
cję przy by li przed sta wi cie le śro do wi ska le kar skie go, na ukow cy, pra -
co daw cy i pra cow ni cy. Za pre zen to wa ne pre lek cje do ty czy ły m.in. cho -
rób za wo do wych za re je stro wa nych na te re nie wo je wódz twa ku jaw sko -
-po mor skie go w 2008 ro ku, szko dli wych i ucią żli wych czyn ni ków śro -
do wi ska pra cy na kon kret nych sta no wi skach. Osob ny wy kład po świę -
co ny był cho ro bom ukła du od de cho we go. Nad in spek tor Ka ta rzy na
Bo ro wiec ka z OIP przy bli ży ła ze bra nym te ma ty kę za gro żeń szko dli -
wy mi czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi i che micz ny mi w la bo ra to riach dia gno -
stycz nych za kła dów opie ki zdro wot nej.

Piotr ków Tryb. Od dział Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy w Piotr ko wie Tryb. wspól nie
z Ka są Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go
w To ma szo wie Maz. zor ga ni zo wa li 19 kwiet nia
punkt in for ma cyj no -pro mo cyj ny na im pre zie rol -
ni czej – IV Piotr kow skich Tar gach Ogrod ni czych.
W cza sie tar gów in spek tor pra cy roz pro wa dzał
wśród rol ni ków wy da ne przez Głów ny In spek to rat Pra cy bro szu ry i ulot -
ki pro pa gu ją ce za sa dy bez piecz nej pra cy w rol nic twie. Po nad to rol ni -
kom i zwie dza ją cym tar gi udzie la no po rad z za kre su bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy w rol nic twie oraz z za kre su praw nej ochro ny pra cy. W tar -
gach uczest ni czy ło oko ło 150 wy staw ców.

Po znań, Opo le, Słupsk, Byd goszcz, Ka to wi ce – oto miej -
sca, w któ rych z ro bo czy mi wi zy ta mi prze by wał w mi nio nym mie sią -
cu głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc. Po za ru ty no wą wi zy -
ta cją okrę gów i od dzia łów, za po zna wa niu się z pro ble ma mi in spek to -
rów w te re nie i dzie le niu się prze my śle nia mi na te mat no wej for mu -
ły funk cjo no wa nia urzę du, szef in spek cji pra cy spo ro cza su po świę cił
na spo tka nia i roz mo wy z wła dza mi wo je wódz ki mi, sa mo rzą do wy mi,
miej sco wy mi part ne ra mi spo łecz ny mi PIP, przed sta wi cie la mi urzę dów
i in sty tu cji bę dą cych so jusz ni ka mi in spek cji pra cy w zwal cza niu prze -
ja wów bra ku pra wo rząd no ści w sto sun kach pra cy. Za miesz czo ne obok
zdję cie ilu stru je frag ment jed nej z tych wa żnych wi zyt.

Cie cha nów Za po cząt ko wa no współ pra cę Pań stwo wej In spek cji
Pra cy z urzę da mi pra cy na rzecz po mo cy praw nej udzie la nej pra cow -
ni kom pod le ga ją cym zwol nie niom gru po wym na te re nie od dzia łu PIP
w Cie cha no wie. W mar cu kie row nik Od dzia łu PIP w Cie cha no wie An -
drzej Mar czak spo tkał się z Ja ku bem Gwoź dzi kiem, dy rek to rem
miej sco wej fi lii Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy. Ce lem by ło usta le nie
mo żli wo ści i za sad współ pra cy w za kre sie: prze pły wu in for ma cji o ak -
tu al nej ska li zwol nień w za kła dach, or ga ni za cji punk tów kon sul ta cyj -
nych w za kre sie po rad nic twa praw ne go dla po szu ku ją cych pra cy, or -
ga ni za cji se mi na riów i szko leń dla bez ro bot nych. 9 kwiet nia w sie dzi -
bie fi lii WUP od by ło się po dob ne spo tka nie w po sze rzo nym gro nie.
Za su ge ro wa no or ga ni zo wa nie punk tów kon sul ta cyj nych w za kła dach
do ko nu ją cych zwol nień gru po wych lub w sie dzi bach po wia to wych urzę -
dów pra cy. Po ru szo no rów nież za gad nie nia zwią za ne z pro wa dze niem
kon tro li do ty czą cych le gal no ści za trud nie nia
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Sta ło się na szczę ście ina czej i to mu si -
my dzi siaj uczci wie po wie dzieć, nie za le żnie
od wie lu na szych, czę sto uza sad nio nych kry -
tycz nych opi nii. Jest to wy pad ko wa dzia łań
związ ków za wo do wych, nie do ce nia ne go
czę sto par la men tu, wie lu od po wie dzial -
nych urzęd ni ków rzą do wych, in spek cji pra -
cy, śro do wisk na uko wych, świa do mych i od -
po wie dzial nych pra co daw ców. To się nie sta -
ło sa mo. Ma my sys tem praw ny ochro ny pra -
cy – na któ ry na rze ka my, ale, któ ry mi mo
nie do sko na ło ści jest spój ny, ma my nie za le -
żną i moc ną in spek cję pra cy, ma my kom pe -
tent ne in sty tu cje na uko wo -ba daw cze. Ma my
wresz cie - dodał Zbi gniew Ja now ski - two rzą -
cy się z pew nym tru dem ale i suk ce sa mi sys -
tem part ner stwa spo łecz ne go zo rien to wa -

ny nie tyl ko na po pra wę stan dar dów, ale
przede wszyst kim na kwe stie prak tycz ne. 

Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za -
jąc zwró cił uwa gę uczest ni ków kon fe ren cji
na czar ne sta ty sty ki wy pad ko we. Przez
ostat nie 20 lat po szko do wa nych w wy pad -
kach przy pra cy zo sta ło 2 mi lio ny osób. Zgi -
nę ło – 12 ty się cy 300 pra cow ni ków! Za zna -
czył, że tak jak 20 lat te mu, tak i dzi siaj do -
mi nu ją przy czy ny zwią za ne z nie wła ści -
wym za cho wa niem czło wie ka i złą or ga ni za -
cją pra cy. Na po ziom wy pad ko wo ści w Pol -
sce, zwłasz cza w bu dow nic twie, oprócz sy -
tu acji na ryn ku pra cy i kon dy cji fi nan so wej
firm, istot ny wpływ ma po ziom kul tu ry bez -
pie czeń stwa pra cy oraz kul tu ry tech nicz nej
w przed się bior stwach. 

Licz ba ujaw nia nych przez in spek to rów
pra cy pod czas kon tro li przy pad ków lek ce -

wa że nia za gro że nia oraz po le ceń prze ło żo -
nych, prze kła da się na nie sto so wa nie środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej czy in nych za -

bez pie czeń. W wie lu za kła dach ak cep tu je się
po dej mo wa nie przez pra cow ni ków ry zy ka
utra ty ży cia lub zdro wia. Po wta rza ją się nie -
pra wi dło wo ści w użyt ko wa niu sprzę tu ro bo -
cze go. Szef in spek cji pra cy pod kre ślił, że
w wy ni ku po nad 80 ty się cy kon tro li pod mio -

Dokończenie ze strony 3.

W hołdzie ofiarom wypadków 
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tów go spo dar czych, prze pro wa dzo nych
w ro ku 2008, za trud nia ją cych ok. 4 mln
osób, in spek to rzy pra cy wy eg ze kwo wa li
bez piecz ne wa run ki pra cy na sta no wi skach,
któ re nie speł nia ły wy ma gań bhp.

O ewo lu cji wa run ków, tech no lo gii i or -
ga ni za cji pra cy w go spo dar ce ryn ko wej mó -
wi ła pod czas kon fe ren cji prof. Da nu ta Ko -
ra dec ka, dy rek tor Cen tral ne go In sty tu tu
Pra cy – PIB.

Głów ny in spek tor pra cy, na wnio sek
Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni”, przy -
znał od zna kę „Za Za słu gi dla Ochro ny Pra -
cy” Ire nie Sur mie, An drze jo wi Ta de uszo -

wi Bul skie mu, Mi cha ło wi Jan kow skie mu,
Da riu szo wi Syl we stro wi Gaw la ko wi.
Na wnio sek Se kre ta ria tu ds. Bu dow nic twa
i Prze my słu Drzew ne go NSZZ „So li dar -
ność”, Ka pi tu ła Od zna ki „Za słu żo ny dla Bu -
dow nic twa” uho no ro wa ła zło tą od zna ką
„Za słu żo ny dla Bu dow nic twa” Ta de usza Fi -
ca, okrę go we go in spek to ra pra cy w Kra -
ko wie. 

Na za koń cze nie kon fe ren cji, po seł Iza -
bel a Ka ta rzy na Mrzy głoc ka, prze wod ni czą -
ca Ra dy Ochro ny Pra cy zwró ci ła się

– w imie niu or ga ni za to rów kon fe ren cji i jej
uczest ni ków – do Sej mu RP z Ape lem
o prze pro wa dze nie w bie żą cym ro ku de -
ba ty par la men tar nej po świę co nej spra wom
bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia w pra -
cy. Prze pro wa dze nie ta kiej de ba ty wy cho -
dzi na prze ciw wnio skom ró żnych śro do -
wisk i or ga ni za cji, kie ro wa nych bez wi docz -
nych skut ków do Par la men tu w cią gu kil -
ku na stu mi nio nych lat. 

Be ata Pie trusz ka
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W se mi na rium, któ re od by wa ło się
w Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, wzię li udział go ście z kra ju i za gra ni -
cy, przed sta wi cie le pol skie go Par la men tu,
wła dzy pań stwo wej i sa mo rzą do wej, związ -
ków za wo do wych i or ga ni za cji pra co daw ców,
świa ta na uki, a ta kże wy bit ni prak ty cy.

Otwar cia se mi na rium do ko nał głów ny
in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc, któ -
ry przy wi tał wszyst kich go ści. W uro czy -
sto ści uczest ni czy li Bo że na Bo rys -Szo -
pa – do rad ca pre zy den ta Rze czy po spo li -
tej Pol skiej, prof. Da nu ta Ko ra dec ka
– dy rek tor Cen tral ne go In sty tu tu Ochro -
ny Pra cy – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw -
cze go, Ru dolf Hahn – głów ny in spek tor
pra cy Re pu bli ki Cze skiej, An to nio Cam -
ma ro ta i An drew Mur ray – przed sta wi -
cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej oraz Tim Tre -
gen za – z Eu ro pej skiej Agen cji Bez pie -
czeń stwa i Zdro wia w Pra cy. W se mi na rium
wzię li udział przed sta wi cie le in spek cji
pra cy z 20 państw eu ro pej skich: Au strii,
Bel gii, Buł ga rii, Czech, Cy pru, Da nii, Fin -
lan dii, Fran cji, Ho lan dii, Hisz pa nii, Ło twy,
Nie miec, Nor we gii, Por tu ga lii, Ru mu nii,
Sło wa cji, Sło we nii, Ser bii, Szwe cji i Wiel -
kiej Bry ta nii.

Ta de usz Jan Za jąc pod kre ślił, że pol ska
in spek cja pra cy by ła pierw szą in sty tu cją
re pre zen tu ją cą no we pań stwa człon kow -
skie Unii Eu ro pej skiej, któ rej Ko mi tet Wy -
ższych In spek to rów Pra cy po wie rzył pla -
no wa nie i nad zór nad re ali za cją ogól no eu -
ro pej skiej kam pa nii 30 uczest ni czą cych
w niej państw. Ich dzia ła nia w 2008 ro ku
sku pi ły się na han dlu de ta licz nym i bu dow -

nic twie. Suk ce sem kam pa nii sta ło się, zda -
niem sze fa pol skiej in spek cji pra cy, uświa -
do mie nie jej ad re sa tom pro ble mu za gro -
żeń zwią za nych z nad mier nym bądź nie wła -
ści wym ob cią że niem ukła du mię śnio wo -
-szkie le to we go. Z prze ko na niem stwier dził,
że „znaj dzie to prze ło że nie na ogra ni cze -
nie licz by cho rób za wo do wych i wy pad ków
przy pra cy, co z ko lei jest prio ry te tem stra -
te gii unij nej w dzie dzi nie ochro ny pra cy
na naj bli ższe la ta i nad rzęd nym ce lem mi -
sji re ali zo wa nej przez urzę dy in spek cji pra -
cy państw Unii Eu ro pej skiej”.

Ta de usz Jan Za jąc zwró cił uwa gę na fakt,
że spo tka nie przy pa da w szcze gól nym
okre sie dla pol skiej in spek cji pra cy – w ro -
ku jej 90-le cia oraz wy ra ził na dzie ję, że se -
mi na rium, ja ko nie zwy kle wa żne fo rum wy -
mia ny do świad czeń, my śli i po glą dów,
wnie sie trwa ły wkład w pro ces do sko na le -
nia form i me tod prze ciw dzia ła nia scho rze -
niom ukła du mię śnio wo -szkie le to we go
– jed ne mu z naj po wa żniej szych pro ble mów
z za kre su ochro ny zdro wia czło wie ka
w śro do wi sku pra cy.

W imie niu Pre zy den ta RP, głos za bra -
ła, od czy tu jąc list ad re so wa ny do uczest -
ni ków se mi na rium, Bo że na Bo rys -Szo pa.
Ży cząc owoc nej i twór czej de ba ty Lech
Ka czyń ski wy ra ził w swo im li ście prze ko -
na nie, że pły ną ce z kam pa nii po świę co -
nej ręcz ne mu prze miesz cza niu cię ża -
rów w śro do wi sku pra cy wnio ski prze ło -
żą się na prak ty kę, co przy czy ni się
do sku tecz niej sze go prze ciw dzia ła nia
wy stę pu ją cych w tym za kre sie nie pra wi -
dło wo ści.

Głów ny in spek tor pra cy Re pu bli ki Cze -
skiej, któ ra spra wu je obec nie pre zy den cję
Unii Eu ro pej skiej, Ru dolf Hahn, pod kre ślił,

że współ dzia ła nie w ra mach kam pa nii
wszyst kich państw eu ro pej skich jest nie
do prze ce nie nia. Omó wił efek ty dzia łań cze -
skich in spek to rów pra cy, któ rzy na ło ży li
na pra co daw ców do pusz cza ją cych się uchy -
bień zwią za nych z nie wła ści wym prze -
miesz cza niem cię ża rów ka ry pie nię żne
w ogól nej kwo cie oko ło 3 mi lio nów ko ron
cze skich. Za pew nił, że w przy szło ści in spek -
to rzy pra cy w Cze chach bę dą ko rzy sta li z do -
rob ku kam pa nii, idąc w kie run ku więk sze -
go uświa da mia nia pro ble ma ty ki ręcz ne go
prze miesz cza nia cię ża rów w pra cy.

Przed sta wi ciel SLIC, An drew Mur ray,
szef se kre ta ria tu Ko mi te tu Wy ższych In -

spek to rów Pra cy, przy po mniał, że ko mi tet
zo stał utwo rzo ny, aby ta kże wy da wać opi -
nie zwią za ne z eg ze kwo wa niem prze pi sów
do ty czą cych bez pie czeń stwa za wo do we go
i zdro wia oraz mo ni to ro wać efek tyw ność
wdra ża nia pra wa wspól no to we go. Kam pa -
nie eu ro pej skie ini cjo wa ne przez Ko mi tet
Wy ższych In spek to rów Pra cy są pod sta wo -
wy mi na rzę dzia mi re ali za cji tych ce lów. Se -
kre tarz SLIC omó wił ge ne zę kam pa nii

Mię dzy na ro do we se mi na rium we Wro cła wiu

Dźwi ga nie sta je się bez piecz niej sze
Przed sta wi cie le 20 eu ro pej skich in spek cji pra cy pod su mo wa li na mię dzy na ro do wym se mi na -
rium 21 i 22 kwiet nia we Wro cła wiu dwu let nią kam pa nię in for ma cyj no -kon tro l ną, słu żą cą eli -
mi no wa niu i ogra ni cza niu za gro żeń zwią za nych z ręcz nym prze miesz cza niem cię ża rów
w pra cy. Or ga ni za to rem se mi na rium by ła Pań stwo wa In spek cja Pra cy, któ ra de cy zją Ko mi te -
tu Wy ższych In spek to rów Pra cy ko or dy no wa ła kam pa nię w 2008 ro ku.
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„Ręcz ne prze miesz cza nie cię ża rów”. Zau -
wa żył, by ła mo żli wa dzię ki współ pra cy i za -
an ga żo wa niu eu ro pej skich in spek to ra tów
pra cy. Wy ra ził prze ko na nie, że ta wspól -
no to wa ini cja ty wa opar ta na okre ślo nych
za ło że niach, pa kie tach szko le nio wych po -
zwo li ła sku pić się m.in. na oce nie ry zy ka
za wo do we go zwią za ne go z ręcz nym prze -
miesz cza niem cię ża rów w pra cy. Nie do -
pro wa dzi ła ona jed nak do zu peł nej eli mi -
na cji za gro żeń, dla te go dzia ła nia te na le -
ży kon ty nu ować, an ga żu jąc w nie rów nież
part ne rów spo łecz nych, in sty tu ty za wo do -
we, pra co daw ców.

Pierw sze go dnia se mi na rium wy gło szo -
no kil ka re fe ra tów, wśród któ rych Tim Tre -
gen za, przed sta wi ciel Eu ro pej skiej Agen -
cji Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy, omó -
wił ini cja ty wy do ty czą ce pre wen cji ob cią -
żeń mię śnio wo -szkie le to wych, zaś An to nio
Cam ma ro ta z Ko mi sji Eu ro pej skiej przy -
bli żył pla no wa ne ini cja ty wy le gi sla cyj ne Ko -
mi sji Eu ro pej skiej tym za kre sie. Ra port
z re ali za cji III fa zy eu ro pej skiej kam pa nii
„Ręcz ne prze miesz cza nie cię ża rów” za pre -
zen to wał Pa weł Roz ow ski z Pań stwo wej
In spek cji Pra cy.

W dwóch gru pach ro bo czych od by ły się
rów no le głe se sje te ma tycz ne. Przed sta wi -
cie le eu ro pej skich in spek cji pra cy oraz
part ne rzy spo łecz ni przed sta wi li swo je do -
świad cze nia oraz do bre prak ty ki zwią za ne
z re ali za cją kam pa nii w bu dow nic twie
i han dlu de ta licz nym.

Na se sji po świę co nej ręcz ne mu prze -
miesz cza niu cię ża rów w pra cy w sek to rze
han dlu de ta licz ne go, któ rej mo de ra to -
rem był Rob Ha gen z Ho lan dii, o swo ich
do ko na niach w tej dzie dzi nie mó wi li m.in.
szwedz cy in spek to rzy pra cy. Za pre zen to -
wa li me to dy dzia ła nia, któ re wy ko rzy sty -
wa li w kam pa nii. Jed ną z nich by ło prze -
pro wa dze nie wśród 5 ty się cy pra cow ni ków,

spe cjal nie opra co wa nej i prze sła nej dro gą
elek tro nicz ną, an kie ty. W ten spo sób in for -
ma cje o kam pa nii uzy ska li rów nież pra co -

daw cy. Po do rę cze niu im li stów za wie ra -
ją cych da ne o kam pa nii, wraz z ad re sem
jej stron in ter ne to wych, od no to wa no
wzrost licz by osób od wie dza ją cych tę wi -
try nę. Szwedz cy in spek to rzy pra cy in ter -
net wy ko rzy sta li też do prze pro wa dza nia,
wśród pra cow ni ków i pra co daw ców, te stów,
na pod sta wie któ rych wy da wa no cer ty fi -
ka ty. Po twier dza ły one na by cie okre ślo nej
wie dzy w za kre sie ręcz ne go prze miesz cza -
nia cię ża rów w pra cy.

O do świad cze niach zwią za nych z prze -
bie giem kam pa nii w sek to rze han dlu
w Au strii mó wi ła dr Su san ne Pins ger ze
Słu żby Me dy cy ny Pra cy. Sku pi ła się
na kwe stii złej dys try bu cji to wa rów o wiel -
kich ga ba ry tach, a ta kże na roz ró żnia niu
wiel ko ści ob cią żeń ze wzglę du na płeć.
Przed sta wi ła rów nież er go no micz ne spo -
so by prze miesz cza nia cię ża rów oraz do bre
prak ty ki z tym zwią za ne. Pod kre śli ła wa -
gę szko le nia in spek to rów pra cy, gdyż to oni
wła śnie mu szą umieć roz po znać nie pra wi -
dło we za cho wa nia zwią za ne z dźwi ga -
niem cię ża rów w han dlu.

Ko lej nym pre le gen tem se sji po świę co -
nej dźwi ga niu cię ża rów w han dlu by ła
przed sta wi ciel ka pol skiej in spek cji pra cy,
Gra ży na Paw la ta -Ich, któ ra mó wi ła
m.in. o spo so bach trans por tu to wa rów
w su per mar ke tach, wy ko rzy sty wa niu wóz -

ków kon te ne ro wych słu żą cych do prze wo -
że nia to wa rów z sa mo cho dów do ma ga zy -
nów i skle pów. Zwró ci ła przy tym uwa gę
na to, że ry zy ko prze cią żeń fi zycz nych w ta -
kich sy tu acjach idzie w pa rze z za gro że -
niem bez pie czeń stwa. Za pre zen to wa ła
rów nież wy pra co wa ne do bre prak ty ki.

Kra jo we wy sił ki pro wa dze nia kam pa nii
w sek to rze han dlu de ta licz ne go w Por tu -
ga lii przy bli żył Jo aqu im Si lva. Omó wił
m.in. ba da nia uni wer sy tec kie do ty czą ce
sto so wa nia w tej dzie dzi nie okre ślo nych
stan dar dów, któ re mu szą być czy tel ne
i pro ste, gdyż w prze ciw nym ra zie nie przy -
nio są ocze ki wa nych re zul ta tów. Za pre -
zen to wał prak tycz ny zbiór za sad kam pa nii,
któ ry znaj du je się rów nież w in ter ne cie.

Z fran cu ski mi do świad cze nia mi kam pa -
nii „Ręcz ne prze miesz cza nie cię ża rów”,
uczest ni ków se sji po świę co nej han dlo wi de -
ta licz ne mu, za po zna ła Jes sy Pre sto.
Zwró ci ła uwa gę, że w tym sek to rze we
Fran cji wzro sła świa do mość za gro żeń
wśród pra cow ni ków i pra co daw ców, do cze -
go przy czy ni ły się dzia ła nia pre wen cyj ne
in spek to rów pra cy.

Se sję po świę co ną eu ro pej skiej kam pa -
nii ręcz ne go prze miesz cza nia cię ża rów
w bu dow nic twie, po wo łu jąc się m.in.
na bry tyj skie i hisz pań skie do świad cze nia,

dru gie go dnia se mi na rium, pod su mo wał
przed sta wi ciel ho len der skiej in spek cji
pra cy, Jan Blok. Zau wa żył, że w Wiel kiej
Bry ta nii, pod czas ru ty no wych kon tro li

Fotoreportaż z seminarium na stronie 16 i 17.
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Należy do nich za le ce nie Ko mi sji Eu ro -
pej skiej z 31 mar ca 2008 r. w spra wie po -
głę bio nej współ pra cy ad mi ni stra cyj nej
w kon tek ście de le go wa nia pra cow ni ków
w ra mach świad cze nia usług (2008
/C 85/01).

U pod staw wy da nia po wy ższe go za le ce -
nia le gło prze ko na nie Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, że po mi mo zwięk sze nia do stęp no ści
in for ma cji do ty czą cych wa run ków za trud -
nie nia ob ję tych dy rek ty wą 96/71/WE1 na -
dal ist nie ją uza sad nio ne oba wy co do spo -
so bu, w ja ki pań stwa człon kow skie wdra -
ża ją i sto su ją w prak ty ce za sa dy do ty czą -
ce współ pra cy ad mi ni stra cyj nej, o któ rej
mo wa w tej dy rek ty wie.

Zda niem Ko mi sji Eu ro pej skiej, aby uzu -
peł nić bra ki w za kre sie wdro że nia, sto so wa -
nia i eg ze kwo wa nia pra wo daw stwa w dzie -
dzi nie de le go wa nia pra cow ni ków na le ży pod -
jąć pil ne dzia ła nia po le ga ją ce na wzmoc nie -
niu współ pra cy ad mi ni stra cyj nej państw
człon kow skich, stwa rza jąc wy daj niej sze
sys te my wy mia ny in for ma cji, po pra wia jąc
do stęp do in for ma cji, a ta kże wspie ra jąc wy -
mia nę in for ma cji i do brych prak tyk.

Ko mi sja Eu ro pej ska 31 mar ca ub. r. wy -
da ła za le ce nie w spra wie po głę bio nej
współ pra cy ad mi ni stra cyj nej w kon tek ście
de le go wa nia pra cow ni ków w ra mach świad -
cze nia usług. Akt ten zo bo wią zu je pań stwa
człon kow skie do pod ję cia nie zbęd nych
dzia łań, aby do pro wa dzić do opra co wa nia
elek tro nicz ne go sys te mu wy mia ny in for -
ma cji (na wzór sys te mu wy mia ny in for ma -
cji w ra mach ryn ku we wnętrz ne go
– „IMI”), w szcze gól no ści do stwo rze nia

– w ści słej współ pra cy ze słu żba mi Ko mi -
sji – spe cjal nej apli ka cji słu żą cej do wspie -
ra nia i uspraw nie nia współ pra cy ad mi ni -
stra cyj nej.

Po nad to, zgod nie z za le ce niem pań stwa
człon kow skie po win ny zwięk szyć wy sił ki
zmie rza ją ce do po pra wy do stę pu do in for -
ma cji o wa run kach za trud nie nia, któ rych
mu szą prze strze gać usłu go daw cy de le -
gu ją cy pra cow ni ków oraz za dbać o to, aby
biu ra łącz ni ko we by ły w sta nie sku tecz nie
wy ko ny wać swo je za da nia.

Aby po pra wić do stęp do in for ma cji
pań stwa człon kow skie po win ny w szcze gól -
no ści:

● uni kać od sy ła nia do prze pi sów pra -
wa pra cy lub po da wa nia ogól nych in for ma -
cji o tych prze pi sach; wła ści we jest do kład -
ne okre śle nie, któ re wa run ki za trud nie nia
i któ ra część (kra jo we go lub re gio nal ne go)
usta wo daw stwa ma ją za sto so wa nie do pra -
cow ni ków de le go wa nych na ich te ry to rium,

● za pew nić po wszech ną do stęp ność in -
for ma cji na te mat te go, któ re umo wy
zbio ro we ma ją za sto so wa nie (i do ko go ma -
ją za sto so wa nie) oraz, któ rych wa run -
ków za trud nie nia mu szą prze strze gać za -
gra nicz ni usłu go daw cy,

● udo stęp niać in for ma cje pra cow ni -
kom i usłu go daw com w ję zy kach in nych niż
urzę do wy ję zyk (ję zy ki) kra ju, w któ rym
świad czo ne są usłu gi, w mia rę mo żli wo ści
w for mie bro szu ry zwięź le opi su ją cej naj -
wa żniej sze obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa
pra cy,

● le piej wy ko rzy stać mo żli wo ści ofe ro -
wa ne przez In ter net i po pra wić do stęp ność

pro wa dzo nych przez in spek to rów pra cy, te
wła śnie kwe stie by ły trak to wa ne prio ry te -
to wo. In spek to rzy prze ana li zo wa li przy czy -
ny wy pad ków przy pra cy, w szcze gól no ści
te, któ re by ły zwią za ne z prze miesz cza -
niem du żych i cię żkich ła dun ków, np. blo -
ków bu dow la nych. Spo ty ka li się z pro du -
cen ta mi ta kich ele men tów i kon struk cji bu -
dow la nych. Roz ma wia li o za gro że niach
ukła du mię śnio wo -szkie le to we go z pra cow -
ni ka mi i pra co daw ca mi. Dzia ła nia te do pro -
wa dzi ły do wy pra co wa nia do brych prak tyk
i przy go to wa nia czy tel nych wy tycz nych
okre śla ją cych pod sta wo we za sa dy do ty czą -
ce zdro wia za wo do we go i cho rób za wo do -
wych. Zo sta ły one za miesz czo ne na stro -
nie in ter ne to wej.

Cie ka we do ko na nia do ty czą ce prze bie -
gu kam pa nii w bu dow nic twie za pre zen to -
wa li hisz pań scy in spek to rzy pra cy, któ rzy
roz ró żni li po szcze gól ne fa zy prac bu dow -
la nych, w za le żno ści od po zio mu ry zy ka wy -
stę po wa nia scho rzeń mię śnio wo -szkie le to -
wych. Stwier dzi li, że bar dzo wa żne przy je -
go oce nie jest roz po zna nie ska li wy sił ku
fi zycz ne go zwią za ne go z wy ko ny wa niem
prac bu dow la nych. Po in for mo wa li rów -
nież uczest ni ków se mi na rium, że czę sto -
tli wość wy stę po wa nia w Hisz pa nii przy pad -
ków MSD (do le gli wo ści ukła du mię śnio wo -
-szkie le to we go) w sek to rze bu dow nic twa
wy no si 50% i w po rów na niu z in ny mi kra -
ja mi Eu ro py pla su je się na bar dzo wy so -
kim po zio mie.

W pre zen to wa nych dru gie go dnia re fe -
ra tach, eu ro pej scy part ne rzy kam pa nii kon -
cen tro wa li się m.in. na er go no micz nym
spoj rze niu na pre wen cję scho rzeń mię śnio -
wo -szkie le to wych w przy szło ści oraz wpły -
wie stre su na do le gli wo ści ukła du mię śnio -
wo -szkie le to we go. Mó wi li też o efek tyw no -
ści pro gra mów pro fi lak tycz no -re ha bi li ta cyj -
nych dla pie lę gnia rek, w za kre sie do le gli -
wo ści ukła du ru chu.

Oce nia jąc po zy tyw nie efek ty dwu let niej
kam pa nii „Ręcz ne prze miesz cza nie cię ża -
rów” 2007-2008 i jej ko or dy na cję, uczest -
ni cy se mi na rium po ło ży li w swo ich wy stą -
pie niach na cisk na ro lę szko leń nie tyl ko
wśród pra cow ni ków i pra co daw ców, ale też
sa mych in spek to rów pra cy. Uzna li rów nież
za nie zbęd ną dal szą współ pra cę na po zio -
mie eu ro pej skim, zwią za ną z wy mia ną do -
świad czeń i po pu la ry zo wa niem do brych
prak tyk. Stwier dzi li po nad to, że mi mo za -
koń cze nia kam pa nii na le ży zin ten sy fi ko wać
dzia ła nia pre wen cyj ne oraz kon ty nu ować
nad zór i kon tro lę nad wa run ka mi pra cy.

Be ata Pie trusz ka

Ini cja ty wy Ko mi sji Eu ro pej skiej 
w za kre sie de le go wa nia pra cow ni ków

Nie za do wa la ją ca 
wy mia na in for ma cji
Pro ble ma ty ka de le go wa nia pra cow ni ków w ce lu świad cze nia
usług bu dzi wie le emo cji, zwłasz cza w kra jach człon kow skich
„sta rej Unii”, cze go wy ra zem jest dą że nie do ogra ni cze nia mo -
żli wo ści dzia ła nia na ich te ry to riach firm z no wych państw
człon kow skich. Po nad to, w oce nie Ko mi sji Eu ro pej skiej nie za -
do wa la ją ce jest sto so wa nie się państw człon kow skich
do prze pi sów dy rek ty wy 96/71/WE w za kre sie wy wią zy wa nia
się z obo wiąz ku wy mia ny in for ma cji. W związ ku z tym, Ko mi -
sja i gre mia jej pod le głe po dej mu ją dzia ła nia w ce lu roz wią za -
nia tych pro ble mów.

Be ata Kra jew ska



115/2009 IP

i przej rzy stość in for ma cji umiesz czo nych
na kra jo wych stro nach in ter ne to wych.

Za le ce nie zo bo wią zu je rów nież pań -
stwa człon kow skie do te go, aby za dba ły
o spraw ne funk cjo no wa nie struk tu ry biur
łącz ni ko wych oraz za pew ni ły im od po -
wied ni per so nel i in ne za so by umo żli wia -
ją ce wy ko ny wa nie za dań w za kre sie udzie -
la nia in for ma cji. Pań stwa człon kow skie po -
win ny też – w mia rę mo żli wo ści – wy zna -
czyć w biu rze łącz ni ko wym oso bę upraw -
nio ną do kon tak tów, od po wie dzial ną za od -
po wia da nie na wnio ski o udzie le nie in for -
ma cji.

Ko mi sja Eu ro pej ska ze swej stro ny zo -
bo wią za ła się do wspie ra nia państw człon -
kow skich w za kre sie do stę pu do in for ma -
cji, zwłasz cza po przez ist nie ją cy por tal in -
ter ne to wy w ser wi sie in ter ne to wym EU -
RO PA, któ ry za wie ra ad re sy kra jo wych ser -
wi sów in ter ne to wych do ty czą cych de le go -
wa nia pra cow ni ków.2

Za le ce nie zo bo wią zu je pań stwa człon -
kow skie do ak tyw ne go uczest nic twa w sys -
te ma tycz nym i sfor ma li zo wa nym pro ce sie
iden ty fi ko wa nia i wy mia ny do brych prak -
tyk w dzie dzi nie de le go wa nia pra cow ni ków
po przez uczest nic two w usta no wio nych
w tym ce lu przez Ko mi sję fo rach współ pra -
cy, np. Ko mi te cie Wy so kie go Szcze bla ds.
de le go wa nia pra cow ni ków (wię cej in for ma -
cji na te mat te go gre mium zo sta ło za miesz -
czo nych w ko lej nym pod roz dzia le).

Ko mi tet Eks per tów 
ds. De le go wa nia 

Pra cow ni ków

Zo stał po wo ła ny na pod sta wie de cy zji
Ko mi sji Eu ro pej skiej z dnia 19 grud -
nia 2008 r. (2009/17/WE). Utwo rze nie te -
go cia ła sta no wi re ali za cję za po wie dzi
po wo ła nia Ko mi te tu Wy so kie go Szcze bla
ds. de le go wa nia pra cow ni ków, któ ra zna -
la zła się Za le ce niu Ko mi sji z dnia 31 mar -
ca 2008 r. 

Ko mi tet Eks per tów ds. De le go wa nia
Pra cow ni ków za stą pił do tych cza so wą Gru -
pę Kra jo wych Eks per tów w spra wie im ple -
men ta cji dy rek ty wy nr 96/71/WE.

W skład Ko mi te tu wcho dzi po dwóch
człon ków ka żde go z państw człon kow -
skich. Pań stwa człon kow skie ma ją rów nież
mo żli wość mia no wa nia dwóch za stęp ców
człon ków. Wy zna cza jąc swo ich przed sta wi -
cie li pań stwa człon kow skie są obo wią za ne
uwzględ nić udział or ga nów pu blicz nych ta -
kich jak in spek cja pra cy, od po wia da ją -
cych za nad zór nad prze pi sa mi obo wią zu -
ją cy mi w sto sun ku do pra cow ni ków de le -

go wa nych. W pra cach Ko mi te tu mo gą
rów nież uczest ni czyć przed sta wi cie le part -
ne rów spo łecz nych.

W Bruk se li 25 mar ca br. od by ło się
pierw sze spo tka nie Ko mi te tu Eks per tów
ds. De le go wa nia Pra cow ni ków. Stro nę
pol ską w pra cach Ko mi te tu re pre zen to wa -
li przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej oraz Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy.

Z przed sta wio nych na pierw szym spo -
tka niu pro jek tów pro gra mów pra cy Ko mi -
te tu wy ni ka, że cia ło to bę dzie się zaj mo -
wać m.in. po ję ciem de le go wa nia, kwe stia -
mi im ple men ta cji i sto so wa nia wy bra -
nych prze pi sów dy rek ty wy 96/71/WE
(w kon tek ście orze czeń Eu ro pej skie go Try -
bu na łu Spra wie dli wo ści), za sto so wa niem
ww. dy rek ty wy do przed się biorstw utwo -
rzo nych w pań stwach trze cich, in ter pre ta -
cją po ję cia mi ni mal nej staw ki płac, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem skład ni ków
pod le ga ją cych wli cze niu do mi ni mal ne go
wy na gro dze nia, a ta kże za sa da mi udzie la -
nia pra cow ni kom de le go wa nym dni wol -
nych od pra cy z ty tu łu świąt pań stwo wych.

Pod gru pa ds. roz wo ju
sys te mu wy mia ny 

in for ma cji

Na swo im pierw szym po sie dze niu Ko -
mi tet Eks per tów ds. De le go wa nia Pra cow -
ni ków pod jął de cy zję w spra wie utwo rze -
nia Pod gru py ds. roz wo ju sys te mu wy mia -
ny in for ma cji. Pod gru pa ma zba dać, w ści -
słej współ pra cy z Ko mi sją Eu ro pej ską, mo -
żli wo ści udo sko na le nia wy mia ny in for ma -
cji, w ce lu wzmoc nie nia współ pra cy ad mi -
ni stra cyj nej ko niecz nej do po pra wy prak -

tycz ne go wdro że nia dy rek ty wy 96/71/WE,
w szcze gól no ści ar ty ku łu 4.

Pod gru pa ma pra co wać pod prze wod nic -
twem człon ka Ko mi sji Eu ro pej skiej. W jej
skład bę dzie wcho dzić po jed nym re pre zen -
tan cie z ka żde go pań stwa człon kow skie go
UE/EOG. Pol skę w Pod gru pie ds. roz wo -
ju sys te mu wy mia ny in for ma cji bę dzie re -
pre zen to wać przed sta wi ciel Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy.

Pro jek ty ba daw cze

W ostat nim cza sie mó wi się co raz gło -
śniej o dą że niu państw człon kow skich
„sta rej” Unii do zmia ny dy rek ty -
wy 96/71/WE, w wy ni ku któ rej mia ło by
dojść do ogra ni cze nia mo żli wo ści dzia ła -
nia na ich te ry to riach firm z państw
człon kow skich Eu ro py Środ ko wo -Wschod -
niej. Na po wsta nie ta kiej sy tu acji nie wąt -
pli wie mia ły wpływ wy da ne przez Eu ro pej -
ski Try bu nał Spra wie dli wo ści nie ko rzyst -
ne wy ro ki wo bec nie któ rych państw „sta -
rej” Unii.4 Ma jąc po wy ższe na uwa dze Ko -
mi sja Eu ro pej ska pod ję ła de cy zję o prze -
pro wa dze niu ba dań nad zja wi skiem de le -
go wa nia pra cow ni ków pod ką tem skut ków
eko no micz nych i spo łecz nych te go zja wi -
ska, a ta kże aspek tów praw nych. Ba da nia
te – ba zu jąc na do wo dach em pi rycz nych
i ana li zach przy pad ków – ma ją umo żli wić
do ko na nie oce ny, czy re ali zo wa ne są ce le
dy rek ty wy 96/71/WE, po le ga ją ce na osią -
gnię ciu kom pro mi su po mię dzy pra wem
przed się biorstw do świad cze nia usług
na ryn kach państw Wspól no ty, w ra mach
swo bo dy trans gra nicz ne go świad cze nia
usług5 a ochro ną praw pra cow ni ków. 

Dokończenie na stronie 26

Do za dań Ko mi te tu Eks per tów ds. De le go wa nia Pra cow ni ków na le ży:
● wspie ra nie państw człon kow skich w okre śla niu do świad czeń i do brych prak tyk oraz
w pro pa go wa niu ich wy mia ny,
● pro mo wa nie wy mia ny istot nych in for ma cji, w tym do ty czą cych ist nie ją cych form (dwu -
stron nej) współ pra cy ad mi ni stra cyj nej łą czą cej pań stwa człon kow skie i part ne rów spo -
łecz nych,
● ana li zo wa nie wszel kich za gad nień i trud no ści, ja kie mo gą wy stą pić w związ ku z wdra -
ża niem i prak tycz nym sto so wa niem dy rek ty wy 96/71/WE (w tym art. 3 ust. 10) lub kra -
jo wych środ ków wy ko naw czych, a ta kże z eg ze kwo wa niem prze pi sów wy żej wy mie -
nio nej dy rek ty wy w prak ty ce,
● mo ni to ro wa nie osią ga nych po stę pów w dzie dzi nie po pra wy do stęp no ści in for ma -
cji i za cie śnia niu współ pra cy ad mi ni stra cyj nej z uwzględ nie niem mo żli wo ści za sto so -
wa nia elek tro nicz ne go sys te mu wy mia ny in for ma cji,
● ana li zo wa nie mo żli wo ści po pra wy w za kre sie prze strze ga nia i eg ze kwo wa nia praw
pra cow ni ków oraz, w ra zie ko niecz no ści, ich obro ny,
● za an ga żo wa nie w po głę bio ne ba da nie prak tycz nych pro ble mów po wsta ją cych na tle
de le go wa nia pra cow ni ków, do sko na le nie sto so wa nia obo wią zu ją cych ak tów praw nych
w prak ty ce, a ta kże w ra zie po trze by, po pra wa w za kre sie współ pra cy po mię dzy pań -
stwa mi człon kow ski mi.
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Ko mi sja za po zna ła się z in for ma cją in -
spek cji pra cy nt. prze strze ga nia prze pi sów
bhp na pla cach bu do wy oraz przy bu do wie
i re mon cie dróg i au to strad (w tym mo stów
i wia duk tów). Przy bli ża jąc za gad nie nie,
głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan
Za jąc stwier dził, że pod wy ższo ny po ziom
ry zy ka za wo do we go w bu dow nic twie jest
pro ble mem w wie lu kra jach, ta kże o wy -
so kim po zio mie cy wi li za cyj nym i ugrun to -
wa nej tra dy cji kul tu ry pra cy. Wy ni ka to ze
spe cy fi ki prac bu dow la nych, naj czę ściej se -
zo no wych, pro wa dzo nych na nie ustan nie
zmie nia ją cym się fron cie ro bót, w zmien -
nych wa run kach at mos fe rycz nych
i pod pre sją do trzy ma nia ter mi nów ukoń -
cze nia in we sty cji.

W Pol sce sy tu acja jest szcze gól nie
trud na. Świad czy o tym wzrost licz by wy -
pad ków przy pra cy w bu dow nic twie w la -
tach 2006-2008. Licz ba ofiar śmier tel -
nych zwięk szy ła się z 92 w ro ku 2007
do 122 w ro ku 2008. Zda niem sze fa in -
spek cji pra cy, za pew ne mia ła na to
wpływ emi gra cja za rob ko wa wy kwa li fi ko -
wa nych, do świad czo nych pra cow ni ków,
któ rych za stą pi ły oso by bez od po wied nie -
go przy go to wa nia za wo do we go i wy ro bio -
nych na wy ków bez piecz nej pra cy. Nie tłu -
ma czy to jed nak ba ła ga nu or ga ni za cyj ne -
go, bra ku nad zo ru nad wy ko ny wa ny mi ro -
bo ta mi i to le ro wa nia lek ce wa że nia prze -
pi sów na bu do wach.

Jak po in for mo wa ła po słów Te re sa
Ca ba ła, dy rek tor De par ta men tu Nad zo -
ru i Kon tro li Głów ne go In spek to ra tu
Pra cy, w ro ku 2008 in spek to rzy pra cy
prze pro wa dzi li 5635 kon tro li na 3431 bu -
do wach. W za kre sie przy go to wa nia pra -
cow ni ków do pra cy naj wię cej stwier dzo -
nych przez nich nie pra wi dło wo ści do ty czy -
ło bra ku upraw nień kwa li fi ka cyj nych
do ob słu gi ma szyn i urzą dzeń bu dow la -
nych oraz bra ku oce ny ry zy ka za wo do we -
go. Wie lu pra cow ni ków do pusz cza no
do pra cy bez ak tu al nych ba dań le kar skich
i szko leń w dzie dzi nie bhp. Przy pra cach
na wy so ko ści naj częst szy mi uchy bie nia -
mi by ły nie za bez pie czo ne otwo ry tech no -
lo gicz ne i nie wy po sa że nie sta no wisk pra -
cy w środ ki ochro ny zbio ro wej. Rusz to wa -
nia nie by ły w ogó le wy po sa żo ne bądź mia -
ły nie pra wi dło we po rę cze ochron ne;
w po nad po ło wie skon tro lo wa nych bu dów
in spek to rzy PIP ujaw ni li brak udo ku -
men to wa ne go od bio ru rusz to wań. Na bu -
do wach czę sto kroć stwier dza no nie za bez -
pie cze nie ścian wy ko pów oraz nie wy -
zna cze nie i nie ozna ko wa nie stre fy nie bez -
piecz nej przy wy ko ny wa niu ro bót ziem -
nych sprzę tem zme cha ni zo wa nym.

W efek cie kon tro li in spek to rzy pra cy
zmu sze ni by li wy dać po nad 3,6 tys. de cy -
zji wstrzy ma nia prac i bli sko1,8 tys. de cy -
zji skie ro wa nia pra cow ni ków do in nych
prac. Na ło ży li po nad 2,4 tys. man da tów

kar nych na łącz ną kwo tę pra wie 3 mln zł.
Do są dów grodz kich tra fi ło 366 wnio -
sków o uka ra nie, do pro ku ra tu ry – 16 za -
wia do mień o po dej rze niu po peł nie nia
prze stęp stwa. Dzia ła nia kon tro l no -nad -
zor cze uzu peł niał pro gram pre wen cyj no -
-pro mo cyj ny ad re so wa ny do przed się bior -
ców bu dow la nych. Obej mo wał szko le nia,
se mi na ria, kon kur sy, po ra dy dla uczest ni -
ków pro ce su bu dow la ne go. W związ ku
z przy go to wa nia mi do EU RO 2012 re ali -
zo wa no kam pa nię pod ha słem bez piecz ne
bu do wa nie. Po łą cze nie w jej ra mach dzia -
łań pre wen cyj nych i kon tro l nych – co
pod kre śli ła Te re sa Ca ba ła – przy czy ni ło się
do te go, że w 2008 ro ku na żad nej z nad -
zo ro wa nych bu dów nie do szło do po wa żne -
go wy pad ku przy pra cy.

Na wią zu jąc do przy czyn po wsta wa nia
nie pra wi dło wo ści, sze fo wa De par ta men tu
Nad zo ru i Kon tro li GIP po wie dzia ła m. in.:

– Na dal w bu dow nic twie dą ży się do uzy -
ska nia mak sy mal nych efek tów pra cy w jak
naj krót szym cza sie, przy mi ni ma li za cji
kosz tów. Osią ga się to mię dzy in ny mi przez
za trud nia nie ma łych firm o sła bej kon dy -
cji fi nan so wej, wy ko nu ją cych pra cę czę sto
po ni żej kosz tów, za trud nia ją cych przy -
pad ko we oso by bez przy go to wa nia za wo -
do we go. Czę sto te oso by nie są sta ły mi pra -
cow ni ka mi w fir mie, a są je dy nie an ga żo -
wa ne do wy ko na nia okre ślo nych ro bót.
Wów czas pra co daw cy nie opła ca się in we -

Po sło wie za po zna li się ze sta nem bhp w bu dow nic twie
Wy stą pić do mi ni ster stwa in fra struk tu ry z wnio skiem o roz wa że nie mo żli wo ści no we li za cji
prze pi sów z 1977 r. do ty czą cych bhp przy wy ko ny wa niu ro bót dro go wych i mo sto wych po sta -
no wi li po sło wie z Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej Sej mu RP na po sie dze niu 22 kwiet -
nia br. Re gu la cje te nie przy sta ją bo wiem do no wych tech no lo gii. Po trze bę ich no we li
za sy gna li zo wa li pod czas ob rad przed sta wi cie le Pań stwo wej In spek cji Pra cy.
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Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu 17 lu te go 2009 za po -
zna ła się z przy go to wa nym przez Głów ne go In spek to ra Pra -
cy ma te ria łem „Oce na funk cjo no wa nia kon tro li le gal no ści za -
trud nie nia cu dzo ziem ców w Pol sce w okre sie od 1 lip ca 2007
do 31 grud nia 2008 na tle do świad czeń in nych kra jów Unii Eu -
ro pej skiej, w szcze gól no ści Nie miec i Fran cji”.

Po cząw szy od 1 lip ca 2007 r., na mo cy zno we li zo wa nej usta -
wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy – za da nia In spek cji zo sta ły
po sze rzo ne o mię dzy in ny mi o kon tro lę le gal no ści za trud nie -
nia i wy ko ny wa nia pra cy przez cu dzo ziem ców. Jed no cze śnie
wdro żo ne zo sta ły w Pań stwo wej In spek cji Pra cy no we pro ce -
du ry kon tro l ne, zgod nie z któ ry mi kon tro le le gal no ści za trud -
nie nia pod ję li wy łącz nie in spek to rzy pra cy. Wią za ło się to z ko -
niecz no ścią sze re gu zmian or ga ni za cyj nych oraz prze pro wa -
dze niem pro ce dur, w wy ni ku któ rych oso by zaj mu ją ce się kon -
tro lą le gal no ści za trud nie nia uzy ska ły upraw nie nia in spek to -
rów pra cy.

W okre sie od 1 lip ca 2007 r. do 31 grud nia 2008 r. prze pro -
wa dzo no 2,6 tys. kon tro li do ty czą cych le gal no ści za trud nie nia
i wy ko ny wa nia pra cy przez cu dzo ziem ców. Tym kon tro lom pod -
da no pra wie 2,4 tys. pod mio tów, w któ rych wy ko ny wa ło pra -
cę pra wie 11,4 tys. cu dzo ziem ców (na ogól ną licz bę 920 tys.
za trud nio nych w kon tro lo wa nych pod mio tach), w tym 5,2 tys.
cu dzo ziem ców, od któ rych wy ma ga ne by ło ze zwo le nie na pra -
cę na te ry to rium Pol ski. Cu dzo ziem cy, któ rych do ty czył obo -
wią zek po sia da nia ze zwo le nia na pra cę, by li za trud nie ni
w 51% skon tro lo wa nych pod mio tów. 

Na ru sze nia prze pi sów w tym za kre sie stwier dzo no w co
trze cim kon tro lo wa nym pod mio cie. Wy ka za no nie le gal ną pra -
cę 611 cu dzo ziem ców. Naj czę ściej spo ty ka nym uchy bie niem
był brak wy ma ga ne go ze zwo le nia na pra cę cu dzo ziem ca – wy -
ka za no go pod czas 182 kon tro li w sto sun ku do 410 cu dzo -
ziem ców. 

Naj licz niej szą gru pę cu dzo ziem ców nie le gal nie wy ko nu -
ją cych pra cę sta no wi li oby wa te le Ukra iny – 195 osób.
W dal szej ko lej no ści naj więk sza licz ba nie le gal nie pra cu ją -
cych ob co kra jow ców po cho dzi ła z Wiet na mu, Moł da wii, Ro -
sji, Chin oraz Bia ło ru si. 

Ogó łem wy ka za no nie le gal ną pra cę oby wa te li 47 kra jów,
z cze go 46% sta no wi li oby wa te le państw gra ni czą cych z Pol -
ską, któ re nie na le żą do Unii Eu ro pej skiej (Ukra ina, Bia ło -
ruś i Ro sja). 

Naj więk szą licz bę cu dzo ziem ców, któ rzy nie le gal nie wy ko -
ny wa li pra cę, wy ka za ły kon tro le prze pro wa dzo ne w wo je wódz -

twach: ma zo wiec kim, wiel ko pol skim, ma ło pol skim oraz dol -
no ślą skim. 

Nie le gal na pra ca cu dzo ziem ców do mi no wa ła w na stę pu ją -
cych bra nżach: prze twór stwo prze my sło we, han del i na pra wy,
bu dow nic two, ho te le i re stau ra cje oraz rol nic two i ło wiec two. 

Prze nie sie nie za dań kon tro li le gal no ści za trud nie nia
do Pań stwo wej In spek cji Pra cy przy nio sło po pra wę efek tyw -
no ści dzia ła nia w tym za kre sie – ale otwar tą kwe stią po zo sta -
je py ta nie, czy jest to po pra wa wy star cza ją ca, gdyż PIP nie po -
sia da od po wied nich na rzę dzi kon tro l nych ta kich, ja kie ist nie -
ją przy ana lo gicz nej dzia łal no ści w in sty tu cjach in nych kra jów
eu ro pej skich. Po sze rza jąc za da nia PIP nie za pew nio no do ich
re ali za cji od po wied nich środ ków i upraw nień.

Zda niem Ra dy Ochro ny Pra cy, aby w ra mach dziś obo wią -
zu ją ce go pra wa i za dań PIP, w ce lu zwięk sze nia efek tyw no ści
kon tro li le gal no ści za trud nie nia, wo bec zde cy do wa nie od ręb -
nej spe cy fi ki za dań i środ ków ko niecz nych do ich re ali za cji – roz -
wa żyć mo żli wość po wo ła nia w Pań stwo wej In spek cji Pra cy od -
dziel ne go pio nu, któ ry zaj mie się wy łącz nie kwe stią le gal no -
ści za trud nie nia.

Ra da Ochro ny Pra cy uwa ża, że kon tro le le gal no ści za trud -
nie nia, aby by ły efek tyw ne i bez piecz ne dla kon tro lu ją cych, win -
ne być prze pro wa dza ne we współ pra cy z Po li cją, Stra żą Gra -
nicz ną, któ ra ostat nio otrzy ma ła no we za da nia i upraw nie nia
w tym za kre sie oraz in ny mi in sty tu cja mi.

Efek tyw ność dzia łań PIP w za kre sie kon tro li le gal no ści za -
trud nie nia mo żna zna czą co zwięk szyć po przez udo stęp nie nie
In spek cji do stę pu do baz da nych ZUS. Ra da Ochro ny Pra cy
po stu lu je pil ne ure gu lo wa nie praw ne tej kwe stii.

Ra da Ochro ny Pra cy za le ca PIP kom plek so wą, nie tyl ko do -
ty czą cą kon tro li le gal no ści za trud nie nia, oce nę sku tecz no ści
dzia łań PIP pod rzą da mi no wej usta wy po dwóch la tach jej funk -
cjo no wa nia czy li w ro ku 2009. 

Jed no cze śnie Ra da Ochro ny Pra cy ape lu je do Mi ni ster stwa
Fi nan sów o ści ślej sze włą cze nie się w pro ble ma ty kę prze ciw -
dzia ła nia nie le gal ne go za trud nie nia w Pol sce. W szcze gól no -
ści na le ży oce nić, w ja kim stop niu kon tro la le gal no ści za trud -
nie nia przy czy nia się do wal ki z sza rą stre fą i tym sa mym w ja -
kim stop niu chro ni z jed nej stro ny in te re sy pań stwa, a z dru -
giej prze ciw dzia ła nie uczci wej kon ku ren cji.

Prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy
Po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka

War sza wa, 28 kwiet nia 2009 r.

STA NO WI SKO RA DY OCHRO NY PRA CY
w spra wie ra por tu Pań stwo wej In spek cji Pra cy na te mat „Oce ny funk cjo no wa nia

kon tro li le gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem ców w Pol sce w okre sie od 1 lip ca 2007
do 31 grud nia 2008 na tle do świad czeń in nych kra jów Unii Eu ro pej skiej, 

w szcze gól no ści Nie miec i Fran cji”

sto wać w prze szko le nie lub pod da nie
tych osób ba da niom le kar skim.

Po sło wie zo sta li po in for mo wa ni, że za -
pre zen to wa ne im pro ble my uza sad nia ją ko -
niecz ność pro wa dze nia przez PIP dal szych
in ten syw nych kon tro li w bu dow nic twie,
szcze gól nie w sfe rach dzia łal no ści, któ re ge -

ne ru ją du że za gro że nia wy pad ko we. Dla te -
go w ro ku bie żą cym dzia ła nia in spek cji pra -
cy kon cen tru ją się na kon tro lo wa niu prac
na wy so ko ści oraz ro bót ziem nych, a ta kże
na przy go to wa niu pra cu ją cych do pra cy i or -
ga ni za cji ro bót. In spek to rzy pra cy zwra ca -
ją rów nież uwa gę na le gal ność za trud nie nia.

Nie za le żnie od kon ty nu acji dzia łań kon tro -
l no -nad zor czych re ali zu ją przed się wzię cia
pre wen cyj no -in for ma cyj ne. Po win ny się
one przy czy nić do po pra wy kul tu ry pra cy
za trud nio nych na bu do wach.

Po sie dze niu prze wod ni czył po seł Ar ka -
diusz Czar to ry ski.(d)



Jak pod kre ślił go spo darz kon fe ren cji
– pre zes Za rzą du Głów ne go OSPS BHP
i za ra zem czło nek Ra dy Ochro ny Pra cy
Ma rek No ściusz, ka żdy wy pa dek
przy pra cy sta no wi po wa żny pro blem
zdro wot ny, eko no micz ny, spo łecz ny,
a przede wszyst kim ludz ki, bo do ty ka sa -
me go po szko do wa ne go i je go naj bli ższe -
go śro do wi ska za wo do we go oraz ro dzin ne -
go. W Pol sce wy da rza się co rocz nie kil ka -
dzie siąt ty się cy ta kich wy pad ków, gi nie
w nich ok. pół ty sią ca osób, a wie le ofiar
sta je się oso ba mi nie peł no spraw ny mi.
Kosz ty te go po no si ca łe spo łe czeń stwo.

Wa żną ro lę w za po bie ga niu wy pad kom
peł nią słu żby bhp, re pre zen to wa ne w sto -
wa rzy sze niu. Wpły wa ją one na kształ to wa -
nie bez piecz nych wa run ków pra cy i pro fi -
lak ty ki wy pad ko wej, co raz czę ściej wy po -
wia da ją się we wszyst kich spra wach do ty -
czą cych za mie rzeń kie row nic twa fir my
w za kre sie ochro ny zdro wia pra cow ni ków.
Mi sję za pew nie nia sku tecz nej ochro ny
czło wie ka w śro do wi sku pra cy peł nią we
współ pra cy z Pań stwo wą In spek cją Pra cy.

Na zna cze nie współ dzia ła nia słu żb bhp
z in spek cją pra cy zwró ci ła uwa gę w krót -

kim wy stą pie niu An na Tom czyk, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra pra cy. Stwier dzi -
ła, że pra cow ni cy słu żby bhp są dla PIP
cen ny mi na tu ral ny mi so jusz ni ka mi, z któ -
ry mi in spek to rzy pra cy spo ty ka ją się
na co dzień w za kła dach i wspól nie dzia -

ła ją na rzecz po pra wy wa run ków pra cy.
W związ ku z ob cho dzo nym wła śnie ju bi le -
uszem 90. le cia pol skiej in spek cji pra cy,
An na Tom czyk wrę czy ła pre ze so wi Mar ko -
wi No ściu szo wi pa miąt ko wy me dal.

Za da nia PIP w za kre sie pre wen cji wy -
pad ków przy pra cy przy bli żył uczest ni kom
kon fe ren cji An drzej Ko wer ski, kie row nik
Sek cji Wy pad ko wej w De par ta men cie
Nad zo ru i Kon tro li GIP. Za ak cen to wał, że
in spek cja wykorzystuje w tym celu wyniki

ba da ń i ana li z oko licz no ści i przy czyn wy -
pad ków przy pra cy oraz kon tro li sto so wa -
nia środ ków za po bie gawczych, a także kon -
tro li prze strze ga nia prze pi sów roz po rzą -
dze nia Ra dy Mi ni strów z 28 lip ca 1998 r.
w spra wie usta la nia oko licz no ści i przy czyn
wy pad ków przy pra cy. Udzie la  też po rad
i in for ma cji tech nicz nych słu żą cych eli mi -
no wa niu za gro żeń dla ży cia i zdro wia pra -
cow ni ków.

Z ko lei Hen ryk Ba ta row ski, kie row -
nik Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji OIP
w Gdań sku mó wił m.in. o kosz tach wy pad -
ków. Jak wska zał, w 2008 r. kosz ty świad -
czeń pie nię żnych wy pła co nych przez ZUS
z ty tu łu rent in wa lidz kich i ro dzin nych, jed -
no ra zo wych od szko do wań, za sił ków cho -
ro bo wych, świad czeń re ha bi li ta cyj nych
w związ ku z wy pad ka mi przy pra cy i cho -
ro ba mi za wo do wy mi wy nio sły po nad 4,7
mld zł. Tym cza sem cał ko wi te kosz ty po no -
szo ne przez pań stwo w wy ni ku wy pad ków
przy pra cy i cho rób za wo do wych
(przy wzię ciu pod uwa gę, że wy dat ki
z fun du szu ubez pie cze nia wy pad ko we go
ZUS to tyl ko – jak to okre ślił nad in spek -
tor Hen ryk Ba to row ski – czu bek gó ry lo -
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O wy pad kach przy pra cy na kon fe ren cji słu żb bhp
„Wy pad ki przy pra cy a kosz ty spo łecz ne” – to te mat kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej 17 kwiet nia
br. w Gdań sku przez Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Pra cow ni ków Słu żby Bez pie czeń stwa i Hi -
gie ny Pra cy. Uczest ni czy ła w niej An na Tom czyk, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy. Wśród
pre le gen tów by li przed sta wi cie le Głów ne go In spek to ra tu Pra cy w War sza wie i Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Gdań sku. Jed nym z pa tro nów me dial nych przed się wzię cia był nasz mie -
sięcz nik: „In spek tor Pra cy”.



do wej) są 4-5 krot nie więk sze. Dla bu dże -
tu pań stwa, a co za tym idzie ca łe go spo -
łe czeń stwa jest to więc bar dzo do tkli wy wy -
da tek.

Uczest ni czą cy w spo tka niu przed sta wi -
cie le Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra -
cy – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go
przed sta wi li stra te gię Unii Eu ro pej skiej
w dzie dzi nie bhp do 2012 ro ku oraz no we
za sa dy zró żni co wa nia skła dek na spo łecz -
ne ubez pie cze nie wy pad ko we w na szym
kra ju. O kosz tach po no szo nych z ty tu łu wy -
pad ków przy pra cy w wo je wódz twie po mor -
skim w ostat nich la tach mó wił re pre zen -
tant gdań skie go od dzia łu Za kła dy Ubez pie -
czeń Spo łecz nych, na to miast przed sta wi -
cie le po mor skich przed się biorstw za pre -
zen to wa li przy kła dy do brych prak tyk w za -
kre sie pre wen cji wy pad ko wej, re ali zo wa -
nych w ich ma cie rzy stych fir mach.

W kon fe ren cji wziął udział okrę go wy in -
spek tor pra cy w Gdań sku Mie czy sław
Szcze pań ski z za stęp cą Zbi gnie wem
Dłu go kęc kim. 

Donat Duczyński
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– Po mi mo po zor nych an ta go ni zmów, ja kie mo gą się
ko ja rzyć z re pre zen to wa niem przez na sze in sty tu cje roz -
bie żnych nie rzad ko in te re sów stron sto sun ku pra cy, po -
strze ga my Pań stwo wą In spek cję Pra cy ja ko nie zwy kle
cen ne go part ne ra we wspól nym dla nas dzie le za pew -
nie nia bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia czło wie ka
w śro do wi sku pra cy. Przy po mnę, że współ pra cu je my
na wie lu płasz czy znach. Słu żby bhp do star cza ją in spek -
to rom pra cy pro fe sjo nal ne przy go to wa ne ma te ria ły nt.:
sta nu wy pad ko wo ści i za cho ro wal no ści na cho ro by za -
wo do we w za kła dach, wy stę pu ją cych w nich za gro żeń,
oce ny ry zy ka za wo do we go czy wy ni ków kon tro li prze -
strze ga nia za sad bhp, pro wa dzo nych we wła snym za -
kre sie. In spek to rzy pra cy udzie la ją nam po rad praw -
nych i tech nicz nych, pro wa dzą szko le nia na se mi na -
riach or ga ni zo wa nych przez sto wa rzy sze nia słu żby bhp.
Głów ny in spek tor pra cy zwra ca uwa gę, że PIP jest ży -
wot nie za in te re so wa na wy so ki mi kwa li fi ka cja mi za wo -
do wy mi pra cow ni ków słu żby bhp. Nie ukry wam, że my
z ko lei by li by śmy za in te re so wa ni więk szą otwar to ścią
kie row nic twa PIP na ten pro blem. A mó wiąc kon kret -
nie, bar dzo ce ni my so bie szko le nia pro wa dzo ne przez
in spek to rów pra cy i od czu wam pe wien nie do syt, je śli
idzie o ich licz bę, a ści ślej zbyt rzad kie – na szym zda -
niem – udzie la nie zgo dy na ich pro wa dze nie. Są
prze cież ośrod ki szko le nio we z praw dzi we go zda rze -
nia, o wy so kiej re no mie, pro wa dzo ne przez po wa żne
to wa rzy stwa na uko we, sto wa rzy sze nia bra nżo we, za -
kła dy do sko na le nia za wo do we go, itp., gdzie in spek -

to rzy pra cy mo gli by czę ściej za si lać gro no wy kła dow -
ców. Ge ne ral nie, do brze ja ko OSPS BHP pra cu je się
nam ze struk tu ra mi okrę go wy mi in spek cji pra cy. Na -
sze ini cja ty wy po pu la ry za tor skie z ele men ta mi edu ka -
cyj ny mi – ta kie jak ta
kon fe ren cja – znaj -
du ją zro zu mie nie
i po moc przed sta wi -
cie li in spek cji pra cy.
Li czy my też na po -
dob ne prze ło że nie
z dru giej stro ny. Chęt -
nie de kla ru ję ak tyw ny
udział – o ile otrzy ma -
my ta kie za pro sze nie
– człon ków na sze go
sto wa rzy sze nia w po -
dob ne go ty pu przed -
się wzię ciach, or ga ni -
zo wa nych zwłasz cza
na po zio mie Głów -
ne go In spek to ra tu
Pra cy. Bar dzo po zy -
tyw nym dzia ła niem ze stro ny Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy jest przy po mi na nie pra co daw com o obo wiąz ku po -
sia da nia słu żby bhp, co po zwa la pra cow ni kom tej słu -
żby wy ko ny wać swo je za da nia zgod nie z obo wią zu ją -
cy mi prze pi sa mi pra wa.

No to wał: dd

Ma rek No ściusz, pre zes OSPS BHP – specjalnie dla „In spek to ra Pra cy”



Finał mię dzy na ro do wej kampanii 
Eu ro pej scy part ne rzy z 20 in spek cji pra cy pod su mo wa li dwu let nią kam pa nię „Ręcz -
ne prze miesz cza nie cię ża rów”, ko or dy no wa ną w 2008 r. przez Pań stwo wą In spek -
cję Pra cy. Dwu dnio we se mi na rium od by ło się w Ośrod ku Szko le nia PIP we
Wro cła wiu.

Wrocław, 21-22 kwietnia 2009 r.



Autorzy zdjęć: Justyna Koryś, 
Zbigniew Jóźwiak, Michał Wojczek.



Od po cząt ku br. wiek nie mo że już sta no wić kry te rium usta la nia
wy so ko ści wy na gro dze nia. Ta kie kry te rium jest bo wiem sprzecz ne
z dy rek ty wą eu ro pej ską oraz usta wo daw stwem bel gij skim, któ re za -
ka zu je dys kry mi na cji ze wzglę du na wiek. W kon se kwen cji zmia nie
ule gnie wie le sta wek wy na gro dze nia, któ re nie bę dą już zwią za ne
z wie kiem pra cow ni ka, ale z je go kom pe ten cja mi i do świad cze niem
za wo do wym.

Bel gij ska sek cja Eu ro pej skie go Klu bu Zdro wia or ga ni zu je kon kurs,
któ re go ce lem bę dzie wy ko rzy sta nie ba dań i no wa tor skich ini cja tyw
w dzie dzi nie pre wen cji w miej scu pra cy. Skło ni on do re flek sji oraz
po zna nia ini cja tyw w za kre sie pre wen cji ry zy ka zwią za ne go z pra -
cą. Cho dzi w szcze gól no ści o ta kie dzia ła nia edu ka cyj ne, któ re po -
zwo lą wy ro bić no we za cho wa nia i przy zwy cza je nia, a ta kże po pra -
wić wa run ki fi zycz ne, psy chicz ne i so cjal ne pra cow ni ków oraz ich
śro do wi sko pra cy.

Co raz więk szą ska lę osią ga nie po ko ją ce zja wi sko wy rzu ca nia z pra -
cy, bez uprzed nie go wy pła ce nia za rob ków, pol skich opie ku nek star -
szych lu dzi na Sy cy lii. Ich miej sca, z ni ższym wy na gro dze niem, zaj -
mu ją oby wa tel ki Ru mu nii. Od po cząt ku ro ku kon su lat RP udzie lił po -
mo cy 12 ko bie tom. Zja wi sko to mo że jed nak mieć cha rak ter ma so -
wy. Pol ski kon sul za pew nił, że z po mo cą po li cji sku tecz nie in ter we -
niu je w ka żdym za sy gna li zo wa nym przy pad ku. W re zul ta cie pra co -
daw cy na tych miast wy pła cili Po lkom za le głe za rob ki. Kon sul za chę -
ca wszyst kie ko bie ty, któ re de cy du ją się je chać do pra cy ja ko opie -
kun ki na Sy cy lii, a ta kże w in nych czę ściach Włoch, aby wcze śniej
do kład nie upew ni ły się, ja kie są jej fak tycz ne wa run ki i aby nie je -
cha ły do zu peł nie nie zna ne go miej sca.

W ze szłym ro ku 57 osób ule gło śmier tel nym wy pad kom przy pra -
cy, z cze go 34 (60%) z udzia łem po jaz dów wy ko rzy sty wa nych
w pra cy (WRVs – skrót od na zwy ang. „Work Re la ted Ve hic les”). Jest
to zde cy do wa ny wzrost w po rów na niu z pię cio ma wcze śniej szy mi la -
ta mi, kie dy to sta ty sty ki kształ to wa ły się na po zio mie 45% wy pad -
ków śmier tel nych z udzia łem po jaz dów wy ko rzy sty wa nych w pra cy.
Ogó łem w la tach 2003-2008 w wy pad kach śmier tel nych przy pra cy
zgi nę ło 367 osób, z cze go 170 (46%) sta no wi ły wy pad ki z udzia łem
WRV. W bie żą cym ro ku in spek to rzy pro wa dzą m.in. oce nę ry zy ka
w za kre sie trans por tu w miej scu pra cy, opra cu ją do bre prak ty ki w za -
kre sie za rzą dza nia bez pie czeń stwem trans por tu w miej scu pra cy. Pla -
no wa ne są rów nież pu bli ka cje do ty czą ce za po bie ga nia upad kom z po -
jaz dów i ich prze wra ca niu się. Przy re ali za cji tych za dań in spek cja
bę dzie współ pra co wa ła z part ne ra mi ze wnętrz ny mi.

W Hisz pa nii, jesz cze w 2002 ro ku, za twier dzo no dy rek ty wę, któ -
ra wpro wa dza ła ab so lut ny za kaz sto so wa nia, pro duk cji i han dlu włók -
na mi azbe sto wy mi oraz pro duk ta mi, któ re je za wie ra ją. Z uwa gi

na swo ją sze ro ką uży tecz ność, azbest na dal jest obec ny w wie lu in -
sta la cjach i kon struk cjach, przy go to wa nych jesz cze przed wpro wa -
dze niem za ka zu. Ta ka sy tu acja wy ma ga ła opra co wa nia no wych prze -
pi sów do ty czą cych pre wen cji i ochro ny w tym za kre sie. Zo sta ły one
wy ra żo ne i uję te w De kre cie Kró lew skim, usta la ją cym za sa dy zwią -
za ne z za cho wa niem bez pie czeń stwa i zdro wia pod czas wy ko ny wa -
nia prac o pod wy ższo nym ry zy ku kon tak tu z azbe stem. De kret ten
był trans po zy cją dy rek ty wy 2003/18/KE. Pań stwo wy In sty tut Bez -
pie czeń stwa i Hi gie ny w Pra cy w Hisz pa nii stwo rzył od dziel ny Prze -
wod nik Tech nicz ny do oce ny i pre wen cji ry zy ka wy ni ka ją ce go
z pra cy przy ma te ria łach azbe sto wych, któ re go głów nym ce lem jest
uła twie nie przed się bior com i pod mio tom od po wie dzial nym za pre -
wen cję in ter pre ta cji i wdro że nia po sta no wień za war tych w ww. De -
kre cie Kró lew skim.

Au striac ka In spek cja Pra cy re ali zo wa ła kam pa nię, któ rej ce lem
by ło zmniej sze nie na ra że nia na pył mącz ny w pie kar niach. Ja ko ma -
te riał po moc ni czy opra co wa no bro szu rę pt. „Bez pie czeń stwo i zdro -
wie w pie kar ni” oraz ok. 20-stro ni co wy fol der „Pie kar nie – pod sta -
wo we wy ma ga nia. In spek cja pra cy in for mu je”, wzbo ga co ny zdję cia -
mi i ilu stra cja mi. Bro szu ra obej mo wa ła m. in.: pre zen ta cję środ ków
tech nicz nych, wśród któ rych by ły urzą dze nia wspo ma ga ją ce wie trze -
nie po miesz czeń czy ochro nę przed wy bu chem w si lo sach z mą ką.
Szcze gó ło wo opi sa ne zo sta ły rów nież na rzę dzia i spo so by pra cy wpły -
wa ją ce na ogra ni cze nie wy dzie la nia py łów mą ki, a ta kże od po wied -
ni sprzęt i odzież ochron na oraz urzą dze nia sa ni tar ne i so cjal ne do -
sto so wa ne do po trzeb pra cow ni ków za trud nio nych w pie kar niach.
Efek tem kam pa nii był wzrost wie dzy i świa do mo ści za gro żeń oraz
spo so bów za po bie ga nia im za rów no wśród pra cow ni ków, jak i pra -
co daw ców tej bra nży. Po za koń cze niu kam pa nii po nad 25% firm tej
bra nży mia ło sys te my usu wa nia py łu. W wie lu pie kar niach osią gnię -
to trwa łą re duk cję eks po zy cji na pył mącz ny.

Fe de ral ny Mi ni ster Pra cy i Spraw So cjal nych ogło sił ini cja ty wę
pod ha słem „No wa Kul tu ra Pra cy”. Wraz z nią mi ni ster stwo roz -
po czę ło dys ku sję nt. zna cze nia do brze wy ko ny wa nej pra cy. „Pra -
ca sta no wi po ło wę na sze go ży cia, pod kre ślał mi ni ster, do brze by
by ło, gdy by śmy czas spę dza ny w pra cy trak to wa li ja ko bar dzo wa -
żny w na szym ży ciu i czu li się w pra cy do brze”. Pro po zy cje kon -
kret nych dzia łań opra cu je ko mi tet 26 do rad ców, któ rzy ma ją przy -
go to wać pro gram dzia ła nia.

W try bie na tych mia sto wym opra co wa no pro jekt na rzecz pro -
mo cji za trud nie nia. Po mo że on wró cić na ry nek pra cy oso bom bez -
ro bot nym, a ta kże za po bie gać utra cie ich umie jęt no ści ro bo czych
i za pew nić środ ki do ży cia. Pro jek tem zo sta ną ob ję te oso by bez -
ro bot ne oraz pra cow ni cy w okre sie wy po wie dze nia. Oso by zwol nio -
ne z pra cy bę dą mia ły mo żli wość utrzy ma nia lub przy wró ce nia utra -
co nych umie jęt no ści za wo do wych, a oso by bez ro bot ne, za an ga żo -
wa ne przy ro bo tach pu blicz nych, cza so wo bę dą otrzy my wa ły rze -
czy wi ste wy na gro dze nie za miast za sił ku dla bez ro bot nych.
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Prze gląd in for ma cji za miesz cza nych na stro nach in ter ne -
to wych i w biu le ty nach in for ma cyj nych urzę dów in spek cji
pra cy Unii Eu ro pej skiej oraz or ga ni za cji mię dzy na ro do -
wych zaj mu ją cych się sze ro ko ro zu mia ną pro ble ma ty ką
zdro wia za wo do we go i ochro ny pra cy.

EU RO NEW SY
Kry te rium wie ku             BELGIA

Na zdro wie

Szko dli wy pył                AU STRIA

Po jaz dy w pra cy           IR LAN DIA Kul tu ra pra cy                   NIEM CY

Wy rzu ca ne i oszu ki wa ne WŁO CHY

Azbest                        HISZ PA NIA

Po wstrzy mać bez ro bo cie  LI TWA
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Głów ny in spek tor pra cy przy po mniał,
że w lu tym br. zwró cił się do pra co daw ców
z ape lem o prze strze ga nie prze pi sów
o wy pła cie wy na gro dzeń i in nych świad -
czeń ze sto sun ku pra cy. Za po wie dział
wte dy co kwar tal ne in for mo wa nie spo łe -
czeń stwa za po śred nic twem me diów, jak
przed się bior cy wy wią zu ją się z te go pod -
sta wo we go obo wiąz ku, a ta kże in nych
wy mo gów pra wa pra cy w kon tek ście sy gna -
łów o po gar sza ją cej się sy tu acji eko no micz -
nej licz nych za kła dów pra cy. Spo tka nie
w sie dzi bie GIP da ło pierw sze od po wie dzi
na to py ta nie.

Oprócz wzro stu licz by nie wy pła co -
nych pen sji – z 3 tys. do pra wie 19 tys.
– i kwo ty przy słu gu ją cych pra cow ni kom
na le żno ści – z 17 mln do 32 mln – in spek -
to rzy pra cy ujaw ni li rów nież, iż wzro sła
licz ba pra co daw ców na ru sza ją cych prze -
pi sy re gu lu ją cych kwe stie roz wią zy wa nia
sto sun ku pra cy z przy czyn nie do ty czą cych
pra cow ni ków – z 54 do 105. Po nad to
do PIP wpły nę ło pra wie dwu krot nie wię -
cej skarg w spra wie zwol nień z przy czyn
nie do ty czą cych pra cow ni ków: w pierw -
szym kwar ta le ub. r. by ło ich 110, w mi -

nio nym kwar ta le – 201. Da ne te od no szą
się do kon tro li prze pro wa dzo nych u 19,3
tys. pra co daw ców w tym ro ku i u 18 tys.
w ro ku 2008.

Na ło żo ne przez in spek to rów pra cy
man da ty kar ne za wy kro cze nia prze ciw ko
pra wom pra cow ni ka, za sto so wa ne środ ki
wy cho waw cze i wnio ski o uka ra nie skie ro -
wa ne do są dów grodz kich, jak wska zał Ta -
de usz Jan Za jąc, nie wy czer pu ją za kre su

dzia łań kon tro l no -re pre syj nych i po mo co -
wych po dej mo wa nych przez PIP w ce lu
prze ciw dzia ła nia ne ga tyw ne mu wpły wo wi
po gar sza ją cej się sy tu acji eko no micz nej
przed się biorstw na stan prze strze ga nia
pra wa pra cy. In spek cja uru cho mi ła w kra -
ju 30 punk tów in for ma cyj no -kon sul ta cyj -
nych, w któ rych wspól nie z przed sta wi cie -
la mi urzę dów pra cy ofe ru je pra cow ni -
kom i pra co daw com po moc praw ną i do -
radz two.

O mo żli wo ściach ra dze nia so bie pra co -
daw cy w do bie kry zy su bez na ru sza nia
praw pra cow ni czych, zgod nych z pra wem
pra cy spo so bach prze ciw dzia ła nia zwol nie -
niom pra cow ni ków czy ob ni ża niu wy na gro -
dzeń po in for mo wał dzien ni ka rzy dr Ma -
rian Li wo, za stęp ca głów ne go in spek to -
ra pra cy. Przy kła do wo, jed ną z ta kich
mo żli wo ści jest za war cie po ro zu mie nia
o za wie sze niu sto so wa nia za kła do wych
prze pi sów pra wa pra cy, je że li jest to uza -
sad nio ne trud ną sy tu acją fi nan so wą pra -
co daw cy. In nym roz wią za niem dla pra co -
daw ców o przej ścio wych kło po tach fi nan -
so wych, nie ob ję tych ukła dem zbio ro wym
pra cy lub za trud nia ją cych po ni żej 20 pra -
cow ni ków, jest pod pi sa nie z pra cow ni ka -
mi po ro zu mie nia, w wy ni ku któ re go mo -
żna za wie sić sto so wa nie nie któ rych po sta -
no wień in dy wi du al nych umów o pra cę.
W grę mo gą też wcho dzić, pod okre ślo ny -
mi wa run ka mi, wy po wie dze nia zmie nia ją -
ce wa run ki pra cy i pła cy.

Dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon -
tro li GIP Te re sa Ca ba ła przy bli ży ła
przed sta wi cie lom me diów spek ta ku lar -
ne przy kła dy na ru szeń praw pra cow ni czych
w ostat nim okre sie, za koń czo ne in ter wen -
cją in spek to rów pra cy.

W kon fe ren cji uczest ni czy ła ta kże An -
na Tom czyk, za stęp ca głów ne go in spek -
to ra pra cy.                                       (d)

Kryzys a wypłata wy na gro dzeń
W pierw szym kwar ta le br. in spek to rzy pra cy stwier dzi li pod -
czas kon tro li sze ścio krot ny wzrost licz by pra cow ni ków po zba -
wio nych pen sji w po rów na niu z ana lo gicz nym okre sem
ubie głe go ro ku. Bli sko dwu krot nie zwięk szy ła się też kwo ta
nie wy pła co nych pra cow ni kom na le żno ści. Po in for mo wał
o tym dzien ni ka rzy szef Pań stwo wej In spek cji Pra cy Ta de usz
Jan Za jąc 24 kwiet nia br. na kon fe ren cji pra so wej w Głów nym
In spek to ra cie Pra cy.

Konferencja prasowa w GIP



20 IP 5/2009

§
Isto tą oma wia ne go prze pi su są prze -

kształ ce nia pod mio to we (przej ście za kła -
du) za cho dzą ce po stro nie pra co daw cy,
w wy ni ku któ rych no wy pra co daw ca z mo -
cy pra wa sta je się stro ną w do tych cza so -
wych sto sun kach pra cy. Przej mu je tym sa -
mym wszel kie (ma jąt ko we i nie ma jąt ko we)
pra wa i obo wiąz ki wy ni ka ją ce z tych sto -
sun ków, tzn., że wstę pu je w na wią za ne sto -
sun ki pra cy o tre ści obo wią zu ją cej w mo -
men cie trans fe ru. Na le ży za zna czyć, że po -
wy ższa za sa da do ty czy tyl ko przej mo wa -
nych pra cow ni ków, któ rzy są za trud nie ni
na pod sta wie umo wy o pra cę, a nie pra cow -
ni ków świad czą cych pra cę na in nej pod sta -
wie niż umo wa o pra cę, tj. na pod sta wie
po wo ła nia, mia no wa nia, wy bo ru, spół -
dziel czej umo wy o pra cę. I tak, przej mu -
ją cy pra co daw ca nie wcho dzi w do tych cza -
so we sto sun ki pra cy np. z pra cow ni kiem
mia no wa nym, lecz jest zo bo wią za ny do za -
ofe ro wa nia no wych wa run ków pra cy i pła -
cy. Usta wo daw ca w tej sy tu acji na kła da
na no we go pra co daw cę obo wią zek okre śle -
nia pra cow ni ko wi ter mi nu (nie krót sze go
niż 7 dni) do przy ję cia lub od mo wy przy -
ję cia za ofe ro wa nych wa run ków. Nie przy -
ję cie no wych wa run ków pro wa dzi do roz -
wią za nia sto sun ku pra cy z upły wem okre -
su rów ne go okre so wi wy po wie dze nia dla
da ne go pra cow ni ka.

Jesz cze ina czej przed sta wia się sy tu acja
osób świad czą cych pra cę na pod sta wie
umów cy wil no praw nych (umo wa zle ce nia,
o dzie ło, kon trakt me ne dżer ski), po nie waż
nie sto su je się do nich prze pi sów pra wa
pra cy. No wy pra co daw ca nie sta je się stro -
ną tych sto sun ków cy wil no praw nych, nie
ma rów nież obo wiąz ku za pro po no wa nia
tym oso bom no wych wa run ków pra cy
i pła cy. Z chwi lą prze ję cia za kła du umo wy
cy wil no praw ne ule ga ją roz wią za niu. Je że -
li stro ny wy ra żą zgo dę na dal szą współ pra -

cę, wów czas mo gą za wrzeć umo wę na no -
wych wa run kach.

No wy pra co daw ca

Przej ście za kła du pra cy mo że na stą pić
po przez ka żdą czyn ność praw ną lub zda -
rze nie np. po przez umo wę kup na – sprze -
da ży, dzie rża wy, prze kształ ce nia za kła du
w spół kę, bądź w dro dze dzia ła nia prze pi -
sów praw nych i de cy zji ad mi ni stra cyj -
nych. Sa ma zmia na wła ści cie la za kła du pra -
cy np. w ra zie prze kształ ce nia spół ki ak -
cyj nej w spół kę z o. o., nie pro wa dzi
do przej ścia za kła du, po nie waż w tej sy tu -
acji nie po wsta je no wy pra co daw ca.

Przej ście za kła du mo że na stą pić ta kże
w ra zie dzie dzi cze nia przed się bior stwa
na sku tek śmier ci pra co daw cy. Je że li z po -
czy nio nych usta leń bę dzie wy ni ka ło, że
przed się bior stwo sta no wi za kład pra cy
w zna cze niu przed mio to wym (wy od ręb nio -
na jed nost ka or ga ni za cyj na za trud nia ją ca
pra cow ni ków), w któ rym pra cow nik za trud -
nio ny był w chwi li śmier ci pra co daw cy, „to
w wy ni ku dzie dzi cze nia do cho dzi do prze -
ję cia pra cow ni ka przez no we go pra co daw -
cę – spad ko bier cę do tych cza so we go pra -
co daw cy – na za sa dach okre ślo nych w 231

kp. Zgod nie z tym prze pi sem, zmia na pra -
co daw cy na stę pu je tyl ko w tym przy pad -
ku, gdy do cho dzi do prze ję cia za kła du w ca -
ło ści lub w czę ści. Prze pis ten z jed nej stro -
ny wpro wa dza za sa dę po wią za nia sto sun -
ku pra cy w zna cze niu przed mio to wym
z prze ję ciem za kła du lub je go czę ści,
z dru giej stro ny zaś okre śla szcze gól ne za -
sa dy przej ścia praw i obo wiąz ków pra co -
daw cy, nie za le żnie od za sad pra wa spad -
ko we go (por. uchw. SN z 22.02.1994
r., I PZP 1/94, OSN 1994/9/172)”.1

W ra zie od rzu ce nia spad ku przez spad -
ko bier ców lub bra ku spad ko bier ców spa -

dek dzie dzi czy gmi na ostat nie go miej sca
za miesz ka nia spad ko daw cy, a gdy te go
miej sca nie da się usta lić lub znaj do wa ło
się ono za gra ni cą, to dzie dzi czy Skarb Pań -
stwa.

Od po wie dzial ność 
pra co daw ców

W myśl art. 231 § 2 kp za zo bo wią za nia
wy ni ka ją ce ze sto sun ku pra cy (np. wy na -
gro dze nia za pra cę, na gro dy ju bi le uszo we),
po wsta łe przed przej ściem czę ści za kła du
pra cy na in ne go pra co daw cę, do tych cza -
so wy i no wy pra co daw ca od po wia da ją so -
li dar nie. Od po wie dzial ność so li dar na po -
le ga na tym, że pra cow nik mo że żą dać ca -
ło ści lub czę ści świad cze nia od obu pra co -
daw ców (tj. do tych cza so we go i no we go)
łącz nie, bądź od ka żde go z osob na. Z ko -
lei w przy pad ku prze ję cia ca łe go za kła du
za zo bo wią za nia wo bec przej mo wa nych
pra cow ni ków od po wia da w ca ło ści no wy
pra co daw ca. I tak np. nie wy pła ce nie pra -
cow ni kom wy na gro dzeń przed da tą przej -
ścia za kła du po wo du je na ło że nie na na byw -
cę obo wiąz ku wy pła ty za le głych wy na -
gro dzeń. Rów nież za zo bo wią za nia po wsta -
łe po da cie prze ję cia za rów no ca łe go, jak
i czę ści za kła du od po wie dzial ność spa da
za wsze na no we go pra co daw cę.

Obo wią zek in for mo wa nia

Zno we li zo wa ne w 2004 r. prze pi sy Ko -
dek su pra cy na kła da ją na do tych cza so we -
go i no we go pra co daw cę obo wią zek in for -
mo wa nia pra cow ni ków o za mie rzo nych
prze kształ ce niach. Gdy u pra co daw cy nie
dzia ła or ga ni za cja związ ko wa, to prze ka za -
nie in for ma cji po win no na stą pić na pi śmie,
in dy wi du al nie ka żde mu pra cow ni ko wi,
na co naj mniej na 30 dni przed prze wi dy -

Przej ście za kła du pra cy

Do tych cza so wy a no wy pra co daw ca
An drzej Paw łow ski

Nie ustan ne prze kształ ce nia or ga ni za cyj no -praw ne pra co daw ców pro wa dzą do po wsta wa nia
no wych pod mio tów praw nych. W ta kich sy tu acjach, wpro wa dzo ny no we li za cją z 1989 r.,
art. 231 Ko dek su pra cy gwa ran tu je pra cow ni kom osło nę so cjal ną, na to miast na byw cy prze ję -
cie za kła du pra cy wraz z za ło gą. Jak wska zał Sąd Naj wy ższy w wy ro ku z 1 lip ca 1999 r.
(I PKN 133/99) „ce lem art. 231 kp jest ochro na in te re sów pra cow ni ków, zwłasz cza w ob li czu do -
ko ny wa nych zmian o cha rak te rze re struk tu ry za cyj nym”.
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wa nym ter mi nem przej ścia za kła du pra cy
lub je go czę ści na in ne go pra co daw cę.

Je że li zaś u pra co daw cy dzia ła or ga ni -
za cja związ ko wa to wów czas, zgod nie
z art. 261 usta wy o związ kach za wo do wych,
do tych cza so wy i no wy pra co daw ca są zo -
bo wią za ni do po in for mo wa nia na pi śmie
dzia ła ją cych u ka żde go z nich za kła do wych
or ga ni za cji związ ko wych w ter mi nie 30 dni
przed prze wi dy wa nym ter mi nem przej ścia
za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go
pra co daw cę.

W przy pad ku zmia ny da ty trans fe ru,
o któ rym mo wa, pra co daw cy mu szą po -
wtór nie za wia do mić swo ich pra cow ni ków
o no wej da cie.

W myśl art. 231 § 3 kp i art. 261 usta wy
o związ kach za wo do wych, po wy ższa in for -
ma cja po win na za wie rać da ne do ty czą ce:
prze wi dy wa ne go ter mi nu przej ścia za kła -
du, przy czy ny przej ścia, np. sprze daż,
dzie rża wa. Po win na ta kże okre ślać skut -
ki wy ni ka ją ce z przej ścia dla pra cow ni ków:
praw ne, np. pra wo pra cow ni ka do roz wią -
za nia umo wy o pra cę w try bie uprosz czo -
nym, eko no micz ne, np. od po wie dzial ność
pra co daw ców za zo bo wią za nia po wsta łe
przed przej ściem za kła du, so cjal ne, np. ob -
ję cie dzia łal no ścią so cjal ną przej mo wa nych
pra cow ni ków, któ rzy do tąd nie by li nią ob -
ję ci. W in for ma cji o przej ściu po win ny być
wska za ne za mie rzo ne dzia ła nia do ty czą ce
wa run ków za trud nie nia, czy li wa run ków
pra cy i pła cy. W tym przy pad ku pra co daw -
ca, u któ re go dzia ła ją związ ki za wo do we
mu si pa mię tać, że do dat ko wo obo wią za ny
jest do pod ję cia ne go cja cji z or ga ni za cja -
mi związ ko wy mi w ce lu za war cia od po wied -
nie go po ro zu mie nia (np. do ty czą ce go
prze kwa li fi ko wa nia pra cow ni ków, zmian
tech no lo gicz nych) w ter mi nie 30 dni
od dnia prze ka za nia in for ma cji o tych dzia -
ła niach. W ra zie nie za war cia po ro zu mie -
nia, pra co daw ca mo że sam pod jąć dzia ła -
nia w tych spra wach, uwzględ nia jąc usta -
le nia przed sta wi cie li związ ko wych. Czę sto
te po ro zu mie nia wy stę pu ją w po sta ci pa -
kie tów so cjal nych zo bo wią zu ją cych na -
byw cę m.in. do gwa ran cji za trud nie nia
przez okre ślo ny czas od da ty prze ję cia,
więk szych od praw itd.

Obaj pra co daw cy mu szą mieć na uwa -
dze, aby przej ście za kła du na no we go
pra co daw cę nie sta no wi ło przy czy ny wy -
po wie dze nia umo wy o pra cę. Wy po wie dze -
nie jed nak jest mo żli we, je że li je go przy -
czy ny le żą po stro nie pra cow ni ka, np. w ra -
zie na ru sze nia pod sta wo wych obo wiąz ków
pra cow ni czych lub gdy nie są zwią za ne
z fak tem przej ścia za kła du, np. w przy pad -

ku li kwi da cji sta no wisk pra cy. Rów nież pra -
cow ni ko wi po zo sta wio no mo żli wość roz wią -
za nia umo wy za sied mio dnio wym uprze -
dze niem w cią gu dwóch mie się cy od da ty
prze ję cia za kła du. I tu na su wa się py ta nie:
czy pra cow ni ko wi, któ ry roz wią zał umo wę
w tym try bie przy słu gu ją dni na po szu ki -
wa nie pra cy prze wi dzia ne w art. 37 kp?
Otóż nie, po nie waż w myśl ww. prze pi su
okres wy po wie dze nia mu si wy no sić co naj -
mniej 2 ty go dnie. No wy pra co daw ca w tym
przy pad ku jest zo bo wią za ny do wy da nia
pra cow ni ko wi m.in. świa dec twa pra cy
(wska zu jąc wła ści wy tryb roz wią za nia
umo wy, czy li art. 231 § 4 kp) i wy pła ty na -
le żne go wy na gro dze nia.

Ak ty we wnątrz za kła do we

Nie kie dy na byw ca za kła du przej mu je zo -
bo wią za nia za war te np. w ukła dzie zbio ro -
wym pra cy bądź re gu la mi nie wy na gra dza -
nia. W tej sy tu acji obo wiąz kiem no we go
pra co daw cy jest za po zna nie prze ję tych pra -
cow ni ków z tre ścią do ku men tów sto so wa -
nych u nie go. Gdy u obu pra co daw ców sto -
so wa ne są ukła dy zbio ro we pra cy, wów czas
zgod nie z art. 2418 kp prze ję tych pra cow -
ni ków przez okres 1 ro ku od da ty prze ję -
cia obo wią zu ją prze pi sy do tych cza so we go
ukła du, chy ba że na byw ca po zwo li na sto -
so wa nie ko rzyst niej szych ure gu lo wań za -
war tych w je go ukła dzie.

W sto sun ku do przej mo wa nych pra cow -
ni ków na byw ca mo że wpro wa dzić mniej ko -

rzyst ne za sa dy, któ re obo wią zu ją w je go
ukła dzie, ale do pie ro po upły wie ro ku.
Wów czas mu si je wpro wa dzić w dro dze wy -
po wie dze nia pra cow ni kom do tych cza so -
wych wa run ków za trud nie nia (art. 24113 § 2
kp), tj. wy po wie dze nia zmie nia ją ce go.
Po nad to no wy wła ści ciel po wi nien pa -
mię tać, że nie jest stro ną ukła du zbio ro -
we go pra cy prze ję te go pra co daw cy
i w związ ku z tym nie mo że przez okres
jed ne go ro ku od da ty prze ję cia do ko ny wać
żad nych zmian w prze ję tym ukła dzie.

Iden tycz nie sy tu acja wy glą da w od nie sie -
niu do re gu la mi nów wy na gra dza nia obo wią -
zu ją cych u obu pra co daw ców (je że li re gu -
la min na byw cy jest mniej al bo bar dziej ko -
rzyst ny) z tą jed nak ró żni cą, że pra cow ni -
cy prze cho dzą cy do no we go pra co daw cy ko -
rzy sta ją ze swo ich do tych cza so wych upraw -
nień do upły wu okre su ich wy po wie dze nia,
a nie jak w przy pad ku ukła du zbio ro we go
pra cy przez okres jed ne go ro ku. Po tym cza -
sie za czy na ją obo wią zy wać ich po sta no wie -
nia no we go pra co daw cy.

An drzej Paw łow ski
OIP Po znań

1 Ur szu la Jac ko wiak, Ma ciej Pian kow ski, Ja kub
Ste li na, Wal de mar Uziak, Ali na Wy pych -Ży wic ka,
Mar cin Zie le niec ki: Ko deks pra cy z ko men ta rzem,
Gdańsk 1996.

Uwa ga: ko men tarz do art. 63 (2) (Dz.
U. 98.21.94) [w:] U. Jac ko wiak (red.), M. Pian kow -
ski, J. Ste li na, W. Uziak, A. Wy pych -Ży wic ka, M.
Zie le niec ki, Ko deks pra cy z ko men ta rzem, Fun -
da cja Go spo dar cza, 2004, wyd. IV.

Z ża łob nej kar ty

Hen ry k Pan ka ni n
Ro dzi na, bli scy i przy ja cie le z Pań stwo wej In spek cji Pra cy po że gna li 12 mar -

ca 2009 r. na cmen ta rzu ko mu nal nym w Po zna niu zmar łe go w wie ku 86 lat Hen -
ry ka Pan ka ni na, eme ry to wa ne go star sze go in spek to ra pra cy Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Po zna niu. 

Uro dzo ny w 1922 r. w Kro to szy nie, był ab sol wen tem wy dzia łu le śne go Uni -
wer sy te tu Po znań skie go. Bez po śred nio po ukoń cze niu stu diów w 1950 ro ku pod -
jął pra cę w In spek to ra cie Pra cy X Okrę gu w Po zna niu, po cząt ko wo ja ko pod -
in spek tor pra cy w Wy dzia le Pra cy i Po mo cy Spo łecz nej, a na stęp nie ja ko in spek -
tor i star szy in spek tor pra cy Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków Rol nych i Le -
śnych.

Okres pra cy za wo do wej w Pań stwo wej In spek cji Pra cy za koń czył w 1986 r.
Hen ryk Pan ka nin w la tach mło do ści był człon kiem Sza rych Sze re gów

i Związ ku Har cer stwa Pol skie go.
Za za słu gi w pra cy za wo do wej oraz za an ga żo wa nie spo łecz ne od zna czo ny zo -

stał m.in. Ho no ro wą Od zna ką „Za słu żo ny dla Ochro ny Pra cy”, Zło tym Krzy żem
Za słu gi, Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Był pra wym i su mien nym in spek to rem pra cy. Słu żył ra dą młod szym sta żem
in spek to rom pra cy, któ rzy za wsze mo gli li czyć na Je go po moc.

Ko le żan ki i ko le dzy z OIP w Po zna niu
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Zgod nie z § 112 Roz po rzą dze nia Mi ni -
stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu te go 2003
r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la -
nych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 mar -
ca 2003 r.) rusz to wa nie ro bo cze po win no
mieć po ręcz ochron ną (zwa ną da lej ba lu -
stra dą), o któ rej mo wa w § 15 ust. 2. Ba -
lu stra da (fot. 1) skła da się z:

– de ski kra wę żni ko wej o wy so ko -
ści 0,15 m,

– po rę czy ochron nej (po rę czy głów nej)
umiesz czo nej na wy so ko ści 1,1 m.

Wol na prze strzeń po mię dzy de ską kra -
wę żni ko wą a po rę czą po win na być wy peł -
nio na w spo sób za bez pie cza ją cy pra cow -
ni ków przed upad kiem z wy so ko ści.

W przy pad ku rusz to wań sys te mo wych
do pusz cza się umiesz cza nie po rę czy
ochron nej na wy so ko ści 1 m (§ 15 ust. 3).

Gdy rusz to wa nie od da lo ne jest od ścia -
ny o po nad 0,2 m (fot. 2), to zgod nie
z § 115 ust. 4 roz po rzą dze nia oraz nor mą
PN -M -47900-2: 1996 Rusz to wa nia sto ją ce
me ta lo we ro bo cze – Rusz to wa nia sto ja ko -
we z rur, po win na być za sto so wa na, wy żej
opi sa na, ba lu stra da od stro ny we wnętrz -
nej rusz to wa nia. Na le ży rów nież zwró cić
uwa gę na fakt, iż jest to od le głość brze gu
po mo stu od li ca ścia ny, więc rze czy wi sta
od le głość sto ja ka rusz to wa nia od ścia ny wy -
no si oko ło 0,15 m. W prak ty ce, więk szość
prac bu dow la nych wy ma ga od su nię cia
rusz to wa nia na więk szą od le głość.

W przy pad ku, gdy nie za sto so wa no
środ ka ochro ny zbio ro wej, ja kim jest ba -
lu stra da, mon te rzy rusz to wań oraz ich użyt -
kow ni cy zo bli go wa ni są do sto so wa nia środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej, np. ze sta wu
w po sta ci sze lek bez pie czeń stwa wraz z lin -
ką, amor ty za to rem i za trza śni kiem. W in -
nych kra jach Unii Eu ro pej skiej prze pis ten

jest bar dziej li be ral ny, a wspo mnia na od -
le głość wy no si 0,30 m.

Bar dziej szcze gó ło we wy ma ga nia od no -
śnie ba lu stra dy znaj du ją się w nor mie PN -
-M -47900-2: 1996 Rusz to wa nia sto ją ce
me ta lo we ro bo cze – Rusz to wa nia sto ja ko -
we z rur. Mó wi ona o ele men cie za mo co -

wa nym po zio mo po mię dzy po rę czą głów -
ną a po mo stem, na zy wa nym po rę czą po -
śred nią. W przy pad ku rusz to wań nie sys -
te mo wych po ręcz po śred nia po win na być
umiesz czo na na po zio mie 0,60 m li cząc
od po wierzch ni po mo stu do gór nej po -
wierzch ni po rę czy.

Jed nym z wa run ków bez piecz nej pra cy na rusz to wa niach jest ochro na pra cow ni ka przed upad -
kiem z wy so ko ści. Za pew nić ją mo żna po przez pra wi dło we zmon to wa nie kon struk cji wy po sa żo -
nej przede wszyst kim w po rę cze (ba lu stra dy) oraz kra wę żni ki (bort ni ce, de ski kra wę żni ko we)
– środ ki ochro ny zbio ro wej. W ko lej nym już ar ty ku le te ma tycz nym przy to czy my ak tu al nie obo -
wią zu ją ce w tym za kre sie prze pi sy oraz po ka że my przy kła dy wa dli wie zmon to wa nych rusz to wań.
Uwy pu kli to ska lę pro ble mu nie kom plet nych kon struk cji, któ re mo gą do pro wa dzić do wy pad ków
ze skut kiem śmier tel nym.

Dariusz GnotPiotr Kmiecik

Błę dy w mon ta żu rusz to wań (cz. 3)

Zabezpieczenia 
pomostów roboczych

Fot. 1. Rusz to wa nie z pra wi dło wo za bez pie czo ną po wierzch nią ro bo czą



Nor ma do pusz cza in ny sku tecz ny spo -
sób za bez pie cze nia po mo stów, np. za po -
mo cą moc nej siat ki za miast po rę czy z rur.
Na le ży jed nak pa mię tać, że sto so wa nie ma -
te ria łu okła dzi no we go, np. sia tek ochron -
nych nie zwal nia z obo wiąz ku sto so wa nia
ba lu strad. Re gu lu je to za pis § 119 ust. 2
roz po rzą dze nia.

Czę stym po wo dem de mon ta żu po rę czy
przez użyt kow ni ków rusz to wa nia jest ko -
li zja z ni mi pod czas wy ko ny wa nia prac
trans por to wych, np. za po mo cą wy się gni -
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Fot. 2. Brak za bez pie czeń w przy pad ku, gdy od le głość od po mo stu rusz -
to wa nia do ścia ny jest więk sza niż 0,2 m

Przepis, norma Treść

Roz po rzą dze nie 
Mi ni stra In fra struk tu -
ry z dnia 6 lu te -
go 2003 r. w spra wie
bez pie czeństwa i hi -
gie ny pra cy pod czas
wy ko ny wa nia ro bót
bu dow lanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

§ 15. 1. Dro gi ko mu ni ka cyj ne dla wóz ków i ta czek, usy tu owa ne nad po zio mem te re nu po wy żej 1 m, za bez pie -
cza się ba lu stra dą.
2. Ba lu stra da, o któ rej mo wa w ust. 1, skła da się z de ski kra wę żni ko wej o wy so ko ści 0,15 m i po rę czy ochron -
nej umiesz czo nej na wy so ko ści 1, 1 m. Wol ną prze strzeń po mię dzy de ską kra wę żni ko wą a po rę czą wy peł nia
się w spo sób za bez pie cza ją cy pra cow ni ków przed upad kiem z wy so ko ści.
3. W przy pad ku rusz to wań sys te mo wych do pusz cza się umiesz cza nie po rę czy ochron nej na wy so ko ści 1 m.

§ 112. Rusz to wa nia i ru cho me po de sty ro bo cze po win ny:
1) po sia dać po most o po wierzch ni ro bo czej wy star cza ją cej dla osób wy ko nu ją cych ro bo ty oraz do skła do wa -
nia na rzę dzi i niezbęd nej ilo ści ma te ria łów;
2) po sia dać sta bil ną kon struk cję do sto so wa ną do prze nie sie nia ob cią żeń;
3) za pew niać bez piecz ną ko mu ni ka cję i swo bod ny do stęp do sta no wisk pra cy;
4) za pew niać mo żli wość wy ko ny wa nia ro bót w po zy cji nie po wo du ją cej nad mier ne go wy sił ku;
5) po sia dać po ręcz ochron ną, o któ rej mo wa w § 15 ust. 2;
6) po sia dać pio ny ko mu ni ka cyj ne.

§ 115. pkt. 4. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o
których mowa w § 15 ust. 2, od strony tej ściany.

§ 118. 1. Usy tu owa nie rusz to wa nia w ob rę bie cią gów ko mu ni ka cyj nych wy ma ga zgo dy wła ści wych or ga nów
nad zo ru ją cych te cią gi oraz za sto so wa nia wy ma ga nych przez nie środ ków bez pie czeń stwa. Środ ki bez pie -
czeń stwa po win ny być okre ślo ne w pro jek cie or ga ni za cji ru chu.
2. Rusz to wa nia, o któ rych mo wa w ust. 1, oprócz wy ma gań okre ślo nych w § 112, po win ny po sia dać co naj mniej:
1) za bez pie cze nia przed spa da niem przed mio tów z rusz to wa nia;
2) za bez pie cze nie prze chod niów przed mo żli wo ścią po wsta nia ura zów oraz uszko dze niem odzie ży przez ele -
men ty kon struk cyj ne rusz to wa nia.
§ 119. 1. Rusz to wa nia, usy tu owa ne bez po śred nio przy dro gach, uli cach oraz w miej scach prze jaz dów i przejść
dla pie szych, oprócz wy ma gań okre ślo nych w § 112, po win ny po sia dać dasz ki ochron ne i osło nę z sia tek
ochron nych.
2. Sto so wa nie sia tek ochron nych nie zwal nia z obo wiąz ku sto so wa nia ba lu strad, o któ rych mo wa w § 15 ust. 2.
§ 120. 1. Oso by do ko nu ją ce mon ta żu i de mon ta żu rusz to wań są obo wią za ne do sto so wa nia urzą dzeń za bez -
pie cza ją cych przed upadkiem z wy so ko ści.

Polska Norma 
PN-M-47900-2:1996
„Rusztowania stojące
metalowe robocze.
Rusztowania
stojakowe z rur.”

4.7.2. W miej scach słu żą cych do trans por tu ma te ria łów po rę cze po śred nie po win ny być roz su nię te na od le głość
umo żli wia ją cą wcią gnię cie ła dun ku na po most, lecz nie wię cej niż 0,8 m.
4.10.1 Po rę cze głów ne i po śred nie. 
Po mo sty ro bo cze znaj du ją ce się po wy żej 2,0 m od pod ło ża na le ży za my kać po rę czą:
– głów ną umo co wa ną na wy so ko ści 1,10 m, li cząc od po wierzch ni po mo stu do gór nej po wierzch ni po rę czy,
– po śred nią umo co wa ną na wy so ko ści 0,60 m, li cząc jw.
Je że li od le głość po mo stu od li ca ścia ny jest nie więk¬sza niż 20 cm, wów czas od stro ny ścia ny nie jest wy ma -
ga ne mon to wa nie po rę czy.
rę cze po win ny prze no sić ob cią że nia si łą sku pio ną co naj mniej:
– w kie run ku po zio mym – 30 daN,
– w kie run ku pio no wym – 25 daN.
Do pusz cza się in ny sku tecz ny spo sób za bez pie cze nia po mo stów np. za po mo cą moc nej siat ki o oczkach nie
prze kra cza ją cych 10 cm x 10 cm za miast po rę czy z rur.
4.10.2 Kra wę żni ki. 
Ka żdy po most ro bo czy na le ży za opa trzyć od stro ny ze wnętrz nej w kra wę żni ki o prze kro ju nie mniej szym
niż 2,5 cm x 15 cm i dłu go ści więk szej od od le gło ści mię dzy sto ja ka mi o co naj mniej 40 cm. Kra wę żni ki na le -
ży uło żyć do ko ła po mo stu na rusz to wa niu wol no sto ją cym, na to miast rusz to wa nie przy ścien ne mo że nie mieć
kra wę żni ków od stro ny ścia ny, je że li brzeg po mo stu od da lo ny jest od li ca ścia ny nie wię cej niż 20 cm.
Kra wę żni ki po win ny prze nieść ob cią że nie po zio me co naj mniej 10 daN.



ków trans por to wych. Tym cza sem nor ma
mó wi, iż w miej scach słu żą cych do trans -
por tu ma te ria łów po rę cze po śred nie po -
win ny być roz su nię te na od le głość umo żli -
wia ją cą wcią gnię cie ła dun ku na po most,
lecz nie wię cej niż 0,8 m. Do brze jest więc
za pla no wać wcze śniej miej sce trans por tu
pio no we go ma te ria łów i za pew nić mo żli -
wość roz su nię cia po rę czy.

Nor ma PN -EN 12811-1: 2007 Tym cza -
so we kon struk cje sto so wa ne na pla cu bu -
do wy – Część 1: Rusz to wa nia – Wa run ki
wy ko na nia i ogól ne za sa dy pro jek to wa nia,
po sia da bar dziej re stryk cyj ne wy ma ga -
nia w za kre sie ba lu strad, na zy wa nych tu -
taj „za bez pie cze nia mi bocz ny mi”. Po rę cze
po win ny prze no sić ob cią że nia si łą sku pio -
ną, co naj mniej:

– w kie run ku po zio mym – 0,30 kN (tak
sa mo jak wg PN -M -47900-2: 1996). To ob -
cią że nie mo że być roz ło żo ne na po wierzch -
ni mak sy mal nie 300 mm x 300 mm, np.
gdy jest ono przy ło żo ne do kra ty po rę czy
siat ko wej;

– w kie run ku pio no wym skie ro wa nym
ku do ło wi z od chy le niem od pio nu w gra -
ni cach ± 10o – 1,25 kN (wg PN -M war tość
ta wy no si 0,25kN);

– w kie run ku pio no wym skie ro wa nym
ku gó rze – 0,30 kN (brak ure gu lo wań
w PN -M).

W przy pad ku kra wę żni ków, war tość
po zio me go ob cią że nia punk to we go wy no -
si 0,15 kN (wg PN -M na to miast 0,10 kN).
Ob cią że nia te na le ży trak to wać ja ko chwi -
lo we i po win ny być przy ło żo ne w naj bar -

dziej nie ko rzyst nych miej scach. Ka żda
po ręcz głów na i po śred nia oraz kra wę żnik,
pod da ne dzia ła niu ob cią że nia po zio me go,
nie po win ny ugiąć się sprę ży ście o war tość
więk szą niż 35 mm.

De ski kra wę żni ko we (kra wę żni ki, bort -
ni ce) po win ny mieć prze krój nie mniej -
szy niż 2,5 cm x 15 cm. W przy pad ku
rusz to wa nia nie sys te mo we go z rur sto -
su je się kra wę żni ki o dłu go ści więk szej
od od le gło ści mię dzy sto ja ka mi o co naj -
mniej 40 cm. Kra wę żni ki te na le ży uło -
żyć do ko ła po mo stu na rusz to wa niu wol -
no sto ją cym, na to miast rusz to wa nie przy -
ścien ne mo że nie mieć kra wę żni ków
od stro ny ścia ny, je że li brzeg po mo stu od -
da lo ny jest od li ca ścia ny nie wię cej
niż 20 cm.
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Fot. 3. Przy kła dy rusz to wań bez za bez pie czeń bocz nych

Rys. 1. Roz miesz cze nie ele men tów za bez pie -
cze nia bocz ne go wg PN -EN 12811-1: 2007

a)

b)

c)



Po śred nie za bez pie cze nie bocz ne mo -
że skła dać się z:

– jed nej lub więk szej ilo ści po rę czy po -
śred nich,

– ra my,
– ra my, w któ rej po ręcz głów na two rzy

gór ną kra wędź,
– ele men tu kon struk cyj ne go w po sta -

ci ogro dze nia.
Wszel kie otwo ry w za bez pie cze niu

bocz nym po win ny być tak zwy mia ro wa ne,
aby ku la o śred ni cy 470 mm nie mo gła
przez nie przejść. Oprócz te go od stęp po -
zio my po mię dzy ze wnętrz ną po wierzch nią
czo ło wą kra wę żni ka i we wnętrz ną po -
wierzch nią po rę czy i in ny mi ele men ta mi
po śred nie go za bez pie cze nia bocz ne go
nie po wi nien prze kra czać 80 mm. Roz -
miesz cze nie ele men tów za bez pie cze nia
bocz ne go przed sta wia rys. 1.

W sy tu acji sto so wa nia ja ko po rę czy
po śred niej kra ty po rę czy siat ko wej (ogro -
dze nia), po wierzch nia ka żde go otwo ru
lub szcze li ny w osło nie nie mo że prze kra -
czać 100 cm2. Do dat ko wo wy miar po zio my

ka żde go otwo ru lub szcze li ny po zio mej nie
mo że prze kra czać 50 mm (wg PN -M mak -
sy mal ne wy mia ry oczka siat ki to 10 x 10
cm). Kra ta po rę czy siat ko wej, pod da na
dzia ła niu ob cią że nia po zio me go nie po win -
na się ugiąć o war tość więk szą niż 100 mm
w sto sun ku do jej pod par cia. W przy pad -
ku, kie dy kon struk cja kra to wa jest jed no -
cze śnie po rę czą głów ną, wy ma ga nia dla po -
rę czy mu szą być speł nio ne osob no.

Nor my za wie ra ją do syć pre cy zyj ne in -
for ma cje na te mat za bez pie cze nia w po sta -
ci ba lu stra dy – czy li za bez pie cze nia bocz -
ne go. Na le ży pa mię tać, że wszyst kie wy -
mo gi do ty czą ca łe go rusz to wa nia, rów nież
je go bo ków. Naj czę ściej wy stę pu ją cym
błę dem, wciąż jesz cze wi docz nym na rusz -
to wa niach, jest brak ele men tów za bez pie -
cza ją cych z czo ła – fot. 3.

Wy mie nio ne prze pi sy nie ma ją bez po -
śred nie go za sto so wa nia w przy pad ku rusz -
to wań ochron nych (fot. 4).

Rusz to wa nia ochron ne to tym cza so we
kon struk cje bu dow la ne, słu żą ce do za bez -
pie cze nia przed upad kiem z wy so ko ści lu -

dzi oraz przed mio tów. Nie mu szą one być
wy po sa żo ne w ba lu stra dy ochron ne
od stro ny ze wnętrz nej (pod wa run kiem, że
po zwa la ją na to wzglę dy kon struk cyj ne sys -
te mu rusz to wa nia), gdyż z ta kich rusz to -
wań nie bę dą wy ko ny wa ne żad ne pra ce bu -
dow la ne. Pod sta wo wym ich za da niem jest
ochro na lu dzi oraz przed mio tów pod czas
wy ko ny wa nia obiek tu, przy któ rym są
wznie sio ne. Rusz to wa nia ochron ne czę sto
my lo ne są z ro bo czy mi, w któ rych wy stę -
pu ją bra ki ele men tów. M. in. dla te go, oraz
oczy wi ście ze wzglę dów bez pie czeń stwa,
ta kie rusz to wa nia po win ny być jed no -
znacz nie ozna ko wa ne, aby nie wy ko ny wać
z nich żad nych prac. Jed nak w przy pad ku
uzu peł nie nia ich o od po wied nie ele men -
ty, rusz to wa nia ta kie mo gą rów nież peł nić
funk cję rusz to wań ro bo czych.

Opracowali:

mgr inż. Piotr Kmie cik
dok to rant Po li tech ni ki Wro cław skiej

mgr inż. Da riusz Gnot
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Fot. 4. Przy kład rusz to wa nia ochron ne go



Ba da nia ma ją od po wie dzieć na py ta nie,
czy ce lo we i mo żli we by ły by ewen tu al ne
zmia ny dy rek ty wy.

Ana li zy re ali zo wa ne w ra mach wspo mnia -
nych pro jek tów, ma ją w szcze gól no ści
umo żli wić Ko mi sji Eu ro pej skiej głęb sze
przyj rze nie się pro ble mom oraz iden ty fi ka -
cję trud no ści w przed mio cie im ple men ta -
cji, sto so wa nia i eg ze kwo wa nia dy rek ty wy
na szcze blu państw człon kow skich.

W ra mach ana li zy praw nej zo sta nie
do ko na ny spis ist nie ją cych pro ble mów
zwią za nych ze sto so wa niem dy rek ty wy, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem jej art. 3. Ce -
lem bę dzie iden ty fi ka cja prze pi sów spra -
wia ją cych naj więk sze trud no ści, a ta kże
stwa rza ją cych roz bie żno ści in ter pre ta cyj -
ne prze pi sów dy rek ty wy w ró żnych pań -
stwach człon kow skich. Opi sa ne zo sta ną
trud no ści or ga nów nad zor czych z państw
człon kow skich pod czas kon tro li prze strze -
ga nia wa run ków pra cy, o któ rych mo wa
w art. 3 dy rek ty wy, w tym spe cy ficz ne pro -
ble my zgła sza ne przez in spek cje pra cy i or -

ga ny od po wie dzial ne za eg ze kwo wa nie pra -
wa (w tym w za kre sie ubez pie cze nia spo -
łecz ne go).

Do ko na ne zo sta ną rów nież usta le nia
na te mat trans gra nicz nych umów po mię dzy
in spek cja mi pra cy w pań stwach człon kow -
skich, któ rych przed mio tem jest współ pra -
ca w za kre sie de le go wa nia pra cow ni ków.

Ko mi sja Eu ro pej ska za mie rza też zle cić
prze pro wa dze nie ba dań do ty czą cych mo żli -
wo ści usta no wie nia Eu ro pej skiej Plat for my
Współ pra cy po mię dzy in spek cja mi pra cy
oraz in ny mi wła ści wy mi in sty tu cja mi, któ -
re zaj mu ją się mo ni to rin giem i eg ze kwo wa -
niem prze pi sów w ce lu za po bie ga nia i zwal -

cza nia pra cy nie za de kla ro wa nej.6 Wy ko naw -
ca ba da nia ma opra co wać nie za le żną, do -
głęb ną ana li zę mo żli wo ści stwo rze nia eu ro -
pej skiej plat for my współ pra cy po mię dzy in -
spek to ra ta mi pra cy oraz in ny mi wa żny mi
in sty tu cja mi mo ni to ru ją cy mi i eg ze kwu ją -
cy mi prze strze ga nie pra wa w ce lu za po bie -
ga nia i zwal cza nia nie za re je stro wa ne go
za trud nie nia. Ana li za ta ma kon cen tro wać
się na przy pad kach do ty czą cych ubez pie -
czeń spo łecz nych, po dat ków i pra wa pra cy,
włą cza jąc sy tu acje w kon tek ście trans gra -
nicz nym, ale z po mi nię ciem nad użyć po dat -
ko wych do ty czą cych po dat ku VAT. W ra -
mach ba da nia, ana li zie zo sta ną pod da ne
głów ne ce chy cha rak te ry stycz ne po szcze -
gól nych sys te mów in sty tu cjo nal nych i in -
spek cyj nych dzia ła ją cych w pań stwach
człon kow skich UE i pań stwach EOG za an -
ga żo wa nych w pre wen cję i zwal cza nie pra -
cy nie za de kla ro wa nej, a ta kże ich od po wied -
nie kom pe ten cje.

Ce lem ana li zy jest spraw dze nie
– na pod sta wie ist nie ją cych prak tyk, mo -

de li or ga ni za cji oraz po dob nych bądź po -
rów ny wal nych przy kła dów współ pra cy po -
mię dzy in spek to ra ta mi pra cy i in ny mi
wła ści wy mi in sty tu cja mi zaj mu ją cy mi się
eg ze kwo wa niem prze pi sów na szcze blu
kra jo wym lub w kon tek ście trans gra nicz -
nym – mo żli wych spo so bów i form (ta kże
za po śred nic twem dro gi elek tro nicz nej)
usta no wie nia przy szłej eu ro pej skiej plat -
for my współ pra cy.

Be ata Kra jew ska
De par ta ment Le gal no ści Za trud nie nia 

za stęp ca człon ka w Ko mi te cie Eks -
per tów ds. De le go wa nia Pra cow ni ków

Źró dła:

1) Za le ce nie Ko mi sji z dnia 31 mar -
ca 2008 r. w spra wie po głę bio nej współ pra -
cy ad mi ni stra cyj nej w kon tek ście de le go -
wa nia pra cow ni ków w ra mach świad cze nia
usług (2008/C 85/01).

2) De cy zja Ko mi sji z dnia 19 grud -
nia 2008 r. usta na wia ją ca Ko mi tet Eks per -
tów ds. De le go wa nia Pra cow ni ków
(2009/17/WE).

3) Pro jekt Man da tu Pod gru py ds. roz -
wo ju sys te mu wy mia ny in for ma cji.

4) In for ma cja na te mat Pro jek tu Pi lo -
ta żo we go do ty czą ce go de le go wa nia pra -
cow ni ków. Ana li za eko no micz na i spo -
łecz na.

5) In for ma cja na te mat Pro jek tu Pi lo -
ta żo we go do ty czą ce go de le go wa nia pra -
cow ni ków. Stu dium praw ne.

6) Stu dium wy ko nal no ści pro jek tu usta -
no wie nia Eu ro pej skiej Plat for my Współ pra -
cy po mię dzy in spek cja mi pra cy oraz in ny -
mi in sty tu cja mi wła ści wy mi zaj mu ją cy mi
się mo ni to rin giem i eg ze kwo wa niem prze -
pi sów w ce lu za po bie ga nia i zwal cza nia pra -
cy nie za de kla ro wa nej (szkic ro bo czy).

Przy pi sy

1 Dy rek ty wa 96/71/WE z dnia 16 grud -
nia 1996 r. do ty czą ca de le go wa nia pra cow ni ków
w ra mach świad cze nia usług (Dz. U.
UE. L. 1997.18.1, Dz. U. UE -sp. 1805-2-431).

2 Wi try na in ter ne to wa Ko mi sji po świę co -
na de le go wa niu pra cow ni ków za wie ra lin ki
do kra jo wych stron te ma tycz nych: http://ec.eu -
ro pa.eu/so cial/ma in.jsp?ca tId=726&lan gId=en

3 Sys tem IMI sto so wa ny jest obec nie do wy -
mia ny in for ma cji w ra mach dy rek ty wy o uzna -
wa niu kwa li fi ka cji za wo do wych. Sys tem ten po -
zwa la na znacz ną oszczęd ność kosz tów po przez
zmniej sze nie ob cią żeń ad mi ni stra cyj nych, skró -
ce nie cza su ocze ki wa nia na in for ma cje, li kwi -
da cję ba rie ry ję zy ko wej oraz po moc w iden ty -
fi ka cji or ga nów od po wied nich do udzie le nia in -
for ma cji.

4 Por. wy rok ETS z dnia 17.12.2007 r.
w spra wie C -341/05 La val un Part ne ri, wy rok
ETS z dnia 03.04.2008 r. w spra wie C -346/06
Dirk Rüffert, wy rok ETS z dnia 19.06.2008 r.
w spra wie C -319/06 Ko mi sja prze ciw ko Luk sem -
bur go wi.

5 Swo bo da ta jest za gwa ran to wa na w art. 49
Trak ta tu usta na wia ją ce go Wspól no tę Eu ro -
pej ską.

6 Zgod nie z Ko mu ni ka tem Ko mi sji Eu ro pej -
skiej z dnia 24.10.2007 r. w spra wie za ostrze -
nia wal ki z pra cą nie zgło szo ną (COM/
2007/0628) pod po ję ciem pra cy nie za de kla ro -
wa nej” na le ży ro zu mieć wszel ką dzia łal ność za -
rob ko wą o cha rak te rze le gal nym, ale któ ra nie
zo sta ła za re je stro wa na we wła ści wej in sty tu cji
pań stwo wej z uwzględ nie niem ró żnic w sys te -
mach re gu la cyj nych po szcze gól nych państw
człon kow skich.
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Nie za do wa la ją ca wy mia na in for ma cji
Dokończenie ze strony 11.

Do za dań Pod gru py ds. roz wo ju sys te mu wy mia ny in for ma cji na le ży:
● uczest ni cze nie w wy pra co wy wa niu mo żli wych opcji stwo rze nia spe cjal ne go in -
for ma tycz ne go sys te mu wy mia ny in for ma cji, z uwzględ nie niem mo żli wo ści sko -
rzy sta nia ze spe cjal nej apli ka cji Sys te mu In for ma cji o Ryn ku We wnętrz nym (IMI),3

● okre śle nie głów nych pro ble mów i py tań, któ rych bę dą do ty czyć in for ma cje wy -
mie nia ne po mię dzy pań stwa mi człon kow ski mi i któ re za tem po win ny być uwzględ -
nio ne w przy szłym sys te mie wy mia ny in for ma cji,
● wska za nie kom pe tent nych władz w pań stwach człon kow skich i, je śli bę dzie to
ko niecz ne, in nych pod mio tów za an ga żo wa nych w mo ni to ro wa nie i kon tro lę wa -
run ków za trud nie nia pra cow ni ków de le go wa nych, któ re po win ny być uwzględ nio -
ne w przy szłym sys te mie wy mia ny in for ma cji,
● do pre cy zo wa nie ro li biur łącz ni ko wych,
● zba da nie pro ble mu zwią za ne go z za pew nie niem od po wied nich środ ków
do ochro ny da nych oso bo wych wy mie nia nych przez wła dze państw człon kow skich
i, je śli to ko niecz ne, in ne za an ga żo wa ne pod mio ty.
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Ka zi mierz Swat – wspo mnie nie
Pół to ra ro ku te mu po że gna li śmy na sze go ko le gę, inż. Ka zi -

mie rza Swa ta. Pra cę w Związ ko wej In spek cji Pra cy roz po czął
w 1974 ro ku. Przy szedł do nas po 30. la tach pra cy w wie lu za -
kła dach prze my słu me ta lo we go – po cząt ko wo w Ra do miu,
gdzie się uro dził 10 wrze śnia 1928 ro ku, a po tem w War sza wie
w Fa bry ce Wy ro bów Pre cy zyj nych im. Świer czew skie go (słyn -
ny VIS), gdzie przez 11 lat prze szedł przez wszyst kie sta no wi -
ska – od star sze go tech no lo ga do kie row ni ka wy dzia łu pro duk -
cji i sze fa pro duk cji. Bra nżę me ta lo wą i sto so wa ne w niej tech -
no lo gie znał do sko na le. Po uzy ska niu upraw nień in spek to ra pra -
cy zo stał kie row ni kiem In spek to ra tu Pra cy Związ ku Za wo do we -
go Me ta low ców – jed ne go z naj licz niej szych, bo li czą ce go po -
nad 60 in spek to rów pra cy w ca łym kra ju. Choć by li to lu dzie do -
brze zna ją cy tę bra nżę, ma ją cy prak ty kę za wo do wą (czę sto wie -
lo let nią) w za kła dach prze my słu me ta lo we go, to jed nak, w więk -
szo ści przy pad ków, nie by li dość do brze wy kształ ce ni. Ka zik w cią -
gu kil ku lat zmie nił ten stan. Za ra ził in spek to rów chę cią na uki,
oso bi ście po ma gał wy brać kie ru nek stu diów, po ma gał rów nież
w przy go to wa niach do eg za mi nów, do ra dzał, za ła twiał for mal no -
ści. Jed no cze śnie po tra fił stwo rzyć w Za rzą dzie Głów nym Me -
ta low ców i w Głów nym In spek to ra cie Pra cy at mos fe rę przy chyl -
ną uzu peł nia niu wy kształ ce nia. Po tra fił świet nie wy ko rzy stać, z po -
żyt kiem dla in spek to rów, mo żli wo ści wy ni ka ją ce z po dwój nej pod -
le gło ści – z jed nej stro ny Głów ne mu In spek to ro wi Pra cy CRZZ,
z dru giej – Za rzą do wi Głów ne mu ZZ Me ta low ców. Ka zik oka zał
się zna ko mi tym or ga ni za to rem pra cy. In spek to rzy pra cy ko cha -
li Go i sza no wa li za za ufa nie, ja kim ich ob da rzał, i przy zwa la nie
na re ali za cję ró żnych ini cja tyw i po my słów. Okre so wo or ga ni zo -
wa ne przez Nie go kra jo we na ra dy in spek to rów by ły zna ko mi tą
oka zją do po głę bia nia i ak tu ali zo wa nia wie dzy, po zwa la ły na wy -
mia nę do świad czeń, ale też sprzy ja ły za cie śnia niu wię zów ko le -
żeń skich, przy jaź ni. W 1981 ro ku, po po wsta niu Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, inż. Ka zi mierz Swat prze szedł do pra cy w Głów -
nym In spek to ra cie Pra cy, gdzie po cząt ko wo kie ro wał Ze spo łem
ds. Prze my słu Klu czo we go i Bu dow nic twa, a w 1983 ro ku zo stał
Do rad cą Głów ne go In spek to ra Pra cy. Zaj mo wał się pro ble ma -
ty ką na ucza nia bhp. Ta dzie dzi na za wsze by ła Je go pa sją.

Od 1956 ro ku, w któ rym Ka zik ukoń czył Wie czo ro wą Szko -
łę In ży nier ską (słyn ne go Wa wel ber ga) i uzy skał sto pień in ży nie -
ra me cha ni ka, po za pra cą w swo im za wo dzie, do dat ko wo pra co -
wał ja ko wy kła dow ca – po cząt ko wo w Za sad ni czej Szko le Za wo -
do wej i Tech ni kum Me cha nicz nym dla Do ro słych, po tem – w la -
tach 80 – tych – we współ or ga ni zo wa nym Stu dium Po dy plo mo -
wym BHP dla pra cow ni ków słu żb bhp. Wciąż po głę biał swo ją wie -
dzę. W 1971 ro ku ukoń czył Stu dium Pe da go gicz ne na Po li tech -
ni ce War szaw skiej, a na stęp nie Stu dium Po dy plo mo we BHP
na PW oraz licz ne kur sy do sko na le nia kadr kie row ni czych. Ja -
ko Do rad ca GIP w 1987 ro ku przy go to wał dla Ra dy Ochro ny Pra -
cy „Ra port o sta nie na ucza nia ochro ny pra cy w Pol sce”. Wniósł
du ży wkład w pra ce, któ re do pro wa dzi ły do wpro wa dze nia za gad -
nień bhp do pro gra mów na ucza nia na wy ższych uczel niach.

W pra cę za wo do wą za wsze an ga żo wał się głę bo ko i wy ko ny -
wał ją z du żym po świę ce niem, ale za wsze pa mię tał o ro dzi nie
– ko cha nej żo nie, sy nu i bra cie. Tu ży cie nie oszczę dzi ło Mu
ogrom nych kło po tów i tra gicz nych do świad czeń. Zma gał się z dłu -
go trwa łą i nie ule czal ną cho ro bą sy na. Po ru szył nie bo i zie mię,
że by za pew nić mu naj lep szych spe cja li stów i naj now sze me to -
dy le cze nia. Nie ste ty, bez sku tecz nie. Ta kże ko niecz ność opie -
ki nad bar dzo cię żko cho rą żo ną spo wo do wa ła, że Ka zik w 1989
ro ku, w związ ku z re or ga ni za cją PIP, ma jąc 60 lat prze szedł
na eme ry tu rę. Nie za prze stał jed nak cał ko wi cie dzia łal no ści za -
wo do wej. Pra co wał ja ko wy kła dow ca bhp, pro wa dził sze ro ką dzia -
łal ność wy daw ni czą z za kre su bhp, po pu la ry zo wał tę pro ble ma -
ty kę wy da jąc licz ne pod ręcz ni ki, bro szu ry i ar ty ku ły.

W ostat nich la tach mi mo cię żkiej cho ro by, do koń ca utrzy -
my wał kon takt z Pań stwo wą In spek cją Pra cy, ze swo imi ko le -
ga mi i współ pra cow ni ka mi. Cią gle wie rzył, że wró ci do zdro -
wia i bę dzie mógł kon ty nu ować pra cę. Zmarł 23 paź dzier ni -
ka 2007 ro ku.

Dla nas, któ rzy Go zna li śmy, po zo sta nie w pa mię ci ja ko wspa -
nia ły czło wiek o wiel kim po czu ciu hu mo ru, zna ko mi ty fa cho wiec,
świet ny or ga ni za tor i po pu la ry za tor wie dzy o bhp, ale na de wszyst -
ko ja ko ser decz ny przy ja ciel. Ta kim Cię Ka ziu bę dzie my pa mię -
ta li. Zaw sze.

Krzysz tof Dut kie wicz

Z ża łob nej kar ty

Ja n Ma ka ru k
24 mar ca po że gna li śmy Ja na Ma ka ru ka, dłu go let nie go pra cow -

ni ka in spek cji pra cy i do bre go ko le gę. Zmarł 22 mar ca 2009 r.
w wie ku 73 lat.

Był ab sol wen tem Wy ższej Szko ły Rol ni czej w Po zna niu, inż.
le śni kiem. Pra cę za wo do wą roz po czął w kwiet niu 1958 r. w La -
sach Pań stwo wych. Prze szedł wszyst kie szcze ble od ad iunk ta
do nad le śni cze go.

Od paź dzier ni ka 1972 r. był peł no moc ni kiem ds. two rze nia gmin,
na stęp nie do wrze śnia 1975 r. na czel ni kiem gmi ny Pla te rów.

Z in spek cją pra cy zwią zał się we wrze śniu 1975 r. Mia no wa -
ny Wo je wódz kim In spek to rem Pra cy peł nił tę funk cję do koń ca
grud nia 1980 r. (in spek cja pra cy funk cjo no wa ła wów czas w ra -
mach CRZZ). Po re for mie na szej in sty tu cji zo stał star szym in -
spek to rem pra cy. Od grud nia 1984 r. ob jął sta no wi sko Na czel -
ni ka Wy dzia łu Wo je wódz kie go In spek cji Pra cy w Ło mży, był więc

pierw szą oso bą kie ru ją cą od dzia łem ło mżyń skim bia ło stoc kie -
go okrę gu PIP.

W mar cu 1991 r. z po wo du po gar sza ją ce go się sta nu zdro wia
za koń czył pra cę na peł nym eta cie, do koń ca mar ca 1992 r. pra -
co wał na pół eta tu, po czym prze szedł na eme ry tu rę.

Przez ca ły okres pra cy za wo do wej, ja ko nad le śni czy oraz in -
spek tor pra cy po dej mo wał sku tecz ne dzia ła nia na rzecz trwa łej
po pra wy wa run ków pra cy w le śnic twie i prze my śle drzew nym.
Do brze wy peł niał trud ne i od po wie dzial ne obo wiąz ki in spek to -
ra pra cy. Był życz li wy i ko le żeń ski, po ma gał młod szym ko le gom,
czę sto pod trzy mu jąc ich na du chu. Spo koj ny i po god ny, był opar -
ciem wszyst kich pra cow ni ków ło mżyń skie go od dzia łu.

Za su mien ną pra cę wie lo krot nie był ho no ro wa ny od zna cze -
nia mi pań stwo wy mi i re sor to wy mi.

Jesz cze w stycz niu br. uczest ni czył w spo tka niu eme ry tów z kie -
row nic twem OIP. Od szedł na gle.

Bę dzie my Go pa mię tać ja ko czło wie ka cie płe go, przy ja zne -
go wszyst kim.

Pra cow ni cy OIP w Bia łym sto ku



W ca łym pro ce sie bu do wa nia świa ta,
pro ble my czło wie ka i pra cy są ze so bą ści -
śle zwią za ne – sta no wią sta ły ele ment skła -
do wy ży cia spo łecz ne go.

Od po cząt ku ist nie nia ludz ko ści, pra ca
sta no wi ła pod sta wo wy wy miar by to wa nia
czło wie ka na zie mi. Prze ko na nie o tym Ko -
ściół czer pie już z pierw szych za pi sów sta -
ro te sta men to wej Księ gi Ro dza ju. Bo że po -
le ce nie „czyń cie so bie zie mię pod da ną”
(Rdz 1,28), sta wia czło wie ka na pierw szym
miej scu wśród istot ży ją cych i czy ni go pod -
mio tem pra cy, po przez któ rą zmie nia on
rze czy wi stość we dług wła snych uzdol nień
i pla nów. Re ali zu je przez to swo je czło wie -
czeń stwo i urze czy wist nia sie bie.

We dług na ucza nia Ja na Paw ła II, pra ca
jest po wo ła niem otrzy ma nym przez czło -
wie ka od Stwór cy. To wła śnie ona od ró żnia
lu dzi od in nych Bo żych stwo rzeń, „któ rych
dzia łal no ści zwią za nej z utrzy ma niem ży -
cia nie mo żna na zy wać pra cą – tyl ko
czło wiek jest do niej zdol ny i tyl ko czło wiek
ją wy ko nu je... Mo żna po wie dzieć, że czło -
wiek ży je w kon tek ście pra cy, któ ra no si
na so bie szcze gól ne zna mię czło wie ka
i czło wie czeń stwa” (en cy kli ka La bo rem
exer cens).

Oso ba ludz ka na da je ka żdej pra cy okre -
ślo ną for mę tj. jej isto tę, treść, te mat, war -
tość. Czło wiek jest naj wy ższą mia rą pra -
cy i jej god no ścią, a ta kże jej po cząt kiem
i ce lem. Ni gdy nie mo że być spro wa dzo -
ny do na rzę dzia pro duk cji lub na rzę dzia
spo łecz no ści prze my sło wej.

Pod miot pra cy – czło wiek, jest za wsze
ten sam i pra ca jest jed na – jed na i za ka -
żdym ra zem nie po wta rzal na. Jed na kże
z uwa gi na jej ukie run ko wa nie wy stę pu je
wie le ró żnych prac. Tę ró żno rod ność
przy no si nam roz wój cy wi li za cji i tech ni -
ki. Jed ne pra ce za ni ka ją, a in ne po wsta ją.

Tak więc pra ca sta no wi naj istot niej szy
klucz do ca łej kwe stii spo łecz nej. Przy pi -
su je się jej co raz to wy ższe zna cze nie i za -
da nia w ob li czu czło wie ka, ro dzi ny, spo łe -
czeń stwa, na ro du i ludz ko ści.

Pra ca a prze pi sy

Aby czło wiek mógł wy ko ny wać swo ją
pra cę – w spo sób gwa ran tu ją cy za cho wa -
nie je go god no ści i pod mio to wo ści – wła -
dze państw i przed sta wi cie le na ro dów uję -

ły pro ble my pra cow ni cze w for mie okre -
ślo nych praw.

Pra wa czło wie ka w dzie dzi nie pra cy są
wie lo ra kie. Wy ni ka ją one nie tyl ko z roz -
wią zań praw nych da ne go pań stwa, ale
ta kże z norm pra wa mię dzy na ro do we go za -
ak cep to wa ne go przez rzą dy więk szo ści
państw.

Pod sta wo we za sa dy praw pra cow ni -
czych w Pol sce za war te zo sta ły w roz dzia -
le II Kon sty tu cji RP oraz w roz dzia -
le II Ko dek su pra cy. Sta no wią one mię dzy
in ny mi, że: ist nie je wol ność two rze nia
związ ków za wo do wych; pra ca znaj du je
się pod szcze gól ną ochro ną RP, a pań stwo
spra wu je nad zór nad wa run ka mi wy ko ny -
wa nia pra cy; ka żdy ma pra wo do swo bod -
nie wy bra nej pra cy; pań stwo okre śla mi -
ni mal ną wy so kość wy na gro dze nia za pra -
cę; wła dza pu blicz na pro wa dzi po li ty kę
zmie rza ją cą do peł ne go, pro duk tyw ne go
za trud nie nia po przez re ali zo wa nie pro gra -
mów zwal cza nia bez ro bo cia; ka żdy ma pra -
wo do bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run -
ków pra cy; pra cow nik ma pra wo do dni wol -
nych od pra cy i urlo pów wy po czyn ko -
wych itp.

Po dru giej woj nie świa to wej ogło szo no
aż 75 ró żne go ro dza ju do ku men tów uni -
wer sal nych i re gio nal nych po sia da ją cych
moc praw ną oraz licz ne de kla ra cje w dzie -
dzi nie praw lu dzi pra cy. Przy kła do wo są to:
Po wszech na De kla ra cja Praw Czło wie ka
(1948), Pakt Praw Oby wa tel skich i Po li tycz -
nych oraz Pakt Praw Go spo dar czych,
Spo łecz nych i Kul tu ral nych (1966), Eu ro -
pej ska Kon wen cja Praw Czło wie ka (1950).
Eu ro pej ska Kar ta Spo łecz na (1961), Ame -
ry kań ska Kon wen cja Praw Czło wie ka
(1969), Afry kań ska Kar ta Praw Czło wie -
ka i Na ro dów (1981).

Naj wa żniej szym z wy mie nio nych wy żej
do ku men tów jest Po wszech na De kla ra cja
Praw Czło wie ka przy ję ta przez Zgro ma -
dze nie Ogól ne Or ga ni za cji Na ro dów Zjed -
no czo nych 10 grud nia 1948 r. De kla ra cja
ta w swych po sta no wie niach wska zu je
mię dzy in ny mi na na stę pu ją ce pra wa
w dzie dzi nie pra cy: pra wo do pra cy, pra -
wo do swo bod ne go wy bo ru miej sca pra -
cy, do od po wied nich i za do wa la ją cych wa -
run ków pra cy oraz do ochro ny przed bez -
ro bo ciem, pra wo do rów nej pła cy za rów -
ną pra cę, pra wo do od po wied nie go i za -

do wa la ją ce go wy na gro dze nia, za pew nia -
ją ce go ro bot ni ko wi i je go ro dzi nie eg zy -
sten cję od po wia da ją cą god no ści ludz kiej
i uzu peł nia ne go w ra zie po trze by in ny mi
środ ka mi po mo cy spo łecz nej, pra wo
do two rze nia związ ków za wo do wych,
do wy po czyn ku, włą cza jąc w to roz sąd ne
ogra ni cze nie go dzin pra cy i okre so we płat -
ne urlo py.

Z na uki spo łecz nej 
Ko ścio ła

God ne i zna czą ce miej sce w pro ble ma -
ty ce pra cow ni czej zaj mu je na uka spo -
łecz na Ko ścio ła wy ra żo na w ró żne go ro dza -
ju do ku men tach i wy po wie dziach au to ry -
te tów Ko ścio ła. Idzie ona zde cy do wa nie da -
lej niż na sze ro dzi me pra wo, a ta kże pra -
wo mię dzy na ro do we.

Wa żny mi do ku men ta mi Ko ścio ła ka to -
lic kie go, w któ rych za war te są sta no wi ska
w kwe stiach ro bot ni czych to mię dzy in ny -
mi En cy kli ki pa pie skie: Le ona XIII – Re -
rum no va rum (1891), Piu sa XI – Qu dra ge -
si mo an no (1931), Ja na XXIII – Pa cem in
ter ris (1963), Ja na Paw ła II: La bo rem exer -
cens (1981), Sot ti ci tu do rei so cia lis (1987),
Cen te si mus an nus (1991) oraz do ku men -
ty Ko ścio ła (So bo ru Wa ty kań skie go II):
Gau dium et spes i Di gni ta tis hu ma nae
(1965), a ta kże do ku ment Pa pie skiej Ko -
mi sji Iu sti tia et Pax – Ko ściół i Pra wa Czło -
wie ka (1975).

W na uce spo łecz nej Ko ścio ła naj czę ściej
wy mie nia ne są pra wa do pra cy, spra wie -
dli wej pła cy, wła sno ści, wy po czyn ku, opie -
ki le kar skiej, miesz ka nia, sto wa rzy sza nia
się. W na uce tej pra wa czło wie ka uj mo wa -
ne są in te gral nie. Wska zu je się na to, że
są one współ za le żne. Za ich jed no ścią prze -
ma wia ich pod sta wa, czy li god ność oso by
ludz kiej, któ ra jest nie po dziel na.

Pra wa lu dzi pra cy 
w Pol sce

Jed ną z pod sta wo wych kon se kwen cji de -
mo kra ty za cji i pry wa ty za cji go spo dar ki jest
ro sną ce zró żni co wa nie spo łecz ne. Je go ne -
ga tyw nym skut kiem – szcze gól nie na ryn -
ku pra cy – jest wy stę po wa nie bez ro bo cia.
Do ty ka ono przede wszyst kim ro bot ni ków.
To oni są gru pą, któ ra naj sil niej od czu wa
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Roz wa ża nia

Pro ble my świa ta pra cy w na ucza niu Ko ścio ła (1)



nie pew ność za trud nie nia. Po nad po ło wa tej
gru py spo łecz nej ma ni ższy od mi ni mum
so cjal ne go do chód na oso bę w ro dzi nie. Co
wię cej ro bot ni cy też naj bar dziej od czu li
zmia ny na spo łecz nej dra bi nie pre sti żu
– z si ły, któ rą ko mu ni ści sła wi li i któ rej jed -
no cze śnie naj bar dziej się oba wia li, sta li się
dla wie lu po li ty ków prze szko dą na dro dze
do re form.

Naj wy ższą ce nę za wpro wa dze nie go spo -
dar ki ryn ko wej pła cą ro bot ni cy nie wy kwa -
li fi ko wa ni, rol ni cy i w dal szej ko lej no ści ro -
bot ni cy wy kwa li fi ko wa ni. Na to miast be ne -
fi cjen ta mi prze mian są – we dług ba dań spo -
łecz nych – in te li gen cja, ka dra kie row ni cza
i wła ści cie le firm pry wat nych.

Bez ro bo cie jest po wa żnym pro ble mem
spo łecz nym i eko no micz nym, o wie lu ne -
ga tyw nych kon se kwen cjach dla go spo -
dar ki, ja ko ca ło ści i dla bez ro bot nych
osób. Ozna cza ono nie tyl ko nie wy ko rzy -
sta nie czę ści si ły ro bo czej i ni ższą pro duk -
cję w go spo dar ce, ale ta kże po gor sze nie
po zio mu ży cia bez ro bot nych oraz ich ro -
dzin. Na ko niec 2008 r. bez ro bot ni – za re -
je stro wa ni w urzę dach pra cy – sta no wi li
nie co po nad 10% lud no ści ak tyw nej za wo -
do wo (1 mi lion 700 ty się cy osób).

W en cy kli ce La bo rem exer cens Jan
Pa weł II stwier dza: „Za da niem tych in stan -
cji (czy taj in sty tu cji pań stwo wych), któ re
obej mu je się tu na zwą po śred nie go pra co -
daw cy, jest prze ciw dzia łać bez ro bo ciu,
któ re jest w ka żdym wy pad ku ja kimś
złem, a przy pew nych roz mia rach mo że
stać się praw dzi wą klę ską spo łecz ną”.
Z ob ser wa cji na sze go ży cia spo łecz ne go
i go spo dar cze go mo żna do strzec, że za bie -
gi władz pań stwo wych nie za wsze idą
w do brym kie run ku.

W dal szej czę ści tej en cy kli ki Jan Pa -
weł II pi sze: „Obo wią zek świad czeń na ko -
rzyść bez ro bot nych, czy li obo wią zek wy pła -
ca nia za sił ków nie zbęd nych dla utrzy ma -
nia nie za trud nio nych pra cow ni ków oraz ich
ro dzin, jest po win no ścią wy ni ka ją cą z naj -
bar dziej pod sta wo wej za sa dy po rząd ku
mo ral ne go w tej dzie dzi nie – to zna czy z za -
sa dy po wszech ne go uży wa nia dóbr, al bo
jesz cze ina czej i po pro stu: z pra wa do ży -
cia i utrzy ma nia”.

Pra wo do za sił ku dla bez ro bot nych ob -
wa ro wa ne zo sta ło licz ny mi ogra ni cze nia -
mi w ta ki spo sób, aby mak sy mal nie uszczu -
plić licz bę upraw nio nych do je go otrzy ma -
nia. Po nad to wy pła ca ne kwo ty są staw ka -
mi nie da ją cy mi mo żli wo ści bio lo gicz ne go
prze trwa nia upraw nio ne go do za sił ku i je -
go ro dzi ny. W obec nym 2009 r. wy no szą
one śred nio 532 zł, co sta no wi nie ca łe 42%

obo wią zu ją ce go mi ni mal ne go wy na gro -
dze nia (od 1 stycz nia 2009 r. – 1276 zł).

Nie spra wie dli wość 
w sto sun kach pra cy

Wśród znacz nej licz by na ru szeń pra wa
pra cy są ta kie, któ re nie po ko ją nie ze
wzglę du na ich aspekt for mal no -praw ny, ale
z uwa gi na do tkli we skut ki spo łecz ne. Nic
tak nie bul wer su je spo łe czeń stwa, jak
nie spra wie dli wość w sto sun kach pra cy,
szcze gól nie, je śli do ty czy ona spraw by to -
wych pra cow ni ków. Ka żdy wy ko nu ją cy
pra cę pra gnie otrzy mać na le żną mu za pła -
tę w usta lo nym ter mi nie i w wy ma ga nej
wy so ko ści. Prze ma wia za tym wy móg
spra wie dli wo ści spo łecz nej. Jest to nie tyl -
ko pro blem praw ny, ale i mo ral ny. W tym
wzglę dzie ra por ty Pań stwo wej In spek cji
Pra cy bi ją na alarm. Ła ma nie pod sta wo -

wych praw pra cow ni czych w za kre sie wy -
pła ty na le żnych pra cow ni kom świad czeń
bu dzi uza sad nio ny sprze ciw.

Co ro ku wy da je się oko ło 10 tys. de cy -
zji na ka zu ją cych wy pła tę dla śred nio 100
tys. pra cow ni ków wy na gro dze nia za pra -
cę lub in nych świad czeń wy ni ka ją cych ze
sto sun ku pra cy. Kwo to wo wy no si to śred -
nio oko ło 90 mln. zło tych. Jed no cze śnie co
ro ku eg ze kwu je się od pra co daw ców po -
wy ższe na le żno ści w gra ni cach od 200
do 300 mi lio nów zło tych (re ali zo wa nie de -
cy zji z po przed nich lat). Są to świad cze nia

pie nię żne zwią za ne z nie wy pła co nym
w na le żnej wy so ko ści i w usta lo nym ter -
mi nie wy na gro dze niem za pra cę oraz in -
nych po chod nych świad czeń. Jak ne ga tyw -
nie rzu tu je to na co dzien ne funk cjo no wa -
nie wie lu pol skich ro dzin i ich ma te rial ne
bez pie czeń stwo nie trze ba ni ko go prze ko -
ny wać.

Przy czy ną na ru sze nia prze pi sów o wy -
na gro dze niach był, w więk szo ści przy -
pad ków, brak środ ków fi nan so wych, a w po -
zo sta łych: al bo brak wo li pra co daw cy, al -
bo nie zna jo mość obo wią zu ją cych prze pi -
sów.

Jak do pro ble mów tych od no si się na -
uka spo łecz na Ko ścio ła:

– Jan Pa weł II w en cy kli ce La bo rem
exer cens pi sze: „Nie ma w obec nym kon -
tek ście in ne go wa żniej sze go spo so bu
urze czy wist nia nia spra wie dli wo ści w sto -
sun kach pra co daw ca -pra cow nik, jak wła -
śnie ten: za pła ta za pra cę... Sto su nek po -
mię dzy pra co daw cą a pra cow ni kiem roz -
wią zu je się na za sa dzie sa la ria tu – czy li po -
przez od po wied nie wy na gro dze nie wy ko -
ny wa nej pra cy”,

– w en cy kli ce Cen te si mus an nus Jan Pa -
weł II stwier dził: „pła ca mu si wy star czyć
ro bot ni ko wi na utrzy ma nie sie bie i swo jej
ro dzi ny”,

– Le on XIII w en cy kli ce Re rum no va rum
na pi sał: „Spo łe czeń stwo i pań stwo win ny po -
nad to gwa ran to wać ta ki po ziom za rob -
ków, by wy star czy ły na utrzy ma nie pra cow -
ni ka i je go ro dzi ny, a ta kże po zwa la ły
na gro ma dze nie pew nych oszczęd no ści”,

– Kar ta Praw Ro dzi ny (Sy nod Bi sku pów
– Rzym 1980 r.) stwier dza: „Wy na gro dze -
nie za pra cę win no być wy star cza ją ce do za -
ło że nia i god ne go utrzy ma nia ro dzi ny,
czy to dzię ki od po wied niej pła cy okre ślo -
nej ja ko pła ca ro dzin na, czy też dzię ki in -
nym środ kom spo łecz nym, jak za sił ki ro -
dzin ne, bądź wy na gro dze nie pra cy do mo -
wej jed ne go z ro dzi ców: po win no ono być
ta kie, aby mat ka nie by ła zmu szo na do pra -
cy po za do mem ze szko dą dla ro dzi ny,
a zwłasz cza wy cho wa nia dzie ci”,

– w Ewan ge lii Św. Ma te usza za pi sa no:
„Wart jest bo wiem ro bot nik swej stra wy
(czy taj: za pła ty),

– w Pierw szym Li ście do Ko ryn tian Św.
Pa weł na pi sał: „ka żdy ma pra wo do za pła -
ty za swo ją pra cę”.

Na sza rze czy wi stość spo łecz na w oma -
wia nym przed mio cie w wie lu przy pad kach
nie przy sta je do wy mie nio nych wy żej sta -
no wisk i de kla ra cji Ko ścio ła.

Hen ryk Bu cho wicz
OIP Kielce
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Bez pra wie 
znaj dzie fi nał 

w pro ku ra tu rze
Z trud nym przy pad kiem kon se kwent -

ne go bra ku wy obraź ni i per ma nent ne go
na ru sza nia pra wa spo tka li się in spek to -
rzy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Rze szo wie w jed nym z za kła dów bra -
nży drzew nej. W ob li czu wie lu nie pra wi -
dło wo ści, któ rych pra co daw ca nie usu wał,
skie ro wa li do pro ku ra tu ry za wia do mie nie
o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa
z art. 220 § 1 k. k., po le ga ją ce go na na -
ra że niu pra cow ni ków na bez po śred nie
nie bez pie czeń stwo utra ty ży cia al bo cię -
żkie go uszczerb ku na zdro wiu w za kła dzie
sto lar skim z sie dzi bą w P. 

Pra co daw ca pro wa dził dzia łal ność
zwią za ną z pro duk cją tru mien. Przez
ostat ni rok in spek to rzy pra cy prze pro -
wa dzi li w je go za kła dzie czte ry kon tro -
le do ty czą ce prze strze ga nia prze pi sów
pra wa pra cy. 

W po miesz cze niach pra cy stwier dzi -
li brak roz wią zań tech nicz nych za pew -
nia ją cych her me ty za cję pro ce sów tech -
no lo gicz nych, szcze gól nie w za kre sie za -
po bie ga nia za py le niu we wnątrz po -
miesz czeń. Pod czas kon tro li od no to -
wa li licz ne nie pra wi dło wo ści w za kre sie

mi ni mal ne go wy po sa że nia za in sta lo wa -
nych tam ma szyn i urzą dzeń do ob rób -
ki drew na, m. in.: brak wy ma ga nych ukła -
dów ste ro wa nia i wy łą cza nia awa ryj ne -
go oraz brak wy ma ga nych osłon ele men -
tów ru cho mych fre zar ki dol now rze cio -
no wej -Eu ro pa 340, fre zar ki po zio mej, pi -
lar ki tar czo wej, stru gar ko -wy rów niar ki
SW -40, stru gar ki, pi lar ki tar czo wej,
wier tar ki słu po wej. Pra co daw ca nie za -
pew nił po nad to wy ko ny wa nia za dań
słu żby bhp w za kła dzie. 

W bu dyn ku pro duk cyj nym jed ne go
z dwóch od dzia łów za kła du za rów no w je -
go czę ści ma szy no wej, jak i w szli fier ni
i ma lar ni wy so kość użyt ko wa od pod ło -
gi do pod su fit ki wy no si ła 2,9 m za -
miast wy ma ga nych 3,3 m. W po miesz -
cze niach pro wa dzo na by ły ob rób ka
drew na po wo du ją ca wy stę po wa nie czyn -
ni ków szko dli wych dla zdro wia. 

Stwier dzo no m. in.: 
● zły stan tech nicz ny użyt ko wa nych

bu dyn ków pro duk cyj nych i tech nicz -
nych. Na ca łym te re nie przy bu dyn kach
pa no wał nie po rzą dek i ba ła gan. Skła do -
wa no w ró żnych miej scach luź no zrzu -
co ny, opar ty o ma szy ny pro duk cyj ne lub
ścia ny bu dyn ku ma te riał do pro duk cji,
go to we pod ze spo ły i od pa dy. Ma te riał
ten ogra ni czał swo bod ny do stęp do ma -
szyn i dróg ko mu ni ka cyj nych; 

● nad ma szy na mi nie za sto so wa no
oka pów od cią go wych. W ca łym po miesz -

cze niu szli fier ni w po wie trzu uno sił się
pył ob ra bia ne go drew na. Na pod ło dze
i na urzą dze niach (wen ty la tor, szli fier -
ki, sto ja ki) znaj do wa ła się war stwa py -
łu drzew ne go, co jed no znacz nie wska -
zy wa ło na nie sku tecz ność wen ty la cji; 

● w za kła dzie nie prze pro wa dzo no
po mia rów i ba dań czyn ni ków szko dli -
wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy; 

● w ma lar ni, gdzie znaj do wa ła się ka -
bi na la kier ni cza, prze cho wy wa no w ilo -
ściach prze kra cza ją cych dzien ne zu ży cie,
ma te ria ły la kier ni cze ni tro i po lie stro we
o ce chach: ła two pal ny i wy so ce ła two pal -
ny oraz o dzia ła niu szko dli wym. W po -
miesz cze niu przy ma te ria łach ma lar -
skich znaj do wa ły się rów nież śmie ci i od -
pa dy. Przy wej ściu do ka bi ny la kier ni czej
nie ozna ko wa no stref wy bu cho wo ści; 

● w po miesz cze niu do sy cha nia wy -
ro bów – su szar ni nie za in sta lo wa no in -
sta la cji od cią go wej; 

● czte rech pra cow ni ków wy ko nu ją -
cych pra cę w po miesz cze niu szli fier ni
i ma lar ni nie otrzy ma ło od pra co daw cy
odzie ży i obu wia ro bo cze go. 

W wy ni ku kon tro li in spek to rzy pra cy
wy da li ogó łem 32 de cy zje na ka zo we,
w tym de cy zje pod le ga ją ce na tych mia -
sto we mu wy ko na niu, wy stą pie nie za wie -
ra ją ce 9 wnio sków oraz 2 man da ty
na kwo tę 4000 zł. i wnio sek o uka ra nie
do są du grodz kie go. Po nad to okrę go wy
in spek tor pra cy w Rze szo wie na ka zał za -
prze sta nie dzia łal no ści od dzia łu za kła du
drzew ne go zlo ka li zo wa ne go w miej sco -
wo ści S. 

Ko lej ne kon tro le prze pro wa dzo ne
w grud niu 2008 r. i lu tym 2009 r. w za -
kła dzie wy ka za ły, iż pra co daw ca nie
wy ko nał wy da nych przez in spek to rów de -
cy zji na ka zo wych (oprócz jed nej). Nie
wy ko na no rów nież de cy zji okrę go we go
in spek to ra pra cy, do ty czą cej za prze -
sta nia dzia łal no ści w S. Zo sta ło wsz czę -
te po stę po wa nie eg ze ku cyj ne po uprzed -
nio kie ro wa nych upo mnie niach, a in spek -
to rzy za wia do mi li pro ku ra tu rę o za ist nia -
łej sy tu acji.

Pod
inspektorską

lupą
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

20.00.02 Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ka sy Rol -
ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go z dnia 11
mar ca 2009 r. w spra wie wy so ko ści skład ki
na ubez pie cze nie wy pad ko we, cho ro bo we i ma -
cie rzyń skie w II kwar ta le 2009 r. // Mo ni tor Pol -
ski. – 2009, nr 16, poz. 202.

21.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej z dnia 24 mar ca 2009 r. zmie nia ją -
ce roz po rzą dze nie w spra wie wy so ko ści mi ni -
mal nych sta wek wy na gro dze nia za sad ni cze go
na uczy cie li, ogól nych wa run ków przy zna wa nia
do dat ków do wy na gro dze nia za sad ni cze go oraz
wy na gra dza nia za pra cę w dniu wol nym od pra -
cy // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 52, poz. 422.

21.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej z dnia 24 mar ca 2009 r. zmie nia ją -
ce roz po rzą dze nie w spra wie wy na gra dza nia na -
uczy cie li za trud nio nych w pu blicz nych szko łach
i szkol nych punk tach kon sul ta cyj nych
przy przed sta wi ciel stwach dy plo ma tycz nych,
urzę dach kon su lar nych i przed sta wi ciel stwach
woj sko wych Rze czy po spo li tej Pol skiej // Dzien -
nik Ustaw. – 2009, nr 52, poz. 423.

00.00.21 Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra -
struk tu ry z dnia 12 mar ca 2009 r. zmie nia ją ce
roz po rzą dze nie w spra wie wa run ków tech -
nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki
i ich usy tu owa nie // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 56, poz. 461.

21.03.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wy ższe go z dnia 4 mar ca 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie spo so -
bu usta la nia wy na gro dze nia za urlop wy po czyn -
ko wy oraz ekwi wa len tu pie nię żne go za okres
nie wy ko rzy sta ne go urlo pu wy po czyn ko we go na -
uczy cie li aka de mic kich // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 44, poz. 357.

21.03.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wy ższe go z dnia 18 mar ca 2009
r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run -
ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra cow -
ni ków za trud nio nych w uczel ni pu blicz nej //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 51, poz. 406.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 6 mar ca 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run -

ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra cow -
ni ków za trud nio nych w nie któ rych jed nost kach
pań stwo wej sfe ry bu dże to wej // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 43, poz. 348.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 9 mar ca 2009 r.
w spra wie spo so bu usta la nia prze cięt nej licz -
by za trud nio nych w ce lu na li cza nia od pi su
na za kła do wy fun dusz świad czeń so cjal nych //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 43, poz. 349.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 16 mar ca 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie ró żni co -
wa nia sto py pro cen to wej skład ki na ubez pie cze -
nie spo łecz ne z ty tu łu wy pad ków przy pra cy
i cho rób za wo do wych w za le żno ści od za gro żeń
za wo do wych i ich skut ków // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 43, poz. 350

21.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 17 mar ca 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run -
ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra cow -
ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi, za trud nio -
nych w szko łach i pla ców kach oświa to wych pro -
wa dzo nych przez or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej
oraz w nie któ rych in nych jed nost kach or ga ni -
za cyj nych // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 51,
poz. 407.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 17 mar ca 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run -
ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla nie któ -
rych pra cow ni ków cy wil nych wię zien nic twa //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 51, poz. 408.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 17 mar ca 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run -
ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra cow -
ni ków za trud nio nych w Cen trum Unij nych
Pro jek tów Trans por to wych, w Biu rze Ob słu gi
Trans por tu Mię dzy na ro do we go oraz pań stwo -
wych jed nost kach sfe ry bu dże to wej dzia ła ją cych
w za kre sie bu dow nic twa, go spo dar ki prze -
strzen nej i miesz ka nio wej // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 51, poz. 409.

26.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 17 mar ca 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run -
ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra cow -

ni ków za trud nio nych w nie któ rych jed nost kach
or ga ni za cyj nych sfe ry bu dże to wej re sor tu
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji // Dzien -
nik Ustaw. – 2009, nr 51, poz. 410.

17.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po -
li ty ki Spo łecz nej z dnia 17 mar ca 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run -
ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra cow -
ni ków za trud nio nych w nie któ rych jed nost kach
sfe ry bu dże to wej dzia ła ją cych w ochro nie zdro -
wia // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 51, poz. 411.

20.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 17 mar ca 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run -
ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra cow -
ni ków za trud nio nych w pań stwo wych jed nost -
kach sfe ry bu dże to wej dzia ła ją cych w za kre sie
rol nic twa // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 51,
poz. 412.

00.00.02 00.00.19 Roz po rzą dze nie Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 17 mar ca 2009
r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run -
ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra cow -
ni ków za trud nio nych w pań stwo wych jed nost -
kach sfe ry bu dże to wej dzia ła ją cych w za kre sie
śro do wi ska // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 51,
poz. 413.

21.04.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 17 mar ca 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie za sad wy -
na gra dza nia pra cow ni ków pla có wek na uko -
wych, po moc ni czych pla có wek na uko wych i in -
nych jed no stek or ga ni za cyj nych Pol skiej Aka -
de mii Na uk // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 51,
poz. 414.

00.00.02 00.00.47 Roz po rzą dze nie Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 17 mar ca 2009
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W jed nym z go spo darstw szkół kar sko -sa dow ni czych na te re -
nie wo je wódz twa lu bel skie go w mar cu br. do szło do tra gicz ne -
go w skut kach wy pad ku przy pra cy. Śmierć po nio sła wów czas 60-
let nia ko bie ta za trud nio na przez wła ści cie la go spo dar stwa
na pod sta wie tzw. ust nej umo wy są siedz kiej – od rob ku.

Prze pro wa dza jąc czyn no ści kon tro l ne in spek tor pra cy z OIP
w Lu bli nie usta lił, że po szko do wa na w chwi li wy pad ku wy ko ny -
wa ła pra ce po moc ni cze przy wy ko py wa niu sa dzo nek drze wek owo -
co wych. Wła ści ciel go spo dar stwa ja dąc cią gni kiem rol ni czym wy -
ko py wał drzew ka przy po mo cy wy ory wa cza szkół kar skie go, na -
pę dza ne go wa łem prze ka za nia mo cy przez cią gnik. Dwóch mę -
żczyzn idąc bez po śred nio za cią gni kiem wyj mo wa ło wy ora ne
drzew ka z zie mi po da jąc je po dą ża ją cym za ni mi ko bie tom, któ -
re na stęp nie ukła da ły je w od po wied ni spo sób na zie mi.

Uży wa ny wów czas wy ory wacz wy ko na ny był przez wła ści cie -
la we wła snym za kre sie. Użyt ko wa no go oko ło dzie się ciu lat
przy te go ty pu pra cach. Bę dą cy ele men tem urzą dze nia wy trzą -

sacz zie mi na pę dza ły trzy ob ra ca ją ce się, zblo ko wa ne wał ki prze -
ka za nia mo cy bez po śred nio z cią gni ka. Nie by ły one za bez pie -
czo ne trwa łą osło ną przed mo żli wo ścią po chwy ce nia zbli ża ją cych
się przed mio tów.

Z re la cji wła ści cie la go spo dar stwa wy ni ka, że wy pa dek wy da -
rzył się w chwi li, gdy za trzy mał on cią gnik i wy łą czył na pęd. W tym
sa mym mo men cie po szko do wa na z nie usta lo nych po wo dów po -
de szła do wy trzą sa cza i ob ra ca ją cy się jesz cze si łą roz pę du wał
koń co wy po chwy cił ją za ubra nie i na wi nął na sie bie. W wy ni ku
do zna nych ob ra żeń ko bie ta po nio sła śmierć na miej scu.

Prze pro wa dzo ne po stę po wa nie kon tro l ne in spek to ra pra cy wy -
ka za ło, że bez po śred nią przy czy ną te go zda rze nia by ło po chwy -
ce nie odzie ży ko bie ty przez nie osło nię ty wał prze ka za nia mo cy,
a na stęp nie zmia żdże nie jej cia ła. Na to miast po śred nią przy czy -
ną wy pad ku był brak osłon lub in nych trwa łych za bez pie czeń wa -

łu prze ka za nia mo cy oraz wał ków na pę dza ją cych wy trzą sacz zie -
mi wy ory wa cza szkół kar skie go.

Ana li zo wa ny wy pa dek jest po dob ny do zda rzeń za ist nia łych
w prze szło ści pod czas pro wa dze nia prac rol ni czych i sa dow ni czych
z za sto so wa niem sprzę tu me cha nicz ne go, któ rym ule ga ły oso by
świad czą ce pra cę na pod sta wie ró żnych form za trud nie nia. Za rów -
no w przed sta wio nym przy pad ku, jak i w in nych, by ły to naj czę -
ściej umo wy cy wil no -
praw ne bądź tzw. od -
rob ko we umo wy są -
siedz kie, przy któ rych
za trud nia ją cy nie są
wprost zo bo wią za ni
prze pi sa mi do od po -
wied nie go przy go to wa -
nia i prze szko le nia za -
trud nia nych osób w za -

kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Pro ku ra tu ra za bez pie czy -
ła ma szy nę i ba da oko licz no ści wy pad ku. Ma szy ny i urzą dze nia uży -
wa ne przy te go ro dza ju pra cach rol nych czę sto kroć wy ko na ne są
we wła snym za kre sie i nie po sia da ją wła ści wych osłon i za bez pie -
czeń czę ści ru cho mych i ob ra ca ją cych się. Stwa rza ją tym sa mym
bez po śred nie za gro że nie dla ży cia i zdro wia ob słu gu ją cych je osób.

Ze wzglę du na tra gicz ne skut ki wy pad ku, Okrę go wy In spek -
to rat Pra cy w Lu bli nie skie ro wał do or ga ni za cji zrze sza ją cych sa -
dow ni ków i szkół ka rzy oraz do za rzą du La sów Pań stwo wych pi -
smo z in for ma cją o oko licz no ściach i przy czy nach za ist nia łe go
zda rze nia, w ce lu za po zna nia z nim osób za trud nia nych do prac
sa dow ni czych oraz ewen tu al ne go wy ko rzy sta nia w dzia łal no ści
pro fi lak tycz nej i szko le nio wej.

Wie sła wa Ku now ska, Krzysz tof Su doł
OIP Lu blin

Śmier tel ne po chwy ce nie


