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Zgło sze nie by ło alar mu ją ce, na stą -
pi ło do ci śnię cie dło ni pra cow ni ka
ob słu gu jące go wtry skar kę do ma -
try cy przez za my ka ją cą się for mę.
Spe cja li sta bhp natych miast za te le -
fo no wał do Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy. 
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Cha rak te ry zu jąc spe cy fi kę za wo du in spek to ra pra cy
Ta de usz Jan Za jąc po wo łał się na sło wa wy bit ne go
przed wo jen ne go głów ne go in spek to ra pra cy, Ma ria -
na Klot ta: „Wy da je mi się, że ka żdy z in spek to rów
pra cy, któ ry stoi na wy so ko ści swe go za da nia, któ ry
z wiel kim sa mo za par ciem i wiel kim po świę ce niem
– mi mo wszyst ko – trwa na swo im po ste run ku, zy -
sku je za ufa nie i sza cu nek! Że te go ro dza ju typ
urzęd ni ka to nie jest typ biu ro kra ty, ale typ naj wy -
ższe go ide ali sty i naj wy ższe go spo łecz ni ka.”

Okładka:
fot. K. Adamski

Jak po in for mo wał, in spek to rzy pra cy
prze pro wa dzi li w ro ku spra woz daw -
czym 80,5 tys. kon tro li u ok. 60 tys. pra -
co daw ców. W kon tro lo wa nych za kła dach
za trud nio nych by ło 3,8 mln osób. W związ -
ku ze stwier dzo ny mi na ru sze nia mi pra -
wa wy da nych zo sta ło po nad 364 tys. de -
cy zji. Więk szość z nich, po dob nie jak w la -
tach po przed nich, do ty czy ła nie wła ści we -
go przy go to wa nia do pra cy (m. in. szko -
leń, ba dań le kar skich, upraw nień kwa li -
fi ka cyj nych) oraz nie zgod ne go z wy mo ga -
mi za bez pie cze nia sta no wisk pra cy, ma -
szyn i urzą dzeń tech nicz nych. Dzię ki
tym środ kom praw nym uda ło się
uzy skać zna czą cą po pra wę wa -
run ków pra cy w licz nych za kła -
dach wie lu bra nż.

Wśród wy da nych de cy zji, 11,3
tys. na ka zy wa ło na tych mia sto we
wstrzy ma nie 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. 13 tys. osób za trud nio -
nych – wbrew obo wią zu ją cym prze -
pi som – przy pra cach wzbro nio -
nych, szko dli wych bądź nie bez -
piecz nych, in spek to rzy skie ro wa li
do in nych ro bót. 

Pra co daw cy, któ rzy do pu ści li
się wy kro czeń, zo sta li uka ra ni
przez in spek to rów pra cy grzyw na -
mi na łącz ną kwo tę po nad 24 mln zł. Jest
to o 5,5 mln zł wię cej niż w ro ku po przed -
nim. Do są dów grodz kich skie ro wa no 5 tys.
wnio sków o uka ra nie, do pro ku ra tu ry
tra fi ło o 13 proc. wię cej niż w 2007 r. za -
wia do mień o po dej rze niu po peł nie nia
prze stęp stwa.

Znacz nie czę ściej niż w la tach po przed -
nich in spek to rzy pra cy sto so wa li środ ki od -
dzia ły wa nia wy cho waw cze go w po sta ci
po uczeń, ostrze żeń czy zwró ce nia uwa gi.
W ub. r. ob ję li ni mi po nad 7 tys. pra co daw -
ców. To dwu krot nie wię cej niż rok wcze -

śniej. W więk szo ści przy pad ków kie ro wa -
ne by ły do pra co daw ców, u któ rych kon tro -
le prze pro wa dza no po raz pierw szy, a cha -
rak ter ujaw nio nych nie pra wi dło wo ści oraz
pod ję te dzia ła nia wska zy wa ły, że wy star -
czą po ucze nia dla wy eli mi no wa nia na ru -
szeń pra wa.

W ro ku 2008 Pań stwo wa In spek cja
Pra cy zre ali zo wa ła wie le istot nych za dań
o cha rak te rze pre wen cyj nym. Do ty czy ły
one w szcze gól no ści: pro mo wa nia stan dar -
dów bez piecz nej pra cy w sek to rze bu dow -
la nym, za pew nie nia bez piecz nych i hi -
gie nicz nych wa run ków pra cy w prze ka zy -

wa nych do użyt ko wa nia obiek tach bu -
dow la nych, do sto so wy wa nia użyt ko wa -
nych ma szyn do mi ni mal nych wy ma gań
bhp, ogra ni cza nia za gro żeń przy ręcz -
nych pra cach trans por to wych, ochro ny pra -
cy w rol nic twie in dy wi du al nym, prze strze -
ga nia pra wa pra cy w mi kro przed się bior -
stwach, prze ciw dzia ła nia ne ga tyw nym
skut kom stre su w miej scu pra cy, pro mo -
cji kul tu ry bez pie czeń stwa wśród uczniów
szkół po nad gim na zjal nych.

In spek cja pra cy ugrun to wa ła po nad to
swo ją po zy cję na are nie mię dzy na ro do wej.

Współ pra co wa ła z Ko mi te tem Wy ższych In -
spek to rów Pra cy (SLIC), uczest ni cząc
w pra cach je go grup te ma tycz nych, m.in.
do spraw eg ze kwo wa nia pra wa wspól no -
to we go, do spraw kam pa nii do ty czą cej ręcz -
ne go prze miesz cza nia cię ża rów. Współ dzia -
ła ła z Eu ro pej ską Agen cją Bez pie czeń stwa
i Zdro wia w Pra cy w Bil bao, włą cza jąc się
w re ali za cję kam pa nii in for ma cyj no -pre -
wen cyj nych. Umoc ni ła swo ją obec ność
w pra cach ko mi sji Par la men tu Eu ro pej skie -
go, ko mi te tów i grup ro bo czych Ko mi sji
Eu ro pej skiej oraz Ra dy Unii Eu ro pej -

skiej. Mi nio ny rok za pi sał się wy mia -
ną do świad czeń i licz ny mi kon tak -
ta mi ro bo czy mi oraz no wy mi po ro -
zu mie nia mi z in spek cja mi państw
człon kow skich Unii, w tym z Urzę -
dem ds. Wa run ków Pra cy w Por tu -
ga lii i in spek cją sło wac ką.

Szef Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy Ta de usz Jan Za jąc zwró cił uwa -
gę na utrzy mu ją cą się w ro ku spra -
woz daw czym ten den cję wzro sto -
wą licz by wy pad ków przy pra cy. Ja -
ko na jed ną z głów nych te go przy -
czyn wska zał na na dal ni ską kul tu -
rę bez pie czeń stwa pra cy w na szym
kra ju. Fi la ry, na któ rych wspie ra się
jej kształ to wa nie, to, zda niem głów -

ne go in spek to ra pra cy, wła ści we szko le nie
w za kre sie bhp, ba da nia le kar skie i oce na
ry zy ka za wo do we go. Zbyt wie lu pra co daw -
ców nie ro zu mie jesz cze tej pod sta wo wej
praw dy.

– Chciał bym – stwier dził Ta de usz Jan Za -
jąc – aby pra co daw cy zgła sza li się czę ściej
do in spek cji z pro ble ma mi od no szą cy mi się
do sto so wa nia pra wa bez oba wy, że uru cho -
mi to la wi nę kon tro li. Bę dzie my pre fe ro wać
– na ka żdym szcze blu dzia łal no ści – do ra -
dza nie, po ucza nie, wy ja śnia nie.

Dokończenie na stronie 6.
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Li kwi da cja bez po śred nich za gro żeń ży cia i zdro wia 53,5 tys. pra cow ni ków, wy eli mi no wa nie
nie pra wi dło wo ści z za kre su le gal no ści za trud nie nia do ty czą cych 160 tys. osób świad czą cych
pra cę , wy eg ze kwo wa nie dla 150 tys. po szko do wa nych pra cow ni ków na le żno ści na kwo tę
104 mln zł, udzie le nie za le głych urlo pów wy po czyn ko wych bli sko 63 tys. za trud nio nym – to
tyl ko nie któ re z efek tów ubie gło rocz nych dzia łań Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Mó wił o nich Ta -
de usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy, przed kła da jąc Ra dzie Ochro ny Pra cy 19 ma ja br.
w gma chu Sej mu spra woz da nie z dzia łal no ści in spek cji w 2008 r.



War sza wa Z udzia łem An ny Tom czyk, za stęp cy głów ne go in spek -
to ra pra cy, od by ło się uro czy ste pod su mo wa nie IX edy cji ogól no pol -
skie go kon kur su wie dzy o za sa dach bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy dla
uczniów z za kła dów rze mieśl ni czych. Uro czy stość, po prze dzo ną prze -
pro wa dze niem fi na łu kon kur su, zor ga ni zo wa no 15 ma ja w sie dzi bie
Związ ku Rze mio sła Pol skie go w War sza wie. Kon kurs ad re so wa ny jest
do mło do cia nych pra cow ni ków za trud nio nych w ce lu przy go to wa nia
za wo do we go w za kła dach rze mieśl ni czych i uczniów od by wa ją cych
w nich prak ty kę. Mu szą oni wy ka zać się wie dzą za rów no z za kre su tech -
nicz ne go bez pie czeń stwa, jak i praw nej ochro ny pra cy. Naj lep szy w fi -
na ło wych zma ga niach oka zał się Syl we ster Pa nas, zgło szo ny przez

Izbę Rze mio sła i Przed się bior czo ści w Lu bli nie, kształ cą cy się w Za -
mo ściu w za wo dzie me cha ni ka po jaz dów sa mo cho do wych. Wśród bli -
sko 50 fi na li stów naj licz niej re pre zen to wa ni by li przy szli fry zje rzy, cu -
kier ni cy, me cha ni cy po jaz dów sa mo cho do wych, sto la rze. By li po nad -
to przed sta wi cie le tak cie ka wych za wo dów, jak: rzeź nik–wę dli niarz,
kra wiec, czy tech no log ro bót wy koń cze nio wych w bu dow nic twie. W uro -
czy stym pod su mo wa niu kon kur su uczest ni czy li rów nież: 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 oraz Pa weł Roz ow ski, wi ce dy rek tor
De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji GIP.

Sło wa cja Dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP Te re -
sa Ca ba ła uczest ni czy ła w spo tka niu Eu ro pej skiej Gru py In spek cyj -
nej (EEP) ds. za mknię te go uży cia i za mie rzo ne go uwol nie nia or ga ni -
zmów ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa nych. Od by ło się ono 14 i 15 ma ja w Ta -
trzań skiej Po lian ce nie da le ko Po pra du. Gru pa EEP to nie for mal ne fo -
rum słu żą ce wy mia nie in for ma cji po mię dzy in spek to ra mi z wła ści wych
or ga nów kon tro l nych ds. GMO w Eu ro pie. W spo tka niu na Sło wa cji
uczest ni czy li przed sta wi cie le: Au strii, Cy pru, Czech, Da nii, Fin lan dii,
Ho lan dii, Ir lan dii, Li twy, Nie miec, Nor we gii, Pol ski, Sło wa cji, Sło we -
nii, Szwaj ca rii i Wiel kiej Bry ta nii. Na pro gram skła da ły się pre zen ta -
cje i dys ku sje do ty czą ce: kon tro li w la bo ra to riach w ce lu wy kry cia za -
nie czysz czeń pa to ge na mi, ba da nia pró bek na sion pod ką tem obec no -
ści ma te ria łu zmo dy fi ko wa ne go ge ne tycz nie, trans gra nicz ne go prze -
miesz cza nia od pa dów GMO, prób po lo wych zwią za nych z upra wą ro -

ślin trans ge nicz nych, li sty kon tro l nej do ty czą cej za mie rzo ne go uwol -
nie nia GMO, wspól nych wi zyt in spek cyj nych i przy szło ści sie ci EEP.
De le ga cja Pań stwo wej In spek cji Pra cy uzy ska ła li stę kon tro l ną dot. za -
mknię te go uży cia GMO w la bo ra to riach, któ ra mo że oka zać się przy -
dat na dla in spek to rów PIP.

Ostra wa Od 12 do 13 ma ja trwa ły ob ra dy ko lej nej edy cji kon fe -
ren cji „Oc cu pa tio nal Sa fe ty and He alth”. Wy da rze nie, po dob nie jak w la -
tach po przed nich, by ło zor ga ni zo wa ne przez miej sco wą po li tech ni kę.
W cza sie dwóch dni kon fe ren cji przed sta wio no bli sko 30 re fe ra tów do -
ty czą cych sze ro ko po ję tej pro ble ma ty ki bez pie czeń stwa pra cy. Ze szcze -
gól nym za in te re so wa niem spo tka ło się wy stą pie nie głów ne go in spek -
to ra cze skiej in spek cji pra cy Ru dol fa Hah na, do ty czą ce wskaź ni ków
wy pad ko wo ści w po szcze gól nych kra jach Unii Eu ro pej skiej. Przed sta -
wi ciel Pań stwo wej In spek cji Pra cy Mi chał Ole siak wy gło sił re fe rat
pt.: „Spo so by ko mu ni ka cji ze spo łe czeń stwem w świe tle wy bra nych
pro gra mów pre wen cyj nych PIP re ali zo wa nych przez Okrę go wy In spek -
to rat Pra cy w Ka to wi cach”. Po za te ma ta mi ty po wo tech nicz ny mi (dot.
za gro żeń zwią za nych z wy stę po wa niem w pro ce sie pra cy oło wiu, dy -
mów) pre le gen ci naj wię cej cza su po świę ci li pro ble ma ty ce oce ny ry -
zy ka za wo do we go oraz me to dom ogra ni cza nia czyn ni ka ludz kie go ja -
ko głów nej przy czy ny wy pad ków przy pra cy.

To ma szów Maz. W Urzę dzie
Mia sta w To ma szo wie Ma zo wiec kim
pod ko niec kwiet nia od był się jed no -
dnio wy tre ning umie jęt no ści ra dze nia
so bie ze stre sem, zor ga ni zo wa ny
przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Ło dzi. Był to pierw szy z cy klu
sied miu warsz ta tów za pla no wa nych
do prze pro wa dze nia w 2009 ro ku
na te re nie wo je wódz twa łódz kie go
w ra mach kam pa nii in spek cyj nej pn.: „Prze ciw dzia ła nie ne ga tyw nym
skut kom prze cią że nia psy chicz ne go i stre su w miej scu pra cy”.
W pierw szym warsz ta cie wzię ło udział 20 pra cow ni ków urzę du miej -
skie go, a po pro wa dził je cer ty fi ko wa ny tre ner umie jęt no ści psy cho lo -
gicz nych. Uczest ni cy szko le nia zo sta li za po zna ni z po ję ciem stre su za -
wo do we go, je go psy cho fi zjo lo gią, me cha ni zma mi dzia ła nia, ob ja wa mi,
a ta kże spo so ba mi prze ciw dzia ła nia stresowi. Za ję cia opar te by ły na ak -
tyw no ści wła snej uczest ni ków i kon cen tro wa ły się na prak tycz nym prze -
tre no wa niu zmia ny wzor ców my śle nia, sku tecz nej ko mu ni ka cji in ter -
per so nal nej, za cho wań aser tyw nych, tech nik re lak sa cyj nych i wy obra -
że nio wych.

Pa ryż Star szy in spek tor pra cy OIP w Po zna niu Ja ro sław Ny zio
uczest ni czył 14 i 15 ma ja w spo tka niu Gru py Współ pra cy Ad mi ni stra -
cyj nej AD CO ds. dy rek ty wy o środ kach ochro ny in dy wi du al nej.
Znacz na część po sie dze nia po świę co na by ła tzw. pa kie to wi to wa ro we -
mu, w tym głów nie roz po rzą dze niu Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy (WE) nr 765 z 9 lip ca 2008 r. usta na wia ją ce go wy ma ga nia w za kre -
sie akre dy ta cji i nad zo ru ryn ku od no szą ce się do wa run ków wpro wa -
dza nia pro duk tów do ob ro tu. No we pra wo daw stwo two rzy sze ro kie po -
dej ście do spraw zwią za nych mię dzy in ny mi z nad zo rem ryn ku, po nad -
to je go ce la mi są: za pew nie nie rów no wa żno ści jed no stek no ty fi ko wa -
nych, po pra wa spój no ści pra wa UE oraz wzmoc nie nie ro li ozna ko wa -
nia CE. Uczest ni cy spo tka nia roz wa ża li prak tycz ne aspek ty wdra ża -
nia pa kie tu to wa ro we go a w szcze gól no ści ta kie kwe stie, jak: ko or dy -
na cja i ko ope ra cja nad zo ru ryn ku po szcze gól nych kra jów człon kow -
skich, utwo rze nie unij ne go sys te mu in for ma tycz ne go, bu dżet dla nad -
zo ru ryn ku umo żli wia ją cy pro wa dze nie ba dań la bo ra to ryj nych oraz za -
pew nie nie szko leń gwa ran tu ją cych wy so ki po ziom in spek to rów nad -
zo ru ryn ku. 

War sza wa W Ła zien kach Kró lew skich 21 ma ja od by ła się ga la
fi na ło wa czwar tej edy cji kon kur su Pol skiej Or ga ni za cji Pra co daw ców
Osób Nie peł no spraw nych „Lo do ła ma cze”. Zgro ma dzi ła wie lu przed -
sta wi cie li świa ta po li ty ki, kul tu ry, me diów i or ga ni za cji po za rzą do wych.
Obec na by ła ma łżon ka pre zy den ta RP Ma ria Ka czyń ska – pa tron ho -
no ro wy kon kur su. Przed się wzię cie ma na ce lu pro pa go wa nie pra co -
daw ców, któ rzy de cy du jąc się na za trud nia nie osób nie peł no spraw nych,

a jed no cze śnie pro wa dząc przy ja zną po li ty kę per so nal ną wo bec
nich, ła mią ba rie ry, wal czą z nie chę cią i chło dem spo łe czeń stwa, dla
któ rych re ha bi li ta cja za wo do wa osób nie peł no spraw nych oraz ko niecz -
ność łą cze nia sfe ry biz ne su ze sfe rą ety ki jest na tu ral na i oczy wi sta.
W skład ka pi tu ły cen tral nej kon kur su wcho dzi szef Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy Ta de usz Jan Za jąc. W ca łej Pol sce do te go rocz nej ry wa li -
za cji o ty tuł Pra co daw cy Wra żli we go Spo łecz nie zgło si ło się bli sko 390
firm i in sty tu cji. W kwiet niu na gro dzo no re gio nal nych zwy cięz -
ców I eta pu kon kur su, wśród któ rych ka pi tu ła cen tral na wy bra ła lau -
re atów głów nej na gro dy – sta tu et ki „Lo do ła ma cza” w kil ku ka te go riach.
Na gro dę „Su per Lo do ła ma cza”, przy zna wa ną „naj lep sze mu z naj lep -
szych”, wrę czy li Ta de usz Jan Za jąc i dr Ja nusz Ko cha now ski, rzecz -
nik praw oby wa tel skich. Otrzy mał ją Urząd Mia sta Po znań.

Kiel ce Od 12 do 15 ma ja od by ły się XV Mię dzy na ro do we Tar gi Bu -
dow nic twa Dro go we go AU TO STRA DA -POL SKA – naj więk sza im pre -
za tar go wa sek to ra dro go wnic twa w Pol sce i jed na z naj więk szych na na -
szym kon ty nen cie. Ho no ro wy pa tro nat nad te go rocz ną edy cją tar gów
spra wo wał ta kże głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc. Wzię -
ło w niej udział bli sko 800 wy staw ców z 25 państw Eu ro py, Azji i Ame -

ry ki Pół noc nej. Jak co ro ku tar gom to wa rzy szył bo ga ty pro gram im -
prez to wa rzy szą cych, w tym kon fe ren cji na uko wo -tech nicz nych, se mi -
na riów i pre zen ta cji ró żnych firm. Im pre zę od wie dzi li rów nież in spek -
to rzy pra cy z ca łej Pol ski, ko or dy nu ją cy dzia ła nia nad zor czo -pre wen -
cyj ne w bu dow nic twie. Pań stwo wa In spek cja Pra cy zor ga ni zo wa ła trze -
cie go dnia tar gów – 14 ma ja – kon fe ren cję pod ha słem: „Bez pie czeń -
stwo pra cy w bu dow nic twie – no we wy zwa nia”. Wy stą pie nie głów ne -
go in spek to ra pra cy Ta de usza Ja na Za ją ca do ty czy ło prze strze ga nia
prze pi sów bhp przy bu do wie i re mon cie dróg oraz au to strad. Pre zen -
ta cję na te mat środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej za bez pie -

cza ją cych pra cow ni ka przed upad kiem z wy so ko ści przed sta wi ła uczest -
ni kom kon fe ren cji Mał go rza ta Sło wiń ska, in spek tor pra cy OIP Po -
znań. Kie lec ki in spek to rat PIP zor ga ni zo wał na te re nie tar gów punkt
in for ma cyj ny, w któ rym mo żna by ło otrzy mać wy daw nic twa edu ka cyj -
no -pro mo cyj ne PIP oraz za się gnąć po ra dy w za kre sie bez pie czeń stwa,
hi gie ny, a ta kże praw nej ochro ny pra cy.

War sza wa Spraw na przed się bior czość, bu do wa nie sta bil nej po -
zy cji fir my na ryn ku za le żą nie tyl ko od osią ga ne go do raź nie zy sku,
ale ta kże od te go, na ile pra co daw ca po tra fi za pew nić swo im pra cow -
ni kom bez piecz ne i go dzi we wa run ki pra cy. Mó wił o tym dr Ma rian
Li wo, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy, w cza sie kon fe ren cji „Za -
kład pra cy wspól nym do brem”. Zor ga ni zo wał ją Okrę go wy In spek to -
rat Pra cy wspól nie z part ne ra mi spo łecz ny mi PIP 29 ma ja w sie dzi -
bie Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go w War sza wie. Pod czas spo -
tka nia pod kre ślo no m. in., że wła śnie te raz, w okre sie de ko niunk tu -
ry go spo dar czej, szcze gól nej wa gi na bie ra dia log mię dzy pra co daw ca -

mi, pra co bior ca mi i przed sta wi cie la mi stro ny rzą do wej, bo tyl ko on
mo że do pro wa dzić w kon se kwen cji do ura to wa nia za kła dów przed upad -
kiem i uchro nie nia miejsc pra cy przed li kwi da cją. Trze cia już edy cja
kon fe ren cji od by ła się pod pa tro na tem wo je wo dy ma zo wiec kie go Jac -
ka Ko złow skie go oraz me tro po li ty war szaw skie go abp. Ka zi mie rza
Ny cza. W spo tka niu uczest ni czy li: 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 GIP, Ja nusz Nie dziół ka – okrę go wy in spek tor pra cy w War sza -
wie z za stęp cą Da riu szem Miń kow skim. Obec na by ła eu ro de pu to -
wa na Ewa To ma szew ska. 

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Głów ny in spek tor pra cy po dzię ko wał
part ne rom i so jusz ni kom in spek cji za efek -
tyw ne współ dzia ła nie w ro ku spra woz daw -
czym w dzie dzi nie za pew nia nia pra wo rząd -
no ści w sto sun kach pra cy, a ta kże pra cow -
ni kom PIP, zwłasz cza in spek to rom pra cy,
za trud i za an ga żo wa nie w wy peł nia niu ich
usta wo wej mi sji.

W opi nii 
uczest ni ków dys ku sji

W trak cie dys ku sji człon ko wie Ra dy
Ochro ny Pra cy wska zy wa li na bo gac two za -
war te go w spra woz da niu ma te ria łu, świad -
czą ce go o ogro mie pra cy in spek to rów PIP
w ro ku spra woz daw czym, skła da li po dzię ko -
wa nia za pod ję ty wy si łek, gra tu lo wa li przed -
ło żo ne go opra co wa nia. Dzie li li się rów nież
uwa ga mi i za strze że nia mi, a ta kże zgła sza -
li su ge stie na te mat nie któ rych za pi sów roz -
pa try wa ne go ma te ria łu.

Ta de usz Szy ma nek zwró cił uwa gę, że
w po rów na niu z ro kiem po przed nim ob ni ży -

ła się licz ba skon tro lo wa nych przed się bior -
ców. Za sta no wi ła go ta kże spo ra licz ba po -
now nie prze pro wa dzo nych kon tro li w kon tek -
ście zgod no ści z usta wą o swo bo dzie dzia łal -
no ści go spo dar czej, do pusz cza ją cą po wtór -
ną kon tro lę tyl ko w wy ni ku ra żą ce go na ru -
sze nia prze pi sów pra wa. Miał za strze że nia
do czy tel no ści nie któ rych da nych sta ty -
stycz nych po da nych w spra woz da niu; z nie -
po ko jem od no to wał wzro sto wą ten den cję wy -
kro czeń prze ciw ko pra wom pra cow ni ka po -
peł nia nych przez pra co daw ców. Zda niem Ta -
de usza Szy man ka, w nie ko rzyst nym świe tle
sta wia in spek cję pra cy ma ło po stę po wań wsz -
czę tych przez pro ku ra tu rę w sto sun ku
do sto sun ko wo du żej licz by skie ro wa nych

do niej przez in spek to rów pra cy za wia do mień
o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa.

Po seł Sta ni sław Szwed za ak cen to wał wy -
so ki od se tek nie wy pła ca nia wy na gro dzeń ze
sto sun ku pra cy. Smut ne, po wie dział, że
„po raz ko lej ny po wra ca my do sy tu acji, któ -
ra wy da wa ła się już być po za na mi”. Sta wia -
jąc py ta nie, czy wpro wa dzo ne zmia ną usta -
wy o PIP za ostrze nie kar przy nio sło lep sze
efek ty, stwier dził, że śred nia grzyw na na kła -
da na przez są dy w wy so ko ści 1882 zł nie jest
znacz ną do le gli wo ścią. Za sta na wia jąc się, jak
po pra wić sku tecz ność od dzia ły wa nia na pra -
co daw ców ła mią cych pra wo, po seł po zy tyw -
nie oce nił kon cep cję po dej mo wa nia przez in -
spek cję pra cy zma so wa nych kon tro li, któ ra
spraw dzi ła się przy oka zji spraw dza nia sta -
nu prze strze ga nia praw pra cow ni czych w pla -
ców kach han dlo wych. Opo wie dział się za kon -
ty nu owa niem kam pa nii in for ma cyj nych i pro -
gra mów pre wen cyj nych, pro pa go wa niem
do brych prak tyk, wska zał na po trze bę lep -
sze go do tar cia do pra co daw ców za po śred -
nic twem me diów i uświa da mia nia im, jak wiel -

kie kosz ty po no si pań stwo, a co za tym idzie
wszy scy oby wa te le w wy ni ku wy pad ków
przy pra cy.

Prof. Da nu ta Ko ra dec ka, za stęp ca prze -
wod ni czą ce go ROP, uwy pu kli ła zwłasz cza pro -
blem zró żni co wa nej skład ki ubez pie cze nio -
wej, a ści ślej na ło żo ne go na in spek to rów pra -
cy ar ty ku łem 35 usta wy o ubez pie cze niu spo -
łecz nym z ty tu łu wy pad ków przy pra cy i cho -
rób za wo do wych obo wiąz ku spraw dza nia
po praw no ści in for ma cji ZUS IWA – skła da -
nych do ZUS przez płat ni ków skła dek – za -
wie ra ją cych da ne do usta le nia skład ki
na ubez pie cze nie wy pad ko we. W spra woz da -
niu z dzia łal no ści PIP w 2008 r. roz wa ża się
bo wiem za sad ność te go za pi su. Naj wa żniej -

sza prze słan ka ta kiej oce ny to udo ku men to -
wa ny wy ni ka mi kon tro li in spek to rów pra cy
bar dzo ni ski i usta bi li zo wa ny po ziom nie pra -
wi dło wo ści do ty czą cych spo rzą dza nych przez
pra co daw ców in for ma cji ZUS IWA. Pro ce du -
ra spraw dza nia tych in for ma cji i usta la nia da -
nych od po wia da ją cych sta no wi fak tycz ne mu,
do ku men to wa nia wy ni ków kon tro li oraz po -
wia da mia nie jed no stek ZUS o stwier dzo nych
nie pra wi dło wo ściach, wy ma ga od in spek to -
rów PIP du że go na kła du pra cy i wpły wa
na wy dłu że nie cza su trwa nia czyn no ści kon -
tro l nych. Po nad to, w po wszech nej opi nii in -
spek to rów pra cy, funk cjo nu ją cy w kra ju sys -
tem zró żni co wa nej skład ki na ubez pie cze nie
wy pad ko we nie skła nia pra co daw ców do po -
dej mo wa nia dzia łań na rzecz za po bie ga nia wy -
pad kom przy pra cy. W związ ku z tym w spra -
woz da niu pro po nu je się roz wa że nie wpro wa -
dze nia zmia ny do usta wy o ubez pie cze niu
spo łecz nym z ty tu łu wy pad ków przy pra cy
i cho rób za wo do wych, po przez uchy le nie
w ca ło ści art. 35 lub zmia nę je go brzmie nia,
po le ga ją cą na zo bo wią za niu in spek to rów
pra cy do prze pro wa dza nia kon tro li po praw -
no ści da nych za war tych w in for ma cji ZUS
IWA – tyl ko na wnio sek ZUS, w związ ku
z pro wa dzo nym w tym za kre sie po stę po wa -

niem wy ja śnia ją cym. Prof. Da nu ta Ko ra dec -
ka nie zgo dzi ła się z tą su ge stią, ar gu men -
tu jąc, że mó wie nie iż nie spraw dza się to roz -
wią za nie jest przed wcze sne, na le ży na to miast
je do sko na lić po przez ewen tu al ne do pre cy -
zo wa nie ro li in spek cji pra cy. Wi ce prze wod -
ni czą ca ROP po ru szy ła ta kże pro blem wy so -
kie go po zio mu nie pra wi dło wo ści w ana li zo -
wa niu przy czyn wy pad ków, co ma ne ga tyw -
ny wpływ na pla no wa nie dzia łań pre wen cyj -
nych. Pod kre śli ła ko niecz ność po pra wy te go
sta nu. Od nio sła się rów nież do nie pra wi dło -
wo pro wa dzo nej w wie lu za kła dach, czę sto
wręcz fik cyj nej oce ny ry zy ka. Nie rzad ko jest
ona for mal nie ro bio na po przez wpi na nie go -
to wych kart oce ny prze dru ko wy wa nych z po -
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rad ni ków. Tym cza sem – jak wska za ła prof.
Da nu ta Ko ra dec ka – ca ły sens oce ny spro -
wa dza się do te go, iż po win na być prze pro -
wa dza na ja ko chwi la re flek sji nad wa run ka -
mi pra cy w kon kret nym za kła dzie. Pra cow -
nik po wi nien sam uczest ni czyć w pro ce sie
oce ny ry zy ka, wte dy bę dzie ona mia ła dla nie -
go istot ną war tość.

Dr Eu ge nia Gie niecz ko mó wi ła o wpły -
wie PIP na two rze nie pra wa pra cy zbyt
skrom nie – jej zda niem – wy eks po no wa nym
w spra woz da niu. War to by, w opi nii mów czy -
ni, pod kre ślić w nim, że głów ny in spek tor pra -
cy ma swo je go przed sta wi cie la w ze spo le ro -
bo czym Ko mi sji Trój stron nej. Po przez to
na bie żą co ko rzy sta z mo żli wo ści wy ra że nia
swo je go sta no wi ska i ma wpływ na two rze nie
pra wa. Po nad to ka żdy wła ści wie pro jekt rzą -
do wy w za kre sie bhp i – sze rzej – pra wa pra -
cy, przy naj mniej ten, któ ry po wsta je u mi ni -
stra pra cy, jest kie ro wa ny do opi nio wa nia
przez PIP nie za le żnie od udzia łu jej re pre zen -
tan ta w Ko mi sji Trój stron nej. Jak pod kre śli -

ła przed sta wi ciel ka Mi ni ster stwa Pra cy i Po -
li ty ki Spo łecz nej, uwa gi in spek cji pra cy są
w więk szo ści uwzględ nia ne.

Za stęp ca prze wod ni czą ce go ROP Zbi -
gniew Żu rek zwró cił uwa gę na zbyt ma łą ró -
żni cę, bio rąc pod uwa gę ucią żli wość ka ry i dro -
gę jej na kła da nia, po mię dzy śred nią wy so ko -
ścią man da tu na ło żo ne go w ro ku spra woz daw -
czym przez in spek to ra pra cy i śred nią wy so -
ko ścią grzyw ny orze czo nej przez sąd: 1230 zł
i 1882 zł. W je go opi nii, ta pro por cja po win -
na być więk sza. Mó wił rów nież o umo wach cy -
wil no praw nych, po le mi zu jąc z obie go wym mi -
tem o zbyt niej po wszech no ści i na gan no ści ich
sto so wa nia w świe tle praw ne go obo wiąz ku na -
wią zy wa nia sto sun ku pra cy. Sam fakt ist nie -
nia umów cy wil no praw nych, w opi nii mów cy,
nie jest ni czym złym, do brze że ist nie ją i do -
pó ki nie są za wie ra ne pod przy mu sem, do pó -
ki są za wie ra ne na za sa dzie do bro wol no ści
stron, a za wsze to do mnie ma nie do bro wol no -
ści stron trze ba mieć na uwadze, na le ży je uwa -
żać za zja wi sko po zy tyw ne, uela stycz nia ją ce

sto sun ki pra cy. Zbi gniew Żu rek od niósł się
rów nież do po ru szo ne go przez głów ne go in -
spek to ra pra cy przy oka zji pre zen ta cji spra -
woz da nia pro ble mu z prze pi sa mi pra wa pra -
cy: że są skom pli ko wa ne, ro dzą trud no ści in -
ter pre ta cyj ne, itd. Pro blem ten na gmin nie jest
bo wiem zgła sza ny przez przed się bior ców,
przy naj mniej z Bu si ness Cen tre Club i oni bar -
dziej ska rżą się na nie jed no znacz ność prze -
pi sów niż na ich su ro wość. Stąd słusz ne są
wnio ski i po stu la ty zmie rza ją ce do prze bu do -
wy wa nia pra wa w kie run ku je go jed no znacz -
no ści i uprosz cze nia.

Po seł Ali cja Ole chow ska m.in. pod kre -
śli ła po trze bę szer sze go na gła śnia nia pro ble -
ma ty ki ochro ny pra cy w me diach, zwłasz cza
te le wi zji i ra diu. 

Ob ra dom, z udzia łem za stęp ców głów ne -
go in spek to ra pra cy: dr. Ma ria na Li wo i An -
ny Tom czyk oraz gru py bli skich współ pra -
cow ni ków, prze wod ni czy ła po seł Iza be la Ka -
ta rzy na Mrzy głoc ka.

Do nat Du czyń ski

Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu 17 mar ca 2009 r. za po zna ła się
z in for ma cja mi do ty czą cy mi sta nu sto so wa nia przez pra cow ni ków środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej, ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro ble mów
zwią za nych z sys te mem oce ny zgod no ści tych środ ków z za sad ni czy mi wy -
ma ga nia mi bez pie czeń stwa oraz naj now szych osią gnięć na uki i tech ni ki
w za kre sie roz wo ju ich in no wa cyj nych roz wią zań. Ma te ria ły zo sta ły przy -
go to wa ne i przed sta wio ne przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy oraz Cen -
tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy.

Ra da po zy tyw nie oce ni ła dzia ła nia po dej mo wa ne w za kre sie roz wo ju
in no wa cyj nych roz wią zań tech no lo gicz nie za awan so wa nych środ ków
ochro ny in dy wi du al nej. Pod kre ślo no ko niecz ność szcze gól nej dba ło ści
o ochro nę praw au tor skich w od nie sie niu do re zul ta tów prac ba daw czych
i roz wo jo wych pro wa dzo nych w tym za kre sie, a ta kże upo wszech nia nie
wśród użyt kow ni ków wie dzy o kra jo wych wy ro bach i pro du cen tach. 

Ra da zwra ca uwa gę, że sto so wa nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej na -
dal jest w Pol sce trak to wa ne ja ko pod sta wo we roz wią za nie ochro ny pra cow -
ni ka przed czyn ni ka mi nie bez piecz ny mi lub szko dli wy mi. Nie jest to pra -
wi dło we po dej ście, gdyż naj wa żniej sza w pre wen cji jest li kwi da cja za gro -
żeń u źró dła ich po wsta wa nia. Tym cza sem w la tach 2005-2007 sto so wa nie
środ ków ochro ny in dy wi du al nej kształ to wa ło się na po zio mie 50% w od nie -
sie niu do wszyst kich środ ków uży wa nych w ce lu wy eli mi no wa nia al bo ogra -
ni cze nia ry zy ka. Jed no cze śnie głów ny mi przy czy na mi wy pad ków przy pra -
cy w la tach 2005 i 2006 by ło nie eg ze kwo wa nie przez pra co daw cę sto so wa -
nia przez pra cow ni ków środ ków ochro ny in dy wi du al nej, lub brak tych środ -
ków na wy po sa że niu sta no wisk pra cy al bo ich nie pra wi dło wy do bór.

Jed nym z po wo dów nie sto so wa nia przez pra cow ni ków środ ków ochro -
ny in dy wi du al nej mo że być ich nie do pa so wa nie do wa run ków pa nu ją cych
na sta no wi skach pra cy oraz wy bór z ofer ty ryn ko wej wy ro bów o ni skich
ce nach, ale złej ja ko ści. Przy czyn te go sta nu mo żna po szu ki wać z jed nej
stro ny w nie rze tel no ści pro du cen tów środ ków ochro ny in dy wi du al nej i ich
dys try bu to rów, a z dru giej stro ny mo że to wy ni kać z nie rze tel no ści prze -
pro wa dza nych ba dań i oce ny tych wy ro bów przez nie któ re jed nost ki no -
ty fi ko wa ne. 

Jed nym z istot nych pro ble mów nie pra wi dło wo ści w kra jo wym sys te -
mie oce ny zgod no ści jest wy stę pu ją ca w Pol sce prak ty ka tzw. po dwój nej
cer ty fi ka cji wy ro bów po le ga ją ca na wpro wa dze niu w nie któ rych sek to rach
obo wiąz ku uzy ski wa nia do dat ko wych świa dectw do pusz cze nia do sto so -
wa nia na wy ro by ob ję te obo wiąz kiem cer ty fi ka cji zgod no ści z wy ma ga -
nia mi dy rek tyw UE. Pro wa dzi to do nie uza sad nio nych do dat ko wych kosz -
tów po no szo nych przez pro du cen tów tych wy ro bów, a ta kże jest sprzecz -
ne z za sa da mi eu ro pej skie go sys te mu oce ny zgod no ści, któ rych głów nym
ce lem jest zno sze nie ba rier tech nicz nych w han dlu.

Za nie po ko ją ce uzna je Ra da wy ni ki kon tro li środ ków ochro ny in dy wi -
du al nej re ali zo wa nej w ra mach kra jo we go sys te mu nad zo ru ryn ku. W la -
tach 2006-2008 Pań stwo wa In spek cja Pra cy ob ję ła kon tro lą 1651 środ ków
ochro ny in dy wi du al nej. Za strze że nia wzbu dzi ło 406 wy ro bów, co sta no -
wi ok. 25 % ogó łu wy ro bów skon tro lo wa nych. Wy ni ki kon tro li wska zu ją,
że naj wię cej nie pra wi dło wo ści do ty czy ło środ ków ochro ny rąk i nóg oraz
odzie ży ochron nej (naj czę ściej spro wa dza nych z Azji). Ujaw nio ne w trak -
cie kon tro li nie pra wi dło wo ści do ty czy ły głów nie nie speł nie nia za sad ni czych
wy ma gań bez pie czeń stwa.

W związ ku z po wy ższym Ra da Ochro ny Pra cy uwa ża za nie zbęd ne pod -
ję cie in ten syw nych dzia łań w ce lu po pra wy ist nie ją cej sy tu acji, w szcze -
gól no ści do ty czą cych:

• wzmoc nie nia sys te mu nad zo ru środ ków ochro ny in dy wi du al nej po -
przez zwięk sze nie, ade kwat nie do licz by wpro wa dzo nych na ry nek środ -
ków da ne go ty pu, lo so we go ich po bie ra nia przez Pań stwo wą In spek cję
Pra cy, Wy ższy Urząd Gór ni czy i In spek cję Han dlo wą dzia ła ją cą w imie -
niu Pre ze sa Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów, ce lem oce ny
w akre dy to wa nych la bo ra to riach jed no stek no ty fi ko wa nych ich zgod no -
ści z za sad ni czy mi wy ma ga nia mi bez pie czeń stwa i er go no mii,

• wpro wa dze nia me cha ni zmu we ry fi ka cji po zio mu kom pe ten cji kra -
jo wych jed no stek no ty fi ko wa nych,

• wy eli mi no wa nia nie uza sad nio ne go po wta rza nia pro ce dur oce ny zgod -
no ści środ ków ochro ny in dy wi du al nej wpro wa dza nych na ry nek kra jo wy.
Z za kre su wy ro bów pod le ga ją cych obo wiąz ko wi uzy ska nia „do pusz cze nia
do użyt ko wa nia” po win ny być wy łą czo ne wszyst kie ro dza je środ ków ochro -
ny in dy wi du al nej ka te go rii II i III, pod le ga ją ce oce nie zgod no ści w ob sza -
rze dy rek ty wy 89/686/EWG (w szcze gól no ści wy ma ga na jest zmia na w od -
po wied nich prze pi sach praw nych, przede wszyst kim usta wy o ochro nie
prze ciw po ża ro wej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351, z późn. zm.),

• pro wa dze nia in ten syw nych prac ba daw czych we współ pra cy z kra -
jo wy mi i mię dzy na ro do wy mi pro du cen ta mi nad in no wa cyj ny mi roz wią za -
nia mi środ ków ochro ny in dy wi du al nej, wie lo funk cyj ny mi i za pew nia ją cy -
mi bez pie czeń stwo oraz er go no mię użyt ko wa nia,

• or ga ni zo wa nia szko leń i kam pa nii in for ma cyj nych w ce lu uświa do -
mie nia pra co daw com i pra cow ni kom po trze by sto so wa nia wła ści wie do -
bra nych i sku tecz nych środ ków ochro ny in dy wi du al nej, a ta kże prze ka -
zy wa nia in for ma cji o naj now szych za awan so wa nych tech no lo gicz nie roz -
wią za niach tych środ ków. 

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

War sza wa, 28 kwiet nia 2009 r.

STA NO WI SKO RA DY OCHRO NY PRA CY
w spra wie oce ny sku tecz no ści sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej na tle naj now szych osią gnięć

na uki i tech ni ki w tym za kre sie 

Spra woz da nie z dzia łal no ści in spek cji w 2008 r.
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– Ćwierć wie ku te mu, kie dy w bu dow nic -
twie pra co wa ło dwa ra zy wię cej za trud nio -
nych, by ło mniej wy pad ków śmier tel nych niż
obec nie – ta kie nie po ko ją ce zda nie wy gło sił
Ry szard Ro dzoch, przy stę pu jąc do przed -
sta wie nia „Pro po zy cji zmian zmie rza ją cych
do po pra wy sku tecz no ści w eli mi na cji źró deł
za gro żeń wy pad ko wych w bu dow nic twie”.

Wy pra co wa niu mo de lu wspól nych dzia łań
w tej spra wie po świę co ne by ło po sie dze nie
Ra dy ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic -
twie przy Głów nym In spek to rze Pra cy, któ -
re od by ło się 26 ma ja br. w sie dzi bie Związ -
ku Za wo do we go „Bu dow la nych” w War sza -
wie. Prze wod ni czył mu prof. Mi chał Boł -
tryk, a go spo da rzem spo tka nia był wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy, a za ra zem prze wod ni czą -
cy Związ ku Za wo do we go Bu dow la ni, Zbi -
gniew Ja now ski. Obok Ta de usza Ja -
na Za ją ca – głów ne go in spek to ra pra cy,
udział wzię li: Te re sa Ca ba ła – dy rek tor De -
par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP, Krzysz -
tof Ko wa lik – dy rek tor De par ta men tu Pre -
wen cji i Pro mo cji GIP, Zdzi sła wa Ro dak
z Mi ni ster stwa In fra struk tu ry re pre zen tu ją -
ca mi ni stra Ce za re go Gra bar czy ka, prof. Zbi -
gniew Gra bow ski – pre zes Pol skiej Izby In -
ży nie rów Bu dow nic twa, Ka rol He in rich
– pre zes Za rzą du Pol skiej Izby Kon struk cji
Sta lo wych, Ja nusz Nie dziół ka – okrę go wy
in spek tor pra cy w War sza wie, Jó zef Skor -
łu tow ski – czło nek Ra dy Ochro ny Pra cy
i wie lu in nych. Nie za bra kło przed sta wi cie -
li pra co daw ców, pre ze sów du żych firm bu -
dow la nych i prze wod ni czą cych okrę go wych
struk tur Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni”
z ca łej Pol ski.

O tym trze ba 
gło śno mó wić

Już na sa mym po cząt ku spo tka nia wró ci -
ła spra wa zor ga ni zo wa nia par la men tar nej de -
ba ty na te mat bez pie czeń stwa i wa run ków
pra cy w Pol sce. Jak po in for mo wał prze wod -
ni czą cy Zbi gniew Ja now ski przy chyl ny tej ini -
cja ty wie jest Mar sza łek Sej mu Bro ni sław
Ko mo row ski.

Na wią zu jąc do tej in for ma cji głów ny in -
spek tor pra cy, Ta de usz Jan Za jąc stwier dził,
że: „de ba ta w par la men cie o bez pie czeń stwie
mu si się od być, dla te go, że bez sy gna łu z par -
la men tu do spo łe czeń stwa, jak wa żna jest
ochro na pra cy bę dzie nam du żo trud niej dzia -
łać. Wiel kim pro ble mem jest dla nas zmia -

na men tal no ści, na sta wie nia pra co daw ców
i pra cow ni ków do za gad nień bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy”.

Jak wa żny jest to te mat uzmy sło wi ło
wszyst kim wy stą pie nie Te re sy Ca ba ły, dy rek -
tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP.
„Od 2006 ro ku od no to wu je się po stę pu ją cy
wzrost licz by po szko do wa nych w wy pad -
kach przy pra cy w bu dow nic twie. Szcze gól -
nie nie po ko ją cym zja wi skiem był wzrost
licz by ofiar śmier tel nych – z 92 osób w ro -
ku 2007 do 122 osób w ro ku 2008. Rów no -
cze śnie zmniej szy ła się licz ba po szko do wa -
nych, któ rzy do zna li cię żkich uszko dzeń
cia ła. By ło ich o 42 mniej w po rów na niu
do 2007 ro ku. Na pod sta wie ob ser wa cji PIP,
jak i in for ma cji uzy ska nych od pra co daw ców
usta lo no, że ma to zwią zek z du żym od pły -
wem, z ryn ku pra cy w Pol sce, pra cow ni ków
le piej wy szko lo nych i po sia da ją cych wy ro bio -
ne na wy ki bez piecz nych za cho wań w pra cy.
Wy emi gro wa li oni za gra ni cę w po szu ki wa -
niu le piej płat ne go za ję cia (…).

Kon se kwen cją cią głych zmian w za trud -
nie niu pra cow ni ków jest znacz na licz ba wy -
pad ków z udzia łem osób o sta żu pra cy nie
prze kra cza ją cym 1 ro ku u da ne go pra co daw -
cy. Chciał abym rów nież wspo mnieć, że pra -
co daw cy nie po świę ca ją zbyt wie le uwa gi pra -
cow ni kom no wym lub mło dym roz po czy na -
ją cym pra ce w za kła dzie. W ostat nich la tach
po szko do wa ni o ta kim sta żu pra cy sta no wi -
li oko ło po ło wy wszyst kich po szko do wa -
nych w wy pad kach w bu dow nic twie”.

Sa mi nie zro bi my nic

Przed sta wio ne na spo tka niu „Pro po zy cje
roz wią zań zmie rza ją cych do po pra wy sku -
tecz no ści w eli mi na cji źró deł za gro żeń wy -
pad ko wych w bu dow nic twie” opra co wa ne
przez przed sta wi cie li Związ ku Za wo do we -
go „Bu dow la ni” oraz człon ków Ra dy spo tka -
ły się z ży wą re ak cją. Już na go rą co po ja wi -
ły się pierw sze gło sy za rów no ak cep ta cji, jak
i kry ty ki.

Ży wa dys ku sja pod ję ta w trak cie ob rad już
ob ra zu je, jak wa żny i trud ny jest to pro blem.
Za rów no człon ko wie Ra dy, jak i za pro sze ni
go ście prze rzu ca li się ar gu men ta mi, któ re,
ich zda niem, ma ją wpływ na nie po ko ją cy stan
na pol skich bu do wach. Ja ko je den z naj wa -
żniej szych po ja wił się pro blem ma łych i śred -
nich przed się biorstw, któ re sku tecz nie kon -
ku ru ją w prze tar gach z du ży mi, wy spe cja li -

zo wa ny mi fir ma mi bu dow la ny mi. Ich mo ne -
tą prze tar go wą jest za zwy czaj ni ska ce na,
a tzw. cię cie kosz tów, zda niem ze bra nych, od -
by wa się naj czę ściej po przez dra stycz ne
ogra ni cze nie wy dat ków skie ro wa nych na bez -
pie czeń stwo i hi gie nę pra cy.

In nym wa żnym pro ble mem sy gna li zo wa -
nym przez obec nych na spo tka niu jest spo -
sób za wie ra nia umów mie dzy głów nym in -
we sto rem a wy ko naw cą. Zbyt czę sto, ich zda -
niem, wszyst kie obo wiąz ki wy ni ka ją ce
z prze pi sów BHP są prze rzu ca ne na mniej -
sze pod mio ty, pod czas gdy in we stor „umy -
wa rę ce”.

Po ja wi ła się rów nież pro po zy cja stwo rze -
nia i opu bli ko wa nia w in ter ne cie „czar nej li -
sty” przed się bior ców na gmin nie i ra żą co na -
ru sza ją cych prze pi sy bez pie czeń stwa. Do roz -
wa że nia zo sta ła kwe stia, ja kie sank cje do tknę -
ły by fir my na niej fi gu ru ją ce.

Krót ko pod su mo wu jąc dys ku sję do ty czą -
cą mo żli wo ści wpły wu na zmia nę po strze ga -
nia pro ble mu bez pie czeń stwa pra cy, głów ny
in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc po wie -
dział: – Po win ni śmy być głów nym ani ma to -
rem nie sie nia idei bez piecz nej pra cy. Te go
się od Pań stwo wej In spek cji Pra cy ocze ku -
je! Ale my nie mo że my być wszę dzie. Dla te -
go mu si my za sta no wić się, jak za chę cić
oby wa te la, aby zgło sił do nas do strze żo ne
przez sie bie nie pra wi dło wo ści na ja kiejś
bu do wie. A two rząc pe wien sys tem po dej mo -
wa nia dzia łań, po win ni śmy w nim ująć ta kże
po li cję i słu żby miej skie ze stra żą miej ską.

Wszy scy zgo dzi li się, że aby szcze gó ło wo
usto sun ko wać się do wszyst kich za war tych
propozycji, po trze ba cza su. Te mat po wró ci
więc na ko lej nym spo tka niu Ra dy ds. Bez pie -
czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie przy Głów -
nym In spek to rze Pra cy.

Nie wszę dzie jest źle

W okrę gu war szaw skim, z ini cja ty wy
okrę go we go in spek to ra pra cy, te sto wa ny
jest no wy mo del współ pra cy z in we sto rem.
Od by wa się to na jed nym z naj więk szych w tej
chwi li pla ców bu do wy w Eu ro pie. Mo wa
o cen tral nej oczysz czal ni ście ków „Czaj ka”.
Tam, na prze strzen ni obej mu ją cej 60 ha pra -
cu je oko ło 1 000 pra cow ni ków.

Na proś bę kie row nic twa bu do wy in spek -
cja pra cy do star czy ła sto sow ne ma te ria ły. Wy -
zna czo ny zo stał in spek tor pra cy z przy go to -
wa niem bu dow la nym, któ ry prak tycz nie peł -
ni funk cję do rad cy kie row ni ka bu do wy. Po 4
mie sią cach bu do wa sta ła się mo de lem, któ -
ry – jak twier dzą fa chow cy – mo żna na śla do -
wać. Obec nie wszyst kie dzia ła nia, któ re wy -
ni ka ją z prze pi sów pra wa bu dow la ne go,
z prze pi sów wy ko naw czych, są na bie żą co re -
ali zo wa ne.

A więc jed nak mo żna.

Je rzy Wla zło

Jed no dnio wi 
pra cow ni cy

W to ku kon tro li w za kła dzie sto lar skim
w Jor da no wie in spek to rzy pra cy OIP w Kra -
ko wie wy le gi ty mo wa li 11 osób. Ze zło żo nych
przez nie oświad czeń wy ni ka ło, że wszy scy
pra cu ją pierw szy dzień. Nie któ rzy oświad czy -
li, że wy ko nu ją pra cę „na ra zie bez umo wy”,
część stwier dzi ła, że pra cu je na pod sta wie
umo wy o dzie ło (przed się bior ca w re zul ta cie
oka zał umo wy o dzie ło za war te z wszyst ki -
mi ww. oso ba mi). W to ku dal szych czyn no -
ści, w tym na pod sta wie prze słu cha nia
świad ków, usta lo no, że wska za ne umo wy
o dzie ło ma ją cha rak ter umów o pra cę.

Po nad to, z in for ma cji uzy ska nych z po wia -
to we go urzę du pra cy wy ni ka ło, że 6 osób by -
ło za re je stro wa nych ja ko bez ro bot ne z pra -
wem do za sił ku. Już pierw sze go dnia kon tro -
li wy stą pi ły one o wy kre śle nie z re je stru bez -
ro bot nych.

Przed się bior ca otrzy mał wy stą pie nie
z wnio skiem o po twier dze nie wszyst kim oso -
bom na pi śmie wa run ków za war tych umów
o pra cę oraz o za nie cha nie za wie ra nia umów
o dzie ło w wa run kach, gdy po win na obo wią -
zy wać umo wa o pra cę. Wła ści ciel za kła du zo -
stał uka ra ny man da tem.

Ne pal czy cy 
po za Ma zow szem

W kwiet niu br. Sąd Re jo no wy w Ostró dzie
orzekł pra wo moc ne wy ro ki wo bec 10 oby wa -
te li Ne pa lu, któ rzy pra co wa li nie le gal nie
na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej.
Spra wa roz po czę ła się od kon tro li w ostródz -
kiej fir mie, gdzie in spek tor pra cy udał się
wspól nie z funk cjo na riu sza mi War miń sko -Ma -
zur skie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej. Oka -
za ło się, że pra co daw ca za trud niał 10 oby wa -
te li Ne pa lu, któ rzy nie po sia da li ze zwo leń
na pra cę wy da nych przez wo je wo dę wła ści -
we go dla sie dzi by pra co daw cy (czy li war miń -

sko -ma zur skie go). Cu dzo ziem cy przed sta wi -
li je dy nie przy rze cze nia wy da nia ze zwo leń wy -
da ne przez Wo je wo dę Ma zo wiec kie go.

Bez skła dek, bez wy płat

Pod czas kon tro li w jed nym z przed się -
biorstw w Ust ce stwier dzo no: 

– za le ga nie z opła ce niem skła dek od wy -
na gro dzeń (m. in. na ZUS), któ rych za kład
nie prze ka zy wał od wie lu mie się cy;

– nie wy pła ce nie 207 pra cow ni kom peł -
nych kwot na le żno ści, w tym wy na gro dzeń
za pra cę, za lu ty 2009 r. – na su mę
225 758, 30 zł brut to.

W wy ni ku stwier dzo nych nie pra wi dło wo -
ści in spek tor pra cy wy dał 2 na ka zy płat ni cze
oraz skie ro wał do pra co daw cy wy stą pie nie
za wie ra ją ce 6 wnio sków. Po nad to do Pro ku -
ra tu ry Re jo no wej w Słup sku zo sta ło skie ro -
wa ne za wia do mie nie o po dej rze niu po peł nie -
nia prze stęp stwa przez oso by re pre zen tu ją -
ce pra co daw cę.

Bia ło ru si ni z War sza wy

W trak cie kon tro li le gal no ści za trud nie nia
na bu do wie w Su wał kach in spek to rom pra -
cy przed sta wio no ze zwo le nia na pra cę dla 23
oby wa te li Bia ło ru si, wy da ne przez wo je wo -
dę ma zo wiec kie go. Ze zwo le nia do ty czy ły
kon kret nych bu dów (pod do kład nie wska za -
ny mi ad re sa mi) re ali zo wa nych na te re nie
War sza wy i tyl ko tam cu dzo ziem cy mie li pra -
wo pra co wać.

Do Są du Re jo no we go w Su wał kach skie ro -
wa no wnio sek o uka ra nie dy rek to ra fir my bia -
ło ru skiej za wy kro cze nie po le ga ją ce na za trud -
nia niu cu dzo ziem ców nie zgod nie z wa run ka -
mi okre ślo ny mi w ze zwo le niach na pra cę.

Chiń skie uchybienia

In spek to rzy pra cy, wraz z funk cjo na riu sza -
mi Stra ży Gra nicz nej, rów no cze śnie prze pro -

wa dzi li czyn no ści kon tro l ne w 2 skle pach
(w Cho rzo wie i By to miu) pro wa dzo nych
przez oby wa te li Chin. Stwier dzo no 17 przy -
pad ków za trud nie nia bez po twier dze nia
na pi śmie za war tych umów o pra cę (w tym
przy pad ki pra cy „na pró bę”) oraz nie zgło sze -
nia za trud nio nych osób do ubez pie cze nia spo -
łecz ne go.

Kon tro la wy ka za ła rów nież m.in. do pusz -
cze nie pra cow ni ków do pra cy bez ak tu al nych
orze czeń le kar skich oraz za świad czeń o ukoń -
cze niu szko leń w dzie dzi nie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy, a ta kże na ru sze nie prze -
pi sów o cza sie pra cy oraz wy na gro dze niach.
Po wy ższe nie pra wi dło wo ści, w oce nie in spek -
to rów pra cy, sta no wi ły pod sta wę do spo rzą -
dze nia za wia do mie nia pro ku ra tu ry o po -
dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa zło śli we -
go lub upo rczy we go na ru sza nia praw pra cow -
ni czych.

Je den 
rów na się osiem

W wy ni ku kon tro li prze pro wa dzo nej
z funk cjo na riu sza mi Stra ży Gra nicz nej
w fir mie w Stu dzie ni cach usta lo no, że
w przed się bior stwie za trud nio nych zo sta ło 8
oby wa te li Ukra iny, z cze go tyl ko w sto sun -
ku do jed ne go ob co kra jow ca pra co daw ca zło -
żył sto sow ne oświad cze nie o za mia rze po -
wie rze nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem co -
wi. Od no śnie po zo sta łych oświad cze nia
o za mia rze po wie rze nia wy ko ny wa nia pra -
cy cu dzo ziem com spo rzą dzo ne zo sta ły
przez in ne pod mio ty oraz za re je stro wa ne
w po wia to wych urzę dach pra cy po za wo je -
wódz twem ślą skim.

Umo wy war te
2 000 zł ka ry

Czyn no ści kon tro l ne w go spo dar stwie
ogrod ni czo -szkół kar skim w Ja ro sła wiu do pro -
wa dzi ły do ujaw nie nia, że przed się bior ca na -
wet przez 6 lat za trud niał pra cow ni ków
na pod sta wie „ust nych” umów o pra cę. Nie
zgło sił ta kże tych osób do ubez pie cze nia spo -
łecz ne go, ani nie opła cał z te go ty tu łu żad -
nych skła dek. In spek tor pra cy wniósł o po -
twier dze nie pra cow ni kom na pi śmie ro dza -
ju i wa run ków za war tych umów o pra cę oraz
uka rał pra co daw cę grzyw ną w wy so ko -
ści 2 000 zł. Po nad to po in for mo wał In spek -
to rat ZUS w Ja ro sła wiu o na ru sze niach
prze pi sów do ty czą cych ubez pie czeń spo -
łecz nych.

Opra co wał: De par ta ment Le gal no ści 
Za trud nie nia GIP

Spo tka nie 
w spra wie bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie

Ra dy do bre ra dy

Z in spek tor skiej prak ty ki

Le gal ni nie le gal nie
Utrzy mu ją ca się re ce sja go spo dar cza skła nia, nie ste ty, pra -
co daw ców do po szu ki wa nia ta niej si ły ro bo czej. Czę sto
spro wa dza się to do za trud nia nia bez ro bot nych na za sił ku,
ob co kra jow ców bez wy ma ga nych ze zwo leń na pra cę czy
do nie opła ca nia na le żnych skła dek. Oto kil ka przy kła dów
z bie żą cej dzia łal no ści kon tro l nej.
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W la tach 1995-2006 koszt dzia łań pre -
wen cyj nych do ty czą cych prac na wy so ko -
ści wy niósł 39 mi lio nów eu ro, na to miast
ko rzy ści eko no micz ne, dzię ki ogra ni cze -
niu licz by wy pad ków osza co wa no na kwo -
tę 300 mi lio nów eu ro.

Bel gia

W Bel gii in spek cja uwa ża, że dys po nu -
je zbyt ma łą licz bą in spek to rów w sto sun -
ku do po trzeb, dla te go sys tem ochro ny pra -
cy w du żym stop niu opie ra się na dia lo gu
spo łecz nym oraz funk cjo no wa niu słu żb pre -
wen cyj nych mo ni to ro wa nych przez part -
ne rów spo łecz nych i wła dze, w tym in spek -
cję pra cy. Wy kry wa nie przed się biorstw
stwa rza ją cych pro ble my od by wa się nie tyl -
ko dzię ki pi sem ne mu zgła sza niu wy pad -
ków, ale ta kże po ro zu mie niom sek to ro -
wym, zgod nie z któ ry mi part ne rzy spo łecz -
ni po win ni za wia da miać in spek cję o „nie -
bez piecz nych” za kła dach. Po moc ne w tym
za kre sie jest ta kże ist nie nie bar dzo za awan -
so wa nej ba zy da nych, w któ rej za re je stro -
wa ni są wszy scy pra cow ni cy, zaś w przy -
pad ku osób, któ re do zna ły wy pad ku i są za -
trud nio ne przez agen cję, ist nie je obo -
wią zek wska za nia fir my, w któ rej do szło
do wy pad ku. W Bel gii przy ję to sys tem o na -
zwie „bo nus -ma lus”, po le ga ją cy na re gu -
lo wa niu wy so ko ści skła dek ubez pie cze nio -
wych, czy li ich ob ni ża niu dla za kła dów bez -
piecz nych i pod wy ższa niu – dla przed się -
biorstw o ni skich stan dar dach bhp.

Pod su mo wa nie Kam pa nii
MHL 2008

Pod czas ob rad ple nar nych w dniu 29
ma ja br. de le ga cja na sze go Urzę du przed -
sta wi ła ra port pod su mo wu ją cy re ali za cję
ko or dy no wa nej w 2008 r. przez Pań stwo -
wą In spek cję Pra cy eu ro pej skiej kam pa nii
„Ręcz ne prze miesz cza nie cię ża rów”. Prze -
wod ni czą cy SLIC Co stas Con stan ti nou po -
dzię ko wał pol skiej in spek cji za ogrom ny
wkład pra cy w spraw ną ko or dy na cję ubie -
gło rocz nej kam pa nii, wszyst kie pro duk ty
przy go to wa ne dla po trzeb jej re ali za cji oraz
wspo mniał kwiet nio we se mi na rium pod su -
mo wu ją ce w OS PIP we Wro cła wiu. W na -
szej pre zen ta cji przy po mnie li śmy człon -
kom SLIC o ist nie ją cej stro nie in ter ne to -
wej kam pa nii, któ ra bę dzie do stęp na
do ro ku 2012. Do przed sta wio nej przez nas
pro po zy cji, dal szej wy mia ny in for ma cji
o pro ble ma ty ce ręcz ne go prze miesz cza nia
cię ża rów w ra mach gru py dys ku syj nej kon -
tak tu ją cej się on -li ne, na wią za no przy oka -

zji oma wia nia funk cjo no wa nia sie ci wy mia -
ny in for ma cji, czy li SLIC -KSS. Je że li po -
wsta nie gru pa dys ku syj na in spek to rów ds.
za po bie ga nia scho rze niom mię śnio wo -
-szkie le to wym spo wo do wa nym pra cą i bę -
dzie funk cjo no wać w opar ciu o ist nie ją cy
sys tem CIR CA -KSS, to, przy za ło że niu, że
umo żli wio na bę dzie bez po śred nia wy mia -
na in for ma cji przez oso by upo wa żnio ne,
bez udzia łu ko or dy na to rów kra jo wych.

RE ACH w cen trum uwa gi 

Przed sta wi ciel Gru py Ro bo czej CHE -
MEX przed sta wił na fo rum ogól nym dwa
do ku men ty do ty czą ce: ram eg ze kwo wa nia
prze pi sów RE ACH przez in spek cje pra cy
oraz stu dium po rów naw cze go roz po rzą dze -
nia RE ACH i dy rek tyw dot. bhp pod czas
pra cy z che mi ka lia mi. Pierw szy z tych do -
ku men tów zo stał prze tłu ma czo ny na 22 ję -
zy ki urzę do we UE, a po zwe ry fi ko wa niu
przez in spek cje pra cy po praw no ści tłu ma -
cze nia, zo sta nie on ofi cjal nie opu bli ko wa -
ny. Po dob na pro ce du ra bę dzie do ty czyć
dru gie go ze wspo mnia nych do ku men tów,
któ re mo gą być bar dzo po moc ne dla in -
spek to rów pra cy. Ko mi tet SLIC zgo dził się
z pro po zy cją kon ty nu acji współ pra cy z Fo -
rum Eu ro pej skiej Agen cji ds. Che mi ka liów
dzia ła ją cej w Hel sin kach. Po in for mo wa no
po nad to, że obec nie nie jest prze wi dy wa -
ne po więk sze nie skła du gru py ro bo czej
CHE MEX, tak aby ob ję ła przed sta wi cie li
wszyst kich kra jów UE.

In ne pro gra my 
i pro ce du ry SLIC

Ko mi tet SLIC przy jął przed sta wio ny
na po sie dze niu ra port koń co wy pod su mo -
wu ją cy wy ni ki kam pa nii do ty czą cej kon tro -
li pra cy przy usu wa niu azbe stu, zre ali zo -
wa nej w ro ku 2006. Prze wod ni czą cy gru -
py ro bo czej za pro po no wał, aby Ko mi tet
SLIC na dal zaj mo wał się tym te ma tem, jed -
nak, po kil ku wy po wie dziach wy ra ża ją cych
sprze ciw, za pa dła de cy zja ne ga tyw na.
Przed sta wio no pro jekt ulot ki, ma ją cej
pro mo wać sieć wy mia ny in for ma cji CIR -
CA -KSS w po szcze gól nych in spek cjach
oraz za po wie dzia no spo tka nie ko or dy na -
to rów kra jo wych na po cząt ku grud nia br. 

Se kre tarz SLIC za chę cał człon ków ko -
mi te tu do skła da nia wnio sków na wy mia -
nę in spek to rów, na co wy dłu żo no ter min
do koń ca czerw ca br. Po in for mo wa no po -
nad to, że po nie waż w ro ku bie żą cym koń -
czy się ka den cja Ko mi te tu SLIC w obec -
nym skła dzie, słu żby KE uru cho mią, za po -

śred nic twem Sta łych Przed sta wi cielstw
przy UE, pro ce du rę po wo ła nia no wych
człon ków ko mi te tu. Zgod nie z de cy zją
Ko mi sji, od stycz nia 2010 r. w Ko mi te cie
za sia dać bę dzie po jed nym przed sta wi cie -
lu unij nych in spek cji pra cy. Po nie waż za -
kła da się, że mo że im to wa rzy szyć po jed -
nym eks per cie, pa da ły py ta nia, kto bę dzie
de cy do wać o udzia le da ne go eks per ta. 

Przed sta wi cie le Hisz pa nii i Nie miec ar -
gu men to wa li, że dwu oso bo wa re pre zen ta -
cja le piej od po wia da ła by ist nie ją ce mu w ich
kra jach zde cen tra li zo wa ne mu sys te mo wi in -
spek cji pra cy. Prze wod ni czą cy SLIC uznał
jed nak, że spra wa li czeb no ści ko mi te tu
jest już prze są dzo na, na to miast za sa dy wy -
bo ru i ro lę eks per tów mo żna bę dzie wy pra -
co wać do pie ro po pew nym cza sie funk cjo -
no wa nia ko mi te tu w no wej for mu le. Człon -
ko wie ko mi te tu mo gą nad sy łać do Se kre ta -
ria tu SLIC swo je pro po zy cje zmia ny „Re gu -
la mi nu we wnętrz ne go” SLIC. 

Dy rek tor ge ne ral ny hisz pań skiej in spek -
cji pra cy przed sta wił pro po zy cję dnia te ma -
tycz ne go, któ ry od bę dzie się przy oka -
zji 58. po sie dze nia SLIC w Hisz pa nii w ma -
ju 2010 ro ku. Do ty czyć on bę dzie sku tecz -
nej re ali za cji za dań in spek cji pra cy w kon -
tek ście glo ba li za cji go spo dar ki, swo bod ne -
go prze pły wu pra cow ni ków i usług, prze ciw -
dzia ła nia wy ni ka ją cym z tych zja wisk oszu -
stwom, obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa
pra cy i bhp oraz od po wie dzial no ści za wy -
pad ki przy pra cy w przy pad ku pra cow ni ków
imi gran tów lub trans gra nicz ne go świad -
cze nia usług. Do gru py ro bo czej, ma ją cej
przy go to wać wspo mnia ny dzień te ma tycz -
ny, oprócz Pol ski zgło si ły się jesz cze: Bel -
gia, Fran cja, Ło twa, Niem cy, Ru mu nia i Sło -
wa cja. Hisz pa nia przed sta wi ła rów nież pro -
po zy cję pro jek tu pt. „Po pra wa trans gra nicz -
ne go eg ze kwo wa nia prze pi sów”, któ ry miał -
by zo stać sfi nan so wa ny przez KE i być re -
ali zo wa ny pod prze wod nic twem hisz pań skiej
in spek cji pra cy. Hisz pa nia za pro si ła do udzia -
łu Bel gię i Wę gry i uzy ska ła apro ba tę tych
państw, po za tym chęć wspar cia pro jek tu wy -
ra zi ły jesz cze Por tu ga lia, Wło chy, Fran cja
i Niem cy. Gru pa ro bo cza SLIC ds. Stra te -
gii zo sta nie po pro szo na o przy go to wa nie pro -
po zy cji pla nu i uza sad nie nia bu dże tu dla
SLIC na rok 2011. Pod su mo wa no ta kże prze -
bieg ocen kra jo wych in spek cji pra cy przez
ze spo ły oce nia ją ce dzia ła ją ce z ra mie nia
SLIC: za koń czo nych (Szwe cji) i bie żą cych
– Es to nii, Cy pru oraz Mal ty, w któ rej
uczest ni czy przed sta wi ciel na sze go Urzę du.

Te re sa Ja strzęb ska
Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą

w GIP

W wy stą pie niach otwie ra ją cych kon fe -
ren cję przy po mnia no, że glo bal ne stra ty
spo wo do wa ne wy pad ka mi przy pra cy się -
ga ją już 4% PKB. Pod kre ślo no jed nak, że
sta ty sty ki wy pad ko we w po szcze gól nych
pań stwach nie są gro ma dzo ne w jed na ko -
wy spo sób. 

We wpro wa dze niu do te ma tu Juk ka
Ta ka la, Dy rek tor Agen cji ds. BHP z Bil bao,
przy po mniał, że „Stra te gia” za kła da jąc 25%
re duk cję wskaź ni ka wy pad ków, wzy wa
do dzia ła nia na wszyst kich po zio mach.
W do ku men cie bo wiem pod kre ślo no po -
trze bę włą cza nia za gad nień bhp do in nych
ob sza rów po li ty ki na szcze blu kra jo wym,
np.: w dzie dzi nie zdro wia pu blicz ne go, edu -
ka cji, rów no upraw nie nia, za trud nie nia
i za mó wień pu blicz nych. Stra te gia unij na
pod kre śla ko niecz ność pro mo wa nia kul tu -
ry pre wen cji oraz przy ję cia i re ali za cji spój -
nej stra te gii kra jo wej. 

We dług da nych Agen cji, w 27 kra jach
UE zgo ny zwią za ne z pra cą za wo do wą (167
tys. rocz nie) spo wo do wa ne są naj czę -
ściej: no wo two ra mi, w tym azbe sto po -
chod ny mi (57%), cho ro ba mi krą że nia
(23%), cho ro ba mi ukła du od de cho we go
(6%), wy pad ka mi (5%). Zda niem dy rek to -
ra Agen cji z Bil bao, obec ny kry zys go spo -
dar czy w spo sób oczy wi sty spo wo du je
spa dek licz by wy pad ków i ich czę sto tli wo -
ści. Po cią gnie za so bą ta kże zmia nę struk -
tu ry za trud nie nia. Wię cej lu dzi bę dzie wy -
ko ny wać pra ce tym cza so we, na część eta -
tu czy wy bie rać sa mo za trud nie nie. Te
zmia ny mo gą po wo do wać ne ga tyw ne skut -
ki zdro wot ne, za bu rze nia psy cho spo łecz -
ne, cho ro by ukła du krą że nia. 

W opar ciu o kwe stio na riusz prze pro wa -
dzo ny w związ ku z dniem te ma tycz nym
przez cze ską in spek cję pra cy, stwier dzo no,
że w więk szo ści kra jów licz ba wy pad ków
w okre sie 2006-2007 ule gła zmniej sze niu.
Jed nak w kil ku kra jach na stą pił wzrost (Ho -
lan dia, Ir lan dia, Mal ta, Pol ska, Sło we nia,

Wiel ka Bry ta nia). An kie ta za wie ra ła ta kże
py ta nia słu żą ce uzy ska niu od po wie dzi opi -
so wych. Oto wy ni ki: w 23 kra jach przy go -
to wa no i za twier dzo no kra jo wą po li ty kę
w ob sza rze bhp oraz kra jo we pro gra my dzia -
ła nia słu żą ce re ali za cji wspo mnia nej po li ty -
ki, prze wi du ją ce np. kam pa nie te ma tycz ne
(w 13 kra jach), współ pra cę z mass me dia -
mi (16), współ pra cę z part ne ra mi spo -
łecz ny mi (11) i in ne in stru men ty wpro wa -
dzo ne na po sta wie kra jo wej po li ty ki i pro -
gra mów dzia ła nia (w 10 kra jach). 

Oto kil ka przy kła dów: 

Hisz pa nia

W Hisz pa nii pro gram APS słu ży do ana -
li zy przy czyn wy pad ków w wy bra nych
przed się bior stwach ma ją cych naj gor sze
sta ty sty ki wy pad ków cię żkich i cho rób za -
wo do wych. Po ma ga spraw dzić środ ki za -
rad cze, mię dzy in ny mi pod ką tem za rzą -
dza nia, in for mo wa nia pra cow ni ków i ich
szko le nia oraz ko or dy na cji dzia łań pre wen -
cyj nych. Do kam pa nii APS, za pla no wa nej
na la ta 2008-2009, wy bra no 475 za kła dów
pra cy i do tych czas skon tro lo wa no 221 spo -
śród nich. Jak wy ni ka ło z przed sta wio nych
sta ty styk, w za kła dach tych, od ro ku 2006
do 2007, licz by wy pad ków lek kich, cię żkich
oraz śmier tel nych wzro sły, a na stęp nie
w 2008 r. zna czą co zma la ły, w sto sun ku
do ro ku po prze dza ją ce go (od po wied nio
o 26%, 53% i 74%). „Pre vea” to dru gi pro -
gram re ali zo wa ny w Hisz pa nii, opra co wa -
ny i pi lo to wa ny przez in spek cję, ale opie -
ra ją cy się na do bro wol nych dzia ła niach
przed się biorstw ma ją cych ogra ni czyć licz -
by wy pad ków i cho rób za wo do wych.

Ir lan dia

Cie ka wy przy kład z Ir lan dii to kam pa nia
ogra ni cza nia licz by wy pad ków pod czas pra -
cy na wy so ko ści. Jej po trze ba zro dzi ła się

z dy na micz ne go roz wo ju prze my słu bu -
dow la ne go w Ir lan dii w po ło wie lat 90. oraz
kil ku po wa żnych in cy den tów zwią za nych
z upad ka mi rusz to wań na bu do wach. Sta ty -
sty ki wska za ły upad ki z wy so ko ści ja ko naj -
wa żniej szą przy czy nę wy pad ków śmier tel -
nych. W związ ku z tym wpro wa dzo no no we
roz po rzą dze nie o bhp w bu dow nic twie
z 2006 r., opu bli ko wa no za twier dzo ne ko dek -
sy prak tyk do ty czą ce rusz to wań i prac
na wy so ko ści oraz „Pla ny bez piecz ne go sys -
te mu pra cy”, w któ rych wy ko rzy sta no sym -
bo licz ne ob raz ki. In spek cja pra cy roz sze rzy -
ła swo je dzia ła nia o spe cjal ne kam pa nie i za -
trud ni ła wy spe cja li zo wa nych in spek to rów ds.
bu dow nic twa. Z part ne ra mi spo łecz ny mi te -
go sek to ra za war to part ner stwo na rzecz
bez pie czeń stwa w bu dow nic twie oraz wpro -
wa dzo no obo wiąz ko we szko le nia pro wa -
dzą ce do uzy ska nia  „Prze pust ki bez pie czeń -
stwa” i „Cer ty fi ka tu umie jęt no ści w bu dow -
nic twie”. 

Da ne z okre su 1995-2006 po ka zu ją
po cząt ko wą fluk tu ację, a póź niej spa dek
(w la tach 2005 i 2006) wskaź ni ków wszyst -
kich upad ków z wy so ko ści oraz tych ze
skut kiem śmier tel nym. Zau wa żo no, że
więk szość ofiar śmier tel nych to oso by star -
sze. Pew ne za ni że nie sta ty styk do ty czą ce
sa mo za trud nio nych i ob co kra jow ców, su -
ge ro wa ło nie zgła sza nie czę ści upad ków
z wy so ko ści ja ko zda rzeń wy pad ko wych. 

W okre sie 1998-2005 in spek cja ir landz -
ka zwięk szy ła licz bę kon tro li prac na wy so -
ko ści oraz roz pa try wa nie od no śnych skarg.
Spo śród za sto so wa nych środ ków praw nych
naj więk szy wpływ na ogra ni cze nie licz by
upad ków z wy so ko ści mia ły wy da ne za ka zy
kon ty nu owa nia nie bez piecz nych prac. Roz -
sze rze nie dzia łal no ści in spek cyj nej, a szcze -
gól nie for mal ne eg ze kwo wa nie pra wa, by -
ło dla pra co daw ców bodź cem do lep sze go
prze strze ga nia przepisów. 80-90% z nich
twier dzi ło, że po nie śli na kła dy na za bez pie -
cze nie prac na wy so ko ści oraz szko le nia. 

Ko mi tet SLIC po dej mu je ak tu al ne te ma ty

By ogra ni czyć licz bę wy pad ków
Te re sa Ja strzęb ska

W Pra dze cze skiej 28 i 29 ma ja br. od by ło się 56. po sie dze nie Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy,
w któ rym uczest ni czy ła An na Tom czyk, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy. Zwy cza jo wo już dzień
pierw szy, zwa ny te ma tycz nym, miał cha rak ter kon fe ren cji, tym ra zem po świę co nej pro ble ma ty ce za ty -
tu ło wa nej „Ob ni ża nie wskaź ni ków wy pad ków przy pra cy i cho rób za wo do wych zgod nie ze >>Stra te -
gią wspól no to wą w dzie dzi nie bhp na la ta 2007-2012<<. Ro la i dzia ła nia kra jo wych in spek cji pra cy”.
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Eu ro pej ska Fun da cja na rzecz Po pra wy Wa run ków Ży cia i Pra -
cy po da je: licz ba li kwi do wa nych miejsc pra cy nie mal trzy krot nie
prze wy ższy ła licz bę no wych miejsc pra cy. Eu ro pe an Re struc tu -
ring Mo ni tor od no to wał w pierw szym kwar ta le 2009 r. w pań -
stwach UE li kwi da cję 220 tys. miejsc pra cy i utwo rze nie 90 tys.
no wych. Naj wię cej zwol nień do tknę ło sek tor po śred nic twa fi nan -
so we go, bra nżę mo to ry za cyj ną i han del de ta licz ny. Z ko lei naj -
wię cej no wych miejsc pra cy utwo rzo no w han dlu de ta licz nym, ho -
te lach i re stau ra cjach, w szcze gól no ści w skle pach dys kon to wych
i re stau ra cjach ty pu fast fo od, któ re to sek to ry naj wy raź niej ko -
rzy sta ją na obec nym kry zy sie.

W pierw szym kwar ta le br. naj wię cej eta tów zli kwi do wa no
w Wiel kiej Bry ta nii (63 314), Pol sce (38 975), Niem czech (17 416)
i Fran cji (11 779). Był to trze ci ko lej ny kwar tał, w któ rym naj -
więk sza licz ba zwol nień do tknę ła sek tor mo to ry za cyj ny – 23 584
miejsc pra cy. Z ko lei licz ba zli kwi do wa nych miejsc pra cy w han -
dlu de ta licz nym wy nio sła 21 740, w po śred nic twie fi nan so wym
– 16 778, oraz w pro duk cji ma szyn – 16 432.

W związ ku ze wzro stem za po trze bo wa nia na si łę ro bo czą w nie -
któ rych sek to rach go spo dar ki oraz wy raź nym bra kiem przed sta -
wi cie li nie któ rych za wo dów, w Bel gii pro wa dzo na jest ak tu al nie
ogól no kra jo wa ak cja po le ga ją ca na pro mo wa niu szkol nic twa zwią -
za ne go z „za gro żo ny mi” za wo da mi. Oso by po szu ku ją ce pra cy, za -
re je stro wa ne w urzę dzie pra cy ja ko bez ro bot ne, któ re de cy du -
ją się kon ty nu ować na ukę lub zmie nić swój pro fil za wo do wy wy -
bie ra jąc je den z tych za wo dów, są zwol nio ne z nie któ rych, cią -
żą cych na nich, obo wiąz ków. Wa run ki do speł nie nia: brak dy plo -
mu stu diów wy ższych, prze rwa w na uce mi ni mum od dwóch lat.
W za mian ochot ni cy ma ją pra wo do ko rzy sta nia z za sił ku dla bez -
ro bot nych przez ca ły czas trwa nia na uki.

Z ini cja ty wy hisz pań skie go rzą du, po mię dzy Ma dry tem a Bu -
ka resz tem przy go to wy wa ne jest po ro zu mie nie hisz pań sko -ru muń -
skie w spra wie świad czeń fi nan so wych dla ru muń skich emi gran -
tów, któ rzy, z po wo du utra ty pra cy w Hisz pa nii, zde cy du ją się
na po wrót do do mu. Nie zna ne są szcze gó ły ofer ty ani licz ba osób,
któ re mo że ona ob jąć. Wia do mo tyl ko, że na ko niec mar ca br.
w Hisz pa nii 71 tys. Ru mu nów by ło bez pra cy, spo śród ogól nej ich
licz by 718 tys. Pra wie 253 tys. ru muń skich pra cow ni ków pła ci
skład ki na ubez pie cze nie spo łecz ne, ale w cią gu ostat nich
trzech mie się cy licz ba bez robot nych emi gran tów z Ru mu nii wzro -
sła z 44 do 71 tys. Prze wi du je się, że w na stęp nych mie sią cach
sta ty sty ki te ule gną dal sze mu po gor sze niu.

Rząd w Bu ka resz cie twier dzi, że, z po wo du ma so wej emi gra -
cji na Za chód, Ru mu nia stra ci ła po trzeb ną si łę ro bo czą, któ rą uzu -
peł nia ła pra cow ni ka mi z Chin. Jest za tem go to wa przy jąć bli sko
mi lion po wra ca ją cych ro da ków. Hisz pa nie ma ją na dzie ję, że do po -
mo cy fi nan so wej do ło ży się ta kże rząd ru muń ski.

Osiem or ga ni za cji i firm otrzy ma ło na gro dy pod czas dzie wią -
te go do rocz ne go eu ropej skie go kon kur su do brych prak tyk,
zor ga ni zo wa ne go przez Eu ro pej ską Agen cję Bez pie czeń stwa
i Zdro wia w Pra cy (EU -OSHA). Na gro dy by ły czę ścią kam pa nii
„Zdro we miej sca pra cy” pro wa dzo nej na rzecz oce ny ry zy ka za -
wo do we go. Za rów no zdo byw cy na gród, jak i wy ró żnio ne or ga ni -
za cje pro mo wa ły do bre prak ty ki w za kre sie bhp w oce nie ry zy -
ka w miej scu pra cy.

W kon kur sie wzię ły udział set ki or ga ni za cji i firm z ca łej Eu -
ro py. Lau re aci otrzy ma li na gro dy pod czas kon gre su „BHP w Eu -
ro pie w XXI w.”, zor ga ni zo wa ne go w przed dzień Świa to we go Dnia
Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia w Pra cy przez cze ską pre zy -
den cję Unii Eu ro pej skiej w Pra dze.

Vla dimír Špi dla, ko mi sarz UE ds. za trud nie nia, spraw spo łecz -
nych i rów no ści szans, po wie dział: „Te fir my i or ga ni za cje w wy -
jąt ko wy spo sób przy czy nia ją się do pro mo wa nia oce ny ry zy ka,
a tym sa mym do zmniej sza nia licz by wy pad ków i pro mo wa nia do -
brych prak tyk zdro wot nych w miej scu pra cy. Ich do bre prak ty -
ki są zgod ne z na szą wspól no to wą stra te gią na rzecz bez pie czeń -
stwa i ochro ny zdro wia w pra cy (2007-2012), któ ra po za tym, że
ma na ce lu wal kę z pro ble ma mi zdro wot ny mi zwią za ny mi z pra -
cą, dą ży rów nież do zmniej sze nia o jed ną czwar tą licz by wy pad -
ków zwią za nych z pra cą w ca łej UE”. 

Po gor sze nie sy tu acji na bry tyj skim ryn ku pra cy po wo du je, że
ro śnie licz ba pol skich imi gran tów ubie ga ją cych się w Wiel kiej Bry -
ta nii o świad cze nia i za sił ki so cjal ne – do no si „Fi nan cial Ti mes”.

Z ofi cjal nych da nych MSW (Ho me Of fi ce) wy ni ka, że w ostat -
nich trzech mie sią cach 2008 r., gdy w go spo dar ce wy raź nie za -
zna czy ło się spo wol nie nie, o za sił ki so cjal ne wy stą pi ło 4 049 imi -
gran tów z no wych kra jów UE wo bec 2 488 w ana lo gicz nym kwar -
ta le 2007 r.

We dług „FT” dal szy wzrost, nie wy ka za ny jesz cze w naj now -
szych da nych, wy stą pił w po cząt kach 2009 r. i, w oce nie roz mów -
ców ga ze ty, po trwa do koń ca ro ku. Więk szość wnio sków o za sił -
ki jest za ła twia nych od mow nie po nie waż imi gran ci nie speł nia -
ją odpo wied nich wa run ków (12 mie się cy cią głej, udo ku men to wa -
nej pra cy).

– Po la cy ma ją do bre ro ze zna nie w sys te mie za sił ków
i świad czeń, do któ rych mo gą być upraw nie ni. Przy cho dzą
do mnie po po ra dę w spra wie za sił ku dla po szu ku ją cych pra -
cy, co jesz cze pół ro ku te mu by ło nie do po my śle nia – mó wi
Ania He asley, któ ra pro wa dzi w Lon dy nie biu ro do radz twa i po -
śred nic twa pra cy.

– Wie lu spo śród tych, któ rzy wró ci li do Pol ski, prze ko na ło się,
że nie jest tam ła two. Czę ściej dzwo nią do mnie Po la cy z te re -
nu Wiel kiej Bry ta nii, któ rym pra ca się koń czy i szu ka ją no wej.
Dzwo nią do mnie ta kże Po la cy z Nie miec i Ho lan dii po szu ku ją -
cy pra cy w Wiel kiej Bry ta nii, po nie waż nie miec ki i ho len der ski
ry nek pra cy ta kże się usztyw nia – do da je Chris Slay z agen cji Skills
Pro vi sion w po łu dnio wo -za chod niej An glii.
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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
Bez ro bo cie                   IR LAN DIA

Za gro żo ne za wo dy         BEL GIA

Za sił ki           WIEL KA BRY TA NIA

Ru mu ni wra ca ją          RU MU NIA

Zdro we miej sca pra cy   CZE CHY

Jubileusz 90. lecia inspekcji pracy
na Zamku Królewskim

W naj więk szej i naj bar dziej re pre zen ta cyj nej sa li Zam ku Kró lew skie -
go od by ła się część ofi cjal na ju bi le uszo we go spo tka nia pra cow ni -
ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy i za pro szo nych go ści, po łą czo ne go
z wrę cze niem od zna czeń.

Sa la Ba lo wa ma po wierzch nię 321 m2. Wy strój i ar ty stycz ne wy po -
sa że nie zawdzię cza pro jek tom wy bit nych ar ty stów II poł. XVIII w. Do -
mi ni ka Mer li nie go i Ja na Chry stia na Kam set ze ra. Zre kon stru owa na
na pod sta wie fo to gra fii sprzed 1939 r., posia da za cho wa ne ele men ty
sztu ka te rii, ura to wa ne po są gi Apol la i Mi ner wy André Le Bru na oraz
kom po zy cję rzeź biar ską, przed sta wia ją cą ale go rie Spra wie dli wo ści
i Po ko ju. Ogrom nych roz mia rów pla fon – dzie ło Mar cel la Bac cia rel -
le go – zo stał współcze śnie od two rzo ny. Sa lę zdo bią roz miesz czo ne
ko li ście zło ta we ko lum ny ze stiu ku, oka za łe kan de la bry, ży ran do le
i bo ga to zło co ne de ko ra cje ścien ne. W cza sach kró la Sta ni sła wa Au -
gu sta Sa la Ba lo wa by ła miej scem ce re mo nii dwor skich. Tu od by wa -
ły się uczty, ba le, kon cer ty i spek ta kle te atral ne.

Medal za Długoletnią Służbę – polskie odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczpospolitej. Ustanowiony 8 stycznia 1938
roku, nadawany za pracę w służbie państwowej. Przed wybuchem drugiej wojny światowej nikt nie został odznaczony medalem złotym.
Zadecydowały o tym ścisłe kryteria przyznawania: po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal,
po 20 latach – srebrny, a dopiero po 30 latach – złoty.  Przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku. Jest

nagrodą za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa". Fot. K. Dejnarowicz



Wśród licz nych go ści na uro czy stość przy -
by li m. in.: Bo że na Bo rys -Szo pa – do rad -
ca Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej, Ar -
ka diusz Czar to ry ski – prze wod ni czą cy
sej mo wej Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań -
stwo wej, Jo lan ta Fe dak – mi ni ster pra cy
i po li ty ki spo łecz nej, prof. dr hab. Da nu -
ta Ko ra dec ka – za stęp ca prze wod ni czą ce -
go Ra dy Ochro ny Pra cy, a za ra zem dy rek -
tor Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra cy
– Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go,
Piotr Li twa – pre zes Wy ższe go Urzę du
Gór ni cze go, An drzej Urban – za stęp ca
głów ne go in spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne -
go, ge ne rał An drzej Ma te juk – ko men dant
głów ny Po li cji, Jan Guz – prze wod ni czą cy
Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków
Za wo do wych, Zbi gniew Ja now ski – prze -
wod ni czą cy Związ ku Za wo do we go „Bu -
dow la ni”, Zbi gniew Żu rek – wi ce pre zes
Bu si ness Cen tre Club, Ja nusz Piet kie wicz

– wi ce pre zy dent Kon fe de ra cji Pra co dawców
Pol skich, Hen ryk Smo larz – pre zes
KRUS. 

Głów ny in spek tor pra cy, Ta de usz Jan Za -
jąc, wi ta jąc wszyst kich, przy wo łał 3 stycz -
nia 1919 ro ku, kie dy to na czel nik pań stwa
Jó zef Pił sud ski pod pi sał de kret tymcza so -
wy o urzą dze niu i dzia łal no ści in spek cji pra -
cy, da jąc tym sa mym po czą tek państwo we -
mu or ga no wi nad zo ru i kon tro li wa run ków
pra cy. Przy po mniał jed no cze śnie, że „pol -
ska in spek cja jest ró wie śni kiem Mię dzy -
na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy, w ustano wie -
niu któ rej pol scy in spek to rzy pra cy po mo -
gli w spo sób zna czą cy. (…) Chlub ną tra dy -
cję przed wo jen nej in spek cji kon ty nu uje
obec nie Pań stwo wa In spek cja Pra cy, któ -
rą mam za szczyt kie ro wać po raz dru gi. Ja -
ko je den z naj wa żniej szych or ga nów kon -
tro l nych, re ali zu je kon sty tu cyj ną za sa dę
pań stwa, za pew nia ją cą ka żde mu oby wate -

lo wi pra wo do bez piecz nych i hi gie nicz nych
wa run ków pra cy.” 

A cha rak te ry zu jąc spe cy fi kę za wo du in -
spek to ra pra cy, po wo łał się na sło wa wy -
bit ne go przed wo jen ne go głów ne go in -
spek to ra pra cy, Ma ria na Klot ta: „Wy da je
mi się, że ka żdy z in spek to rów pra cy, któ -
ry stoi na wy so ko ści swe go za da nia, któ -
ry z wiel kim sa mo za par ciem i wiel kim po -
świę ce niem – mi mo wszyst ko – trwa
na swo im po ste run ku, zy sku je za ufa nie
i sza cu nek! Że te go ro dza ju typ urzęd ni -
ka to nie jest typ biu ro kra ty, ale typ naj -
wy ższe go ide ali sty i naj wy ższe go spo -
łecz ni ka.”

Koń cząc oko licz no ścio we wy stą pie nie,
głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc
zwró cił się do ze bra nych in spek to rów: „Je -
stem prze ko na ny, że wśród pra cowni ków
Pań stwo wej In spek cji Pra cy jest wie le
osób, do któ rych mo żna od nieść te sło wa

i któ re za słu gu ją na naj wy ższe
wy ró żnie nie! Dla te go po zwo -
lą Pań stwo – że z te go wy jąt -
ko we go miej sca, w tak uro czy -
stej chwi li – na rę ce tu obec -
nych ko le ża nek i ko le gów zło -
żę – i po pro szę o prze ka za nie
ca łej na szej in spek cyj nej ro -

dzi nie – ser decz ne po dzię ko wa nia za co -
dzien ny trud i wy si łek! 

Ży czę wszyst kim jak naj wię cej suk ce sów
w pra cy za wo do wej i wy trwa ło ści w re ali -
za cji za mie rzo nych ce lów, przede wszyst -
kim zaś zdro wia oraz wszel kiej po myślno -
ści w ży ciu oso bi stym! 

Je ste śmy, co praw da, star si o 90 lat, ale
wciąż mło dzi du chem! Świę to wa ny ju bi le -
usz jest po wo dem do sa tys fak cji i za do wo -
le nia, ale też niech bę dzie bodź cem do dal -
szej efek tyw nej pra cy!” 

W imie niu Pre zy den ta Rze czy po spo li -
tej Pol skiej Le cha Ka czyń skie go oraz
swo im wła snym ży cze nia ju bi le uszo we
zło ży ła do rad ca Pre zy den ta RP Bo że na Bo -
rys -Szo pa. 

Dokończenie na stronie 18

90 lat polskiej inspekcji pracy

Uroczysta gala z okazji jubileuszu
W Sali Wielkiej, nazywanej Balową, Zamku Królewskiego w Warszawie, w środę, 20 maja 2009
roku, odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 90-lecia istnienia inspekcji pracy w Polsce.
Zaproszeni zostali inspektorzy pracy z całego kraju, a powodem spotkania było uhonorowanie
wielu z nich wysokimi odznaczeniami państwowymi.

– Czu ję się bar dzo pod bu do wa ny tym, że do ce nio no mo ją pra cę – Grze gorz Ju ra szek, GIP
w War sza wie. – To wspa nia łe uczu cie. In spek to rzy są ska że ni, w po zy tyw nym zna cze niu te -
go sło wa, pra cą. I, choć ka żdy z nas ina czej to na zy wa, to tak na praw dę ta pra ca spro wa dza
się do wy peł nia nia mi sji. Naj pięk niej na zwał ją nasz wiel ki ro dak, Jan Pa weł II, mó wiąc, że:
Osta tecz nym ce lem pra cy po zo sta je za wsze czło wiek. To prze sła nie ka żdy z nas, in spek to -
rów pra cy, no si w ser cu.



ZŁO TE ME DA LE 
ZA DŁU GO LET NIĄ SŁU ŻBĘ

An drian Jó ze fa Elżbie ta

Bal ce rzak Elżbie ta

Bo row ski Je rzy Mie czy sław

Chi lic ka Wan da Kry sty na

Dą brow ski Sła wo mir

Do ma ga ła Da nu ta

Do ma now ski An drzej

Dul jasz Ire na Mal wi na

Fe liks Zyg munt Fran ci szek

Fi kle wicz Krzysz tof

Gaw lik Ma rek

Gło wac ka Da nu ta Te re sa

Grodz ki Ja nusz An drzej

Grześ ko wiak Fran ci szek

Ja rosz Edward

Ju ra szek Grze gorz

Kac przak -Ra wa Ma ria An to ni na

Ka ja Zyg munt 

Ka li szan Ja cek Je rzy

Ka łek Ro man

Ka proń Jan 

Ka szy ca Ma ria Da nu ta

Kel ler Ja nusz Sta ni sław

Ko cań da Fran ci szek

Ko nop ka Ja dwi ga

Ko si ba Ma rek Fran ci szek

Ko wer ski An drzej Ma rian

Kru szew ska Ha li na

Ku bis Je rzy 

Kul czyń ski An drzej

Maj Ha li na Sta ni sła wa

Ma li now ski Ta de usz Wal de mar

Mar czak An drzej Ma rian

Ma zu rek An drzej

Miś Ma ria

Mo raw ska Ma ria

Mu sie lak Ma rek

Ni ce wicz Gra ży na

Okse niuk Krzysz tof

Ossow ski Ry szard

Owła siuk Ol ga

Paw lak An drzej

Pe ckiel Zbi gniew Ma rian

Pisz czo ro wicz Lech Sta ni sław

Pod haj ski Zbi gniew 

Ro szak Ka zi mierz

Rusz kie wicz -Urbań ska Da nu ta

Ryn kie wicz Te re sa Lud mi ła

Sie kluc ki Zdzi sław

Słom ka Adam Wła dy sław

Spól nic ki Wal de mar

Sok Ka zi mierz Adam

So ło wiej Wik tor

Sta ni szew ska Ewa

Stemp ski Ro mu ald

Ste pa niuk Piotr

Stry jew ska Eu la lia Ro mu al da

Szpi ga no wicz An to ni

Szwal Jó zef 

Śli wa Ta de usz 

Te sa ro wicz Ry szard

Trzop Wła dy sław

We rem czuk Je rzy Jó zef

Wie czo rek Zyg munt

Wie czor kow ski Ta de usz An to ni

Więc kow ski Bog dan

Wło dar czyk Je rzy Zyg munt

Wol ny Fran ci szek An to ni

Wroń ska Gra ży na Elżbie ta

Wró blew ski Ja nusz

Za pła ta Ali cja

Ze ma nek Ro man Ta de usz

SREBR NE ME DA LE 
ZA DŁU GO LET NIĄ SŁU ŻBĘ

Ćwi kła Zbi gniew

Dłu go kęc ki Zbi gniew Jan

Du czyń ski Do nat

Du dziń ski Woj ciech Zdzi sław

Goź dzie wicz -Su cha nek Da nu ta

Hau ke Ka zi mierz

Jan czyń ska El wi ra Bo gu sła wa

Ki ciń ski Zbi gniew Grze gorz

Ko wal ski Zdzi sław

Kra iń ska -Du lić Ewa Bar ba ra

Ku pis Jan Zbi gniew

Lo dziń ski Wal de mar

Ła gu na Bo gu sław Piotr

Mar ci niak Li dia Ma ria

Ma zur Ja ro sław An to ni

Paw lik Ire ne usz Zbi gniew

Pie trzak Bar ba ra An na

Sob czak Zbi gniew

Sob ko wicz Jó zef

Suł kow ska Wie sła wa

Świer czyń ski Zdzi sław

Ta ta Iwo na Ma ria

Tre la Ro man Jan

Tro ja now ski Mi ro sław Piotr

Twar dow ski Ma rek An drzej

Ty czyń ski Mi chał Alek san der

Win cza kie wicz Ge rard Ta de usz

Wój cik Ja nusz

Za war tow ska El wi ra Łu cja

Ziół kow ska Sta ni sła wa

BRĄ ZO WE ME DA LE 
ZA DŁU GO LET NIĄ SŁU ŻBĘ

Adam ski To masz Jó zef

Bol sza kow Te re sa Gra ży na

Ja ro szek So bie sław Ja cek

Ko wie ski Ro bert

Me ler Grze gorz Le szek

Miń kow ski Da riusz Mar cin

No wak Piotr Sta ni sław

Paw lak Grze gorz To masz

Ryf ka Zbi gniew

Wi lem ska Mał go rza ta Wan da

Woj ta le wicz Ewa Mał go rza ta

Zie miń ski Piotr

Odznaczenia dla inspektorów pracy
Na pod sta wie ar ty ku łu 138 Kon sty tu cji RP oraz usta wy o or de rach i od zna cze niach, po sta no wie niem

Pre zy den ta RP, za wy bit ne za słu gi w pra cy za wo do wej i dzia łal no ści spo łecz nej na rzecz ochro ny pra -
cy, Ro man Gie drojć zo stał od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Za wzo ro we, wy jąt ko wo su mien ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra cy za wo do wej 114 in -
spek to rów zo sta ło uho no ro wa nych zło ty mi, srebr ny mi i brą zo wy mi Me da la mi za Dłu go let nią Słu żbę. 

Na wnio sek Głów ne go In spek to ra Pra cy Pre zy dent RP nadał:



tecz na pra ca jest ci cha i nie do strze gal na<<.
Wy da je się, że są to sło wa, któ re od da ją spe -
cy fi kę na sze go za wo du, któ re go nad rzęd -
nym ce lem jest czło wiek i je go god na, bez -
piecz na pra ca. Wy da je mi się, że to dzi siej -
sze spo tka nie po zwa la stwierdzić, że ta ci -
cha, czę sto skom pli ko wa na i trud na pra ca
da je nam wiel ką sa tys fak cję, któ rą dzi siaj
wła śnie od czu wa my. (…) In spek tor pra cy to
słu żba z po wo ła nia. Mo gę so bie po zwo lić
na ta kie stwier dze nie, bo wiem po nad po ło -
wę mo je go ży cia spę dzi łem wła śnie w Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy dą żąc nie tyl ko
do osią gnię cia jak naj lep szych wy ni ków, ale
też dba jąc o au to ry tet tej in sty tu cji.”

Be ata Pie trusz ka
Je rzy Wla zło

W oko licz no ścio wym li ście skie ro wa nym
do wszyst kich in spek to rów pra cy Lech Ka -
czyń ski stwierdził m. in.: „(…) Ro la In spek -
cji w sys te mie in sty tu cji pań stwo wych oraz
szcze gó ło we roz wią za nia do ty czą ce jej
or ga ni za cji, upraw nień i obo wiąz ków pod -
le ga ły zmia nom – tak aby do sto so wać je
do no wej rze czy wi sto ści ustro jo wej i go spo -
dar czej. Cie szę się, że da ne mi by ło ak tyw -
nie włą czyć się w ten pro ces. Przy go to wa -
ny w po ro zu mie niu z eks per ta mi In spek -
cji pro jekt usta wy o Pań stwo wej In spek cji

Pra cy, któ ry wnio słem do la ski mar szał kow -
skiej w ro ku 2006, zo stał uchwa lo ny 13
kwiet nia 2007 ro ku. Je stem prze ko na ny,
że za war te w usta wie re gu la cje umo żli wią
sku tecz niej sze niż do tej po ry po cią ga nie
do od po wie dzial no ści spraw ców na ru szeń
prze pi sów pra wa pra cy, oraz że w dłu ższej
per spek ty wie speł nią funk cję pre wen cyj -
ną, przy czy nia jąc się do ogra ni cze nia ne -
ga tyw nych zja wisk w tej dzie dzi nie.”

Od zna cze nia pań stwo we za słu żo nym
pra cow ni kom Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, z oka zji ju bi le uszu 90-le cia po wsta nia
in sty tu cji, w imie niu Pre zy den ta RP wrę -
czy ła pa ni mi ni ster Bo że na Bo rys -Szo pa.

Na pod sta wie ar ty ku łu 138 Kon sty tu cji
RP oraz usta wy o or de rach i od znacze niach,

po sta no wie niem Pre zy den ta RP, za wy bit -
ne za słu gi w pra cy za wo do wej i dzia łal no -
ści spo łecz nej na rzecz ochro ny pra cy, Ro -
man Gie drojć zo stał od zna czo ny Krzy żem
Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Za wzo ro we, wy jąt ko wo su mien ne wy -
ko ny wa nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra -
cy za wo do wej 114 in spek to rów zo sta ło uho -
no ro wa nych zło ty mi, srebr ny -
mi i brązo wy mi Me da la mi
za Dłu go let nią Słu żbę. 

Gra tu lu jąc wszyst kim od -
zna czo nym, mi -
ni ster pra cy
i po li ty ki spo -
łecz nej Jo lan ta
Fe dak pod kre śli ła, że rok ju -
bi le uszo wy jest szcze gól ny
pod wzglę dem zmian za -
chodzą cych w pra wie pra cy.

„Po 90 la tach, wspól nie z part ne ra mi spo -
łecz ny mi, pró bu je my uzgod nić no wa tor -
skie roz wią za nia do ty czą ce ela stycz ne go

cza su pra cy. W tam tych la tach był to trwa -
ły wkład w kul tu rę pra cy Pol ski i ca łej Eu -
ro py. Mam na dzie ję, że obec ne ne go cja -
cje skoń czą się usta wą sa tys fak cjo nu ją cą

z jed nej stro ny dla przed się bior ców, co po -
mo że im le piej zor ga ni zo wać pra cę i pro -
ces tech no lo gicz ny swo ich firm, a z dru -
giej stro ny, pre zen tu jąc in dy wi du al ne po -
dej ście do pra cow ni ka, bę dzie rów nież uła -
twia ło lu dziom go dze nie obo wiąz ków pra -
cow ni czych i ro dzin nych.”

Prof. dr hab. Da nu ta Ko ra dec ka, dy rek -
tor Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra -
cy – PIB, uza sad nia jąc wy jąt ko wą ro lę, ja -
ką od gry wa PIP w funk cjo no wa niu pań -
stwa, w swo im wy stą pie niu przy wo ła ła po -
stać Na czel ni ka Jó ze fa Pił sud skie go, któ -
ry „w mo men cie two rze nia zrę bów no we -
go pań stwa po pra wie 200. let niej nie wo -
li, ja ko jed ną z pierw szych in sty tu cji po -
wo łał  in spek cję pra cy. I wy da wa ło by się,
że to nie był prio ry tet na tam te la ta, bo
pań stwu gro zi ły kry zy sy ze wnętrz ne i we -
wnętrz ne. A jed nak ta ką de cy zję pod ję to.
Ozna cza to głę bo ką, hi sto rycz nie spraw -
dzo ną mą drość, że nie ma zdro we go
pań stwa bez zdro we go spo łe czeń stwa,
a w tym spo łe czeń stwie bez tej je go czę -
ści two rzą cej go spo dar kę, w któ rej ka pi -
tał ludz ki de cy du je o po wo dze niu za -
rów no lu dzi jak i go spo dar ki.”

W imie niu od zna czo nych pra cow ni ków,
głos za brał wie lo let ni kie row nik od dzia łu
PIP w No wym Są czu Fran ci szek Ko cań da:
„Lew Toł stoj po wie dział kie dyś, że >>po ży -

Uroczysta gala z okazji jubileuszu
Dokończenie ze strony 15.

–To uko ro no wa nie ka rie ry za wo do wej – Ry szard
Osow ski, Od dział OIP w Słup sku. – Otrzy ma ne od zna -
cze nie świad czy o tym, że coś po ży tecz ne go zro bi łem.
Jest ta kże po twier dze niem, że prze ło że ni do ce ni li mo -
ją pra cę.

– To pierw sze mo je od zna cze nie i je stem z nie go bar dzo dum na – Te re sa Bol sza kow
z Od dzia łu w To ru niu. – Pra co wi tość, su mien ność i od po wie dzial ność, to są przy mio -
ty w na szym za wo dzie nie zbęd ne. Je śli do te go doj dzie jesz cze za an ga żo wa nie, to po -
ja wia ją się na gro dy ta kie, jak te pań stwo we od zna cze nia. Na co dzień wa żna jest
sa tys fak cja z wy ko ny wa nej pra cy.

– Je stem bar dzo szczę śli wa. Nie zwy kle przy jem nie być
tak wy so ko oce nio nym w pra cy – Ha li na Maj, OIP we
Wro cła wiu. – Te raz in spek to rzy ma ją bar dzo du żo obo -
wiąz ków. Są bar dziej ze stre so wa ni. Te od zna cze nia są
więc po dzię ko wa niem za ich trud. 

– Jestem pod wielkim wrażeniem w związku z przyznaniem mi tak zaszczytnego
odznaczenia, jakim jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Roman
Giedrojć, Oddział OIP w Słupsku. – Na co dzień nic szczególnego nie robię, po
prostu staram się skutecznie pomagać ludziom. Piętnować zło, a chwalić, gdy jest
dobrze, to zasada, którą w pracy kieruję się od początku. Nie dzielę ludzi, z którymi
zawodowo mam do czynienia na pracodawców i pracobiorców, gdyż uważam, że
powinni ze sobą współpracować i pomagać sobie wzajemnie. 

– To dla mnie ogrom ne wy ró żnie nie. Ja
i obec ni tu ko le dzy cie szy my się nie tyl ko
z po wo du me da li, któ re otrzy ma li śmy, ale
ta kże dla te go, że mo że my po wspo mi nać
i po roz ma wiać o… pra cy. – Wal de mar
Spól nic ki, OIP w War sza wie. – Spo tka łem
ko le gę ze szko ły we Wro cła wiu. Nie wi -
dzie li śmy się 18 lat. W po ko ju nr 11 był
jesz cze je den ko le ga, któ ry rów nież do stał
wy so kie od zna cze nie pań stwo we. Je stem
za do wo lo ny, że do ce nio no na szą pra cę.

– Cze go mo żna ży czyć z oka zji ju bi le uszu wszyst kim pra cow -
ni kom in spek cji pra cy?
– Sa tys fak cji z wy ko ny wa nej pra cy, ale też zdro wia i wszel kiej po -
myśl no ści w ży ciu oso bi stym – Bo że na Bo rys -Szo pa, do rad ca Pre -
zy den ta RP. – Do sko na le wiem, jak od po wie dzial ny i stre su ją cy jest
za wód in spek to ra pra cy, jak wy so kie kom pe ten cje i ogrom ną wie -
dzę trze ba po sia dać, by go wy ko ny wać, ja kim pro ble mom trzeba
na co dzień sta wiać czo ło, dla te go czu ję się za szczy co na, że ty lu
wspa nia łym lu dziom mo głam oso bi ście po dzię ko wać za ich słu żbę,
wrę cza jąc od zna cze nia przy zna ne przez Pa na Pre zy den ta. Uwa żam,
że za ufa nie spo łecz ne, ja kim są ob da rza ni in spek to rzy pra cy jest
w peł ni za słu żo ne. Od zna cze nia, któ re otrzy ma li, są oczy wi ście wy -
ró żnie niem dla nich, ale sta no wią też wy zwa nie, że by w tych trud -
nych cza sach, kie dy kry zys za glą da do nie mal ka żde go za kła du
pra cy, umie li do strzec spra wy naj wa żniej sze.
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– Ja ki po wi nien być in spek tor pra cy, że by za słu żyć na wy -
ró żnie nie?

– Mu si przede wszyst kim umieć do strze gać za gro że nia dla zdro -
wia i ży cia pra cow ni ków oraz sku tecz nie je li kwi do wać, i to nie
tyl ko po przez ka ra nie, ale – a mo że przede wszyst kim – po przez
dzia ła nia pre wen cyj ne – Sta ni sła wa Ziół kow ska, OIP w Po zna -
niu. – Mu si być part ne rem, z któ rym kon takt jest do brze ko ja -
rzo ny przez pra cow ni ków, ale ta kże pra co daw ców.

***
– Co dla in spek to ra pra cy zna czy

me da l za dłu go let nią słu żbę?
– Jest po twier dze niem, że do brze

wy ko nu je pra cę, że ona ma sens
– Piotr Zie miń ski, OIP w War sza wie.
– Wie lu z nas dłu go i cię żko pra co wa -
ło na to wy ró żnie nie. To jest na gro da,
któ ra jesz cze bar dziej mo ty wu je
do pra cy.

***
– Gdy usły sza łem, że zna la złem się

w gro nie od zna czo nych, to przed ocza -
mi prze le ciał mi ca ły okres pra cy w in -
spek cji – Zbi gniew Dłu go kęc ki, OIP w Gdań sku. – Jak ogrom -
nym by ło to dla mnie prze ży ciem, niech świad czy mo je mi go ta -
nie ser ca ra no, przed wy jaz dem na uro czy sto ści do War sza wy.

Ten me dal jest du żym wy ró żnie niem, na któ re skła da się cię żka,
sys te ma tycz na i wy trwa ła pra ca, a więc du żo kon tro li, któ re skut -
ko wa ły trwa łą po pra wą wa run ków pra cy. W tym, we dług mnie,
tkwi sens na szej pra cy.

***
– Wzo ro wy in spek tor pra cy to?
– Przede wszyst kim uczci wy, pra wy i so lid ny czło wiek – Zdzi -

sław Sie kluc ki, OIP w Lu bli nie. – Pra ca in spek to ra jest o ty -
le szcze gól na, że on sam de cy du je o jej
ryt mie, o tym, ile cza su po świę cić
na spo rzą dza nie do ku men ta cji w biu rze,
kie dy i ile kon tro li prze pro wa dzić. Je że -
li nie ma do sta tecz nej sa mo dy scy pli ny,
to na pew no nie bę dzie do brym in spek -
to rem.

***
– Prze pra co wa łem w in spek cji wie -

le lat i przy znam, że nie jest to pra ca,
któ ra mo że być ja kąś od skocz nią. Tej
pra cy trze ba się od dać i po świę cić
– Fran ci szek Ko cań da z Od dzia łu OIP

w No wym Są czu. – Jak się po łknie in spek -
tor skie go bak cy la, to już nie ma od wro tu. W na szym za wo dzie zwy -
kle pra cu je się przez ca łe ży cie. W mo im przy pad ku: 34 la ta. Te -
raz je stem już na eme ry tu rze, ale wciąż jesz cze pra cu ję.

Po ogło sze niu de cy zji o przy zna niu
Pol sce i Ukra inie or ga ni za cji Eu ro 2012,
na te re nie War sza wy prze wi dzia no 22
przed się wzię cia in we sty cyj ne, w tym,
mię dzy in ny mi, Sta dio nu Głów ne go obej -
mu ją ce go Bu do wę Na ro do we go Cen trum
Spor tu ze Sta dio nem Na ro do wym. Zo sta -
ły one za war te w ak cie wy ko naw czym
do Usta wy z dnia 7 wrze śnia 2007 r. o przy -
go to wa niach fi na ło we go tur nie ju Mi -
strzostw Eu ro py w Pił ce No żnej UEFA Eu -
ro 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219) w za -
łącz ni ku do roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni -
strów z dnia 12 paź dzier ni ka 2007 r.
w spra wie wy ka zu przed się wzięć Eu -
ro 2012 (Dz. U. Nr 192, poz. 1385, z późn.
zm.).

Oni bu du ją sta dion

Na ro do we Cen trum Spor tu Spół ka
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią utwo rzo -
ne zosta ło 4 paź dzier ni ka 2007 r. przez Mi -
ni stra Spor tu i Tu ry sty ki na mo cy
w/w usta wy z dnia 7 wrze śnia 2007 r.

Jego za da niem jest bu do wa wie lo funk -
cyj ne go Sta dio nu Na ro do we go w War -
sza wie dla 55 000 wi dzów z my ślą o pił kar -
skich Mi strzo stwach Eu ro py 2012. Sie dzi -
ba Na ro do we go Cen trum Spor tu Sp. z o.o.
mie ści się nie da le ko daw ne go Sta dio nu
Dzie się cio le cia w War sza wie. Spół ka dzia -

ła na rzecz i ra chu nek Skar bu Pań stwa re -
pre zen to wa ne go przez Mi ni stra Spor tu
i Tu ry sty ki. Tu taj znaj du je się głów na
ma kie ta przy szłe go Sta dio nu Na ro do we go
i do ku men ta cja tech nicz na na bu do wę. Na -
ro do we Cen trum Spor tu or ga ni zo wać bę -
dzie m.in. prze tar gi na ko lej ne eta py in we -
sty cji.

Ko or dy na to rem re gio nal nym bu do wy
Sta dio nu Na ro do we go jest Spół ka Skar bu
Państwa PL. 2012 z sie dzi bą w bu dyn ku
PKOL w War sza wie.

Ma być bez piecz nie

Ko or dy na to rem spra wu ją cym nad zór
nad bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy ze
stro ny in we sto ra sta dio nu jest je go przed -
sta wi ciel, Ry szard Krzy wic ki. To swo ista
no wość w prak ty ce in we sty cyj nej. Z re gu -
ły le ży to w ge stii wy ko naw ców, a nad zór
in we stor ski ogra ni cza się do dzia łań w za -
kre sie od bio rów cząst ko wych i ja ko ści
wy ko na nych prac.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy po wia do mi -
ła in we sto ra o ko niecz no ści po wo ła nia ko -
ordy na to rów ds. bez pie czeń stwa i ochro -
ny zdro wia – co zo sta ło wy ko na ne w cią -
gu kil ku ty go dni. Zwró ci ła uwa gę, aby
w wa run kach or ga ni zo wa nych prze tar -
gów i za mó wień pu blicz nych, uwzględ nia -
no ele men ty zwią za ne z bez pie czeń stwem

pra cy. Za wia do mi ła rów nież o ko niecz no -
ści za pew nie nia wy ko na nia pla nu BIOZ
przez oso by peł nią ce obo wiąz ki okre ślo ne
w art. 21 Pra wa bu dow la ne go. Plan BIOZ
dla bu do wy Sta dio nu Na ro do we go zo stał
wy ko na ny przed wej ściem na plac bu do wy.
Plan BIOZ był opi nio wa ny, co rów nież jest
no wo ścią, przez słu żby in we sto ra.

In we sto ro wi i wy ko naw com za pro po no -
wa no wspar cie PIP w za kre sie po rad nic -
twa praw ne go i tech nicz ne go w dzie dzi nie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na eta pie
pro jek to wa nia i wy ko naw stwa, a ta kże prze -
ka zy wa nia ma te ria łów in for ma cyj nych.
Do ma ja 2009 r. od by ło się 14 spo tkań z in -
we sto rem, pro jek tan ta mi i rze czo znaw ca -
mi bhp, aby oma wiać naj istot niej sze pro -
ble my wy stę pu ją ce na da nym eta pie re ali -
za cji in we sty cji.

Ufać i kon tro lo wać

Kon tro le prze strze ga nia prze pi sów i za -
sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na bu -
do wie Sta dio nu Na ro do we go po prze dza ne
są spo tka niem z kie row nic twem bu do wy
(kie row nik bu do wy, kie row ni cy ro bót)
i in spek to ra mi nad zo ru. Wte dy okre śla ne
są wy ma ga nia, ja kie bę dą eg ze kwo wa ne
przez PIP. Ist nie je mo żli wość kon tro li
(wi zy ta cji) bez uzgod nie nia wcze śniej sze -
go ter mi nu, je śli po ja wi się nie zwłocz na po -

Klam ka za pa dła! Ko mi tet Wy ko naw czy Eu ro pej skiej Unii Fe de ra cji Pił kar skiej do ko nał 13 ma -
ja 2009 r. wy bo ru miast -or ga ni za to rów, w któ rych od bę dą się me cze Mi strzostw Eu ro py w pił -
ce no żnej w 2012 ro ku. Mi chel Pla ti ni ogło sił, że w Pol sce po je dyn ki Eu ro ro ze gra ne zo sta ną
w Gdań sku, War sza wie, Wro cła wiu i Po zna niu.

Będzie Euro, będzie stadion

Z li stów gra tu la cyj nych

(…) Ka żdy do świad czo ny in spek tor pra cy wie, że za zło -
żo ny mi kon struk cja mi praw ny mi, pro ce du ra mi i do ku men -
ta mi osta tecz nie za wsze sto ją lu dzie z krwi i ko ści, że naj -
wa żniej sze są dzia ła nia kon kret nych osób, ich de cy zje, dą -
że nia i po sta wy wo bec po rząd ku praw ne go. Dla te go też je -
stem pe wien, że wbrew wszel kim spo dzie wa nym i nie prze -
wi dzia nym utrud nie niom In spek cja spro sta wy zwa niom
obec ne go cza su przede wszyst kim dzię ki wiel kie mu po ten -
cja ło wi swo ich pra cow ni ków, dzię ki ich wie dzy, wie lo let nie -
mu do świad cze niu oraz za słu gu ją ce mu na sza cu nek oso bi -
ste mu zaan ga żo wa niu.

Z oka zji 90. rocz ni cy ist nie nia Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy pro szę wszyst kich Pań stwa o przy ję cie naj ser decz niej -
szych ży czeń wie lu dal szych suk ce sów za wo do wych, sa tys -
fak cji pły ną cej z pra cy tak wa żnej, tak po trzeb nej lu dziom
i cie szą cej się co raz więk szym pre sti żem in sty tu cji, a ta -
kże wszel kiej po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.

Lech Kaczyński 
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej

***
(…) W tym uro czy stym dniu, wrę cze nia wy ró żnia ją cym

się in spek to rom pra cy najwy ższych od zna czeń pań stwo wych
z oka zji 90-le cia Pań stwo wej In spek cji Pra cy, skła dam Pa -
nu Mi ni stro wi oraz wszyst kim pra cow ni kom In spek cji naj -
lep sze ży cze nia wie lu suk ce sów i sa tys fak cji z pra cy oraz
po myśl no ści w ży ciu oso bi stym i ro dzin nym.

Jan Guz 
Przewodniczący Ogól no pol skiego Po ro zu mie nia 

Związ ków Za wo do wych

(…) W imie niu na sze go śro do wi ska bar dzo dzię ku ję
za war to ścio wą współ pra cę. Owo cu je ona wy so ką sku tecz -
no ścią dzia łań pre wen cyj nych na rzecz po pra wy wa run ków,
kul tu ry i bez pie czeń stwa pra cy w rol nic twie.

(…) In spek to rom i Pra cow ni kom Pań stwo wej In spek cji
Pra cy uho no ro wa nym z oka zji 90-le cia PIP od zna cze nia mi
pań stwo wy mi ser decz nie gra tu lu ję uzna nia za sku tecz ność
w dzia ła niach kon tro l nych i pre wen cyj nych.

Henryk Smolarz
Prezes KRUS

***
Z oka zji 90-le cia ist nie nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy pro -

szę o przy ję cie – skła da nych w imie niu władz Kra jo wej Izby
Go spo dar czej oraz mo im wła snym – naj ser decz niej szych
gra tu la cji oraz ży czeń wszel kiej po myśl no ści w dal szej dzia -
łal no ści tej tak za słu żo nej dla kra ju in sty tu cji.

Je stem głę bo ko prze ko na ny, że ko lej ne la ta dzia łal no ści
Pań stwo wej In spek cji Pra cy przy czy nią się do dal sze go roz -
wo ju za rów no pod sta wo wej dzia łal no ści sta tu to wej, jak i pro -
fi lak ty ki oraz pro gra mów pre wen cyj nych i pro mo cyj nych
upo wszech nia ją cych do brą prak ty kę i bez piecz ne za cho wa -
nia w miej scu pra cy.

Andrzej Arendarski 
Prezes Kra jo wej Izby Go spo dar czej

***
W ro ku ju bi le uszu Kie row nic twu oraz pra cow ni kom Pań -

stwo wej In spek cji Pra cy ży czę suk ce sów w re ali za cji ce lów
sto ją cych przed or ga na mi nad zo ru nad wa run ka mi pra cy,
sa tys fak cji za wo do wej oraz szczę ścia i za do wo le nia w ży ciu
oso bi stym.

Piotr Litwa 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
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trze ba. Czę sto tli wość kon tro li usta lo no
na co naj mniej jed ną w mie sią cu.

Ko or dy na to rzy ds. bhp ze stro ny in we -
sto ra i ge ne ral ne go wy ko naw cy na bie żą -
co współ pra cu ją w za kre sie bhp. Wi zy tu -
ją plac bu do wy. W Ra por cie dzien nym pra -
cy otrzy mu ją in for ma cje o: pod wy ko naw -
cach, zre ali zo wa nych ro bo tach, sta nie
ma szyn i urzą dzeń, w tym ta kże no wo
wpro wa dzo nych, a ta kże licz bie za trud nio -
nych pra cow ni ków oraz o pro ble mach, któ -
re na le ży roz wią zać w try bie na tych mia sto -
wym.

Stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści na pla -
cu bu do wy są na bie żą co usu wa ne przez
wyko naw ców, po po in for mo wa niu o tym
kie row ni ka bu do wy i ko or dy na to ra ds. bhp
ze stro ny ge ne ral ne go wy ko naw cy. Nie pra -
wi dło wo ści o więk szym zna cze niu wy -
szcze gól nia ne są w co mie sięcz nym Ra por -
cie o sta nie bhp na bu do wie, prze ka zy wa -
nym dy rek to ro wi ds. re ali za cji in we sto ra.
Ra port za wie ra szcze gó ło wy opis do ko na -
nych czyn no ści kon tro l nych ko or dy na to ra
w po szcze gól nych dniach mie sią ca.

W trak cie co mie sięcz nych spo tkań ko -
or dy na cyj nych oma wia ne są po nad to
spra wy bie żą ce i te ma ty wy ma ga ją ce
„szcze gól nej uwa gi”. Spo rzą dza ny jest
wów czas za pis w Dzien ni ku bu do wy oraz
krót ka no tat ka ze spo tka nia z pod pi sa mi
uczest ni ków.

Zgod nie z § 2 roz po rzą dze nia Mi ni stra
In fra struk tu ry z dnia 6 lu te go 2003 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la -
nych ge ne ral ny wy ko naw ca opra co wał In -
struk cję bez piecz nej pra cy dla po szcze gól -
nych ro dza jów ma szyn i urzą dzeń oraz sta -
no wisk pra cy w licz bie 42. Wszy scy pod -
wy ko naw cy dys po nu ją dla wła snych, we -
wnętrz nych po trzeb In struk cja mi bez -
piecz ne go wy ko ny wa nia ro bót dla ma -
szyn i urzą dzeń oraz sta no wisk pra cy ob -
ję tych za kre sem wy ko ny wa nych prac.

My cie kół i drze wa
pod ochro ną

Bu do wa jest ca ło do bo wo strze żo na
przez fir mę ochro niar ską. Jej pra cow ni cy
po sia da ją bie żą cy wy kaz firm i osób, któ -
re mo gą prze by wać na jej te re nie. W cza -
sie kon tro li stwier dzo no jed nak trzy przy -
pad ki prze by wa nia na bu do wie osób nie -
upraw nio nych. W związ ku z tym in we stor
wy dał okre so we za ka zy.

Na pla cu bu do wy Sta dio nu Na ro do we go
zor ga ni zo wa no bez piecz ne miej sca skła do -
we dla ma te ria łów bu dow la nych, pre fa bry -
ka tów i czę ści usu wa nej zie mi oraz gru zu.
Pra cow ni kom i oso bom prze by wa ją cym słu -
żbo wo na te re nie bu do wy za pew nio no par -
kin gi dla sa mo cho dów oso bo wych.

Plac bu do wy ogro dzo no bla chą tra pe zo -
wą o wy so ko ści oko ło 2,0 m, w ra mie z ką -
tow ni ków na słup kach me ta lo wych umiesz -
czo nych na sto pach be to no wych. Ogro dze -
nie wspar to pod po ra mi usztyw nia ją cy mi,
znacz nie po pra wia ją cy mi je go sta bil ność.
Dol na przestrzeń pod ogro dze niem, o wy -
so ko ści oko ło 20 cm, po zwa la na swo bod -
ny prze pływ wo dy. 

Na pla cu bu do wy usta wio no kil ka na ście
roz dziel ni elek trycz nych. Za si la nie oświe -
tle nia, ma szyn i urzą dzeń ka bla mi ener ge -
tycz ny mi po pro wa dzo no w izo lo wa nych ru -
rach z PCV w spo sób nie ko li du ją cy z pra -
ca mi, za bez pie cza jąc je przed uszko dze -
niem me cha nicz nym. Dłu gość prze wo -
dów za si la ją cych od bior ni ki ener gii nie
prze kra cza 50 m. Wy ko na no po mia ry
ochron prze ciw po ra że nio wych i re zy stan -
cji izo la cji in sta la cji i urzą dzeń pra cu ją cych
na bu do wie. Sa mo cho dy cię ża ro we i oso -
bo we wy je żdża ją ce z pla cu bu do wy po sia -
da ją mo żli wość my cia kół na myj kach.

Drze wa wo kół ko ro ny sta dio nu za bez -
pie czo no w spo sób unie mo żli wia ją cy ich
uszko dze nie przez pra cu ją cy nie opo dal
sprzęt i środ ki trans por to we. 

Odzież ochron na i hi gie na

W grud niu ub. r. skon tro lo wa no wy po -
sa że nie pra cow ni ków w odzież i obu wie ro -
bo cze oraz środ ki ochro ny in dy wi du al nej
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ge ne ral ne go wy ko naw cy, Przed się bior -
stwa Ro bót In żynie ryj nych „POL -
AQUA” S.A. oraz ośmiu pod wy ko naw ców
na pla cu bu do wy. Stan za trud nie nia na pla -
cu bu do wy wy no sił wte dy 112 osób.

Ge ne ral ny wy ko naw ca opra co wał Ta be -
le przy dzia łu odzie ży i obu wia ro bo cze go
oraz środ ków ochro ny in dy wi du al nej na po -
szcze gól nych sta no wi skach pra cy, na te re -
nie pla cu bu do wy. Uwzględ nił w nich
m.in. okre sy uży wal no ści oraz za warł in -
for ma cję o spo so bie kon ser wa cji odzie ży
i obu wia, wy pła ca nych ekwi wa len tach
za pra nie. Zad bał rów nież o odzież i obu -
wie ro bo cze prze zna czo ne na okres je sien -
nozi mo wy, np.: kom bi ne zo ny ocie pla ne,
kurt ki ocie pla ne, bu ty ocie pla ne, ka lo sze
(tzw. gu mo fil ce), płasz cze prze ciw desz czo -
we, czap ki zi mo we. Oso bą od po wie dzial -
ną za wła ści we wy po sa że nie pra cow ni ków

po szcze gól nych wy ko naw ców na pla cu
bu do wy jest kie row nik ro bót. Z prze pro -
wa dzo nej kon tro li wy ni ka, że pra cow ni cy
ge ne ral ne go wy ko naw cy sto su ją przy dzie -
lo ną odzież i obu wie ro bo cze. Kon tro le
osób za trud nio nych u wszyst kich pod wy -
ko naw ców wy ka za ły, że pra cow ni cy zo sta -
li wy po sa że ni w nie zbęd ny asor ty ment
odzie ży i obu wia ro bo cze go oraz w środ -
ki ochro ny in dy wi du al nej ze szcze gól nym
uwzględ nie niem prze zna cze nia ich
na okres je sien no -zi mo wy. Pra cow ni cy
na pla cu bu do wy po sia da ją fir mo we ozna -
cze nia iden ty fi ka cyj ne w po sta ci na pi -
sów lub cha rak te ry stycz nej bar wy sy gna -
li za cyj nej odzie ży. 

Wszy scy, ta kże pod wy ko naw cy, ma ją za -
pew nio ny do stęp do po miesz czeń hi gie -
nicz no -sa ni tar nych. Są to kon te ne ry sys -
te mo we jed no kon dy gna cyj ne umiesz czo -
ne na wy gro dzo nym pla cu bu do wy. Na to -
miast szat nie, ja dal nie, po miesz cze nia biu -

ro we i ma ga zy ny za ple czy ma ka żdy pod -
wy ko naw ca osob no. Ja dal nie są no wo cze -
śnie wy po sa żo ne w me ble, urzą dze nia
do przy go to wa nia po sił ków i my cia na -
czyń. Grzej ni ki elek trycz ne w su szar ni za -
pew nia ją nie zbęd ną tem pe ra tu rę do sku -
tecz ne go su sze nia odzie ży i obu wia ro bo -
cze go.

Do tych czas nie za no to wa no żad ne go
wy pad ku przy pra cy. Punk ty do udzie la nia
pierw szej po mo cy przed me dycz nej zor ga -
ni zo wa no i zlo ka li zo wa no zgod nie z opra -
co wa ną proce du rą.

Plat for my wi do ko we 
i ka me ry in ter ne to we

Ge ne ral ny wy ko naw ca – Przed się bior -
stwo Ro bót In ży nie ryj nych „POL -AQUA”
S. A, do trzy mu jąc ter mi nu 13 kwiet nia br.,

wy wią zał się z wy ko na nia ro bót roz biór ko -
wych, ziem nych i głę bo kie go fun da men to -
wa nia, czy li pierw sze go eta pu prac, któ ry
roz po czę to 7 paź dzier ni ka ub. r.

Ze wzglę du na wa run ki geo lo gicz ne Sta -
dion Na ro do wy sta nie na 7 721 żel be to -
wych pa lach o śred niej dłu go ści 22 m
i o łącz nej dłu go ści po nad 140 km oraz
na 6 772 ko lum nach żwi ro wych i be to no -
wych, wzmac nia ją cych by łą pły tę bo iska.
Ilość be to nu prze zna czo na do bu do wy pa -
li prze kro czy ła 52 tys. m3.

Sta lo wy dach bę dzie kon struk cją nie za -
le żną od żel be tu, z któ re go zbu do wa ny zo -
sta nie sta dion. Osło ni on nie tyl ko try bu -
ny, ale rów nież bo isko. Tym sa mym zo sta -
nie zwięk szo na funk cjo nal ność sta dio nu,
gdzie im pre zy bę dzie mo żna or ga ni zo wać
bez wzglę du na wa run ki at mos fe rycz ne
i po rę ro ku. Mu ra wa przy szłe go bo iska zo -
sta nie po ło żo na na żel be to wej pły cie
umiesz czo nej 8 m wy żej niż by ła na sta dio -

nie „Dzie się cio le cia”. Pod pły tą po wsta nie
dwu po zio mo wy par king dla bli sko 2 000
sa mo cho dów.

Do za koń cze nia pierw sze go eta pu prac
na sta dio nie wy ko na no ro bo ty ziem ne
związa ne z roz biór ką miejsc do sie dze nia
i kon struk cji be to no wych sek to rów, a ta -
kże wy wie zio no zie mię (34 670m3) z ko -
ro ny niec ki, wy ko na no ogro dze nie ca ło ści
te re nu bu do wy, po wsta ły za ple cza hi gie -
nicz no -sa ni tar ne ge ne ral ne go wy ko naw cy
i pod wy ko naw ców oraz pla ce skła do we. Bę -
dą one wy ko rzy sta ne w II eta pie bu do wy.
Wy ko na no ścian ki szczel ne o pow. 30 939
m2 – wbi ja ne na ko ro nie dla za bez pie cze -
nia osu wa nia się zie mi w trak cie pa lo wa -
nia i sta bi li zo wa nia plat form ka fa ro wych.
Wy ko na no pa le wiel ko śred ni co we (898
szt.), pa le pre fa bry ko wa ne (6 923 szt.), ko -
lum ny żwi ro we i be to no we (6 772 szt.) i ko -
twy grun to we (300 szt.), któ re utrzy mu ją
ścian ki szczel ne w wy ma ga nym po ło że niu
pio no wym.

Ge ne ral ny wy ko naw ca zo bo wią zał się
do wy ko ny wa nia trans por tu ziem ne go
cię żki mi sa mo cho da mi w spo sób nie ko li -
du ją cy z ru chem miej skim, głów nie w po -
rze noc nej, na to miast pa lo wa nia do go dzi -
ny 2200.

Znaj du ją ce się na sta dio nie rzeź by, ta bli -
ce pa miąt ko we zo sta ły prze nie sio ne w ce -
lu ich kon ser wa cji i do ce lo we go umiesz cze -
nia na te re nie przy szłe go sta dio nu.

Dla de le ga cji UEFA, wy cie czek i za in -
te re so wa nych bu do wą Sta dio nu Na ro do we -
go, zor ga ni zo wa no dwie plat for my wi do ko -
we po prze ciw le głych stro nach ko ro ny sta -
dio nu. Obec nie czyn na jest tyl ko jed na
z nich. Po stę py prac na bu do wie mo żna śle -
dzić w in ter ne cie z ka me ry za in sta lo wa nej
w po bli żu sie dzi by Na ro do we go Cen trum
Spor tu.

Zwie dza nie sta dio nu mo że od by wać
się wg opra co wa nych przez in we sto ra
pro ce dur (zgło sze nie na 7-14 dni przed ter -
mi nem, po da nie li czeb no ści gru py i usta -
le nie go dzin). Do ma ja 2009 r. bu do wa by -
ła wi zy to wa na 27 ra zy przez ofi cjal nych
przed sta wi cie li UEFA i in ne or ga ni za cje
mię dzy na ro do we. Plac bu do wy zwie dzi ło
do tych czas po nad 4 500 osób.

Sta dion Na ro do wy za pro jek to wa ny
zgod nie ze wszyst ki mi nor ma mi i wy mo -
ga mi UEFA bę dzie naj bar dziej no wo cze -
sną are ną fut bo lu nie tyl ko w Pol sce, ale
i w na szej czę ści Eu ro py.

Wal de mar Spól nic ki 
ko or dy na tor in we sty cji EU RO 2012 

OIP War sza wa

Bez piecz ny plac dla skła do wa nia pa li pre fa bry ko wa nych

Za bez pie cze nie drzew przed uszko dze niem

Ogro dze nie pla cu bu do wy

Za ple cze hi gie nicz no -sa ni tar ne ge ne ral ne go wy ko naw cy
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Po mysł na re ali za cję pro gra mu zro dził
się, gdy Pań stwo wa In spek cja Pra cy otrzy -
ma ła ra por ty Agen cji Bez pie czeń stwa
i Zdro wia w Pra cy mó wią ce o czyn ni kach,
któ re bę dą w przy szło ści wy wie rać ne ga -
tyw ny wpływ na pra cow ni ka. Wśród nich,
oprócz bra ku ak tyw no ści fi zycz nej, do le -
gli wo ści mię śnio wo -szkie le to wych oraz
no wych tech no lo gii i in ter fej sów w ukła -
dach czło wiek -ma szy na (Risk Ob se rva to -
ry, Eu ro pe an Agen cy for Sa fe ty and He alth
at Work, 2006) wy od ręb nio no psy cho -
spo łecz ne wa run ki pra cy, czy li stres. To,
jak da le ce wpły wa on na ży cie za wo do we,
zdro wie pra cow ni ków i jak prze kła da się
na funk cjo no wa nie fir my, kosz ty, or ga ni -
za cję pra cy, jej ja kość i efek ty, spraw dzo -
no w jed nej z ka to wic kich fa bryk bę dą cej
czę ścią świa to wej kor po ra cji. Za kład Pro -
duk cyj ny Uni le ver Pol ska S. A., obok Są -
du Okrę go we go, Ka sy Rol ni cze go Ubez pie -
cze nia Spo łecz ne go, Pro ku ra tu ry Okrę go -
wej i Okrę go we go In spek to ra tu Słu żby Wię -
zien nej wziął udział, w OIP Ka to wi ce,
w pro gra mie ad re so wa nym za rów no
do pra cow ni ków, jak i pra co daw ców. Je go

in for ma cyj no -pre wen cyj nym ce lem by ła
iden ty fi ka cja przy czyn stre su w za kła dzie
i za sto so wa nie wła ści wych me tod prze ciw -
dzia ła nia.

Gi gan tycz ne ba da nia

– Fir ma Uni le ver prze pro wa dzi ła oce -
nę stre so gen no ści pra cy na wy bra nych sta -
no wi skach pra cy. By ła to jed na z naj -
więk szych ocen do ko na na przez pra co daw -
cę w ska li ca łe go kra ju. Dzi siaj chcie li śmy
pod su mo wać ją, przed sta wić wy ni ki, spo -
so by re ali za cji pro gra mu oraz zmia ny,
któ re fir ma pla nu je wpro wa dzić w wa run -
kach pra cy – mó wił pod czas se mi na rium,
któ re od by ło się w sie dzi bie za kła du Uni -
le ver 23 kwiet nia br. Ma te usz War chał,
spe cja li sta do spraw psy cho lo gii, z Sek cji
Pro mo cji Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Ka to wi cach. Pod kre ślił, że fir ma sa -
ma zgło si ła swój udział.

– Je ste śmy otwar ci na ró żne go ro dza -
ju przed się wzię cia. Od wie lu lat do brze
nam się ukła da współ pra ca z in spek cją
pra cy – stwier dzi ła w trak cie spo tka nia

Sa bi na Krzy sto lik, go spo darz se mi na -
rium i dy rek tor fir my Uni le ver. – Cie ka -
wi ło nas, ja kie bę dą efek ty ba dań stre su
wśród na szych pra cow ni ków. Chcie li śmy

wcze śniej prze ciw dzia łać ewen tu al nym ne -
ga tyw nym skut kom w myśl za sa dy, że zdro -
wy, nie ze stre so wa ny pra cow nik, to do bry
pra cow nik. Je ste śmy prze ko na ni, że to się
po pro stu opła ci i fir mie, i pra cow ni kom, dla
któ rych wa żny jest kom fort pra cy.

– Rze czy wi ście. To, jak lu dzie czu ją się
w pra cy jest nie zwy kle istot ne – po twier -
dził Mi ro sław Gaw ron, dy rek tor Okrę gu
Słu żby Wię zien nej w Ka to wi cach. – Z ca -
łą pew no ścią na sza pra ca wią że się z du -
żym stre sem. Ten pro blem był nam do sko -
na le zna ny. Chcie li śmy jed nak, przy po mo -
cy in spek cji pra cy, do kład nie po znać wiel -

kość stre su po przez do ko na nie po mia ru.
Oka za ło się, że je go po ziom w słu żbach
wię zien nych jest dwu krot nie więk szy niż
np. w po li cji. Po sta ra my się zmniej szyć ob -
cią że nie stre sem na szych pra cow ni ków. Je -
ste śmy na eta pie opra co wy wa nia pro ce dur,
któ re przed sta wi my PIP, by po mo gła nam
te me to dy do sto so wać do spe cy fi ki pra cy
– do dał Mi ro sław Gaw ron. – Z wy ni ka mi
ba dań za po zna my wszyst kich dy rek to rów
jed no stek pe ni ten cjar nych. Ta kże do nich
zwró ci my się, by za pro po no wa li roz wią za -
nia, któ re po zwo lą zmi ni ma li zo wać stres
w pra cy.

Na uko we pod sta wy

Współ or ga ni za to rem, a za ra zem jed nym
z go ści za pro szo nych na se mi na rium pt.
„Stres za wo do wy – no wo cze sne roz wią za -
nia pre wen cyj ne” by ła Te re sa Ró żań ska,
okrę go wy in spek tor pra cy w Ka to wi cach.
– Punk tem wyj ścia wszel kich dzia łań
w za kre sie ba da nia stre so gen no ści pra cy
jest uświa do mie nie pra cow ni kom i pra co -
daw com ist nie nia te go pro ble mu i je go
skut ków – pod kre śla ła w swo im wy stą pie -
niu. – Ka żdy dzień nie sie ze so bą ró żne
stre su ją ce sy tu acje. Przy go to wa nie te go se -
mi na rium w Uni le ver ta kże łą czy ło się ze
stre sem. Wa żne jest, by wy ro bić wła ści we
na wy ki re ago wa nia na ta kie sy tu acje – za -
uwa ży ła sze fo wa ka to wic kie go in spek to ra -
tu pra cy. Z za do wo le niem do da ła, że
od kil ku lat w okrę gu jest za trud nio ny psy -
cho log, do któ re go, ze swo imi pro ble ma -
mi mo gą się zwra cać rów nież in spek to rzy
pra cy. – An kie ty do ty czą ce stre su w pra -
cy prze pro wa dzi li śmy też wśród pra cow -
ni ków in spek cji pra cy w ca łym kra ju.
Oka za ło się, że w na szym śro do wi sku cał -
kiem do brze pró bu je my so bie ra dzić z pro -
ble mem stre su za wo do we go, a to jest chy -
ba naj wa żniej sze. Ma ją w tym ta kże po ma -
gać za wo do wi psy cho lo go wie z Głów ne go
In spek to ra tu Pra cy.

W do wód uzna nia „za za an ga żo wa nie
w do sto so wy wa nie psy cho spo łecz nych
wa run ków pra cy pra cow ni ków do stan dar -
dów eu ro pej skich” Te re sa Ró żań ska wrę -
czy ła pię ciu pra co daw com ho no ro we po -
dzię ko wa nia głów ne go in spek to ra pa cy. 

Pro gram prze ciw dzia ła nia stre so wi w pra -
cy w ca łym kra ju ko or dy no wał Mi chał
Gólcz z Głów ne go In spek to ra tu Pra cy.
– Gdy przyj rze li śmy się ra por tom in spek -
to rów pra cy, oka za ło się, że stan psy cho fi -
zycz ny zwią za ny z na głym za cho ro wa niem,
nie dy spo zy cją fi zycz ną, zmę cze niem jest jed -
ną z przy czyn, i to bar dzo istot ną, wy pad -

ków przy pra cy. Po nad 760 osób w ca łej Pol -
sce w cią gu trzech lat ule gło cię żkim
uszko dze niom cia ła na sku tek stre su zwią -
za ne go z wy ko ny wa ną pra cą – tłu ma czył,
przy bli ża jąc zgro ma dzo nym na se mi na -
rium go ściom pro ble ma ty kę stre su w pra -
cy. Przy ta czał rów nież wnio ski, z któ rych
m.in. wy ni ka, że w przy pad ku 60% ba da nych
sta no wisk pra cy wy stę pu je śred ni lub wy -
so ki po ziom stre su. Ten pro blem mo żna cał -
ko wi cie wy eli mi no wać.

W Uni le ver już wcze śniej pro wa dzo no
ba da nia zwią za ne z za gad nie niem stre su,
w któ rych pra cow ni cy wy po wia da li się np.
o spo so bie za rzą dza nia i pra cy in nych.
Do swo jej dys po zy cji mie li wów czas psy -
cho lo ga, z któ rym mo gli kon sul to wać
spo sób ko mu ni ko wa nia się czy za rzą dza -
nia ze spo ła mi lu dzi. Włą cze nie się za kła -
du do in spek cyj ne go pro gra mu in for ma cyj -
no -pre wen cyj ne go do ty czą ce go stre su za -
wo do we go by ło za tem ko lej nym dzia ła niem

re ali zo wa nym w tym kie run ku przez wła -
dze fir my.

Stres w prak ty ce

Z ba dań po zio mu stre su prze pro wa dzo -
nych wśród pra cow ni ków ka to wic kie go za -
kła du, ko ja rzo ne go z pro duk cją her ba ty
i mar ga ry ny wy ni ka, że naj bar dziej stre su -
je ich zło żo ność sta wia nych przed ni mi za -
dań. Wią że się ona z dy na micz nym wzro -
stem licz by no wych pro duk tów w ra mach
jed ne go asor ty men tu. – Jesz cze kil ka lat
te mu na mar ga ry now ni pro du ko wa li śmy
ok. 70 ró żnych ro dza jów pro duk tów, dziś
jest ich ok. 200. „Na her ba cie” by ło 50,
a obec nie jest ich 300 – tłu ma czy Sa bi na
Krzy sto lik, sze fo wa za kła du. – Ta, sta le ro -
sną ca w fa bry ce, kom plek so wość wią za ła
z wpro wa dza niem no wych, bar dziej zło żo -
nych pro ce dur. Dwa la ta te mu przy ję li śmy
stra te gię po le ga ją cą na ich uprasz cza niu.

Efek ty kam pa nii an ty stre so wej PIP

Na her ba cie je ste śmy zre lak so wa ni
W cią gu 3 lat trwa nia pro gra mu pre wen cyj ne go Pań stwo wej In spek cji Pra cy do ty czą ce go prze -
ciw dzia ła nia skut kom prze cią że nia psy chicz ne go i stre su w miej scu pra cy wzię ło w nim
udział 10 ty się cy osób z 1 600 za kła dów pra cy w ca łej Pol sce. In spek to rzy pra cy udzie li li 3
i pół ty sią ca po rad uda jąc się do 321 pra co daw ców. Uzy ska ne in for ma cje po zwo li ły wstęp nie
od po wie dzieć m.in. na py ta nia o ska lę pro ble mu stre su w pra cy oraz kosz ty, ja kie wią żą się
z tym zja wi skiem.

W laboratorium herbaty

Sa bi na Krzy sto lik, dy rek tor fir my Uni le ver



Uczest ni czy li w niej głów nie spo łecz ni in -
spek to rzy pra cy. Pro gram obej mo wał, po -
za ak tu al ną in for ma cją na te mat prze bie gu
kam pa nii, ta kie za gad nie nia jak: oce na sta -
nu bez pie czeń stwa w pol skim gór nic twie
w 2008 r., przy czy ny wy pad ków przy pra cy
w gór nic twie, ry zy ko cho rób za wo do wych
w gór nic twie, kul tu ra bez pie czeń stwa pra cy
w gór nic twie, er go no micz ne czyn ni ki ry zy -
ka w za wo dzie gór ni ka, za sa dy użyt ko wa nia
ma szyn w za kła dach gór ni czych oraz za gro -
że nia bio lo gicz ne w gór nic twie.

Ak cję pro wa dzi Cen tral ny In sty tut Ochro -
ny Pra cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy we
współ pra cy z Wy ższym Urzę dem Gór ni -
czym. Ho no ro wy pa tro nat nad tym wy da rze -
niem ob jął Pre zes Wy ższe go Urzę du Gór ni -
cze go. Pań stwo wa In spek cja Pra cy rów nież
włą czy ła się w re ali za cję kam pa nii.

Sy tu acja w gór nic twie

Gór nic two, obok bu dow nic twa, rol nic -
twa i prze twór stwa prze my sło we go, jest
sek to rem go spo dar ki cha rak te ry zu ją cym
się naj więk szy mi wskaź ni ka mi wy pad ko wy -
mi – w pierw szej po ło wie 2008 r. wskaź nik
czę sto tli wo ści wy pad ków przy pra cy w gór -
nic twie wy niósł 7,46 (licz ba po szko do wa nych
na ty siąc pra cu ją cych) i był naj wy ższy w ska -
li ca łej go spo dar ki (dla ca łej go spo dar ki
wskaź nik ten wy no sił 3,88). W opra co wa niu
(ma ją cym cha rak ter ma te ria łu wstęp ne go)
„Stan bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w gór -
nic twie 2008 r.” (Ka to wi ce 2009) WUG po -
da je, że w 2008 r. wy da rzy ło się w gór nic -
twie 3337 wy pad ków przy pra cy. Ozna cza to
po ziom zbli żo ny do po zio mu wy pad ków
w ro ku 2007, z tym, że w ro ku 2008 do szło
do wzro stu licz by wy pad ków śmier tel nych
i cię żkich.

Jed ną z naj wa żniej szych przy czyn wy -
pad ków przy pra cy w gór nic twie jest, po -
za błęd ny mi za cho wa nia mi lu dzi i awa ria mi
tech nicz ny mi, brak prze wi dy wa nia mo żli wo -
ści wy stą pie nia wy pad ków i nie prze pro wa dza -
nie sta łej (sys te ma tycz nej) oce ny ry zy ka. Oce -
na ry zy ka za wo do we go w gór nic twie nie po -
win na być trak to wa na ja ko dzia ła nie jed no -
ra zo we, ale ja ko sta ły ele ment kształ to wa nia
i po pra wy wa run ków pra cy, bę dą cy in te gral -
nym skład ni kiem sys te mu za rzą dza nia przed -
się bior stwem.

O kam pa nii

Ad re sa tem no wej kam pa nii są pra co daw -
cy i pra cow ni cy przed się biorstw gór ni czych,
związ ki za wo do we, spo łecz ni in spek to rzy pra -
cy, in sty tu cje zaj mu ją ce się bez pie czeń -
stwem i hi gie ną pra cy, spe cja li ści w dzie dzi -
nie bhp, fir my szko le nio we, uczel nie i szko -
ły gór ni cze oraz in sty tu cje zaj mu ją ce się nad -
zo rem i kon tro lą w tym sek to rze. Kam pa nia
obej mu je okres dzie wię cio mie sięcz ny,
od kwiet nia do grud nia br.

Ce lem kam pa nii jest po moc pra co daw com
i pra cow ni kom przed się biorstw gór ni czych
w kształ to wa niu bez piecz niej sze go i zdrow -
sze go śro do wi ska pra cy po przez zmia nę
ich po dej ścia do pro ble ma ty ki oce ny ry zy ka
za wo do we go w miej scu pra cy i prze ko na nie
ad re sa tów kam pa nii, że sys te ma tycz na ana -
li za i oce na ry zy ka za wo do we go to naj efek -
tyw niej szy spo sób eli mi no wa nia za gro żeń za -
wo do wych i kon tro lo wa nia po zio mu ry zy ka.

In au gu ra cja kam pa nii na stą pi ła na XI Kon -
fe ren cji „Pro ble my bez pie czeń stwa i ochro -
ny zdro wia w pol skim gór nic twie”, któ ra od -
by ła się w Ko cie rzy 21 i 22 kwiet nia br.
Uczest ni czy ło w niej po nad 170 osób – przed -
sta wi cie li za kła dów gór ni czych gór nic twa pod -
ziem ne go, od kryw ko we go i otwo ro we go,
w tym pre ze sów i wi ce pre ze sów spół ek wę -
glo wych, kie row ni ków ru chu za kła dów gór -
ni czych oraz rze czo znaw ców ds. ru chu za kła -
dów gór ni czych, pro du cen tów ma szyn gór -
ni czych, przed sta wi cie li wy ższych uczel ni, jed -
no stek na uko wo -ba daw czych i or ga nów nad -
zo ru gór ni cze go. Kon fe ren cja by ła po dzie lo -
na na sześć se sji te ma tycz nych. 

Przed sta wio no na niej stra te gię Unii Eu -
ro pej skiej w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy na la ta 2007-2013, a na stęp nie
in for ma cję na te mat przed mio to wej kam pa -
nii. Mó wio no też o oce nie sta nu bez pie czeń -
stwa w gór nic twie w 2008 r., ry zy ku cho rób
za wo do wych w gór nic twie, ra tow nic twie
gór ni czym w gór nic twie naf ty i ga zu oraz
dzia ła niach pra co daw ców w za kre sie pre wen -
cji wy pad ko wej. Nie za bra kło ta kże oce ny
wpły wu czło wie ka na wy pad ko wość w ko pal -
niach wę gla ka mien ne go (ar ty kuł na ten te -
mat zo stał opu bli ko wa ny w ma ju br. w „Bez -
pie czeń stwie Pra cy”).

Je sie nią br. za pla no wa na jest kon fe ren cja
dla pra co daw ców i pra cow ni ków żwi row ni,

któ ra bę dzie zor ga ni zo wa na we współ pra cy
z Ogól no pol skim Sto wa rzy sze niem Pra cow -
ni ków Słu żby BHP z Olsz ty na, oraz se mi na -
rium, na któ rym zo sta ną pod su mo wa ne
dzia ła nia zre ali zo wa ne w ra mach kam pa nii
przez Ka to wic ki Hol ding Wę glo wy S.A.

W ra mach kam pa nii prze pro wa dzo nych
bę dzie kil ka kon kur sów: fo to gra ficz ny (na te -
mat ry zy kow nych za cho wań), wie dzy z za kre -
su pra wa pra cy i bhp dla uczniów klas gór -
ni czych ze szkół za wo do wych oraz kon kurs
na pla kat kam pa nii (przed się wzię cie wła sne
KHW S. A.). Ce lem kon kur su fo to gra ficz ne -
go bę dzie po pu la ry za cja pro ble ma ty ki bez -
piecz nych za cho wań, a przede wszyst kim
uwra żli wie nie je go uczest ni ków na wy stę pu -
ją ce w oto cze niu po ten cjal ne za gro że nia.

Na po trze by kam pa nii utwo rzo no spe cjal -
ną stro nę in ter ne to wą, na któ rej za miesz cza -
ne są pu bli ka cje na jej te mat i ma te ria ły z za -
kre su ry zy ka za wo do we go w gór nic twie:

www.ciop.pl/kam pa nia_gor nic two
Pla no wa ne są ta kże pu bli ka cje w me diach.

Do udzia łu w kam pa nii za pro szo ne są wszyst -
kie in sty tu cje i przed się bior stwa zaj mu ją ce się
pro ble ma ty ką oce ny ry zy ka za wo do we go,
i któ rych za gad nie nie to do ty czy.

PIP w kam pa nii

Pań stwo wa In spek cja Pra cy ak tyw nie
włą cza się w prze bieg kam pa nii. W pro gra -
mie kon fe ren cji „Ry zy ko za wo do we w gór nic -
twie” uwzględ nio no wy stą pie nie przed sta wi -
cie la Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka -
to wi cach na te mat wy pad ków przy pra cy
w gór nic twie (na kon fe ren cji re pre zen to wa -
ny był ta kże Wy ższy Urząd Gór ni czy, Po li tech -
ni ka Po znań ska, Urząd Do zo ru Tech nicz ne -
go i oczy wi ście CIOP -PIB). W in nych, or ga -
ni zo wa nych w ra mach kam pa nii przed się wzię -
ciach, rów nież uczest ni czyć bę dą przed sta -
wi cie le PIP. In for ma cje na jej te mat po ja wią
się w „In spek to rze Pra cy” oraz na stro nie in -
ter ne to wej PIP.

Na za koń cze nie war to wspo mnieć, że
KWK „Wu jek”, na te re nie któ rej od by ła się
czerw co wa kon fe ren cja „Ry zy ko za wo do we
w gór nic twie”, ma w za kre sie oce ny ry zy ka
za wo do we go w gór nic twie szcze gól ne osią -
gnię cia. W ro ku ubie głym za ję ła bo wiem
pierw sze miej sce w pol skiej edy cji Kon kur -
su Do brych Prak tyk, zor ga ni zo wa ne go w ra -
mach ww. Eu ro pej skiej Kam pa nii na rzecz
Oce ny Ry zy ka Za wo do we go 2008-2009. Te -
mat roz wią za nia zgło szo ne go przez ko pal nię
do kon kur su brzmiał: „Oce na ry zy ka za wo -
do we go za gro żeń na tu ral nych ja ko ele ment
pro ce su oce ny ry zy ka w KHW S.A. KWK
„Wu jek”.

Na pod sta wie ma te ria łów udo stęp nio -
nych przez CIOP -PIB opra co wał: 

Ma ciej So ko łow ski
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji GIP
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W ubie głym ro ku ob ję ła ona dział ja ko ści,
a w tym ro ku uspraw nia my pro ce sy biu ro -
we, ko mu ni ka cyj ne. Dzia ła nia te z pew no -
ścią ogra ni cza ją po ziom stre su osób tam
za trud nio nych.

W ka to wic kiej fa bry ce do kład nie wi dzą,
że ogrom ny wpływ na po ziom stre su ma
bez a wa ryj ność ma szyn. Spraw ne ma szy -
ny nie stwa rza ją za gro że nia. Po zwa la ją
za to wy ko nać na czas plan pro duk cji, bez
po śpie chu, któ ry sam w so bie jest prze cież
stre su ją cy. Pra cow ni cy nie mu szą też
oba wiać się kar np. za opóź nie nia w pro -
duk cji, je śli ta kie się zda rzą. Lu dzi co raz
bar dziej stre su je ry wa li za cja w pra cy, dą -
że nie do te go, że by być lep szym, du żo wie -
dzieć, do kształ cać się. Nie lu bią mo no ton -

nych i dłu go trwa łych szko leń. Dla te go w za -
kła dzie nie ro bi się ich, a za pra sza na kil -
ku na sto mi nu to we spo tka nia.

– Pra cow ni cy w Uni le ver na pew no nie
ma ją po wo du stre so wać się za gro że niem
utra ty pra cy – za pew nia ła sze fo wa fir my,
przy wo łu jąc da ne świad czą ce o nie wiel kiej
ro ta cji wśród za trud nio nych na sta łe. Sa -
mi ad re sa ci an kiet, któ re mia ły okre ślić po -
ziom stre su na da nym sta no wi sku pra cy
w fa bry ce her ba ty i mar ga ry ny, po twier dza -
li sło wa dy rek tor Krzy sto lik, po da jąc
na do wód swój, zwy kle dłu go let ni staż pra -
cy w przed się bior stwie. Fir ma po sta wi ła
na sil ne przy wódz two. Ono, zda niem
władz za kła du, da je pra cow ni kom po czu -
cie bez pie czeń stwa, jest rów nież me to dą
na od cią że nie psy chicz ne pra cow ni ków,
któ rzy nie są po zo sta wie ni sa mi so bie, lecz
wy ko nu ją pra cę w ze spo łach.

Uczest ni cy se mi na rium w ka to wic kim
od dzia le kor po ra cji Uni le ver, któ re go

prze bieg uroz ma ico ny był pre zen ta cja mi
tech nik od stre so wu ją cych i spo so bów
zmniej sza nia stre su wśród pra cow ni ków,
za po zna li się z pro ce sa mi tech no lo gicz ny -
mi oraz pro ce du ra mi bez pie czeń stwa bez -
po śred nio na li niach pro duk cyj nych za kła -
du. Zna je do brze, tak jak i pra cow ni ków
tam za trud nio nych, je go obec na sze fo wa.
Pra co wa ła w fir mie od mo men tu roz po czę -
cia jej bu do wy w Ka to wi cach, na ró żnych
sta no wi skach, ta kże ja ko kie row nik pro duk -
cji. Do sko na le wie, jak wy glą da stres
zwią za ny z sa mym pro ce sem pro duk cji
i gdzie pod tym wzglę dem pra ca jest naj -
bar dziej ob cią ża ją ca. Mo że dla te go wy ni -
ki ba dań okre śla ją cych po ziom stre su
pra cow ni ków pro duk cji nie sta no wi ły dla

niej szcze gól ne go za sko cze nia. Twier dzi,
że sta no wi ska ope ra tor skie za wsze by ły
naj bar dziej new ral gicz ny mi, a więc naj bar -
dziej stre su ją cy mi. Po twier dzi ły to ba da nia
an kie to we przy go to wa ne przez in spek -
cję pra cy. Ope ra to rzy, oprócz te go, za rzą -
dzają sa mym pa ko wa niem pro duk tu, mu -
szą też znać się na tech no lo gii pro duk cji.
Zło żo ność i kom plek so wość tej pra cy wią -
że się z du żym stre sem. Wy ma ga ona
ogrom nej wie dzy, umie jęt no ści i od po wie -
dzial no ści, ta kże za in nych pra cow ni ków.
Sa mi pra cow ni cy za py ta ni o to, co w pra -
cy naj czę ściej ich stre su je, od po wia da li
zgod nie, że po śpiech, wie lość za dań,
a cza sa mi współ pra ca z in ny mi.

Ze stre so wa ny szef

Pra cow ni cy dzia łu her ba ty w Uni le ver
z prze ko na niem twier dzą: „na her ba cie je -
ste śmy zre lak so wa ni”. Wy ni ka to rów -

nież z prze pro wa dzo nych an kiet na te mat
stre su. Na mar ga ry now ni z je go na si le -
niem, okre ślo nym w ba da niach, jest już nie -
co go rzej. Tam ko or dy na to rem pro duk cji
jest drob nej po stu ry ko bie ta z pra wie dwu -
dzie sto let nim sta żem pra cy. Po ka zu jąc sta -
no wi ska pra cy zwią za ne z do zo wa niem
mar ga ry ny tłu ma czy, że tu pra ca wią że się
z du żym stre sem, gdyż ja ki kol wiek błąd
skut ku je du ży mi stra ta mi fi nan so wy mi fir -
my. Sze fo wa dzia łu mar ga ry ny do brze za -
pa mię ta ła ba da nie an kie to we, gdyż – ku jej
za sko cze niu – oka za ło się po ich prze pro -
wa dze niu, że jest pra cow ni kiem ze stre so -
wa nym. Sa ma o so bie mia ła do tych czas in -
ne zda nie i z wy ni ka mi an kie ty się nie zga -
dza. Nie dzi wi to jed nak spe ców od stre -
su za wo do we go, któ rzy do brze wie dzą, że
naj bar dziej ze stre so wa na jest wła śnie ka -
dra kie row ni cza. Po twier dza to dy rek tor fa -
bry ki, któ ra zdra dza, że z ba dań do ty czą -
cych stre su wy ni kło, że jest jed ną z naj bar -
dziej ze stre so wa nych osób w Uni le ver. Sa -
ma mó wi, że lu bi po zy tyw ny stres, któ ry
mo bi li zu je do pra cy, ale, jak więk szość pra -
cu ją cych ma tek ma łych dzie ci, oczy wi ście
stre su je się nie wy star cza ją cą ilo ścią wol -
ne go cza su.

– Bar dzo chcie li by śmy po znać do bre
prak ty ki eli mi nu ją ce stres w in nych fir -
mach. Li czy my na po moc in spek to rów pra -
cy, któ rzy spo tka li się ta ki mi roz wią za nia -
mi, po zwa la ją cy mi tam zmniej szyć lub wy -
eli mi no wać stres za wo do wy. Zda je my so -
bie spra wę z te go, że ist nie ją jed nak sta -
no wi ska, na któ rych stre so wi nie da się za -
po biec – przy zna ła dy rek tor Uni le ver.
– Dla te go, obok pro wa dzo nych an kiet, se -
mi na riów czy szko leń, zde cy do wa li śmy się
na or ga ni zo wa nie tre nin gów an ty stre so -
wych.

Nie ko niec na tym

Do świad cze nia zdo by te w trak cie re ali -
za cji pro gra mu nie zo sta ną zmar no wa ne.
Do bre prak ty ki bę dą ze bra ne i opu bli ko -
wa ne, a na stęp nie wy ko rzy sta ne pod czas
szko leń in spek to rów pra cy, któ rzy w swo -
jej prak ty ce sty ka ją się z pro ble mem ne -
ga tyw ne go stre su za wo do we go. Do ro bek
Pań stwo wej In spek cji Pra cy w tym za kre -
sie mo że zo stać przed sta wio ny pod czas
mię dzy na ro do wych spo tkań przed sta wi cie -
li in spek cji pra cy Unii Eu ro pej skiej – więk -
szość z nich ta kże re ali zo wa ła pro gra my
prze ciw dzia ła nia ne ga tyw nym skut kom
prze cią że nia psy chicz ne go i stre su w miej -
scu pra cy.

Be ata Pie trusz ka
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W ra mach Eu ro pej skiej Kam pa nii na rzecz Oce ny Ry zy ka Za -
wo do we go 2008–2009 trwa ogól no pol ska kam pa nia spo łecz -
na „Ry zy ko za wo do we w gór nic twie”. 3 czerw ca br. mia ła
miej sce ko lej na kon fe ren cja, któ ra od by ła się na te re nie KHW
KWK „Wu jek” S. A., a jej go spo da rzem był Ka to wic ki Hol ding
Wę glo wy S.A. 

Gór ni cy wy so kie go ry zy ka

Zakładowa grupa ratownicza



nień, jak i wszel kich in nych prze pi sów pra -
wa pra cy, w tym bez pie czeń stwa pra cy.
Jest to pro blem po dwój ny. Do ty czy nie tyl -
ko za gro żeń dla zdro wia i ży cia mło dych lu -
dzi, ale ta kże złych wzor ców prze ka zy wa -
nych im u pro gu do ro słe go ży cia i pra cy za -
wo do wej. Naj wię cej nie pra wi dło wo ści
stwier dza się w do pusz cza niu pra cow ni ków
mło do cia nych do pra cy bez wstęp nych ba -
dań pro fi lak tycz nych oraz szko le nia wstęp -
ne go w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy,
a ta kże bez ba dań i po mia rów czyn ni ków
szko dli wych w śro do wi sku pra cy. 

Na le żne miej sce w pro ce sie pra cy po win -
ny mieć ta kże oso by nie peł no spraw ne.
Nie do rzad ko ści na le ży li kwi da cja
spół dziel ni in wa lidz kich, w któ -
rych mie li oni za trud nie nie. Pań -
stwo po win no je utrzy my wać na wet
po przez od po wied nie do ta cje, by
za cho wać miej sca pra cy dla tej
gru py lu dzi – lu dzi bar dzo war to -
ścio wych, o ol brzy mim po ten cja le
in te lek tu al nym i czę sto ta kże mo -
żli wo ściach fi zycz nych. W tym za -
kre sie Pań stwo wa In spek cja Pra cy
po dej mu je kon tro le za kła dów pra -
cy chro nio nej, w któ rych z re gu ły
za trud nia ni są nie peł no spraw ni,
a po przez swo je usta wo we dzia ła -
nia wspie ra tę gru pę za wo do wą
w re ali za cji ich am bi cji za wo do -
wych. Ich pra ca – czę sto pre cy zyj -
na – da je ol brzy mie war to ści nie -
zbęd ne ca łe mu spo łe czeń stwu. 

W en cy kli ce La bo rem exer -
cens Jan Pa weł II pi sze: „Oso ba prze to w ja -
kiś sposób upo śle dzo na, bę dąc pod mio tem
ze wszyst ki mi je go pra wa mi, win na mieć
uła twio ny do stęp do uczest nic twa w ży ciu
spo łe czeń stwa we wszyst kich wy mia rach
i na wszyst kich po zio mach, od po wied nio
do swych mo żli wo ści. Oso ba upo śle dzo na
jest jed nym z nas i w peł ni uczest ni czy
w na szym czło wie czeń stwie”.

Z przy wo ła nia wie lu sta no wisk Ko ścio -
ła ka to lic kie go i je go przed sta wi cie li
w kwe stiach pra cow ni czych mo żna śmia -
ło po wie dzieć, że na si wiel cy Po la cy: Pa -
pież Jan Pa weł II i Pry mas Ty siąc le cia
Ksiądz Kar dy nał Ste fan Wy szyń ski by li wy -
jąt ko wo świa do mi zna cze nia god nych wa -
run ków pra cy dla wszyst kich lu dzi.

Obec ne prze mia ny spo łecz ne i go spo -
dar cze nie mo gą usu wać z po la wi dze nia
pro ble mów zwią za nych z za pew nie niem
wa run ków pra cy zgod nych z prze pi sa mi.
Czło wiek pra cy mu si czuć się bez piecz nie
gdzie kol wiek jest i co kol wiek w pro ce sie
pra cy czy ni.

Z my ślą o zdro wiu 
i ży ciu za trud nio nych

Eli mi no wa nie pa to lo gii w sto sun kach
pra cy i li kwi da cja za gro żeń dla zdro wia i ży -
cia za trud nio nych to przede wszyst kim sku -
tecz ne dzia ła nia in spek to rów pra cy. Swo -
ją mi sję za wo do wą wy ko nu ją z gor li wo ścią
i de ter mi na cją. Do jej re ali za cji po trze ba
cze goś wię cej niż tyl ko eg ze kwo wa nie usta -
wo wych za pi sów – po trze ba po wo ła nia. Aby
móc je re ali zo wać, trze ba ko chać lu dzi.
Wła śnie tę gru pę za wo do wą ce chu je mi łość
do czło wie ka. Sprzy ja ona ła ma niu wszel -

kich ba rier na dro dze wal ki o god ność czło -
wie ka i je go pra cy.

Dla obiek tyw ne go ob ra zu za gad nie nia
na le ży z praw dzi wą sa tys fak cją od noto wać
fakt, iż w ostat nich la tach co raz więk sza
rze sza pra co daw ców ro zu mie cią żą ce
na nich obo wiąz ki w prze strze ga niu prze -
pi sów usta wo daw stwa pra cy i w spo sób
wła ści wy poj mu je swo je po słan nic two, ja -
ko or ga ni za to rów pra cy. Do strze ga ją oni
nie tyl ko po trze bę osią ga nia słusz nych dla
sie bie zy sków, ale wi dzą ta kże po trze by
tych, któ rzy po mna ża ją ich do ro bek.

Wie lu pra co daw ców ma świa do mość, iż
zdro wie i ży cie za trud nio nych to dla nich
nie tyl ko obo wią zek wy ni ka ją cy z prze pi -
sów pra wa, ale przede wszyst kim po win -
ność mo ral na. Jest to ka pi tał, na któ rym
mo żna bu do wać do bre pro gno zy dla świa -
ta pra cy na przy szłość.

Przy kła dy po zy tyw nych pra co daw ców
– w obec nym cza sie – nie na le żą do rzad -
ko ści. God ny od no to wa nia jest fakt, że dla
stwo rze nia bez piecz nych wa run ków pra cy

nie tyl ko mo der ni zu ją bu dyn ki, po miesz cze -
nia pra cy oraz ma szy ny i urzą dze nia, ale ta -
kże po no szą ol brzy mie kosz ty na im port no -
wo cze snych tech no lo gii i ma szyn, któ re gwa -
ran tu ją za cho wa nie świa to wych stan dar dów
bez pie czeń stwa pra cy. W ta kich wła śnie za -
kła dach ob ser wu je się po pra wę, istot ny po -
stęp w tym ob sza rze. Do ty czy to szcze gól -
nie firm z udzia łem ka pi ta łu za gra nicz ne -
go, któ re mo gą po chwa lić się no wo cze sny -
mi tech no lo gia mi i ofe ru ją pra cow ni kom od -
po wied nie stan dar dy bhp.

Zmie nia się pra wo, ta kże to, któ re do -
ty czy świa ta pra cy. Na le ży jed nak pa mię -
tać o tym, że zmia na sto sun ków wła sno -

ścio wych nie mo że osła biać
ochron nej funk cji pra wa pra cy
i zwal niać pań stwa od za pew nie -
nia pra cow ni kom okre ślo ne go,
gwa ran to wa ne go usta wo wo, stop -
nia ich ochro ny. Prze ma wia ją
za tym wzglę dy za rów no spo łecz -
ne, jak i sze rzej ro zu mia ne wzglę -
dy go spo dar cze.

Spo łecz ne 
ocze ki wa nia

Być mo że naj bar dziej nie ko -
rzyst ne – dla ochro ny pra cy
– skut ki trans for ma cji go spo dar -
czej ma my już za so bą. Praw dzi -
wość te go stwier dze nia zwe ry fi ku -
ją na stęp ne la ta. Dziś mo żna
stwier dzić je dy nie, że – co praw -
da – w nie któ rych ob sza rach

ochro ny pra cy rze czy wi ście za cho dzą ko -
rzyst ne zmia ny, ale ich za kres jest jesz cze
da le ki od spo łecz nych ocze ki wań. Błę dem
by ło by twier dzić, że nie prze strze ga nie
pra wa pra cy to tyl ko wy nik trud no ści
eko no micz nych. Nie do sta tek środ ków fi -
nan so wych ma wpraw dzie ogrom ny wpływ
na za kres dzia łań w ob sza rze ochro ny pra -
cy, ale nie uspra wie dli wia nie prze strze ga -
nia pra wa.

Na le ży jed nak wy ra zić prze ko na nie,
że po stęp w po pra wie wa run ków za trud -
nie nia bę dzie na stę po wał suk ce syw nie.
Pod sta wę do ta kie go stwier dze nia da ją ana -
li zy po rów naw cze wy ni ków kon tro li prze -
strze ga nia praw pra cow ni czych na prze -
strze ni ostat nich lat. Mo żna je dy nie zwró -
cić się do pra co daw ców z ape lem o do kła -
da nie wszel kich sta rań, by ży cie i zdro wie
czło wie ka w pro ce sie pra cy by ły trak to wa -
ne ja ko naj wy ższa war tość.

Hen ryk Bu cho wicz
OIP Kiel ce
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Stan ochro ny pra cy w kra ju w dal szym
cią gu jest nie za do wa la ją cy. Znacz na licz -
ba pra cow ni ków za trud nio na jest w wa run -
kach za gro że nia ży cia i zdro wia z uwa gi
na wy stę po wa nie nie ko rzyst nych czyn ni -
ków zwią za nych ze śro do wi skiem pra cy,
ucią żli wo ścią oraz złym sta nem tech nicz -
nym ma szyn i urzą dzeń. Naj wię cej za gro -
żeń stwier dza się na bu do wach, przy eks -
plo ata cji sprzę tu, któ ry nie speł nia mi ni -
mal nych wy ma gań bhp, w miej scach pu -
blicz nych, w ko pal niach od kryw ko wych,
w wa run kach na ra że nia na ha łas i drga nia
me cha nicz ne.

Wy pad ki przy pra cy

Pro ble mem nie ro ze rwal nie zwią za nym
z za gro że nia mi za wo do wy mi jest wypad ko -
wość przy pra cy. Licz ba po szko do wa nych
w wy pad kach przy pra cy w ostat nich la tach
utrzy mu je się z re gu ły na zbli żo nym po zio -
mie, tj. w gra ni cach oko ło 100 000 po szko -
do wa nych. Za sad ni czy mi przy czy na mi
wszyst kich wy pad ków wciąż są: zła or ga ni -
za cja pra cy, sto so wa nie nie bez piecz nych me -
tod pra cy, nie sto so wa nie za bezpie czeń wy -
ma ga nych przy wy ko ny wa niu prac w wa run -
kach szcze gól nych, lek ce wa że nie – ta kże
przez po szko do wa nych – prze pi sów przy ob -
słu dze ma szyn i urzą dzeń.

A ja kie sta no wi sko w tym wzglę dzie zaj -
mu je na uka spo łecz na Ko ścio ła?

– Pa pież Le on XIII w en cy kli ce Re rum
no va rum na pi sał: „Je śli pra cow nik zmu szo -
ny ko niecz no ścią al bo z oba wy przed sy -
tu acją jesz cze gor szą, zga dza się na nie ko -
rzyst ne dla sie bie wa run ki, zo sta ły one bo -
wiem na rzu co ne przez wła ści cie la warsz -
ta tu, lub przed się bior stwa i chcąc nie chcąc
mu szą być przy ję te, jest to oczy wi stym
gwał tem, prze ciw ko któ re mu głos pod no -
si spra wie dli wość”.

– Ksiądz Pry mas Ste fan Kar dy nał Wy -
szyń ski na spo tka niu z przed sta wi cie la mi
NSZZ „So li dar ność” w re zy den cji ar cy bi sku -
pów war szaw skich 10 li sto pa da 1980 r. tak
po wie dział: „Zad ba nie o wa run ki pra cy
jest spra wą pil ną. Je że li ka żdy z nas dba o to,
aby w je go do mu, choć by cia snym, by ły hi -
gie nicz ne wa run ki ży cia, to związ ki za wo -
do we (…) po win ny czu wać nad wa run ka mi
pra cy ro bot ni ków we wszyst kich warsz ta -
tach, fa bry kach, nie wy łą cza jąc ko palń”.

– Pa pież Pius XI w en cy kli ce Qu adra -
ge si mo an no na pi sał: „Pod czas, gdy
z warsz ta tu ma te ria wy cho dzi uszla chet nio -
na, czło wiek sta je się w nim gor szy,
upodlo ny”.

Za trud nia nie w wa run kach ubli ża ją -
cych ludz kiej i pra cow ni czej god no ści,
a więc przy nie za bez pie czo nych przed wy -
pad ka mi i ura za mi ma szy nach i urzą dze -
niach, w wa run kach za tru wa nia śro do wi -
ska pra cy szko dli wy mi opa ra mi sub stan -
cji che micz nych, bez od po wied niej wen ty -
la cji i ochron oso bi stych, w nad mier nym
ha ła sie i drga niach me cha nicz nych – to
wszyst ko pro wa dzi w efek cie do wy nisz cze -
nia zdro wia czło wie ka i je go fi zycz ne go uni -
ce stwie nia.

Pra wo do wy po czyn ku,
czas pra cy

Po wszech nym zja wi skiem jest nie re -
spek to wa nie przez pra co daw ców pra wa
pra cow ni ka do wy po czyn ku i do dni wol -
nych od pra cy. Do pod sta wo wych na ru szeń
prze pi sów w tym za kre sie na le ży za li czyć:
nie udzie la nie urlo pu w wy ma ga nym ter mi -
nie, za ni ża nie je go wy mia ru, za ni ża nie wy -
so ko ści ekwi wa len tu za nie wy ko rzy sta ny
urlop. Nie pra wi dło wo ści z tym zwią za ne
stwier dzo no u po nad po ło wy kon tro lo wa -
nych pra co daw ców. Da ne te do ty czą ro -
ku 2007 i po przed nich lat.

Ja ko bez dy sku syj na ko niecz ność trak to -
wa ne jest w wie lu fir mach cią głe wydłu ża -
nie cza su pra cy po nad do pusz czal ne nor my
– zwłasz cza ty go dnio we. W ten wła śnie spo -
sób re ali zu je się po wszech ny obec nie wy -
móg „dys po zy cyj no ści” pra cowni ków. Pła -
cą oni za to gorz ką ce nę swo je go ży cia pry -
wat ne go i ro dzin ne go nie wspo mi na jąc już
o kon se kwen cjach zdro wot nych. Z nie po ko -
jem na le ży stwier dzić, że na ru sza nie pra -
wa do ko nu je się na pod sta wie nie pi sa nej
umo wy mię dzy pra co daw ca mi a pra cow ni -
ka mi – „umo wy” oczy wi ście wy mu szo nej sy -
tu acją na ryn ku pra cy. Nie pra wi dło wo ści
z tym zwią za ne stwier dzo no u po nad 30%
kon tro lo wa nych pra codaw ców.

I znów war to w tym miej scu przy wo łać
po glą dy i sta no wi ska Ko ścio ła ka to lic kie -
go i je go au to ry te tów:

– Pry mas Ty siąc le cia Ksiądz Ste fan Kar -
dy nał Wy szyń ski w li ście na 33 Ty dzień Mi -

ło sier dzia z sierp nia 1977 r. pi sze: „Od nas
za le ży czu wa nie, by lu dzie nie wynisz cza -
li sił i zdro wia przez to, że nor my, eks port
i kon trakt wię cej zna czą niż mo żli wo ści fi -
zycz ne czło wie ka z na ru sze niem prze pi sów
o cza sie pra cy. Od nas za le ży, by lu dzie nie
by li po bu dza ni do pra cy w go dzi nach nad -
licz bo wych, czy w nie dzie lę i świę ta w na -
dziei na więk sze za rob ki. Bo cóż po mo gą
te za rob ki, je śli czło wiek znisz czy zdro wie
i przed wcze śnie po mno ży licz bę in wa li dów,
czy ofiar źle zor ga ni zo wa nej pra cy”.

– Z ko lei Pa pież Le on XIII w en cy kli ce
Re rum no va rum przy zna je ro bot ni kom pra -
wo do ogra ni cze nia licz by go dzin pra cy
oraz do na le żne go wy po czyn ku.

Dba łość o zgod ne z prze pi sa mi wa run -
ki pra cy jest spra wą pil ną. Bez po śred nie
obo wiąz ki na tym po lu spo czy wa ją przede
wszyst kim na pra co daw cach.

Pra wa ko biet…

Ko ściół upo mniał się ta kże o za cho wa -
nie praw dla ko biet, dzie ci i osób nie peł -
no spraw nych, a więc tych naj słab szych
w pro ce sie pra cy.

Sy tu acja w tym wzglę dzie w wie lu za kła -
dach pra cy od bie ga od obo wią zu ją cych
norm. Pa pież Le on XIII w en cy kli ce Re -
rum no va rum wska zu je na ko niecz ność od -
mien ne go trak to wa nia dzie ci i ko biet, je -
śli cho dzi o ro dzaj i czas pra cy. Pra wa ko -
bie ty mu szą być chro nio ne, po nie waż
speł nia ona ta kże za sad ni czą ro lę w ży ciu
ro dzi ny. Czę sto pra cu je po dwój nie: w swo -
im za wo dzie, a póź niej w ro dzin nym do mu,
ja ko opie kun ka dzie ci. Jej czas pra cy
trwa nie osiem go dzin, ale nie kie dy dwa
ra zy ty le. Stąd też na le ży jej od dać wy jąt -
ko wą cześć i sza cu nek.

Jak pra wa ko biet – w pro ce sie pra cy – są
nie kie dy ła ma ne, wy ka za ły kon tro le w skle -
pach wiel ko po wierzch nio wych (mar ke -
tach, su per mar ke tach). W tych sfe mi -
nizo wa nych jed nost kach ko bie ty zmu sza -
no do dźwi ga nia i prze no sze nia cię ża rów
po nad ludz kie si ły, z po gwał ce niem wszel -
kich do pusz czal nych norm.

Me cha ni zmy rzą dzą ce ryn kiem pra cy
szcze gól nie do tkli wie ude rza ją w pra cow -
ni ków mło do cia nych. W wie lu za kła dach za -
trud nia ją cych tę gru pę osób nie respek tu -
je się za rów no ich pod sta wo wych upraw -
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Roz wa ża nia

Pro ble my świa ta pra cy w na ucza niu Ko ścio ła (2)
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

21.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu -
ka cji Na ro do wej z dnia 3 kwiet nia 2009 r.
w spra wie do dat ków do wy na gro dze nia za sad -
ni cze go oraz wy na gro dze nia za go dzi ny po -
nadwy mia ro we i go dzi ny do raź nych za -
stępstw dla na uczy cie li za trud nio nych w szko -
łach pro wa dzo nych przez or ga ny ad mi ni stra -
cji rzą do wej // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 60,
poz. 494.

00.00.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo -
dar ki z dnia 20 kwiet nia 2009 r. w spra wie
upo wa żnie nia Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go
do uzna wa nia kwa li fi ka cji // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 68, poz. 579.

00.00.18 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 22 kwiet nia 2009
r. w spra wie po mo cy fi nan so wej udzie la nej
pra co daw com pro wa dzą cym za kła dy pra cy
chro nio nej ze środ ków Pań stwo we go Fun du -
szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych
// Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 70, poz. 603.

00.00.00 Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni -
strów z dnia 1 kwiet nia 2009 r. zmie nia ją ce
roz po rzą dze nie w spra wie Pol skiej Kla sy fi -
ka cji Dzia łal no ści (PKD) // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 59, poz. 489.

26.00.02 Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni -
strów z dnia 10 kwiet nia 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 nie bę dą cych człon ka mi
kor pu su słu żby cy wil nej za trud nio nych
w urzę dach ad mi ni stra cji rzą do wej i pra cow -
ni ków in nych jed no stek // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 64, poz. 536.

00.00.20 Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni -
strów z dnia 21 kwiet nia 2009 r. zmie nia ją -
ce roz po rzą dze nie w spra wie do ku men tów
wy ma ga nych przy skła da niu wnio sku o wy -
da nie ze zwo le nia na wy ko ny wa nie dzia łal no -
ści zwią za nej z na ra że niem na dzia ła nie
pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go al bo przy zgło -
sze niu wy ko ny wa nia tej dzia łal no ści // Dzien -
nik Ustaw. – 2009, nr 71, poz. 610.

00.00.00 Usta wa z dnia 20 mar ca 2009 r.
o zmia nie usta wy o bez pie czeń stwie mor skim
// Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 63, poz. 519.

00.00.02 Usta wa z dnia 24 kwiet nia 2009
r. o zmia nie usta wy o sys te mie ubez pie czeń
spo łecz nych oraz usta wy – Pra wo ban ko we
// Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 71, poz. 609.

NOR MY

10.00.27 PN -EN 14957: 2008 Ma szy ny dla
prze my słu spo żyw cze go. Zmy war ki do na czyń
z prze no śni kiem. Wy ma ga nia z za kre su bez -
pie czeń stwa i hi gie ny. – Za stę pu je PN -
-EN 14957: 2006; [za twier dzo na przez Pre -
ze sa PKN dnia 6 paź dzier ni ka 2008 r.].

W nor mie po da no wy kaz istot nych za gro -
żeń (me cha nicz nych, elek trycz nych, ciepl nych,
che micz nych oraz zwią za nych z nie prze strze -
ga niem za sad hi gie ny i er go no mii) do ty czą cych
wie lo stre fo wych zmy wa rek do na czyń z prze -
no śni kiem ta śmo wym (prze lo to wym) lub
prze no śni kiem ko szy. Okre ślo no wy ma ga nia
z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny.

12.00.27 PN -EN ISO 10821: 2008 Prze -
my sło we ma szy ny do szy cia. Wy ma ga nia bez -
pie czeń stwa do ty czą ce ma szyn do szy cia, ze -
spo łów i ukła dów do szy cia. – Za stę pu je PN -
-EN ISO 10821: 2005; [za twier dzo na przez
Pre ze sa PKN dnia 16 kwiet nia 2008 r.].

Okre ślo no za gro że nia i wy ma ga nia bez pie -
czeń stwa do ty czą ce ma szyn do szy cia, ze spo -
łów i ukła dów do szy cia prze zna czo nych
do pro fe sjo nal ne go sto so wa nia w prze my śle
odzie żo wym, obuw ni czym, wy ro bów skó -
rza nych, opa ko wań itp.

WY DAW NIC TWA

00.00.00 Orzecz nic two Są du Naj wy ższe -
go do ty czą ce pra wa pra cy: wy bór. – T. 1.
– War sza wa: Wy daw. „Bibl. Prac.”, 2009.
– 327 s. (Bi blio tecz ka Pra cow ni cza: Po rad -
nik; 216).

W pu bli ka cji za miesz czo no wy ro ki Są du
Naj wy ższe go do ty czą ce przy wró ce nia do pra -
cy, uzna nia wy po wie dze nia zmie nia ją ce go
za bez sku tecz ne, na ru sze nia dóbr oso bi stych
oraz po wódz twa praw ne go.

AR TY KU ŁY Z CZA SO PISM

00.00.20 Ana li za roz prze strze nia nia się
cie pła i dy mu w cza sie spa la nia ma te ria łów
po lie stro wych / Ma rek Ko nec ki, Ma rze na Pół -

ka // Prze mysł Che micz ny. – 2009, nr 4,
s. 343-349.

Przed sta wio no wy ni ki ba dań do ty czą -
cych roz prze strze nia nia się cie pła i dy mu
w cza sie roz kła du ter micz ne go i spa la nia mo -
dy fi ko wa nych i nie mo dy fi ko wa nych prze -
ciw o gnio wo ma te ria łów po lie stro wych.

00.00.54 Błę dy ludz kie i ich wpływ na po -
ziom bez pie czeń stwa pra cy / Zyg munt Kor -
ban // Pra ca Zdro wie Bez pie czeń stwo.
– 2009, nr 1, s. 13-18.

Omó wio no tech ni ki (wy kres przy czy no wo -
-skut ko wy Ishi ka wy, tech ni ka THERP, TE -
SEO, HCR) umo żli wia ją ce iden ty fi ka cję ro -
li i zna cze nia po peł nio nych przez czło wie ka
błę dów – ro zu mia nych ja ko odej ście od na -
ka za nych pro ce dur po stę po wa nia, a ta kże wy -
pra co wa nie od po wied nich środ ków or ga ni -
za cyj no -tech nicz nych, któ re po zwo lą na wy -
kry cie po peł nio nych błę dów i ich ko rek tę.

00.00.31 Me to dy sza co wa nia wiel ko ści
olśnie nia w po miesz cze niach / Elżbie ta Ja -
no sik // Pra ca Zdro wie Bez pie czeń stwo.
– 2009, nr 1, s. 9-12.

Opi sa no wy bra ne me to dy oce ny olśnie nia
na sta no wi skach pra cy: tzw. me to da dwóch
re guł – we dług nor my PN -84/E -02033 oraz
me to da CIE – we dług obo wią zu ją cej nor my
PN -EN 12464-1: 2004.

15.00.54 Pro ce du ry bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy w przed się bior stwie bu dow la -
nym: przy kład in struk cji bez piecz ne go wy ko -
ny wa nia ro bót bu dow la nych / An drzej Ska -
rżyc ki // Bez pie czeń stwo i Hi gie na Pra cy
w Bu dow nic twie Go spo dar ce Ko mu nal nej
i Prze my śle. – 2008, nr 4, s. 61-88.

Przed sta wio no in struk cję okre śla ją cą wy -
ma ga nia i za sa dy bez piecz ne go wy ko na nia
oraz za bez pie cze nia wy ko pu fun da men to we -
go obu do wą ber liń ską wspor ni ko wą.

00.00.47 Sta tus i ro la norm zhar mo ni zo -
wa nych / Eli za Gra bow ska -Szwe icer // Wia -
do mo ści PKN – Nor ma li za cja. – 2009, nr 4,
s. 2-5.

00.00.20 Stres śro do wi sko wy / An na
Bry zik // Pra ca Zdro wie Bez pie czeń stwo.
– 2009, nr 1, s. 1-5.

W ar ty ku le omó wio no czyn ni ki stre so gen -
ne śro do wi ska ta kie, jak: ha łas, oświe tle nie,
drga nia i wi bra cje, wa run ki kli ma tycz ne, sub -
stan cje che micz ne, pro mie nio wa nie elek tro -
ma gne tycz ne, czyn ni ki bio lo gicz ne.

Opra co wa ła: Da nu ta Szot

BIBLIOTEKA
Z in spek tor skiej prak ty ki

Słod ko -gorz ka branża
Okres ko mu nij ny, Dzień Mat ki, Dzień Dziec ka czy ko niec
ro ku szkol ne go, a co za tym idzie – wa ka cje, oto wy star -
cza ją ce po wo dy, dla któ rych war to przyj rzeć się funk -
cjo no wa niu za kła dów cu kier ni czych. Oka zu je się, że
trwa ją cy kry zys do tarł ta kże tu taj, a je go skut ki od bi ły
się na ja ko ści pra cy i za trud nie nia. To wła śnie ta kro pla
go ry czy do ty czą ca słod kiej, bądź co bądź, bra nży.

In spek to rzy pra cy OIP Wro cław skon tro lo wa li 46 za kła dów cu kier -
ni czych, w więk szo ści ma łych pod mio tów go spo dar czych (po -
nad 64% za trud nia ło do 20 pra cow ni ków). A oto krót kie omó wie nie
wnio sków wy ni ka ją cych z ich pra cy.

Pra cow ni cy bez ba dań

Cho ciaż ni ko mu nie trze ba przy po mi nać, że ży cie i zdro wie czło -
wie ka jest do brem naj wy ższym, wciąż jesz cze nie po koi swo ista nie -
fra so bli wość pra co daw ców. Kon tro le wy ka za ły na przy kład za trudnia -
nie w za kła dach cu kier ni czych osób bez wy ma ga nych ba dań le kar skich.
Co zna mien ne, nie któ re z nich nie po sia da ły ta kże ak tu al ne go orze -
cze nia le kar skie go stwier dza ją ce go brak prze ciw wska zań do pra cy
na okre ślo nym sta no wi sku. W tym miej scu na przy kład war to zwró -
cić uwa gę na za ska ku ją ce nie do pa trze nie do ty czą ce nie wła ści we go do -
bo ru środ ków ochro ny in dy wi du al nej rąk.

Zda rza ły się rów nież przy pad ki za trud nia nia lu dzi, któ rzy nie prze -
szli cho cia żby szko le nia wstęp ne go w dzie dzi nie bhp, nie mó wiąc już
o szko le niach okre so wych. Do ta kich sy tu acji do cho dzi ło, co gor sza,
w pla ców kach, gdzie wła ści ciel fir my nie za dbał o prze pro wa dze nie
oce ny ry zy ka zawo do we go wy stę pu ją ce go przy wy ko ny wa niu okre ślo -
nych prac. Co za tym idzie, pra cow ni cy nie by li od po wied nio in for mo -
wa ni i in stru owa ni o ist nie ją cym ry zy ku za wo do wym. W kon se kwen -
cji nie zna li za sad ochro ny przed ewen tu al ny mi za gro że nia mi.

Ko lej nym za nie dba niem był na gmin ny brak roz po zna nia pro ce sów
tech no lo gicz nych. Jest to wa ru nek ko niecz ny w ce lu wy ty po wa nia
czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia, wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra -
cy. Nie pro wa dzo ne by ły ta kże na bie żą co po mia ry stę że nia za py le -
nia (co w za kła dach cu kier ni czych po win no być oczy wi ste), ani na -
wet na tę że nia ha ła su.

Ka ry god nym, ale wca le nie ta kim rzad kim, oka za ło się do pusz -
cza nie do ob słu gi urzą dze nia ener ge tycz ne go, któ re go moc ciepl na
prze kra cza po nad 50 kW, oso by za trud nio nej bez od po wied nie go świa -
dec twa kwa li fi ka cyj ne go upraw nia ją ce go do wy ko ny wa nia te go ty -
pu prac.

I jesz cze jed no spo strze że nie do ty czą ce po dej ścia do za trud nio -
ne go per so ne lu. Otóż wśród naj czę ściej po wta rza ją cych się nie pra -
wi dło wo ści z za kre su praw nej ochro ny pra cy, wy mie nić na le ży nie -
in for mo wa nie pra cow ni ków na pi śmie o wa run kach za trud nie nia wy -
ni ka ją cych z art. 29 § 3 Ko dek su pra cy, nie pra wi dło we pro wa dze nie
akt oso bo wych, nie rze tel ne pro wa dze nie ewi den cji cza su pra cy. 

Za gra co ne ko ry ta rze

Jak się oka zu je wie lu wła ści cie li za kła dów cu kier ni czych nie za dba -
ło do sta tecz nie o bez pieczeń stwo swo ich pod wład nych. Naj częst szym
prze ja wem, de li kat nie rzecz na zy wa jąc, bez tro ski, jest brak ja kie go -
kol wiek ozna ko wa nia miejsc ła two do stęp nych, a jed no cze śnie nie bez -
piecz nych, w któ rych pra cow nik na ra żo ny jest na ry zy ko ko li zji lub upad -

ku. Rów nie czę sto oka zy wa ło się w cza sie kon tro li, że cią gi ko mu ni -
ka cyj ne by wa ją ta ra so wa ne przez opa ko wa nia oraz su row ce uży wa ne
w pro ce sie tech no lo gicz nym. Co dzien no ścią jest fa tal ny stan pod łóg
i po sa dzek. Pół bie dy, gdy ta kie nie do pa trze nie jest krót ko trwa łe i do -
ty czy zwy kłe go ko ry ta rza. Nie ste ty, in spek to rzy na tknę li się ta kże
(na szczę ście spo ra dycz nie) na za ta ra so wa ne lub źle opra co wa ne dro -
gi ewa ku acyj ne. 

Co naj mniej bez myśl no ścią wy ka za li się na to miast ci pra co daw -
cy, któ rzy nie za dba li o wy po saże nie sta no wisk pra cy w od po wied -
nie na rzę dzia, cho ciaż to aku rat wy da wa ło by się ele men ta rzem.

Wa dli we ma szy ny

Za ska ku ją co du żo nie pra wi dło wo ści w dzie dzi nie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy do ty czy ło ma szyn i urzą dzeń. A w szcze gól no ści:
mie sza łek do cia sta, ubi ja czek cu kier ni czych oraz prze sie wa czy
do mą ki. Nie po sia da ły one za zwy czaj urzą dzeń ochron nych czy osłon
na – mo gą ce po wo do wać wy pad ki czy ob ra że nia – ru cho me czę -
ści ma szyn sty ka ją ce się bez po śred nio z prze ra bia nym su row cem.
Do te go wie le z nich nie speł nia ło wy ma gań za sad ni czych (brak de -
kla ra cji zgod no ści, brak zna ku CE, brak urzą dzeń do cał ko wi te go
lub awa ryj ne go za trzy ma nia, brak in struk cji użyt ko wa nia, in -
struk cji ob słu gi bhp).

Nie ko niec na tym. Nie za do wa la ją co wy pa dła ta kże kon tro la eks -
plo ata cji i urzą dzeń elek trycz nych. Na pierw szy plan wy su wa się w tym
miej scu brak po mia rów sku tecz no ści za sto so wa nej ochro ny prze ciw -
po ra że nio wej w in sta la cjach elek trycz nych, a co za tym idzie, pod zna -
kiem za py ta nia trze ba po sta wić ochro nę tam za sto so wa ną. We wnio -
skach po kon trol nych po ja wia ją się na wet za pi sy o nie wła ści wej eks -
plo ata cji urzą dzeń za si la nych prą dem.

Nie ma te go złe go

W wy ni ku kon tro li prze pro wa dzo nych przez in spek to rów pra cy
oraz udzie lo nych po rad technicz nych, nie któ rzy pra co daw cy zde cy -
do wa li się na ku pie nie no wych ma szyn (mie szał ki do cia sta, ubi jacz -
ki cu kier ni cze, prze sie wa cze do mą ki). Oka zy wa ło się bo wiem, że
do sto so wy wa nie sta rych i zu ży tych do choć by mi ni mal nych wy ma -
gań bhp, wią za ło by się z po wa żny mi kosz ta mi. Po za tym owe ma szy -
ny i tak nie osią gnę ły by od po wied niej i za do wa la ją cej wy daj no ści.
Do te go wciąż ogrom nym pro ble mem fi nan so wym by ła by ich ener -
go chłon ność.

Naj częst sze przy czy ny stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści to – zda -
niem in spek to rów kon tro lu ją cych – nie wła ści wy nad zór we wnątrz -
za kła do wy nad sta nem bhp, lek ce wa że nie za gro żeń za rów no przez
pra cow ni ków, jak i pra co daw ców, w tym i oso by kie ru ją ce pra cow -
ni ka mi, oraz ni ska świa do mość w za kre sie bhp. Prze sta rza łe, wy eks -
plo ato wa ne ma szy ny i urzą dze nia, to wła śnie sku tek za ostrza ją ce -
go się kry zy su. Wie le firm bo ry ka się obec nie z trud no ścia mi fi nan -
so wy mi, któ re w ostat nim okre sie znacznie się po głę bi ły.

Re sumé

In spek to rzy pra cy z Wro cła wia wy da li 739 de cy zji, w tym 314 de -
cy zji ust nych. Ry gor na tychmia sto wej wy ko nal no ści nada li 250 de -
cy zjom do ty czą cym 1 046 pra cow ni ków. Na ło ży li 22 man da ty kar -
ne za wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni ka, po nad to w 220
przy pad kach udzie li li po rad praw nych, 310 po rad tech nicz nych oraz 90
po rad do ty czą cych le gal no ści za trud nie nia.

W związ ku z du żą licz bą stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści, kon tro -
le w za kła dach cu kier ni czych bę dą pro wa dzo ne sys te ma tycz nie.

An na Stan kie wicz
OIP Wro cław



Zgło sze nie by ło alar mu ją ce, na stą pi ło do ci śnię cie dło ni pra cow -
ni ka ob słu gu jące go wtry skar kę do ma try cy przez za my ka ją cą się for -
mę. Spe cja li sta bhp natych miast za te le fo no wał do Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy. Do świad cze nie pod po wia da ło, że ta ki wy pa dek mu -
si skoń czyć się co naj mniej zmia żdże niem ko ści. W naj gor szym wy -
pad ku ko niecz na jest am pu ta cja.

Nie wiel ka miej sco wość pod Kra ko wem. Tu taj mie ści się za kład pro -
du ku ją cy ak ce so ria me blo we. W ra mach tej dzia łal no ści mię dzy in ny -
mi wy twa rza de ta le z two rzyw sztucz nych przy uży ciu wtry ska rek. To
wła ści wie fir ma ro dzin na. Na wet młod szy brat wła ści cie la pra cu je tu

przy ma szy nie ob słu gu jąc mię dzy in ny mi wtry skar kę. Kie dy kil ka lat
te mu roz po czy na li dzia łal ność nie by ło ich stać na spro wa dze nie no -
wych ma szyn. Wtry skar ka wy pro du ko wa na i ku pio na w Chiń skiej Re -
pu bli ce Lu do wej to koszt oko ło 100 ty się cy zł. I mo wa w tym miej scu
o urzą dze niu naj tań szym wśród do stęp nych na ryn ku.

Na by cie tak dro gie go sprzę tu wią za ło się au to ma tycz nie ze wzro -
stem kosz tów pro duk cji, a co za tym idzie pod nie sie niem ce ny pro -
duk tu fi nal ne go. Na to wła ści ciel fir my nie mógł so bie po zwo lić. Rów -
no cze śnie nie chciał wy po sa żać przed się bior stwa w zde ze lo wa ne ma -
szy ny, któ re mo żna do stać na ryn ku nie mal po ce nie zło mu.

Zde cy do wał się na roz wią za nie po śred nie. Ku pił ma szy ny uży wa -
ne, ale wy dał na nie nie co wię cej, aby nie na by wać roz pa da ją cych
się wra ków. De cy zji tej ni gdy nie ża ło wał, mi mo że – jak twier dzi – wie -
le za kła dów w tej bra nży jest bar dziej kon ku ren cyj nych, a ich wła -
ści cie le, w prze ci wień stwie do nie go, mo gą so bie po zwo lić na za gra -
nicz ne wa ka cje kil ka ra zy do ro ku, prze zna cza jąc na ten cel fun du -
sze „za oszczę dzo ne” mię dzy in ny mi na sprzę cie.

Wy pa dek

Fe ral ne go dnia młod szy brat wła ści cie la jak zwy kle sta nął
przy ma szy nie. Da lej wy da rze nia po to czy ły się bły ska wicz nie. Z po -
czy nio nych na miej scu usta leń wy ni ka, że zda rze nie mia ło miej sce
w cza sie ope ro wa nia przez pra cow ni ka dło nią w stre fie za my ka nia
for my. Urzą dze nie pra co wa ło wła śnie w cy klu au to ma tycz nym. Ope -
ra tor nie za trzy mał urzą dze nia wy łącz ni kiem, słusz nie za kła da jąc,
że po od su nię ciu osło ny stre fy za my ka nia for my, jej ruch usta nie dzię -
ki wy łącz ni ko wi krań co we mu zblo ko wa ne mu z tą osło ną. Nie ste ty,
tak się nie sta ło. Wy łącz nik krań co wy jest nie wi docz ny dla ope ra -
to ra po nie waż umiesz czo ny jest po prze ciw nej stro nie niż pa nel ste -
row ni czy. Ope ra tor nie za uwa żył więc, że odła ma ła się koń ców ka łą -
czą ca wy łącz nik z osło ną. Ta uster ka sta ła się przy czy ną nie -
uchron ne go wy pad ku.

Po szły w ruch te le fo ny. Spe cja li sta ds. bhp re ali zu ją cy u pra co -
daw cy obo wiąz ki słu żby bhp nie zwłocz nie po wia do mił Okrę go wy In -
spek to rat Pra cy. Zgło sze nia zda rze nia do OIP do ko nał, ba zu jąc na in -
for ma cji prze ka za nej mu rów nież te le fo nicz nie przez pra co daw cę.
Dla cze go zde cy do wał się to zro bić za nim oso bi ście po ja wił się na miej -
scu zda rze nia? Uczy nił tak dla te go, że z je go do świad cze nia za wo -
do we go wy ni ka ło ja sno, że wy pa dek na le ży wstęp nie za kwa li fi ko wać
ja ko cię żki, czy li pod le ga ją cy zgło sze niu do PIP. Prze wi dy wał, że je -
go skut ki to, w naj lep szym ra zie, zmia żdże nie czę ści koń czy ny, któ -
ra zna la zła się w stre fie za my ka nia for my, a w naj gor szym, am pu -
ta cja ura zo wa.

Hap py end

Na miej scu oka za ło się, że le wa dłoń po szko do wa ne go pra cow -
ni ka, któ ra zosta ła do ci śnię ta przez za my ka ją cą się for mę, nie bę -
dzie mu sia ła być am pu to wa na. Co wię cej, ze wstęp nej dia gno zy me -
dycz nej wy ni ka ło, że po za po wierz chow ny mi ura za mi pra cow nik nie
do znał więk szych ob ra żeń. Osta tecz nie naj po wa żniej szym skut kiem
zda rze nia dla po szko do wa ne go oka za ło się pęk nię cie jed nej z ko ści
śród rę cza.

W tej sy tu acji wy da wa ło się, że to sam pra cow nik, dzię ki bły ska -
wicz ne mu urucho mie niu wy łącz ni ka awa ryj ne go, w któ ry wy po sa -
ża ne jest urzą dze nie, zmi ni ma li zo wał skut ki zda rze nia. Po stę po wa -
nie wy ja śnia ją ce wy ka za ło in ną przy czy nę.

Z do ku men ta cji tech nicz noru cho wej urzą dze nia wy ni ka, że
oprócz wy łącz ni ka krań co we go zblo ko wa ne go z osło ną stre fy za my -
ka nia for my, wtry skar ka wy po sa żo na jest w do dat ko we za bez pie cze -
nie dzia ła ją ce przez de tek tor po ło że nia for my. To wła śnie on wy łą -
cza ruch, gdy po mię dzy for mą a ma try cą znaj du je się ja kaś prze szko -
da. Oba ww. za bez pie cze nia są ko niecz ne w te go ty pu urzą dze niach,
zgod nie z wy ma ga nia mi mi ni mal ny mi.

Wnio ski

O tym, że war to ze wzglę dów bez pie czeń stwa po nieść do dat ko -
we kosz ty dosto so wa nia urzą dze nia do wy ma gań mi ni mal nych wy -
star cza ją co chy ba prze ko nu je przy to czo na hi sto ryj ka o pra co daw -
cy, któ ry w ma łej miej sco wo ści pod Kra ko wem zaj mu je się pro duk -
cją ak ce so riów me blo wych. Na pew no za de cy zję o za ku pie
droższych, ale speł nia ją cych mi ni mal ne wy ma ga nia urzą dzeń, jest
i bę dzie mu za wsze wdzięcz ny młod szy brat, któ ry mi mo przy krych
kon se kwen cji na ru sze nia za sad bezpiecz nej ob słu gi urzą dze nia, po -
zo stał oso bą w peł ni spraw ną.

Bog dan So la wa
OIP Kra ków

Gdy ma szy na idzie na rę kę

Wi dok ogól ny stre fy za my ka nia for my, gdzie ope ro -
wał dło nią pra cow nik

Zde fek to wa ny wy łącz nik krań co wy – po więk sze nie


