
Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy Nr 7-8 (317-318) 2009

Ukazuje się od 1929 roku



W numerze
3

4
8
9

10

12
14
16

20
22
23
24
27
30
32

O wy ko na niu bu dże tu 
i za gro że niu azbe stem

Wiadomości nie tylko z kraju

Zgodne stanowisko Rady

Kon fe ren cja pra so wa GIP
Krew na billboardzie

Ob rady Ra dy Ochro ny Pra cy
W trosce o poziom szkolenia

Na skrzy żo wa niu kul tur

EU RO NEW SY

No we obo wiąz ki in spek to rów
pra cy

Na fa li no wych prze pi sów

Gdy cu dzo ziem cy mó wią „NIE”

Stanowisko

Uwaga! Kamera na budowie!

Pomosty

Z wia trem i pod wiatr

Wakacje 2009

34
36

39

41
44
47
48

Dmu cha jąc na zim ne

XXI wiek nie dla wszyst kich
No we po dej ście do za gad nień bez -
pie czeń stwa ma szyn uczy ni ło pro du -
cen ta od po wie dzial nym
za wpro wa dze nie do ob ro tu ma szy ny
bez piecz nej, uwzględ nia ją cej osią -
gnię cia na uki i tech ni ki XXI wie ku.

Siat ki bez pie czeń stwa (część 1)
Wciąż jed nym z naj trud niej szych
pro ble mów do roz wią za nia jest pra -
wi dło wa or ga ni za cja prac na wy so -
ko ści. Po wo dów jak kil ka. Sa mi
bu dow lań cy naj czę ściej wska zu ją
na znacz ne kosz ty – za ku pu lub wy -
naj mu – i cza so chłon ność przy go to -
wa nia sta no wi ska pra cy,
a w związ ku z tym nie opła cal ność. 

Czy słoń ce, czy deszcz…

Okiem psy cho lo ga
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Bezmyślność przyczyną wypadku

16 No we obo wiąz ki in spek to rów pra cy
W ka ta lo gu de fi ni cji za war tych w usta wie o pro mo cji
za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy, naj istot niej -
sze zna cze nie – z punk tu wi dze nia prak ty ki kon tro l -
nej in spek to rów pra cy – ma no wa treść de fi ni cji
„in nej pra cy za rob ko wej” oraz „nie le gal ne go wy ko ny -
wa nia pra cy przez cu dzo ziem ców”, a spo śród no wo
wpro wa dzo nych – de fi ni cja „pod mio tu po wie rza ją ce -
go wy ko ny wa nie pra cy przez cu dzo ziem ca”. Projekt okładki:

agen cja Fa bry ka Ko mu ni ka cji
Spo łecz nej

Przed ło żo ne przez głów ne go in spek to ra
pra cy Ta de usza Ja na Za ją ca spra woz da nie
bu dże to we in spek cji pra cy za rok ubie gły zo -
sta ło po zy tyw nie oce nio ne za rów no przez
przed sta wi cie li Naj wy ższej Izby Kon tro li
i Biu ra Ana liz Sej mo wych, jak i po sła ko re -
fe ren ta Ja nu sza Kra so nia, wi ce prze wod ni -
czą ce go Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo -
wej. W gło so wa niu po sło wie za apro bo wa li je
jed no gło śnie.

Uwa ga na azbest!

Przy bli ża jąc pro ble ma ty kę za gro żeń po wo -
do wa nych przez wy ro by za wie ra ją ce azbest Ta -
de usz Jan Za jąc przy po mniał, że Pol ska ja ko
jed no z pierw szych państw już w 1997 r. wpro -
wa dzi ła za kaz sto so wa nia azbe stu. Od te go cza -
su na stę pu je je go suk ce syw ne usu wa nie
i uniesz ko dli wia nie, nie ste ty tem po te go pro -
ce su mi mo re ali za cji rzą do we go pro gra mu i ini -
cja tyw unij nych jest zbyt wol ne.

Tym cza sem wy ro by azbe sto we, „sta rze -
jąc się”, uwal nia ją do śro do wi ska włók na bę -
dą ce przy czy ną bar dzo groź nych cho rób
azbe sto za le żnych. Z ko lei pod czas usu wa -
nia ta kich wy ro bów po wsta je nie mniej
groź ny pył azbe sto wy, na dzia ła nie któ re go
na ra żo ne są za rów no oso by wy ko nu ją ce pra -
ce, jak i po stron ne. Z te go wzglę du nie zwy -
kle wa żna jest świa do mość za gro że nia
zdro wot ne go, po wo do wa ne go przez azbest,
u osób pro wa dzą cych ro bo ty zwią za ne z je -
go usu wa niem. Jak stwier dził szef Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy, wie dzę w tym za kre sie
pra cow ni cy po win ni na by wać pod czas wy -
so kiej ja ko ści szko leń w za kre sie bhp.
Istot ne jest rów nież za pew nie nie od po -
wied nich wa run ków tech nicz nych bez piecz -
ne go usu wa nia wy ro bów azbe sto wych oraz
wy po sa że nie pra cow ni ków w środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej.

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 Te re sa
Ca ba ła po in for mo wa ła, że w la tach 1990
– 2008 udział wszyst kich cho rób azbe sto za -
le żnych w sto sun ku do ogól nej licz by cho rób
za wo do wych wzrósł pra wie 8-krot nie. Ze
wzglę du na wa gę pro ble mu te ma ty kon tro -
l ne do ty czą ce za gro żeń wy ni ka ją cych z obec -
no ści azbe stu w śro do wi sku pra cy uj mo wa -
ne są w co rocz nych pro gra mach dzia ła nia PIP
od 1999 r. W la tach 2006-2008 in spek to rzy
pra cy prze pro wa dzi li ta kie kon tro le w 520 za -

kła dach pra cy. To wa rzy szy ły im dzia ła nia pre -
wen cyj ne i edu ka cyj ne.

Co wy ni ka z kon tro li?

Wy ni ki kon tro li pro wa dzo nych w 2008 ro -
ku wska zu ją, że po ziom nie pra wi dło wo ści
w sto sun ku do ro ku 2006 i 2007 nie tyl ko się
nie po pra wił, ale w wie lu sfe rach uległ po gor -
sze niu. Do ty czy to zwłasz cza po stę po wa nia
z od pa da mi, zna ko wa nia stref nie bez piecz -
nych czy spo rzą dza nia pla nu pra cy.

Kon tro le wy ka za ły, że po nad jed na pią ta pra -
co daw ców nie zgła sza ro bót zwią za nych z usu -
wa niem wy ro bów azbe sto wo–ce men to wych
z obiek tów bu dow la nych do or ga nu nad zo ru
bu dow la ne go i in spek cji pra cy. W co czwar tym
kon tro lo wa nym za kła dzie pra cow ni ków do pusz -
czo no do pra cy bez ba dań pro fi lak tycz nych oraz
nie pod da no szko le niu z za kre su bhp z uwzględ -
nie niem pra cy w na ra że niu na pył azbe stu.
W co szó stym – pra co daw cy i oso by kie ru ją -
ce pra cow ni ka mi nie zo sta li prze szko le ni
w dzie dzi nie bez piecz ne go użyt ko wa nia wy ro -
bów za wie ra ją cych azbest. Na gmin ną prak ty -
ką by ły za nie cha nia w do pa so wa niu ochron
ukła du od de cho we go dla ka żde go pra cow ni ka.

W 27 proc. kon tro lo wa nych za kła dów
nie prze pro wa dzo no oce ny ry zy ka na sta no -
wi skach pra cy, a w 34 proc. nie spo rzą dzo -
no przed przy stą pie niem do ro bót zwią za nych
z usu wa niem azbe stu pla nu pra cy, okre śla -
ją ce go jej me to dy oraz środ ki za po bie gaw cze
mi ni ma li zu ją ce ry zy ko za wo do we.

Za sto so wa ne przez in spek to rów pra cy
środ ki praw ne do pro wa dzi ły w kon tro lo wa nych
za kła dach do przy wró ce nia sta nu zgod ne go
z pra wem. W opi nii in spek cji pra cy – na co
zwró ci ła uwa gę Te re sa Ca ba ła – po żą da ne jest
m.in. stwo rze nie w ka żdym wo je wódz twie w ra -
mach Na ro do we go Pro gra mu Usu wa nia Azbe -
stu sie ci cer ty fi ko wa nych jed no stek szko le nio -
wych w za kre sie azbe stu dla pra co daw ców, a ta -
kże opra co wa nie i wy da nie w ra mach te go pro -
gra mu po rad ni ka do brych prak tyk usu wa nia
wy ro bów azbe sto wo -ce men to wych.

W dys ku sji po sło wie mó wi li o pro ble mach
z uty li za cją od pa dów azbe sto wych, wska zy wa -
li na po trze bę prze zna cza nia więk szych na kła -
dów fi nan so wych na usu wa nie wy ro bów z nie -
bez piecz ne go mi ne ra łu, ko niecz ność roz wi ja -
nia pro gra mów edu ka cyj nych po sze rza ją -
cych świa do mość za gro żeń nie sio nych przez
azbest. Po zy tyw nie od nie śli się też do wnio -

sko wa ne go przez PIP cer ty fi ko wa nia firm pro -
wa dzą cych szko le nia w dzie dzi nie bez piecz -
ne go po stę po wa nia z od pa da mi azbe sto wy mi.

Kry zys nie uspra wie dli wia 
bra ku pen sji

Ko mi sja za po zna ła się ta kże z in for ma cją
in spek cji pra cy o wy ni kach kon tro li w za kre -
sie prze strze ga nia prze pi sów do ty czą cych wy -
na gro dzeń i in nych świad czeń ze sto sun ku
pra cy. Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan
Za jąc pod kre ślił, że kon tro le tej pro ble ma -
ty ki sta no wią prio ry te to we za da nie w dzia -
łal no ści urzę du. Są od po wie dzią na spo łecz -
ne ocze ki wa nia w sfe rze na pra wy sto sun ków
pra cy i za ra zem słu żą re ali za cji nad rzęd ne -
go ce lu, ja kim jest ochro na pod sta wo wych
praw za gwa ran to wa nych pra cow ni kom w ko -
dek sie pra cy i usta wie kon sty tu cyj nej.

Z ko lei dy rek tor Te re sa Ca ba ła zwró ci ła
uwa gę, iż sys te ma tycz nie prze pro wa dza ne
przez in spek to rów pra cy kon tro le i sto so wa -
ne środ ki praw ne uświa da mia ją pra co daw com,
że na ru sza nie prze pi sów do ty czą cych wy pła -
ty wy na gro dzeń nie mo że być uspra wie dli wia -
ne sy tu acją na ryn ku pra cy. Ła ma nie pod sta -
wo we go pra wa pra cow ni cze go do pra wi dło wo
ob li czo ne go i ter mi no wo wy pła co ne go wy na -
gro dze nia za pra cę jest i na dal bę dzie su ro wo
ka ra ne przez in spek to rów PIP.

W przy ję tej przez Ko mi sję do Spraw
Kon tro li Pań stwo wej opi nii skie ro wa nej
do mi ni strów in fra struk tu ry oraz pra cy i po -
li ty ki spo łecz nej, od no szą cej się do su ge ro -
wa nej przez PIP no we li za cji prze pi su do ty -
czą ce go bhp przy wy ko ny wa niu ro bót dro go -
wych i mo sto wych, po sło wie wska za li na ko -
niecz ność zmian roz po rzą dze nia w tej spra -
wie mi ni strów ko mu ni ka cji oraz ad mi ni -
stra cji, go spo dar ki te re no wej i ochro ny śro -
do wi ska z 10 lu te go 1977 r. Jak stwier dzi li,
„prze pis wy ma ga zno we li zo wa nia w za kre sie
do sto so wa nia za war tych w nim za pi sów
do ak tu al nie sto so wa nych tech no lo gii w bu -
dow nic twie dro go wym (…), zwią za nych z po -
stę pem tech nicz nym i tech no lo gicz nym
oraz do sto so wa nia do obo wią zu ją cych wy mo -
gów za war tych w in nych prze pi sach bhp”.

W po sie dze niu, któ re mu prze wod ni czył
po seł Ar ka diusz Czar to ry ski, uczest ni czy li:
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian
Li wo i dy rek tor De par ta men tu Bu dże tu i Fi -
nan sów GIP Gra ży na Wit kow ska.  (D.D.)

O wy ko na niu bu dże tu i za gro że niu azbe stem
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Sej mo wa Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej na po sie dze niu 17 czerw ca br. w sie dzi bie par la -
men tu po zy tyw nie za opi nio wa ła wy ko na nie bu dże tu Pań stwo wej In spek cji Pra cy w 2008 r. Roz pa trzy -
ła rów nież in for ma cje PIP na te mat prze strze ga nia prze pi sów bhp pod czas usu wa nia wy ro bów
za wie ra ją cych azbest z obiek tów bu dow la nych i prze my sło wych oraz wy ni ków kon tro li w za kre sie
wy pła ty wy na gro dzeń i in nych świad czeń ze sto sun ku pra cy. Po sło wie przy ję li po nad to opi nię skie -
ro wa ną do mi ni strów in fra struk tu ry i pra cy w spra wie su ge ro wa nej przez PIP no we li za cji prze pi su do -
ty czą ce go bhp przy wy ko ny wa niu ro bót dro go wych i mo sto wych.



Kra ków Pol ska Or ga ni za cja Pra co daw ców Osób Nie peł no spraw -
nych 3 czerw ca br. już po raz trze ci zor ga ni zo wa ła w No wo huc kim Cen -
trum Kul tu ry gieł dę pra cy dla osób nie peł no spraw nych. W gieł dzie uczest -
ni czy li m.in. Ma ło pol ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej, Grodz ki i Wo je -
wódz ki Urząd Pra cy, Pań stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych, a ta kże Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kra ko wie. Ka żdy
z uczest ni ków zor ga ni zo wał swój punkt in for ma cyj ny. Na sta no wi sku PIP
in spek to rzy pra cy udzie la li po rad praw nych i tech nicz nych. Za in te re so -
wa nym udo stęp nia no rów nież licz ne wy daw nic twa pro mo cyj ne.

My śle ni ce W ce lu przy bli że nia pra co daw com prze pi sów usta wy
o Pań stwo wej In spek cji Pra cy, a ta kże re ali zo wa nych przez PIP pro -
gra mów pre wen cyj nych, a szcze gól nie kon kur sów dla pra co daw ców,
Sek cja Pro mo cji i Pre wen cji OIP w Kra ko wie zor ga ni zo wa ła 4 czerw -
ca br. szko le nie dla człon ków Izby Go spo dar czej Zie mi My śle nic kiej.
Mó wio no m.in. o kam pa nii ad re so wa nej do pra co daw ców za trud nia -
ją cych do 10 pra cow ni ków, za ty tu ło wa nej „Zdo bądź Dy plom PIP”. Star -
szy in spek tor pra cy, głów ny spe cja li sta Pa weł Wie czo rek omó wił np.
me to dy oce ny ry zy ka za wo do we go. Pod kre ślił, że jest to ele ment nie -
zbęd ny przy wpro wa dza niu sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi -
gie ną pra cy. Uczest ni cy otrzy ma li ma te ria ły pro mo cyj ne: „Oce na ry -
zy ka za wo do we go”, „Pięć kro ków w oce nie ry zy ka”. Wy ra zi li na dzie -
ję, że współ pra ca w za kre sie pro mo wa nia za gad nień pra wa pra cy wśród
pra co daw ców zrze szo nych w Izbie Go spo dar czej Zie mi My śle nic kiej
bę dzie mia ła cha rak ter cy klicz ny.

Mal ta Od 8 do 12 czerw ca br. z wi zy tą stu -
dyj ną na Mal cie w ra mach Gru py Ro bo czej
SLIC pn. „Oce na sys te mu in spek cji pra cy
na Mal cie” prze by wał Ma rian Szysz ko, za -
stęp ca OIP ds. nad zo ru w Szcze ci nie, no mi -
no wa ny przez głów ne go in spek to ra pra cy
do udzia łu w pra cach ze spo łu oce nia ją ce go in -
spek cję pra cy na Mal cie, Cy prze i w Es to nii.
By ła to re ali za cja usta leń przy ję tych w trak -
cie 54. Spo tka nia Ko mi te tu SLIC w Lu bla nie
w mar cu ub. r. W skład ze spo łu oce nia ją ce go we szli po nad to przed sta -
wi cie le Au strii, Bel gii, Gre cji, Cy pru i Sło we nii, a gru pie prze wod ni -
czył przed sta wi ciel Włoch, An drea Ve scio. W trak cie ty go dnio we go
po by tu na Mal cie ze spół ze brał in for ma cje do ty czą ce ró żno rod nych
aspek tów funk cjo no wa nia In spek cji Pra cy na Mal cie (Oc cu pa tio nal He -
alth and Sa fe ty Au tho ri ty – OHSA), po czy na jąc od obo wią zu ją ce go sys -
te mu praw ne go, po przez ro lę, za da nia i współ pra cę part ne rów spo łecz -
nych aż do fi nan so wa nia In spek cji, wy po sa że nia in spek to rów pra cy,
pra cy w te re nie itp. Po raz pierw szy oce na pro wa dzo na by ła w opar -
ciu o przy go to wa ny przez SLIC kwe stio na riusz wspo ma ga ją cy oce nę
i gro ma dze nie in for ma cji o za kre sie i ja ko ści czyn no ści in spek cyj nych
oraz umo żli wia ją cy do ko ny wa nie po rów nań po mię dzy sys te ma mi in -
spek cji pra cy w kra jach człon kow skich UE. Koń co wy ra port zo sta nie
przy go to wa ny w ter mi nie do koń ca br.

Gdańsk W czerw cu br. Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Gdań sku
go ścił de le ga cję Pań stwo wej In spek cji Pra cy z Nor we gii. W jej skład
wcho dzi li przed sta wi cie le z po szcze gól nych re gio nów uczest ni czą cy
w pro jek cie NP1011, do ty czą cym prze ciw dzia ła nia „dum pin go wi so cjal -
ne mu”. Pro jekt ten re ali zo wa ny jest na te re nie ca łej Nor we gii, po przez
kon tro le pra co daw ców naj czę ściej za trud nia ją cych ob co kra jow ców, szcze -
gól nie na bu do wach i w stocz niach. W spo tka niu, któ re od by ło się 10
czerw ca br. z pol skiej stro ny uczest ni czy li: okrę go wy in spek tor pra -
cy w Gdań sku Mie czy sław Szcze pań ski, z -ca ds. nad zo ru Zbi gniew
Dłu go kęc ki, nad in spek tor pra cy, kie row nik Sek cji Pre wen cji i Pro -
mo cji Hen ryk Ba ta row ski oraz nad in spek tor pra cy, ko or dy na tor Sek -
cji Kra jo wej Go spo dar ki Mor skiej Ber nard Dą brow ski. Roz ma wia -
no na te mat, m.in. wy mo gu wy po sa że nia wszyst kich pra cow ni ków firm
za rów no nor we skich, jak i za gra nicz nych tam dzia ła ją cych, w iden ty -
fi ka to ry. Obo wią zek ich po sia da nia do ty czy tak firm jed no oso bo wych
oraz rze mieśl ni ków bu du ją cych lub re mon tu ją cych do my czy dom ki let -
ni sko we, jak i osób wy ko nu ją cych funk cje po moc ni cze (jak np. sprzą -
ta nie, pra ca na sto łów ce), a ta kże osób kon tro lu ją cych bu do wy. Iden -
ty fi ka to ry po zwa la ją na zna czą ce zmniej sze nie za trud nia nia „na czar -
no”. Nor we scy go ście zwie dzi li ta kże Gdań ską Stocz nię „Re mon to -
wa” S.A. im. J. Pił sud skie go w Gdań sku.

Po znań Po nad 1 000 firm z 30 kra -
jów uczest ni czy ło w od by wa ją cych się
od 16 do 19 czerw ca br. w Po zna niu
mię dzy na ro do wych tar gach prze my -
sło wych „ITM Pol ska”. Bez pie czeń stwo
Pra cy w Prze my śle to je den z sied miu
sa lo nów bra nżo wych, w któ rych uczest -
ni czy ła Pań stwo wa In spek cja Pra cy. Wy -
staw cy za pre zen to wa li no wo cze sne
środ ki ochro ny in dy wi du al nej, mier ni -
ki i de tek to ry, za bez pie cze nia przed ha -
ła sem, za bez pie cze nia an ty po śli zgo -
we, wy po sa że nie w za kre sie pierw szej
po mo cy, wy po sa że nie sa ni tar ne i środ -
ki czy sto ści, zna ki bez pie czeń stwa.
Do peł nie niem eks po zy cji by ły kon fe ren -
cje i se mi na ria do ty czą ce te ma ty ki
bez pie czeń stwa pra cy. Kon fe ren cja
pt. „Bez pie czeń stwo pra cy – na co
zwra cać uwa gę przy za ku pie ma szyn”
zgro ma dzi ła pra co daw ców, pra cow ni ków słu żby bhp, sto wa rzy szeń na -
uko wo -tech nicz nych, a ta kże stu den tów za in te re so wa nych pro ble ma -
ty ką bez pie czeń stwa pra cy. Wy mo gi za sad ni cze do ty czą ce ma szyn i urzą -
dzeń by ły przed mio tem wy stą pie nia To ma sza Schmid ta, star sze go
in spek to ra pra cy OIP Po znań, na to miast „Nad zór ryn ku – wy ma ga nia,
do ku men ta cja i obo wią zu ją ce pro ce du ry” przed sta wił Piotr Leh mann,
nad in spek tor pra cy OIP Po znań. Z ko lei „Dy rek ty wa ma szy no wa – no -
we po dej ście do wy mo gów tech nicz nych” omó wił dr Adam Słom ka
z Ośrod ka Szko le nia PIP we Wro cła wiu. Go ściem spe cjal nym kon fe -
ren cji był wi ce pre mier Wal de mar Paw lak.

Ka zi mierz Dol ny Z oka zji 10-le cia ist nie nia te re no wych struk -
tur nad zo ru bu dow la ne go wo je wódz twa lu bel skie go 17 czerw ca w Ka -
zi mie rzu Dol nym od by ła się na ra da szko le nio wa, w któ rej, na za pro -
sze nie Ur szu li Sie te skiej, wo je wódz kie go in spek to ra nad zo ru bu dow -
la ne go uczest ni czy li mię dzy in ny mi: Hen ry ka Stroj now ska, wi ce wo -
je wo da lu bel ski, Ro bert Dzi wiń ski, głów ny in spek tor nad zo ru bu dow -
la ne go oraz Krzysz tof Su doł, za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra -

cy w Lu bli nie. Spo tka nie by ło oka zją do pod su mo wa nia do tych cza so -
wej dzia łal no ści nad zo ru bu dow la ne go w wo je wódz twie lu bel skim. Z oka -
zji ju bi le uszu pra cow ni cy wo je wódz kie go i po wia to wych in spek to ra -
tów nad zo ru bu dow la ne go zo sta li uho no ro wa ni od zna cze nia mi pań stwo -
wy mi za dłu go let nią słu żbę. Ży cze nia od in spek to rów pra cy z oka zji
ju bi le uszu oraz po dzię ko wa nia za do tych cza so wą współ pra cę, prze ka -
zał pra cow ni kom nad zo ru bu dow la ne go Krzysz tof Su doł.

Ko wa ry W Nad le śnic -
twie „Śnie żka” w Ko wa rach
spo tka ło się 19 czerw ca
br. 13 przed się bior ców pro -
wa dzą cych dzia łal ność w za -
kre sie usług le śnych. Spo -
tka nie by ło zwią za ne ze
szko le niem zor ga ni zo wa -
nym przez OIP Od dział Je -
le nia Gó ra, na któ rym pre -
zen to wa no za gad nie nia
zwią za ne z do ko ny wa niem
i do ku men to wa niem oce ny
ry zy ka za wo do we go oraz
przed sta wio no za ło że nia
pro gra mu pre wen cyj ne go
„Zdo bądź Dy plom PIP”. Do pro gra mu przy stą pi ło 11 spo śród 13 uczest -
ni czą cych w szko le niu przed się bior ców. Z du żym za in te re so wa niem
spo tka ła się pre lek cja pro wa dzo na przez in spek to ra pra cy Jac ka Bia -
ło ru so wa oraz nad in spek to ra Mi ro sła wa Ko cu bę z sek cji pre wen -
cji pro fi lak ty ki wy pad ko wej.

Wro cław W sie dzi bie
Za rzą du Re gio nu NSZZ „So -
li dar ność” Dol ny Śląsk od by -
ła się 22 czerw ca br. mię dzy -
na ro do wa kon fe ren cja
z udzia łem eks per tów cen -
tral związ ko wych z Fran cji,
Nie miec, Czech i Pol ski.
Głów nym te ma tem by ło bez -
ro bo cie, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem osób po 50
ro ku ży cia. Spo tka niu prze -
wod ni czył za stęp ca prze -
wod ni czą ce go Za rzą du Re -
gio nu NSZZ „So li dar ność” Dol ny Śląsk Ka zi mierz Kim so. Przed sta -
wi ciel ka Urzę du Wo je wódz kie go, szef od dzia łu pra cy wy dzia łu po li ty ki
spo łecz nej Agniesz ka Piąt kie wicz, omó wi ła pro ble ma ty kę pro mo cji
za trud nie nia i in sty tu cji ryn ku pra cy. Pra co daw ców re pre zen to wał Woj -
ciech Po de mski, czło nek Ra dy Do rad ców Lo ży Dol no ślą skiej Bu si ness
Cen tre Club, któ ry za pre zen to wał wy kład na te mat ak tyw no ści za wo do -
wej pra cow ni ków 50+, obec nie pa nu ją cych tren dów oraz do brych prak -
tyk w tym za kre sie. Przed sta wi ciel ka Po wia to we go Urzę du Pra cy we Wro -
cła wiu, Ma rze na Hor ba czew ska za po zna ła ze bra nych z dzia ła nia mi
i ofer tą Urzę du Pra cy. W kon fe ren cji uczest ni czy li ta kże pra cow ni cy sek -
cji ds. pro mo cji i ZUZP wro cław skie go Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy. Ewa Ku lig omó wi ła ko rzyst ne dla star szych pra cow ni ków roz wią -
za nia wy ko rzy sty wa ne w za kła do wych ukła dach zbio ro wych pra cy. Po za -
koń cze niu ofi cjal nej czę ści kon fe ren cji, Se ba stian Krycz ka i Ewa Ku -
lig udzie la li in for ma cji na te mat or ga ni za cji i funk cjo no wa nia Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy.

Ber lin 22 i 23 czerw ca br. w Ber li nie
trwa ły warsz ta ty AD CO ds. Dy rek ty wy Ma -
szy no wej pt. „Nor ma li za cja na rzecz bez pie -
czeń stwa wy ro bów – wdro że nie Me mo ran -
dum Kra kow skie go w od nie sie niu do Dy rek -
ty wy Ma szy no wej”. W warsz ta tach udział
wziął Ma rian Szysz ko, z -ca OIP ds. nad zo -
ru z OIP Szcze cin, re pre zen tu ją cy PIP
w pra cach gru py AD CO ds. Dy rek ty wy Ma -
szy no wej. Kra kow skie Me mo ran dum EU RO -
SH NET pt. „Nor ma li za cja dla Bez piecz nych
Wy ro bów” od zwier cie dla opi nie eu ro pej -
skich eks per tów w spra wach bhp, za wie ra po stu la ty do ty czą ce ro li norm
zhar mo ni zo wa nych w pro ce sie bu do wa nia sta bil ne go i od da ją ce go ak -
tu al ny po ziom wie dzy tech nicz nej pra wa oraz po stu la ty do ty czą ce współ -
pra cy ob sza rów ba daw cze go i nor ma li za cyj ne go. Ste fa no Boy, gość z Eu -
ro pej skie go In sty tu tu Związ ków Za wo do wych ds. Ba dań, Edu ka cji i BHP
– ETUI -REHS, pod kre ślił ko niecz ność szer sze go uwzględ nie nia w pra -
cach nor ma li za cyj nych in for ma cji zwrot nej od użyt kow ni ków ma szyn.
W je go oce nie sku tecz ne eli mi no wa nie za gro żeń zwią za nych z pro jek -
to wa niem i bu do wą ma szyn wy ma ga łą cze nia wie dzy i do świad czeń za -
rów no pro du cen tów ma szyn, jak i eks per tów w dzie dzi nie bhp oraz ich
użyt kow ni ków koń co wych.

Bruk se la 24 czerw ca, w Bruk -
se li od by ło się dru gie spo tka nie Ko -
mi te tu Eks per tów ds. De le go wa nia
Pra cow ni ków. Po świę co ne by ło
przede wszyst kim pro ble mom sto so -
wa nia Dy rek ty wy 96/71/WE do ty -
czą cej de le go wa nia pra cow ni ków
w ra mach świad cze nia usług do dzia -
łal no ści ka bo ta żo wej oraz do przed -
się biorstw z państw spo za UE/ EOG.
Do ty czy ło rów nież ele men tów skła do -
wych mi ni mal ne go wy na gro dze nia
w sys te mach praw nych państw człon kow skich, a ta kże trud no ści w sto -
so wa niu art. 3 ust. 10 wy żej wy mie nio nej Dy rek ty wy. Przed sta wio na
zo sta ła też pre zen ta cja na te mat od po wie dzial no ści w pro ce sie pod -
wy ko naw stwa w eu ro pej skim sek to rze bu dow nic twa, przy go to wa na
przez Fun da cję Du bliń ską. Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez Dy -
rek cję Ge ne ral ną ds. Za trud nie nia, Spraw So cjal nych i Rów nych Szans
Ko mi sji Eu ro pej skiej. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa ła Be -
ata Kra jew ska, głów ny spe cja li sta w De par ta men cie Le gal no ści Za -
trud nie nia GIP.

Wą chock 27 czerw ca 2009 r. w Wą choc ku od był się Kra jo wy Tur -
niej Soł ty sów z udzia łem OIP Kiel ce, w cza sie któ re go prze pro wa dzo -
no kon kurs wie dzy o bhp w rol nic twie. W zjeź dzie uczest ni czy ło bli -
sko 220 soł ty sów z 6 wo je wództw. Do kon ku ren cji tur nie jo wych przy -
stą pi ło 74 soł ty sek i soł ty sów. 8 lau re atom OIP wspól nie z KRUS wrę -
czył na gro dy rze czo we. Pod czas zjaz du funk cjo no wa ło sto isko in for -
ma cyj no -pro mo cyj ne, na któ rym do stęp ne by ły wy daw nic twa PIP zwią -
za ne z bez pie czeń stwem pra cy na wsi. Prze ka za ne zo sta ły in for ma -
cje o dzia ła niach pro fi lak tycz nych PIP w rol nic twie i współ dzia ła nia
OIP Kiel ce przy wi zy ta cjach go spo darstw i let nich prac po lo wych. Im -
pre za by ła oka zją do pod su mo wa nia dzia łań za po przed ni rok. W imie -
niu in spek cji pra cy przed sta wi ciel OIP prze ka zał po dzię ko wa nia
za współ pra cę na rzecz po pu la ry za cji bez pie czeń stwa pra cy w rol nic -
twie in dy wi du al nym na te re nie wo je wódz twa świę to krzy skie go.

Wiadomości
nie tylko z kraju



Bruk se la 29 czerw ca od by ło
się pierw sze spo tka nie pod gru py ds.
roz wo ju sys te mu wy mia ny in for ma cji.
Spo tka nie zor ga ni zo wa ła Dy rek cja
Ge ne ral na ds. Za trud nie nia, Spraw So -
cjal nych i Rów nych Szans Ko mi sji Eu -
ro pej skiej. Z ra mie nia Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy uczest ni czy ła w nim Be -
ata Kra jew ska, głów ny spe cja li sta
w De par ta men cie Le gal no ści Za trud nie nia GIP. Ce lem pod gru py po -
wo ła nej przez Ko mi tet Eks per tów ds. De le go wa nia Pra cow ni ków jest
zba da nie, 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. Człon ko wie pod gru py dys ku to wa li ta kże na te mat pod -
mio tów, któ re bę dą uczest ni czyć w wy mia nie in for ma cji.

Byd goszcz Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc go ścił 29
czerw ca w OIP w Byd gosz czy. W spo tka niu wzię ło udział kie row nic -
two OIP oraz prze wod ni czą cy Za rzą du Re gio nu NSZZ „So li dar ność”
Le szek Wal czak, prze wod ni czą cy RW OPZZ Ha rald Ma tu szew ski
oraz czło nek Za rzą du Głów ne go Fo rum Związ ków Za wo do wych, Sła -
wo mir Wit t ko wicz. Szef in spek cji po ru szał istot ną kwe stię in ter pre -
ta cji prze pi sów. Zwró cił m.in. uwa gę na to, że nie któ re de cy zje po dej -
mo wa ne są przez in spek to rów na pod sta wie prze pi sów da ją cych im pew -
ną mo żli wość in ter pre ta cji. Dą że niem in spek cji pra cy jest ujed no li ce -
nie w ca łym kra ju pro ce dur. Głów ny in spek tor pra cy roz ma wiał ta kże
z se na to rem RP, Ja nem Ru lew skim, któ ry kładł na cisk na roz sze rze -
nie współ pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy z in ny mi in spek cja mi, np.
in spek cją sa ni tar ną.

Ka to wi ce 30 czerw ca br. od by ło się spo tka nie szko le nio wo -in for -
ma cyj ne do ty czą ce współ pra cy po mię dzy Po wia to wy mi Urzę da mi Pra -
cy i Pań stwo wą In spek cją Pra cy w za kre sie wspól nych za dań zwią za -
nych ze spo so bem i try bem opi nio wa nia przez Pań stwo wą In spek cję
Pra cy sta no wisk pra cy dla osób nie peł no spraw nych. Po za przed sta wi -
cie la mi urzę dów pra cy w spo tka niu uczest ni czy li też re pre zen tan ci ad -
mi ni stra cji po wia to wej. W trak cie spo tka nia in spek tor pra cy Ma rek
Sko rus przed sta wił ze bra nym za sa dy prze pro wa dza nia czyn no ści kon -
tro l nych przez in spek to rów pra cy PIP zwią za ne z opi nio wa niem sta -
no wisk pra cy dla osób nie peł no spraw nych. Wie le py tań uczest ni ków
szko le nia do ty czy ło sto so wa nia prze pi sów pra wa pra cy oraz bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy w za kła dach za trud nia ją cych oso by nie peł no spraw -
ne. W szko le niu od by wa ją cym się w Ja wo rzu k/ Biel ska -Bia łej wzię ło
udział po nad trzy dzie ści osób.

By tom W czerw cu od był się w By to miu fi nał X edy cji kon kur su
„Wie dzy o bez pie czeń stwie i hi gie nie pra cy dla mło dzie ży szkół po nad -

gim na zjal nych kształ cą cych się w za wo dach bu dow la nych”. W ra mach
pro gra mu pre wen cyj no -pro mo cyj ne go w bu dow nic twie w 2009 r., wzo -
rem lat po przed nich, zor ga ni zo wa ła go Ślą ska Ra da do Spraw Bez pie -
czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie przy Okrę go wym In spek to ra cie Pra -
cy w Ka to wi cach wspól nie ze Ślą skim Ku ra to rem Oświa ty. Kon kurs
był roz gry wa ny w dwóch ka te go riach: ze spo ło wej i in dy wi du al nej. Py -
ta nia obej mo wa ły za gad nie nia zwią za ne z bhp w bu dow nic twie oraz pod -
sta wy pra wa pra cy.

Bar to sze wi ce 4 i 5 lip ca br.
od by ła się „XI Wo je wódz ka wy sta -
wa zwie rząt ho dow la nych” i Tar gi
Rol ne „W ser cu Pol ski”. Okrę go wy
In spek to rat Pra cy w Ło dzi zor ga -
ni zo wał sto isko in for ma cyj no -pro -
mo cyj ne dla rol ni ków in dy wi du al -
nych i przed się bior ców rol nych. In -
spek to rzy pra cy udzie la li rol ni kom
po rad do ty czą cych bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy w rol nic twie oraz po -
rad z za kre su pra wa pra cy. Uro czy -
ście pod su mo wa no rów nież wo je -
wódz ki etap kon kur su „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne,” zor ga ni zo -
wa ne go przez OIP w Ło dzi i KRUS Od dział Re gio nal ny w Ło dzi, a ta -
kże part ne rów spo łecz nych – człon ków wo je wódz kiej ko mi sji ds. bhp w rol -
nic twie przy OIP w Ło dzi. Pierw sze miej sce za ję ło go spo dar stwo rol -
ne Ilo ny i Da riu sza No wa ków ze Stry ko wa. Na gro dy wrę cza li: wi ce -
wo je wo da łódz ki Kry sty na Ozga, dy rek tor Wy dzia łu Rol nic twa i Ochro -
ny Śro do wi ska w Urzę dzie Mar szał kow skim w Ło dzi Sta ni sław Fon -
tań ski, dy rek tor KRUS /Od dział Re gio nal ny w Ło dzi Sta ni sław Za wil -
ski, z -ca okrę go we go in spek to ra pra cy w Ło dzi Ja nusz Grodz ki oraz
po zo sta li człon ko wie Ko mi sji.

Ły se 6 lip ca br. w Urzę dzie Gmi ny w Ły sych od by ło się po sie dze -
nie szta bu kry zy so we go, po wo ła ne go przez Sta ro stę Po wia tu Ostro -
łęc kie go. Do ty czy ło sy tu acji pra cow ni ków zwol nio nych z Za kła dów Prze -
twór stwa Mię sne go w Ły sych. W spo tka niu uczest ni czy li: dy rek tor Wo -
je wódz kie go Urzę du Pra cy – Krzysz tof Strzał kow ski, a ta kże
przed sta wi cie le sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w War sza wie, któ rzy mó wi li o pra wach pra cow ni ków wy -
ni ka ją cych z usta wy o roz wią zy wa niu sto sun ku pra cy z przy czyn nie -
do ty czą cych pra cow ni ków. Po sie dze nie mia ło na ce lu za bez pie cze nie
lo gi stycz ne miejsc pra cy dla zwal nia nych w wy ni ku po ża ru fir my pra -
cow ni ków. Po wo ła no 3 pod ko mi sje, któ rych ce lem jest: po moc zwal -
nia nym lu dziom, usta le nie oko licz no ści i przy czyn po ża ru, po moc dla
za kła du pra cy.

Byd goszcz Jak roz ma wiać z pra co daw cą -mob be rem? Gdzie prze -
bie ga gra ni ca po mię dzy dys kry mi na cją a mob bin giem? W lip cu w OIP
w Byd gosz czy od by ły się an ty mob bin go we warsz ta ty z udzia łem po -
li cyj nych psy cho lo gów. Zja wi sko mob bin gu w za kła dach pra cy nie na -
le ży do po wszech nych. Jed nak in spek to rzy z OIP w Byd gosz czy co raz
czę ściej kon tro lu ją za kła dy, w któ rych mó wi się, że ma miej sce „mob -
bing”. Czę sto za mob bing uwa ża się wszyst kie stre su ją ce pra cow ni ka
sy tu acje, czy przy kre za cho wa nia prze ło żo nych. Tym cza sem mob bin -
giem nie jest ka żdy kon flikt zwią za ny z pra cą. Mob bing to dłu go trwa -
łe drę cze nie ofia ry, jej po ni ża nie i ośmie sza nie. Byd go skie warsz ta ty
po pro wa dzi ły: Mał go rza ta Osow ska i Jo lan ta Iwasz ko z sek cji psy -
cho lo gów Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Byd gosz czy oraz za stęp -
ca okrę go we go in spek to ra pra cy w Byd gosz czy, Be ata Go łę biew ska.

War sza wa Wy ni ki kon -
tro li prze strze ga nia prze pi -
sów w za kre sie wy pła ty wy -
na gro dzeń i in nych świad -
czeń ze sto sun ku pra cy
w pierw szym pół ro czu br.
przed sta wił dzien ni ka rzom
Ta de usz Jan Za jąc, głów -
ny in spek tor pra cy na kon -
fe ren cji pra so wej, któ ra od -
by ła się 14 lip ca br. w sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy.
W tym okre sie dwu krot nie wzro sła, w po rów na niu z ana lo gicz nym okre -
sem ro ku po przed nie go, licz ba pra cow ni ków, któ rym pra co daw cy nie
wy pła ci li wy na gro dze nia za pra cę – z 23 tys. do 46 ty się cy. Zwięk szy -
ła się kwo ta nie wy pła co nych na le żno ści, w tym m.in. pen sji, za nad -
go dzi ny, wska za nych w de cy zjach in spek to rów pra cy – z 44 mln zł do 68
mln zł. Wzro sła też licz ba pra co daw ców, u któ rych in spek to rzy pra cy
stwier dzi li ró żne go ro dza ju na ru sze nia prze pi sów w sfe rze świad czeń
przy słu gu ją cych za pra cę – z 8,2 tys. do 9,2 tys., w tym prze pi sów 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 – ze 100 do 234 pra co daw ców. Szef in spek -
cji pra cy po in for mo wał rów nież m. in., że od po cząt ku ro ku in spek -
to rzy pra cy wy eg ze kwo wa li po nad 24,5 mln zł na rzecz 54 tys. pra cow -
ni ków. Pod kre ślił, że ochro na wy na gro dze nia za pra cę i za pew nie nie
jej bez pie czeń stwa są przez PIP trak to wa ne prio ry te to wo.

War sza wa Z oka zji Świę ta Na ro do we go
Fran cji 14 lip ca br. Am ba sa dor Re pu bli ki Fran -
cu skiej w Pol sce François Bar ry De long -
champs wy dał przy ję cie w ogro dach Re zy den -
cji Am ba sa dy w War sza wie. W przy ję ciu uczest ni czy li przed sta wi cie -
le Pań stwo wej In spek cji Pra cy: Ta de usz Jan Za jąc, głów ny in spek -
tor pra cy i Mał go rza ta Kwiat kow ska, dy rek tor De par ta men tu Współ -
pra cy z Par la men tem i Part ne ra mi Spo łecz ny mi w Głów nym In spek -
to ra cie Pra cy. Otwie ra jąc uro czy stość Am ba sa dor Re pu bli ki Fran cu -
skiej pod kre ślił hi sto rycz ne zna cze nie ro ku 2009 dla hi sto rii Pol ski.
Przy wo łał rocz ni cę 20-le cia przy wró ce nia de mo kra cji w pierw szych wol -
nych wy bo rach w po wo jen nej Pol sce oraz 70 rocz ni cę wy bu chu II woj -
ny świa to wej. Przy wo łał rów nież ostat nie dwa wie ki wspól nej hi sto rii
obu na ro dów po łą czo nych wia rą w uni wer sal ne war to ści, ta kie jak wol -
ność, de mo kra cja i pra wa czło wie ka oraz na zwi ska Fry de ry ka Cho pi -
na i Ma rii Skło dow skiej -Cu rie. François Bar ry De long champs stwier -
dził, że sto sun ki pol sko -fran cu skie wkro czy ły w no wy etap wraz z pod -
pi sa niem de kla ra cji o part ner stwie stra te gicz nym w ma ju 2008 r., któ -
ra prze wi du je wzmoc nie nie dia lo gu po li tycz ne go mię dzy Fran cją a Pol -
ską, zwłasz cza w kwe stiach eu ro pej skich. Po gra tu lo wał wy bo ru Je rze -
go Buz ka na prze wod ni czą ce go Par la men tu Eu ro pej skie go.

Bruk se la 2 lip ca w Bruk se li od by ła się mię dzy na ro do wa kon fe -
ren cja pt. „Zwal cza nie stre su za wo do we go w UE – wnio ski wy ni ka ją -
ce z po ro zu mień eu ro pej skich part ne rów spo łecz nych,” zor ga ni zo wa -
na przez Ge ne ral ną Dy rek cję ds. Za trud nie nia, Spraw So cjal nych i Rów -
no ści Szans Ko mi sji Eu ro pej skiej. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre -
zen to wał Ma te usz War chał, spe cja li sta ds. psy cho lo gii w Okrę go wym
In spek to ra cie Pra cy w Ka to wi cach. Ce lem spo tka nia by ło za pre zen -
to wa nie do tych cza so wych osią gnięć part ne rów spo łecz nych, re ali zo -
wa nych w ra mach dia lo gu spo łecz ne go na rzecz po pra wy psy cho spo -
łecz nych wa run ków pra cy. Szcze gó ło wo omó wio no pro ces im ple men -
to wa nia au to no micz nych po ro zu mień do ty czą cych eli mi na cji i ogra ni -
cza nia stre su za wo do we go oraz po stę py we wdra ża niu w po szcze gól -

nych kra jach człon kow skich UE Eu ro pej skie go Po ro zu mie nia Ra mo -
we go Do ty czą ce go Stre su Zwią za ne go z Pra cą za war te go w 2004 r.
Po nad to, przed sta wi cie le Eu ro pej skiej Agen cji Bez pie czeń stwa i Zdro -
wia w Pra cy za pre zen to wa li naj now sze wy ni ki ba dań nad stre sem za -
wo do wym, któ re po twier dza ją, że jest on na dal jed nym z naj więk szych
za gro żeń w śro do wi sku pra cy, a je go ogra ni cza nie prio ry te to wym ce -
lem dzia łań Agen cji na na stęp ne la ta. 

Lu blin Z wi zy tą ro bo czą
na Lu belsz czyź nie prze by wa li
w dniach 15-17 lip ca przed sta wi cie -
le ukra iń skiej in spek cji pra cy ze
Ste fa nem Du na sem, za stęp cą
głów ne go in spek to ra Pań stwo wej
In spek cji Bez pie czeń stwa, Prze -
my słu i Ochro ny Pra cy Ukra iny.
Spo tka nie w Okrę go wym In spek -
to ra cie Pra cy w Lu bli nie by ło
kon ty nu acją współ pra cy pro wa -
dzo nej od kil ku lat z Te ry to rial nym De par ta men tem Ochro ny Pra cy Ob -
wo du Wo łyń skie go na Ukra inie. Tym ra zem od wie dzi li nas ta kże in spek -
to rzy z Ki jo wa. Ukra iń scy go ście zwie dzi li ter mi nal prze ła dun ko wy ga -
zów skro plo nych w Brzeź nie, fa bry kę pa pie ru w Or chów ku oraz
uczest ni czy li w kon tro lach na bu do wach Lu bli na. 16 lip ca w sie dzi bie
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy od by ła się kon fe ren cja pra so wa,
w któ rej ukra iń scy in spek to rzy zwró ci li uwa gę na pro ble my z ja ki mi bo -
ry ka ją się w ich kra ju pra cow ni cy i pra co daw cy, szcze gól nie w spra wie
bez pie czeń stwa pra cy. W trak cie spo tka nia z Mał go rza tą Kwiat kow -
ską, dy rek tor De par ta men tu Współ pra cy z Par la men tem i Part ne ra mi
Spo łecz ny mi w Głów nym In spek to ra cie Pra cy w War sza wie oraz kie row -
nic twem Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Lu bli nie, wy mie nio no do -
świad cze nia w za kre sie pro wa dze nia dzia łal no ści kon tro l no -nad zor czej
i pre wen cyj nej obu in spek cji pra cy. Szcze gól ną uwa gę po świę co no przy -
go to wa niom do EU RO 2012 i eli mi no wa niu zwią za nych z tym za gro żeń
przy pra cach bu dow la nych.

War sza wa Z ini cja ty wy głów ne go in spek to ra pra cy od by ła się 17
lip ca br. pierw sza z cy klu kon fe ren cji „Part ner stwo dla bez pie czeń stwa
pra cy w bu dow nic twie”. W Urzę dzie Do zo ru Tech nicz ne go spo tka li się
przed sta wi cie le Głów ne go In spek to ra tu Pra cy, z sze fem Ta de uszem
Ja nem Za ją cem na cze le, ko or dy na to rzy ds. bu dow nic twa w Okrę go -
wych In spek to ra tach Pra cy, przed sta wi cie le: UDT z je go pre ze sem
Mar kiem Wal cza kiem, jak rów nież za stęp ca głów ne go in spek to ra nad -
zo ru bu dow la ne go, An drzej Urban, czło nek za rzą du War bud S. A., Grze -
gorz Chu dzik, dy rek tor biu ra tech nicz ne go War bud S. A., Le szek
Że laś kie wicz oraz głów ny tech no log PE RI Pol ska Sp. z o.o. Pa weł
Gu lak. Szef in spek cji pra cy przy po mniał, że licz ba wy pad ków
przy pra cy w bu dow nic twie sta le ro śnie. Pod kre ślił zna cze nie kon fe -
ren cji, któ ra za po cząt ko wa ła bar dziej efek tyw ną współ pra cę po mię dzy
in spek cją pra cy, Urzę dem Do zo ru Tech nicz ne go i Urzę dem Nad zo ru
Bu dow la ne go oraz pra co daw ca mi. Uza sad niał, że wszyst kie te in sty -
tu cje mu szą obec nie skon cen tro wać się na pre wen cji. „Pięć zło tych
za sa dach bez pie czeń stwa pra cy” za pre zen to wa li przed sta wi cie le fir -
my War bud. Głów ny tech no log PE RI Pol ska Sp. z o.o. szcze gó ło wo omó -
wił naj now sze osią gnię cia w dzie dzi nie pro jek to wa nia rusz to wań, de -
sko wań i ca łych sys te mów środ ków bez pie czeń stwa zbio ro we go. Przed -
sta wi ciel UDT, spe cja li sta wio dą cy ds. żu ra wi Ma rek Szy mań ski, skon -
cen tro wał się na przy czy nach wy pad ków na bu do wach w ostat nim okre -
sie. Pod kre ślił, że więk szość z nich za ist nia ła na sku tek błę du, nie od -
po wie dzial no ści bądź bra ku umie jęt no ści pra cow ni ków. 
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Bez pie czeń stwo pra cy w bu -
dow nic twie oraz zwią za na
z nim, roz po czy na ją ca się,
kam pa nia pre wen cyj na PIP
„Nie lek ce waż za gro żeń.
Pra cuj bez piecz nie na wy so -
ko ści” to głów ne te ma ty kon -
fe ren cji pra so wej, któ ra
od by ła się 1 lip ca br. w sie -
dzi bie Głów ne go In spek to ra -
tu Pra cy. W spo tka niu
z dzien ni ka rza mi uczest ni -
czy li: głów ny in spek tor pra -
cy – Ta de usz Jan Za jąc
i czło nek Za rzą du Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych
– Elżbie ta Ło pa ciń ska 

W kon fe ren cji udział wzię li ta kże za stęp -
cy głów ne go in spek to ra pra cy– An na
Tom czyk i dr Ma rian Li wo oraz dy rek -
tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji
GIP – Krzysz tof Ko wa lik.

W cią gu I pół ro cza br. in spek to rzy pra -
cy zba da li oko licz no ści i przy czy ny 216 wy -
pad ków śmier tel nych, cię żkich i zbio ro -
wych, ja kie mia ły miej sce przy wy ko ny wa -
niu ro bót bu dow la nych. W wy pad kach
tych po szko do wa nych zo sta ło 259 osób,
z któ rych 46 po nio sło śmierć, zaś 90 do -
zna ło cię żkich ob ra żeń cia ła. Wśród wy da -
rzeń, któ re do pro wa dzi ły do wy pad ków, jak
co ro ku, do mi no wa ły upad ki z wy so ko ści.
W ich wy ni ku po szko do wa nych zo sta ło 86
pra cu ją cych – 15 osób po nio sło śmierć,
a 33 oso by – cię żkie ob ra że nia cia ła.

Stan bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic -
twie wy ma ga pod ję cia zde cy do wa nych
i kom plek so wych dzia łań. Od po cząt ku te -
go ro ku in spek to rzy pra cy prze pro wa dzi -
li bli sko 2 tys. kon tro li pla ców bu do wy
i pod czas re mon tu ró żnych obiek tów,
dróg i au to strad oraz in we sty cji zwią za nych
z EU RO 2012. Skon tro lo wa li bli sko 1900
pra co daw ców, za trud nia ją cych ok. 31 ty -
się cy pra cow ni ków. Naj więk szą licz bę
przed się biorstw wy stę pu ją cych na bu do -
wach sta no wi ły ma łe za kła dy pra cy, wy ko -
nu ją ce okre ślo ne ro bo ty ja ko pod wy ko naw -
cy. Dla te go też kon tro le kon cen tro wa ły się
głów nie na tych za kła dach. Wła śnie tam wy -
stę pu ją naj więk sze pro ble my w sfe rze
bez pie czeń stwa pra cy i ochro ny zdro wia
pra cu ją cych! 

W tym ro ku in spek to rzy pra cy wy da li już
ok. 16 tys. de cy zji, w tym: 1277 de cy zji
wstrzy ma nia prac w związ ku ze stwier dze -

niem bez po śred nie go za gro że nia ży cia
bądź zdro wia pra cu ją cych, 686 de cy zji skie -
ro wa nia do in nych prac 1642 osób za trud -
nio nych – wbrew obo wią zu ją cym prze pi -
som – przy pra cach wzbro nio nych, szko -
dli wych lub nie bez piecz nych. Uka ra li pra -
co daw ców man da ta mi na łącz ną kwo tę po -
nad mi lio na zło tych. 

Ta de usz Jan Za jąc za po wie dział, że in -
spek to rzy pra cy bę dą te raz czę ściej kie ro -
wać spra wy do są dów grodz kich. – My mo -
że my na ło żyć man dat do dwóch ty się cy zło -
tych, sąd mo że za sto so wać grzyw nę do 30
ty się cy – mó wił głów ny in spek tor pra cy,
do da jąc, że naj czę ściej wy pad kom ule ga -
ją pra cow ni cy za trud nie ni kró cej niż rok
na da nym sta no wi sku. Dla te go na le ży po -
ło żyć na cisk na przy go to wa nie pra cow ni -
ka, za po zna nie go z za gro że nia mi wy stę -
pu ją cy mi w je go miej scu pra cy.

1 lip ca br. w naj więk szych pol skich mia -
stach po ja wi ły się bil l bo ar dy z prze sła niem
„Nie lek ce waż za gro żeń. Pra cuj bez -
piecz nie na wy so ko ści”. Emi to wa ne
są spo ty w ra diu i te le wi zji. Re kla ma spo -
łecz na jest czę ścią szer sze go pro jek tu
– ogól no pol skiej trzy let niej kam pa nii in for -
ma cyj no -kon tro l nej „Bez pie czeń stwo
pra cy w bu dow nic twie – upad ki, po śli -
zgnię cia”, re ali zo wa nej przez Pań stwo wą
In spek cję Pra cy w ra mach Kra jo wej Stra -
te gii na Rzecz Bez pie czeń stwa i Hi gie ny
Pra cy na la ta 2009-2012. Ce lem tych
dzia łań jest ogra ni cze nie licz by wy pad ków
przy pra cy oraz pro mo cja stan dar dów
bez piecz nej pra cy w sek to rze bu dow la nym,
gdzie dzia łal ność go spo dar czą pro wa dzi,
wg da nych ZUS, pra wie 80 tys. pod mio tów
za trud nia ją cych na pod sta wie umów o pra -
cę i umów cy wil no praw nych. 

Jed no cze śnie Pań stwo wa In spek cja Pra -
cy bę dzie re ali zo wać pro gram pre wen cyj -
ny „Bez piecz na Bu do wa”, któ re go ce lem
jest po pra wa wa run ków pra cy i peł ne do -
sto so wa nie przed się bior stwa do obo wią zu -
ją cych prze pi sów. Mo gą do nie go przy stą -
pić pra co daw cy, któ rzy zgło szą się do okrę -
go wych in spek to ra tów pra cy za nim w ich
fir mie roz pocz nie się kon tro la. Po udzia le
w szko le niu, pra co daw cy, dzię ki po mo cy in -
spek to ra pra cy, we ry fi ku ją czy pra ca wy ko -
ny wa na jest zgod nie z prze pi sa mi i w bez -
piecz ny spo sób. Po do ko na niu oce ny ry zy -
ka za wo do we go po dej mu ją dzia ła nia eli mi -
nu ją ce bądź ogra ni cza ją ce wy stę pu ją ce za -
gro że nia – in we stu jąc w lep szą or ga ni za cję
pra cy, szko le nie pra cow ni ków, a je śli to ko -
niecz ne rów nież w nie zbęd ne środ ki ochro -
ny zbio ro wej. Pro gram koń czy się au dy tem
spraw dza ją cym. Przed się bior stwa uzy sku -
ją ce po zy tyw ne wy ni ki nie są ob ję te pla no -
wa ny mi w naj bli ższym okre sie kon tro la mi. 

Na bór do pro gra mu trwał do 31 lip ca.
Zgło sze nia do ko nać mo żna było oso bi ście
w sie dzi bie okrę go we go in spek to ra tu pra -
cy, li stow nie (w tym za po śred nic twem pocz -
ty elek tro nicz nej) lub za po śred nic twem in -
te rak tyw ne go for mu la rza umiesz czo ne go
na stro nie kam pa nii www.bez u pad ku.pl

Wi ce pre zes ZUS Elżbie ta Ło pa ciń -
ska po in for mo wa ła o de cy zji, ja ką pod jął
ZUS, po sta na wia jąc włą czyć się w re ali -
za cję kam pa nii PIP. Umo żli wi to roz sze -
rze nie jej za kre su i po now ną emi sję spo -
tów w okre sie je sien nym. Za kład Ubez pie -
czeń Spo łecz nych sfi nan su je rów nież
wy da nie pu bli ka cji do ty czą cych or ga ni za -
cji bez piecz nej pra cy w na kła dzie umo żli -
wia ją cym prze ka za nie te go ma te ria łu
wszyst kim przed się bior stwom bu dow la -

nym. Elżbie ta Ło pa ciń ska pod kre śli ła, że
kosz ty kam pa nii są nie współ mier nie ni -
skie do kosz tów, ja kie po no si spo łe czeń -
stwo na sku tek wy pad ków przy pra cy. Tyl -
ko w ubie głym ro ku ZUS wy pła cił bli sko
pięć mi liar dów zło tych na świad cze nia
zwią za ne ze skut ka mi wy pad ków przy pra -
cy i cho rób za wo do wych.

Za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr
Ma rian Li wo przy po mniał m.in. jak du -
ży wpływ na stan wy pad ko wo ści ma to le -
ro wa nie nie le gal ne go za trud nia nia pra cow -
ni ków. Stwier dził, że o pra cow ni ka za trud -
nio ne go „na czar no” po pro stu się nie dba.
Nie tyl ko się go nie ubez pie cza, ale ta kże
nie za bez pie cza przed za gro że nia mi wy stę -
pu ją cy mi na sta no wi sku pra cy.

Ta de usz Jan Za jąc zwró cił się do dzien -
ni ka rzy z proś bą o ak tyw ne włą cze nie się
rów nież do kam pa nii pre wen cyj nej PIP
skie ro wa nej do rol ni ków. Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy mo że wpły wać na bez pie -
czeń stwo pra cy rol ni ków in dy wi du al nych
je dy nie po przez dzia łal ność pre wen cyj ną,
edu ka cyj ną i do rad czą. Sta ra się nią ob jąć
jak naj więk szą część rol ni ków i ich ro dzin,
pro mu jąc za sa dy bez piecz nej pra cy w rol -
nic twie. Zwra ca jąc się do rol ni ków z Ape -
lem o za cho wa nie za sad bez pie czeń -
stwa pod czas prac po lo wych pod kre ślił
ko niecz ność za pew nie nia bez pie czeń stwa
i wła ści wej opie ki dzie ciom, któ re ka żde -
go ro ku sta ją się ofia ra mi wy pad ków
na po lach, w go spo dar stwach do mo wych,
na dro gach.

– Za sta na wia my się, jak jesz cze le piej
pro wa dzić pre wen cję, jak do cie rać z nią nie
tyl ko do rol ni ków czy bu dow lań ców, ale
wszyst kich pra cow ni ków i pra co daw ców
– mó wił szef in spek cji pra cy. – Mo że po -
ka zy wa ny obec nie, tak dra stycz ny spot te -
le wi zyj ny, mo że za krwa wio ny bil l bo ard
skło ni ko goś do re flek sji, do za sta no wie -
nia się, jak na le ży pra co wać, że by bez piecz -
nie wró cić do do mu.

Je rzy Wla zło

Zgodne stanowisko Rady
Ra da Ochro ny Pra cy przy Sej mie RP jed no gło śnie przy ję ła sta no wi sko w spra wie

„Spra woz da nia Głów ne go In spek to ra Pra cy z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy w 2008 ro ku”. Po sie dze nie od by ło się 23 czerw ca br. w sie dzi bie Cen tral ne go In -
sty tu tu Ochro ny Pra cy – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go w War sza wie. Ob ra -
dy pro wa dzi ła prze wod ni czą ca ROP, po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głodz ka.

Mi nu tą ci szy ze bra ni uczci li pa mięć zmar łe go in ży nie ra Hen ry ka Grom ka, lau re ata na -
gro dy im. Ha li ny Kra hel skiej z 1996 ro ku. 

Przed sta wia jąc Sta no wi sko Ra dy Ochro ny Pra cy w spra wie dzia łal no ści Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy w 2008 r., sę dzia Ta de usz Szy ma nek stwier dził m. in., że obo wią zu ją ce od lip -
ca 2007 r. za ostrzo ne ka ry za wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni czym nie przy nio -
sły zde cy do wa nej po pra wy w za kre sie sta nu pra wo rząd no ści w sto sun kach pra cy, jed nak oce -
ny te go zja wi ska bę dzie mo żna do ko nać naj wcze śniej po dwóch la tach od wej ścia w ży cie
usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Po pra wa sta nu pra wo rząd no ści w sto sun kach pra cy
wy ma ga po szu ki wa nia lep szych i efek tyw niej szych roz wią zań, sta łe go ulep sza nia me tod i spo -
so bów dzia ła nia, ce lem po łą cze nia ich sku tecz no ści z przej rzy sto ścią. Nie zbęd na jest po -
głę bio na ana li za przez PIP przy czyn od mo wy wsz czę cia po stę po wań przez pro ku ra tu rę lub
od da le nia przez są dy wnio sków przez nią kie ro wa nych. Usta le nia wy ma ga ją przy czy ny, z po -
wo du któ rych 40% za wia do mień o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa do ty czy ło uda rem -
nie nia lub utrud nia nia in spek to rom wy ko ny wa nia czyn no ści słu żbo wych.

Ko lej ny punkt po sie dze nia do ty czył „Kra jo wej Stra te gii na rzecz BHP na la ta 2009-2012”.
Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc przed sta wił, przy go to wa ną przez Pań stwo wą In -
spek cję Pra cy „Stra te gię na rzecz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na la ta 2009-2012”. 

Pod kre ślił, że za sad ni cze kie run ki dzia łań i przy ję te prio ry te ty PIP wska zu ją na ko niecz -
ność skon cen tro wa nia się na sek to rach, za kła dach i ka te go riach pra cow ni ków, tj. ob sza rach
za gad nień, w któ rych ry zy ko za ist nie nia wy pad ku przy pra cy, stwier dze nia cho ro by za wo -
do wej oraz pra cy w wa run kach za gro że nia, po zo sta ją na dal nad mier nie na ra żo ne na ry zy -
ko za wo do we. Nie któ re przed się bior stwa, a w szcze gól no ści ma łe, od czu wa ją w spo sób nie -
pro por cjo nal nie więk szy pro ble my zwią za ne ze speł nie niem wy ma gań bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy. Szef in spek cji wska zał na po trze bę zin ten sy fi ko wa nia dzia łań do rad czych i kon -
tro l nych oraz wzmo żo ny nad zór nad za kła da mi cha rak te ry zu ją cy mi się naj więk szym na si -
le niem za gro żeń za wo do wych. Wśród nich na pierw szy plan wy su wa ją się dzia ła nia nad zor -
czo -pre wen cyj ne w bu dow nic twie, obej mu ją ce: bhp przy bu do wie i re mon tach dróg i au to -
strad oraz bhp przy re ali za cji in we sty cji UEFA EU RO 2012.

Ta de usz Jan Za jąc pod kre ślił ró żno rod ne, nie raz spe cy ficz ne za gro że nia za wo do we, wy -
stę pu ją ce w okre ślo nych bra nżach i sek to rach przed się biorstw, jak np.: 

• czyn ni ki bio lo gicz ne oraz che micz ne, w tym ra ko twór cze i mu ta gen ne w za kła dach opie -
ki zdro wot nej;

• za gro że nia zwią za ne z trans por tem ręcz nym w pla ców kach han dlo wych;
• za gro że nia zwią za ne z trans por tem pod ziem nym w gór nic twie;
• za gro że nia zwią za ne ze świad cze niem usług dla za kła dów gór ni czych przez pod mio ty

ze wnętrz ne;
• za gro że nia po wa żny mi awa ria mi prze my sło wy mi;
• za gro że nia w ma łych za kła dach, za trud nia ją cych do 49 osób pra cow ni ków.
Za gro że nia te wy ma ga ją opra co wa nia przez do świad czo nych in spek to rów -spe cja li stów jed -

no li tej me to dy ki dzia ła nia, co po zwa la na oce nę „za rzą dza nia bez pie czeń stwem” w kon tro -
lo wa nych za kła dach.

Ta de usz Jan Za jąc po in for mo wał o roz po czy na ją cej się kam pa nii „Bez pie czeń stwo pra -
cy w bu dow nic twie – upad ki, po śli zgnię cia”. Jej szcze gó ły omó wi ła An na Tom czyk, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra pra cy. – Oprócz bil l bo ar dów (za wie ra ją cych prze sła nie kam pa nii)
no wo ścią bę dą spo ty w telewizji publicznej oraz w ra diu ESKA. Do bór ka na łów prze ka zu
zo stał do ko na ny w opar ciu o ba da nia spo łecz ne. Zgod nie z za ło że nia mi po nad 40% pra cow -
ni ków bu dow la nych po win no się ze tknąć z prze ka zem co naj mniej trzy ra zy – mó wi ła An -
na Tom czyk, pre zen tu jąc ze bra nym bil l bo ard oraz te le wi zyj ny spot in for ma cyj ny.

Człon ko wie Ra dy Ochro ny Pra cy za po zna li się ta kże z in for ma cją przy go to wa ną przez
Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy „Za sto so wa nie me to -
dy Sco re bo ard do oce ny kra jo wych dzia łań wdra ża nia eu ro pej skiej stra te gii w ob sza rze
zdro wia i bez pie czeń stwa pra cy”. Po wy słu cha niu „Oce ny sku tecz no ści funk cjo no wa nia
Fun du szu Pre wen cyj ne go ZUS” zo bo wią za li Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych do ra cjo -
nal ne go, w mia rę ist nie ją cych mo żli wo ści, wy dat ko wa nia pie nię dzy na ce le zwią za ne z pro -
fi lak ty ką i pre wen cją. 

Je rzy Wla zło

Krew na billboardzie



je się dzi siaj bo wiem, jak pod kre ślił szef
in spek cji, pro ble mem klu czo wym, sta no -
wią cym czę sto, o czym świad czą „czar ne”
sta ty sty ki wy pad ków przy pra cy, o zdro wiu
i ży ciu pra cow ni ków. 

Ra da Ochro ny Pra cy za opi nio wa ła po -
zy tyw nie kan dy da tu ry peł nią cych do tąd
obo wiąz ki okrę go wych in spek to rów pra cy:
Ja nu sza Nie dziół ki – na sta no wi sko
okrę go we go in spek to ra pra cy w War sza -
wie, Da riu sza Siw czyń skie go – na sta -
no wi sko okrę go we go in spek to ra pra cy
w Bia łym sto ku, Mie czy sła wa Szcze pań -
skie go – na sta no wi sko okrę go we go in -
spek to ra pra cy w Gdań sku.

W dru gim dniu wy jaz do we go po sie -
dze nia, człon ko wie Ra dy Ochro ny Pra cy
wraz z głów nym in spek to rem pra cy i przed -
sta wi cie la mi kie row nic twa PIP, prze by wa -
li w wał brzy skiej spe cjal nej stre fie eko no -

micz nej, gdzie zło ży li wi zy tę w Za kła dzie
To yo ta Mo tor Ma nu fac tu ring Po land, za -
po zna jąc się z efek ta mi dzia łań kie row nic -
twa za kła du i pra cow ni ków na rzecz bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

– Dla nas naj wa żniej sze jest bez pie czeń -
stwo pra cy i utrzy ma nie naj wy ższej ja ko -
ści na szych wy ro bów – po wie dział pre zes
wał brzy skiej To yo ty Ken ji Ma na be przed -
sta wia jąc fi lo zo fię funk cjo no wa nia fir my.
– Nie ustan nie dba my o to, by uży wa ny
sprzęt i ma szy ny by ły bez piecz ne; szko li -
my pra cow ni ków tak, by pra co wa li bez -
piecz nie, sta le pod no sząc po ziom bez pie -
czeń stwa pra cy. 

Na ha le pro duk cyj ne To yo ty pro wa dzą
bra my bez pie czeń stwa, któ re przy po mi -
na ją o pod sta wo wych za sa dach bez piecz -
ne go za cho wa nia się na te re nie za kła du.
Kie row nic two fir my przy kła da ogrom ną

wa gę do sta łe go pod no sze nia świa do mo -
ści w za kre sie bez piecz nych wa run ków
pra cy. Pro wa dzo ne są sys te ma tycz ne
szko le nia po zwa la ją ce na iden ty fi ka cję wy -
stę pu ją cych za gro żeń, ich oce nę i eli mi -
na cję. Kół ka ja ko ści zaj mu ją się eli mi no -
wa niem za gro żeń, np. re du ko wa niem
po zio mu ha ła su, ob ni ża niem po zio mu
ry zy ka. Na te re nie za kła du dzia ła ją pa tro -
le bez pie czeń stwa, w skład któ rych wcho -
dzą nie tyl ko pra cow ni cy, ale też przed -
sta wi cie le kie row nic twa i za rzą du fa bry -
ki. Pa tro le mo ni to ru ją li nie pro duk cyj ne,
wa run ki pra cy, kie run ku ją pra ce ko mi sji
bez pie czeń stwa. To tyl ko nie któ re z licz -
nych dzia łań po dej mo wa nych przez kie -
row nic two fir my w tro sce o zdro wie
i bez pie czeń stwo pra cow ni ków.
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– Świa do mość za gro żeń i umie jęt ność
ochro ny przed ni mi, uzy ska ne pod czas
szko le nia są pod sta wo wym wa run kiem za -
po bie ga nia wy pad kom przy pra cy i scho -
rze niom zwią za nym z wa run ka mi śro do wi -
ska pra cy – stwier dził dr Ma rian Li wo,
przed sta wia jąc wy ni ki kon tro li Pań stwo wej
In spek cji Pra cy w za kre sie prze strze ga nia
przez pra co daw ców prze pi sów do ty czą cych
szko le nia w dzie dzi nie bhp. Wy ni ka z nich
m. in., że 12% spo śród pra cow ni ków w za -
kła dach ob ję tych w ro ku ubie głym kon tro -
lą, zo sta ło do pusz czo nych do pra cy bez in -
struk ta żu sta no wi sko we go. Szko le nia okre -
so we go w wy ma ga nym prze pi sa mi ter mi -
nie nie za pew nio no 22% pra cow ni ków. Co
czwar ty kon tro lo wa ny pra co daw ca nie
po sia dał ak tu al ne go prze szko le nia w dzie -
dzi nie bhp. Pro gra my szko le nia nie jed no -
krot nie by ły nie do sto so wa ne do spe cy fi ki
za kła du pra cy oraz ist nie ją cych za gro żeń
na po szcze gól nych sta no wi skach pra cy. Do -
ty czy ło to zwłasz cza sy tu acji, gdy szko le -
nie prze pro wa dza ła fir ma ze wnętrz na.

Wy ni ki kon tro li PIP wska zu ją rów nież,
że nie mal co czwar ty skon tro lo wa ny pra -

co daw ca, or ga ni zu ją cy szko le nie okre so we
dla swo ich pra cow ni ków we wła snym za -
kre sie, nie speł niał wy ma gań sta wia nych
or ga ni za to rom ta kich szko leń. Głów ne
za strze że nia do ty czy ły bra ku od po wied niej
do ku men ta cji – np. dzien ni ków za jęć,
pro to ko łów z prze bie gu eg za mi nów, re je -
stru wy da nych za świad czeń. 

Ja ko głów ne przy czy ny nie pra wi dło wo -
ści, dr Ma rian Li wo wska zał m.in. brak za -
in te re so wa nia szko le nia mi ze stro ny wie -
lu pra co daw ców, trak tu ją cych prze szko le -
nie pra cow ni ka ja ko ucią żli wą ko niecz ność,
a ta kże trak to wa nie szko le nia przede
wszyst kim w ka te go riach kosz tów. Pro wa -
dzi to do wy bo ru firm ofe ru ją cych naj tań -
sze usłu gi, co nie za wsze idzie w pa rze z ja -
ko ścią. Przy czy ną wie lu uchy bień jest
rów nież brak na le ży tej kon tro li nad pro ce -
sem szko le nia przez oso by, któ rym zle co -
no wy ko ny wa nie za dań słu żby bhp w za kła -
dzie pra cy, co od no si się zwłasz cza do ma -
łych przed sie biorstw.

W kwiet niu i ma ju br. in spek to rzy
pra cy skon tro lo wa li 156 pra co daw ców or -
ga ni zu ją cych szko le nie okre so we dla

swo ich pra cow ni ków we wła snym za kre -
sie i 95 jed no stek or ga ni za cyj nych, któ -
rym pra co daw cy zle ci li or ga ni za cję szko -
le nia okre so we go. Spraw dzi li m.in. pro -
gra my i prze bieg szko le nia, dzien ni ki za -
jęć, pro to ko ły prze bie gu eg za mi nu, kwa -
li fi ka cje wy kła dow ców oraz in struk to -
rów. Naj wię cej nie pra wi dło wo ści do ty czy -
ło pro gra mów szko le nia oraz do ku men -
ta cji i prze bie gu szko leń. 

Ta de usz J. Za jąc po in for mo wał, że
pod czas te go rocz nych kon tro li in spek to -
rzy pra cy zwra ca ją szcze gól ną uwa gę
na ja kość szko leń z za kre su bhp. Po ziom
prze strze ga nia prze pi sów pra wa w tym za -
kre sie jest oce nia ny w ska li czte ro stop nio -
wej. Po zwo li to na uzy ska nie da nych cha -
rak te ry zu ją cych spo sób po dej ścia tak pra -
co daw ców jak i pra cow ni ków do kwe stii
bez pie czeń stwa pra cy, któ re go nie od łącz -
nym ele men tem jest wła ści we prze szko -
le nie. Pra co daw cy po win ni mieć więk sze
mo żli wo ści wy bo ru fir my gwa ran tu ją cej
naj wy ższy po ziom szko le nia w za kre sie bhp
i le gi ty mu ją cej się cer ty fi ka tem ja ko ści.
Pra wi dło we przy go to wa nie do pra cy sta -

10 IP 7-8/2009

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

W trosce o poziom szkolenia
Szko le nia w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy by ły głów nym te ma tem ob rad Ra dy Ochro -
ny Pra cy pod czas wy jaz do we go po sie dze nia w Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy
im. prof. J. Ro sne ra we Wro cła wiu, któ re od by ło się w dniach 7-8 lip ca br., pod prze wod nic twem
pos. Iza be li Ka ta rzy ny Mrzy głoc kiej. W spo tka niu uczest ni czy li rów nież Ta de usz J. Za jąc, głów -
ny in spek tor pra cy ze swo im za stęp cą ds. nad zo ru, dr Ma ria nem Li wo, Mał go rza ta Kwiat kow ska,
dy rek tor De par ta men tu Współ pra cy z Par la men tem i Part ne ra mi Spo łecz ny mi w Głów nym In -
spek to ra cie Pra cy oraz Gra ży na Pa nek, dy rek tor wro cław skie go ośrod ka szko le nia PIP. 

Od lewej Mie czy sła w Szcze pań ski, Da riu sz Siw czyń ski, Ja nu sz Nie dziół ka
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wo du in spek to ra pra cy. Za rów no w tej kwe -
stii, jak i w za kre sie kry te riów do bo ru kan -
dy da tów zda nia by ły po dzie lo ne, co wy ni -
ka za rów no z ró żnic w sys te mach edu ka -
cyj nych po szcze gól nych państw, po zio -
mu wy kształ ce nia, jak i sa mych sys te mów
szko le nio wych (brak szko leń wstęp nych
w nie któ rych kra jach). Ogrom ne za in te re -
so wa nie ze bra nych wzbu dzi ły wy ja śnie nia
in spek tor An ny Tom czyk, któ ra pod kre śla -
ła zna cze nie pre se lek cji kan dy da tów do ko -
ny wa nej na po zio mie okrę go wych in spek -
to ra tów pra cy i uza le żnia ją cej pro fil kan -
dy da ta od za po trze bo wa nia re gio nu, w któ -
rym miał by on wy ko ny wać pra cę (wy kształ -
ce nie tech nicz ne nie zbęd ne w stre fach sil -
nie uprze my sło wio nych).

W kon kur sie, 
a mo że ina czej?

Przed sta wi cie le zgro ma dzo nych in sty -
tu tów za pre zen to wa li wła sne do świad cze -
nia zwią za ne z po stę po wa niem kwa li fi ka -
cyj nym dla kan dy da tów na in spek to rów
pra cy, ro dza ja mi or ga ni zo wa nych szko leń
oraz ście żką roz wo ju za wo do we go in spek -
to rów.

Por tu ga lia

W Por tu ga lii, gdzie pro ce du ry re kru ta -
cyj ne ma ją cha rak ter kon kur so wy, o pra -
cę w in spek cji pra cy mo gą ubie gać się kan -
dy da ci z wy kształ ce niem mi ni mum na po -
zio mie li cen cja tu. Szko le nie wstęp ne skła -
da się z czę ści teo re tycz nej (4 mie sią ce)
oraz prak tycz nej (8 mie się cy), przy czym
część prak tycz na obej mu je udział w co naj -
mniej 16 kon tro lach pod okiem star szych

ko le gów. Kla sy fi ka cja uczest ni ków na stę -
pu je na pod sta wie eg za mi nu pi sem ne go,
ra por tów po kon trol nych oraz koń co we go
spra woz da nia z prze bie gu szko le nia. Czyn -
ni za wo do wo in spek to rzy pra cy pod le ga -
ją szko le niom usta wicz nym.

Al gie ria

W Al gie rii kan dy da ci na in spek to rów
pra cy ma ją ukoń czo ne czte ro let nie szko -
ły wy ższe, ewen tu al nie li cen cjat, bądź
też re kru to wa ni są w ra mach „na bo ru we -
wnętrz ne go”. Szko le nie wstęp ne trwa 45
dni i obej mu je za gad nie nia z za kre su pra -
wa pra cy, bhp, dia lo gu spo łecz ne go (or ga -
ni za cji pra co daw ców i związ ków za wo do -
wych itd.), ety ki i de on to lo gii, a ta kże po -
zna nie oto cze nia, w któ rym bę dą pra co wać
(funk cjo no wa nie przed się bior stwa). Or ga -
ni zo wa ne są rów nież szko le nia usta wicz -
ne, w za le żno ści od ak tu al nych po trzeb in -
spek cji pra cy.

Ma ro ko

W Ma ro ku, jak wy ja śni ła Na ima Tchi -
che, przed sta wi ciel ka Pań stwo we go In sty -
tu tu Pra cy i Ochro ny So cjal nej (IN TPS),
kan dy da ci na in spek to rów pra cy po sia da -
ją wy kształ ce nie ma gi ster skie lub stop nie
na uko we. Pod da wa ni są spraw dzia no wi pi -
sem ne mu i ust ne mu (z za kre su pra wa pra -
cy), na stęp nie uczest ni czą w roz mo wach
z ko mi sją kwa li fi ka cyj ną. W Ma ro ku nie ma
szko le nia wstęp ne go – przed sa mo dziel -
nym roz po czę ciem pra cy kan dy da ci na in -
spek to rów pra cy od by wa ją 4-5-let nie sta -
że. Czyn ni za wo do wo in spek to rzy pra cy
uczest ni czą na to miast w szko le niach usta -

wicz nych (np. Ko deks pra cy, wal ka z pra -
cą dzie ci, ła go dze nie kon flik tów zbio ro -
wych). W za le żno ści od po trzeb szko le nia
od by wa ją się w ma łych gru pach (warsz ta -
ty), a ich ja kość ka żdo ra zo wo pod le ga oce -
nie (uczest ni cy wy peł nia ją kwe stio na riusz
przed se sją i tuż po niej w ce lu spraw dze -
nia sku tecz no ści szko le nia).

Mo że wy da wać się nie co za ska ku ją ce,
że w kra ju mu zuł mań skim, ta kim jak Ma -
ro ko, gdzie ko bie ty tra dy cyj nie zo sta ją
w do mu dba jąc o ogni sko do mo we i zaj mu -
jąc się dzieć mi, aż 20% in spek to rów pra -
cy sta no wią ko bie ty!

Tu ne zja

Po dob nie jak w Al gie rii, czy w Ma ro ku,
w Tu ne zji szko le nia wstęp ne dla in spek to -
rów pra cy od by wa ją się w kra jo wych in sty -
tu tach ochro ny pra cy. Ma ją one cha rak ter
teo re tycz ny i prak tycz ny. Po czte ro let nim
okre sie kształ ce nia słu cha cze znaj du ją
za trud nie nie w in spek cji pra cy lub w przed -
się bior stwach. Przed sta wi ciel Arab skie go
Ośrod ka ds. Ad mi ni stra cji Pra cy i Za -
trud nie nia (AC LAE) w Tu ni sie, Mo ha med
Kcha ou, wy ja śnił, że AC LAE pro wa dzi je -
dy nie 3-4 dnio we kur sy do szka la ją ce w po -
sta ci se mi na riów, warsz ta tów i kon sul ta -
cji, skie ro wa ne do pra cow ni ków ad mi ni stra -
cji pra cy z udzia łem or ga ni za cji za wo do -
wych pra cow ni ków i pra co daw ców. We
współ pra cy z MOP, AC LAE or ga ni zu je rów -
nież se mi na ria re gio nal ne dla kra jów
arab skich (Al gie ria, Li ban, Ku wejt, Pa le -
sty na, Sy ria, Irak, Emi ra ty Arab skie itd.),
któ re ma ją na ce lu wzmoc nie nie ro li in -
spek cji pra cy w ty chże kra jach oraz po pra -
wę ochro ny pra cow ni ków, wa run ków pra -
cy i sto sun ku pra cy.

Ka me run

W Ka me ru nie part ne rem pol skie go
Ośrod ka Szko le nia jest CRA DAT, czy li Afry -
kań ski Ośro dek Re gio nal nej Ad mi ni stra -
cji Pra cy, miesz czą cy się w sto li cy kra ju
– Jaun de. CRA DAT zrze sza 18 państw
człon kow skich po ło żo nych na po łu dnie
od Sa ha ry (fran cu sko ję zycz nych). Jak wy -
ja śnił dy rek tor, Pier rot Yoelé, ośro dek re -
ali zu je trzy pod sta wo we ce le: do sko na li ka -
drę państw człon kow skich (szko le nia,
spe cja li za cja), or ga ni zu je współ pra cę mię -
dzy rzą do wą (np. wy mia na eks per tów),
pro wa dzi dzia ła nia ba daw czo -roz wo jo we
(m. in. we współ pra cy z MOP). 

Dokończenie na stronie 19.

Fun da ment Sie ci RIIFT sta no wią od po -
cząt ku te sa me jed nost ki or ga ni za cyj ne
– in sty tu ty szko le nio we z ró żnych czę ści
świa ta. To wła śnie sta no wi o nie zwy kło ści
tych spo tkań. Sieć zo sta ła utwo rzo na
w ma ju 2002 r. w Mię dzy na ro do wym
Cen trum Szko le nia Mię dzy na ro do wej Or -
ga ni za cji Pra cy w Tu ry nie. Za pew nia ono
ko or dy na cję dzia łań Sie ci. Ak tu al nie sku -
pia 12 człon ków:

– Na ro do wy In sty tut Pra cy, Za trud nie -
nia i Szko le nia Za wo do we go (IN TEFP),
Mar cy l’Eto ile, Fran cja;

– Pań stwo wy In sty tut Pra cy i Ochro ny
So cjal nej (IN TPS) – Ra bat, Ma ro ko;

– Ośro dek Szko le nia Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy (OSPIP) – Wro cław, Pol ska;

– Urząd ds. Wa run ków Pra cy (ACT)
– Li zbo na, Por tu ga lia;

– Mię dzy na ro do we Cen trum Szko le nia
– Tu ryn, Wło chy;

– Ośro dek Szko le nia i Do sko na le nia Za -
wo do we go In spek cji Pra cy – Bo to sa ni, Ru -
mu nia;

– Ve ne to La vo ro – We ne cja, Wło chy;
– Agen cja Szko le nio wa w Dzie dzi nie

Pra cy – Mar ghe ra Ve ni se, Wło chy;
– Arab ski Ośro dek ds. Ad mi ni stra cji

Pra cy i Za trud nie nia (AC LAE) – Tu nis, Tu -
ne zja;

– Afry kań ski Ośro dek Re gio nal ny ds.
Ad mi ni stra cji Pra cy (CRA DAT) – Yaoundé,
Ka me run;

– Pań stwo wy In sty tut Pra cy i Ba dań So -
cjal nych (IN TES) – Tu nis, Tu ne zja;

– Pań stwo wy In sty tut Pra cy (INT) – Al -
gier, Al gie ria.

Szko lić? Jak i ko go?

Za da niem Sie ci RIIFT jest udział w pro -
mo wa niu ce lów MOP w in sty tu cjach człon -
kow skich. Pod sta wo wym ce lem jest po pra -
wa ja ko ści i umac nia nie zna cze nia usług

świad czo nych przez człon ków Sie ci, po -
przez wspól ną wy mia nę do świad czeń i do -
brych prak tyk, a ta kże na rzę dzi sto so wa -
nych w dzie dzi nie szko le nia w te ma ty ce
pra cy i za trud nie nia. Sys te ma tycz ne spo -
tka nia umo żli wia ją człon kom Sie ci pod ję -
cie dys ku sji nad kie run ka mi i stra te gią
szko leń ak tu al nie pro wa dzo nych w po szcze -
gól nych kra jach, a w dal szej per spek ty wie
słu żą po lep sza niu ja ko ści ty chże szko -
leń. Dzię ki tym spo tka niom człon ko wie Sie -
ci zna ją się do brze i ma ją do sko na łą świa -
do mość wła snych ró żnic re li gij nych i kul tu -
ro wych. Znacz na część człon ków RIIFT -u
to mu zuł ma nie, któ rym re li gia za ka zu je je -
dze nia wie przo wi ny. Fakt ten mógł by być
przy czy ną dys kom for tu w Pol sce, gdzie
wie przo wi na jest sta łym ele men tem po sił -
ków, jed nak or ga ni za tor spo tka nia, OS PIP
we Wro cła wiu, po my ślał o wszyst kim,
rów nież o me nu. Nie po zo sta ło to nie zau -
wa żo ne przez go ści, któ rzy do ce ni li wy sił -
ki or ga ni za to rów – stwo rzy ło to, już na sa -
mym po cząt ku, nie zwy kle przy ja zną i mi -
łą at mos fe rę do dal szych prac. Tak dro bia -
zgo we i uwa żne przy go to wa nie spra wia, że
oso by przez nas po dej mo wa ne czu ją się wa -
żny mi go ść mi.

W kul tu rach afry kań skich nie zwy kle wa -
żna jest go ścin ność – sy gnał ja ki da je my
przy by łym swo im za cho wa niem, to czy czu -
ją się oni kom for to wo, czy wie dzą, że go -
spo da rze gosz czą ich „czym cha ta bo ga ta”
(dla nas Po la ków nie jest to nic za ska ku -
ją ce go, sa mi prze cież zwra ca my na to uwa -
gę). Wy da je się za tem, że pod tym wzglę -
dem bli żej jest nam do kul tur afry kań skich
niż do kul tur Eu ro py Za chod niej. Je śli po -
pa trzy my na to z punk tu wi dze nia wy mia -
rów kul tu ry, to znaj dzie my po twier dze nie:
kul tu ra pol ska i kul tu ry afry kań skie na le -
żą ra czej do gru py kul tur ko lek ty wi stycz -
nych, na to miast kra je Eu ro py Za chod -
niej (wy jąw szy Wło chy, Por tu ga lię i Hisz -

pa nię) na le żą ra czej do krę gu kul tur in dy -
wi du ali stycz nych. Nie na le ży się za tem dzi -
wić, że przed sta wi cie le kul tur afry kań skich
do brze się u nas czu li, po nie waż za rów no
dla nich jak i dla nas, re la cje mię dzy ludz -
kie są naj wa żniej sze.

Trud no so bie wy obra zić lep sze go go spo -
da rza spo tka nia niż Gra ży na Pa nek, dy rek -
tor Ośrod ka Szko le nia PIP, któ ra cie szy się
ogrom nym sza cun kiem i po wa ża niem
wszyst kich człon ków RIIFT -u. Pod czas
otwar cia 13. Spo tka nia Sie ci prze ję ła
z rąk Bra hi ma Ben ha meur, dy rek to ra ge -
ne ral ne go Pań stwo we go In sty tu tu Pra cy
w Al gie rze, pre zy den cję Sie ci do cza su ko -
lej ne go spo tka nia w przy szłym ro ku.
Ogrom ne zna cze nie dla wszyst kich mia ła
obec ność An ny Tom czyk, za stęp cy głów -
ne go in spek to ra pra cy, któ ra za wsze
wspie ra ła dzia łal ność Sie ci RIIFT.

Ko lej nym ukło nem w stro nę go ści by -
ło za an ga żo wa nie do ob słu gi kon fe ren cji
dwóch tłu ma czy sy mul ta nicz nych: Jac ka
Wa lew skie go oraz Ali Has si ne. Wy da je się,
że uczest nic two zwłasz cza dru gie go z pa -
nów po zwo li ło uczest ni kom po czuć się nie -
zwy kle kom for to wo w Pol sce.

Pre fe ren cje lo kal ne

Stro na pol ska przy go to wa ła dwie pre -
zen ta cje: „Syl wet ka za wo do wa in spek to ra
pra cy a ce chy psy chicz ne i za sa dy mo ral -
ne po żą da ne u kan dy da ta do te go za wo du”
(El wi ra Jan czyń ska, OS PIP) oraz
„Kształ to wa nie roz wo ju za wo do we go in -
spek to ra pra cy – do świad cze nia i wnio ski
na tle ostat nio wpro wa dzo nych zmian”
(Mał go rza ta Mar sza łek, OS PIP). Oba
re fe ra ty wzbu dzi ły du że za in te re so wa nie
ze bra nych, a ta kże oży wio ną dys ku sję
m.in. na te mat zna cze nia cech oso bo wo -
ścio wych kan dy da tów oraz ro li psy cho lo -
gów w pro ce sie se lek cji kan dy da tów do za -

Spo tka nie RIIFT

Na skrzy żo wa niu kul tur
13. spo tka nie Mię dzy na ro do wej Sie ci In sty tu tów Szko le nio wych w Dzie dzi nie Pra cy RIIFT oka -
za ło się cie ka wym wy da rze niem, nie tyl ko pod wzglę dem me ry to rycz nym, tzn. pre zen ta cji i oży -
wio nych dys ku sji na te mat „Syl wet ki za wo do wej in spek to ra pra cy oraz kształ to wa nia je go
roz wo ju za wo do we go”. Nie za bra kło ta kże cie ka wo stek kul tu ro wych. Tym ra zem go spo da rzem
spo tka nia, któ re od by ło się w dniach 2-3 lip ca br., był Ośro dek Szko le nia Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy we Wro cła wiu.

Mar ta Bem Mar ta Cho do row ska
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Bel gij ska Ra da Mi ni strów roz sze rzy ła przy zna wa nie „kart re -
orien ta cji za wo do wej” pra cow ni kom zwal nia nym w okre sie od 1
lip ca do 31 grud nia br. wsku tek ogło sze nia upa dło ści lub li kwi -
da cji za trud nia ją ce go ich przed się bior stwa. Prze pis ten bę dzie
mógł być przed łu żo ny jed no ra zo wo do 30 czerw ca 2010 r., w za -
le żno ści od roz wo ju sy tu acji go spo dar czej. To roz wią za nie jest
ko rzyst ne za rów no dla pra cow ni ków, jak i pra co daw ców. Pra cow -
ni cy dzię ki kar cie re orien ta cji za wo do wej bę dą mie li więk sze szan -
se na po now ne za trud nie nie, po nie waż pra co daw ca za trud nia ją -
cy ta kie go pra cow ni ka bę dzie ko rzy stać z ulgo wych skła dek w okre -
sie obo wią zy wa nia kar ty: skład ka kwar tal na bę dzie po mniej szo -
na o 1 tys. eu ro przez 5 kwar ta łów. W przy pad ku za trud nie nia
pra cow ni ka po wy żej 45 roku życia, skład ka kwar tal na zmie szo -
na bę dzie o 400 eu ro przez 16 kwar ta łów. W przy pad ku, gdy pra -
cow nik po dej mie pra cę w okre sie wa żno ści kar ty, sko rzy sta rów -
nież z ulgi na skład ki, któ re sam od pro wa dza do za kła du ubez -
pie czeń spo łecz nych (133,33 eu ro mie sięcz nie), dzię ki cze mu od -
czu je wzrost pen sji net to w tym okre sie.

Pond 125 tys. pod pi sów ze bra ła szwaj car ska fe de ra cja Tra va -
il Su is se, bro nią ca in te re sów związ ków za wo do wych pra cow ni -
ków, pod spo łecz nym pro jek tem do ty czą cym zwięk sze nia wy mia -
ru rocz ne go urlo pu wy po czyn ko we go z 4 do 6 ty go dni. Liczba ze -
bra nych pod pi sów od zwier cie dla wy raź nie po trze bę wy dłu żo ne -
go wy po czyn ku wśród znacz nej czę ści szwaj car skie go spo łe czeń -
stwa, zmę czo ne go wzra sta ją cym ob cią że niem w pra cy.

W pierw szym ro ku re ali za cji „Pla nu wal ki z pra cą nie le gal ną”
stwier dzo no 4 tys. przy pad ków po dej rze nia o wy kro cze nia. Pra -
co daw cy naj czę ściej do pusz cza li się wy kro czeń w za kre sie ubez -
pie cze nia spo łecz ne go (54% przy pad ków), jak rów nież nie prze strze -
ga nia praw pra cow ni ków za gra nicz nych oraz obo wiąz ku po dat ko -
we go. W ub. r. 60 in spek to rów pra cy prze pro wa dzi ło 9 264 kon -
tro le, któ re ob ję ły 35 tys. pra cow ni ków wszyst kich bra nż na ca łym
te ry to rium Szwaj ca rii. Da ne te na le ży ana li zo wać ostro żnie, po nie -
waż są one nie peł ne. In spek to rzy pra cy nie ma ją kom pe ten cji w za -
kre sie na kła da nia sank cji kar nych i mu szą za do wo lić się prze ka -
za niem ze bra nych do wo dów do wła ści wych or ga nów. Śledz two mo -
że cią gnąć się la ta mi. Naj czę ściej kon tro lo wa ne by ły bra nże: ho -
te lar ska, ga stro no micz na, usłu go wa oraz bu dow la na. W więk szo -
ści przy pad ków kon tro le do ko ny wa ne by ły w wy ni ku zgło sze nia po -
dej rze nia o po peł nie niu wy kro cze nia, zło żo ne go przez oby wa te li
lub urząd, a nie w ra mach dzia łań pre wen cyj nych.

Pre zes Kra jo we go In sty tu tu Ubez pie czeń od Wy pad ków
Przy Pra cy (IN A IL) za po wie dział roz po czę cie kam pa nii szko le -

nio wo -in for ma cyj nej ma ją cej na ce lu in te gra cję mniej szo ści na -
ro do wych ak tyw nych na wło skim ryn ku pra cy. Kam pa nia ma być
od po wie dzią na ro sną cą licz bę wy pad ków przy pra cy wśród ob -
co kra jow ców, któ rzy czę sto po dej mu ją pra cę w sek to rach pod -
wy ższo ne go ry zy ka. Od 2001 do 2007 r. licz ba ta kich wy pad ków
wzro sła z 82 tys. do 140 tys. Zwa żyw szy na ten den cję spad ko wą
ogól nej licz by wy pad ków (z 912 tys. w 2001 r. do 874 866 w 2008
r.) licz by do ty czą ce ob co kra jow ców są alar mu ją ce.

Kam pa nia „Pra co wać bez piecz nie” (La vo ra re si cu ri) prze bie -
gać bę dzie w dwóch fa zach. Pierw sza po le gać bę dzie na prze szko -
le niu ak tyw nych pra cow ni ków IN A IL (350 osób) w za kre sie ró -
żno rod no ści kul tu ro wej i pro ble mów zwią za nych z in te gra cją pra -
cow ni ków za gra nicz nych, w ce lu uła twie nia ko mu ni ka cji po mię -
dzy In sty tu tem a spo łecz no ścia mi et nicz ny mi. Dru ga fa za bę dzie
się kon cen tro wać na in for mo wa niu pra cow ni ków za gra nicz -
nych o ich pra wach i obo wiąz kach, ja ko pra cow ni ków, ale
przede wszyst kim bę dzie pro pa go wać po zy tyw ne wzor ce od po -
wie dzial nych za cho wań w miej scu pra cy.

Bon o war to ści 5 tys. eu ro na po kry cie kosz tów wła sne go po -
grze bu otrzy ma ło 829 pra cow ni ków fa bry ki lo dó wek i chłod ni
w Bel lu no na pół no cy Włoch. Su ma ta mo że zo stać prze ka za na
ro dzi nie zmar łe go pra cow ni ka lub na cel do bro czyn ny po świę co -
ny je go pa mię ci. Jest to je dy nie do da tek do licz nych udo god nień
dla pra cow ni ków, wy ne go cjo wa nych przez związ ki za wo do we dzia -
ła ją ce w fir mie Co stan, w tym do dat ków za nad go dzi ny i pra cę
w no cy oraz wspar cia fi nan so we go dla ko biet i nie peł no spraw -
nych z „fun du szu so li dar no ści”.

We Wło szech wy so ki jest wskaź nik wy pad ków w go spo dar -
stwach do mo wych. Od no si się on głów nie do ko biet. Przy czy na -
mi wy pad ków są: nie ostro żne za cho wa nia, nie wła ści we za go spo -
da ro wa nie prze strze ni, jak rów nież wzra sta ją ca licz ba urzą dzeń
AGD, czy nie wła ści we ko rzy sta nie ze środ ków czy sto ści. Pod ję -
to ró żne ini cja ty wy ma ją ce na ce lu ochro nę bez pie czeń stwa i zdro -
wia osób wy ko nu ją cych pra cę w do mu. Opu bli ko wa no bro szu rę,
któ ra ma za za da nie in for mo wać o ry zy ku wy pad ków w go spo -
dar stwach do mo wych. Po nad to wpro wa dzo no obo wiąz ko we
ubez pie cze nie dla go spo dyń do mo wych (bez wzglę du na płeć) po -
mię dzy 18 a 65 r. ż. Nad prze strze ga niem te go obo wiąz ku bę dzie
czu wać po li cja „wy so kie go ry zy ka”, któ ra bę dzie zaj mo wać się
od szko do wa nia mi z ty tu łu po wa żnych wy pad ków.

Unij ne ba da nie ró żnic w wy na gra dza niu ko biet i mę żczyzn
w pań stwach człon kow skich, wy ko na ne po przez po rów na nie sta -
wek go dzi no wych ko biet i mę żczyzn wy ka za ło, że do chód brut -
to ko biet w Au strii jest mniej szy od do cho du mę żczyzn o 25,5%.
Pod czas gdy wy ni ki te by ły pod wa ża ne przez pra co daw ców, or -
ga ni za cje związ ko we oraz nie któ rzy po li ty cy za czę li się za sta na -
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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
Kar ta                                BEL GIA

6 ty go dni wa ka cji       SZWAJ CA RIA

Bon po grze bo wy

Wal ka z pra cą nie le gal ną

wiać nad wpro wa dze niem przej rzy stych sys te mów wy na gra dza -
nia w fir mach sek to ra pry wat ne go, ma ją cych na ce lu zwal cza nie
ta kich ra żą cych dys pro por cji.

No we li za cja Ko dek su pra cy z kwiet nia br. w za kre sie agen cji
pra cy tym cza so wej mia ła na ce lu im ple men ta cję Dy rek ty -
wy 2008/104/WE. No we prze pi sy okre śli ły m.in. za sa dy za trud -
nia nia pra cow ni ków tym cza so wych agen cji pra cy. Pro jekt spo tkał
się z ogól nym po par ciem pra co daw ców, jed nak or ga ni za cje związ -
ko we zde cy do wa nie mu się sprze ci wi ły. Kon fe de ra cja Nie za le żnych
Związ ków Za wo do wych do ma ga ła się od rzu ce nia pro jek tu.

Sy tu acja na ryn ku pra cy roz wi ja się bar dziej po myśl nie niż ocze -
ki wa no – ko men tu je Fe de ral ny Mi ni ster Pra cy i Spraw So cjal nych
Olaf Scholz. – Ak tu al ne da ne do ty czą ce licz by bez ro bot nych są
za ska ku ją co po zy tyw ne. W związ ku z po wa żnym kry zy sem eko -
no micz nym po wszech nie ocze ki wa no, że licz ba bez ro bot nych wzro -
śnie. Tak się jed nak nie sta ło dzię ki wpro wa dze niu wy mo gu skró -
co ne go cza su pra cy i uatrak cyj nie niu wy na gro dzeń pra cow ni ków
pra cu ją cych w nie peł nym wy mia rze go dzin. – Zda je my so bie spra -
wę z te go, że pra ca w nie peł nym wy mia rze go dzin nie jest z punk -
tu wi dze nia za trud nio ne go roz wią za niem do sko na łym. Al ter na -
ty wą dla nie go mo że być jed nak zwol nie nie – wszy scy są te go świa -
do mi. Dla te go ten sys tem pra cy sta no wi wła ści wą od po wiedź
na kry zys, któ ry tyl ko w ta ki spo sób mo że my prze trwać – uza -
sad niał Fe de ral ny Mi ni ster Pra cy i Spraw So cjal nych.

Do ty czą roz sze rze nia ela stycz no ści pra cy, zwięk sze nia środ -
ków na rzecz eg ze kwo wa nia kra jo wych prze pi sów o mi ni mal nej
wy so ko ści wy na gro dze nia w tym m.in. kar dla pra co daw ców za za -
ni ża nie wy na gro dze nia pra cow ni ków, no wych pro ce dur dot.
roz wią zy wa nia spo rów zbio ro wych w miej scu pra cy oraz zwięk -
sze nia wy mia ru urlo pu wy po czyn ko we go z 24 do 28 dni w ro ku
w przy pad ku pra cow ni ków za trud nio nych w peł nym wy mia rze cza -
su pra cy.

Do cho dzi tam do oko ło 70% wy pad ków cię żkich i śmier tel nych
w ca łym bry tyj skim bu dow nic twie. Ze wzglę du na du żą liczbę tych
in we sty cji, ich krót ko trwa łość oraz ogra ni czo ną licz bę in spek to -
rów ds. bu dow nic twa przez la ta sku tecz ność HSE w nad zo ro wa -
niu ma łych in we sty cji bu dow la nych by ła ogra ni czo na. Pod ję to więc
de cy zję do ty czą cą opra co wa nia stra te gii ich nad zo ru. Za kła da ona
pro ste, ja sne i sku pio ne na głów nym te ma cie prze ka zy w trzech
wy bra nych za gad nie niach: za bez pie cze niu pra cu ją cych przy kra -
wę dziach da chów pod czas ich na praw na pry wat nych do mach,
dźwi ga niu ręcz nym i za pew nie niu za ple cza hi gie nicz no -sa ni tar -
ne go. W trak cie wi zyt na ma łych bu do wach in spek to rzy mo gą re -
gu lo wać rów nież in ne pro ble ma tycz ne kwe stie. HSE opra co wa -
ło li stę cech cha rak te ry stycz nych ro bot ni ków z ma łych bu dów.
Uzna ło, że na le ży do nich do trzeć z ty mi in for ma cja mi. Przy go -
to wu je obec nie 3 no we ulot ki in for ma cyj ne, aby po móc ma łym
fir mom speł nić wy mo gi pra wa. Za trud ni ło ta kże na czas okre ślo -
ny no wych in spek to rów ds. bu dow nic twa, któ rzy bę dą wi zy to wać
głów nie ma łe bu do wy.

W ostat nim cza sie Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo ści
(ETS) wy dał dwa istot ne orze cze nia do ty czą ce dys kry mi na cji ze
wzglę du na wiek i płeć. W pierw szym przy pad ku (an giel skie sto -
wa rzy sze nie In cor po ra ted Tru ste es of the Na tio nal Co un cil on
Age ing p -ko bry tyj skie mu Se kre ta rzo wi Sta nu ds. Go spo dar ki,
spra wa C -388/07), Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo ści uznał,
że jest mo żli we wy stą pie nie uza sad nio nych przy czyn zwol nie nia
pra cow ni ka ze wzglę du na je go wiek, i że nie za wsze mu si być
to w sprzecz no ści z pra wem wspól no to wym. Na to miast w dru -
giej spra wie (Ko mi sja Eu ro pej ska p -ko Gre cji, spra wa
C -559/070), ETS uznał, że zró żni co wa nie wie ku eme ry tal ne go
ze wzglę du na płeć oraz dłu gość sta żu pra cy na ru sza za sa dę rów -
ne go trak to wa nia.

„Rzecz po spo li ta” opu bli ko wa ła da ne z ra por tu Ko mi sji Eu ro -
pej skiej: z Pol ski wy je żdża ją lu dzie mło dzi i le piej wy edu ko wa -
ni niż ogół spo łe czeń stwa. – To dre naż mó zgów – prze strze ga -
ją unij ni eks per ci. Na po cząt ku 2008 r. 2,3 mi lio na Po la ków prze -
by wa ło za gra ni cą dłu żej niż dwa mie sią ce – wy ni ka z naj now sze -
go ra por tu Ko mi sji Eu ro pej skiej do ty czą ce go mi gra cji w Eu ro -
pie. Wy je żdża ją głów nie lu dzie bar dzo mło dzi (po ło wa ma mniej
niż 29 lat), przede wszyst kim mę żczyź ni, naj czę ściej ze wschod -
niej i po łu dnio wej Pol ski. Za ska ku je wy so ki od se tek osób z wy -
ższym wy kształ ce niem wśród emi gran tów za rob ko wych. Aż 25,7
proc. z nich ma wy ższe wy kształ ce nie, w ca łej po pu la cji Pol ski
zaś – 14,7 proc. Zja wi sko dre na żu mó zgów jesz cze bo le śniej do -
ty ka in ne kra je Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej. Wśród wy je żdża -
ją cych do pra cy z Wę gier, Czech czy Li twy aż jed na trze cia ma
wy ższe wy kształ ce nie. W Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii – jak za zna -
czo no w ra por cie – wy ko nu ją oni pra ce „pro ste i ni sko płat ne”.
We dług ra por tu, choć licz ba po wra ca ją cych z emi gra cji już te raz
ro śnie, nie po win no to spo wo do wać wzro stu bez ro bo cia. – Mi -
tem jest, że w cią gu ostat nich lat bez ro bo cie spa dło, bo Po la cy
wy je cha li na Za chód. Spa da ło, po nie waż roz wi ja ła się go spo dar -
ka – pod kre śla ją au to rzy ra por tu Ko mi sji Eu ro pej skiej. Au to rzy
ra por tu oba wia ją się, że kry zys spo wo du je „wy py cha nie” z ryn -
ku pra cow ni ków z państw Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej.

Fran cu ska Dy rek cja ds. Ani ma cji Na uki, Ba dań i Sta ty styk dzia -
ła ją ca w Mi ni ster stwie Pra cy (DA RES) opu bli ko wa ła ra port na te -
mat nie ty po wych go dzin pra cy i zwią za nych z ni mi ogra ni czeń.
Z przed sta wio nych wnio sków wy ni ka, że tyl ko 37% pra cow ni ków
wy ko nu je pra cę w tzw. nor mal nych go dzi nach pra cy. 19% pra cow -
ni ków za wsze świad czy pra cę w go dzi nach noc nych, a 10% pra -
cu je w no cy od cza su do cza su. Go dzi ny pra cy w przy pad ku 7%
oby wa te li fran cu skich zmie nia ją się w za le żno ści od po ry ro ku.
Czas pra cy pra wie 10% pra cow ni ków jest ela stycz ny, wy dłu żo ny
po za stan dar do we 6-7 go dzin przy 35-go dzin nym ty go dnio wym
cza sie pra cy. W gru pie tej znaj du ją się przede wszyst kim pra cow -
ni cy wy ższe go szcze bla i śred ni per so nel. 17,5% za trud nio nych
pra cu je w nie peł nym wy mia rze go dzin.

Współ pra ca:
Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą, De par ta ment Współ -
pra cy z Par la men tem i Part ne ra mi Spo łecz ny mi GIP

STOP wy pad kom          WŁO CHY

Go spo dy nie do mo we pod ochro ną

Ko bie ty mniej ce nio ne  AU STRIA

Agen cje pra cy            BUŁ GA RIA

Skró co ny czas pra cy     NIEM CY

No we prze pi sy WIEL KA BRY TA NIA

Ma łe bu do wy

Orze cze nia  UNIA EU RO PEJ SKA

Dre naż mó zgów             POL SKA

Nie ty po wy czas pra cy  FRAN CJA
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W ka ta lo gu de fi ni cji za war tych w usta wie
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku
pra cy, zwa nej da lej „usta wą”, naj istot niej sze
zna cze nie – z punk tu wi dze nia prak ty ki kon -
tro l nej in spek to rów pra cy – ma no wa treść de -
fi ni cji „in nej pra cy za rob ko wej” oraz „nie le gal -
ne go wy ko ny wa nia pra cy przez cu dzo ziem -
ców”, a spo śród no wo wpro wa dzo nych – de -
fi ni cja „pod mio tu po wie rza ją ce go wy ko ny wa -
nie pra cy przez cu dzo ziem ca”.

In na czy li ja ka?

Do tych cza so wa de fi ni cja „in nej pra cy za -
rob ko wej” ogra ni cza ła świad cze nie tej pra cy
do nie któ rych tyl ko umów cy wil no praw nych,
tj. umo wy – agen cyj nej, zle ce nia oraz o dzie -
ło, na to miast no wa jej treść (art. 2 ust. 1 pkt 11
usta wy) obej mu je świad cze nie pra cy w ra mach
wszyst kich umów te go ro dza ju, czy li ta kże np.
na pod sta wie umów o świad cze nie usług
nie ure gu lo wa nych in ny mi prze pi sa mi, do któ -
rych – zgod nie z art. 750 Ko dek su cy wil ne -
go – sto su je się od po wied nio prze pi sy o zle -
ce niu (m. in. nie któ re umo wy me ne dżer skie
czy umo wy o na ucza nie ję zy ka ob ce go, na ukę
gry na in stru men cie mu zycz nym itp.).

Ina czej z pra cą 
niż z za miesz ka niem

De fi ni cja „nie le gal ne go wy ko ny wa nia pra -
cy przez cu dzo ziem ca” w no wym brzmie niu
(art. 2 ust. 1 pkt 14 usta wy) obej mu je wy ko -
ny wa nie pra cy przez cu dzo ziem ca, któ ry:

● nie po sia da wa żnej wi zy lub in ne go do -
ku men tu upraw nia ją ce go go do po by tu na te -
ry to rium RP, lub

● któ re go pod sta wa po by tu na te ry to rium
RP nie upraw nia do wy ko ny wa nia pra cy, lub

● wy ko nu je pra cę bez ze zwo le nia, w przy -
pad kach gdy jest ono wy ma ga ne, lub na in nych
wa run kach lub na in nym sta no wi sku niż
okre ślo ne w ze zwo le niu na pra cę, z za strze -
że niem art. 88i usta wy, lub

● bez za war cia wy ma ga nych umów o pra -
cę al bo umów cy wil no praw nych. 

De fi ni cja ta jest kon se kwen cją przy ję cia
w usta wie no wej za sa dy, po le ga ją cej na od dzie -
le niu pro ce du ry wy da wa nia ze zwo leń na pra -

cę od pro ce dur zwią za nych z uzy ski wa niem
wiz lub ze zwo leń na za miesz ka nie.

Po wie rza ją cy 
nie kon tro lo wa ny

„Pod mio tem po wie rza ją cym wy ko ny wa -
nie pra cy przez cu dzo ziem ca” (art. 2 ust. 1
pkt 21b usta wy) jest jed nost ka or ga ni za cyj na,
cho cia żby nie po sia da ła oso bo wo ści praw nej
lub oso ba fi zycz na, któ ra na pod sta wie umo -
wy lub in ne go sto sun ku praw ne go po wie rza
wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi. W ten
spo sób usta wo daw ca wy eli mi no wał wy stę pu -
ją ce w prak ty ce trud no ści zwią za ne z uży wa -
niem ter mi nu „pra co daw ca” do pod mio tów po -
wią za nych umo wa mi cy wil no praw ny mi.

Na le ży za uwa żyć, że nie wszyst kie pod mio -
ty miesz czą ce się w tej de fi ni cji bę dą „pod mio -
ta mi kon tro lo wa ny mi” w ro zu mie niu art. 13
usta wy o PIP. Cho dzi tu o pod mio ty nie po sia -
da ją ce sta tu su pra co daw cy ani przed się bior -
cy – i te, z for mal ne go punk tu wi dze nia, nie
pod le ga ją kon tro li PIP, np. oso ba fi zycz na nie -
pro wa dzą ca dzia łal no ści go spo dar czej, któ ra
bu du je dom na wła sny uży tek i nie za trud nia
pra cow ni ków, lecz po wie rza nie le gal ne wy ko -
ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi na pod sta wie
umo wy cy wil no praw nej.

Z kon tro lą w agen cji

No we la usta wy nada ła no we brzmie nie roz -
dzia ło wi 6. „Agen cje za trud nie nia”. Isto ta do -
ko na nych zmian spro wa dza się do: uprosz cze -
nia pro ce du ry wpi su do re je stru pod mio tów
pro wa dzą cych agen cje za trud nie nia, da lej
zwa ne go „re je strem”, uła twie nia ich dzia łal -
no ści, li be ra li za cji do stę pu do pol skie go ryn -
ku pra cy agen cji z państw Unii Eu ro pej skiej
oraz wpro wa dze nia więk szej ochro ny klien tów
agen cji.

Z punk tu wi dze nia prak ty ki kon tro l nej in -
spek to rów pra cy naj istot niej sze zna cze nie ma -
ją na stę pu ją ce re gu la cje:

1) usta la ją ca, że agen cja za trud nie nia mo -
że pro wa dzić dzia łal ność po le ga ją cą
na świad cze niu jed nej, kil ku lub wszyst kich
usług w za kre sie po śred nic twa pra cy (z wy -
jąt kiem sie ci EU RES), do radz twa per so nal -

ne go, po rad nic twa za wo do we go i pra cy
tym cza so wej,

2) zno szą ca wy móg uzy ska nia wpi su do re -
je stru dla przed się bior ców z państw Unii Eu -
ro pej skiej, świad czą cych usłu gi agen cji za trud -
nie nia na te ry to rium RP; do tych czas przed -
się bior cy ci mo gli funk cjo no wać bez te go wpi -
su je dy nie przez okres 3 mie się cy,

3) zno szą ca cer ty fi kat wstęp ny, wy da wa ny
do tych czas pod mio to wi po raz pierw szy ubie -
ga ją ce mu się o wpis do re je stru,

4) wpro wa dza ją ca je den do ku ment – cer -
ty fi kat, po twier dza ją cy do ko na nie wpi su
do re je stru i upraw nia ją cy do świad cze nia
usług; do tych czas na ka żdą usłu gę wy da wa ny
był od dziel ny cer ty fi kat,

5) zno szą ca obo wią zek zwro tu cer ty fi ka tu
po wy kre śle niu agen cji za trud nie nia z re je stru,

6) wpro wa dza ją ca po dział wa run ków pro -
wa dze nia agen cji za trud nie nia na dwie gru py:

a) wa run ków, za na ru sze nie któ rych mar -
sza łek wo je wódz twa wy kre śla pod miot z re -
je stru,

b) wa run ków, kie dy to wy kre śle nie na stą -
pi po bez sku tecz nym upły wie ter mi nu wy zna -
czo ne go do usu nię cia stwier dzo nych na ru szeń,

7) za strze ga ją ca for mę pi sem ną dla:
a) umów za wie ra nych przez agen cje za trud -

nie nia z oso ba mi kie ro wa ny mi do pra cy
u pra co daw ców za gra nicz nych oraz z pra co -
daw ca mi za gra nicz ny mi,

b) re ali za cji przez agen cje za trud nie nia obo -
wiąz ku po wia do mie nia osób kie ro wa nych
do pra cy za gra ni cą o za li cza niu udo ku men -
to wa nych okre sów za trud nie nia prze by tych
za gra ni cą u pra co daw cy za gra nicz ne go
do okre sów pra cy w RP, w za kre sie upraw nień
pra cow ni czych,

8) wpro wa dza ją ca ka rę grzyw ny, na kła da -
ną na oso bę pro wa dzą cą agen cję za trud nie nia
i nie wy wią zu ją cą się z obo wiąz ku za war cia pi -
sem nej umo wy po mię dzy tą agen cją a oso bą
kie ro wa ną do pra cy za gra ni cą u pra co daw cy
za gra nicz ne go.

Nie obo wią zu ją ce 
lecz kon tro lo wa ne?

W za kre sie kon tro li le gal no ści za trud nie -
nia i in nej pra cy za rob ko wej oby wa te li pol skich
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no we la usta wy znio sła dwa obo wiąz ki in for ma -
cyj ne, cią żą ce do tych czas na pra co daw cy, tj.
obo wią zek:

1) uzy ska nia przed za trud nie niem oso by
lub po wie rze niem jej in nej pra cy za rob ko wej
jej pi sem ne go oświad cze nia o po zo sta wa niu
lub nie po zo sta wa niu w re je strze bez ro bot nych
i po szu ku ją cych pra cy,

2) za wia do mie nia w for mie pi sem nej wła -
ści we go po wia to we go urzę du pra cy o za -
trud nie niu oso by za re je stro wa nej ja ko bez ro -
bot na lub o po wie rze niu jej in nej pra cy za rob -
ko wej.

Nie ste ty, w ślad za tą zmia ną usta wo daw -
ca „za po mniał” w wy raź ny spo sób uchy lić prze -
pis art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) usta wy o PIP, we -
dle któ re go in spek to rzy kon tro lu ją prze strze -
ga nie przez pra co daw ców obo wiąz ku in for mo -
wa nia po wia to wych urzę dów pra cy o za trud -
nie niu bez ro bot ne go lub po wie rze niu mu wy -
ko ny wa nia in nej pra cy za rob ko wej. Skut -
kiem tej nie spój no ści prze pi sów jest ist nie nie
nor my praw nej na ka zu ją cej in spek to rom pra -
cy kon tro lę prze strze ga nia przez pra co daw -
ców praw nie nie ist nie ją ce go obo wiąz ku. Iden -
tycz ny pro blem do ty czy art. 2 ust. 1 pkt 13 lit.
a usta wy, za wie ra ją ce go de fi ni cję nie le gal ne -
go za trud nie nia lub nie le gal nej in nej pra cy za -
rob ko wej, gdzie ja ko je den z ele men tów po -
zo sta wio no „za trud nie nie lub po wie rze nie wy -
ko ny wa nia in nej pra cy za rob ko wej bez ro bot -
ne mu bez za wia do mie nia wła ści we go po wia -
to we go urzę du pra cy”.

Za nim usta wa o PIP zo sta nie w tym za kre -
sie zmie nio na, po zo sta je sto so wać re gu łę ko -
li zyj ną norm praw nych w po sta ci na stęp stwa
cza so we go, we dle któ rej lex po ste rior (usta -
wa póź niej sza) ma pierw szeń stwo przed lex
prio ri (usta wa wcze śniej sza). W tym przy pad -
ku speł nio ne są bo wiem wszyst kie wa run ki jej
za sto so wa nia – to żsa mość: or ga nu sta no -
wią ce go pra wo, ran gi ak tu nor ma tyw ne go i re -
gu lo wa nej ma te rii.2 W myśl orzecz nic twa
Są du Naj wy ższe go prze pis praw ny tra ci moc
obo wią zu ją cą nie tyl ko w ra zie wy raź ne go
uchy le nia go w dro dze usta wo wej. Wy ga sa on
rów nież, gdy po zo sta je w sprzecz no ści z usta -
wą póź niej szą, wy da ną w tym sa mym przed -
mio cie.3 Nie jest to – co praw da – naj lep szy
spo sób usta la nia za kre su kom pe ten cji wa żne -
go or ga nu pań stwo we go, ale wspo mnia ne re -
gu ły ko li zyj ne zda ją się nie pod po wia dać
w tym wzglę dzie in ne go roz wią za nia.

Cu dzo ziem cy

Ra my te go ar ty ku łu po zwa la ją le d wie
na za sy gna li zo wa nie zmian w za kre sie za trud -
nia nia cu dzo ziem ców. Na le ży za uwa żyć, że
cho ciaż no we la usta wy wpro wa dzi ła w tym ob -
sza rze licz ne no we re gu la cje, to nie zmie ni -
ły one za sad ni czych ele men tów sys te mu do -
pusz cza nia cu dzo ziem ców do wy ko ny wa nia
pra cy w Pol sce. W szcze gól no ści za cho wa na
zo sta ła za sa da re gla men ta cji do stę pu do ryn -

ku pra cy, po przez ze zwo le nia na pra cę, wy da -
wa ne w za le żno ści od sy tu acji na tym ryn ku.4

Głów ne zmia ny spro wa dza ją się do re zy -
gna cji z przy rze cze nia wy da nia ze zwo le nia
na pra cę, a ta kże od dzie le nia pro ce du ry wy -
da wa nia ze zwo leń na pra cę od pro ce dur zwią -
za nych z uzy ski wa niem wiz lub ze zwo leń
na za miesz ka nie, z rów no cze snym wska za -
niem, że pod sta wą mo żli wo ści wy ko ny wa nia
pra cy w Pol sce jest le gal ny po byt, a w okre -
ślo nych sy tu acjach wa run kiem le gal ne go
wy ko ny wa nia pra cy jest po sia da nie przez cu -
dzo ziem ca ze zwo le nia na pra cę.

Pro ble ma ty ka ta zo sta ła ure gu lo wa na
w spo sób ka zu istycz ny, co wy ma ga od in spek -
to rów pra cy za cho wa nia szcze gól nej sta ran -
no ści w trak cie kon tro li po szcze gól nych za gad -
nień, a ta kże przy wy ko ny wa niu czyn no ści po -
kon trol nych.

W art. 87 ust. 1 pkt. 1-11 i ust. 2 usta wy
wy mie nio ne zo sta ły ka te go rie cu dzo ziem ców
upraw nio nych do wy ko ny wa nia pra cy w RP
bez ze zwo le nia, na to miast po zo sta li cu dzo -
ziem cy, o któ rych mo wa w art. 87 ust. 1
pkt 12 usta wy mo gą wy ko ny wać tę pra cę
pod wa run kiem, że po sia da ją ze zwo le nie
na pra cę oraz le gal nie prze by wa ją na te ry -
to rium RP na pod sta wie wy mie nio nych
w tym prze pi sie do ku men tów i pod sta wa ich
po by tu nie wy klu cza pod ję cia pra cy. Wy móg
le gi ty mo wa nia się ta ką pod sta wą do ty czy rów -
nież cu dzo ziem ców zwol nio nych z obo wiąz -
ku uzy ska nia ze zwo le nia na pra cę na pod sta -
wie art. 87 ust. 2 usta wy. Z ko lei art. 88 usta -
wy okre śla ka ta log sy tu acji, w któ rych ze zwo -
le nie to jest wy ma ga ne.

Sto sow nie do art. 88e usta wy ze zwo le nie
na pra cę jest wy da wa ne – co do za sa dy
– na czas okre ślo ny, nie dłu ższy niż 3 la ta,
przy czym mo że ono być przed łu ża ne.

Szcze gól ny mi re gu ła mi w za kre sie dłu go -
ści okre su, na któ ry mo że być jed no ra zo wo
wy da ne ze zwo le nie na pra cę, ob ję to cu dzo -
ziem ców:

a) peł nią cych funk cję w za rzą dzie oso by
praw nej, za trud nia ją cej na dzień zło że nia
wnio sku o wy da nie ze zwo le nia po wy żej
25 osób, któ rym wo je wo da mo że je wy dać
na okres do 5 lat,

b) de le go wa nych przez pra co daw cę za gra -
nicz ne go w ce lu re ali za cji usłu gi eks por to wej,
któ rym wo je wo da wy da je ze zwo le nie na pra -
cę na okres de le go wa nia.

Wo je wo da ma pra wo ogra ni czyć po wy -
ższe okre sy w przy pad kach okre ślo nych
w kry te riach udzie la nia ze zwo leń, o któ rych
mo wa w art. 10 ust. 3 i 4 usta wy. Re gu la cja
ta ka mo że być wpro wa dzo na np. wo bec cu dzo -
ziem ców, któ rzy uprzed nio nie prze by wa li
w Pol sce.

Wska za niem ka ta log 
wy kro czeń

Z punk tu wi dze nia prak ty ki kon tro l nej in -
spek to rów pra cy bar dzo istot ne, zwłasz cza

w kon tek ście ka ta lo gu wy kro czeń do ty czą cych
za trud nia nia cu dzo ziem ców, są prze pi sy
art. 88h ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 7 usta wy, na kła da -
ją ce na pod miot po wie rza ją cy wy ko ny wa nie
pra cy cu dzo ziem co wi, od któ re go jest wy ma -
ga ne po sia da nie ze zwo le nia na pra cę, na stę -
pu ją ce obo wiąz ki:

1) uwzględ nie nia w umo wie z cu dzo ziem -
cem wa run ków, o któ rych mo wa w art. 88c
usta wy, za war tych we wnio sku o wy da nie ze -
zwo le nia na pra cę, przy czym, w przy pad ku
cu dzo ziem ców za trud nio nych przez pod miot
z sie dzi bą na te ry to rium Pol ski, wy so kość ich
wy na gro dze nia nie mo że być ni ższa od wy na -
gro dze nia pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra cę
po rów ny wal ne go ro dza ju lub na po rów ny wal -
nym sta no wi sku,

2) do sto so wa nia, w przy pad ku cu dzo ziem -
ców de le go wa nych do pra cy w Pol sce, wy so -
ko ści wy na gro dze nia cu dzo ziem ca do ak tu al -
nej wy so ko ści – ogła sza ne go przez Pre ze sa
GUS – prze cięt ne go mie sięcz ne go wy na -
gro dze nia w go spo dar ce na ro do wej we dług wo -
je wództw w pierw szym i trze cim kwar ta le da -
ne go ro ku, co naj mniej raz w ro ku,

3) za war cia z cu dzo ziem cem umo wy w for -
mie pi sem nej oraz przed sta wie nia cu dzo ziem -
co wi – przed pod pi sa niem umo wy – jej tłu ma -
cze nia na ję zyk dla nie go zro zu mia ły,

4) nie zwłocz ne go po in for mo wa nia wo je wo -
dy w przy pad ku nie pod ję cia przez cu dzo ziem -
ca wy ko ny wa nia pra cy w okre sie 3 mie się cy
od da ty roz po czę cia wa żno ści ze zwo le nia
na pra cę lub za koń cze nia wy ko ny wa nia pra -
cy przez cu dzo ziem ca wcze śniej niż 3 mie sią -
ce przed upły wem wa żno ści te go ze zwo le nia.

By uła twić kon tro le

W tym miej scu wy pa da za zna czyć, że rów -
no cze śnie z no we lą usta wy (bądź z kil ku dnio -
wym opóź nie niem) we szły w ży cie trzy roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej:

a) z dnia 29 stycz nia 2009 r. w spra wie wy -
da wa nia ze zwo le nia na pra cę cu dzo ziem ca,5

b) z dnia 29 stycz nia 2009 r. w spra wie
okre śle nia przy pad ków, w któ rych ze zwo le nie
na pra cę cu dzo ziem ca jest wy da wa ne bez
wzglę du na szcze gó ło we wa run ki wy da wa nia
ze zwo leń na pra cę cu dzo ziem ców,6

c) z dnia 2 lu te go 2009 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie z dnia 30 sierp nia 2006 r. w spra -
wie wy ko ny wa nia pra cy przez cu dzo ziem ców
bez ko niecz no ści uzy ski wa nia ze zwo le nia
na pra cę.7

Z punk tu wi dze nia prak ty ki kon tro l nej in -
spek to rów pra cy bar dzo istot na jest zna jo mość
roz po rzą dze nia wy mie nio ne go w punk cie c).
Po zwa la ono w szcze gól no ści na za trud nie nie
oby wa te li Ukra iny, Fe de ra cji Ro syj skiej, Re -
pu bli ki Bia ło ru si i Re pu bli ki Moł do wy bez ko -
niecz no ści uzy ska nia ze zwo le nia na pra cę, je -
że li tyl ko dys po nu ją oni pod sta wą po by tu na te -
ry to rium RP, po zwa la ją cą na wy ko ny wa nie pra -
cy (pod sta wy te okre śla art. 87 ust. 1 pkt 12

Zmia ny w usta wie o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy

No we obo wiąz ki in spek to rów pra cy
Ko lej na, tzw. du ża no we li za cja usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy1 do ko -
na na zo sta ła usta wą z 19 grud nia 2008 r. No we prze pi sy, z za strze że niem nie licz nych wy jąt ków,
we szły w ży cie 1 lu te go br. Wpro wa dzi ły istot ne zmia ny w za kre sie kon tro li i czyn no ści po kon -
trol nych, wy ko ny wa nych przez in spek to rów pra cy.
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usta wy; w ty po wym przy pad ku bę dzie to wi -
za w ce lu wy ko ny wa nia pra cy8) i okres ich za -
trud nie nia nie prze kra cza 6 mie się cy w cią -
gu 12 ko lej nych mie się cy. Przy wi lej ten do ty -
czy wszyst kich bra nż go spo dar ki na ro do wej
i obo wią zu je do koń ca 2010 r.

Roz po rzą dze nie to wpro wa dza jesz cze
jed no udo god nie nie dla oby wa te li tych państw,
je że li prze by wa ją oni w Pol sce na pod sta wie
ze zwo le nia na za miesz ka nie na czas ozna czo -
ny – udzie lo ne go w związ ku z wy ko ny wa niem
pra cy. W ta kiej sy tu acji – po wo łu jąc się
na oświad cze nia pod mio tu po wie rza ją ce go wy -
ko ny wa nie pra cy – mo gą oni pod jąć pra cę in -
ną (do dat ko wą), niż ta, któ ra jest przy czy ną
udzie le nia ze zwo le nia na za miesz ka nie i wy -
ko ny wać ją w okre sie wa żno ści te go ze zwo -
le nia. Oświad cze nie to – dla swej le gal no ści
– mu si być za re je stro wa ne we wła ści wym po -
wia to wym urzę dzie pra cy. We dle in ter pre ta -
cji De par ta men tu Mi gra cji w Mi ni ster stwie
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej okre śle nie „pra -
ca in na” ozna cza do dat ko wą pra cę w in nym
pod mio cie, a nie cał ko wi tą zmia nę pra co daw -
cy, przy czym wy ma ga pod kre śle nia, że wy ko -
ny wa nie tak ro zu mia nej „pra cy in nej” nie jest
li mi to wa ne wspo mnia nym okre sem 6 mie się -
cy w cią gu 12 ko lej nych mie się cy, a ter mi nem
wa żno ści ze zwo le nia na za miesz ka nie na czas
okre ślo ny.

Ulgi dla 50+ i wię cej

W za pi sach do ty czą cych wspar cia ak ty wi -
za cji za wo do wej osób w wie ku 50+ no we la
usta wy wpro wa dzi ła istot ne zmia ny w za kre -
sie obo wiąz ku opła ca nia skła dek na Fun -
dusz Pra cy.

Sto sow nie do art. 104b ust. 1 usta wy pra -
co daw cy lub in ne jed nost ki or ga ni za cyj ne nie
opła ca ją tych skła dek przez okres 12 mie się -
cy, po cząw szy od pierw sze go mie sią ca po za -
war ciu umo wy o pra cę, za oso by za trud nio -
ne, któ re ukoń czy ły 50. rok ży cia i w okre -
sie 30 dni przed za trud nie niem po zo sta wa -
ły w ewi den cji bez ro bot nych po wia to we go
urzę du pra cy. Z ko lei mo cą ust. 2. te go ar -
ty ku łu znie sio ny zo stał obo wią zek opła ca nia
skła dek na Fun dusz Pra cy za wszyst kie
oso by, któ re ukoń czą 60 lat (mę żczyź ni) 
i 55 lat (ko bie ty). Prze pi sy usta na wia ją ce tę
ulgę i zwol nie nie wcho dzą w ży cie z dniem
1 lip ca 2009 r.

Szer szy 
i zin dy wi du ali zo wa ny

No we la wpro wa dzi ła sze reg zmian w ka ta -
lo gu wy kro czeń prze ciw ko prze pi som usta wy.
W art. 119 usta wy uchy lo ne zo sta ły sank cje
wy ni ka ją ce z nie po wia do mie nia przez pra co -
daw cę po wia to we go urzę du pra cy o za trud nie -
niu oso by za re je stro wa nej ja ko bez ro bot na lub
po wie rze niu jej wy ko ny wa nia in nej pra cy za -
rob ko wej.

Znacz nie roz sze rzo ny i zin dy wi du ali zo -
wa ny zo stał ka ta log wy kro czeń prze ciw ko re -
gu łom za trud nia nia cu dzo ziem ców, okre ślo -
ny w art. 120 usta wy, i tak wy kro cze nia mi są
na stę pu ją ce czy ny:

1) po wie rze nie cu dzo ziem co wi nie le gal ne -
go wy ko ny wa nia pra cy,

2) nie le gal ne wy ko ny wa nie pra cy przez cu -
dzo ziem ca,

3) do pro wa dze nie cu dzo ziem ca do nie le -
gal ne go wy ko ny wa nia pra cy, za po mo cą wpro -
wa dze nia go w błąd, wy zy ska nia błę du, wy ko -
rzy sta nia za le żno ści słu żbo wej lub nie zdol no -
ści do na le ży te go poj mo wa nia przed się bra ne -
go dzia ła nia,

4) żą da nie od cu dzo ziem ca ko rzy ści ma jąt -
ko wej w za mian za pod ję cie dzia łań zmie rza -
ją cych do uzy ska nia ze zwo le nia na pra cę lub
in ne go do ku men tu upraw nia ją ce go do wy ko -
ny wa nia pra cy,

5) do pro wa dze nie in nej oso by do po wie rze -
nia cu dzo ziem co wi nie le gal ne go wy ko ny wa -
nia pra cy, za po mo cą wpro wa dze nia w błąd,
wy zy ska nia błę du lub nie zdol no ści do na le ży -
te go poj mo wa nia przed się bra ne go dzia ła nia,

6) nie do peł nie nie obo wiąz ku nie zwłocz ne -
go po in for mo wa nia wo je wo dy w przy pad ku
nie pod ję cia przez cu dzo ziem ca wy ko ny wa nia
pra cy w okre sie 3 mie się cy od da ty roz po czę -
cia wa żno ści ze zwo le nia na pra cę lub za koń -
cze nia wy ko ny wa nia pra cy przez cu dzo ziem -
ca wcze śniej niż 3 mie sią ce przed upły wem
wa żno ści te go ze zwo le nia.

Wśród wy kro czeń opi sa nych w art. 121
usta wy, zwią za nych z pro wa dze niem agen cji

za trud nie nia, uwa gę zwra ca no we wy kro cze -
nie, po le ga ją ce na nie za war ciu przez oso bę
pro wa dzą cą tę agen cję z oso bą kie ro wa ną
do pra cy za gra ni cą u pra co daw cy za gra nicz -
ne go umo wy wy ma ga nej przez prze pis art. 85
ust. 2 usta wy. No we la znio sła do tych cza so we
wy kro cze nia, po le ga ją ce na nie zwró ce niu
cer ty fi ka tu wstęp ne go lub cer ty fi ka tu w wy -
zna czo nym ter mi nie oraz na nie wy ko na niu
obo wiąz ków wo bec mar szał ka wo je wódz twa,
okre ślo nych w art. 18 ust. 6 usta wy.

Chro nić współ pra cu jąc

Ochro na ryn ku pra cy wy ma ga ści słej
współ pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy z pu -
blicz ny mi słu żba mi za trud nie nia, zwłasz cza
z po wia to wy mi i wo je wódz ki mi urzę da mi
pra cy. Usta wo daw ca dał te mu wy raz, po -
przez no wą re dak cję art. 14 ust. 1 usta wy
o PIP. W do tych cza so wym brzmie niu nie słusz -
nie nie wy mie niał on expres sis ver bis tych 
słu żb ja ko pod mio tów, z któ ry mi PIP ma usta -
wo wy obo wią zek współ dzia ła nia. Nad to no we -
la usta wy, mo cą no wej re dak cji art. 37 ust. 3
i 4 usta wy o PIP, na ło ży ła na okrę go we go in -
spek to ra pra cy obo wią zek nie zwłocz ne go in -
for mo wa nia mar szał ka wo je wódz twa i sta ro -
sty po wia tu – na ich wnio sek – o wy ni kach kon -
tro li pod mio tu kon tro lo wa ne go.
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§
Szko le nia w ra mach CRA DAT -u obej mu -

ją wszyst kie pań stwa człon kow skie (m. in.
Be nin, Bu run di, Bur ki na Fa so, Ka me -
run, Kon go, Ga bon, Rwan da, Se ne gal, To -
go, Za ir). Dzie lą się na szko le nia po cząt -
ko we (wstęp ne) i usta wicz ne (dla in spek -
to rów pra cy). Szko le nia (czę sto współ or -
ga ni zo wa ne przez MOP) prze zna czo ne są
dla wszyst kich człon ków CRA DAT -u i od -
by wa ją się w cen tral nym ośrod ku w Ka me -
ru nie lub na te ry to riach państw człon kow -
skich. Dy plo my ukoń cze nia szko leń (np.
dla kon tro le rów pra cy) wa żne są we
wszyst kich 18 pań stwach.

Dy rek tor Yoelé przy po mniał wszyst kim
ze bra nym, że kra je zrze szo ne w CRA DAT
etc. to te re ny nę ka ne przez woj ny do mo -
we. Dla te go pro ces re kru ta cji od by wa
się tam zu peł nie ina czej niż w Eu ro pie, czy
w kra jach Ma gh re bu: szko le ni i re kru to wa -
ni są ci, któ rzy prze ży li. Nie ma tu mo wy
o skom pli ko wa nej se lek cji, czy trud nych
eg za mi nach koń co wych, że by móc pra co -
wać w za wo dzie in spek to ra trze ba je dy nie
chcieć.

Ude rza ją ce jest, jak ma ło w Eu ro pie wie -
my na te mat Czar nej Afry ki, te go co się
tam dzie je. Po raz ko lej ny uświa da mia my
so bie w ta kiej sy tu acji, w jak spo koj nym
i bez piecz nym za kąt ku świa ta ży je my.

Fran cja

Fran cja stoi ak tu al nie przed sze ro ko za -
kro jo ną re for mą szko leń i fi nan sów pu blicz -
nych, któ ra ma wejść w ży cie od 2010 r. Jej
za ło że nia przed sta wił André Ca no, dy rek -
tor Pań stwo we go In sty tu tu Pra cy, Za -
trud nie nia i Do sko na le nia Za wo do we go
(IN TEFP) w Mar cy l’Eto ile. Po cząw szy
od ogra ni cze nia licz by ośrod ków szko le nio -
wych (ak tu al nie jest ich 176), po przez zmia -
nę sys te mu ocen (na mniej skom pli ko wa -
ny), zmniej sze nie licz by eg za mi nów (z 8
do 5), oraz wpro wa dze nie sta ży eu ro pej -
skich, a ta kże usta no wie nie jed nej ko mi -
sji eg za mi na cyj nej do oce ny in dy wi du al nej
i oce ny zbio ro wej w gru pach. Ak tu al nie
szko le nie wstęp ne trwa 18 mie się cy (15
mies. pod sta wo we go szko le nia w za kre sie
praw i za dań urzęd ni ka pań stwo we go,
oto cze nia praw ne go i in sty tu cjo nal ne go,
dzia łań ad mi ni stra cyj nych i kar nych, me -
to do lo gii pra cy in spek to ra) i pro wa dzo ne
jest sys te mem na prze mien nym (3 ty go dnie
teo rii – 3 ty go dnie prak ty ki). W cią gu

trzech lat od za koń cze nia szko le nia ogól -
ne go (15 mies.) kan dy da ci prze cho dzą
3-mie sięcz ne szko le nie uzu peł nia ją ce.
Jed na kże ten sys tem rów nież ule gnie re -
for mie. W ra mach zmniej sze nia kosz tów
pla nu je się rów nież or ga ni zo wa nie wspól -
nych szko leń dla ró żnych słu żb ad mi ni stra -
cji pań stwo wej (in spek to rzy pra cy, po li cja,
słu żba cel na).

Wło chy

Mię dzy na ro do wy Ośro dek Szko le nio wy
MOP w Tu ry nie, re pre zen to wa ny przez
Ro bi na Pop pe i Da nie lę Ber ti no, przy -
go to wał pa kiet szko le nio wy skła da ją cy

się z 12 mo du łów (m. in. ad mi ni stra cja pra -
cy i jej za da nia, wpro wa dze nie do in spek -
cji pra cy, po li ty ka i pro ce du ry, współ pra -
ca z part ne ra mi spo łecz ny mi, in spek cja
a wa run ki pra cy/sto su nek pra cy/bhp itd.).
Skie ro wa ny jest on za rów no do mło dych,
jak i do świad czo nych in spek to rów, szko le -
niow ców i de cy den tów. Pa kiet ten mógł by
sta no wić pod sta wę dla in nych cen trów
szko le nio wych do opra co wa nia wła snych
pro gra mów, czy do brych prak tyk i roz po -
wszech nia nia ich w śro do wi sku mię dzy na -
ro do wym w ce lu spro sta nia licz nym wy zwa -
niom, przed ja ki mi sta je in spek cja pra cy
w do bie ak tu al nych zmian w śro do wi sku
pra cy (sza ra stre fa, pra ca imi gran tów).

MOP

W 13. Spo tka niu Sie ci RIIFT uczest ni -
czył rów nież przed sta wi ciel Mię dzy na ro -
do we go Biu ra Pra cy (se kre ta ria tu wy ko -
naw cze go) MOP, Mo us sa Ouma rou,
spe cja li sta ds. Ad mi ni stra cji i In spek cji Pra -

cy (Pro gram LAB/AD MIN). Na kre ślił kie -
ru nek re struk tu ry za cji sek to ra MOP zaj -
mu ją ce go się dia lo giem spo łecz nym i po -
in for mo wał o utwo rze niu Sek cji In spek cji
Pra cy. Ce lem jest wzmoc nie nie ro li i zdol -
no ści in spek cji pra cy, for mu ło wa nie po li -
ty ki pra cy np. dla Afry ki fran cu sko ję zycz -
nej, two rze nie pro gra mów na rzecz pra cy,
wzmoc nie nie słu żb in spek cji, pro mo cja
norm mię dzy na ro do wych, wspie ra nie or -
ga nów trój stron nych, prze ka zy wa nie in for -
ma cji do ty czą cych do brych prak tyk, pro -
mo cja le gal no ści za trud nie nia oraz pro mo -
cja wła sna po przez pu bli ka cje.

Że by po jed nać

Na spo tka niu po ru szo no rów nież pro -
blem udzia łu in spek to ra pra cy ja ko ar bi -
tra w spo rach zbio ro wych. W Ma ro ku do -
dat ko wą ro lą in spek to ra, oprócz kon tro li
za gad nień pra wa pra cy i bez pie czeń stwa
pra cy i ochro ny zdro wia, jest rów nież ła -
go dze nie kon flik tów zbio ro wych. W Tu ne -
zji kon flik ta mi zbio ro wy mi zaj mu ją się ne -
go cja to rzy, któ rych li sta znaj du je się w Mi -
ni ster stwie Pra cy. We Fran cji in dy wi du al -
ne spo ry ze sto sun ku pra cy roz strzy ga ją
są dy pra cy, na to miast w kon flik ty zbio ro -
we za an ga żo wa na jest sieć me dia to rów.
W związ ku z ży wym za in te re so wa niem tą
pro ble ma ty ką, na ko lej ne spo tka nie Sie ci
za pro po no wa no na stę pu ją ce te ma ty: „In -
spek tor pra cy – kon tro ler czy me dia tor”
lub „Ry zy ko psy cho spo łecz ne w kon tek ście
kon tro li tych za gad nień przez in spek to ra
pra cy”.

W ku lu arach

Uczest ni cy RIIFT spę dza ją ze so bą du -
żo cza su. Po ofi cjal nych czę ściach kon fe ren -
cji roz ma wia ją wła ści wie o wszyst kim: wła -
snych ro dzi nach, za in te re so wa niach, o mu -
zy ce, co dzien nym ży ciu etc. Wła śnie w cza -
sie ta kich roz mów oka zu je się, że pod pew -
ny mi wzglę da mi po glą dy na za sad ni cze ży -
cio we kwe stie są bar dzo po dob ne. Po pro -
stu, lu dzie na ca łym świe cie ma ją ze so bą
wię cej wspól ne go, niż nam się wy da je.

W ta ki wła śnie spo sób, po przez oso bi ste
kon tak ty, bu du je my to le ran cję, a ste reo ty -
py, któ ry mi prze siąk nię ta jest ka żda kul tu -
ra, roz my wa ją się i prze sta ją wpły wać na po -
strze ga nie przed sta wi cie li in nych kul tur.

Mar ta Bem
Mar ta Cho do row ska

Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą,
przy współ pra cy z OS PIP

Na skrzy żo wa niu kul tur
Dokończenie ze strony 13.
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Z uwa gi na po wszech nie sto so wa ne
przez pol skich ar ma to rów prze fla go wy wa -
nie stat ków pod „do god ne” ban de ry, moc -
no ogra ni czo ny zo stał nad zór nad wa run -
ka mi pra cy ma ry na rzy, spra wo wa ny przez
Pań stwo wą In spek cję Pra cy. Kon tro le
pro wa dzo ne są obec nie na nie wiel kiej
licz bie jed no stek, w tym ta kże na stat kach
ma łych i spe cja li stycz nych, wy ko rzy sty wa -
nych w że glu dze przy brze żnej, kra jo wej
osło nię tej czy też por to wej. Dzia ła nia wła -
ści wych władz pań stwo wych da ją jed nak na -
dzie ję, że stwa rza ne ar ma to rom wa run ki
eko no micz ne po zwo lą im, już nie dłu go,
na eks plo ata cję stat ków pod ban de rą na -
ro do wą.

Jed nym z czyn ni ków, mo gą cych sta no -
wić ele ment za chę ty, jest, oprócz usta wy
„to na żo wej”, two rzo ne ak tu al nie no we
mor skie pra wo pra cy. Pro ces je go two rze -
nia jest ści śle zwią za ny z za mie rzo ną
przez pań stwo ra ty fi ka cją „Kon wen cji
o pra cy na mo rzu” z 2006 r. Kon wen cja ta,
uchwa lo na przez Mię dzy na ro do wą Or ga -
ni za cję Pra cy w 7 lu te go 2006 r. jest spój -
nym ak tem, któ ry w peł ni za stę pu je
wszyst kie do tych cza so we kon wen cje „ma -
ry nar skie”.

Co to jest mor ski sta tek
han dlo wy?

Na stro nach in ter ne to wych Mi ni ster -
stwa In fra struk tu ry znaj du je się pro jekt
usta wy z 8 paź dzier ni ka 2007 r., o za trud -
nie niu i pra cy na mor skich stat kach han -
dlo wych. Jest on ak tu al nie mo dy fi ko wa ny
w ra mach uzgod nień mię dzy re sor to wych
i kon sul ta cji trój stron nych, a obec ny
kształt nie jest po wszech nie do stęp ny, wo -
bec cze go krót kiej ana li zie mo żna pod dać
je dy nie do ku ment za miesz czo ny w in ter -
ne cie. Z punk tu wi dze nia in spek to ra pra -

cy i do tych cza so wych do świad czeń w sto -
so wa niu prze pi sów ak tu al nie obo wią zu ją -
cych, do strzec mo żna, że m. in.:

– w art. 2, za wie ra ją cym de fi ni cje słów
uży tych w usta wie, brak de fi ni cji mor skie -
go stat ku han dlo we go lub ode sła nia do od -
po wied nie go prze pi su ko dek su mor skie -
go (art. 3 § 2 usta wy z dnia 4 grud nia 2001
r. ko deks mor ski, Dz. U. Nr 138, poz. 1545
ze zm.), de fi niu je się mor ski sta tek han -
dlo wy ja ko sta tek prze zna czo ny lub uży wa -
ny do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej, a w szcze gól no ści do: prze wo zu ła dun -
ku lub pa sa że rów, ry bo łów stwa mor skie -
go lub po zy ski wa nia in nych za so bów mo -
rza, ho lo wa nia, ra tow nic twa mor skie go, wy -
do by wa nia mie nia za to pio ne go w mo rzu,
po zy ski wa nia za so bów mi ne ral nych dna
mo rza oraz za so bów znaj du ją cych się
pod nim;

– w ro dza jach umów o pra cę na stat ku
nie prze wi dzia no umo wy o pra cę na czas
nie okre ślo ny, co wska zu je na na ru sze nie
wo bec tej gru py za wo do wej za sa dy rów ne -
go trak to wa nia w za trud nie niu;

– brak jest czy tel nych i ja sno sfor mu ło -
wa nych pod sta wo wych i szcze gól nych obo -
wiąz ków ar ma to ra – sfor mu ło wa no na to -
miast szcze gól ne obo wiąz ki człon ka za ło gi;

– roz dział do ty czą cy za pew nie nia wa run -
ków prze by wa nia na stat ku oraz bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy wy ma ga prze bu -
do wy tak, aby uwzględ niał za rów no wy ma -
ga nia „Kon wen cji o pra cy na mo rzu”
z 2006 r., jak i obo wią zu ją cych ta kże
na stat kach prze pi sów bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, do ty czą cych np.: obo wiąz ków
w za kre sie ba dań i po mia rów czyn ni ków
szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra -
cy, oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go
z wy ko ny wa niem pra cy, usta la nia ro dza jów
i sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej itp.

Z pew no ścią dzia ła nia nad zor cze in -
spek to rów pra cy mo że uspraw nić re ali za -
cja dwóch, za war tych w pro jek cie usta wy,
de le ga cji dla wła ści wych mi ni strów – zo -
bo wią zu ją cych ich do wy da nia prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na stat -
kach oraz prze pi sów za wie ra ją cych wy ma -
ga nia tech nicz ne, ja kim po wi nien od po -
wia dać sta tek w za kre sie po miesz czeń
miesz kal nych, po miesz czeń re kre acyj -
nych, po miesz czeń sa ni tar nych z uwa gi
na to, że:

● obec nie obo wią zu ją ce roz po rzą dze -
nie Mi ni stra Han dlu Za gra nicz ne go i Go -
spo dar ki Mor skiej z 25 czerw ca 1979 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy na mor skich stat kach han dlo wych (Dz.
U. Nr 14, poz. 96), w znacz nym stop niu
utra ci ło ak tu al ność przed mio to wą z uwa -
gi na po stęp tech nicz ny w okrę tow nic twie
i że glu dze,

● wy da ne na mo cy roz po rzą dze nia Mi -
ni stra Że glu gi z 28 wrze śnia 1973 r.
w spra wie tech nicz nych wa run ków sa ni tar -
no -by to wych na mor skich stat kach han dlo -
wych (Dz. U. Nr 40, poz. 240) za rzą dze -
nie Nr 102 Mi ni stra Że glu gi, utra ci ło
moc praw ną w związ ku z wej ściem w ży -
cie Kon sty tu cji RP, zgod nie z któ rą za rzą -
dze nia nie są źró dłem po wszech nie obo -
wią zu ją ce go pra wa.

Re ali zu jąc po sta no wie nia Kon wen cji
MOP, prze pi sów usta wy z dnia 9 li sto pa -
da 2000 r. o bez pie czeń stwie mor skim (Dz.
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693 ze zm.) oraz
za da nia okre ślo ne w usta wie o Pań stwo wej
In spek cji Pra cy, in spek to rzy pra cy do ko nu -
ją kon tro li stat ków mor skich no wo bu do wa -
nych, prze bu do wa nych oraz stat ków prze -
fla go wa nych z ob cej ban de ry pod ban de rę
pol ską. Po win ny one prze bie gać przed in -
spek cja mi or ga nów in spek cyj nych urzę dów
mor skich. Usta wa nie okre śla wiel ko ści ani

ro dza ju stat ków, któ rych do ty czą przed mio -
to we kon tro le. Po wo du je to, że w skraj nych
przy pad kach zgła sza ne są do nich na wet ło -
dzie bez po kła do we. Pro blem po wy ższy
za uwa ży ły rów nież or ga ny in spek cyj ne
ad mi ni stra cji mor skiej i swo je wąt pli wo ści
skie ro wa ły do PIP na pi śmie. Ko lej ne no -
we li za cje usta wy o bez pie czeń stwie mor -
skim nie uwzględ ni ły te go pro ble mu, któ -
ry roz wią zać mo żna ogra ni cza jąc sto so wa -
nie te go prze pi su do np. stat ków pod le ga -
ją cych wpi so wi do re je stru okrę to we go lub
stat ków peł no po kła do wych. Pro blem in -
spek cji stat ku, w za kre sie wa run ków pra -
cy i ży cia na stat ku, po wró ci wraz z ra ty fi -
ka cją Kon wen cji o pra cy na mo rzu z 2006
r., zgod nie z któ rą stat ki bę dą mu sia ły le -
gi ty mo wać się cer ty fi ka tem bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy.

Za po mnia na że glu ga
śród lą do wa

Po dob ny do po wy ższe go pro blem wy stę -
pu je ta kże w od nie sie niu do stat ków śród -
lą do wych. Usta wa o że glu dze śród lą do wej
za wie ra wy móg za łą cze nia do wnio sku
o wy da nie świa dec twa zdol no ści że glu go -
wej orze cze nia Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, usta no wio ny prze pi sem art. 30 ust 1
pkt 3a tej usta wy, w któ rym po sło wach
„oprócz stat ku uży wa ne go do upra wia nia
spor tu i re kre acji” mo żna by do dać „ta kże
in nych stat ków bez na pę du me cha nicz ne -

go o ilo czy nie dłu go ści i sze ro ko ści nie prze -
kra cza ją cym 20 m2 lub o na pę dzie me cha -
nicz nym o mo cy sil ni ków do 20 kW”
i w ten spo sób zdjąć z in spek to rów pra cy
nie po trzeb ny obo wią zek.

W dal szym cią gu ak tu al ny jest po stu lat
wy da nia, przez mi ni stra wła ści we go
do spraw go spo dar ki mor skiej, roz po rzą -
dze nia w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy na ma łych stat kach han dlo wych,
pa sa żer skich i spe cja li stycz nych, a ta kże
mi ni mal nych wa run ków tech nicz nych do -
ty czą cych by to wych i sa ni tar nych po -
miesz czeń za ło go wych na tych jed nost -
kach. Pań stwo wa In spek cja Pra cy kil ka krot -
nie już wy stę po wa ła w tej spra wie do mi -
ni stra wła ści we go do spraw go spo dar ki
mor skiej. Spra wa ma szcze gól ne zna cze -
nie, bo, wy da ne na pod sta wie ko dek su pra -
cy, ogól ne prze pi sy bhp, wy łą cza ją ich sto -
so wa nie na stat kach, na to miast cy to wa ne
wy żej roz po rzą dze nie MHZiGM z 1979 r.
mo że być sto so wa ne na stat kach o po jem -
no ści pow. 200 RT. Brak wła ści wych prze -
pi sów utrud nia in spek to rom pra cy oce nę
zgod no ści sta nu fak tycz ne go, za sta ne go
trak cie kon tro li stat ku, ze sta nem praw -
nym, a tym sa mym za sto so wa nie przy słu -
gu ją cych in spek to rom PIP środ ków praw -
nych, ma ją cych na ce lu po pra wę wa run ków
pra cy za łóg.

Bez prze pi sów bhp

Obo wią zu ją ca od 2001 r. usta wa z 21
grud nia 2000 r. o że glu dze śród lą do wej,
po sta no wie niem art. 74 tej usta wy, w rok
od wej ścia jej w ży cie, unie wa żni ła wszyst -
kie ak ty wy ko naw cze, wy da ne na pod sta -

wie po prze dza ją cej ją usta wy o że glu dze
i spła wie na śród lą do wych dro gach wod -
nych z 7 mar ca 1950 r. Jed nym z tych ak -
tów by ło roz po rzą dze nie Mi ni stra Że glu -
gi i Go spo dar ki Wod nej z 13 paź dzier ni -

ka 1959 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy na stat kach w że glu dze śród -
lą do wej. Do dzi siaj mi ni ster, wła ści wy
do spraw go spo dar ki mor skiej, nie wy dał
no we go roz po rzą dze nia w tej spra wie. Na -
le ży przy tym pa mię tać, iż, za rów no
w od nie sie niu do stat ków śród lą do wych
jak i mor skich, nie ma ją za sto so wa nia
ogól ne prze pi sy bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy.

Kry tycz nie oce nić na le ży ta kże, usta lo -
ne w prze pi sach usta wy o że glu dze śród -
lą do wej, za sa dy po stę po wa nia kie row ni ka
stat ku i ad mi ni stra cji że glu gi śród lą do wej
w przy pad ku za ist nie nia wy pad ku że glu go -
we go, w tym w przy pad ku „uszko dze nia
cia ła i śmier ci czło wie ka”, któ re nie bio rą
pod uwa gę uczest nic twa w po stę po wa niu
in spek to ra Pań stwo wej In spek cji Pra cy
(art. 54 i 55).

Wnio ski

Dzia ła nia mor skiej ad mi ni stra cji pań -
stwa w za kre sie le gi sla cji do ty czą cej
mor skie go pra wa pra cy, w tym bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy, idą w do brym
kie run ku i mo gą przy czy nić się do po -
wsta nia eko no micz nych pod staw po wro -
tu stat ków pol skich ar ma to rów pod ban -
de rę na ro do wą.

Za pew nie nie sku tecz ne go nad zo ru
nad wa run ka mi pra cy na stat kach mor -
skich i śród lą do wych uza le żnio ne jest
od szyb kie go zre ali zo wa nia de le ga cji
dla wła ści wych mi ni strów oraz wy da nia
roz po rzą dzeń szcze gó ło wych w tym za -
kre sie.

Nie zbęd ne jest sko rzy sta nie z oka zji pla -
no wa nych zmian ustaw o że glu dze śród lą -
do wej i o bez pie czeń stwie mor skim,
z ogra ni cze nia obo wiąz ku prze pro wa dze -
nia przez in spek to ra pra cy kon tro li stat ku
po je go zbu do wa niu, prze bu do wa niu lub
prze fla go wa niu do jed no stek, co do któ -
rych jest to me ry to rycz nie uza sad nio ne.

Ber nard Dą brow ski
OIP Gdańsk

Na za pro sze nie Dy rek to ra De par ta -
men tu Trans por tu Mor skie go i Że glu gi
Śród lą do wej Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
au tor uczest ni czył w kil ku ostat nich po sie -
dze niach ko mi sji trój stron nej w spra wie
usta wy o za trud nie niu i pra cy na mor skich
stat kach han dlo wych. Wy pra co wa ny do -
tych czas do ku ment ró żni się znacz nie
od oma wia ne go w pu bli ka cji, jed na kże nie
ma cha rak te ru ofi cjal ne go.

Wa run ki pra cy i ży cia na mor skich stat kach han dlo wych

Na fa li no wych prze pi sów
Ber nard Dą brow ski

W kra jo wych prze pi sach bra ku je unor mo wań, któ re mo gły by być pod sta wą praw ną do wy da -
wa nych środ ków praw nych, co w szcze gól no ści do ty czy na ka zów, któ re – ja ko de cy zje ad mi -
ni stra cyj ne – mu szą speł niać wszyst kie wy mo gi okre ślo ne pra wem ad mi ni stra cyj nym. Z ta kim
pod sta wo wym pro blem sty ka ją się in spek to rzy Pań stwo wej In spek cji Pra cy, pro wa dząc kon -
tro le wa run ków pra cy na stat kach o pol skiej przy na le żno ści.



nia, w ter mi nie sied miu dni od zło że nia ra -
chun ku przez zle ce nio bior cę. Z usta leń in -
spek to ra pra cy wy ni ka ło, że ra chun ki re gu -
lo wa no zwy cza jo wo od 10 do 15 dnia na stęp -
ne go mie sią ca. W dniu wska za nym ja ko
pierw szy dzień wy pła ty (12.01.2009 r.)
gru pa oko ło 37 oby wa te li In dii nie sta wi ła
się do pra cy. W związ ku z tym fir ma uza le -
żni ła wy pła tę wy na gro dze nia od pod pi sa nia
sto sow ne go oświad cze nia. Gwa ran to wa ła
w nim pra cę, do dat ko we wy na gro dze nie
za go dzi ny nad licz bo we oraz bi let po wrot -
ny do In dii w za mian za zo bo wią za nie
do su mien ne go wy ko ny wa nia za jęć i obec -
no ści w pra cy. Oświad cze nie za wie ra ło in -
for ma cję, że w ra zie nie uspra wie dli wio nej
ab sen cji, oby wa tel In dii po kry wa wszel kie
kosz ty zwią za ne z miesz ka niem. Przed -
ter mi no we ze rwa nie kon trak tu przez pra -
cow ni ka mia ło się wią zać z wy ku pie niem bi -
le tu po wrot ne go za wła sne pie nią dze.

Strajk, groź by i ka ra

Bli sko pięt na stu oby wa te li In dii, któ rym
przed sta wio no oświad cze nie, od mó wi ło pod -
pi su i ode bra nia pie nię dzy. Po zo sta li nie pod -
ję li pra cy, więc nie otrzy ma li wy na gro dze nia.

Kry zy so wa sy tu acja do ty czy ła oko ło 36 za -
trud nio nych.

Ne go cja cje nie przy nio sły re zul ta tu. Pra -
co daw ca oświad czył na pi śmie, że jest go tów
wy pła cić wy na gro dze nie za gru dzień 2008
w prze wi dzia nym ter mi nie, jed na kże spo tkał
się z od mo wą za trud nio nych oby wa te li In dii.
Po ja wi ły się rów nież sy gna ły, że „straj ku ją -
ca” gru pa za czę ła za stra szać po zo sta łych, gro -
żąc im po bi ciem, je śli nie przy łą czą się
do pro te stu. Fakt ten współ wła ści ciel zle ce -
nio daw cy zgło sił na Ko mi sa ria cie Po li cji
w Gdy ni.

W związ ku z nie uza sad nio nym, w oce nie
zle ce nio daw cy, prze rwa niem pra cy roz wią -
zał on umo wy za war te z oby wa te la mi In dii
bez wy po wie dze nia, przy wo łu jąc art. 52 § 1
pkt. 1 Ko dek su pra cy, z po wo du cię żkie go na -
ru sze nia pod sta wo wych obo wiąz ków pra -
cow ni czych, tj. za prze sta nia wy ko ny wa nia
pra cy. Pi sem ne oświad cze nia zo sta ły prze -
sła ne pocz tą na ad res za miesz ka nia oby wa -
te li In dii w Pol sce 20 stycz nia 2009 r.
W tym sa mym cza sie zle ce nio daw ca wy stą -
pił do Po mor skie go Urzę du Wo je wódz kie go
i Stra ży Gra nicz nej w Gdań sku o anu lo wa nie
ze zwo leń na pra cę gru pie oby wa te li In dii, któ -
ra od mó wi ła wy ko ny wa nia pra cy.

Trzy dni póź niej w Po mor skim Urzę dzie
Wo je wódz kim w Gdań sku od by ło się spo tka -
nie, w któ rym uczest ni czy li m.in. przed sta -
wi cie le zle ce nio daw cy, przed sta wi cie le Urzę -
du Wo je wódz kie go, Stra ży Gra nicz nej, am -
ba sa dy In dii oraz związ ków za wo do wych
Stocz ni Gdy nia oraz in spek tor pra cy. Ne go -
cja cje do pro wa dzi ły do po ro zu mie nia zwią -
za ne go z ku pie niem po wrot nych bi le tów
lot ni czych. Zle ce nio daw ca miał po kryć 1/4
kosz tu, 1/4 sa mi oby wa te le In dii, któ rzy prze -
rwa li pra cę, a po ło wę agent pro wa dzą cy dzia -
łal ność na te re nie In dii.

W związ ku z ko niecz no ścią wy jaz du pra -
cow ni ków, ostat nia wy pła ta za gru dzień od -
by ła się w dniach 27-30.01.2009 r. W efek -
cie 37 oby wa te li In dii w dwóch gru pach opu -
ści ło te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Ca ła ta spra wa po zwo li ła jed nak zna leźć
sze reg nie pra wi dło wo ści zwią za nych z za trud -
nia niem cu dzo ziem ców. In spek tor pra cy
skie ro wał wy stą pie nie o ich wy eli mi no wa nie
oraz uka rał dy rek to ra fir my man da tem
za stwier dzo ne wy kro cze nia prze ciw ko pra -
wom pra cow ni ka.

Ja cek Mac kie wicz
OIP Gdańsk
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Na po cząt ku lu te go do OIP Gdańsk zgło -
si ła się szu ka ją ca po mo cy gru pa oby wa te li
Ukra iny. Po wo dem skar gi mia ło być nie prze -
strze ga nie pra wa przez ich pol skie go, przy -
szłe go pra co daw cę – jed ną z gdań skich
firm. Ukra iń cy zgod nie twier dzi li, że pra co -
daw ca nie wy wią zał się z usta lo nych wa run -
ków za trud nie nia.

Pra cę w Pol sce za pro po no wał im po -
śred nik dzia ła ją cy na Ukra inie. We dług ofer -
ty, pol ska fir ma zo bo wią zy wa ła się do za trud -
nia nia oby wa te li ukra iń skich przez pół ro ku
w Stocz ni Gdań skiej, na sta no wi skach spa -
wacz oraz mon ter ka dłu bów okrę to wych. Wy -
na gro dze nie usta lo no przy tym w wy so ko -
ści 6-8 $ za go dzi nę. Do te go do cho dzi ło po -
kry cie kosz tów za kwa te ro wa nia, wy ży wie nia
i do jaz dów do pra cy, a ta kże ure gu lo wa nie
opłat za wi zy i prze jaz du do Pol ski oraz z Pol -
ski po ukoń cze niu kon trak tu. Ofer ta zo sta -
ła zło żo na w for mie ust nej i za ak cep to wa na
przez Ukra iń ców.

Dzie się cio oso bo wa gru pa oby wa te li ukra -
iń skich przy je cha ła do Gdań ska 31 stycz -
nia 2009 r. Wie lu z nich aż do 6 lu te go cze -
ka ło na za trud nie nie. Do pie ro w na stęp nym
ty go dniu, w so bo tę, za pew nio no im pra cę,
któ rą wy ko ny wa li jed nak za le d wie przez 1,5
go dzi ny. Przed sta wi ciel fir my skie ro wał ich
na sta no wi ska ta kże w nie dzie lę, jed nak Ukra -
iń cy od mó wi li wy ko na nia po le ce nia. Po wo -
dem był brak pi sem nej umo wy o pra cę
(kon trak tu) oraz – jak twier dzi li – za ni żo ne
wy na gro dze nie. We dług nich, przed sta wi ciel
fir my za pro po no wał ra żą co ni ższe ga że niż
uzgod nio ne przed ich przy jaz dem do Pol ski.
We dług ich wy li czeń mia ło wy nieść oko ło 2 $
za go dzi nę pra cy. Po ja wi ły się też za strze że -
nia do wa run ków bhp.

Czas na wy ja śnie nia

Roz mo wy z przed sta wi cie lem fir my nie da -
ły żad nych re zul ta tów, w związ ku z tym
Ukra iń cy po sta no wi li na tych miast opu ścić Pol -
skę. Za żą da li po kry cia kosz tów bi le tu po wrot -

ne go przez pra co daw cę. Po po moc uda li się
do kon su la tu Ukra iny w Gdań sku. Twier dzi -
li, że są bez środ ków do ży cia, a pra co daw ca
stra szy ich po li cją oraz stra żą gra nicz ną. Ja -
ko że kon su lat w tej spra wie jest nie kom pe -
tent ny, zo sta li skie ro wa ni do Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy ja ko or ga nu wła ści we go w tej
spra wie.

Pra cow ni cy OIP w Gdań sku skon tak to wa -
li się te le fo nicz nie z wła ści cie lem fir my.
Twier dził on ka te go rycz nie, że oby wa te le
Ukra iny nie mó wią praw dy. Oświad czył
po pierw sze, że to oni nie pod ję li pra cy od ra -
zu po przy jeź dzie, po nie waż nie chcie li koń -
czyć pra cy roz po czę tej przez in ną gru pę
pra cow ni ków. Po dru gie, ab so lut nie nie ofe -
ro wał Ukra iń com zwro tu kosz tów wiz oraz
przy jaz du i wy jaz du z Pol ski. Wy ja śnił rów nież
ró żni ce w wy na gro dze niu. Zmniej sze nie staw -
ki mia ło być wy ni kiem nie do sta tecz nej wie dzy
i kwa li fi ka cji do wy ko ny wa nia po wie rzo nej pra -
cy. Za de kla ro wał jed no cze śnie wo lę wy ja śnie -
nia sy tu acji z Ukra iń ca mi oraz chęć udzie le -
nia peł nych wy ja śnień Pań stwo wej In spek cji
Pra cy.

Na stęp ne go dnia (10 lu te go) do Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy w Gdań sku zgło si -
ło się po now nie dwóch pra cow ni ków ukra iń -
skich. Oznaj mi li, że jesz cze wczo raj pra co -
daw ca ure gu lo wał wszel kie zo bo wią za nia
wo bec nich i w związ ku z tym nie ma ją oni
już wo bec nie go żad nych rosz czeń. Ser -
decz nie po dzię ko wa li in spek cji za bar dzo
szyb kie i po myśl ne dla nich za ła twie nie
spra wy.

Hin du skie umo wy

Du żo bar dziej skom pli ko wa na oka za ła
się spra wa zwią za na z za trud nia niem oby wa -
te li In dii pra cu ją cych w stocz niach w Gdy ni
i Ust ce. Ich skar ga wpły nę ła do OIP w Gdań -
sku w li sto pa dzie 2008 r., a na stęp na w stycz -
niu 2009 r. Rów no cze śnie wnio ski o kon tro -
lę fir my za trud nia ją cej Hin du sów zło ży ła ta -
kże am ba sa da In dii w Pol sce oraz Po mor ski

Urząd Wo je wódz ki. Po wo dem oka za ły się nie -
wła ści we usta le nia i nie ter mi no we wy pła ty
wy na gro dzeń, brak umów o pra cę, nie wła ści -
we wa run ki so cjal ne oraz nie pra wi dło wo ści
do ty czą ce roz wią zy wa nia umów. In spek to rzy
przyj rze li się bli żej pol skie mu pra co daw cy
z Gdy ni.

Na po cząt ku stwier dzi li, że Hin du si prze -
by wa li oraz pra co wa li w Pol sce le gal nie
na pod sta wie pi sem nych kon trak tów cy wil -
no praw nych, tzw. umów zle ceń. Da lej po ja -
wi ły się nie ja sno ści. Otóż, ofer ta przed sta -
wio na cu dzo ziem com przed przy jaz dem
do Pol ski, prze wi dy wa ła m.in. wy na gro dze -
nie mie sięcz ne w wy so ko ści 600 $ za 208 ro -
bo czo go dzin, bez płat ne wy ży wie nie, za kwa -
te ro wa nie, trans port z miej sca za miesz ka nia
do pra cy i z po wro tem, prze lot do Pol ski, płat -
ny 14-dnio wy urlop wy po czyn ko wy oraz za -
trud nie nie na czas nie okre ślo ny. Oka za ło się
jed nak, że umo wy zle ce nia przed sta wio ne ob -
co kra jow com by ły na czas okre ślo ny, nie prze -
wi dy wa ły płat ne go urlo pu ani mo żli wo ści wy -
po wie dze nia umo wy. Za war te w nich ode sła -
nia od no si ły się do pol skich prze pi sów Ko -
dek su pra cy, Ko dek su cy wil ne go i ubez pie -
czeń spo łecz nych.

Praw da le ży po środ ku?

We dług opi nii Stocz ni Gdy nia oraz Stocz -
ni Ust ka Hin du si nie po sia da li do sta tecz nych
kwa li fi ka cji do pra wi dło we go wy ko ny wa nia
po wie rzo nych prac. W związ ku z tym zle ce -
nio daw ca roz wią zał umo wy „ze skut kiem na -
tych mia sto wym z przy czyn le żą cych po stro -
nie pra cow ni ka” uza sad nia jąc to ni ską wy daj -
no ścią pra cy. Wy pła cił oby wa te lom In dii
na le żne wy na gro dze nie wraz z od pra wą
oraz ku pił im bi le ty lot ni cze do In dii. Roz wią -
za nie umów do ty czy ło 29 z 77 oby wa te li In -
dii, któ rzy od lip ca 2008 r. wy ko ny wa li pra -
ce na rzecz zle ce nio daw cy.

Nie ste ty nie ko niec na tym. Na mo cy za -
war tej umo wy zle ce nia, wy na gro dze nie
mia ło być wy pła co ne po wy ko na niu zle ce -
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Kon tro le za trud nie nia ob co kra jow ców na Po mo rzu

Gdy cu dzo ziem cy mó wią „NIE”
Ja cek Mac kie wicz

W wo je wódz twie po mor skim co raz czę ściej w bra nży stocz nio wo -okrę to wej pra cu ją ob co kra -
jow cy. Za trud nia ją ich fir my za rów no pol skie, jak i za gra nicz ne. W sy tu acjach spor nych po ja -
wia się wa żne py ta nie: pra wo, którego pań stwa jest wła ści we dla kon kret nej umo wy i ja ki or gan
upraw nio ny jest do roz strzy gnię cia po wsta łych na jej tle spo rów? W tym ro ku Okrę go wy In -
spek to rat Pra cy w Gdań sku kil ka krot nie po dej mo wał in ter wen cje w spra wie pra cow ni ków z in -
nych kra jów.

Pra gnie my za pro te sto wać prze ciw ko prak ty kom po le ga ją cym na prze sy ła niu do kie row nic twa Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy ano ni mów za wie ra ją cych tre ści go dzą ce w po wa gę urzę du i do bre imię osób w nim
za trud nio nych. 

W na szej in sty tu cji obo wią zu ją in ne stan dar dy w za kre sie roz wią zy wa nia po wsta ją cych pro ble mów. Wszy -
scy pra cow ni cy in spek cji pra cy ma ją pra wo wy ra żać swo je po glą dy, rów nież kry tycz ne, za rów no in dy wi -
du al nie jak i za po śred nic twem or ga ni za cji związ ko wych. I mo gą z te go pra wa w peł ni ko rzy stać!

Wy ra ża my głę bo kie prze ko na nie, że tyl ko rze czo wa wy mia na po glą dów, me ry to rycz ne ar gu men ty i wo -
la dia lo gu gwa ran tu ją mo żli wość osią gnię cia po ro zu mie nia w spo sób sa tys fak cjo nu ją cy stro ny.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy jest urzę dem szczy cą cym się wie lo let nią tra dy cją i za ufa niem spo łecz nym. Pra -
ca w tym urzę dzie, w na szym prze ko na niu, sta no wi po wód do sa tys fak cji, za rów no za wo do wej jak i oso bi stej. 

Po dej mo wa nie dzia łań uchy bia ją cych god no ści urzęd ni ka pań stwo we go ta kich jak po słu gi wa nie się ano -
ni mem, któ ry na ru sza do bra oso bi ste in nych pra cow ni ków, co rów nież w świe tle ist nie ją cych norm etycz -
no -mo ral nych jest nie do za ak cep to wa nia, nie słu ży ani do brym re la cjom mię dzy ludz kim, ani wła ści wej
at mos fe rze w pra cy.

Ta de usz Jan Za jąc 
Głów ny In spek tor Pra cy

Stanowisko kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy 
i organizacji związkowych działających w PIP 
w sprawie anonimów wpływających do urzędu

Ma rek Alek sie juk
Prze wod ni czą cy Ko mi sji Kra jo wej 

Związ ku Za wo do we go
Pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy

Piotr Krze miń ski
Prze wod ni czą cy

Mię dzy za kła do wej Ko mi sji Ko or dy na cyj nej
NSZZ „So li dar ność”

Pań stwo wej In spek cji Pra cy



Uwaga!
Kamera na budowie!

PRACUJ BEZPIECZNIE



Mi ni mal ną sze ro kość po mo stu, za le żną
od nu me ru wiel ko ści zna mio no wej rusz to wa -
nia, re gu lu ją nor my [3] i [2]. Roz ró żnia się
sześć wiel ko ści zna mio no wych rusz to wań,
któ re za le żą bez po śred nio od ob cią że nia użyt -
ko we go po mo stu ro bo cze go [1]. Za le żność
mi ni mal nej sze ro ko ści po mo stu od ob cią że -
nia użyt ko we go ze sta wio no w tabl. 1.

Nor ma eu ro pej ska [4] wiel ko ści zna mio -
no we na zy wa na to miast „kla sa mi ob cią że nia”.
War to ści ob cią żeń użyt ko wych przy po rząd -
ko wa ne kla som ob cią żeń (tabl. 2) nie ró żnią
się od wiel ko ści zna mio no wych po da nych
w nor mie pol skiej.

Kla sa ob cią że nia dla stref ro bo czych po -
win na od po wia dać cha rak te ro wi wy ko ny -
wa nej na rusz to wa niu pra cy. W wy jąt ko wych
przy pad kach, tam gdzie w prak ty ce nie jest
mo żli we przy ję cie jed nej z klas ob cią że nia lub
wte dy, gdy za kres od dzia ły wa nia jest bar dziej
ucią żli wy, mo żna przyj mo wać in ne pa ra me -
try. Na le ży po ło żyć szcze gól ny na cisk
na uwzględ nie nie rze czy wi stych od dzia ły wań,
któ rym to rusz to wa nie zo sta nie pod da ne. Ja -
ko przy kła do we na le ży roz pa trzyć na stę pu -
ją ce aspek ty:

a) cię żar ca łe go osprzę tu i ma te ria łów
zgro ma dzo nych w stre fie ro bo czej,

b) efek ty dy na micz ne po cho dzą ce od ma -
te ria łu znaj du ją ce go się w stre fie ro bo czej,
bę dą ce wy ni kiem dzia ła nia na pę du (sil ni ka),

c) ob cią że nie po cho dzą ce od urzą dzeń ob -
słu gi wa nych ręcz nie, jak np. tacz ki.

Że by za po biec prze cią że niu rusz to wa nia
pod czas je go eks plo ata cji, prze pi sy na rzu ca -
ją obo wią zek umiesz cza nia ta bli cy okre śla -
ją cej do pusz czal ne ob cią że nie po mo stów
i kon struk cji rusz to wa nia (rys. 1).

Na le ży rów nież pa mię tać, iż rów no cze sne
wy ko ny wa nie ro bót na ró żnych po zio mach
rusz to wa nia jest do pusz czal ne, pod wa run -
kiem za cho wa nia wy ma ga nych od stę pów
mię dzy sta no wi ska mi pra cy. Bez piecz ne od -
le gło ści wy no szą: w po zio mie co naj -
mniej 5 m, a w pio nie ist nie je po trze ba za -
cho wa nia co naj mniej jed ne go szczel ne go po -
mo stu, nie li cząc po mo stu, na któ rym ro bo -
ty są wy ko ny wa ne. W prak ty ce, aby nie do -
pro wa dzić do prze cią żeń, naj czę ściej do pusz -

cza się ob cią że nie tyl ko jed ne go po la w da -
nym cią gu pio no wym pól rusz to wa nia.

Kwe stię sze ro ko ści po mo stu bar dziej
pre cy zu ją nor my eu ro pej skie. Przy ta cza na po -
wy żej nor ma [4] de fi niu je sze ro kość po mo -
stu pa ra me trem „W”. Sze ro kość „W” jest peł -
ną (cał ko wi tą) sze ro ko ścią stre fy ro bo czej,
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Pod ko niec lu te go roz po czę li śmy pra ce
nad re ali za cją spo tu te le wi zyj ne go kam pa nii.
W tym cza sie po wsta ły trzy kon cep cje kre acji
pod ro bo czy mi na zwa mi „Wspo mnie nia”,
„In ni” i „Ślad”. Trzy pro po zy cje re kla my te -
le wi zyj nej, trzy wer sje spo tu ra dio we go, trzy
ró żne wer sje pla ka tu i ha sła kam pa nii. Któ rą
wer sję wy brać? Któ ra naj le piej tra fi do gru -
py do ce lo wej – ro bot ni ków bu dow la nych? To
py ta nie sta wia li śmy w we wnętrz nych dys ku -
sjach, spo tka niach z do świad czo ny mi in spek -
to ra mi pra cy. Na pod sta wie uzy ska nych opi -
nii za pa dła de cy zja – re ali zu je my spot pod na -
zwą „Ślad”. W wy ni ku prze pro wa dzo ne go po -
stę po wa nia za mó wień pu blicz nych re ali za cją
przed się wzię cia za ję ła się agen cja Fa bry ka Ko -
mu ni ka cji Spo łecz nej. Roz po czę ła się fa za re -
ali za cji pro jek tu – czas do pre cy zo wa nia szcze -
gó łów sce na riu sza, spo tkań z re ży se rem
i pro du cen tem, wy bór pla cu bu do wy, ak to rów,
lek to ra. Wła śnie! Wy bór ak to ra, któ ry wy stą -
pi w ro li głów nej – spra wa klu czo wa! Gdy wy -
da wa ło nam się, że ma my już ide al ne go kan -
dy da ta sta now czo za pro te sto wa ła Zu zan na Ste -
fań ska, na sza cha rak te ry za tor ka! Dla cze go?
Spójrz my w sce na riusz.

Film skła da się z se kwen cji co raz krót -
szych ujęć. Po chwi li sce ny mi ga ją tak szyb -
ko, że nie re je stru je my już za war tych w nich
ob ra zów. Na gle ta ka ska da zo sta je bru tal nie
prze rwa na głu chym łup nię ciem. Mu zy ka
ury wa się. Kadr wy peł nia czerń. Po chwi li,
wi dzi my plac bu do wy. Na zie mi przed bu dyn -
kiem le ży mar twy ro bot nik, któ ry przed chwi -
lą spadł z rusz to wa nia.

W ka żdym uję ciu wi dzi my te go sa me go bo -
ha te ra, ale w zu peł nie in nej sy tu acji ży cio wej,
w in nym wie ku:

– kli mat lat 80-tych. Kil ko ro mło dych lu -
dzi. Bo ha ter jesz cze na sto la tek, pod ry wa
dziew czy nę w krót kiej su kien ce,

– fiat 125p przy stro jo ny do ślu bu. Bo ha -
ter (ma wte dy 20-25 lat) oraz na rze czo na
w suk ni ślub nej pró bu ją za pa ko wać się
do środ ka,

– let ni, upal ny dzień. Bo ha ter le ży na ha -
ma ku ra zem z ma lut kim dziec kiem,

– miesz ka nie. Kli mat lat 90-tych. Na ka -
na pie przed te le wi zo rem gru pa mę żczyzn ki -
bi cu je pił ka rzom,

– wie czór. Na miot. Ogni sko. Kli mat z wa -
ka cyj nej wy pra wy na Ma zu ry. Bo ha ter z kil -
ku let nim dziec kiem i te ściem,

– cia ło ro bot ni ka, któ ry wła śnie spadł z wy -
so ko ści. Do le żą ce go pod bie ga ją z ró żnych
stron ko le dzy z bu do wy (bo ha ter z wi docz -
ną si wi zną na wło sach).

Wy bra ny przez nas kan dy dat, doj rza ły mę -
żczy zna po 30-stce o wy glą dzie bu dow lań ca,
na wet po za bie gach pro fe sjo nal nej cha rak te -
ry za tor ki nie mógł za grać ro li na sto lat ka.
Osta tecz nie wy bór padł na Ad ria na Woź ne -
go, któ re go uro da oka za ła się uni wer sal na.

9 czerw ca 2009 ro ku – sło necz ny po ra nek
na jed nej z war szaw skich bu dów. Roz po czy -

na się in sta lo wa nie sprzę tu nie zbęd ne go
do re ali za cji fil mu. Dzię ki uprzej mo ści To wa -
rzy stwa Bu dow la ne go Pro bud S.A. Pra ce są
tak zor ga ni zo wa ne, aby za pew nić bez pie -
czeń stwo wszyst kim dwu dzie stu człon kom eki -
py fil mo wej, Nad ca ło ścią czu wa re ży ser Ja cek
Pod gór ski oraz kie row nik pro duk cji Aga So -
boń, a ta kże przed sta wi cie le Fa bry ki Ko mu -
ni ka cji Spo łecz nej. Wszyst ko od by wa się
pod czuj nym okiem kie row ni ka bu do wy. Ro -
bot ni cy pod czas prze rwy śnia da nio wej z uśmie -
chem przy glą da ją się jak głów ny bo ha ter pró -
bu je wcie lić się w swo ją ro lę. Jed nak gdy ak -
tor ukła da ny jest na zie mi w po zy cji jak by spadł
z rusz to wa nia, a obok po ja wia się pla ma krwi,
uśmie chy nik ną. Ope ra tor wraz re ży se rem krę -
cą ko lej ne uję cia. Fo to graf wy ko nu je zdję cia
na pla kat kam pa nii. Go dzi na 12.00: ko niec pra -

cy na bu do wie! Eki pa prze no si się w in ne miej -
sce, aby na krę cić ko lej ne sce ny. Skła da nie
i roz kła da nie sprzę tu, cha rak te ry za cja, wy tę -
żo na pra ca Ka ta rzy ny Masz ta kof od po wie dzial -
nej za sce no gra fię, cią głe zmia ny stro jów
pod okiem San dry Ko wal skiej. A ta kże nie prze -
wi dzia ne wy da rze nia – naj młod szy ak tor na -
szej re kla my po kil ku du blach, re agu je pła czem
na pró by wzię cia na rę ce; wło że nie pan ny mło -
dej w suk ni ślub nej na tyl ne sie dze nie Fia -
ta 125p oka zu je się nie la da sztu ką; eks pre -
sja pod czas sce ny ki bi co wa nia o ma ło nie

uszka dza dro go cen nej ka me ry i wresz cie
gwał tow na bu rza zgo to wu je na pla nie ist nie
ma zur ską po go dę pod czas krę ce nia sce ny
z ogni skiem. Ostat ni klaps! Na ze ga rze do cho -
dzi pół noc. Wszy scy są zmę cze ni dłu gim
dniem na pla nie. Te raz wszyst ko w rę kach re -
ży se ra i mon ta ży sty.

Pod czuj nym okiem re ży se ra po wstał dość
dra stycz ny w swo im prze ka zie, ale bar dzo
prze ma wia ją cy do wy obraź ni spot te le wi zyj -
ny. Je go pre mie ra od by ła się 22 czerw ca.

Spot „Ja ki ślad zo sta wisz po so bie” emi -
to wa ny był w TVP1 i TVP 2 do 15 lip ca.
Wszyst kich za in te re so wa nych za pra sza my
na stro nę kam pa nii www.bez u pad ku.pl

Da riusz Kor czak
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji, GIP

26 IP 7-8/2009

Uwaga! Kamera na budowie!

Pa weł Roz ow ski i Da riusz Kor czak z GIP usta la ją na pla nie ostat nie
szcze gó ły

Dariusz Gnot Piotr Kmiecik

Błędy w montażu rusztowań (cz. 4)

Pomosty
Ka żde rusz to wa nie ro bo cze po sia da po most ro bo czy. Jest on uło żo ny z płyt znor ma li zo wa nych
lub ba li (de sek) i słu ży za sta no wi sko ro bo cze oraz prze no si cię żar znaj du ją cych się na nim lu -
dzi, ma te ria łów, na rzę dzi i urzą dzeń, nie zbęd nych do wy ko ny wa nia pra cy. Na le ży pa mię tać, że
za wsze, na ni ższej kon dy gna cji pod po mo stem ro bo czym, po wi nien znaj do wać się po most za -
bez pie cza ją cy, słu żą cy do za bez pie cze nia ro bot ni ków w ra zie upad ku z po mo stu ro bo cze go.

Numer wielkości znamionowej 1 2 3 4 5 6

Obciążenie użytkowe pomostu
roboczego [kPa] 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Minimalna szerokość pomostu 
dla rusztowań ramowych [m] 0,6 0,9

Minimalna szerokość pomostu 
dla rusztowań stojakowych z rur [m] 0,9

Za le żność mi ni mal nej sze ro ko ści po mo stu od ob cią że nia
po mo stu ro bo cze go

Klasa obciążenia

Obciążenie 
równomiernie 

rozłożone
q 1

kN/m2

Obciążenie
skupione 

na powierzchni 
500*500 mm

F 1 kN

Obciążenie 
skupione 

na powierzchni 
200*200 mm

F 2 kN

Częściowe obciążenie powierzchni

q 2
kN/m2

Współczynnik 
obciążenia 

powierzchni  ap

1 0,75 1,50 1,00 - -

2 1,50 1,50 1,00 - -

3 2,00 1,50 1,00 - -

4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4

5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5

Obciążenia eksploatacyjne w strefach roboczych

rys. 1

Kilkanaście godzin na planie i 30 sekund na ekranie – czyli historia produkcji spotu
kampanii Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Bezpieczeństwo pracy z budownictwie –
upadki, poślizgnięcia”



przez za sto so wa nie np. pro fi li usztyw nia ją -
cych (rys. 8), stę żeń al bo od po wied nio
ukształ to wa nych prze kro jów po przecz nych.

Sklej ka na ele men ty po mo stów ro bo czych
po win na się skła dać przy naj mniej z pię ciu
warstw i po sia dać mi ni mal ną gru bość 9 mm.
Ele men ty po mo stów ro bo czych wy ko na ne ze
sklej ki, po łą czo ne ze so bą i go to we do pra cy,

po win ny być zdol ne do za trzy ma nia okrą głe -
go prę ta sta lo we go o śred ni cy 25 mm, dłu go -
ści 300 mm, spa da ją ce go wzdłu żnie z wy so -
ko ści 1 m. Ele men ty po mo stów ro bo czych po -
win ny po sia dać po wierzch nię za bez pie cza ją -
cą przed po śli zgiem.

Nie ste ty ist nie je pew na roz bie żność po mię -
dzy nor mą pol ską i eu ro pej ską w za kre sie roz -
miesz cze nia po mo stów. Nor ma [4] okre śla, że
szcze li ny po mię dzy ele men ta mi po mo stów ro -
bo czych po win ny być jak naj mniej sze i nie mo -
gą prze kra czać 25 mm. Pol ska nor ma [3] za -
ostrza ten wa ru nek do 15 mm. W prak ty ce,
gdy szcze li ny po mię dzy ele men ta mi po mo stów
są zbyt du że, sto su je się tzw. po mo sty uzu peł -
nia ją ce (rys. 9).

Kon stru ując na ro żni ki rusz to wa nia, do -
brze jest tak do brać po la, aby za cho dzi ły
na sie bie – dzię ki te mu nie ma ko niecz no ści
sto so wa nia do dat ko wych ele men tów na ro -
żnych. Jed nak w przy pad kach, gdy jest to ko -
niecz ne, mo żna za sto so wać po mo sty na ro żne
do wy rów ny wa nia na ro żni ka rusz to wa nia
do ką ta 45°, 70° lub 110° (rys. 10).

W przy pad ku bra ku po mo stów na ro żnych
mo żna za sto so wać ba le drew nia ne (tzw.
prze rzu ty). Błęd ny mon taż po mo stu ro bo cze -
go w ob rę bie za ła ma nia fa sa dy bu dyn ku
przed sta wia fot. 1.

Sto su jąc po mo sty z ba li na le ży pa mię tać
o dłu go ści za kła du wy no szą cej 20 cm z ka -
żdej stro ny po mo stu oraz o unie ru cho mie -

niu ba li po przez trwa łe po łą cze nie ich ze
so bą.

Pod su mo wu jąc, naj częst szy mi błę da mi
zwią za ny mi z mon ta żem i eks plo ata cją po mo -
stów ro bo czych są:

– brak po mo stu za bez pie cza ją ce go,
– sto so wa nie stan dar do wych rusz to wań fa -

sa do wych o sze ro ko ści po mo stu np. 0,6 m
w przy pad ku wy ko ny wa nia fa sad ka mien nych
– du że ob cią że nia (dla ob cią że nia 3,00

kN/m2 mi ni mal na wy ma ga na sze ro kość po -
mo stu to 0,9 m),

– brak umiesz cze nia na rusz to wa niu ta bli -
cy okre śla ją cej do pusz czal ne ob cią że nie,

– użyt ko wa nie jed no cze śnie kil ku po zio -
mów ro bo czych w tym sa mym pio nie rusz -
to wa nia,

– prze cią ża nie po mo stów,
– po zo sta wia nie ma te ria łów na po mo stach

rusz to wa nia po za koń czo nej pra cy,
– nie za bez pie cze nie naj wy ższe go po mo -

stu rusz to wa nia przed nie za mie rzo nym unie -
sie niem (dzia ła nie wia tru),

– sto so wa nie po mo stów uszko dzo nych, 
np. po mo stów drew nia nych z pęk nię ciem po -
dłu żnym na ca łej dłu go ści,

– czę ścio we wy peł nie nie rusz to wa nia po -
mo sta mi – w przy pad ku, gdy in struk cja
mon ta żu na ka zu je, aby wy peł nić wszyst kie
po la (po mo sty peł nią ro lę stę żeń po zio -
mych),

– brak stę że nia dźwi ga rów kra to wych
w przy pad ku kon stru owa nia po mo stów o du -
żych roz mia rach,

– brak wła ści we go oba rie ro wa nia po mo -
stów,

– nie pra wi dło we kon stru owa nie ta kich
miejsc jak np. na ro żni ki rusz to wa nia,

– zbyt krót ka dłu gość opar cia po mo stów
z ba li,

– nie przy mo co wa nie po mo stów z ba li,
– po zo sta wia nie zbyt du żych szcze lin po -

mię dzy po mo sta mi,
– przy stę po wa nie do pra cy bez za bez pie -

cze nia an ty po śli zgo we go po mo stów ro bo -
czych w wa run kach zi mo wych.

Opracowali:
mgr inż. Piotr Kmiecik

doktorant Politechniki Wrocławskiej
mgr inż. Dariusz Gnot

Li te ra tu ra:

[1] PN -M -47900-1: 1996 Rusz to wa nia sto ją ce
me ta lo we ro bo cze. Okre śle nia, po dział i głów ne
pa ra me try.

[2] PN -M -47900-2: 1966 Rusz to wa nia sto ją ce
me ta lo we ro bo cze. Rusz to wa nia sto ja ko we z rur.

[3] PN -M -47900-3: 1996 Rusz to wa nia sto ją ce
me ta lo we ro bo cze. Rusz to wa nia ra mo we.

[4] 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.
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włą cza jąc w to do 30 mm bort ni cy, co po ka -
za no na rys. 2, gdzie:

b – prze strzeń swo bod ne go prze cho dze -
nia, b ≥ {500 mm; c – 250 mm},

c – od le głość w świe tle po mię dzy sto ja ka -
mi,

p – sze ro kość prze świ tu w świe tle, 
p ≥ max {300 mm; c – 450 mm},

w – sze ro kość stre fy ro bo czej.
Sie dem klas sze ro ko ści ze sta wio no

w tabl. 3.
Wiel kość prze świ tu „c” po mię dzy sto ja ka -

mi po win na wy no sić mi ni mum 600 mm; sze -
ro kość scho dów w świe tle nie mniej
niż 500 mm. Ka żda stre fa ro bo cza, włą cza -
jąc w to na ro ża, po win na po sia dać swo ją okre -
ślo ną sze ro kość na ca łej dłu go ści. Wy móg ten
nie do ty czy są sia du ją cej ze so bą pa ry sto ja -
ków, w oto cze niu któ rych po zo sta nie cał ko -
wi cie po zba wio ne prze szkód po le o mi ni mal -
nej sze ro ko ści „b” oraz prze świt „p” zgod nie
z wy mia ra mi po da ny mi na rys. 2. W przy pad -
ku, gdy w stre fie ro bo czej są umiesz cza ne ma -
te ria ły lub sprzęt, na le ży za pew nić od po wied -

nią prze strzeń ce lem umo żli wie nia wy ko na -
nia pra cy i za cho wa nia do stę pu.

Po most ro bo czy skła da się z ele men tów po -
mo stu, któ re sa mo dziel nie prze no szą ob cią -
że nie, a ta kże mo gą two rzyć część struk tu ry
rusz to wa nia ro bo cze go. Dla unik nię cia po my -
łek w na zew nic twie przy po mi na my, iż okre -
śle nie „po most” od no si się do jed ne go lub wię -
cej ele men tów po mo stu na tym sa mym po zio -
mie w ob rę bie jed ne go przę sła, na to miast „ele -

ment po mo stu” (pre fa bry ko wa ny lub wy ko na -
ny w in ny spo sób) to kom po nent, któ ry sa mo -
dziel nie prze no si ob cią że nie i któ ry two rzy po -
most lub frag ment po mo stu, a ta kże mo że two -
rzyć część kon struk cji rusz to wa nia ro bo cze -
go [4]. Ele ment po mo stu jest czę sto na zy wa -
ny po tocz nie po de stem. W szcze gól no ści
więc po most w jed nym po lu rusz to wa nia mo -
że być zmon to wa ny z jed ne go lub kil ku ele -
men tów po mo stu. W przy pad ku sys te mu
rusz to wa nia ra mo we go, np. plet tac Kom bi
SL70/100 – po mo sty speł nia ją rów nież ro lę
stę żeń po zio mych i mu szą być mon to wa ne
w ka żdym po lu rusz to wa nia. Po la mu szą być
cał ko wi cie wy peł nio ne ele men ta mi po mo stu.
Z te go też wzglę du na le ży za bez pie czyć ele -
men ty po mo stów ro bo czych przed nie bez -
piecz nym prze miesz cze niem, np. nie za mie rzo -
nym wy par ciem lub wy pię trze niem spo wo do -
wa nym dzia ła niem si ły wia tru. Kon struk cja ra -
my za pew nia ta ką sta bi li za cję (rys. 3), lecz pod -
czas mon ta żu naj wy ższe go po zio mu rusz to -
wa nia na le ży za sto so wać tzw. gór ne za bez pie -
cze nie po de stów (rys. 4).

Kon struk cja po mo stów rusz to wań mo że
ró żnić się ro dza jem ma te ria łu, z któ re go są
one wy ko na ne oraz spo so bem po łą cze nia
z ele men ta mi no śny mi. Naj czę ściej spo ty ka -
ne są po mo sty drew nia ne, sta lo we i alu mi -
nio we. Wy stę pu ją też po mo sty alu mi nio wo -
-sklej ko we i sta lo wo -sklej ko we (rys. 5).

Ist nie ją ró żne sys te my po łą czeń po mo stów
z kon struk cją rusz to wa nia. Na rys. 5 przed -
sta wio no sys tem plet tac SL – po łą cze nie na -
stę pu je przez na ło że nie po mo stu z wy pro fi -
lo wa ny mi w nim otwo ra mi na „trzpie nie
gwiaź dzi ste” wy stę pu ją ce w ra mie bądź ry -
glu rusz to wa nia. Na ryn ku rusz to wań spo ty -
ka my też in ne sys te my po łą czeń po mo -
stów, np. z za cze pa mi pod po ro wy mi dla rur
Ø 48,3 mm; za cze pa mi ha ko wy mi do spe cjal -

nie wy pro fi lo wa ne go kształ tow ni ka w kon -
struk cji rusz to wa nia itp. (rys. 6).

W przy pad ku kon stru owa nia po mo stów
o du żych po wierzch niach naj lep szym roz wią -
za niem jest za sto so wa nie dźwi ga rów kra to -
wych oraz tra wer sów dźwi ga ra. W ten spo -
sób mo żna zmon to wać po mo sty o do wol nych
kształ tach i roz mia rach (rys. 7).

Nor ma [4] pre cy zu je, iż ele men ty po mo -
stów ro bo czych oraz ich pod po ry po śred nie
po win ny po sia dać mi ni mal ną gru bość zna mio -
no wą 2 mm (dla alu mi nium mi ni mal nie
2,5 mm). Ele men ty o mniej szych gru bo ściach
ścia nek mo żna sto so wać pod wa run kiem, że
wła sno ści użyt ko we oraz zdol ność do prze -
no sze nia ob cią żeń zo sta nie za pew nio na po -

28 IP 7-8/2009

Rys. 2. Wy ma ga nia dla sze ro ko ści
stref ro bo czych [4]

Klasa 
szerokości Szerokość W [m]

W 06 0,6 ≤ W < 0,9

W 09 0,9 ≤ W < 1,2

W 12 1,2 ≤ W < 1,5

W 15 1,5 ≤ W < 1,8

W 18 1,8 ≤ W < 2,1

W 21 2,1 ≤ W < 2,4

W 24 2,4 ≤ W

Klasy szerokości dla stref
roboczych [4]

Rys. 3. Zabezpieczenie pomostów przed wyparciem – konstrukcja ramy
systemu plettac SL70

Rys. 4. Za bez pie cze nie po mo stów naj wy ższej kon dy gna cji przed wy par -
ciem – za sto so wa nie gór ne go za bez pie cze nia po de stu lub słup ka L

Rys. 5. Po dział po mo stów sys te -
mo wych ze wzglę du na za sto so -
wa ny ma te riał

Rys. 6. Sposoby połączeń pomostów z elementami konstrukcji rusztowania

Rys. 7. Konstruowanie pomostów o dowolnych rozmiarach – dźwigar
kratowy z trawersem

Rys. 8. Ele men ty po mo stu ro bo -
cze go wy ko na ne z od po wied nio
usztyw nio nych pro fi li

Rys. 9. Przykład pomostu uzupełniającego

fot. 1.

Rys. 10. Przy kład po mo stu na ro -
żne go



„ze spo ły cie śni nad garst ka”, do nie daw na
jesz cze nie roz po zna wal ne, a obec nie za -
kwa li fi ko wa ne ja ko cho ro by za wo do we.

Na do le gli wo ści i ura zy krę go słu pa na -
ra że ni są rów nież rol ni cy. Dla te go, ta kże
wśród nich, in spek to rzy pra cy pro pa gu ją za -
sa dę, by mak sy mal nie oszczę dzać krę go słup
i wszel kie przed mio ty pod no sić po przez pro -
sto wa nie ugię tych nóg, z pew nie i moc no
uchwy co nym cię żkim przed mio tem.

Trans port z gło wą

We dług Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji
Pra cy pra wie po ło wa wszyst kich wy pad ków
to wy pad ki dro go we (40%). W okre sie żniw
bar dzo czę sto do cho dzi do wy pad ków
i ko li zji z udzia łem sprzę tu rol ni cze go.

Na dro gi wy je żdża ją kom baj ny, cią gni ki
i wo zy. Ale w tym przy pad ku trze ba zwró -
cić uwa gę nie tyl ko na prze strze ga nie pod -
sta wo wych prze pi sów ru chu dro go we go.

Do znacz nej czę ści wy pad ków do cho dzi
z po wo du nie pra wi dło we go trans por tu
ła dun ków i lu dzi. Nie jed no krot nie ofia ra -
mi wte dy są dzie ci, któ re by ły bez myśl nie
prze wo żo ne na trak to rze lub na po tę żnej
ster cie sia na al bo zro lo wa nej sło my. Ta kże
na te go ro dza ju za gro że nia w rol nic twie
zwra ca ją uwa gę in spek to rzy pra cy, re ali -
zu jąc ró żne go ro dza ju dzia ła nia o cha rak -
te rze pre wen cyj nym.

Azbest w go spo dar stwie

Zgod nie z przy ję ty mi za ło że nia mi,
do 2032 r. po win no na stą pić usu nię cie
15 mln ton za sto so wa ne go w bu dow nic -
twie, ta kże na wsiach, azbe stu.

Nie wi dzial ne go łym okiem włók na są bar -
dzo nie bez piecz ne dla osób prze by wa ją cych

w stre fie ja kie go kol wiek py łu azbe sto we go.
Mo gą być przy czy ną ra ka płuc. Rol ni cy i wła -
ści cie le bu dyn ków go spo dar czych czę sto
na wła sną rę kę przy stę pu ją do usu wa nia
eter ni tu azbe sto we go. Nie ste ty, bar dzo
czę sto ła mią wte dy wie le pod sta wo wych za -
sad bez pie czeń stwa pra cy w kon tak cie
z azbe stem, a jesz cze czę ściej omi ja ją
prze pi sy do ty czą ce prac na wy so ko ści.

Jed nym z naj bar dziej ka ry god nych błę -
dów po peł nia nych pod czas usu wa nia eter -
ni tu azbe sto we go, jest szyb ki de mon taż
płyt po przez uci na nie łeb ków sta rych
gwoź dzi na po wierzch ni płyt azbe sto wych
przy po mo cy wi ru ją cych tarcz szli fie rek ką -
to wych. Wraz z łeb kiem gwoź dzia szli fo wa -
ny jest eter nit azbe sto wy i prak tycz nie
przy ka żdym gwoź dziu po wsta je pió ro pusz

py łu zmie sza ne go z opił ka mi ści na ne go łeb -
ka gwoź dzia. Gdy by uci na no gwoź dzie
przy po mo cy no życ do dru tu, wów czas zdej -
mo wa nie eter ni tu z jed ne go da chu wy dłu -
ży ło by się tyl ko o ok. go dzi nę. Ale za to,
co naj mniej o ty siąc osób mniej za cho ro -
wa ło by i zmar ło w kra ju na ra ka płuc z po -
wo du kon tak tu z py łem azbe sto wym.

W 2008 r. zin ten sy fi ko wa ne zo sta ły dzia -
ła nia pre wen cyj ne in spek cji pra cy zwią za -
ne z usu wa niem azbe stu oraz cho ro ba mi
ukła du mię śnio wo -szkie le to we go. Bę dą
one kon ty nu owa ne w ro ku bie żą cym.

Czym sko rup ka 
za mło du…

Sku tecz na pre wen cja nie po le ga wy łącz -
nie na od wie dza niu rol ni ków w cza sie prac
po lo wych i kon tro lo wa niu sprzę tu. To
przede wszyst kim uświa da mia nie ist nie nia
za gro żeń ma ją ce na ce lu zmia nę na wy ków,
utar tych od lat sche ma tów wciąż po wie la -

nych na pol skiej wsi. Dla te go tak wa żna
jest współ pra ca ze szko ła mi, a co za tym
idzie, do cie ra nie do lu dzi mło dych.

A trze ba jesz cze pa mię tać, że mło dzi lu -
dzie to gru pa szcze gól nie na ra żo na na wy -
pad ki przy pra cy ze wzglę du na brak do -
świad cze nia, skłon ność do bra wu ry i żar -
tów. Cza sem na to wszyst ko na kła da ją się
jesz cze do dat ko wo emo cje i stres to wa rzy -
szą cy wy ko ny wa nym za ję ciom.

Spo tka nia z mło dzie żą od by wa ją się
głów nie w szko łach. Przed sta wi cie le Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy w Rze szo wie
or ga ni zu ją wspól nie z dy rek to ra mi szkół
i na uczy cie la mi kon kur sy pla stycz ne „BHP
w rol nic twie i w go spo dar stwie mo ich ro -
dzi ców”. Na ape lach szkol nych pro wa -
dzo ne są po ga dan ki o ko niecz no ści prze -
strze ga nia za sad bez pie czeń stwa pod czas
prac go spo dar skich i po lo wych.

Ra mię w ra mię 
z in sty tu cja mi

Bar dzo cen ne są po ro zu mie nia za war -
te ze sta ro sta mi w spra wie po wo ła nia ze -
spo łów na rzecz ochro ny pra cy w rol nic -
twie in dy wi du al nym (np. w Od dzia le PIP
w Tar no brze gu ze wszyst ki mi czte re ma
pod le gły mi sta ro sta mi). Spraw dza się sys -
tem, w któ rym ze spół, bę dąc człon kiem Po -
wia to wej Ko mi sji Bez pie czeń stwa, dwa ra -
zy w ro ku oma wia wy pad ki przy pra cy rol -
ni czej oraz przed sta wia dzia ła nia pre wen -
cyj ne PIP po zo sta łym słu żbom po wia to -
wym zaj mu ją cym się bez pie czeń stwem. Jak
wy ni ka z prak ty ki naj do god niej jest, gdy
ko mi sja spo ty ka się w lu tym i sierp niu, po -
nie waż w stycz niu i lip cu KRUS zli cza i pod -
su mo wu je wy pad ki za mi nio ne pół ro cze.
Udział przed sta wi cie li sa mo rzą dów i po zo -
sta łych słu żb po wia to wych pod no si ran gę
spo tkań i uła twia współ pra cę z in ny mi
przed sta wi cie la mi zaj mu ją cy mi się bez pie -
czeń stwem pra cy i ży cia na wsi.

Wło dzi mierz Ma ziarz
OIP Rze szów
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W dzia łal no ści pre wen cyj nej in spek to -
rzy pra cy nie zmien nie przy po mi na ją o ko -
niecz no ści prze strze ga nia pod sta wo wych
za sad bez pie czeń stwa przy pra cach po lo -
wych i w go spo dar stwie rol nym. Ape lu ją
o wła ści wy stan na rzę dzi i sprzę tu zme cha -
ni zo wa ne go, a zwłasz cza za bez pie czeń
przed upad kiem z wy so ko ści, otwo rów
w stro pach oraz wła zów szamb i zbior ni -
ków, a ta kże za pew nie nie osłon ru cho mych
ele men tów ro bo czych. W trak cie wi zy ta -
cji go spo darstw rol nych, ró żne go ro dza ju
szko leń, pre lek cji zwra ca ją uwa gę rol ni ków
na pra wi dło we sprzę ga nie cią gni ków z ma -
szy na mi i przy cze pa mi, wła ści wy stan in -
sta la cji, prze wo dów i urzą dzeń elek trycz -
nych, za cho wa nie szcze gól nej ostro żno ści
przy pi lar kach tar czo wych i łań cu cho -
wych. Z na ci skiem pod kre śla ją, że ob słu -
ga co raz bar dziej skom pli ko wa nych ma szyn
i urzą dzeń wy ma ga du żych umie jęt no ści,
do świad cze nia oraz kon cen tra cji. Wszel ka
bez tro ska w trak cie użyt ko wa nia te go
sprzę tu mo że być przy czy ną nie szczę -
ścia. Po wo łu jąc się na kon kret ne przy kła -
dy czę sto tra gicz nych w skut kach wy pad -
ków, prze ko nu ją, że war to wcze śniej eli mi -
no wać po ten cjal ne za gro że nia i wy ka zy wać
szcze gól ną ostro żność np. przy sto so wa -
niu i ma ga zy no wa niu środ ków ochro ny ro -
ślin i na wo zów, a ta kże przy pa li wach płyn -
nych oraz spa la niu śmie ci or ga nicz nych.

Che micz ne po le ra że nia

Jed nym z po wa żniej szych za gro żeń
w rol nic twie są sub stan cje che micz ne,
obec ne nie mal w ka żdym go spo dar stwie.
Z ro ku na rok sto su je się co raz wię cej środ -
ków ochro ny ro ślin, na wo zów, odży wek ro -
ślin nych, tru tek na gry zo nie itp. Po zwa la -

ją one wal czyć ze szkod ni ka mi i cho ro ba -
mi zbóż, drzew, krze wów i in nych ro ślin.
Na przy kład: je den litr opry sku „Fa stac”
za bi ja owa dy na po wierzch ni od 10
do 100 ha (za le żnie od tech ni ki opry sku).
Od do świad cze nia i roz sąd ku rol ni ka za le -
ży, czy tru ci zna nie za bi je rów nież po ży tecz -
nej fau ny i flo ry, czy nie bę dzie szko dli wa
dla lu dzi. Ogra ni cze nie ne ga tyw ne go od -
dzia ły wa nia che mi ka liów to nie tyl ko tech -
ni ka opry sku, ale ta kże: ma ga zy no wa nia,
spo rzą dza nia za wie si ny, a póź niej płu ka nia
opry ski wa czy, wy le wa nia resz tek oraz po -
płu czyn i oczy wi ście prze strze ga nia ka ren -
cji przed zbio rem.

Jed ną z naj wa żniej szych za sad, któ rej po -
win ni prze strze gać wy ko nu ją cy za bie gi
agro tech nicz ne oraz przy go to wu ją cy mie -
sza ni ny opry sków jest re gu ła usta wia nia
się „pod wiatr” pod czas wy ko ny wa nia za -
bie gu i „z wia trem” pod czas spo rzą dza nia
za wie si ny. Pa mię tać rów nież na le ży, że
dzia ła nie czę ści sub stan cji che micz nych nie
za wsze jest do koń ca po zna ne i prze ba da -
ne, a mgła opry sku i py ły roz sie wa nych na -
wo zów do sta ją ce się do or ga ni zmu za po -
śred nic twem dróg od de cho wych po wo du -
ją cza sa mi ostre, krót ko trwa łe za tru cia.

W po łą cze niu z al ko ho lem mo gą po wo do -
wać za tru cia cię żkie.

Na le ży rów nież nad mie nić, że drob ne
czą stecz ki opry sków, a jesz cze bar dziej py -
li ste go na wo zu, przy sil nym wie trze, mo -
gą prze miesz czać się na du że od le gło ści.
Naj mniej sze dro bi ny przy sil nym wie trze
bez pro ble mu po ko nu ją od le głość na wet
do 100 km. Zda rza się, że gdy w za głę biu
ogrod ni czym trwa ją zma so wa ne opry ski
owo ców ki, to 20 lub 50 km da lej wie le osób
na rze ka na bó le gło wy.

Krę go słup to pod sta wa

Scho rze nia ukła du mię śnio wo szkie le -
to we go MSD (mu scu lo ske le tal di sor ders)
to w Eu ro pie naj bar dziej roz po wszech nio -
ny pro blem zdro wot ny zwią za ny z pra cą.
Już śred nio co trze ci pra cow nik ska rży się
na bó le rąk i ra mion oraz bar ku i szyi.

Z ba dań In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy
w Ło dzi oraz Cen tral ne go In sty tu tu Ochro -
ny Pra cy – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw -
cze go wy ni ka, że do le gli wo ści krę go słu pa
do ty czą pra wie co dru gie go do ro słe go Po -
la ka. Okre śla ne są one ja ko „ze spo ły
prze cią że nio we”. Ostat nio na si la ją się
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Dzia ła nia pre wen cyj ne w rol nic twie

Z wia trem i pod wiatr
Suk ce syw nie spa da licz ba osób pra cu ją cych w rol nic twie.
A jed nak licz ba wy pad ków – za rów no śmier tel nych, jak i cię -
żkich – wciąż utrzy mu je się na zbli żo nym po zio mie. Ten fakt
do wo dzi, że ni gdy dość dzia łań pre wen cyj nych wśród rol ni -
ków. Obec nie, pod wzglę dem licz by wy pad ków, rol nic two
znaj du je się na wy so kim, trze cim miej scu – nie chlub ny prym
na dal wie dzie bu dow nic two. Trze ba jed nak pa mię tać, że sta -
ty sty ki KRUS nie uwzględ nia ją dzie ci ani osób star szych.

Jesz cze za par ko wa ny, ale już
wkrót ce wy je dzie w po le – kom -
bajn bez osłon me cha ni zmu na pę -
dza ją ce go he der stwa rza
za gro że nie dla ob słu gu ją ce go

Tu roz są dek zo stał w do mu… Oprócz mo żli wo ści upad ku z wy -
so ko ści pod ko ła cią gni ka ten mło dy czło wiek mo że ulec za tru -
ciu pe sty cy da mi!

Takie zabawy mogą skończyć się tragicznie!



Wakacje 2009
Świa dec twa ode bra ne, po mo ce szkol ne scho wa ne
na dnie sza fy aż do wrze śnia. Jed nak nie dla wszyst -
kich pol skich dzie ci wa ka cje to czas bez tro skie go od -
po czyn ku na ko lo niach i zor ga ni zo wa nych wy jaz dach.
Ogrom na ich licz ba po zo sta nie w do mu, ta kże na wsi.

Nie tyl ko brak pie nię dzy po wo du je, że dzie ci
wiej skie naj czę ściej spę dza ją wa ka cje w do -
mu. Wpływ na to ma ją rów nież, po wie la ne
z po ko le nia na po ko le nie, wzor ce za chę ca ją -
ce do po dej mo wa nia przez nie prac go spo -
dar skich i po lo wych. Czę sto prze kra cza ją one
mo żli wo ści psy chicz ne i fi zycz ne dzie ci. Nie -
rzad ko, pra ce po wie rza ne dzie ciom są nie -
bez piecz ne. Przy ich wy ko ny wa niu
naj czę ściej do cho dzi do wy pad ków, nie ste ty
nie uwzględ nia nych w ofi cjal nych sta ty sty -
kach. Utrud nia to wpro wa dza nie zmian, ta kże
le gi sla cyj nych, któ re prze ciw dzia ła ły by ta kim
prak ty kom. Nie zwy kle trud na, ale ja kże wa żna
jest więc pra ca nad zmia ną men tal no ści opie -
ku nów dzie ci wiej skich. Ogrom ne po le do po -
pi su ma ją za tem pra cow ni cy in spek cji pra cy,
któ rzy zaj mu ją się sze ro ko ro zu mia ną pre -
wen cją w rol nic twie. Ka żde go dnia wi zy tu ją
go spo dar stwa rol ne, ta kże w tym naj go ręt -
szym, nie tyl ko ze wzglę du na po go dę, okre -
sie ro ku. W żni wa.



Rol ni cy – lau re aci olim pia dy – otrzy ma -
li na gro dy ufun do wa ne przez or ga ni za to -
rów kon kur su.

Okręg lu bu ski, jak co ro ku, przy łą czył
się do pro mo cji za sad bez piecz nej or ga ni -
za cji pra cy w go spo dar stwach rol nych,
w ra mach kon kur su „Bez piecz ne Go spo -
dar stwo Rol ne” or ga ni zo wa ne go przez
KRUS. Do VI edy cji kon kur su przy stą pi -
ło 14 go spo darstw.

Z wi zy tą u rol ni ka

Ol brzy mie zna cze nie dla zmniej sze nia
licz by wy pad ków w rol nic twie ma pra wi dło -
wa i bez piecz na or ga ni za cja sta no wi ska
pra cy (po rzą dek, stan ma szyn i na rzę dzi
rol ni czych). W 2008 r. pra cow ni cy lu bu skie -
go okrę gu prze pro wa dzi li 359 wi zy ta cji

u rol ni ków in dy wi du al nych, w tym 46 wi -
zy ta cji prze bie gu prac żniw nych i 40 wi zy -
ta cji in nych prac po lo wych. W trak cie spo -
tkań z rol ni ka mi przed sta wia no Apel
Głów ne go In spek to ra Pra cy o prze strze -
ga nie za sad bez pie czeń stwa pod czas prac
w po lu i obej ściu go spo dar skim oraz wrę -
cza no ma te ria ły in for ma cyj ne PIP „Pra cuj
bez piecz nie!”, „Przy go da na wsi – zo bacz
co ci za gra ża”, „Jak bez piecz nie za cho wy -
wać się na wsi” oraz wy kaz „Ja kich prac
nie mo gą wy ko ny wać dzie ci na wsi”.
W cza sie wi zy ta cji pla ka ty oraz Apel
Głów ne go In spek to ra Pra cy umiesz cza no
na ta bli cach ogło sze nio wych i w świe tli cach
wiej skich.

War to też zwró cić uwa gę, że dzię ki
współ pra cy part ne rów spo łecz nych i in sty -
tu cji dzia ła ją cych na rzecz rol nic twa w ra -

mach Lu bu skiej Ko mi sji ds. Bez pie czeń -
stwa i Hi gie ny Pra cy w Rol nic twie In dy wi -
du al nym oraz Po wia to wej Ko mi sji ds.
Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy dzia ła ją -
cej przy sta ro stwie ża gań skim zwięk szył
się za sięg i za kres spo łecz ne go od dzia ły -
wa nia w za kre sie dzia łań pre wen cyj nych
in spek cji pra cy.

W 2008 r., w wo je wódz twie lu bu skim
zmniej szy ła się licz ba wy pad ków w rol nic -
twie in dy wi du al nym. Nie bez wpły wu by -
ły tu sys te ma tycz ne dzia ła nia pre wen cyj -
no -in for ma cyj ne in spek to rów pra cy. Z pew -
no ścią prze ło żą się one na bez pie czeń stwo
i zdro wie rol ni ków w ro ku bie żą cym,
zwłasz cza w cza sie żniw i wzmo żo nych prac
rol ni czych.

Ja nusz Paw lak
OIP Zie lo na Gó ra
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Z prak ty ki OIP w Zie lo nej Gó rze

Dmu cha jąc
na zim ne
Rol ni cy i ich ro dzi ny, dzie ci za miesz ku ją ce
na wsi, a ta kże mło dzież i ucznio wie szkół
rol ni czych są ad re sa ta mi ró żne go ro dza ju
dzia łań in spek to rów pra cy o cha rak te rze
pre wen cyj no -pro mo cyj nym. Ma ją one na ce -
lu zmniej sze nie liczby wy pad ków w rol nic -
twie za rów no wśród do ro słych rol ni ków, jak
i dzie ci, a ta kże zmniej sze nie za pa dal no ści
na cho ro by za wo do we.

Szko le nia rol ni ków są spraw dzo ną od lat for mą uświa da mia -
nia za gro żeń zwią za nych z pra cą w go spo dar stwie rol nym. In spek -
to rzy pra cy spo ty ka ją cy się z rol ni ka mi oma wia ją spo so by za po -
bie ga nia wy pad kom i cho ro bom za wo do wym. W ca łym wo je wódz -
twie lu bu skim w ub. r. w ta kich szko le niach uczest ni czy ło 412
rol ni ków. Ich za kres te ma tycz ny był zró żni co wa ny: po cząw szy
od za sad bez piecz nej pra cy z wy ko rzy sta niem środ ków ochro ny
ro ślin, pra wi dło we go ob rząd ku zwie rząt ho dow la nych, koń cząc
na pra wi dło wej i bez piecz nej or ga ni za cji pra cy w za gro dzie.

Po dat ny grunt

Znacz na licz ba dzie ci za miesz ku ją cych ob sza ry wiej skie ule -
ga wy pad kom pod czas za ba wy w miej scach nie bez piecz nych lub
po ma ga jąc ro dzi com w pra cy w go spo dar stwie rol nym. Dla te go
też w cza sie spo tkań z dzieć mi wiej ski mi pra cow ni cy OIP w Zie -
lo nej Gó rze oma wia ją za gro że nia zwią za ne z prze by wa niem i po -

mo cą w go spo dar stwie oraz miesz ka niem na wsi. Tłu ma czą dzie -
ciom jak bez piecz nie ba wić się i od po czy wać. W po ga dan kach w ro -
ku ubie głym w woj. lu bu skim uczest ni czy li za rów no ucznio wie
szkół, jak i dzie ci uczęsz cza ją ce na za ję cia pro wa dzo ne w świe -
tli cach wiej skich.

Przy jem ne z po ży tecz nym

Sku tecz nym spo so bem do tar cia do rol ni ków oraz za po zna -
nia ich z za gro że nia mi wy stę pu ją cy mi w rol nic twie jest uru cha -
mia nie punk tów in for ma cyj nych w trak cie ró żno rod nych im prez
rol ni czych (fe sty nów wiej skich, do ży nek, tar gów rol ni czych).
W mi nio nym ro ku okręg lu bu ski uru cho mił czte ry ta kie punk -
ty pre wen cyj no -pro mo cyj ne, bo ga to za opa trzo ne w ma te ria ły
pre wen cyj ne.

W cza sie ró żnych im prez spe cja li ści PIP udzie la li po rad z za -
kre su bez piecz nej pra cy w rol nic twie oraz wrę cza li ma te ria ły pre -
wen cyj ne.

Zdro wa ry wa li za cja

Du żym za in te re so wa niem uczniów szkół rol ni czych oraz rol -
ni ków pro wa dzą cych go spo dar stwa in dy wi du al ne cie szą się, or -
ga ni zo wa ne cy klicz nie, kon kur sy i olim pia dy, spraw dza ją ce wie -
dzę z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

W IV edy cji olim pia dy „Wie dzy o bez pie czeń stwie pra cy w rol -
nic twie in dy wi du al nym”, któ ra od by ła się w grud niu ub. r. w sie -
dzi bie Lu bu skie go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go w Kal sku,
uczest ni czy ło 36 rol ni ków. Do ko lej nej edy cji olim pia dy or ga ni -
zo wa nej przez OIP Zie lo na Gó ra przy łą czy li się przed sta wi cie -
le in sty tu cji rol ni czych, Urzę du Wo je wódz kie go oraz Mar szał kow -
skie go.

Zwy cięz cy zo sta li wy ło nie ni w III eta pach. W pierw szym
uczest ni cy otrzy ma li test pod sta wo wy skła da ją cy się z 30 py -
tań wie lo krot ne go wy bo ru. Na stęp nie 20 rol ni ków z naj wy ższą
licz bą pra wi dło wych od po wie dzi, otrzy ma ło test do dat ko wy skła -
da ją cy się z 10 py tań. W ce lu osta tecz ne go wy ło nie nia lau re -
atów kon kur su 13 rol ni ków od po wia da ło przed ko mi sją na py -
ta nia pro ble mo we.
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Uczest ni cy szko le nia „BHP przy sto so wa niu
środ ków ochro ny ro ślin”

Po ga dan ka z dzieć mi 

IV Olim pia da „Wie dzy o bez pie czeń stwie pra cy w rol nic twie in dy wi du al nym”



sto so wa niu współ cze śnie zna nych roz -
wią zań, da je mo żli wość znacz ne go pod wy -
ższe nia po zio mu bez pie czeń stwa zwią za -
ne go z ich eks plo ata cją. Do sto so wa nie sta -
rych ma szyn do wy ma gań no we go roz po -
rzą dze nia ogól ne go, wy ma ga ło by nie kie dy
głę bo kich i kosz tow nych zmian kon struk -
cyj nych, prze wy ższa ją cych ce nę ma szy ny
ak tu al nie wy pro du ko wa nej.

Skie ro wa ne do pra co daw ców, na pod sta -
wie Dy rek ty wy 89/655/EWG, prze pi sy
roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z 30
paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal -
nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa -
nia ma szyn przez pra cow ni ków pod czas
pra cy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmia -
na mi z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) uwzględ -
nia ją prze słan ki eko no micz ne i mo żli wo -
ści tech nicz ne XXI wie ku. Zgod nie z tym
roz po rzą dze niem pra co daw cy w Pol sce zo -
sta li zo bo wią za ni do do sto so wa nia sta rych
ma szyn do wy ma gań w nim za war tych,
m.in. przez eli mi na cję lub zmi ni ma li zo wa -
nie ry zy ka zwią za ne go z ich użyt ko wa niem.
Mo gą te go do ko nać za po mo cą oce ny sta -
nu tech nicz ne go i za sto so wa nia ogól nie
zna nych, do stęp nych roz wią zań tech nicz -
nych, obej mu ją cych oprócz osłon i urzą -
dzeń ochron nych m.in. ukła dy ste ro wa nia,
urzą dze nia do za trzy ma nia awa ryj ne go ma -
szy ny oraz wpro wa dza jąc ele men ty er go -
no mii. Pra co daw ców zo bo wią za no ta kże
do opra co wa nia i udo stęp nie nia pra cow ni -
kom in struk cji ob słu gi ma szy ny, któ ra
po win na za wie rać nie tyl ko wa run ki jej eks -
plo ata cji, ale rów nież mo żli we do prze wi -
dze nia sy tu acje nie ty po we oraz prak ty ki
wy ni ka ją ce z dłu go trwa łe go użyt ko wa nia.
Ter min zo stał wy zna czo ny na 1 stycz -
nia 2006 r.

Zmia na 
od po wie dzial no ści

Po nad to no we po dej ście do za gad nień
bez pie czeń stwa ma szyn uczy ni ło pro du cen -
ta od po wie dzial nym za wpro wa dze nie
do ob ro tu ma szy ny bez piecz nej, uwzględ -
nia ją cej osią gnię cia na uki i tech ni -
ki XXI wie ku. Zna la zło to od zwier cie dle -
nie w roz po rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar -
ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 10
kwiet nia 2003 r. w spra wie za sad ni czych
wy ma gań dla ma szyn i ele men tów bez pie -
czeń stwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858) wpro -
wa dzo nym na pod sta wie Dy rek ty wy
nr 98/37/WE.

Roz po rzą dze nie, któ re w Pol sce we szło
w ży cie 1 ma ja 2004 r. zo bo wią zu je pro du -
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W okre sie po wo jen nym po ja wi ły się
prze pi sy ogól ne. Już 6 li sto pa da 1946 r. wy -
da ne zo sta ło roz po rzą dze nie Mi ni strów
Pra cy i Opie ki Spo łecz nej, Zdro wia, Prze -
my słu, Od bu do wy, Ad mi ni stra cji Pu blicz nej
oraz Ziem Od zy ska nych. Je go część trze cia
„Bu do wa, utrzy ma nie i ob słu ga urzą dzeń
tech nicz nych w za kła dach pra cy”, zo bo wią -
za ła pra co daw ców do „usta wia nia i uży wa -
nia ma szyn zgod nie z za sa da mi tech ni ki”,
sto so wa nia na ele men tach ru cho mych „na -
le ży tych” osłon. Z per spek ty wy cza su był
to bar dzo pro sto sfor mu ło wa ny za pis. In nym
za bez pie cze niem wy ma ga nym od pra co daw -
ców był obo wią zek sto so wa nia urzą dze nia
sy gna li za cyj ne go (dźwię ko we go, świetl ne -
go) mię dzy po miesz cze niem sil ni ków i po -
miesz cze niem ma szyn ro bo czych. Do te go
jasz cze roz po rzą dze nie wy ma ga ło od pra -
co daw cy wy wie sze nia przy ma szy nach
w wi docz nym miej scu „wy raź nych prze pi -
sów” o ich ob słu dze.

W ko lej nych la tach wy da nych zo sta ło
sze reg roz po rzą dzeń szcze gó ło wych, któ -
re re gu lo wa ły bez piecz ną eks plo ata cję wy -
bra nych grup ma szyn (np.: ob ra bia rek,
urzą dzeń dźwi go wych, trans por to wych,
ma szyn rol ni czych), ma szyn i urzą dzeń
użyt ko wa nych w okre ślo nych bra nżach
(np.: w prze my śle ga zow ni czym, pa pier ni -
czym, włó kien sztucz nych, w hu tach),
w za kła dach sto su ją cych po dob ne tech no -
lo gie (np. użyt ku ją cych ko tły na pa li wo sta -
łe, sto su ją cych oczysz czal nie ście ków),
przy pro duk cji nie któ rych wy ro bów (np.:
przed mio tów z oło wiu, gu mo wych, wy twa -
rza ją cych smo łę), przy wy ko ny wa niu okre -
ślo nych ro bót (np. ro bót bu dow la no -mon -
ta żo wych, po zy ski wa niu drew na) itp. Uni -
ka nie za gro żeń wy stę pu ją cych przy eks plo -
ata cji ma szyn o nie skom pli ko wa nej kon -
struk cji, z mo żli wy mi do za sto so wa nia osło -
na mi, wy raź nie re gu lo wa ły od po wied nie

pro ce du ry zwią za ne z przy go to wa niem,
uru cha mia niem oraz ob słu gą.

Spoj rze nie 
na współ cze sność

Z bie giem cza su w za kła dach pra cy in sta -
lo wa no no we ma szy ny i wpro wa dza no no -
we tech no lo gie. Po stęp w elek tro tech ni ce
i roz wój elek tro ni ki spo wo do wał wpro wa dze -
nie do kon struk cji i bu do wy ma szyn ele men -
tów au to ma ty ki, ro bo ty ki i kom pu te ry za cji.
Ulep szo ne ma te ria ły po zwo li ły na pro jek -
to wa nie ma szyn bar dziej pre cy zyj nych,
zwar tych, o mniej szych ga ba ry tach. Ma szy -
ny two rzy ły li nie tech no lo gicz ne eli mi nu ją -
ce lub ogra ni cza ją ce pra cę fi zycz ną, a wy -
ma ga ją ce czyn no ści nad zor czych nad prze -
bie giem pro ce sów tech no lo gicz nych. Po stęp
tech nicz ny eli mi no wał do tych cza so we za gro -
że nia, ale też stwo rzył zu peł nie no we,
wcze śniej nie spo ty ka ne.

W prze pi sach sys te ma tycz nie wpro wa -
dza no od po wied nie zmia ny uwzględ nia ją -
ce no wą wie dzę i prak ty kę. Osta tecz nie
w 1997 r. uchy lo ne zo sta ło prze sta rza łe roz -
po rzą dze nie. W je go miej sce wy da no no we
roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So -
cjal nej z 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól -
nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
W roz dzia le trze cim te go roz po rzą dze nia,
z uwzględ nie niem no wych, zna nych pod ko -
niec lat 90. roz wią zań tech nicz nych, ure gu -
lo wa no w spo sób upo rząd ko wa ny i szcze gó -
ło wy m.in. za bez pie cze nia ru cho mych ele -
men tów ma szyn, sto so wa nie od po wied -
nich ukła dów ste ro wa nia, sys te mów uru cha -
mia nia i za trzy my wa nia ma szy ny. Roz po rzą -
dze nie, de fi niu jąc „stre fy nie bez piecz ne”,
wpro wa dzi ło obo wią zek sto so wa nia za bez -
pie czeń nie tyl ko w for mie osłon, ale rów -
nież w for mie urzą dzeń ochron nych, któ re

za po bie ga ją do stę po wi do stref nie bez -
piecz nych, po wstrzy mu ją ele men ty ru cho -
me, nie po zwa la ją na włą cze nie ele men tów
nie bez piecz nych itp.

W roz po rzą dze niu wpro wa dzo no po nad -
to dla pra co daw cy obo wią zek do ko ny wa -
nia oce ny ry zy ka za wo do we go, sto so wa nia
za sad er go no mii oraz uję cia w in struk cji
ob słu gi czyn no ści przed roz po czę ciem,
w cza sie i po za koń cze niu pra cy, a ta kże
za sa dy po stę po wa nia w sy tu acjach awa ryj -
nych. Roz po rzą dze nie, uwzględ nia jąc ak -
tu al ną wie dzę i zdo by cze tech ni ki, okre śli -
ło wy so ki po ziom bez pie czeń stwa zwią za -
ny z eks plo ata cją ma szyn.

Usys te ma ty zo wa nie w no wych prze pi -
sach ogól nych ro dza ju osłon, urzą dzeń
ochron nych, sys te mów za bez pie czeń, a ta -
kże uści śle nie (mi mo bra ku de fi ni cji) po -
ję cia „ma szy ny” po zwo li ło na uchy le nie
znacz nej licz by prze pi sów szcze gó ło wych,
któ rych za pi sy się zdez ak tu ali zo wa ły.

Do te go mo men tu czę sto bra ki za bez -
pie czeń pra co daw ca tłu ma czył sta nem
ma szy ny w chwi li za ku pu. Prze pi sy jed nak
czy ni ły pra co daw cę od po wie dzial nym
za sto so wa nie osłon w za in sta lo wa nej
ma szy nie, jak rów nież za opra co wa nie in -
struk cji ob słu gi i wy wie sze nie jej w wi docz -
nym miej scu przy ma szy nie. In struk cje te
nie za wsze uwzględ nia ły za gro że nia, któ -
re mógł prze wi dzieć je dy nie kon struk tor
lub pro du cent. Brak do świad cze nia, błąd
przy ob słu dze, nie za cho wa nie ko lej no ści
uru cha mia nia po szcze gól nych pod ze spo -
łów ma szy ny i wresz cie nie uwa ga by ły czę -
sty mi przy czy na mi wy pad ków.

Wy ma ga nia na dziś

Po ziom wie dzy i tech ni ki, a ta kże prak -
ty ka i do świad cze nie zdo by te w cza sie dłu -
giej eks plo ata cji sta rych ma szyn, przy za -
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Wy ma ga nia mi ni mal ne i za sad ni cze

XXI wiek nie dla wszyst kich
Do ko nu ją cy się obec nie bły ska wicz ny po stęp tech nicz ny spo wo do wał, że w fir mach po ja wia -
ją się no wo cze sne, co raz bar dziej skom pli ko wa ne ma szy ny i na rzę dzia. Pań stwo, dba jąc
o kon sty tu cyj ne pra wo pra cow ni ka do bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy, wciąż
wy da je od po wied nie ak ty praw ne, przy sta ją ce do po zio mu wie dzy i tech ni ki. In spek to rzy pra -
cy, wy peł nia jąc swo je usta wo we obo wiąz ki, spraw dza ją ich prze strze ga nie.

Sta ni sław Nie miec

Pra sa z prze no śni kiem łań cu cho wym
trans por tu ją cym pa le ty z pu sta ka mi

Pra sa w li nii tech no lo gicz nej 
z urzą dze niem spię trza ją cym pa le ty



Wciąż jed nym z naj trud niej szych pro ble -
mów do roz wią za nia jest pra wi dło wa or ga ni -
za cja prac na wy so ko ści. Po wo dów jest kil -
ka. Sa mi bu dow lań cy naj czę ściej wska zu ją
na znacz ne kosz ty – za ku pu lub wy naj mu
– i cza so chłon ność przy go to wa nia sta no wi -
ska pra cy, a w związ ku z tym nie opła cal ność.
Ta kie po dej ście, głów nie ma łych i śred nich
przed się bior ców, mo że wy ni kać z cią gle
jesz cze ni skiej świa do mo ści wa gi za gad -
nień do ty czą cych bhp oraz dłu go trwa łe go re -
ali zo wa nia prac bu dow la nych, co rze czy wi ście
wpły wa na ce nę in we sty cji.

Nie zwy kle wa żne jest, aby już na eta pie
pro jek to wa nia bu do wy za pla no wać w bu dże -
cie fun dusz prze zna czo ny na bhp. Nie sprzy -
ja ją te mu, nie ste ty, prze pi sy prze tar go we
i wol ny ry nek, gdyż ba zu ją tyl ko na jed nym
wskaź ni ku, ja kim jest naj ni ższa ce na.

Na wy so ko ści czy li jak?

De fi ni cja prac na wy so ko ści zo sta ła okre -
ślo na w § 105 ogól nych prze pi sów bhp.
W dzia le czwar tym, roz dzia le szó stym znaj -
dzie my okre śle nie tych prac ja ko szcze gól -
nie nie bez piecz ne, nie za le żnie od wy so ko -
ści 1 m, 2 m, czy więk szej, na któ rej bę dą wy -
ko ny wa ne. Za tem, je że li pra ce ma ją być wy -
ko na ne na po wierzch ni znaj du ją cej się na wy -
so ko ści co naj mniej 1 m nad po zio mem oto -
cze nia i po wierzch nia ta nie jest osło nię ta ze
wszyst kich stron do wy so ko ści co naj mniej
pół to ra me tra peł ny mi ścia na mi lub ścia na -
mi z okna mi oszklo ny mi, lub nie jest wy po -
sa żo na w in ne sta łe kon struk cje lub urzą dze -
nia chro nią ce pra cow ni ka przed upad kiem
z wy so ko ści, na le ży prze wi dzieć za bez pie cze -
nia. Naj pierw w po sta ci ochron zbio ro wych
jak ba rie ry ochron ne, siat ki ochron ne, siat -
ki bez pie czeń stwa, rusz to wa nia itp. Do pie -
ro, gdy ich za sto so wa nie oka że się nie mo żli -
we, na le ży wy po sa żyć pra cow ni ków w środ -
ki ochro ny in dy wi du al nej. Są to sys te my za -
bez pie cza ją ce przed upad kiem z wy so ko ści,
ba zu ją ce na szel kach bez pie czeń stwa.

Zgod nie z § 6.1. roz po rzą dze nia Mi ni ster -
stwa In fra struk tu ry 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 z 6 lu te go 2003 r. do za -
bez pie czeń sta no wisk pra cy na wy so ko ści,
przed upad kiem z wy so ko ści, na le ży sto so -
wać środ ki ochro ny zbio ro wej, w szcze gól no -
ści ba lu stra dy, siat ki ochron ne i siat ki bez -
pie czeń stwa, a sto so wa nie środ ków ochro ny
in dy wi du al nej, w szcze gól no ści ta kich jak
szel ki bez pie czeń stwa, jest do pusz czal ne, gdy
nie ma mo żli wo ści sto so wa nia środ ków
ochro ny zbio ro wej. Z ko lei zgod nie z § 40.3.
kra wę dzie stro pów nie obu do wa nych ścia na -
mi na le ży za bez pie czyć ba lu stra da mi.

Dy rek ty wa 92/57/CE w spra wie mi ni mal -
nych wy ma gań bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy dla sek to ra bu dow la ne go wska zu je kil ka
sys te mów za bez pie cza ją cych przed upad ka -
mi z wy so ko ści, w tym za sto so wa nie sia tek
bez pie czeń stwa.

Ro dza je sia tek

Eu ro pej ski Ko mi tet Stan da ry za cji
(CEN/TC53), na wnio sek Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, stwo rzył nor mę EN dla sia tek bez pie -
czeń stwa skła da ją cą się z dwóch czę ści:

Część 1: Wy ma ga nia bez pie czeń stwa,
me to dy ba dań.

Część 2: Wy ma ga nia bez pie czeń stwa do -
ty czą ce in sta lo wa nia sia tek bez pie czeń stwa.

Pol ska Nor ma EN 1263-1, obo wią zu ją ca
od 2003 ro ku, wy ró żnia czte ry ty py sia tek:

typ S – siat ki do sto so wa nia w po zio mie,
z lin ką kra wę dzio wą,

typ V – siat ki do sto so wa nia w pio nie, z lin -
ką kra wę dzio wą, do za wie sze nia na kon struk -
cjach wspor czych ty pu Gal low,

typ T – siat ki do sto so wa nia w po zio mie
na kon struk cjach ra mo wych, tzw. siat ki ra -
mo we,

typ U – siat ki do sto so wa nia w pio nie,
mon to wa ne np. do rusz to wa nia, któ re kla sy -
fi ku je we dług zdol no ści po chła nia nia ener -
gii i roz mia ru oczka:

Kla sa A 1 : EA=2,3 kJ; lM=60 mm
Kla sa A 2 : EA=2,3 kJ; lM=100 mm
Kla sa B 1 : EA=4,4 kJ; lM=60 mm
Kla sa B 2 : EA=2,3 kJ; lM=100 mm
Przy kła dy za sto so wa nia ta kich sia tek ob -

ra zu ją po ni ższe prze źro cza.
Oczka w siat kach mo gą być kwa dra to we

(Q) lub rom bo we (D), a ozna cze nie siat ki
zgod nie z EN 1263-1 po win no za wie rać: na -
zwę i znak pro du cen ta al bo im por te ra oraz
na zwę, od nie sie nie do ni niej szej nor my eu -
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cen ta ma szy ny, już na eta pie pro jek to wa -
nia i bu do wy, do do ko ny wa nia oce ny ry zy -
ka za wo do we go i eli mi no wa nia za gro żeń.
Obo wiąz kiem pro du cen ta jest rów nież
uwzględ nie nie za sad er go no mii oraz wy -
da nie de kla ra cji zgod no ści i ozna ko wa nie
ma szy ny zna kiem CE.

W do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej
i in struk cji ob słu gi pro du cent zo bo wią za -
ny jest nie tyl ko szcze gó ło wo opi sać ma -
szy nę, spo sób jej in sta lo wa nia i sta no wi -
sko ope ra to ra, ale rów nież ująć m.in.:
ostrze że nia do ty czą ce nie do zwo lo nych
spo so bów użyt ko wa nia ma szy ny, sto so wa -
nia środ ków za bez pie cza ją cych i do dat ko -
wych środ ków ochro ny, in for ma cje do ty -
czą ce ry zy ka ist nie ją ce go, mi mo za sto so -
wa nia bez piecz nej kon struk cji.

Po stęp tech nicz ny spo wo do wał, że eks -
plo ata cję obec nie użyt ko wa nych ma szyn
re gu lu ją trzy głów ne prze pi sy. Przy kon -
tro li ma szyn sta rych in spek tor pra cy po -
rów nu je stan fak tycz ny z roz po rzą dze niem
okre śla ją cym wy ma ga nia mi ni mal ne oraz
wy ma ga nia mi okre ślo ny mi w obo wią zu ją -
cych jesz cze nie któ rych prze pi sach szcze -
gó ło wych i kie ru je od po wied nie środ ki
praw ne do pra co daw cy -użyt kow ni ka. Bar -
dziej zło żo ne są czyn no ści in spek to ra
pra cy przy kon tro li ma szyn no wych, wpro -
wa dzo nych do ob ro tu po 1 ma ja 2004 r.
Pro ble my wy ni ka ją z od mien ne go try bu po -
stę po wa nia in spek to ra pra cy w sto sun ku
do pro du cen ta ma szy ny nie speł nia ją cej wy -
ma gań za sad ni czych oraz co raz czę ściej
spo ty ka ne go ob ni że nia sta nu tech nicz ne -
go ma szy ny w cza sie jej eks plo ata cji,
w wy ni ku za nie dbań ze stro ny pra co daw -
cy -użyt kow ni ka spo wo do wa nych np. za mia -
rem ogra ni cze nia kosz tów eks plo ata cji,
wzro stu tem pa pro duk cji, nie świa do mo ścią
za gro żeń, lek ce wa że niem prze pi sów itp.

Oto przy kład z kon tro li prze pro wa dzo -
nej w za kła dzie pro du ku ją cym ele men ty bu -
dow la ne. Pu sta ki be to no we, wy ko ny wa ne
na pra sie, prze ka zy wa ne są na pa le tach
do urzą dze nia łań cu cho we go spię trza ją ce -
go pa le ty, typ US -2. Kon tro la współ pra cu -
ją cych ma szyn wy ka za ła sze reg nie pra wi -
dło wo ści, w tym, usta lo no, że:

1. zdję ta zo sta ła osło na eli mi nu ją ca
do stęp do ele men tów ru cho mych urzą dze -
nia US -2 do spię trza nia pa let z pu sta ka mi
od bie ra ny mi od pra sy, 

2. osło na ele men tów ru cho mych urzą -
dze nia US -2 zo sta ła wy ko na na w spo sób
po zwa la ją cy na jej ła twe zde mon to wa nie
i omi nię cie,

3. nie wy raź ne (za ma za ne, za bru dzo ne)
są ozna ko wa nia ele men tów ste ru ją cych,

4. ma szy ny użyt ko wa no nie zgod nie
z za pi sa mi w in struk cji ob słu gi: pro du cent
prze wi dy wał spię trza nie pa let po przez
ukła da nie ko lej nych na wy pro du ko wa nych
już ele men tach. W prak ty ce, ukła da nie ta -
kie sta je się utrud nio ne, ze wzglę du
na ogra ni czo ną wy trzy ma łość pu sta ka
bez po śred nio po je go spra so wa niu. Użyt -
kow nik za sto so wał ele men ty dy stan so we
wła snej kon struk cji, na któ rych opie ra ne
są ko lej ne pa le ty bez kon tak tu z pro du ko -
wa ny mi ele men ta mi o mniej szej wy so ko -
ści. Po nie waż ko niecz ny był czę sty do stęp
do pa let, pra cow ni cy zdję li osło nę.

Kon tro la wy ka za ła po nad to, że urzą -
dze nie US -2 zo sta ło użyt kow ni ko wi za in -
sta lo wa ne w 2005 r. In spek tor stwier dził,
że in struk cja nie wska zy wa ła in nych
spo so bów spię trza nia pa let, ani też nie
ostrze ga ła o mo żli wych do prze wi dze nia
za gro że niach, przy użyt ko wa niu ma szy -
ny w spo sób nie zgod ny z in struk cją.
Bra ko wa ło ta kże ozna ko wa nia urzą dze -
nia zna kiem CE.

Za sto so wa ne przez in spek to ra pra cy
środ ki praw ne skie ro wa ne do pro du cen ta,
na pod sta wie usta wy z dnia 30 sierp -
nia 2002 r. o sys te mie oce ny zgod no ści
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, ze
zmia na mi oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976)
oraz przy za cho wa niu obo wią zu ją cej pro -
ce du ry zgod nie z za rzą dze niem GIP
nr 11/2004 z dnia 26.04.2004 r. sku tecz -
nie wy mu si ły do sto so wa nie ma szy ny do wy -
ma gań za sad ni czych.

A jed nak mo żna!

Pra co daw ca do sto so wał się do na ka zów
opar tych na prze pi sach ogól nych li kwi du -
jąc omó wio ne nie pra wi dło wo ści. Uzy skał
w ten spo sób po ziom bez pie czeń stwa
okre ślo ny rów nież wy ma ga nia mi za sad ni -
czy mi. Wy ni ka z te go, że w cza sie eks plo -
ata cji no wej ma szy ny, ob ni że nie po zio mu
bez pie czeń stwa ma szy ny de kla ro wa ne go
przez pro du cen ta mo że na stą pić z przy -
czyn le żą cych po stro nie użyt kow ni ka -pra -
co daw cy. Prak ty ka in spek tor ska wska zu -
je po nad to, że do po dob nej sy tu acji mo że
dojść rów nież w wy ni ku za sto so wa nia
przez użyt kow ni ka -pra co daw cę (po awa rii,
zu ży ciu) np. tań sze go urzą dze nia ochron -
ne go, o mniej ko rzyst nych pa ra me trach
i cha rak te ry sty ce lub przez za sto so wa nie
in ne go urzą dze nia ochron ne go od bie ga ją -
ce go sku tecz no ścią dzia ła nia od urzą dze -
nia pier wot ne go, np. za miast kur ty ny
świetl nej – układ wy łącz ni ków krań co -
wych (vi de ar ty kuł „Nie bez piecz ne są siedz -
two” – „In spek tor pra cy” nr 6/2006).

W ta kim przy pad ku in spek tor pra cy,
kie ru jąc się prze pi sa mi o wy ma ga niach
ogól nych, po wi nien spraw dzić czy pra co -
daw ca do ko nał od po wied nich zmian,
w wy da nej przez pro du cen ta do ku men ta -
cji tech nicz no -ru cho wej i in struk cji ob słu -
gi oraz prze pro wa dził oce nę ry zy ka za wo -
do we go, uwzględ nia jąc wpro wa dzo ne
prze rób ki.

Za nie cha nie tych czyn no ści lub stwier -
dze nie przez in spek to ra pra cy ob ni że nia
po zio mu bez pie czeń stwa jest pod sta wą
do pod ję cia sku tecz nych środ ków praw -
nych, skie ro wa nych do pra co daw cy. Wy mu -
szą one do pro wa dze nie sta nu tech nicz ne -
go ma szy ny do po zio mu uwzględ nia ją ce -
go osią gnię cia współ cze snej na uki i tech -
ni ki zgod nie z art. 207 § 2 Ko dek su pra -
cy i co naj mniej do po zio mu de kla ro wa ne -
go przez pro du cen ta ma szy ny.

Sta ni sław Nie miec
OIP Kra ków
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Fot. 3 Urzą dze nie spię trza ją ce 
(zdję te osło ny)

Ochro ny zbio ro we (część 1)

Siat ki bez pie czeń stwa 
W cią gu tyl ko jed ne go ro ku dra stycz nie wzro sła licz ba wy pad ków śmier tel nych w bu dow nic -
twie. W 2008 r. na pol skich bu do wach zgi nę ły 92 oso by, a już w 2009 r. aż 122! Te licz by sta ły
się bez po śred nią przy czy ną zor ga ni zo wa nia wiel kiej, trzy let niej kam pa nii na rzecz po pra wy
bez pie czeń stwa w bu dow nic twie. Na bil l bo ar dach w ca łym kra ju, w te le wi zji pu blicz nej oraz
roz gło śniach ra dio wych po ja wiły się re kla my oraz spo ty ostrze ga ją ce o za gro że niach.

Ro man Bur ghardt

BEZ PIECZ NA PRA CA NA WY SO KO ŚCI TO PRZE DE WSZYST KIM
ELI MI NA CJA ZA GRO ŻE NIA ZWIĄ ZA NE GO Z MO ŻLI WO ŚCIĄ UPAD KU

Z WY SO KO ŚCI



Uczest ni kom XVI raj du pra cow -
ni ków PIP „War mia•Ma zu -
ry 2009”, któ ry od był się
w dniach 4-7 czerw ca br. ka pry -
śna po go da nie prze szko dzi ła
w do brej za ba wie i ak tyw nym
wy po czyn ku. Tym ra zem go -
spo da rza mi by li pra cow ni cy
OIP w Olsz ty nie, a te re nem
dzia łań re kre acyj no -tu ry stycz -
nych 236 in spek to rów i pra cow -
ni ków PIP z ca łej Pol ski by ły
oczy wi ście Ma zu ry, a ta kże
War mia.

417-8/2009 IP

ro pej skiej, układ siat ki, kla sę, kształt i roz -
miar oczka, roz miar siat ki oraz po ziom kon -
tro li pro duk cji:

Siat ka EN 1263-1 – S – A 2 – Q 90
– 10 x 20 – M

Siat ka win na po sia dać ta kże nr iden ty fi -
ka cyj ny, rok i mie siąc pro duk cji siat ki, mi ni -
mal ną zdol ność po chła nia nia ener gii oczka
ba da ne go, kod wy ro bu pro du cen ta i znak
kom pe tent nej, nie za le żnej or ga ni za cji w przy -

pad ku po zio mu kon tro li M. Ozna ko wa nie sia -
tek po win no być trwa łe, a przy kła da mi ta kie -
go ozna ko wa nia są ety kiet ki lub krą żki
z two rzy wa sztucz ne go, przy szy te, al bo
przy ni to wa ne do siat ki w ta ki spo sób, aby nie
mo gły być usu nię te bez jej uszko dze nia.

Ozna cze nie li ny po win no za wie rać od nie -
sie nie do ni niej szej nor my eu ro pej skiej
z po da niem ty pu i dłu go ści li ny:

Li na EN 1263-1 – K 15

Kon tro la bez pie czeń stwa

Aby oczko ba da ne mo gło być zi den ty fi ko -
wa ne z lin ką oczka, met ki iden ty fi ka cyj ne
z tym sa mym nu me rem iden ty fi ka cyj nym po -

win ny być przy mo co wa ne do ba da ne go
oczka i do siat ki, z któ rej to oczko po cho dzi.
Ele ment do ba da nia po wi nien skła dać się co
naj mniej z trzech oczek, być luź no prze wle -
czo ny przez oczka siat ki i znaj do wać się na jej
obrze żu.

Z uwa gi na to, że ba da nia stop nia zu ży cia
siat ki skła da ją się z kon tro li wy mia ro wej roz -
mia ru oczka, ba da nia sta tycz nej wy trzy ma -
ło ści siat ki, zdol no ści po chła nia nia ener gii
przez oczko siat ki, sta rze nia na tu ral ne go, wy -
trzy ma ło ści na ob cią że nia dy na micz ne siat -
ki oraz ob cią że nie zry wa ją ce lin (gra nicz nej,
wią żą cej i łą czą cej) mo żna je wy ko nać tyl ko
w wa run kach la bo ra to ryj nych. Zgod nie z in -
struk cją ob słu gi siat kę do ba da nia na le ży ode -
słać pro du cen to wi w ter mi nie trzech mie się -
cy przed upły wem da ty umiesz czo nej na ety -
kie cie siat ki.

Z po wo du sta rze nia się ma te ria łu siat ka
tra ci ok. 10% wy trzy ma ło ści rocz nie, stąd
więk szość sia tek mo że być sto so wa na przez
okres 5 lat. Drob ne uszko dze nia nie eli mi -
nu ją z uży cia ca łej siat ki, gdyż do pusz czal ne
jest łą cze nie sia tek ze so bą za po mo cą lin łą -
czą cych.

Obo wiąz ki pro du cen ta

Pro du cent mu si do star czyć wraz z siat ką
in struk cję ob słu gi w ję zy ku użyt kow ni ka, któ -
ra po win na za wie rać in for ma cje o:

1) Za in sta lo wa niu, użyt ko wa niu i de mon -
ta żu, w szcze gól no ści wy ma ga nych si łach ko -
twie nia, mak sy mal nej wy so ko ści spad ku,
mi ni mal nej sze ro ko ści chwy ta nia, łą cze niu
sia tek bez pie czeń stwa, mi ni mal nej od le gło -
ści siat ki bez pie czeń stwa od pod ło ża,

2) Prze cho wy wa niu, nad zo rze i de mon -
ta żu,

3) Da cie ba da nia oczek,
4) Wa run kach wy co fa nia z eks plo ata cji,

wszel kich za gro że niach (np. eks tre mal nej
tem pe ra tu rze, od dzia ły wa niu che micz nym),

5) De kla ra cji zgod no ści.

Ro man Bur ghardt
OIP Zie lo na Gó ra

SIAT KI BEZ PIEC ZEŃ STWA PO WIN NY BYĆ OBO WIĄZ KO WYM
WY PO SA ŻE NIEM KA ŻDE GO PLA CU BU DO WY

W na stęp nym nu me rze „In spek to ra
pra cy” omó wio ne zo sta ną za gad -
nie nia zwią za ne z prze pi so wym sto -
so wa niem sia tek bez pie czeń stwa.

XVI rajd pra cow ni ków PIP

Czy słoń ce, czy deszcz…
„Jest czas ło wie nia ryb i czas su sze nia sie ci” – gło si chiń skie przy sło wie. Tym ra zem „su szy -
li śmy sie ci” w oko li cy nie zwy kłej, bo na Ma zu rach, kan dy du ją cych do ty tu łu cu du na tu ry – jed -
ne go z „new se ven won ders” (www. ne w7won ders. com, na Ma zu ry mo żna by ło gło so wać do
7 lip ca br., a zwy cięz ców świa to we go kon kur su po zna my w 2011 ro ku).



mi (pierw sze go dnia) cha rak ter su rvi va -
lu ze wzglę du na le ją cy deszcz i grad.
Praw dzi wi twar dzie le z PIP chy ba jed -
nak nie ża łu ją, bo „oko licz no ści przy ro -
dy” by ły za chwy ca ją ce.

Z ko lei ama to rzy tu ry sty ki pie szej po -
dzi wia li Gi życ ko, i to za rów no z do łu, jak
i z gó ry. Na dro dze ich wę drów ki sta nę -
ła bo wiem XIX -wiecz na Fe ste „Boy en”
(Twier dza Boy en), nie gdyś pru ski obiekt
woj sko wy, ak tu al nie miej sce zna ne fa -
nom mu zy ki ró żnej, m.in. szant, z ca łej
Pol ski. Twier dza nam się nie opar ła
i szyb ko zo sta ła zdo by ta. Po tem osią -
gnę li śmy szczyt wspa nia le od re stau ro -
wa nej, po sia da ją cej (na szczę ście) zu -
peł nie współ cze sną win dę, Wie ży Ci -
śnień, skąd po dzi wia li śmy pa no ra mę
mia sta. Z bli ska na to miast zo ba czy li śmy
jak na dal dzia ła cud XIX -wiecz nej hy dro -
tech ni ki, czy li most ob ro to wy na Ka na -
le Łu czyń skim. 

No i wresz cie rejs stat kiem po Wiel -
kich Je zio rach Ma zur skich. Wy ru szy li -
śmy z je zio ra Ki saj no, po tem je zio ra
Dar gin i Szty norc kie. Ce lem wy pra wy
był Szty nort – mek ka że gla rzy i mi ło śni -

ków Ma zur. Po dro dze mi ja li śmy ar chi -
pe lag kil ku na stu ró żnej wiel ko ści wy se -
pek, ob ję tych ochro ną re zer wa to wą, ze
wzglę du na że ru ją ce licz ne ga tun ki
pta ków wod nych. Du że wra że nie zro -
bi ła po tę żnych roz mia rów ta fla wod na
Dar gi nu stwa rza ją ca wy ma rzo ne wa run -
ku że glar skie, bo wiatr ma gdzie się tu
roz pę dzić. W oko li cach Szty norc kie go
Ro gu ostrze że nie dla że gla rzy ozna ko -
wa ne bo ja mi, bu dzą ca gro zę nie bez -
piecz na mie li zna usia na ka mie nia mi
(Gła zy Szty norc kie). Za trzy ma li śmy się
w Szty nor cie – miej sco wo ści po ło żo nej
na ma low ni czym pół wy spie po mię dzy
trze ma je zio ra mi: Szty norc kim, Dar gin
i Kir saj ty, po wsta łej w po cząt -
kach XIV wie ku. Znaj du je się tu spo ra
przy stań oraz po pu lar na wio ska że glar -
ska, w bez po śred nim są siedz twie jed -
ne go z naj cie kaw szych za byt ków w Kra -
inie Wiel kich Je zior Ma zur skich, a mia -
no wi cie ba ro ko we go pa ła cu w Szty nor -
cie, nie ste ty ak tu al nie po pa da ją ce go
w co raz więk szą ru inę z po wo du bra ku
po wa żne go in we sto ra.

Pa łac ten daw niej za miesz ki wa ła ro -
dzi na Lehn dorf fów, je den z naj star -
szych w Pru sach Wschod nich ro dów
szla chec kich. Po ja wi li się w tym re gio -
nie jesz cze w cza sach krzy żac kich
oko ło 1422 ro ku i bar dzo szyb ko sta li
się nie zwy kle za mo żnym i wpły wo -
wym ro dem. Pa łac Lehn dorf fów bu do -
wa no wie le lat. Pierw szą część jesz cze
w XV wie ku, ko lej ną w la tach 1554-
1572, jed nak za sad ni czą część bu do -
wy prze pro wa dzo no w la tach 1689-
1691. Po wstał wte dy dwu kon dy gna cyj -

ny bu dy nek z cha rak te ry stycz ną więź -
bą da cho wą. Dę bo we scho dy by ły
ozdo bą sie ni pa ła cu. Prze pięk ne wnę -
trze z de ko ra cyj ny mi ko min ka mi, ma lo -
wa ny mi pla fo na mi i prze pięk ny mi sztu -
ka te ria mi two rzy ło nie po wta rzal ny kli -
mat. Przed bu dyn kiem znaj do wał się
dzie dzi niec z za chwy ca ją cym wi do -
kiem na Je zio ro Szty norc kie. W pół noc -
nej czę ści re zy den cji znaj do wał się
du ży park. W la tach 1650-1680 po sa -
dzo no tu taj słyn ne szty norc kie dę by.
Park oka la ją cy pa łac był jed nym z naj -
więk szych w tam tym okre sie. Li czył so -
bie po nad 18 hek ta rów. Ca ły te ren był
za dba ny, ukwie co ny, ob sa dzo ny wie lo -
ma ga tun ka mi drzew. Znaj do wa ły się
tam rów nież rzeź by par ko we, na to -
miast na jed nej z po lan w 1741 ro ku po -
wstał ze gar sło necz ny. W XIX wie ku roz -
bu do wa no pa łac, a w par ku po wsta ła
neo go tyc ka ka pli ca i neo kla sy cy stycz -
na her ba ciar nia. Osta tecz ny kształt pa -
łac uzy skał w la tach 1860-1880. Ostat -
ni wła ści ciel z ro du von Lehn dorff -ów
zo stał za bi ty w 1944 za udział w spi sku
na ży cie Hi tle ra.

Po daw nej świet no ści po sia dło ści
nie wie le po zo sta ło w sta nie nie na ru szo -
nym. Nam po zo stał spa cer po roz le -
głym par ku, któ ry na dal za cho wu je
daw ną re gu lar ność. Osią sy me trii, bie -
gną cą od pa ła cu aż do ma low ni cze go
ka na łu, jest ale ja, wzdłuż któ rej ro sną
pięk ne dę by, li py i do rod ne gra by. 

Dla że gla rzy w Szty nor cie naj więk szą
atrak cją jest po pu lar na ta wer na że -
glar ska – „ZĘ ZA”, któ ra mie ści się
w piw ni cach jed ne go z pa ła co wych bu -
dyn ków go spo dar czych. Od by wa ją się
tu taj kon cer ty szan to we, a na co dzień
że gla rze gosz czą cy w por cie spo ty ka -
ją się i śpie wa ją szan ty do bia łe go ra -
na.

My ta kże, na po że gnal nej ko la cji, ba -
wi li śmy się do sa me go ra na. Szant, jak
to na Ma zu rach, rów nież nie za bra kło.

Ja cek Że rań ski
OIP Olsz tyn

Au tor tek stu skła da ser decz ne po dzię -
ko wa nia eki pom z Opo la, Wro cła wia
i Olsz ty na za po moc w po wsta niu ma te -
ria łu, w tym udo stęp nie nie zdjęć z raj du.

Ba zą wy pa do wą był Cen tral ny Ośro -
dek Spor tu po ło żo ny na obrze żach
Gi życ ka, wśród po lan i la sów, nad brze -
giem je zio ra Ki saj no. Ośro dek po sia da
wła sne ką pie li sko i przy stań por to wą,
skąd mo żna wy ru szyć na Wiel kie Je zio -
ra Ma zur skie, co też nie któ rzy uczy ni li
i chy ba nie ża łu ją.

Pierw szy or ga ni za cyj ny dzień raj du
prze zna czo ny był na, uży wa jąc woj sko -
wej no men kla tu ry, roz po zna nie te re nu
wal ką, cze mu słu ży ły po wi tal na ko la cja
i wie czor no -po ran ne tań ce pod go łym
nie bem. Tę część raj du za szczy cił swo -
ją obec no ścią Ta de usz Jan Za jąc,
głów ny in spek tor pra cy, któ ry do ko nał
ofi cjal ne go otwar cia raj du i ży czył
uczest ni kom do brej za ba wy.

W pią tek i so bo tę do wy bo ru by ło
pięć ro dza jów wy cie czek: ka ja ko wa, au -
to ka ro wa, ro we ro wa, pie sza lub rejs
stat kiem. 

Mi ło śni cy ka ja ków spły wa li sto sun -
ko wo ma ło zna ną, ale ma low ni czo
snu ją cą się wśród je zior i je zio rek rze -
ką Sa pi ną. Tra sa wio dła z Prze rwa nek
do miej sco wo ści Ogon ki nad Je zio rem
Świę caj ty i li czy ła kil ka na ście ki lo me -
trów. Po dro dze prze pły wa li  ra zem
z nur tem rze ki przez kil ka je zior: Wil -
kus, Brząs, Po zez drze, Strę giel i Strę -
gie lek. Nie oby ło się bez przy gód. Oka -
za ło się, że je den z ka ja ków prze cie -
ka. Lek ko uży wa na gu ma do żu cia
oraz har cer ska spraw ność i po my -
sło wość ko le gów i ko le ża nek z War -
sza wy szyb ko za ra dzi ła pro ble mo wi.
Ka ja ko wej wy pra wie prze szko dzi ła
nie co po go da. Sią pią cy deszcz i lek -
ka bry za od czu wal na na je zio rach
nie któ rych na wet wy stra szy ła. Tym
zaś, któ rzy do pły nę li do koń ca, ma zur -
ska przy ro da, ci sza, spo kój w peł ni wy -
na gro dzi ły ka pry sy au ry.

Uczest ni cy wy ciecz ki au to ka ro wej
mie li oka zję obej rzeć praw dzi we per ły
tu ry stycz ne War mii – Wil czy Sza niec
w Gier ło ży, czy li głów ną kwa te rę Adol -
fa Hi tle ra, XVII -wiecz ny kom pleks ar chi -

tek to nicz ny w Świę tej Lip ce oraz Mu -
zeum Ma zur skie w Owczar ni. 

W Gier ło ży naj więk sze wra że nie ro -
bi roz mach kon struk cyj ny Wil cze go
Szań ca – twier dzy, a wła ści wie mia -
stecz ka za ma sko wa ne go w le sie, roz -
cią ga ją ce go się na ob sza rze po -
nad 200 ha. Kwa te ra funk cjo no wa ła
od ro ku 1941 aż do lip ca 1944r., kie dy
opu ścił ją przy wód ca III Rze szy. Po tem
Niem cy do ko na li znisz cze nia obiek -
tów de to nu jąc po tę żne ła dun ki wy bu -
cho we. W skład kom plek su, w okre sie
świet no ści za miesz ki wa ne go przez 2
tys. osób, wcho dzi ło 200 bu dyn ków:
schro ny, ba ra ki, ka sy na, sau na, 2 lot ni -
ska, elek trow nia, dwo rzec ko le jo wy,
urzą dze nia kli ma ty za cyj ne, wo do cią gi,
cie płow nie itp. 20 lip ca 1944 ro ku hra -
bia von Stauf fen berg do ko nał tu nie uda -
ne go za ma chu na Adol fa Hi tle ra. Tu taj
de cy do wa no o wy ko rzy sta niu jeń ców
w nie miec kim prze my śle zbro je nio -
wym, bu do wie no wych obo zów kon -
cen tra cyj nych. Tu wcie la no w ży cie
plan bu do wy Ty siąc let niej Rze szy. Tu
po dej mo wa no ta kże de cy zje do ty czą -
ce lo sów wie lu na ro dów Eu ro py. 

Z ko lei uni ka to wość Świę tej Lip ki po -
le ga na wy jąt ko wym pięk nie ba ro ko -
wych wnętrz oraz at mos fe rze skła nia -
ją cej do za du my, a na wet głę bo kich
wzru szeń po tę go wa nych przez nie -

zwy kłe brzmie nie or ga nów. Uczest ni cy
raj du mie li oka zję po dzi wiać ich nie zwy -
kłe brzmie nie pod czas kon cer tu.

W miej sco wo ści Owczar nia oglą da -
li śmy za cho wa ne za bu do wa nia XIX -
-wiecz ne go ma jąt ku ziem skie go oraz
zbio ry Mu zeum Zie mi Ma zur skiej. Znaj -
du ją się tam te ma tycz ne ko lek cje pre -
zen tu ją ce kul tu rę ma te rial ną z bli ższych
i dal szych oko lic. W dzia le mi li ta ria
mo żna by ło zo ba czyć np. ma skę prze -
ciw ga zo wą dla ko nia z I woj ny świa to -
wej czy be to no wą mi nę po cho dzą cą
z Wil cze go Szań ca. W ko lek cji sta ro dru -
ków m.in. ma zur skie kan cjo na ły czy li
śpiew ni ki dru ko wa ne go ty kiem, w któ -
rych znaj do wa ły się utwo ry Ja na Ko cha -

now skie go i Mi ko ła ja Re ja. Du że za in -
te re so wa nie wzbu dził bo ga ty zbiór
sprzę tu do mo we go z użyt ko wa ną nie -
gdyś „eko lo gicz ną” lo dów ką, oby wa ją -
ca się bez ener gii elek trycz nej. 

Tra sy wy cie czek ro we ro wych prze -
bie ga ły z Gi życ ka do Kru kla nek w oko -
li cach Je zio ra Goł do pi wo lub w oko li -
cach Je zio ra Do bskie go i mia ły chwi la -
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sia da jąc pew ne kom pe ten cje spo łecz ne
oraz wte dy, gdy po tra fi my zmie niać swo -
je my śle nie i za cho wa nia.

Jed nak więk szą mo żli wość ada pta cji
do sy tu acji stre so wych ma ją te oso by, któ -
rych mo żli wo ści fi zycz ne i psy chicz ne są
ade kwat ne do wy ko ny wa ne go za wo du.

Prze ciw dzia ła nie stre so wi w pra cy
w tym wy pad ku tkwi w or ga ni za cji pra cy.
Pod sta wą jest bo wiem od po wied ni do bór
per so ne lu, nie tyl ko ze wzglę du na po sia -
da ną wie dzę i umie jęt no ści, ale przede
wszyst kim na to, co jest zwią za ne z na szą
bio lo gią, czy li tem pe ra men tem. 

Tak więc do wy ko ny wa nia za wo du
zwią za ne go z ko niecz no ścią szyb kie go po -
dej mo wa nia de cy zji, du żą zmien no ścią sy -
tu acji, wy sta wia nia na sil ne bodź ce, nie
po win ni kan dy do wać lu dzie o ni skiej
po trze bie sty mu la cji, któ rzy wy ka zu ją
więk szą re zer wę w kon tak tach to wa rzy -
skich i pre fe ru ją prze by wa nie w sa mot -
no ści, tak jak w przy pad ku np. za wo du bi -
blio te ka rza.

Oprócz in dy wi du al nych, wro dzo nych
pre dys po zy cji, któ re sprzy ja ją sku tecz -
niej szej re duk cji stre su za wo do we go,

są rów nież na by te umie jęt no ści spo łecz -
ne, ta kie jak: na wią zy wa nie kon tak tów,
umie jęt ność po stę po wa nia z ludź mi, sta -
now czość, wczu wa nie się w sy tu acje
dru giej oso by oraz umie jęt ność re spek -
to wa nia wła snych i cu dzych praw. Kom -
pe ten cje te mo żna roz wi nąć pod czas
warsz ta tów udo sko na la ją cych po sia da ne
umie jęt no ści.

Sa mo kon tro la

Zna czą cą ro lę mo dy fi ku ją cą oce nę i mo -
ty wu ją cą za cho wa nia ada pta cyj ne, po zwa -
la ją ce ra dzić so bie ze stre sem, jest po czu -
cie kon tro li. Od zy sku jąc bo wiem kon tro -
lę i po czu cie wła snej sku tecz no ści
(a przy tym wła snej war to ści), oso ba nie
pod da je się bie go wi wy da rzeń w sy tu acjach
dla niej naj trud niej szych.

Prze ko na nie o wła snych mo żli wo ściach
zwią za ne jest z czyn ni kiem umiej sco wie -
nia kon tro li. Więk szą mo żli wo ścią lep sze -
go kon tro lo wa nia zda rzeń i sy tu acji stre -
so wych, a ta kże sku tecz niej sze go od dzia -
ły wa nia na nie jest we wnętrz ne umiej sco -
wie nie kon tro li.

Wy so kie po czu cie kon tro li u pew nych
osób sprzy ja sto so wa niu przez nie ak tyw -
nych spo so bów ra dze nia so bie ze stre sem
po przez ini cjo wa nie ró żne go ro dza ju dzia -
łań za wo do wych i po za za wo do wych, w za -
le żno ści od in dy wi du al ne go, wro dzo ne go
za po trze bo wa nia na czyn ni ki sty mu lu ją ce.

Oso by we wnątrz ste row ne nie mu szą po -
świę cać swo jej ener gii w ce lu obro ny
wła snej sa mo oce ny, są bo wiem one pew -
ne sie bie, nie za le żne w dzia ła niu, to le ran -
cyj ne i zrów no wa żo ne, szyb ciej za po mi na -
ją o po ra żkach oraz nie po chleb nych opi -
niach na ich te mat i są bar dziej od por ne
na per swa zje.

Tak więc po czu cie wła snej kon tro li, któ -
ra ko re lu je z aser tyw no ścią, przy czy nia się
do ochro ny oso by przed wy pa le niem za wo -
do wym.

W kon tro lo wa niu prze bie gu wy da rzeń
po ma ga ją ta kże ta kie kom po nen ty, jak po -
czu cie sen su, zro zu mie nia i za rad no ści,
dzię ki cze mu czło wiek po sia da zło żo ną
orien ta cję da ją cą po czu cie, że świat ze -
wnętrz ny i we wnętrz ny jest prze wi dy wal -
ny oraz ist nie je praw do po do bień stwo, że
zda rze nia i pro ce sy bę dą prze bie ga ły
zgod nie z wła sny mi ocze ki wa nia mi.

Pre wen cja an ty stre so wa

W przy wra ca niu psy chicz nej rów no wa gi
do ak cep to wa ne go przez oso bę po zio mu,
zwłasz cza w sy tu acjach o cha rak te rze stre -
su trau ma tycz ne go, po ma ga wia ra w słusz -
ność świa to po glą du spo łecz ne go, któ ry
skła da się z prze ko nań za pew nia ją cych
po czu cie, że są war to ścio wy mi oso ba mi.

W ob li czu za gro że nia lu dzie czę sto de -
kla ru ją wspól ne prze ko na nia ja ko praw dzi -
we, uwa ża jąc je jed no cze śnie za wła sne.
Po strze ga jąc sie bie przez pry zmat cech ty -
po wych dla gru py, jed nost ka mo że oce nić
sie bie w ka te go riach, na le żą cych do wy zna -
wa ne go przez nią świa to po glą du (np. je -
stem do brym in spek to rem). In te gra cja z in -
ny mi człon ka mi gru py, sta no wi ta kże wa -
żne źró dło wspar cia spo łecz ne go.

Re asu mu jąc, pre wen cja an ty stre so wa
stwa rza ko niecz ność po dej mo wa nia dzia -
łań już od mo men tu wy bo ru kan dy da ta
na in spek to ra. Traf ny do bór pra cow ni ka,
któ ry speł nia wy ma ga nia zwią za ne z wy ko -
ny wa niem pra cy ze wzglę du na umie jęt no -
ści, po sia da ne pre dys po zy cje i ce chy oso -
bo wo ści, zmniej sza ry zy ko po wsta nia stre -
su, za pew nia jąc kom fort za rów no pra -
cow ni ko wi, jak i pra co daw cy.

Jo an na Bar to szek
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Pra ca in spek to rów pra cy jest peł na
wy zwań i mo że być źró dłem sa tys fak cji, ale
jed no cze śnie mo że sta no wić znacz ne ob -
cią że nie stre sem chro nicz nym, w któ rym
in spek tor pod da ny jest cią głym na pię -
ciom. Wy ma ga ona bo wiem kon tak tów in -
ter per so nal nych z pra co daw ca mi, któ re by -
wa ją bar dzo zło żo ne pod wzglę dem za rów -
no in te lek tu al nym, jak i emo cjo nal nym.

Po żyw ka dla stre su

Struk tu ra or ga ni za cyj na, w ra mach
któ rej dzia ła ją in spek to rzy, czę sto de ter -
mi nu je re ak cje pra cow ni ków, zmu sza ich
do kon tro lo wa nia wła snych emo cji i w kon -
se kwen cji po wo du je ich ku mu -
lo wa nie, po nie waż ocze ku je
się od in spek to rów od por no ści
na stres i umie jęt no ści ra dze nia
so bie z re ak cja mi pra co daw ców.

Do ko lej nych czyn ni ków stre -
su ją cych, wy ni ka ją cych ze spe -
cy fi ki pra cy, któ re mo gą wpły -
wać na ja kość pra cy in spek to -
rów, na le żą rów nież te, któ re
zwią za ne są z ko niecz no ścią po -
dej mo wa nia szyb kich de cy zji,
na wet wte dy, kie dy nie są ich
do koń ca pew ni.

Pro blem ten wy ni ka z nie ja snych i czę -
sto zmie nia ją cych się prze pi sów praw nych,
któ rym nie jed no krot nie bra ku je jed no li tej
wy kład ni praw nej, co po wo du je trud no ści
z ich pra wi dło wą in ter pre ta cją.

Więk szość in spek to rów, do nie spe cy ficz -
nych stre so rów, z któ ry mi zmu sze ni są
zmie rzyć się rów nież przed sta wi cie le in -
nych za wo dów, za li cza m. in.: spię trze nie
obo wiąz ków, nad miar czyn no ści for mal -
nych (nad mier ną biu ro kra cję) oraz nie do -
sta tecz ne wy po sa że nie w na rzę dzia pra cy.
Tak więc ku mu lo wa nie się na pię cia oraz
brak dy stan su do pro ble mów, mo że pro wa -

dzić w efek cie do głę bo kie go ich prze ży -
wa nia, de struk cyj nie wpły wa jąc na ży cie
za wo do we i oso bi ste in spek to rów.

Stan wy pa le nia

Kon se kwen cją pro ble mów wy ni ka ją -
cych z od dzia ły wa nia prze wle kłe go stre su
mo że być wy pa le nie za wo do we. Zja wi sko
to od no si się do ob cią ża ją cych emo cjo nal -
nie sy tu acji in ter per so nal nych, i za zwy czaj
wy stę pu je u osób pra cu ją cych z ludź mi
w pe wien okre ślo ny spo sób.

Oma wia ny syn drom prze ja wia się ja ko
ne ga tyw ny stan wy czer pa nia fi zycz ne go,
emo cjo nal ne go i psy chicz ne go, więk szą

po dat no ścią na do świad cza nie ne ga tyw -
nych emo cji (strach, nie za do wo le nie,
gniew, po czu cie wi ny) oraz skłon no ścią
do ir ra cjo nal ne go my śle nia, a cza sa mi
mniej szą zdol no ścią do kon tro lo wa nia
swo ich emo cji.

W obron nej re ak cji przed przy tła cza ją -
cy mi emo cjo nal nie ob cią że nia mi za wo do -
wy mi do cho dzi do,, de hu ma ni za cji”. Na to -
miast brak dy stan su emo cjo nal ne go prze -
ra dza się w de per so na li za cję, po le ga ją cą
na ru ty no wym, bez oso bo wym od no sze niu
się do pro ble mów in nych osób. Syn drom
ten za zwy czaj do ty ka osób o wy so kim po -

zio mie mo ty wa cji i aspi ra cji, dłu go trwa le
pra cu ją cych w sy tu acjach szcze gól nie ob -
cią ża ją cych psy chicz nie.

Stres trau ma tycz ny

In nym źró dłem stre su, któ ry wy ni ka ze
spe cy fi ki pra cy in spek to rów jest tzw. stres
trau ma tycz ny. Uza sad nie niem po glą du, że
pra ca po le ga ją ca na prze pro wa dza niu po wy -
pad ko wych czyn no ści kon tro l nych szcze gól -
nie na ra ża in spek to rów na do świad cza nie
stre su trau ma tycz ne go jest fakt, że czyn ni -
kiem wa run ku ją cym roz wój stre su po ura -
zo we go mo że być już sa mo uczest nic two
w zda rze niu w ro li świad ka lub oso by po ma -

ga ją cej ofie rze.
Jest to okre śla ne ja ko wtór -

ny uraz, któ ry do ty ka naj czę -
ściej osób po ma ga ją cych po -
szko do wa nym, przy czym ob -
raz ob ja wów stre su po ura zo we -
go jest po dob ny, jak u ofiar
pier wot nych. Wte dy w psy chi -
ce czło wie ka za cho dzi sze reg
zmian so ma tycz nych i emo cjo -
nal nych, któ re łącz nie two rzą
re ak cję lę ko wą, nie jed no krot -
nie po zo sta wia jąc w pa mię ci
wciąż ży wy ob raz wi dzia nej

ka ta stro fy.
Czy jed nak za wsze tak się dzie je? Jak to

jest, że lu dzie po zo sta ją zdro wi po mi mo do -
świad cza ne go stre su?

Or ga ni za cja 
przede wszyst kim

Do mi nu ją cy ob raz kon se kwen cji do -
świad cza ne go stre su w pra cy za wo do wej,
nie ogra ni cza się wy łącz nie do na stępstw
ne ga tyw nych. Dzię ki umie jęt no ści ada pta -
cji, mo żna prze zwy cię żać prze szko dy, ra -
dząc so bie z trud ny mi do świad cze nia mi po -
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Stres
We dług kon cep cji za pro po no wa nej przez La za ru sa i Folk ma na,

przez stres ro zu mie się dy na micz ną re la cję po mię dzy czło wie kiem
a oto cze niem, któ ra jest oce nia na przez jed nost kę ja ko wy ma ga ją -
ca wy sił ku ada pta cyj ne go lub prze kra cza ją ca mo żli wo ści spro sta -
nia jej.

Oso ba w ze tknię ciu z okre ślo ną sy tu acją do ko nu je oce ny pier wot -
nej, za da jąc so bie py ta nie: „czym jest dla mnie to zda rze nie?” Wy -
nik te go wstęp ne go osza co wa nia mo że mieć wie lo ra ki cha rak ter. Zda -
rze nie mo że być po strze ga ne ja ko fakt bez zna cze nia, al bo ja ko zda -
rze nie ko rzyst ne lub ja ko ta kie, któ re wy ma ga wy sił ku ada pta cyj ne -
go. W tym ostat nim przy pad ku ma my do czy nie nia ze stre sem.

Po oce nie pier wot nej na stę pu je oce na wtór na, w któ rej czło wiek
za da je so bie ko lej ne py ta nie: „co mo gę w tej sy tu acji zro bić?”, do -
ko nu jąc osza co wa nia wła snych mo żli wo ści: fi zycz nych, psy chicz -
nych i spo łecz nych. Pro ce sy oce ny pier wot nej i wtór nej są współ -
za le żne i na stę pu ją nie ma lże jed no cze śnie. Je że li re la cja jed nost -
ki z oto cze niem, w oce nie pier wot nej, osza co wa na jest w ka te go -
riach stre so wych, to uru cho mio ny zo sta je pro ces ra dze nia so bie.
Na to miast oce na wtór na de cy du je o do bo rze okre ślo nych dzia łań
zwią za nych ze spo so bem po ra dze nia so bie.

Tak więc, isto tą sy tu acji stre so wej jest obec ność wy ma gań ze -
wnętrz nych lub we wnętrz nych, bę dą cych na gra ni cy mo żli wo ści przy -
sto so waw czych czło wie ka lub je prze kra cza ją cych, cze mu to wa rzy -
szy od po wied nia oce na po znaw cza oraz prze ży cia emo cjo nal ne, nie -
kie dy bar dzo przy kre i burz li we.

Stres za wo do wy

Okiem psy cho lo ga
Jest uzbro jo ny w wie dzę, do świad cze nie i szcze gó ło we prze pi sy na ka żdą sy tu ację. Ma ubra -
nie ochron ne, wie jak bez piecz nie po ru szać się po pla cach bu do wy i ha lach fa brycz nych. Po -
tra fi udzie lić pierw szej po mo cy, umie do ra dzić w kło po tach, wie jak uka rać, gdy trze ba.
In spek tor pra cy to twar dziel. Kom pe tent ny twar dziel.

Jo an na Bar to szek



46 IP 7-8/2009

Wydawca: Główny Inspektorat Pracy
Publikacja przygotowana przez Biuro Informacji GIP
Redaktor prowadzący - Beata Pietruszka. Redaktor techniczny - Jan Klimczak
Adres: ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, tel. 022 420 37 32
Druk: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Re dak cja za strze ga so bie pra wo zmia ny ty tu łów i skra ca nia na de sła nych tek stów. Po żą da ne są zdję cia wy ko na ne apa ra tem cy fro -
wym o ma try cy co naj mniej 2 mln pik se li lub ana lo go wym w for ma cie 15 x 21 cm na błysz czą cym pa pie rze. Zdję cia ska no wa ne
na ska ne rach biu ro wych nie na da ją się do dru ku. Każ de zdję cie po win no być za opa trzo ne w objaśnienie i na zwi sko au to ra. Ma te -
ria ły do dru ku pro si my prze sy łać na ad re s: in spek tor@gip.pl

INSPEKTOR PRACY
ISSN 0239-3417

7-8/2009 IP 47

IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

00.00.20 Ob wiesz cze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 8 ma ja 2009 r. w spra wie wy ka zu sub -
stan cji czyn nych do zwo lo nych do sto so wa nia
w pro duk tach bio bój czych oraz pro duk tach
bio bój czych ni skie go ry zy ka // Mo ni tor Pol -
ski. – 2009, nr 32, poz. 473.

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 25
ma ja 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 III kwar ta le 2009 r. // Mo -
ni tor Pol ski. – 2009, nr 34, poz. 509.

00.00.02 Ob wiesz cze nie Pre ze sa Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych z dnia 20 ma -
ja 2009 r. w spra wie wskaź ni ków wa lo ry za -
cji pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo we go
przy ję tej do ob li cze nia świad cze nia re ha bi -
li ta cyj ne go w III kwar ta le 2009 r. // Mo ni -
tor Pol ski. – 2009, nr 34, poz. 510.

00.00.20 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo -
dar ki z dnia 5 ma ja 2009 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie szko le nia i eg za mi -
no wa nia osób ma ją cych do stęp do ma te ria -
łów wy bu cho wych prze zna czo nych do użyt -
ku cy wil ne go // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 72, poz. 623.

22.04.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra In -
fra struk tu ry z dnia 14 ma ja 2009 r. zmie nia -
ją ce roz po rzą dze nie w spra wie świa dectw do -
pusz cze nia do eks plo ata cji ty pu bu dow li
i urzą dzeń prze zna czo nych do pro wa dze nia
ru chu ko le jo we go oraz ty pu po jaz du ko le jo -
we go // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 78,
poz. 654.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra -
struk tu ry z dnia 25 czerw ca 2009 r.
w spra wie sta no wisk, za sze re go wa nia,
kwa li fi ka cji oraz szcze gó ło wych wa run -
ków wy na gra dza nia pra cow ni ków izb mor -
skich // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 107,
poz. 888.

00.00.20 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 16 czerw ca 2009
r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie naj -
wy ższych do pusz czal nych stę żeń i na tę żeń
czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do -

wi sku pra cy // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 105, poz. 873.

00.00.02 00.00.18 Roz po rzą dze nie Mi ni -
stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 17
czerw ca 2009 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie za kła do we go fun du szu re ha bi li ta -
cji osób nie peł no spraw nych // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 107, poz. 891.

00.00.18 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 30 czerw ca 2009
r. w spra wie zwro tu do dat ko wych kosz tów
zwią za nych z za trud nia niem pra cow ni ków nie -
peł no spraw nych // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 109, poz. 913.

20.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi z dnia 21 ma ja 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie okre -
śle nia wy so ko ści jed no ra zo we go od szko do -
wa nia z ty tu łu wy pad ku przy pra cy rol ni czej
lub rol ni czej cho ro by za wo do wej oraz za sił -
ku cho ro bo we go // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 87, poz. 727.

20.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi z dnia 22 ma ja 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 pra -
cow ni kom jed no stek do radz twa rol ni cze go
// Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 91, poz. 746.

20.00.21 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi z dnia 22 czerw 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 dow le rol ni cze i ich usy tu owa nie
// Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 108, poz. 907.

00.00.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra -
wie dli wo ści z dnia 22 czerw ca 2009 r.
w spra wie znie sie nia nie któ rych są dów
grodz kich oraz zmia ny roz po rzą dze nia w spra -
wie utwo rze nia są dów grodz kich // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 102, poz. 847.

00.00.00  Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra -
wie dli wo ści z dnia 25 czerw ca 2009 r.
w spra wie utwo rze nia są dów pra cy i są dów
ubez pie czeń spo łecz nych // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 102, poz. 852.

00.00.05Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 10
czerw ca 2009 r. w spra wie roz kła du cza su słu -
żby funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz nej //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 95, poz. 794.

23.01.54 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do -
wi ska z dnia 16 czerw ca 2009 r. w spra wie

bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy go spo -
da ro wa niu od pa da mi ko mu nal ny mi // Dzien -
nik Ustaw. – 2009, nr 104, poz. 868.

17.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro -
wia z dnia 22 ma ja 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 pu blicz nych za kła dów opie ki
zdro wot nej // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 83, poz. 699.

26.00.00 Roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów z dnia 8 czerw ca 2009 r. w spra -
wie świad czeń przy słu gu ją cych urzęd ni ko wi
słu żby cy wil nej prze nie sio ne mu do pra cy
w in nej miej sco wo ści // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 93, poz. 763.

00.00.17 Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów
z dnia 30 czerw ca 2009 r. w spra wie cho rób
za wo do wych // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr
105, poz. 869.

00.00.16 Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów
z dnia 1 lip ca 2009 r. w spra wie usta la nia oko -
licz no ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 105, poz. 870.

00.00.05 Usta wa z dnia 7 ma ja 2009 r.
o zmia nie usta wy o cza sie pra cy kie row ców
// Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 79, poz. 670.

26.00.00 Usta wa z dnia 23 stycz nia 2009
r. o zmia nie nie któ rych ustaw w związ ku ze
zmia na mi w or ga ni za cji i po dzia le za dań ad -
mi ni stra cji pu blicz nej w wo je wódz twie //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 92, poz. 753.

21.00.00 Usta wa z dnia 22 ma ja 2009 r.
o na uczy ciel skich świad cze niach kom pen sa -
cyj nych // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 97,
poz. 800.

00.00.00 Usta wa z dnia 22 ma ja 2009 r.
o zmia nie usta wy o in for mo wa niu pra cow ni -
ków i prze pro wa dza niu z ni mi kon sul ta cji //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 97, poz. 805.

00.00.00 Usta wa z dnia 7 ma ja 2009 r.
o uchy le niu lub zmia nie nie któ rych upo wa -
żnień do wy da wa nia ak tów wy ko naw czych //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 98, poz. 817.

22.02.00 Usta wa z dnia 7 ma ja 2009 r.
o zmia nie usta wy o że glu dze śród lą do wej oraz
usta wy o do zo rze tech nicz nym // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 98, poz. 818.

00.00.00 Usta wa z dnia 22 ma ja 2009 r.
o zmia nie usta wy – Ko deks pra cy oraz
o zmia nie nie któ rych in nych ustaw // Dzien -
nik Ustaw. – 2009, nr 99, poz. 825.

Opra co wa ła:
Da nu ta Szot

BIBLIOTEKA
Po nad to za uwa żył, że w za kła dzie jest nie spój ny, za wie ra ją cy lu -

ki sys tem za rzą dza nia bez pie czeń stwem. Do ty czy to za rów no spo -
so bu in for mo wa nia o ry zy ku za wo do wym, jak i wdra ża nia wy ma gań
bez pie czeń stwa okre śla nych przez pro du cen tów eks plo ato wa nych
urzą dzeń.

W pro to ko le kon tro l nym in spek tor pra cy zwró cił rów nież uwa gę
na in ne, po śred nie przy czy ny wy pad ku:

■ brak od po wied nie go prze szko le nia pra cow ni ka wy ko nu ją ce -
go pra cę przy ma szy nie – nie za po zna nie pra cow ni ka z in struk cją ob -
słu gi wy da ną przez pro du cen ta,

■ nie speł nie nie wy ma gań pro du cen ta w za kre sie zwią za nym z bez -
pie czeń stwem użyt ko wa nia m. in.: nie okre ślo no i nie ozna ko wa no
stref bez pie czeń stwa przy ma szy nie,

■ upo rczy we igno ro wa nie przez oso by spra wu ją ce nad zór oraz
ope ra to rów ma szy ny in for ma cji wy świe tla nych na pa ne lu ste ro wa -
nia ma szy ny in for mu ją cych o awa rii,

■ za trud nia nie do ob słu gi zło żo ne go urzą dze nia tech nicz ne go
osób nie ma ją cych przy go to wa nia za wo do we go – kwa li fi ka cji za wo -
do wych da ją cych rę koj mię ro zu mie nia pro ce sów zwią za nych z bez -
pie czeń stwem użyt ko wa nia ma szy ny. 

Jed no za bez pie cze nie to za ma ło

Pod czas kon tro li in spek tor pra cy prze ka zał przed sta wi cie lo wi fir -
my AU TO MA, w obec no ści tłu ma cza, że ist nie je uza sad nio ne do mnie -
ma nie, iż wpro wa dzo na na ry nek ma szy na nie speł nia wy ma gań za -
sad ni czych okre ślo nych w dy rek ty wach no we go po dej ścia.

Z przed sta wio nych oko licz no ści zda rze nia mo że wy ni kać, że za -
sto so wa ny w ma szy nie sys tem za bez pie czeń, jesz cze na eta pie je -
go kon struk cji, nie zo stał wła ści wie do bra ny. Jed no uszko dze nie kom -
po nen tu ma szy ny (po za blo ko wa niu pro stym ele men tem – za kle je -
nie wy łącz ni ka krań co we go), nie po win no zwięk szać za gro że nia dla
jej ope ra to ra. Tym cza sem, w przed sta wio nej sy tu acji mo żli we by ło
dal sze dzia ła nie ukła dów si ło wych ma szy ny po mi mo wy świe tla nych
na pa ne lu ste ro wa nia alar mów.

W związ ku z po wy ższym, po in for mo wa no kon tro lo wa ne go, że in -
spek tor pra cy spo rzą dzi pro to kół kon tro li wy ro bu, co da pod sta wę
do pod da nia ma szy ny spe cja li stycz nym ba da niom przez jed nost kę
no ty fi ko wa ną.

Fi nał w są dzie

W związ ku z ra żą cy mi nie pra wi dło wo ścia mi, któ re do pro wa dzi ły
do śmier ci 19-let nie go pra cow ni ka za kła du che mii go spo dar czej i ko -
sme ty ków, in spek tor pra cy skie ro wał do pro ku ra tu ry za wia do mie -
nie o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa przez oso by od po wie -
dzial ne za za ist nia łe w za kła dzie uchy bie nia. Pro ku ra tu ra po zba da -
niu spra wy po sta wi ła za rzu ty czte rem oso bom, któ re za sią dą na ła -
wie oska rżo nych.

Wy pa dek i je go kon se kwen cje by ły sze ro ko ko men to wa ne przez
pra cow ni ków za kła du i spo łecz ność lo kal ną. Zna la zły też swój od dźwięk
w re gio nal nych i ogól no pol skich me diach.

Przy ja cie le po szko do wa ne go zor ga ni zo wa li marsz mil cze nia.
Prócz zna jo mych szli w nim ta kże ro dzi ce 19-lat ka.

Łu kasz Śmier ciak, Ja cek Ka li szan
OIP Opo le

Dokończenie ze strony 48.

Bezmyślność przyczyną wypadku

Ostat nie po że gna nie

Sza now na Ro dzi no, Sza now ni Pań stwo,
Ko le żan ki i Ko le dzy,
Po że gna li śmy bli skie go nam czło wie ka, dłu go let nie go od da ne -

go pra cow ni ka in spek cji pra cy – Sta ni sła wa Po pie la. Od szedł
na za wsze ser decz ny ko le ga, a dla wie lu z nas od da ny przy ja ciel.
Tym trud niej po go dzić się z my ślą, że nie ma go już wśród nas.

Z wy kształ ce nia et no graf, aż 34 la ta ży cia za wo do we go po świę -
cił pra cy w Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Był wzo ro wym in spek to rem
pra cy, wspa nia łym przy kła dem czło wie ka, któ ry ca łe ser ce wkła da
w to, co ro bi. Od po cząt ku pra cy w in spek cji zwią za ny był ze słu żbą
zdro wia, ak tyw nie dzia łał na rzecz po pra wy wa run ków pra cow ni ków
sek to ra zdro wot ne go na Dol nym Ślą sku. Ja ko star szy in spek tor, z cza -
sem głów ny spe cja li sta w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy we Wro -
cła wiu z ogrom nym od da niem nie tyl ko wy ko ny wał czyn no ści in spek -
tor skie, ale rów nież ak tyw nie dzia łał spo łecz nie ja ko związ ko wiec.
W póź niej szym eta pie ży cia za wo do we go peł nił funk cję do rad cy okrę -
go we go in spek to ra pra cy we Wro cła wiu z za an ga żo wa niem pro wa -
dząc współ pra cę z part ne ra mi spo łecz ny mi.

Wszyst ko, co ro bił wy ni ka ło z po trze by, z głę bi ser ca. Naj bli żsi
współ pra cow ni cy – ko le żan ki i ko le dzy – z Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy we Wro cła wiu ce ni li Sta ni sła wa za je go do broć i bez in -
te re sow ną chęć nie sie nia po mo cy in nym. Ce cha bar dzo rzad ka i nie -
zwy kle cen na, tym bar dziej, że kie ro wał się nią przez ca łe ży cie.

Był czło wie kiem po wszech nie sza no wa nym, cie szą cym się du -
żym au to ry te tem w śro do wi sku za wo do wym. Na je go życz li wość,
fa cho wą i kom pe tent ną po moc mógł li czyć ka żdy, kto się do nie -
go zwró cił.

Po świę cił sie bie in nym. Na tym wła śnie po le ga isto ta praw dzi -
we go czło wie czeń stwa, dzię ki te mu za szcze pił swo je ide ały
wszyst kim, któ rzy go zna li.

Był za ło ży cie lem i dłu go let nim prze wod ni czą cym Mię dzy za kła -
do wej Ko mi sji Ko or dy na cyj nej NSZZ „So li dar ność” przy PIP. Ja -
ko dzia łacz Za rzą du Re gio nu NSZZ „So li dar ność” Dol ny Śląsk był
jed nym z ini cja to rów po wo ła nia przy Za rzą dzie Re gio nu Klu bu Spo -
łecz ne go In spek to ra Pra cy. Utrzy mu jąc sta łe kon tak ty z za kła do -
wy mi spo łecz ny mi in spek to ra mi pra cy na Dol nym Ślą sku słu żył im
nie oce nio ną po mo cą me ry to rycz ną w roz wią zy wa niu co dzien nych
pro ble mów. Dzię ki nie zwy kłym umie jęt no ściom me dia cyj nym wie -
lo krot nie do pro wa dził do za że gna nia kon flik tów po ma ga jąc w osią -
gnię ciu kom pro mi su mię dzy zwa śnio ny mi stro na mi. Miał wspa nia -
ły dar zjed ny wa nia so bie lu dzi.

Po sia dał wro dzo ną wra żli wość na los in nych. Pro wa dził dar mo -
we szko le nia dla spo łecz nych in spek to rów pra cy, gdyż czuł, że to
je go obo wią zek i po win ność ja ko in spek to ra pra cy.

Śmierć Sta ni sła wa Po pie la to wiel ka stra ta dla Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy. Od szedł czło wiek, któ ry uto żsa miał się z Urzę dem,
dla któ re go słu żba w In spek cji Pra cy by ła po wo ła niem i tre ścią ży -
cia. Skrom ny i uczci wy ko le ga, któ ry za wsze do bro in nych przed -
kła dał po nad wła sne. Dzia ła nia in spek cji pra cy na bie ra ją sen su wła -
śnie dzię ki ta kim lu dziom, je go po sta wa za wo do wa mia ła ogrom -
ny wpływ na kształ to wa nie po zy tyw ne go wi ze run ku Urzę du.

Mia łem przy jem ność znać Sta ni sła wa oso bi ście i za wsze bar -
dzo go ce ni łem. Je stem dum ny z fak tu, że mia łem w tym wspa nia -
łym czło wie ku ko le gę.

Sta ni sław Po piel żył dla in nych lu dzi, czym na za wsze za skar -
bił so bie miej sce w na szych ser cach.

Ta de usz Jan Za jąc
Głów ny In spek tor Pra cy



W jed nej z firm na Opolsz czyź nie, spe cja li zu ją cej się
w pro duk cji che mii go spo dar czej i ko sme ty ków do szło
do wy pad ku przy pra cy, w wy ni ku któ re go śmierć po -
niósł 19-let ni pra cow nik za kła du. W związ ku z tym zda rze -
niem, in spek tor pra cy w Opo lu prze pro wa dził kon tro lę.

Ze wstęp ne go roz po zna nia oko licz no ści i sy tu acji wy ni ka ło,
że po szko do wa ny zna lazł się po mię dzy uru cha mia ny mi hy drau -
licz nie ele men ta mi ma szy ny do for mo wa nia – wy dmu chi wa nia
opa ko wań (urzą dze nie pro duk cji wło skiej – AU TO MA mo del
APEX AT 700D). Fakt ugrzęź nię cia po szko do wa ne go po mię dzy
ele men ta mi ma szy ny po twier dzi ła oso ba znaj du ją ca się w po bli -
żu w kil ka chwil po wy da rze niu. W wy ni ku do zna nych ob ra żeń
we wnętrz nych, po szko do wa ny pra cow nik zmarł.

Umo wa so bie, a ży cie so bie

Po szko do wa ny za trud nio ny był na pod sta wie umo wy zle ce nia
za war tej w wy ni ku ist nie ją ce go po ro zu mie nia o po śred nic twie
i po szu ki wa niu pra cow ni ków do pra cy mię dzy agen cją pra cy tym -
cza so wej a kon tro lo wa nym za kła dem. Okre śla ła ona cha rak ter
prac wy ko ny wa nych przez po szko do wa ne go oraz za kres obo wiąz -
ków zle ce nio bior ców do ty czą cy prac pro duk cyj nych: „pra ce fi -
zycz ne zwią za ne pro duk cją i ma ga zy no wa niem, pa ko wa niem go -
to wych pro duk tów, sprzą ta niem sta no wi ska pra cy”.

W rze czy wi sto ści ofia ra wy pad ku wy ko ny wa ła pra ce przy ob -
słu dze skom pli ko wa ne go urzą dze nia wy po sa żo ne go w ukła dy si -
ło we hy drau licz ne, ukła dy ste ro wań pneu ma tycz nych, zło żo ne ukła -
dy ste ro wań wła snym ukła dem elek tro nicz nym i pa ne la mi ste -
ru ją cy mi ze spe cja li stycz nym opro gra mo wa niem. Pra ce te mia -
ły za tem cha rak ter in ny niż okre ślo ne w za war tych umo wach.

Po szko do wa ny nie miał kwa li fi ka cji za wo do wych wy ni ka ją cych
z ro dza ju po sia da ne go wy kształ ce nia (śred nie ogól no kształ cą ce),
ani wy ma ga ne go prze szko le nia w za kła dzie pra cy, da ją ce go rę -
koj mię peł ne go ro zu mie nia re ali zo wa nych pro ce sów pro duk cyj -
nych. Nie by ło też pi sem ne go po twier dze nia, że po szko do wa ny
zo stał po in for mo wa ny o ry zy ku za wo do wym, ja kie wią że się z wy -
ko ny wa ną pra cą.

Ma szy na, przy któ rej do szło do wy pad ku.

In spek tor pra cy w wy ni ku dzia łań kon tro l nych, w któ rych
uczest ni czył przed sta wi ciel pro du cen ta ma szy ny usta lił, że
w dniu wy pad ku pra ca przy niej by ła wy ko ny wa na po mi mo nie
dzia ła ją cych za bez pie czeń osła nia ją cych stre fę ro bo czą. Oka za -
ło się, że wy łącz ni ki krań co we znaj du ją ce się w sza fach ste row -
ni czych zo sta ły ob wią za ne ta śmą kle ją cą w spo sób blo ku ją cy ich
dzia ła nie.

O za blo ko wa niu za bez pie czeń wie dział kie row nik wy dzia łu. Wy -
dał bo wiem w tej spra wie pod le ga ją cym mu pra cow ni kom sto -
sow ne po le ce nia. Je den z nich po twier dził in spek to ro wi pra cy,
że ele ment ste ru ją cy z bol cem zo stał przy kry ty kor kiem z mlecz -
ka pro du ko wa ne go w za kła dzie i owi nię ty ta śmą izo la cyj ną w ten
spo sób, że sy gnał do ma szy ny in for mo wał o tym, iż drzwi ma szy -
ny są za mknię te. Ma szy na pra co wa ła za tem po mi mo otwar tych
drzwi osła nia ją cych stre fę ro bo czą.

Wy łącz nik krań co wy owi nię ty ta śmą kle ją cą, w ce lu
umo żli wie nia pra cy ma szy ny przy otwar tych drzwiach
za bez pie cza ją cych stre fę ro bo czą.

Przy czy ny wy pad ku

Okre śla jąc bez po śred nie przy czy ny wy pad ku in spek tor pra cy
pro wa dzą cy po stę po wa nie wska zał na świa do me wy eli mi no wa nie
za bez pie cze nia, któ re nie po zwa la ło na otwar cie drzwi bez wy łą -
cze nia ma szy ny i tym sa mym unie mo żli wia ło wej ście w stre fę bez -
po śred nie go za gro że nia. Stwier dził też, że oso by peł nią ce funk -
cje kie row ni cze w za kła dzie, w któ rym do szło do śmier tel ne go wy -
pad ku, to le ro wa ły prak ty ki ma ni pu lo wa nia w ukła dach za bez pie -
cza ją cych do stęp do stref nie bez piecz nych pod czas pra cy ma szy -
ny. W pro to ko le po kon trol nym in spek tor pra cy zwró cił rów nież uwa -
gę na zła ma nie wska zań pro du cen ta zwią za nych z bez pie czeń stwem
ob słu gi ma szy ny okre ślo nych w in struk cji jej ob słu gi oraz nie za -
sto so wa nie pro ce du ry bez pie czeń stwa pod czas wcho dze nia
do stre fy ro bo czej ma szy ny (ob słu gu ją cy – ofia ra wy pad ku
– wszedł do ma szy ny otwie ra jąc nie za bez pie czo ne drzwi, pod czas
gdy prze łącz nik pra cy był w po ło że niu pra cy au to ma tycz nej). 

Dokończenie na stronie 46.

Bezmyślność przyczyną wypadku
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