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Na 30-hek ta ro wym go spo dar -
stwie spe cja li zu ją cym się od kil ku
lat w ho dow li pro siąt, któ ra obec -
nie li czy so bie 250 loch, Ali na
i Sta ni sław Pie trza ko wie go spo -
da ru ją od 26 lat. – Wia do mo, że
nie od po cząt ku by ło tak, jak dziś.
Suk ce syw nie zwięk sza li śmy pro -
duk cję i wy daj ność, za wsze jed -
nak naj wa żniej sze by ło
bez pie czeń stwo pra cy.
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Jak bro nić się przed agre sją?

No wo ści, wzno wie nia, pla ny
na przy szłość

Idealista i społecznik
Ko rup cja sta no wi naj bar dziej dra -
stycz ne na ru sze nie obo wiąz ków
bez stron no ści przez urzęd ni ka.
W wie lu kra jach w ko dek sach ety ki
po świę ca się du żo uwa gi na okre -
śle nie cha rak te ru drob nych i zwy -
cza jo wo przyj mo wa nych
upo min ków, któ re nie na ru sza ją
stan dar dów etycz nych. 
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Bez osło ny jak… bez rę ki

14 W dys kry mi na cji po no we mu
Zmia ny prze pi sów o rów nym trak to wa niu w za trud -
nie niu ob ję ły rów nież de fi ni cję mo le sto wa nia, w tym
sek su al ne go. O mo le sto wa niu mo żna by ło mó wić,
gdy cho dzi o za cho wa nia, któ re ma ją na ce lu lub wy -
wo łu ją na ru sze nie czy jejś god no ści al bo po ni że nie
lub upo ko rze nie. Ak tu al nie mo le sto wa niem na zwie -
my rów nież ta kie nie po żą da ne za cho wa nie, któ re do -
pro wa dzi do stwo rze nia wo bec pra cow ni ka
za stra sza ją cej, wro giej, po ni ża ją cej, upo ka rza ją cej
lub uwła cza ją cej at mos fe ry (183a § 5 ko dek su pra cy). 

Okładka:
fot. Anna Wójcik 

Pre zen tu jąc sta no wi sko Ra dy Ochro ny
Pra cy w spra wie dzia łal no ści szko le nio -
wej w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy oraz pra wa pra cy, pro wa dzo nej
przez ośrod ki i in sty tu cje szko le nio we, dr
An drzej Eli giusz Pasz kie wicz stwier -
dził, iż nie wąt pli wie jed ną z przy czyn wzro -
stu wy pad ko wo ści przy pra cy jest nie za -
do wa la ją cy po ziom i za kres na ucza nia
w szko łach i uczel niach, a szcze gól nie
w szko le niu pra cow ni ków w za kre sie
bhp oraz pra wa pra cy. Ta ka sy tu acja
prze kła da się jed no znacz nie na brak
przy go to wa nia za trud nio nych do bez -
piecz ne go wy ko ny wa nia za dań. W przy ję -
tym przez Ra dę sta no wi sku pod kre ślo no,
że „Pań stwo wa In spek cja Pra cy w ra mach
dzia łal no ści kon tro l nej po win na szcze gól -
ną uwa gę zwró cić na przy go to wa nie
i pro wa dze nie wstęp nych szko leń pra cow -
ni ków na sta no wi skach pra cy, przede
wszyst kim zaś na zna jo mość bez piecz nych
me tod i za sad wy ko ny wa nia pra cy. Po nad -
to wpro wa dze nie wy ma gań kom pe ten cyj -
nych i re je stra cji jed no stek or ga ni za cyj -
nych pro wa dzą cych dzia łal ność szko le nio -
wą w dzie dzi nie bhp po win no dać in spek -
cji pra cy peł niej sze pod sta wy do oce ny
efek tyw no ści szko le nia”.

Człon ko wie Ra dy Ochro ny Pra cy kry -
tycz nie od nie śli się do przy go to wa ne go
przez Kra jo wą Ra dę Ra dio fo nii i Te le wi -
zji ma te ria łu nt. „Re ali za cji mi sji me diów
pu blicz nych w za kre sie upo wszech nia nia
bez piecz nych wa run ków pra cy i prze strze -
ga nia pra wa pra cy w pro gra mach Te le wi -

zji Pol skiej S. A.” In for mo wał on m.in.
o au dy cjach, w któ rych pro wa dzo no „roz -
mo wy z le ka rzem i ra tow ni kiem o nie bez -
piecz nych za ba wach na za mar z nię tych je -
zio rach” czy oma wia no „li stę re ali za cji za -
dań wy ni ka ją cych z Na ro do we go Pro -
gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro -
ble mów Al ko ho lo wych na la ta 2006-
2010”. Me diom pu blicz nym za rzu co no
brak ja sno okre ślo nej stra te gii, ma ją cej
na ce lu pro mo wa nie bez piecz nych za cho -
wań w pra cy. Wska zy wa no na po goń
za sen sa cją, kosz tem pro pa go wa nia po zy -
tyw nych przy kła dów, do brych prak tyk
i po staw.

Od pie ra jąc za rzu ty, przed sta wi cie le
me diów uspra wie dli wia li się głów nie bra -
kiem fun du szy fi nan so wych oraz nie -
atrak cyj no ścią te ma ty ki bhp. Tym cza -
sem ta kie au dy cje jak cho cia żby „Piór -
kiem i wę glem” prof. Wik to ra Zi na, „Oj -
czy zna -pol sz czy zna” prof. Ja na Miod ka czy
„Son da” au tor stwa Zdzi sła wa Ka miń -
skie go i An drze ja Kur ka do wo dzą, że ka -
żdy, na wet naj trud niej szy te mat, mo żna
ubrać w atrak cyj ną i przy stęp ną dla od -
bior cy for mę. Za bie ra jąc głos w de ba cie,
szef in spek cji pra cy stwier dził m. in.:

– In spek cja pra cy dys po nu je in te re su -
ją cy mi ma te ria ła mi, któ re za wie ra ją cen -
ne i po trzeb ne in for ma cje. Na ba zie kon -
kret nych przy pad ków, z ja ki mi na si in spek -
to rzy spo ty ka ją się na co dzień, mo żna po -
pro wa dzić nie jed ną in te re su ją cą dys ku sję,
ana li zu ją cą wy bra ne zda rze nia. Czy ta ki
cy klicz ny pro gram edu ka cyj ny za gwa -
ran tu je wy so ką oglą dal ność? W mo jej oce -
nie tak, pod wa run kiem, że zre ali zu ją go
i po pro wa dzą wy so kiej kla sy fa chow cy
– pod kre ślił Ta de usz J. Za jąc.

Pod su mo wu jąc dys ku sję, wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Ochro ny Pra cy Zbi -
gniew Żu rek za po wie dział wy sto so wa nie
do Mar szał ka Sej mu Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go pi sma, za wie ra ją ce go kry tycz -
ne uwa gi do ty czą ce re ali za cji mi sji me -
diów pu blicz nych w za kre sie upo wszech -
nia nia bez piecz nych wa run ków pra cy
i prze strze ga nia pra wa pra cy.

Jerzy Wlazło

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

O bez pie czeń stwie pra cy 
i mi sji me diów pu blicz nych

39/2009 IP

Z udzia łem przed sta wi cie li Mi ni ster stwa Go spo dar ki, Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go, Te le wi zji Pol skiej S.A., Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wi zji, Pol skie go Ra dia S.A.,
pod prze wod nic twem po seł Iza be li Ka ta rzy ny Mrzy głoc kiej, 25 sierp nia br., od by ło się pierw -
sze, po wa ka cyj nej prze rwie po sie dze nie Ra dy Ochro ny Pra cy przy Sej mie RP. Pań stwo wą In -
spek cję Pra cy re pre zen to wał Ta de usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy.

Po łą czo ne Ko mi sje do Spraw Kon tro li Pań stwo wej oraz Po li -
ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny Sej mu RP, ob ra du ją ce 26 sierp nia br.
w gma chu par la men tu pod prze wod nic twem Mag da le ny Ko chan,
przy ję ły spra woz da nie głów ne go in spek to ra pra cy z dzia łal no ści
Pań stwo wej In spek cji Pra cy w 2008 ro ku. Do ku ment za pre zen -
to wał po słom Ta de usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy.

Szef in spek cji pra cy omó wił naj wa żniej sze do ko na nia w dzia -
łal no ści kon tro l no -nad zor czej i pre wen cyj nej in spek cji w ro ku spra -

woz daw czym, ak cen tu jąc wy mier ne efek ty tych dzia łań. Na le żą
do nich m. in.: zli kwi do wa nie w kon tro lo wa nych za kła dach bez -
po śred nich za gro żeń dla ży cia i zdro wia w od nie sie niu do 53,5
tys. pra cow ni ków, wy eg ze kwo wa nie dla 150 tys. pra cow ni ków na -
le żno ści na kwo tę 104 mln zł, udzie le nie po nad mi lio na trzy sta
ty się cy po rad praw nych i tech nicz nych. 

Dokończenie na stronie 6.
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Kra ków Bo nar ka Ci ty Cen ter – bu do wa cen trum han dlo wo -roz -
ryw ko we go – to obec nie naj więk sze przed się wzię cie bu dow la ne
na te re nie wo je wódz twa ma ło pol skie go. Licz ba za trud nio nych przy re -
ali za cji in we sty cji cią gle ro śnie, śred nio pra cu je tu oko ło 2 tys. osób.
Bu do wa zo sta ła ob ję ta sta łym nad zo rem ze stro ny Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Kra ko wie. Dla wy ko naw ców I eta pu pro jek tu OIP prze -
pro wa dził trzy szko le nia w ra mach kam pa nii „Pra cuj bez piecz nie na wy -
so ko ści”. Pod czas szko le nia za pre zen to wa no pod sta wo we obo wiąz ki
pra co daw ców i pra cow ni ków, przy kła dy stwier dzo nych przez in spek -
to rów za nie dbań zwią za nych z pra cą na wy so ko ści oraz ró żno rod ne środ -
ki tech nicz ne do ochro ny przed upad kiem z wy so ko ści, a ta kże spo -

sób ich pra wi dło we go mon ta żu. Ka żdy z cy kli szko le nio wych uzu peł -
nio ny zo stał po ka za mi prak tycz nych za sto so wań środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej oraz dys ku sją zwią za ną z pol ski mi ure gu lo wa nia mi praw -
ny mi, do ty czą cy mi no we go po ję cia wy stę pu ją ce go w nie któ rych kra -
jach eu ro pej skich, czy li „al pi ni zmu prze my sło we go”. W trak cie szko -
leń kil ku dzie się ciu pra co daw ców zgło si ło swój ak ces do pro gra mu pre -
wen cyj ne go „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie – za gro że nia upad -
kiem z wy so ko ści”.

Rze szów W sie dzi bie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy 25 sierp -
nia od by ło się se mi na rium dla wła ści cie li firm pro wa dzą cych dzia łal -
ność bu dow la ną, któ rzy przy stą pi li do pro gra mu pre wen cyj ne go pro -
wa dzo ne go przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy. Te ma tem se mi na rium
by ły za gad nie nia do ty czą ce bez pie czeń stwa pra cy pod czas wy ko ny wa -
nia ro bót bu dow la nych. In spek to rzy pra cy m.in. przed sta wi li wy ma ga -
nia usta wy o słu żbie me dy cy ny pra cy, omó wi li za gad nie nia do ty czą ce
do sto so wa nia ma szyn i in ne go sprzę tu ro bo cze go do mi ni mal nych wy -
ma gań bez pie czeń stwa pra cy. Przed sta wi li ta kże oko licz no ści i przy -
czy ny wy pad ków przy pra cy, ja kie za ist nia ły w tym ro ku pod czas wy -
ko ny wa nia ro bót bu dow la nych na te re nie dzia ła nia OIP w Rze szo wie.

Ka to wi ce 4 sierp nia w sie dzi bie Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy od by ło się spo tka nie człon ków Ślą skiej Ra dy ds. Bez pie czeń stwa
Pra cy w Bu dow nic twie z przed sta wi cie la mi Ko mi sji Ochro ny Pra cy
– dru gie go do rad cze go cia ła po wo ła ne go przy okrę go wym in spek to -

rze pra cy w Ka to wi cach. By ło ono oka zją do wy mia ny po glą dów i do -
świad czeń przed sta wi cie li pra co daw ców, związ ków za wo do wych, słu -
żb bhp oraz osób re pre zen tu ją cych or ga ny nad zo ru nad wa run ka mi pra -
cy. Te ma tem prze wod nim spo tka nia by ło omó wie nie pro ble mów, któ -
re naj bar dziej do skwie ra ją przed sta wi cie lom bra nży bu dow la nej. Do -
ty czą one kwot prze tar gów re ali zo wa nych w try bie za mó wień pu blicz -
nych, a w szcze gól no ści bez kry tycz ne go przyj mo wa nia przez in we sto -
rów ofert wy ko naw ców pro po nu ją cych naj ni ższą ce nę; bra ku wy kwa -
li fi ko wa nej ka dry kie row ni czej nad zo ru ją cej pra ce bu dow la ne, zbyt ma -
łej ilo ści szkół za wo do wych z za ple czem warsz ta to wym, kształ cą cych
w za wo dach bu dow la nych. Po nad to przed sta wi ciel OIP Ka to wi ce omó -
wił stan wy pad ko wo ści w bu dow nic twie na Ślą sku w 2008 r. i w I pół -
ro czu br. oraz re ali za cję dzia łań pre wen cyj nych skie ro wa nych do ma -
łych pra co daw ców bra nży bu dow la nej. W efek cie spo tka nia obie ko mi -
sje usta li ły wspól ne dzia ła nia, któ re bę dą zmie rza ły do po pra wy wa -
run ków pra cy. Wy pra co wa no pro jekt uchwa ły z pro po zy cją zmian w prze -
pi sach do ty czą cych za mó wień pu blicz nych. Zo sta nie on skie ro wa ny
do par la men ta rzy stów, sa mo rzą dow ców oraz in we sto rów.

War sza wa W sie dzi bie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy 31 lip -
ca od by ła się na ra da kie row nic twa okrę gu z przed sta wi cie la mi Am ba -
sa dy Chiń skiej, „chiń skiej in spek cji pra cy”, kie row nic twem i pra cow -
ni ka mi chiń skiej fir my QXCE Com pa ny Ltd. Na ra da by ła po świę co na sta -
tu so wi praw ne mu pra cow ni ków QXCE Co Ltd w Pol sce. Go ście z Chin
za ak cep to wa li eks perc ką ro lę Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w War -
sza wie pod czas usta la nia wa run ków za trud nie nia cu dzo ziem ców
przez pol skie pod mio ty go spo dar cze. Po nad to omó wio na zo sta ła pro -
ble ma ty ka zwią za na z od po wie dzial no ścią pra co daw ców za nie prze strze -
ga nie pol skie go pra wa pra cy oraz za gad nie nia le gal no ści za trud nie nia
i po by tu cu dzo ziem ców w Pol sce.

Rze szów Z ini cja ty wy in spek to ra pra cy nad zo ru ją ce go sek tor le -
śnic twa od wie lu lat pro wa dzo ne są in ten syw ne szko le nia wła ści cie li
za kła dów usług le śnych z te re nu Pod kar pa cia. Uczest ni czą w nich rów -
nież pra cow ni cy słu żby le śnej z po szcze gól nych nad le śnictw. Ce lem
spo tkań jest pro mo cja za gad nień ochro ny pra cy i zdro wia osób za trud -
nio nych w tej dzie dzi nie go spo dar ki. W bie żą cym ro ku prze pro wa dzo -
no już 6 szko leń w nad le śnic twach: Dy nów, Dę bi ca, Brzo zów, Stu po -
sia ny, Mie lec i Du kla. Zor ga ni zo wa no ta kże na ra dę pre wen cyj ną z udzia -
łem dy rek to ra i na czel ni ków wy dzia łów me ry to rycz nych Re gio nal nej
Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Kro śnie i 28 nad le śni czych – pra co -
daw ców z nad le śnictw zgru po wa nych or ga ni za cyj nie w te jże dy rek cji.
W jed nym ze spo tkań (Nad le śnic two Stu po sia ny) uczest ni czył za stęp -

ca okrę go we go in spek to ra pra cy ds. praw no-or ga ni za cyj nych. Uczest -
ni kom szko leń prze ka za no bro szu ry in for ma cyj no -edu ka cyj ne. W spo -
tka niach wzię ło udział ok. 270 osób. 

Po znań Wstrzy ma niem prac roz biór ko wych za koń czy ła się 13 sierp -
nia wi zy ta in spek to ra pra cy na pla cu bu do wy w cen trum Po zna nia. Wi -
dok pra cow ni ków wy ko nu ją cych nie bez piecz ne pra ce na wy so ko ści bez
za bez pie cze nia spo wo do wał na tych mia sto wą re ak cję in spek to ra, któ -
ry nie zwłocz nie na ka zał wstrzy mać pra ce do cza su za bez pie cze nia pra -
cow ni ków przed upad kiem z wy so ko ści. W trak cie kon tro li na bu do -
wie nie by ło ani kie row ni ka, ani dzien ni ka bu do wy. Obec ny był na to -
miast pra co daw ca, któ ry nie zwłocz nie pod jął się re ali za cji wy da nych
przez in spek to ra pra cy de cy zji. Dzię ki zde cy do wa nej i szyb kiej re ak -
cji in spek to ra PIP nie do szło do tra ge dii. W chwi li kon tro li na bu do -
wie pra cę z na ra że niem ży cia wy ko ny wa ło 6 pra cow ni ków.

Byd goszcz Pod czas do rocz nych tar gów rol ni czych w Żni nie 22
i 23 sierp nia pra cow ni cy Okrę go we go In spek to ra tu Pracy udzie la li po -
rad zwią za nych z bez pie czeń stwem pra cy na wsi. W punk cie kon sul -
ta cyj nym PIP uru cho mio nym pod czas dwu dnio wych XIII Pa łuc kich Tar -
gów Rol nych wy staw cy i od wie dza ją cy tar gi chęt nie ko rzy sta li ta kże
z ma te ria łów pro mo cyj no -pre wen cyj nych oraz po rad do ty czą cych bez -
pie czeń stwa dzie ci na wsi. Pa łuc kie Tar gi Rol ne to im pre za wy sta wien -
ni cza or ga ni zo wa na od 1997 ro ku w Żni nie. Co ro ku gro ma dzi wy staw -
ców z ca łej Pol ski ofe ru ją cych mię dzy in ny mi: ma szy ny rol ni cze, środ -
ki ochro ny ro ślin, pa sze i na wo zy a ta kże pro du cen tów re pre zen tu ją -
cych bra nżę bu dow la ną i spo żyw czą. Pa tro nat nad tar ga mi spra wo wa -
li: mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi Ma rek Sa wic ki, wo je wo da ku jaw -
sko -po mor ski oraz mar sza łek wo je wódz twa.

War sza wa Pod su mo wa niu wy ni ków kon tro li le gal no ści za trud nie -
nia w pierw szym pół ro czu br. po świę co na by ła kon fe ren cja pra so wa,
któ ra od by ła się 4 sierp nia w sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra -
cy w War sza wie. W spo tka niu z dzien ni ka rza mi uczest ni czy li: głów ny

in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc oraz dy rek tor De par ta men tu Le -
gal no ści Za trud nie nia Ja ro sław Le śniew ski. Po mi mo mniej szej o po -
ło wę licz by kon tro li w I pół ro czu br. w sto sun ku do ana lo gicz ne go okre -
su ro ku po przed nie go, wzro sła licz ba wy kry wa nych przy pad ków nie -
le gal ne go za trud nie nia. W opi nii głów ne go in spek to ra pra cy, jest to
do wód na spraw ną i sku tecz ną pra cę spe cjal nej gru py in spek to rów,
skie ro wa nych tyl ko do tych dzia łań. W pierw szym pół ro czu br. in spek -
to rzy pra cy prze pro wa dzi li ok. 7,5 tys. kon tro li w za kre sie le gal no ści
za trud nie nia, w tym 6 962 kon tro le le gal no ści za trud nie nia i in nej pra -
cy za rob ko wej oby wa te li pol skich, 642 kon tro le le gal no ści za trud nie -

nia i wy ko ny wa nia pra cy przez cu dzo ziem ców oraz 154 kon tro le prze -
strze ga nia przez agen cje za trud nie nia prze pi sów usta wy o pro mo cji
za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy. Nie pra wi dło wo ści stwier dzo -
no w bli sko po ło wie skon tro lo wa nych pod mio tów. Naj wię cej ich od no -
to wa no w bra nżach: han del i na pra wy, prze twór stwo prze my sło we oraz
bu dow nic two.

War sza wa In spek to rzy pra cy z sek cji bu dow la nej OIP prze pro -
wa dzi li 20 sierp nia szko le nie dla przed sta wi cie li firm bu dow la nych bio -
rą cych udział w do sto so waw czo -na praw czym pro gra mie PIP pod ha -
słem „Bez piecz na bu do wa”. Na wstę pie omó wi li ce le i za sa dy udzia -
łu firm w pro gra mie. Te ma ty ka re fe ra tów, ilu stro wa na ma te ria łem gra -

ficz nym, do ty czy ła: sta ty sty ki wy pad ko wo ści w bu dow nic twie, przy czyn
wy pad ków z uwzględ nie niem czyn ni ków or ga ni za cyj nych, tech nicz nych
i ludz kich. Po nad to pod da no ana li zie tech nicz ne oko licz no ści wy stę -
po wa nia za gro żeń ży cia i zdro wia w związ ku z bra kiem za bez pie czeń
ochron nych przy pra cach na wy so ko ści. Przed sta wio no no wo cze sne
środ ki ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej za pew nia ją ce bez piecz ną pra -
cę oraz eli mi nu ją ce za gro że nie upad kiem z wy so ko ści. Zwró co no szcze -
gól ną uwa gę na za sa dy sto so wa nia sia tek ochron nych – środ ka
ochro ny zbio ro wej. Uczest ni cy za jęć otrzy ma li na ko niec dy plo my -cer -
ty fi ka ty po twier dza ją ce udział w szko le niu.

Gdańsk W okre sie wa ka cyj nym, wzo rem lat ubie głych, Okrę go -
wy In spek to rat Pra cy w ra mach współ pra cy z Ko men dą Cho rą gwi
Gdańsk Związ ku Har cer stwa Pol skie go prze pro wa dził cykl po ga da nek
dla uczest ni ków obo zów har cer skich or ga ni zo wa nych na te re nie wo -
je wódz twa po mor skie go. In spek to rzy pra cy od wie dzi li obo zy har cer -
skie w: Le śnej Hu cie, Sta rym Karp nie, Czer ni cy, Ust ce, Po tę go wie
i Go łu niu. Te ma ty ka po ga da nek do sto so wa na by ła do wie ku uczest -
ni ków obo zu. Obej mo wa ła m.in. wa run ki za trud nie nia mło dzie ży w okre -
sie wa ka cji, a w przy pad ku dzie ci i mło dzie ży z te re nów wiej skich – za -
gad nie nia bez pie czeń stwa pra cy w po lu i obej ściu.

Lu blin Star szy in spek tor pra cy z za moj skie go od dzia łu in spek cji
pra cy Da riusz Pu dło był go ściem Ka to lic kie go Ra dia Za mość. Te ma -
tem dwóch au dy cji wy emi to wa nych 18 i 25 lip ca br. by ły za gro że nia,
ja kie nie sie za so bą usu wa nie z obiek tów bu dow la nych ma te ria łów za -
wie ra ją cych azbest. Przed sta wio no obo wiąz ki wła ści cie li bu dyn ków,
w któ rych uży to ma te ria ły za wie ra ją ce azbest oraz pro ce du ry zwią za -
ne z pra ca mi de mon ta żo wy mi, trans por to wy mi i uty li za cyj ny mi wy ro -
bów azbe sto wych. Z ko lei ra dio „Er” – Roz gło śnia Ar chi die ce zji Lu -
bel skiej trans mi to wa ło na ży wo roz mo wy eks per tów o bez pie czeń stwie
pra cy w rol nic twie, w któ rych uczest ni czył Krzysz tof Gold man, okrę -
go wy in spek tor pra cy. 27 lip ca An na Smo larz, nad in spek tor pra cy
i Woj ciech Dzie dzic, star szy in spek tor pra cy wzię li udział w cy klicz -
nej au dy cji ra dia „Er” pod ty tu łem: „Po roz ma wiaj my”. Te ma tem pro -
gra mu by ło bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Z rol ni ka mi oraz licz nie uczest ni czą cy -
mi w tej wi zy cie przed sta wi cie la mi me diów
szef in spek cji pra cy roz ma wiał o za gro że -
niach wy stę pu ją cych w rol nic twie, przy czy -
nach wy pad ków, do ja kich do cho dzi w po -
lu i obej ściu go spo dar skim, jak rów nież
o wią żą cych się z tym dzia ła niach pre wen -
cyj nych in spek to rów pra cy – Tyl ko w ubie -
głym ro ku 95 osób stra ci ło ży cie, a po -
nad 25 ty się cy miesz kań ców wsi zo sta ło
po szko do wa nych w wy pad kach w rol nic -
twie. Jest to wpraw dzie o 4,3% mniej niż
rok wcze śniej, ale na le ży pa mię tać, że te
sta ty sty ki Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go nie uwzględ nia ją wy pad ków
z udzia łem dzie ci – za zna czył Ta de usz Jan
Za jąc. – To wła śnie do naj młod szych skie -
ro wa ne są te dzia ła nia pre wen cyj ne, któ -
re ma ją wpły wać na bu do wa nie ich świa -
do mo ści bez pie czeń stwa i pra cy na wsi.
Dzie ci po ma ga ją przy pra cach w go spo dar -
stwie. Czę sto wy ko nu ją pra ce im ab so lut -
nie nie do zwo lo ne. Nie ste ty, zwy kle spo ty -
ka się to z peł ną apro ba tą do ro słych, dla
któ rych po wo dem do du my jest np. fakt,
że ich kil ku let nia po cie cha kie ru je cią gni -
kiem. Stwa rza to ogrom ne nie bez pie -
czeń stwo. Sta ra my się więc do cie rać ta kże
do naj młod sze go po ko le nia spo łecz no ści
wiej skiej. Do nich ad re so wa ne są ró żne go
ro dza ju kon kur sy, pre lek cje w szko łach czy
spe cjal nie przy go to wy wa ne wy daw nic twa.

Na 30-hek ta ro wym go spo dar stwie spe -
cja li zu ją cym się od kil ku lat w ho dow li pro -
siąt, któ ra obec nie li czy so bie 250 loch, Ali -
na i Sta ni sław Pie trza ko wie go spo da -
ru ją od 26 lat. – Wia do mo, że nie od po -
cząt ku by ło tak, jak dziś. Suk ce syw nie
zwięk sza li śmy pro duk cję i wy daj ność, za -
wsze jed nak naj wa żniej sze by ło bez pie czeń -
stwo pra cy – mó wi li lu bel scy rol ni cy.
Szcze gól ne zna cze nie ma ją do bre na wy ki
ży cia co dzien ne go. – Je śli cho dzi np.

o ma szy ny, to istot ne jest, że by, po pra cy,
zo sta wiać je w ta kim sta nie, by by ły go to -
we do na stęp nej pra cy. Nie cze ka my
na ter mi ny z ich prze glą dem czy re mon -
ta mi. Ca ły sprzęt ga ra żu je my – tłu ma czył
Sta ni sław Pie trzak. – Wie le wska zó wek
uzy ska li śmy od in spek to ra pra cy, Krzysz -
to fa Sa ba rań skie go z Lu bli na, ale wy bu -
do wa nie wła snej sta cji pa liw, to był nasz
po mysł. Zre ali zo wa li śmy go, że by uła twić
so bie pra cę, zy skać czas.

– Wca le nie trze ba mieć wiel kich pie nię -
dzy, że by sto so wać, przy kła do wo, osło ny
w ma szy nach rol ni czych – pod kre śla ła rol -
nicz ka z Paw li na. – Ich kosz ty nie są wiel -
kie, a skut ki wy pad ku, do któ re go mo że
dojść, gdy osło ny nie ma, bar dzo po wa żne,
bo zwy kle wią żą się one z trwa łym ka lec -
twem, a na wet utra tą ży cia. Nie ma ta kich
pie nię dzy, któ re by to zre kom pen so wa ły.

– To są przede wszyst kim wiel kie ludz -
kie tra ge die, o kosz tach spo łecz nych nie
wspo mi na jąc. Wciąż, szcze gól nie w okre sie
wzmo żo nych prac żniw nych, do no szą o nich
me dia – mó wił, w trak cie wi zy ty u lu bel skich
rol ni ków, głów ny in spek tor pra cy.

– Tyl ko w ostat nich dniach 39-let ni rol -
nik do znał po wa żnych ob ra żeń gło wy, gdy
na pra wiał ko ło cią gni ka rol ni cze go. In -
ny, 40-let ni mę żczy zna, do znał ura zów ja -
my brzusz nej i klat ki pier sio wej wsku tek
przy gnie ce nia przy cze pą za ła do wa ną zbo -
żem. W ta ki wła śnie spo sób śmierć po -
niósł 60-let ni mę żczy zna we wsi Sie -
dlisz cze w Wo li Uhru skiej. Przy kła dy
mo żna mno żyć, nie ste ty rów nież te do ty -
czą ce dzie ci – in for mo wał przed sta wi cie -
li me diów, któ rzy ta kże oglą da li go spo dar -
stwo rol ni ków z Paw li na, Ta de usz Jan Za -
jąc. – 5-let ni Pio truś, ba wiąc się na po lu,
wpadł pod pług, chłop czyk zmarł w szpi -
ta lu; 10-let nia dziew czyn ka spa dła z za ła -
do wa nej sia nem przy cze py wprost pod jej

ko ła, z ura zem mied ni cy tra fi ła do szpi -
ta la; 15-lat ko wi sa dzar ka do ziem nia ków
zmia żdży ła dłoń, kie dy chło pak po ma gał
ro dzi com w po lu.

Tych wy pad ków mo żna by ło unik nąć.
Dla te go in spek to rzy pra cy na si la ją swo je
dzia ła nia pre wen cyj ne. W ro ku ubie głym
prze pro wa dzi li po nad 14 tys. wi zy ta cji go -

spo darstw rol nych i miejsc pro wa dze nia
prac po lo wych, o 48% wię cej niż rok
wcze śniej. Do ko na li prze glą du sta nu tech -
nicz ne go 9,2 tys. cią gni ków, ok. 9 tys. przy -
czep rol ni czych, ok. 4 tys. kom baj nów oraz
po nad 9 tys. in nych ma szyn i urzą dzeń
tech nicz nych uży wa nych przy pra cach
rol ni czych (np. pi ły tar czo we do cię cia
drew na, pra sy do sło my, ko siar ki, ma szy -
ny do zbio ru ro ślin oko po wych, opry ski wa -
cze, roz rzut ni ki obor ni ka). Zły stan tech -
nicz ny urzą dzeń mo że ge ne ro wać po wa żne
za gro że nia dla użyt ku ją cych je rol ni ków.
Co dru ga ma szy na lub sprzęt rol ni czy oce -
nio ne przez pra cow ni ków in spek cji w trak -
cie wi zy ta cji, po sia da ła uchy bie nia w sta -
nie tech nicz nym, ma ją ce wpływ na bez pie -

czeń stwo ob słu gi. 70% oce nio nych pił
– ma szyn po wszech nie sto so wa nych w go -
spo dar stwach rol nych – nie po sia da ło
osłon tar czy pi ły lub osłon na pę du tar czy.
Co dru gi cią gnik nie miał osło ny wa łu prze -
gu bo wo -te le sko po we go. 141 cią gni ków
wy ko na nych by ło we wła snym za kre sie
przez rol ni ków (tzw. sa my). Urzą dze nia te

nie speł nia ły wy mo gów bhp i stwa rza ły bar -
dzo du że za gro że nia wy pad ko we.

Po zy tyw nym zja wi skiem jest znacz ne
wy eli mi no wa nie wie lo eta po we go zbio ru

zbóż z uży ciem wią za łek i ko sia rek na rzecz
zbio ru kom baj no we go. Ozna cza to zmniej -
sze nie na kła du pra cy, co po win no prze ło -
żyć się na zmniej szo ne ry zy ko wy pad ko we.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy, obok do -
radz twa re ali zo wa ne go pod czas wi zy ta cji
w go spo dar stwach rol nych, pro wa dzi dzia -
łal ność o cha rak te rze edu ka cyj nym dla spo -
łecz no ści wiej skiej (dzie ci i do ro śli). Do -
ty czy ona naj czę ściej wy stę pu ją cych pod -
czas pra cy w rol nic twie za gro żeń, efek tem
któ rych są np. upad ki (w ro ku ub.: 8 462
po szko do wa nych), po chwy ce nia lub ude -
rze nia przez czę ści ru cho me ma szyn
(2 546 po szko do wa nych), ura zy spo wo do -
wa ne przez zwie rzę ta go spo dar skie (2 502
po szko do wa nych).

– Pre wen cja wśród rol ni ków jest spra -
wą ab so lut nie klu czo wą, gdyż ka ra nie rol -
ni ków np. po za ist nie niu wy pad ku nie by -
ło by do brym i sku tecz nym roz wią za niem
– pod kre ślał w roz mo wach z dzien ni ka rza -
mi Ta de usz Jan Za jąc, któ ry do py ty wał też
o for my do cie ra nia z in for ma cja mi do sa -
mych za in te re so wa nych. Ró żne go ro dza -
ju szko le nia, do radz two, rów nież za po śred -
nic twem me diów, ta kże in ter ne tu, do któ -
re go rol ni cy co raz czę ściej za glą da ją, zda -
niem rol ni ków z lu bel skie go Paw li na
spraw dza ją się naj le piej. Ocze ki wa ne są ta -
kże wi zy ty in spek to rów pra cy, któ rzy
na miej scu wska zu ją na ewen tu al ne za gro -

że nia, za chę ca ją
do po pra wy sta nu
tech nicz ne go ma -
szyn rol ni czych,
współ uczest ni czą
w ak cjach wy mia ny
sta rych osłon wał -
ków od bio ru mo cy
cią gni ków, or ga ni -
zu ją po ka zy bez -
piecz nej ob słu gi cią -
gni ków i agre go wa -
nych ma szyn, pi la -
rek, pił łań cu cho -
wych (dla 1,5 tys.
rol ni ków i uczniów
szkół rol ni czych
w 2008 r.).

W wi zy cie na lu -
bel skiej wsi uczest -
ni czy li rów nież
przed sta wi cie le
Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy

w Lu bli nie, z je go sze fem Krzysz to fem
Gold ma nem.

Be ata Pie trusz ka

Ta de usz Jan Za jąc pod kre ślił, że w 2008 r.
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. Ob ję li ni mi po -
nad siedem tys. pra co daw ców. To dwu krot nie
wię cej niż rok wcze śniej. W więk szo ści przy -
pad ków środ ki te 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 wy -
kro czeń 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. Szef PIP zwró cił ta kże uwa gę,
iż okres spra woz daw czy – pierw szy peł ny rok
obo wią zy wa nia za ostrzo nych kar za wy kro cze -
nia prze ciw ko pra wom pra cow ni czym nie przy -
niósł, jak wy ni ka ze „Spra woz da nia”, spo dzie -
wa ne go prze ło mu w za kre sie po pra wy sta nu
pra wo rząd no ści w na szym kra ju.

– Sy tu acja ta wy ma ga oczy wi ście po głę -
bio nej ana li zy – być mo że wy so kość grzyw -
ny na kła da nej na spraw ców wy kro czeń jest
wciąż za ni ska – uwa żam jed nak, że nie po -
przez ka ry i re pre sję wie dzie dro ga do za pew -
nie nia pra wo rząd no ści w sto sun kach pra cy.
Tym, cze go po trze bu je my, jest „kul tu ra in -
no wa cyj no ści” ro zu mia na ja ko pro ces sta łe -
go ulep sza nia, po szu ki wa nia no wych ob sza -
rów dzia łal no ści i wdra ża nia co raz lep szych
i bar dziej efek tyw nych roz wią zań, w tym
przede wszyst kim w za kre sie pre wen cji
i wdra ża nia do brych prak tyk – stwier dził Ta -
de usz Jan Za jąc.

Głów ny in spek tor pra cy po dzię ko wał pra -
cow ni kom PIP za cię żką pra cę w ro ku spra -
woz daw czym.

Sta no wi sko Ra dy Ochro ny Pra cy w spra wie
spra woz da nia przed sta wił po łą czo nym ko mi -
sjom jej se kre tarz po seł Ja nusz Kra soń. Za -
wie ra ono po zy tyw ną oce nę dzia łal no ści PIP
w 2008 r. Po seł, bę dą cy za ra zem za stęp cą prze -
wod ni czą ce go Ko mi sji do Spraw Kon tro li
Pań stwo wej, rów nie po zy tyw nie od niósł się
do przed ło żo ne go spra woz da nia w wy gło szo -
nym przez sie bie ko re fe ra cie. Za bie ra jąc głos
w dys ku sji pod kre ślił, że Pań stwo wa In spek -
cja Pra cy wzo ro wo wy wią za ła się w roz pa try -
wa nym okre sie z na ło żo nych na nią usta wo -
wych za dań. Na to miast po pra wa za sy gna li zo -
wa ne go w cza sie ob rad nie za do wa la ją ce go sta -
nu bez pie czeń stwa pra cy w kra ju wy ma ga dzia -
łań sys te mo wych z udzia łem ró żnych re sor tów,
przy wy ko rzy sta niu me cha ni zmów fi nan so wych
pań stwa.

W dys ku sji po sło wie dzie li li się rów nież
uwa ga mi i su ge stia mi na te mat sku tecz no -
ści dzia łań in spek cji pra cy, współ dzia ła nia
urzę du z part ne ra mi spo łecz ny mi; po zy -
tyw nie wy po wia da li się o dzia łal no ści pre wen -
cyj nej PIP, zwłasz cza w rol nic twie in dy wi du -
al nym.

W po sie dze niu uczest ni czy li za stęp cy
głów ne go in spek to ra pra cy: dr Ma rian Li -
wo i An na Tom czyk.                    (D. D.)

Dokończenie ze strony 3.

Komisje sejmowe... Naj wa żniej sze 
są do bre na wy ki

– Aby pro mo wać bez piecz ne prak ty ki pra cy w go spo dar stwie
rol nym przy je cha li śmy na Lu belsz czy znę, do wsi Paw lin – po -
wie dział głów ny in spek tor pra cy, Ta de usz Jan Za jąc, któ ry 24
lip ca br. od wie dził go spo dar stwo Ali ny i Sta ni sła wa Pie trza -
ków, lau re atów ubie gło rocz ne go kon kur su na naj bez piecz niej -
sze go spo dar stwo rol ne w Pol sce. – Chce my, by te do bre
prak ty ki, na ile to mo żli we, by ły wdra ża ne w ca łym kra ju.
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Wa ka cje już za na mi, a wraz z ni mi naj -
bar dziej go rą cy okres na pol skiej wsi, czas
żniw. Jak co ro ku głów ny in spek tor pra cy
wy sto so wał do pol skich rol ni ków apel
o bez piecz ne żni wa. I jak co ro ku du ży na -
cisk po ło żył na bez pie czeń stwo dzie ci, któ -
re zbyt czę sto ule ga ją wy pad kom w cza sie
prac po lo wych czy to przez nie uwa gę, czy
przez bez myśl ność. A prze cież wa ka cje ma -
ją być dla nich naj bar dziej ra do snym okre -
sem w ro ku.

Jak ka żde go la ta, in spek to rzy pra cy nie
ogra ni czy li się je dy nie do opu bli ko wa -
nia, po wie le nia czy od czy ta nia ape lu sze -
fa in spek cji. W ca łej Pol sce sta ra li się za -
dbać, aby te wakacje prze bie ga ły jak naj -
bar dziej bez piecz nie.

Naj lep sza Kro pla Wo dy

Z udzia łem sze fa Pań stwo wej In spek cji
Pra cy Ta de usza Ja na Za ją ca 6 czerw ca
br. w No wi nach ko ło Kielc od był się X Ogól -
no pol ski Zlot Klu bów 4H, pod czas któ re -
go pod su mo wa no ogól no pol ski kon kur su
pod ha słem: „Wsi bez piecz na, wsi we so ła”.
Po mysł na ta ki kon kurs zro dził się kil ka lat
te mu z ini cja ty wy Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy w Kiel cach i Świę to krzy skie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go w Mo dli -
sze wi cach a zo stał zre ali zo wa ny w ra -
mach X Ogól no pol skie go Zlo tu Klu bów 4H
w 2009 r. na te re nie wo je wódz twa świę to -
krzy skie go.

Klu by 4H dzia ła ją głów nie na te re nach
wiej skich i są to or ga ni za cje spo łecz ne dla

dzie ci i mło dzie ży, któ re kła dą na cisk
na roz wój umie jęt no ści ży cio wych, za in te -
re so wań i po sze rze nia wie dzy. Ko or dy na -
cję dzia łal no ści Klu bów 4H pro wa dzą wo -
je wódz kie ośrod ki do radz twa rol ni cze go
i Fun da cja Edu ka cyj na 4H w Pol sce z sie -
dzi bą w War sza wie.

Ce lem kon kur su by ło przy go to wa nie
i upo wszech nia nie za sad bez pie czeń stwa
dzie ci na wsi oraz pro mo cja do brych
prak tyk w tym za kre sie, przy go to wa nych
przez klu by 4H. Do kon kur su zgło szo no
pra ce z 60 klu bów z te re nu Pol ski. Pierw -
szą na gro dę i pu char mi ni stra rol nic twa
otrzy mał Klub 4H „Kro pla Wo dy” – Po tok
Sta ry z wo je wódz twa lu bel skie go. W trak -
cie pod su mo wa nia ogól no pol skie go kon -
kur su 23 klu by otrzy ma ły atrak cyj ne na -
gro dy rze czo we, w tym czte ry na gro dy
w for mie sprzę tu fo to gra ficz ne go, kom pu -
te ro we go i gra ją ce go, któ re wrę czył głów -
ny in spek tor pra cy – Ta de usz Jan Za jąc.

Na za koń cze nie pod su mo wa nia Zlo tu
pre zes fun da cji 4H w Pol sce, Ka ta rzy na
Bo czek wrę czy ła głów ne mu in spek to ro -
wi pra cy ry su nek wy ko na ny przez dzie ci,
wy ra ża jąc w ten spo sób po dzię ko wa nie
za ob ję cie pa tro na tu nad zlo tem, oso bi sty
udział w im pre zie, a ta kże wkład Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy w or ga ni za cję kon kur -
su i ca łe go przed się wzię cia.

Bez piecz ne pół ko lo nie

Pra cow ni cy Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji
OIP w Byd gosz czy od wie dzi li dzie ci wy po -

czy wa ją ce na pół ko lo niach w pod byd go skim
Trzciń cu, Kru szy nie Kra jeń skim oraz gmi -
nie Brzu ze i Ugoszcz. W trak cie tych nie -
co dzien nych spo tkań Mi cha li na Bur ker
i An na Sub kow ska or ga ni zo wa ły po ga dan -
ki i kon kur sy pla stycz ne z na gro da mi
– wszyst ko po to, aby naj młod si wie dzie li
jak bez piecz nie po ma gać w go spo dar stwie.
W su mie w spo tka niach or ga ni zo wa nych
przez ca łe wa ka cje wzię ło udział bli sko dwu -
stu uczest ni ków pół ko lo nii.

A oto zwy cięz cy lo kal nych kon ku rów.
Lau re aci z Trzciń ca: Na ta lia Pu czyń ska, Jan
Gier szew ski, Ju lia Łu ka sze wicz. Lau re aci
z Kru szy na Kra jeń skie go: Ma te usz Ku jat,
Pa try cja Przy bor ska, Kry stian Ku ras.

Har cer stwo na tak

W okre sie wa ka cyj nym, wzo rem lat
ubie głych, Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Gdań sku, w ra mach współ pra cy z Ko -
men dą Cho rą gwi Gdańsk Związ ku Har cer -
stwa Pol skie go, prze pro wa dził cykl spo tkań
z uczest ni ka mi obo zów har cer skich or ga -
ni zo wa nych na te re nie wo je wódz twa po -
mor skie go.

In spek to rzy pra cy od wie dzi li obo zy har -
cer skie m.in. w: Le śnej Hu cie, Sta rym Karp -
nie, Czer ni cy, Ust ce, Po tę go wie i Go łu niu.
Te ma ty ka spo tkań, w za le żno ści od wie ku
uczest ni ków obo zu, obej mo wa ła m.in. wa -
run ki za trud nie nia mło dzie ży w okre sie wa -
ka cji, a w przy pad ku dzie ci i mło dzie ży z te -
re nów wiej skich – za gad nie nia bez pie -
czeń stwa pra cy w po lu i obej ściu.

W po ło wie sierp nia in spek tor pra cy
OIP w Ło dzi Ja nusz Kru pa spo tkał się
z uczest ni ka mi obo zu har cer skie go w Bia -
łym Brze gu (Sta ni ca Har cer ska Huf ca Ra -
dom sko). Pięć dzie się ciu sze ściu har ce -
rzy w wie ku od 6 do 17 lat do wie dzia ło
się, ja kich prac nie mo gą wy ko ny wać
w go spo dar stwie rol nym. In spek tor,
oma wia jąc przy kła dy wy pad ków i nie bez -
piecz nych za cho wań dzie ci, wy ja śnił,
jak na le ży bez piecz nie po ma gać ro dzi com
i jak na le ży się bez piecz nie ba wić. Po tem
przy szła po ra na film „Rol nic two, spo sób
na ży cie”, w któ rym przed sta wio ne zo sta -
ły naj czę ściej zda rza ją ce się wy pad ki dzie -
ci na wsi. Na za koń cze nie młod sze dzie -
ci otrzy ma ły od in spek to ra pra cy, opra -
co wa ny przez GIP ko miks „Przy go da
na wsi – Zo bacz co ci za gra ża”, a star si
har ce rze po rad nik dla mło dzie ży „Bez -
piecz nie na wsi”.

Przy go dy na wsi

Po raz ko lej ny kra kow scy in spek to rzy
pra cy w po ro zu mie niu z No wo są dec kim
Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz nej prze pro wa -
dzi li pre lek cje na te mat wy stę pu ją cych za -
gro żeń oraz bez piecz nych za cho wań w ży -
ciu co dzien nym w go spo dar stwie rol nym.
W spo tka niach uczest ni czy ło 160 dzie ci ze
szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych po cho -
dzą cych z ro dzin wiej skich z po wia tów no -
wo są dec kie go, li ma now skie go oraz no wo -
tar skie go, prze by wa ją cych na ko lo niach let -
nich w Chełm cu.

W trak cie spo tka nia z in spek to ra mi pra -
cy dzie ci chęt nie dzie li ły się wła sny mi ob -
ser wa cja mi zwią za ny mi z ży ciem i pra cą
na wsi. Więk szość z nich wzię ła udział
w kon kur sie pla stycz nym na te mat „Przed -
staw pra cę, któ rą wy ko nu jesz w go spo dar -
stwie rol nym swo ich ro dzi ców”. Wszy scy

uczest ni cy otrzy ma li mię dzy in ny mi bro -
szu ry „Przy go da na wsi – zo bacz, co ci za -
gra ża.” 

Po ra żko wie uczą

Przed sta wi ciel po znań skie go od dzia łu
PIP w Ostro wie Wlkp., wspól nie z przed -
sta wi cie la mi PT KRUS Ostrów Wlkp.,
w mi nio ne wa ka cje, spo tkał się z dzieć mi
prze by wa ją cy mi na tur nu sie re ha bi li ta cyj -
nym w Cen trum Re ha bi li ta cji Rol ni ków
w Je dl cu. W cza sie za jęć, w któ rych
uczest ni czy ło w su mie 234 dzie ci, roz ma -
wia no o za gro że niach w go spo dar stwie,
przy pra cach szcze gól nie nie bez piecz -
nych i ucią żli wych, któ rych dzie ci do lat 16
nie po win ny wy ko ny wać. Omó wio no pod -
sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa nie tyl ko
pod czas po mo cy przy pra cy na wsi, ale ta -
kże pod czas za ba wy. Dzie ci obej rza ły ta -
kże film pt. „Ro dzi na Po ra żków”.

Jak co ro ku, w ra mach ak cji pre wen cyj -
nej rad cy ds. rol nic twa in dy wi du al ne go
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy we Wro -
cła wiu Od dział w Je le niej Gó rze,
przy współ pra cy Ka sy Rol ni cze go Ubez pie -
cze nia Spo łecz ne go, prze pro wa dzi li szko -
le nia – pre lek cje oraz kon kurs pla stycz ny
wśród dzie ci rol ni ków prze by wa ją cych
na ko lo nii w Cen trum Re ha bi li ta cji Rol ni -
ków w Szklar skiej Po rę bie.

Kwia ty ze sta ni cy

Dzie ci i mło dzież, prze by wa ją cą w ra -
mach ak cji „Po god ne La to” w Sta ni cy Har -
cer skiej Cho rą gwi Ma zo wiec kiej ZHP w Go -
rze wie, 20 lip ca br. od wie dzi li przed sta wi -
cie le rzą du i sa mo rzą du. Wśród go ści by li:
głów ny in spek tor pra cy, Ta de usz Jan Za -
jąc oraz mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go Adam Stru zik. W trak cie wy po czyn -
ku dzie ci uczy ły się bez piecz ne go po ru sza -
nia się po dro dze, mia ły mo żli wość zdo by -
cia kar ty ro we ro wej oraz na uki pły wania. Po -
nad to w ra mach „Po god ne go La ta” Pań stwo -
wa In spek cja Pra cy re ali zo wa ła pro gram
edu ka cyj ny „Bez piecz nie wy po czy wam
i pra cu ję w miej scu za miesz ka nia”. W trak -
cie po by tu go ście wi zy to wa li dzie ci w obo -
zach, gdzie by li przyj mo wa ni okrzy ka mi ra -
do ści i grom ki mi bra wa mi, a ta kże mie li mo -
żli wość przy po mnie nia so bie no cy pod na -
mio tem oraz po słu cha nia har cer skich pie -
śni. Dzie ci wy ra zi ły wdzięcz ność dla głów -
ne go in spek to ra pra cy i in nych fun da to rów
na gród, wy ko na ny mi wła sno ręcz nie, bu kie -
ta mi po lnych kwia tów – ja kich ob da ro wa ni
nie otrzy ma ją ni gdzie in dziej po za Sta ni cą
w Go rze wie.

Opra co wał: Je rzy Wla zło
Współ pra ca: 

Ma ria Kac przak -Ra wa OIP War sza wa,
Sta ni sław Gol men to OIP Kiel ce

Ma łe lek cje do ro słe go ży cia
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mi i środ ka mi dys po nu ją obec nie pra co daw -
cy, pra cow ni cy i part ne rzy spo łecz ni w za -
kre sie re ali za cji po ro zu mień, ja kie ba rie ry
unie mo żli wia ją wpro wa dze nie po ro zu mień
au to no micz nych oraz czy mo żna mó wić o ja -
kich kol wiek, po nad pań stwo wych i uni wer -
sal nych roz wią za niach. Od po wie dzi na te
i wie le in nych py tań po szu ki wa li przed sta -
wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej, Eu ro pej skiej
Agen cji Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy,
Eu ro pej skiej Kon fe de ra cji Związ ków Za wo -
do wych, Eu ro pej skie go In sty tu tu Związ ków
Za wo do wych, or ga ni za cji pra co daw ców oraz
in sty tu tów ba daw czych.

In no wa cyj nie, z ini cja ty wą

W nie któ rych kra jach człon kow skich
dzia ła nia by ły bar dzo in no wa cyj ne, a wdra -
ża nie po ro zu mie nia za owo co wa ło roz wo -
jem do brych prak tyk w dzie dzi nie współ -
pra cy mię dzy pra co daw ca mi, or ga ni za -
cja mi związ ko wy mi a stro ną rzą do wą, wy -
ni ka z przed sta wio ne go w Bruk se li ra por -
tu. Naj sil niej szą for mą dia lo gu spo łecz ne -
go są po ro zu mie nia zbio ro we (za sto so wa -
no je np. we Fran cji, gdzie obej mu ją one
wszyst kie ga łę zie go spo dar ki). Do po -
dob nych po ro zu mień do szło we Wło szech
i Bel gii. War to pod kre ślić, że wło ska stro -
na spo łecz na ne go cjo wa ła za pi sy po ro zu -
mie nia przez kil ka lat. W in nych kra jach,
ta kich jak: Hisz pa nia, Fin lan dia i Szwe cja
ist nie ją po ro zu mie nia kra jo we, for mu łu ją -
ce za le ce nia na szcze blu sek to ro wym lub
bra nżo wym. W nie któ rych pań stwach
stro na rzą do wa sa mo dziel nie pod ję ła pró -
bę wspar cia part ne rów spo łecz nych i za -
pro po no wa ła ta kie usta wo daw stwo, któ re
w peł ni re spek tu je eu ro pej skie po ro zu mie -
nie. Przy kła dem ta kie go po dej ścia są Wę -
gry, Cze chy oraz Por tu ga lia. Co cie ka we,
roz wią za nia przy ję te w Re pu bli ce Cze skiej
są przy kła dem zin te gro wa nych i kom -
plek so wych dzia łań śro do wisk na uko wych,
rzą do wych i spo łecz nych w za kre sie re gu -
la cji do ty czą cych stre su. Tam, gdzie ne go -
cja cje od by wa ły się głów nie na szcze blu or -
ga ni za cji, nie ist nia ła jed no znacz na po trze -
ba ko or dy na cji dzia łań na szcze blu kra jo -

wym. W ta ki spo sób pro ces im ple men ta -
cji prze bie gał w Wiel kiej Bry ta nii, Ir lan dii
oraz Ho lan dii. 

Je że li cho dzi o Pol skę trud no tu za cho -
wać obiek ty wizm. Z jed nej stro ny trud no
od mó wić za in te re so wa nym stro nom za an -
ga żo wa nia w ne go cja cje po ro zu mie nia,
pod kre śla się ta kże po dej mo wa ne na du -
żą ska lę dzia ła nia in for ma cyj ne, tj. se mi -
na ria i kon fe ren cje po świę co ne pro ble ma -
ty ce stre su; z dru giej jed nak stro ny wciąż
po zo sta je pe wien nie do syt. Po wie lu pró -
bach do pie ro w li sto pa dzie 2008 r. przed -
sta wi cie le pol skich or ga ni za cji part ne -
rów spo łecz nych pod pi sa li wspól ną de kla -
ra cję do ty czą cą za po bie ga nia i prze ciw dzia -
ła nia zja wi sku stre su zwią za ne go z pra cą.
W ten spo sób do okre ślo no kie run ki dzia -
ła nia i za sa dy współ pra cy przy wdra ża niu
w Pol sce Eu ro pej skie go Po ro zu mie nia
Ra mo we go Do ty czą ce go Stre su Zwią za ne -
go z Pra cą, ale na efek ty tej współ pra cy bę -
dzie trze ba jesz cze po cze kać. Stro ny de -
kla ra cji zo bo wią za ły się do cy klicz ne go skła -
da nia ra por tów z po dej mo wa nych dzia łań;
do pie ro ich do kład na ana li za po zwo li więc
na mia ro daj ną oce nę.

Na tym nie ko niec

Pod czas pod su mo wa nia pod kre ślo no,
że, z po wo du opóź nie nia nie któ rych kra -
jów człon kow skich z wdro że niem po ro zu -
mie nia ra mo we go do ty czą ce go stre su,
trud no obec nie wy cią gnąć re pre zen ta -
tyw ne wnio ski dla ca łej UE. Po nad to
zwró co no uwa gę, że, po mi mo po wszech -
ne go trak to wa nia stre su ja ko jed ne go
z naj więk szych czyn ni ków ry zy ka za wo do -
we go, wciąż ist nie je ma ła świa do mość
na te mat za gro żeń z nim zwią za nych. Ja -
ko dal sze dzia ła nia w za kre sie po li ty ki in -
for ma cyj nej, przed sta wi cie le Ko mi sji Eu -
ro pej skiej oraz Eu ro pej skiej Agen cji Zdro -
wia i Bez pie czeń stwa Pra cy po stu lo wa li:
zin ten sy fi ko wa nie dia lo gu spo łecz ne go
oraz po trze bę ada pta cji ogól no do stęp -
nych na rzę dzi do ba da nia stre so rów za wo -
do wych. Znacz nym utrud nie niem w mo ni -
to ro wa niu stre su i do ko ny wa niu oce ny ry -

zy ka za wo do we go z uwzględ nie niem stre -
so rów za wo do wych jest bo wiem brak na -
rzę dzi przy ja znych użyt kow ni ko wi oraz go -
to wych i spraw dzo nych al go ryt mów, któ -
re mo gły by sta no wić przy kład uni wer sal -
ne go za sto so wa nia. Pod kre śla no rów nież
pro blem sek to ra ma łych firm, dla któ rych
pro blem oce ny stre su sta no wi du ży koszt.
Ja ko cel nad rzęd ny wy ty czo no dal sze dzia -
ła nia part ne rów spo łecz nych na rzecz po -
pra wy psy cho spo łecz nych wa run ków pra -
cy oraz za koń cze nie we wszyst kich kra jach
człon kow skich im ple men ta cji po ro zu mie -
nia ra mo we go do ty czą ce go stre su.

Re ali za cja po ro zu mie nia ra mo we go do -
ty czą ce go stre su zwią za ne go z pra cą jest
ko niecz na, po nie waż, na pod sta wie art. 139
Trak ta tu Wspól not Eu ro pej skich, wy ko ny -
wa nie au to no micz nych po ro zu mień eu ro -
pej skich part ne rów spo łecz nych od by wa
się za po mo cą środ ków i pro ce dur wła ści -
wych dla da ne go pań stwa człon kow skie go.

Pre wen cją w stres

Na tle przed sta wio nych przez uczest ni -
ków kon fe ren cji dzia łań i ich wy ni ków, ini -
cja ty wy Pań stwo wej In spek cji Pra cy w za -
kre sie pre wen cji stre su w pra cy zro bi ły wra -
że nie. Za rów no licz ba pra cow ni ków, jak
i pra co daw ców bio rą cych udział w pro gra -
mach PIP, licz ba sta no wisk pra cy pod da nych
rze tel nej oce nie stre so gen no ści cech pra -
cy, cy klicz ne szko le nia i im pre zy to wa rzy -
szą ce, zbli ża ją nas do naj wy ższych stan dar -
dów eu ro pej skich. Cie szy po nad to, że efek -
tem tych ini cja tyw jest do star cze nie wie lu
em pi rycz nych i spraw dzal nych in for ma cji
o na tu rze stre su zwią za ne go z pra cą, któ -
re z po wo dze niem mo gą zo stać wy ko rzy sta -
ne przez eu ro pej skich part ne rów.

Ocze ku jąc na efek ty pod pi sa nej de kla -
ra cji oraz cał ko wi tą im ple men ta cję po ro -
zu mie nia wy da je się ko niecz nym kon ty nu -
owa nie dzia łań in for ma cyj no -pre wen cyj -
nych w za kre sie stre su za wo do we go. War -
to jed nak pod kre ślić, że ewen tu al ne opóź -
nie nia nad wpro wa dze niem szcze gó ło -
wych re gu la cji praw nych nie za my ka ją mo -
żli wo ści za wie ra nia po ro zu mień bra nżo -
wych, sek to ro wych oraz na po zio mie kon -
kret nej or ga ni za cji. Ze wzglę du na to, że
stres jest jed nym z naj wa żniej szych wskaź -
ni ków ja ko ści ży cia w da nym spo łe czeń -
stwie, po wi nien na dal sta no wić ob szar sze -
ro kich ba dań i pro gra mów re ali zo wa nych
wspól nie przez pra co daw ców, pra cow ni ków
i stro nę spo łecz ną.

Ma te usz War chał
OIP Ka to wi ce

Kie dy w po ło wie ubie głe go wie ku twór -
ca jed nej z naj bar dziej prze ło mo wych teo -
rii stre su, kil ku krot nie no mi no wa ny do na -
gro dy No bla – Hans Se lye (1907-1982) – wy -
po wie dział w jej ra mach hi sto rycz ne już zda -
nie: Bez stre su nie by ło by ży cia – za po cząt -
ko wał tym sa mym ży wą dys ku sję nad na tu -
rą stre su. Au tor teo rii i pio nier ba dań
nad stre sem na pew no nie prze wi dział, że
po ję cie przez nie go wpro wa dzo ne zro bi tak
du żą ka rie rę, nie tyl ko w po wszech nym uży -
ciu, ale w ba da niach nad psy cho spo łecz ny -
mi wła ści wo ścia mi śro do wi ska pra cy. Dziś
efek tem tych ba dań jest jed no znacz na
kon klu zja: stres w pra cy jest szko dli wy,
a wprost z niej wy ni ka po trze ba eli mi na cji,
ogra ni cza nia i pre wen cji te go zja wi ska, któ -
re, we dług da nych Eu ro pej skiej Agen cji Bez -
pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy, do ty ka bli -
sko 1/3 czyn nych za wo do wo pra cow ni ków
za trud nio nych w sa mej tyl ko UE.

Wspól nie ze stre sem

Na grun cie eu ro pej skim part ne rzy spo -
łecz ni, wi dząc po trze bę kon kret ne go
współ dzia ła nia na rzecz prze ciw dzia ła nia
stre so wi i prze wi du jąc kon sul ta cje w tym
przed mio cie z Ko mi sją Eu ro pej ską, włą czy -
li to za gad nie nie do pro gra mu prac nad dia -
lo giem spo łecz nym w la tach 2003-2005.
Po ro zu mie nie ra mo we do ty czą ce stre su
zwią za ne go z pra cą zo sta ło pod pi sa ne
przez je go sy gna ta riu szy w paź dzier ni -
ku 2004 r. W za pi sach po ro zu mie nia znaj -
du je się m.in. krót ki opis i de fi ni cja stre -
su zwią za ne go z pra cą, przy czy ny je go wy -
stę po wa nia i, co naj wa żniej sze, wy tycz ne
co do dzia łań pra co daw ców, pra cow ni -
ków i stro ny spo łecz nej w za kre sie eli mi -
na cji i ogra ni cza nia za rów no źró deł, jak
i skut ków stre su, któ re bez po śred nio ko -
re spon du ją z ce la mi za war te go po ro zu mie -

nia. Jed nym z głów nych je go ce lów jest bo -
wiem pró ba prze ana li zo wa nia mo żli wo ści
wy ne go cjo wa nia wspól nych dzia łań
na rzecz eli mi na cji stre su, z uwzględ nie -
niem mo żli wo ści au to no micz nych re gu la -
cji w tym za kre sie.

Nie trud no za uwa żyć, że wy bra ne za pi -
sy po ro zu mie nia od wo łu ją się do wcze śniej -
szej Dy rek ty wy ra mo wej 89/391. Zgod nie
z jej tre ścią wszy scy pra co daw cy są zo bo -
wią za ni do ochro ny bez pie czeń stwa pra cy
i zdro wia pra cow ni ków. Obo wią zek ten od -
no si się rów nież do pro ble mów do ty czą -
cych stre su zwią za ne go z pra cą, je śli za gra -
ża on zdro wiu i bez pie czeń stwu pra cow ni -
ków. Dy rek ty wa nie do okre śla spo so bu,
w ja ki pra co daw cy po win ni po dej mo wać od -
po wied nie dzia ła nia pre wen cyj ne i in ter -
wen cyj ne. Po wszech nie jej re ali za cja od -
by wa się po przez do ko ny wa nie pro ce su
oce ny ry zy ka z uwzględ nie niem czyn ni ków
stre so gen nych i/lub po przez od dziel ną po -
li ty kę w dzie dzi nie stre su, np.: pro gra my
za rzą dza nia stre sem w pra cy. Część dzia -
łań pro wa dzo nych jest w ra mach obo wią -
zu ją ce go i wy star cza ją ce go w tym za kre -
sie pra wa. In ne dzia ła nia wpi su ją się
w co raz czę ściej wpro wa dza ne przez pra -
co daw ców tzw. do bre prak ty ki. Po mi mo
obo wią zu ją cych dy rek tyw, pro blem sta no -
wi rze tel ne wpro wa dza nie ich za pi sów w ra -
mach pro ce sów le gi sla cyj nych pro wa dzo -
nych w po szcze gól nych kra jach UE. Po ja -

wia się czę sto py ta nie, czy im ple men ta cja,
któ ra po le ga ła by tyl ko na stwo rze niu
przez part ne rów spo łecz nych pew nych wy -
tycz nych oraz za sad do brych prak tyk lub
wzor ców jest wy star cza ją ca i w ja kim za -
kre sie, je że li w ogó le, wy ma ga ona zmian
w źró dłach pra wa pra cy.

W Bruk se li o prio ry te tach

Ko mi sja Eu ro pej ska ak tyw nie mo ni to ru -
je prze bieg pro ce su wdra ża nia dy rek ty wy do -
ty czą cej stre su zwią za ne go z pra cą. Od mo -
men tu jej pod pi sa nia mi nie nie dłu go pięć lat.
W lip cu br. w Bruk se li, na kon fe ren cji zor -
ga ni zo wa nej przez Ge ne ral ną Dy rek cję ds.
Za trud nie nia, Praw So cjal nych i Rów no ści
Szans przy Ko mi sji Eu ro pej skiej, pod su mo -
wa no dzia ła nia part ne rów spo łecz nych w za -
kre sie re gu la cji za war tych w dy rek ty wie.
Pod sta wo wym ce lem or ga ni za to rów by ło za -
pre zen to wa nie uczest ni kom wnio sków z po -
ro zu mień part ne rów spo łecz nych do ty czą -
cych zwal cza nia i ogra ni cza nia stre su w miej -
scu pra cy. Co wa żne, do ko na no ta kże pod -
su mo wa nia po stę pów w im ple men ta cji po -
ro zu mie nia ra mo we go do ty czą ce go stre su
za wo do we go w po szcze gól nych kra jach
człon kow skich UE oraz przed sta wio no
prio ry te to we dzia ła nia w za kre sie eli mi na -
cji stre su zwią za ne go z pra cą na naj bli ższe
la ta. Pod ję ta zo sta ła ta kże pró ba od po wie -
dzi na py ta nia: ja ki mi spo so ba mi, na rzę dzia -

Ma te usz War chał

Obec nie ist nie je kon sen sus co do uzna wa nia stre su za wo do we go ja ko jed ne go z tych za gro -
żeń w śro do wi sku pra cy, któ re go zwal cza nie po win no być przed mio tem sys te mo wych dzia łań
po dej mo wa nych w myśl dia lo gu spo łecz ne go przez pra co daw ców, pra cow ni ków oraz part ne -
rów spo łecz nych. Idea wspól nych dzia łań na rzecz prze ciw dzia ła nia stre so wi re ali zo wa na jest
m.in. w dro dze im ple men ta cji w po szcze gól nych kra jach UE po ro zu mie nia ra mo we go do ty -
czą ce go stre su zwią za ne go z pra cą. Po kil ku la tach od pod pi sa nia po ro zu mie nia mo żna pod -
jąć pró bę oce ny je go funk cjo no wa nia.

Eu ro pej skie do świad cze nia

Nie stre suj my się, do ga daj my się!
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cy. W prze ciw nym ra zie gro zi bo wiem ka ra do 10 tys. fun tów za jed -
ne go nie le gal ne go pra cow ni ka (w tym przy pad ku mo że to być
w su mie 20 tys. fun tów). Dy rek tor ds. Ope ra cyj nych Stra ży Gra -
nicz nej po wie dział: „nie bę dzie my to le ro wać nie le gal ne go za trud -
nie nia, ani w Don ca ster, ani w ca łym kra ju, po nie waż to pod wa -
ża przy ję ty sys tem wy na gro dzeń, pro wa dzi do wy zy sku słab szych
grup pra cow ni ków i szko dzi fir mom dzia ła ją cym zgod nie z pra -
wem. Jak dłu go bę dą ist nieć nie le gal ne miej sca pra cy, tak dłu -
go Wiel ka Bry ta nia bę dzie atrak cyj nym miej scem dla nie le gal -
nych imi gran tów. Dla te go mu si my po wstrzy my wać pra co daw ców
ła mią cych za sa dy i dą żyć do wy da la nia nie le gal nych pra cow ni ków
z na sze go kra ju”. W ubie głym ro ku wpro wa dzo no no wy za ostrzo -
ny sys tem, dzię ki któ re mu mo żna szyb ko i sku tecz nie ka rać pra -
co daw ców za nie dbu ją cych obo wią zek spraw dze nia ze zwo leń
po ten cjal nych pra cow ni ków spo za Eu ro py. Wszy scy po dej rze wa -
ją cy przy pad ki nie le gal ne go za trud nie nia mo gą skon tak to wać się
te le fo nicz nie z or ga ni za cją Cri me stop pers, któ ra za pew nia peł -
ną ano ni mo wość zgło szeń.

Bry tyj ska in spek cja pra cy (HSE) na swo jej stro nie głów nej,
wśród no wo ści, ogła sza pu blicz ne kon sul ta cje i pro si o ko men -
ta rze do pro jek tu Ko mi sji Eu ro pej skiej w spra wie unij ne go roz -
po rzą dze nia do ty czą ce go wpro wa dza nia na ry nek i sto so wa nia
pro duk tów bio bój czych. Za stą pi ło by ono Dy rek ty wę 98/8/WE
i wcho dząc w ży cie w za pla no wa nym ter mi nie (sty czeń 2013), obo -
wią zy wa ło by bez po śred nio we wszyst kich pań stwach człon kow -
skich. Pro po zy cja jest re ak cją na po wszech ną opi nię, że obec ny
sys tem nad zo ro wa nia pro duk tów bio bój czych nie funk cjo nu je od -
po wied nio. Naj wa żniej sze z pro po no wa nych zmian to: roz sze rze -
nie sys te mu nad zo ru, któ ry miał by ob jąć ta kże pro duk ty za wie -
ra ją ce środ ki bio bój cze, przy ję cie scen tra li zo wa ne go wspól no to -
we go sys te mu wy da wa nia ze zwo leń dla pew nych pro duk tów; wy -
móg obo wiąz ko we go udo stęp nia nia da nych z te stów i ba dań na krę -
gow cach; ogra ni cze nie obo wiąz ków zwią za nych z przed sta wia niem
wy ma ga nych da nych; zhar mo ni zo wa nie struk tu ry (ale nie wy so -
ko ści) opłat w ob rę bie ca łej Wspól no ty. HSE za mie ści ło na swo -
jej stro nie peł ny do ku ment, kwe stio na riusz do udzie le nia od po -
wie dzi i uwag w ra mach kon sul ta cji oraz wy zna czy ło ter min ich
za koń cze nia na 7 paź dzier ni ka 2009 r.

http://www.hse.gov.uk/con sult/con docs/cd222.htm

Kra jo wa Ra da ds. Za trud nie nia, w swo im set nym po ro zu mie -
niu zbio ro wym, na ło ży ła na pra co daw ców obo wią zek wpro wa dze -
nia po li ty ki pre wen cyj nej dot. nad uży wa nia al ko ho lu i środ ków
odu rza ją cych. Po ro zu mie nie kła dzie na cisk na pro blem uza le żnień
w miej scu pra cy, któ re mu w więk szym stop niu na le ży prze ciw -
dzia łać sto su jąc środ ki pre wen cyj ne niż sank cje kar ne. Po ro zu -
mie nie to jest efek tem wspól nej ini cja ty wy or ga ni za cji pra co daw -
ców i związ ków za wo do wych i ma na ce lu po pra wę do bro sta nu
pra cow ni ków w miej scu pra cy.

Kon fe de ra cja Nie za le żnych Związ ków Za wo do wych Buł ga rii zor -
ga ni zo wa ła ogól no kra jo we pro te sty wo bec rzą do wej od po wie dzi
na kry zys go spo dar czy. W pro te stach wzię ły udział 34 sek to ro we
związ ki za wo do we oraz przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą do wych.
Pro te stu ją cy wzy wa li rząd do pil ne go pod ję cia dzia łań ma ją cych
na ce lu zła go dze nie skut ków kry zy su, utrzy ma nie miejsc pra cy

i ochro ny wy na gro dzeń, a ta kże re zy gna cji z za mro że nia płac w sek -
to rach edu ka cji, ochro ny zdro wia i ad mi ni stra cji pu blicz nej.

Es toń ska In spek cja Pra cy po in for mo wa ła, że licz ba spo rów ze
sto sun ku pra cy w Es to nii po dwo iła się w po rów na niu do pierw -
sze go kwar ta łu 2008 r. W więk szo ści zwią za ne są z nie wy pła ca -
niem wy na gro dzeń lub in nych świad czeń. Es toń ska In spek cja Pra -
cy spo dzie wa się dal sze go wzro stu licz by spo rów.

Część spo śród naj więk szych ir landz kich kon cer nów me dial nych wpro -
wa dzi ło lub jest w trak cie wpro wa dza nia ob ni żek płac ze wzglę du na dra -
stycz ny spa dek zy sków z re klam. Do ty czy to na ro do wej roz gło śni ra -
dio wej – Ra dio Te lefís Éire ann oraz dwóch głów nych ga zet o za się gu
kra jo wym – Irish Ti mes i Irish In de pen dent. Ob ni żkę płac pla nu je ta -
kże wy daw ca in nej ir landz kiej ga ze ty – Irish Exa mi ner.

Nie miec cy part ne rzy spo łecz ni osią gnę li po ro zu mie nie w spra -
wie no we go ukła du zbio ro we go pra cy w sek to rze bu dow nic twa
prze wi du ją ce go pod wy żki i pod nie sie nie pła cy mi ni mal nej. No -
wy układ opar ty jest na pro po zy cjach przed sta wio nych przez me -
dia to rów i zo stał jed no gło śnie po par ty za rów no przez związ ki za -
wo do we, jak i or ga ni za cje pra co daw ców.

Nor we ski par la ment przy jął no we prze pi sy na kła da ją ce
na wszyst kich pra co daw ców bę dą cych pod wy ko naw ca mi so li dar -
ną od po wie dzial ność za wy na gra dza nie pra cow ni ków. Jest to efekt
rzą do we go „Dru gie go Pro gra mu Dzia łań” prze ciw ko dum pin go -
wi so cjal ne mu. Wg no wych prze pi sów, wy ko naw ca bę dzie od po -
wie dzial ny za wy pła tę pra cow ni kom wy na gro dzeń przez pod wy -
ko naw ców. Do ty czy to rów nież za pła ty za go dzi ny nad licz bo we
oraz ekwi wa len tu za urlop.

Sto wa rzy sze nia pra co daw ców sek to ra bu dow nic twa oraz sek -
to ra nie ru cho mo ści po sta no wi ły stwo rzyć wła sną kon fe de ra cję, re -
zy gnu jąc tym sa mym z człon ko stwa w Por tu gal skiej Kon fe de ra cji
Przed się biorstw (CIP). No wa Kon fe de ra cja Bu dow nic twa i Nie ru -
cho mo ści chce zo stać no wym part ne rem spo łecz nym re pre zen tu -
ją cym in te re sy „naj wa żniej sze go sek to ra go spo dar ki kra ju”.

W ostat nim okre sie znacz nie zwięk szy ła się w Szwe cji licz ba
przy pad ków skra ca nia cza su pra cy (i zwią za ne go z tym zmniej -
sza nia wy na gro dze nia). Dzia ła nia ta kie są w tym kra ju znacz nie
po pu lar niej szym spo so bem wal ki z kry zy sem go spo dar czym niż
zwol nie nia. Or ga ni za cje związ ko we ma ją na ten te mat po dzie lo -
ną opi nię – część z nich pod da je w wąt pli wość, czy skró ce nie cza -
su pra cy i ob ni żka płac jest naj lep szym wyj ściem w kon tek ście
ak tu al nych wy zwań na ryn ku pra cy. Po mi mo te go, w ostat nim cza -
sie wie le przed się biorstw zde cy do wa ło się na pod ję cie ta kie go
kro ku, m.in. zna ny pro du cent po jaz dów Sca nia.

Opracowanie: Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą, De par ta ment
Współ pra cy z Par la men tem i Part ne ra mi Spo łecz ny mi GIP
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Na wnio sek Mi ni stra Pra cy i Imi gra cji, Ce le sti no Cor ba cho,
Ra da Mi ni strów za twier dzi ła De kret Kró lew ski do ty czą cy utwo -
rze nia Ośrod ka Szko le nio we go In spek cji Pra cy i Ubez pie czeń Spo -
łecz nych. Wy ni ka ło to ze zgła sza nej przez hisz pań skie spo łe czeń -
stwo oraz ugru po wa nia po li tycz ne po trze by wzmoc nie nia ro li In -
spek cji Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych. Wią że się to, mię dzy
in ny mi, ze zwięk sze niem licz by in spek to rów oraz ujed no li ce niem
pro fi lów za wo do we go i szko le nio we go, w ce lu do sto so wa nia się
do ró żnych wy ma gań sta wia nych in spek to rom pra cy. Jed nym z za -
ło żeń Hisz pań skiej Stra te gii Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy
na la ta 2007-2012 jest osią gnię cie śred nie go (w UE -15) po zio mu
wskaź ni ka licz by in spek to rów przy pa da ją cych na jed ne go pra cow -
ni ka, co zna czy, że pod ko niec okre su ob ję te go pla nem Stra te -
gii w Hisz pa nii po win no być ok. 3 000 in spek to rów. Aby osią gnąć
ten cel, za cho wu jąc jed no cze śnie wy so ki po ziom wie dzy i umie -
jęt no ści nie zbęd nych przy peł nie niu funk cji in spek to ra, na le ży
udo sko na lić tra dy cyj ny sys tem re kru ta cji kan dy da tów, utrzy mać
sys tem kształ ce nia usta wicz ne go urzęd ni ków na le żą cych już
do struk tur in spek cji pra cy, co po zwo li im roz wi jać swo je umie -
jęt no ści i spe cja li zo wać się w kon kret nych dzie dzi nach.

Do tra gicz ne go zda rze nia do szło w Mar sy lii. W po zo sta wio nym
li ście, 51-let ni sa mo bój ca, wśród naj wa żniej szych przy czyn swo -
jej de cy zji wy mie nił nad mier ne ob cią że nie pra cą, za rzą dza nie pra -
cow ni ka mi po przez za stra sza nie, brak szko leń, peł ną dez or ga ni -
za cję pra cy w przed się bior stwie. Za ist nie nie zda rze nia, bez ko -
men to wa nia in for ma cji wy ni ka ją cych z li stu sa mo bój cy, po -
twier dził pra co daw ca, Dy rek cja Fran ce -Te le com. Jej przed sta wi -
ciel pod kre ślił je dy nie, iż za rów no ko le dzy, prze ło że ni, jak
i przed sta wi cie le związ ków za wo do wych wie dzie li, od pew ne go
cza su, o złym sta nie 51-let nie go pra cow ni ka i sta ra li się mu po -
móc. W du żo mniej umiar ko wa nym to nie wy po wia da li się przed -
sta wi cie le związ ków za wo do wych. Stre su ją ca pra ca oraz wy wie -
ra nie na ci sków na per so nel od wie lu lat są przed mio tem licz nych
in ter wen cji z ich stro ny. In for ma cje te po twier dza ją do dat ko wo
sta ty sty ki, z któ rych wy ni ka, że od lu te go 2008 r. aż osiem na stu
pra cow ni ków Te le com Fran ce po peł ni ło sa mo bój stwo, a dzie się -
ciu pod ję ło pró bę sa mo bój czą.

Fran cu ski Głów ny In spek tor ds. Spraw So cjal nych, Bri git te
Grésy, prze ka za ła mi ni stro wi pra cy (Xa vier Dar cos) ra port do -
ty czą cy utrzy mu ją cej się nie rów no ści ko biet i mę żczyzn w pra -
cy. Z da nych, na pod sta wie któ rych do ku ment zo stał przy go to -
wa ny wy ni ka m. in., że 31% ko biet świad czy pra cę w nie peł nym
wy mia rze cza su, co wią że się, zda niem au to rów ra por tu, z mniej -
szą sta bil no ścią ży cio wą oraz więk szym ry zy kiem utra ty pra cy.
Od lat 90. ak tyw ność za wo do wa wśród ko biet nie zmie nia się
i ogra ni cza się ona do dzie się ciu grup za wo do wych, ta kich jak np.:
opie ka, pra ce biu ro we, słu żba zdro wia, szkol nic two. Ko bie ty za -

ra bia ją śred nio o 27% mniej od mę żczyzn, a ró żni ca ta wzra sta
wraz z wy kształ ce niem na nie ko rzyść płci pięk nej. Rów no war tość
naj ni ższej pła cy kra jo wej otrzy mu je 20% ko biet, pod czas gdy po -
dob ne wy na gro dze nie uzy sku je tyl ko 11% mę żczyzn. Bri git te Grésy
przed sta wi ła mi ni stro wi pra cy roz wią za nia, któ re ma ją przy czy -
nić się do po pra wy sy tu acji ko biet. Do ty czą one m. in.: zmian zwią -
za nych z urlo pem ma cie rzyń skim, wy ższe go wy na gro dze nia za pra -
cę w nad go dzi nach w przy pad ku wy mia ru cza su pra cy do 16 go -
dzin ty go dnio wo. Prze wi du ją one rów nież wię cej szko leń dla ko -
biet oraz zmia nę wa run ków przy zna wa nia eme ry tur.

Na ka rę po zba wie nia wol no ści zo stał ska za ny przed się bior ca bu -
dow la ny, któ ry w 2007 r. zle cił wy ko na nie prac roz biór ko wych ce -
gla ne go mu ru, w trak cie któ rych zgi nął 15-let ni chło piec. Rok ka -
ry wię zie nia w tej spra wie, sąd orzekł rów nież w sto sun ku do kon -
tra hen ta bu dow la ne go za pro wa dze nie fir my, mi mo dwu krot ne go
za ka zu wy ko ny wa nia funk cji kie row ni czych oraz nie do peł nie nie obo -
wiąz ków okre ślo nych w usta wie o bhp. Przed się bior ca bu dow la ny,
przed roz po czę ciem prac, w trak cie któ rych do szło do śmier tel ne -
go wy pad ku, nie udzie lił żad nych in struk cji, jak rów nież nie nad zo -
ro wał ich. Gdy nie sta bil na ścia na za czę ła się chwiać, je den z pra -
cu ją cych za wia do mił „sze fa” o za gro że niu, ale ten zlek ce wa żył pro -
blem. Ścia na za wa li ła się, przy gnia ta jąc młod sze go pra cow ni ka
do przy le głe go ga ra żu, co spo wo do wa ło uraz gło wy, skut ku ją cy śmier -
cią. Po do cho dze niu prze pro wa dzo nym przez po li cję i HSE wnie -
sio no spra wę do są du. Przed się bior cę bu dow la ne go oraz kon tra -
hen ta sąd uznał win ny mi na ru sze nia prze pi sów usta wy o bhp z 1974
r. Sę dzia wy da ją cy wy ro ki za strzegł, że obaj ska za ni mu szą od być
co naj mniej po ło wę ka ry po zba wie nia wol no ści za nim bę dą mo gli
ubie gać się o wcze śniej sze zwol nie nie. Ba da ją cy ten wy pa dek in -
spek tor HSE po wie dział: „za rzą dza nie i roz pla no wa nie te go ma łe -
go pro jek tu bu dow la ne go by ło za trwa ża ją ce. Ofia ra wy pad ku ni gdy
nie po win na by ła się tam zna leźć, po nie waż za kaz pra cy na bu do -
wach tak mło dych osób obo wią zu je od 1920 r. Kom plet nie zlek ce -
wa żo no pod sta wo we wy mo gi bhp. Nie za sto so wa no do sta tecz nych
środ ków ochro ny in dy wi du al nej, nie do ko na no oce ny ry zy ka, jak
rów nież nie prze szko lo no pra cow ni ków. Za bra kło rów nież nad zo -
ru nad wy ko ny wa ny mi pra ca mi”.

Bry tyj ska Straż Gra nicz na (Bor der Agen cy) prze pro wa dzi ła
w Don ca ster ak cję zwią za ną z prze ciw dzia ła niem nie le gal ne mu
za trud nie niu. Funk cjo na riu sze ds. kon tro li imi gran tów, w opar -
ciu o wcze śniej szy wy wiad, prze py ta li znaj du ją ce się w jed nej z re -
stau ra cji oso by, spraw dza jąc ich do ku men ty i we ry fi ku jąc pra wo
do wy ko ny wa nia pra cy w Wiel kiej Bry ta nii. Dwaj skon tro lo wa ni
mę żczyź ni, z In dii i Ban gla de szu, nie mie li ta kich ze zwo leń. Wo -
bec wła ści cie la re stau ra cji wy da no for mal ne za wia do mie nie
o ewen tu al nej od po wie dzial no ści za za trud nia nie nie le gal nych pra -
cow ni ków. W ta kiej sy tu acji ka żdy pra co daw ca ma 28 dni
na przed sta wie nie Stra ży Gra nicz nej do wo dów po twier dza ją cych
do peł nie nie wła ści wych pro ce dur pra wa ob co kra jow ców do pra -
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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
Ośro dek szko le nio wy HISZ PA NIA

Sa mo bój stwo               FRAN CJA

Bio bój cze pro duk ty

Nie rów no trak to wa ni

Trzy lata        WIELKA BRYTANIA

„NIE” nie le gal nym

Dobrostan                        BELGIA

Bierni                 BUŁGARIA

Dwa ra zy wię cej            ES TO NIA

Kon fe de ra cja         POR TU GA LIA

W bu dow nic twie             NIEM CY

Ob ni żki płac                 IR LAN DIA

Dum ping so cjal ny     NOR WE GIA

W Scanii krócej      SZWECJA
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Za sad ni czym ce lem no wych prze pi sów by -
ło do pro wa dze nie do wła ści we go i peł ne go
wdro że nia trzech dy rek tyw z te go za kre su.
Są to:

• dy rek ty wa Ra dy 2000/43/WE z 29
czerw ca 2000 r. wpro wa dza ją ca w ży cie za -
sa dę rów ne go trak to wa nia osób bez wzglę -
du na po cho dze nie ra so we lub et nicz ne
(Dz. Urz. WE L 180 z 19.07.2000, str. 22; Dz.
Urz. UE Pol skie wy da nie spe cjal ne, rozdz. 20,
t. 1, str. 23; na ru sze nie nr 2006/2255, pi smo
Ko mi sji Eu ro pej skiej z 4 lip ca 2006 r. znak:
SG -Gref fe (2006) D/203785), 

• dy rek ty wa Ra dy 2000/78/WE z 27 li -
sto pa da 2000 r. usta na wia ją ca ogól ne wa run -
ki ra mo we rów ne go trak to wa nia w za kre sie
za trud nie nia i pra cy (Dz. Urz. WE L 303
z 02.12.2000, str. 16; Dz. Urz. UE Pol skie wy -
da nie spe cjal ne, rozdz. 5, t. 4, str. 79; na ru -
sze nie nr 2006/2445, pi smo Ko mi sji Eu ro -
pej skiej z 15 grud nia 2006r. znak: SG -Gref -
fe (2006) D/207993),

• dy rek ty wa 2002/73/WE Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy z 23 wrze śnia 2002 r.
zmie nia ją ca dy rek ty wę Ra dy 76/207/EWG
w spra wie wpro wa dze nia w ży cie za sa dy rów -
ne go trak to wa nia mę żczyzn i ko biet w za kre -
sie do stę pu do za trud nie nia, kształ ce nia
i awan su za wo do we go oraz wa run ków pra cy
(Dz. Urz. WE L 269 z 05.10.2002, str. 15; Dz.
Urz. UE Pol skie wy da nie spe cjal ne, rozdz. 5,
t. 4, str. 255; na ru sze nie nr 2006/2522, pi -
smo Ko mi sji Eu ro pej skiej z 23. 03. 2007 r.
znak: SG -Gref fe (2007) D/201588).1[1]

Czym jest dys kry mi na cja

Zgod nie z wy ro kiem Są du Naj wy ższe go
z 28 ma ja 2008 r. (I PK 259/07) do na ru sze -
nia za sa dy nie dy skry mi na cji w za trud nie niu
mo że dojść tyl ko wte dy, gdy zró żni co wa nie
sy tu acji pra cow ni ków wy ni ka wy łącz nie z za -
sto so wa nia przez pra co daw cę nie do zwo lo ne -
go przez usta wę kry te rium.

Omó wie nie zmian w prze pi sach an ty dy skry -
mi na cyj nych na le ży roz po cząć od wy ja śnie nia
za gad nie nia dys kry mi na cji. Nie zmie ni ła się
de fi ni cja dys kry mi na cji gdyż, tak jak to by ło

wcze śniej, pra co daw ca mu si rów no trak to wać
pod wład nych w za kre sie na wią za nia i roz wią -
za nia sto sun ku pra cy, wa run ków za trud nie nia,
awan so wa nia oraz do stę pu do szko le nia w ce -
lu pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych. Nie
mo żna dys kry mi no wać ze wzglę du na płeć,
wiek, nie peł no spraw ność, ra sę, re li gię, na ro -
do wość, prze ko na nia po li tycz ne, przy na le żność
związ ko wą, po cho dze nie et nicz ne, wy zna -
nie, orien ta cję sek su al ną, a ta kże ze wzglę du
na za trud nie nie na czas okre ślo ny lub nie okre -
ślo ny al bo w peł nym lub w nie peł nym wy mia -
rze. Li sta tych kry te riów jest oczy wi ście
otwar ta, po nie waż art. 183a § 1 ko dek su pra -
cy uży wa sfor mu ło wa nia „w szcze gól no ści”,
któ re wska zu je na ist nie nie in nych po ten cjal -
nych prze sła nek.2[2]

W ja kich sy tu acjach mo że my mó wić, że
pra co daw ca nie sto su je prak tyk dys kry mi na -
cyj nych wo bec pra cow ni ków? Nie wąt pli wie
wów czas, gdy nie dys kry mi nu je żad ne go
z nich w ja ki kol wiek spo sób. Za rów no bez -
po śred nio lub po śred nio z przy czyn wska za -
nych w ko dek so wym wy li cze niu kry te riów
i prze ja wów dys kry mi na cji. Za sto so wa ne
przez pra co daw cę kry te ria mu szą być, ogól -
nie uj mu jąc, obiek tyw ne. Po twier dze nie po -
wy ższe go znaj du je my w orzecz nic twie Są du
Naj wy ższe go ostat nich lat.3[3]

Nie zmie ni ły się rów nież for my, w ja kich
dys kry mi na cja wy stę pu je, na dal mo że ona
mieć ce chy bez po śred niej lub po śred niej.
Dys kry mi no wa nie bez po śred nie ist nie je
wte dy, gdy pra cow nik z jed nej lub z kil ku
przy czyn dys kry mi na cyj nych był, jest lub
mógł by być trak to wa ny w po rów ny wal nej sy -
tu acji mniej ko rzyst nie niż in ni ko le dzy. For -
mę bez po śred nią okre śla art. 183a § 3 usta -
wy Ko deks pra cy, któ ry za cho wał swo ją do -
tych cza so wą treść.4[4]

Na stą pi ła zmia na prze pi sów do ty czą cych
dys kry mi no wa nia po śred nie go. I tak: ma my
z nim do czy nie nia, gdy na sku tek po zor nie
neu tral ne go po sta no wie nia, za sto so wa ne go
kry te rium lub pod ję te go dzia ła nia, wy stę pu -
ją lub mo gły by wy stą pić nie ko rzyst ne dys pro -
por cje al bo szcze gól nie nie ko rzyst na sy tu acja
w za kre sie na wią za nia i roz wią za nia sto sun -

ku pra cy, wa run ków za trud nie nia, awan so wa -
nia oraz do stę pu do szko le nia w ce lu pod no -
sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych wo bec wszyst -
kich lub znacz nej licz by pra cow ni ków na le żą -
cych do gru py wy ró żnio nej ze wzglę du na jed -
ną lub kil ka przy czyn okre ślo nych na li ście
przy czyn dys kry mi na cyj nych. Wy ją tek sta no -
wi sy tu acja, kie dy po sta no wie nie, kry te rium
lub dzia ła nie jest obiek tyw nie uza sad nio ne ze
wzglę du na zgod ny z pra wem cel, któ ry ma -
my osią gnąć, za po mo cą wła ści wych i ko niecz -
nych środ ków. Przed mio to wą for mę po śred -
niej dys kry mi na cji znaj du je my w zno we li zo -
wa nym art. 183a § 4 usta wy Ko deks pra cy.

Otóż:
– skut kiem po zor nie le gal nych po sta no -

wień, kry te riów czy dzia łań są nie tyl ko, jak
do tych czas dys pro por cje, ale i szcze gól nie
nie ko rzyst na sy tu acja,

– zo sta ło doprecyzowane, w ja kim za kre -
sie mu szą wy stą pić ta kie skut ki; po przed nia
de fi ni cja po słu gi wa ła się ogól nym okre śle -
niem „wa run ków za trud nie nia”,

– do tej po ry dys pro por cje mu sia ły wy stą -
pić, a te raz na wet mo żli wość ich po ja wie nia
się po win na spo wo do wać uzna nie po zor nie
le gal nych po sta no wień, kry te riów czy dzia -
łań za dys kry mi na cję po śred nią,

– po sta no wie nia, kry te ria i dzia ła nia
nie bę dą kwa li fi ko wa ne ja ko dys kry mi nu ją -
ce, je śli ich za sto so wa nie znaj du je swo je uza -
sad nie nie w obiek tyw nych pod sta wach
przy ję tych ze wzglę du na cel zgod ny z pra -
wem; do tych czas brak ta kiej kwa li fi ka cji
mógł na stą pić z uwa gi na „in ne obiek tyw -
ne po wo dy”.5[5]

Wa run ki wa run ku ją ce

Po wy ższe zmia ny do ty czą uszcze gó ło -
wie nia i do pre cy zo wa nia de fi ni cji dys kry mi -
na cji po śred niej; de fi ni cję uzu peł nio no o tryb
wa run ko wy, a ta kże o wska za nie na ele ment
zgod ne go z pra wem ce lu.6[6] Pol ski usta wo -
daw ca do pie ro w ostat niej zmia nie usta wy Ko -
deks pra cy zde cy do wał się na do da nie wy mo -
gu, zgod nie z któ rym w ce lu uwol nie nia się
od za rzu tu dys kry mi na cji po śred niej pra co -

Pra wo

W dys kry mi na cji po no we mu
Se ba stian Se ny szyn

18 stycz nia br. we szły w ży cie prze pi sy wy ni ka ją ce z art. 1 ust. 1, 2, 3 usta wy z 21 li sto pa -
da 2008 r. o zmia nie usta wy Ko deks pra cy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460). By ła to od po wiedź na za -
rzu ty for mal ne przed sta wia ne Pol sce przez Ko mi sję Eu ro pej ską zwią za ne z nie wła ści wym lub
nie peł nym wdro że niem re gu la cji do ty czą cych dys kry mi na cji.

§
daw ca mu si przy re ali za cji zgod ne go z pra -
wem ce lu po słu żyć się środ ka mi, któ re są
po pierw sze wła ści we i po dru gie ko niecz ne
do osią gnię cia re ali zo wa ne go ce lu. Wy da je
się, że uzna nie da ne go środ ka za ko niecz ny
jest do dat ko wym za bez pie cze niem na wy pa -
dek po słu że nia się środ kiem, któ ry re ali zu -
je, co praw da zgod ny z pra wem cel, ale w isto -
cie śro dek ta ki sta no wi nad uży cie w sto sun -
ku do za sa dy rów no ści.

Pro por cjo nal ność dzia łań po dej mo wa nych
przez pra co daw cę sta no wi – po dob nie jak wy -
móg wła ści wo ści i ko niecz no ści środ ków re -
ali zu ją cych zgod ny z pra wem cel przy uza sad -
nia niu za ist nia łej dys kry mi na cji po śred niej
– ogra ni cze nie mo żli wo ści uspra wie dli wie nia
przez pra co daw cę je go dzia łań na ru sza ją cych
za sa dę rów no ści. Obie no we in sty tu cje w prze -
pi sach roz dzia łu IIa Ko dek su pra cy – obok wy -
mo gu ist nie nia obiek tyw ne go uza sad nie nia
– sta no wią do dat ko we za bez pie cze nie
przed ar bi tral nym od wo ła niem się przez pra -
co daw cę do wy jąt ków od za sa dy rów ne go trak -
to wa nia pra cow ni ka bez wzglę du na płeć, wiek,
nie peł no spraw ność, ra sę, re li gię, na ro do -
wość, prze ko na nia po li tycz ne, przy na le żność
związ ko wą, po cho dze nie et nicz ne, wy zna -
nie, orien ta cję sek su al ną, a ta kże bez wzglę -
du na za trud nie nie na czas okre ślo ny lub nie -
okre ślo ny al bo w peł nym lub w nie peł nym wy -
mia rze cza su pra cy. Prze pi sy te sta no wią ta -
kże za bez pie cze nie przed nie pra wi dło wym
uspra wie dli wie niem wy stę pu ją cej dys kry mi -
na cji po śred niej.7[7]

Nie po żą da ne mo le sto wa nie

Zmia ny prze pi sów o rów nym trak to wa niu
w za trud nie niu ob ję ły rów nież de fi ni cję mo -
le sto wa nia, w tym sek su al ne go. O mo le sto -
wa niu mo żna by ło mó wić, gdy cho dzi o za -
cho wa nia, któ re ma ją na ce lu lub wy wo łu ją
na ru sze nie czy jejś god no ści al bo po ni że nie
lub upo ko rze nie. Ak tu al nie mo le sto wa niem
na zwie my rów nież ta kie nie po żą da ne za cho -
wa nie, któ re do pro wa dzi do stwo rze nia wo -
bec nie go za stra sza ją cej, wro giej, po ni ża ją -
cej, upo ka rza ją cej lub uwła cza ją cej at mos fe -
ry (183a § 5 ko dek su pra cy). Po no we li za cji
prze pi sów za prze jaw dys kry mi na cji w za kre -
sie mo le sto wa nia sek su al ne go uwa ża się ka -
żde nie po żą da ne za cho wa nie o cha rak te rze
sek su al nym lub od no szą cym się do płci, któ -
re go ce lem lub skut kiem jest na ru sze nie god -
no ści pra cow ni ka, w szcze gól no ści stwo rze -
nia wo bec nie go za stra sza ją cej, wro giej, po -
ni ża ją cej, upo ka rza ją cej lub uwła cza ją cej at -
mos fe ry, na któ re skła da ją się fi zycz ne,
wer bal ne, lub po za wer bal ne ele men ty. W tej
re gu la cji za war to no we sfor mu ło wa nia i na -
stą pi ła zmia na „nie ak cep to wa nych za cho wań”
na „za cho wa nia nie po żą da ne” oraz „po ni ża -

nia al bo upo ko rze nia pra cow ni ka” na „stwo -
rze nia wo bec nie go za stra sza ją cej, wro giej,
po ni ża ją cej, upo ka rza ją cej lub uwła cza ją cej
at mos fe ry”.8[8]

Zgod nie z no we li za cją, od 18 stycz -
nia 2009 r. mo le sto wa niem jest ta kże na ka -
za nie pra cow ni ko wi, by na ru szał za sa dę
rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu.

Na stą pi ło, więc do pre cy zo wa nie sy tu acji
bę dą cych prze ja wem dys kry mi na cji (zmia -
na art. 183a § 5 Ko dek su pra cy), przez
szcze gó ło we wska za nie, ja kie dzia ła nia mo -
gą do pro wa dzić do stwo rze nia nie ko rzyst nej
at mos fe ry wo bec pra cow ni ka.

Po nad to uszcze gó ło wio no de fi ni cję mo -
le sto wa nia sek su al ne go (zmia na art. 183a § 6
Ko dek su pra cy), po dob nie jak w przy pad ku
mo le sto wa nia, przez szcze gó ło we wska za -
nie, ja kie dzia ła nia mo gą do pro wa dzić
do stwo rze nia nie ko rzyst nej at mos fe ry wo -
bec pra cow ni ka.9[9]

No wym roz wią za niem jest do da nie
do art. 183a re gu la cji, któ ra sta no wi, że pod -
po rząd ko wa nie się przez pra cow ni ka mo le -
sto wa niu lub mo le sto wa niu sek su al ne mu,
a ta kże pod ję cie przez nie go dzia łań prze -
ciw sta wia ją cych się mo le sto wa niu lub mo -
le sto wa niu sek su al ne mu, nie mo że po wo do -
wać ja kich kol wiek ne ga tyw nych kon se -
kwen cji wo bec pra cow ni ka. In ny mi sło wy,
na stą pi ło wpro wa dze nie za ka zu ja kich kol -
wiek ne ga tyw nych kon se kwen cji wo bec
pra cow ni ka, któ ry pod da je się mo le sto wa -
niu lub mo le sto wa niu sek su al ne mu lub po -
dej mu je dzia ła nia prze ciw sta wia ją ce się
mo le sto wa niu lub mo le sto wa niu sek su al ne -
mu (no wy § 7 w art. 183a); do tych cza so we
prze pi sy nie prze wi dy wa ły ta kiej gwa ran cji
praw nej.10[10]

To nie wszyst ko

Zmia ny prze pi sów an ty dy skry mi na cyj -
nych do ty czą rów nież:

– uszcze gó ło wie nia sy tu acji, któ re nie mo -
gą być uzna ne za na ru sze nie za sa dy rów ne -
go trak to wa nia w za trud nie niu (zmia -
na art. 183b § 2 pkt 1); no wa re dak cja prze -
pi su kła dzie na cisk na wy móg pro por cjo nal -
no ści do osią gnię cia zgod ne go z pra wem ce -
lu ró żni co wa nia sy tu acji pra cow ni ka,

– do pre cy zo wa nia za kre su ochro ny wo -
bec pra cow ni ka ko rzy sta ją ce go z upraw nień
przy słu gu ją cych mu z ty tu łu na ru sze nia za -
sa dy rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu
(zmia na art. 183e); sko rzy sta nie przez pra -
cow ni ka z upraw nień przy słu gu ją cych z ty -
tu łu na ru sze nia za sa dy rów ne go trak to wa -
nia w za trud nie niu nie tyl ko nie mo gło by sta -
no wić przy czy ny zwol nie nia pra cow ni ka, ale
ta kże nie mo gło by być pod sta wą in ne go nie -
ko rzyst ne go trak to wa nia pra cow ni ka lub za -

sto so wa nia wo bec nie go nie ko rzyst nych
kon se kwen cji,

– przy zna nia ochro ny pra cow ni ko wi udzie -
la ją ce mu po mo cy in ne mu pra cow ni ko wi ko -
rzy sta ją ce mu z upraw nień przy słu gu ją cych
z ty tu łu na ru sze nia za sa dy rów ne go trak to -
wa nia w za trud nie niu (do da nie w art. 183e

§ 2); za kres tej ochro ny był by ana lo gicz ny jak
dla pra cow ni ka ko rzy sta ją ce go z upraw nień
przy słu gu ją cych z ty tu łu na ru sze nia za sa dy
rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu,

– wy raź ne go za gwa ran to wa nia pra cow ni -
cy po wra ca ją cej z urlo pu ma cie rzyń skie go
pod ję cia pra cy na do tych cza so wym sta no wi -
sku lub na sta no wi sku rów no rzęd nym (no wy
art. 1832 ko dek su pra cy); pro po no wa ne roz -
wią za nie po le ga na na ło że niu na pra co daw -
cę obo wiąz ku do pusz cze nia pra cow ni ka
po urlo pie ma cie rzyń skim lub urlo pie na wa -
run kach urlo pu ma cie rzyń skie go do pra cy
na do tych cza so wym sta no wi sku, a je że li
nie by ło by to mo żli we, na sta no wi sku rów no -
rzęd nym z zaj mo wa nym przed roz po czę ciem
urlo pu lub na in nym sta no wi sku od po wia da -
ją cym je go kwa li fi ka cjom za wo do wym, za wy -
na gro dze niem, ja kie otrzy my wał by, gdy by nie
ko rzy sta ła z urlo pu.11[11]

Wska za nie ostat niej zmia ny nie wąt pli -
wie sta no wi wy raź ną po trze bę ure gu lo wa nia
za gad nie nia nie dy skry mi no wa nia ze wzglę -
du na płeć pra cow ni ka po przez gwa ran cję za -
trud nie nia pra cow ni cy po wra ca ją cej z urlo -
pu ma cie rzyń skie go, pod ję cia pra cy na do -
tych cza so wym sta no wi sku lub na sta no wi sku
rów no rzęd nym. Po wy ższe za gad nie nie, nie -
jed no krot nie pod no szo ne w li te ra tu rze zwią -
za nej z pra wem pra cy jak rów nież w ju dy ka -
tu rze, zo sta ło usta no wio ne w prze pi sach usta -
wy Ko deks pra cy.

Trans pa rent ne prze pi sy, 
więk sza ochro na

Ana li zu jąc no we re gu la cje mo że my do -
strzec, że wpro wa dzo ne zmia ny do usta wy
Ko deks pra cy nie wąt pli wie wpły ną na zwięk -
sze nie ochro ny pra cow ni ków przed dzia ła nia -
mi dys kry mi nu ją cy mi, jak rów nież na przej -
rzy stość prze pi sów w tym za kre sie. 

Nie mniej jed nak, do pie ro prak tycz ne za -
sto so wa nie przed mio to wych re gu la cji po zwo -
li oce nić, na ile prze pi sy wpro wa dzo ne
do na sze go usta wo daw stwa, zgod nie z za le -
ce nia mi Ko mi sji Eu ro pej skiej, fak tycz nie po -
mo gą w wal ce z nie rów nym trak to wa niem
w za trud nie niu. Zmia na prze pi sów an ty dy -
skry mi na cyj nych, spo wo du je nie wąt pli wie
zwięk sze nie świa do mo ści praw nej spo łe -
czeń stwa w za kre sie rów ne go trak to wa nia
w za trud nie niu.

Dokończenie na stronie 18.



Pra ce mon ta żo we na te re nie Lot ni ska Be mo wo trwa ły od 10 do 14
sierp nia br. na pod sta wie zgło sze nia bu do wy obiek tu tym cza so we -
go nie po łą czo ne go trwa le z grun tem tj. sce ny i try bun. Roz biór ka
obiek tów na stą pi ła 19.08.2009r. 
W cza sie kon tro li przedstawiono do ku men ty po twier dza ją ce od by -
cie in struk ta żu wstęp ne go sta no wi sko we go oraz szko le nia ogól ne -
go w za kre sie bhp przez pra cow ni ków oraz in ne oso by wy ko nu ją ce
pra ce mon ta żo we na rzecz firm wy ko nu ją cych pra ce zwią za ne z or -
ga ni za cją kon cer tu na te re nie lot ni ska Be mo wo. Po nad to przed sta -
wio no ak tu al ne orze cze nia le kar skie pra cow ni ków stwier dza ją ce
brak prze ciw wska zań do pra cy na zaj mo wa nych sta no wi skach
z uwzględ nie niem pra cy na wy so ko ści oraz, w przy pad ku osób kie -
ru ją cych wóz ka mi wi dło wy mi, uwzględ nia ją ce pra ce na sta no wi sku
ope ra tor wóz ków wi dło wych. Oso by kie ru ją ce wóz ka mi wi dło wy mi
le gi ty mo wa ły się po nad to ak tu al ny mi orze cze nia mi psy cho lo gicz -
ny mi wy da ny mi przez psy cho lo ga stwier dza ją cy mi brak prze ciw -
wska zań psy cho lo gicz nych do wy ko ny wa nia pra cy na sta no wi sku
ope ra tor wóz ka wi dło we go. 
W ce lu za bez pie cze nia prac na wy so ko ści 25 me trów, na za da sze -
niu sce ny, pra cow ni cy wy po sa że ni by li w no wo cze sne szel ki bez -

pie czeń stwa. W wy bra nych
miej scach za mon to wa no tam
rów nież urzą dze nia słu żą ce
do po mia rów si ły wia tru. 
Pod czas czyn no ści kon tro l -
nych nie stwier dzo no ra żą cych
na ru szeń prze pi sów pra wa pra -
cy w tym prze pi sów i za sad
bhp. 
Wóz ki oraz żu ra wie po ru sza ły
się po wy zna czo nych, utwar -
dzo nych po wierzch niach.
Na te re nie prac or ga ni za tor za -
pew nił eki pę me dycz ną uczest -
ni czą cą przez ca ły czas trwa nia

prac mon ta żo wych. Za ple cze hi gie nicz no -sa ni tar ne
skła da ło się z kon te ne rów prze no śnych z ka bi na mi
prysz ni co wy mi i umy wal nia mi oraz to a let, sto łów ki z peł -
nym wy ży wie niem ser wo wa nym pod czas przerw w pra -
cy oraz ba zy noc le go wej.
Te ren prac mon ta żo wych zo stał ogro dzo ny i za bez pie -
czo ny przed do stę pem osób nie upo wa żnio nych. Za -
pew nio no do dat ko wą ochro nę agen cji ochro ny.

Pa weł Jur kow ski
OIP War sza wa

Koncertowa kontrola
Lot ni sko Be mo wo w War sza wie, gdzie trwa ły przy go to wa nia
do kon cer tu Ma don ny w Pol sce, sta ło się rów nież miej scem
kon tro li prze pro wa dzo nych przez in spek to rów OIP w War sza -
wie. Ich za kres obej mo wał prze strze ga nie prze pi sów bhp pod -
czas prac mon ta żo wych ze szcze gól nym uwzględ nie niem
wy po sa że nia pra cow ni ków w środ ki ochro ny in dy wi du al nej
oraz upraw nień pra cow ni ków do ob słu gi i eks plo ata cji urzą -
dzeń pod do zo ro wych.

Pro wa dzo ne przez in spek to rów pra cy czyn no ści mia ły cha rak ter kon tro l no -pro -
fi lak tycz ny. W roz mo wach z oso ba mi pra cu ją cy mi na wy so ko ści oraz oso ba mi
ni mi kie ru ją cy mi, zwra ca no uwa gę na za gro że nia za wo do we w bu dow nic twie,
w szcze gól no ści za gro że nia zwią za ne z pra cą na wy so ko ści.

Im pul sem do pod ję cia tych dzia łań sta ły się m.in.  do nie sie nia o tra gicz nym wy pad ku, ja ki miał miej -
sce w Mar sy lii pod czas prac mon ta żo wych sce ny, rów nież przed kon cer tem Ma don ny. Zgi nę ły
wów czas dwie oso by, a sześć od nio sło cię żkie ra ny. W cią gu kil ku dni kon tro lu ją cy wi zy to wa li ko -
lej ne eta py prac na miej scu ich wy ko ny wa nia.

Fot. Piotr Szeligowski 
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mknię ciu czte ry oso by le gi ty mu ją ce się
pasz por ta mi ukra iń ski mi i oświad cze nia -
mi o za mia rze po wie rze nia wy ko ny wa nia
pra cy, za re je stro wa ny mi w PUP w Grój cu.
W chwi li kon tro li cu dzo ziem cy nie wy ko -
ny wa li pra cy. Zo sta li prze wie zie ni ce lem
wy ja śnie nia do sie dzi by PSG w Mię dzyz -
dro jach, gdzie usta lo no, że jed na oso ba nie
po sia da ła wa żnej wi zy po by to wej. Dwie oso -
by zo sta ły zo bo wią za ne, de cy zją Ko men -
dan ta Mor skie go Od dzia łu SG, do opusz -
cze nia te ry to rium Pol ski.

Wy na gra dza ni pod sto łem

W ma ju br. zo sta ła prze pro wa dzo na, wraz
ze Stra żą Gra nicz ną, kon tro la w jed nej z re -
stau ra cji w cen trum Ło dzi. W lo ka lu za sta -
no czte rech oby wa te li Wiet na mu, trzej
pra co wa li, a je den prze by wał w kuch ni. Pra -
cu ją cy Wiet nam czy cy nie po sia da li wy ma -
ga nych ze zwo leń na pra cę. Po za tym,
trzech cu dzo ziem ców (dwóch wy ko nu ją cych
pra cę oraz je den prze by wa ją cy w kuch ni)
nie mia ło przy so bie pasz por tów. Ża den
z pra cu ją cych nie miał, mi mo otrzy my wa -
nia co mie sięcz ne go wy na gro dze nia, za -
war tej na pi śmie umo wy o pra cę. Wszy scy
czte rej oby wa te le Wiet na mu zo sta li za -
trzy ma ni przez funk cjo na riu szy Stra ży Gra -
nicz nej Pod ję to de cy zję o wy da le niu ich z te -
ry to rium RP. W sto sun ku do wi ce pre ze sa
za rzą du spół ki pro wa dzą cej re stau ra cję
wsz czę to po stę po wa nie w spra wach o wy -
kro cze nia, kie ru jąc wnio sek do są du.

Na zle ce nie jak o pra cę

Czyn no ści kon tro l ne in spek to rów pra cy
w spół ce w No wej Dę bie (woj. pod kar pac -
kie) do pro wa dzi ły do usta le nia, że zle ce nio -

bior cy świad czą pra cę oso bi ście, w sys te -
mie 3-zmia no wym, po osiem go dzin dzien -
nie, w ta kich sa mych go dzi nach jak pra cow -
ni cy. Od by wa się to we dług har mo no gra -
mów opra co wy wa nych przez kie row ni ka za -
kła du, a swo ją obec ność w pra cy po twier -
dza ją na li stach obec no ści. Pra ca od by wa
się więc w spo sób prze wi dzia ny dla za trud -
nie nia na pod sta wie umo wy o pra cę. In spek -
tor pra cy wniósł o za war cie umów o pra cę
z oso ba mi za trud nio ny mi na pod sta wie zle -
ce nia oraz skie ro wał do są du wnio sek
o uka ra nie pra co daw cy. Z uwa gi na brak zgo -
dy te go ostat nie go na prze kształ ce nie
umów cy wil no praw nych w umo wy o pra cę,
wy to czył rów nież pięć po wództw są do -
wych o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy.

Po dob na sy tu acja mia ła miej sce w za kła -
dzie pro duk cyj nym w Bia łym sto ku, gdzie
pra co daw ca za trud niał dzie więć osób
przy ob słu dze ma szyn do pro duk cji cho inek,
stro ików i in nych ozdób z two rzyw sztucz -
nych na pod sta wie umów o dzie ło (za sto so -
wa no wy stą pie nie oraz dwa man da ty kar -
ne na łącz ną kwo tę 4 tys. zł), a ta kże w jed -
nym z gór no ślą skich przed się biorstw ko mu -
ni ka cyj nych, któ re pro wa dzi dzia łal ność po -
le ga ją cą na sta łej ob słu dze li nii au to bu so -
wych (tra sę i czas prze jaz du ści śle okre śla
roz kład jaz dy). W dru gim z za kła dów in spek -
tor pra cy za kwe stio no wał umo wy zle ce nia
za war te z 62 oso ba mi oraz prak ty kę, zgod -
nie z któ rą spół ka po wie rza kie row com au -
to bu sów świad cze nie pra cy na pod sta wie
umów cy wil no praw nych, nie sto su jąc w ogó -
le pra cow ni czych form za trud nie nia.

Póź no, al bo wca le

W jed nym z za kła dów w So snow cu, wy -
ko nu ją cym usłu gi ser wi su sprzą ta ją ce go

w obiek tach użyt ko wa nych przez woj sko pol -
skie, ujaw nio no, że do dnia roz po czę cia kon -
tro li przed się bior ca nie wy peł nił obo wiąz -
ku zgło sze nia do ubez pie cze nia spo łecz ne -
go dzie więt na stu zle ce nio bior ców. W to ku
czyn no ści kon tro l nych przed się bior ca za le -
ga li zo wał za trud nie nie tych osób, zgła sza -
jąc je do ZUS zgod nie z za war ty mi umo wa -
mi zle ce nia. Kon tro lu jąc do ku men ta cję, in -
spek tor pra cy stwier dził po nad to nie ter mi -
no we zgło sze nie do ubez pie cze nia spo łecz -
ne go w 52 in nych przy pad kach, do ty czą cych
osób przy ję tych do pra cy w okre sie od stycz -
nia do ma ja 2009 r.

Zdo pin go wa ni

In spek tor pra cy stwier dził, że pra co daw -
ca dzia ła ją cy na te re nie Bia łe go sto ku
od stycz nia 2007 r. do kwiet nia 2009 r. nie
od pro wa dzał obo wiąz ko wych skła dek
na Fun dusz Pra cy. W związ ku z po peł nio -
nym wy kro cze niem in spek tor skie ro wał
prze ciw ko pra co daw cy wnio sek o uka ra nie
do są du oraz po wia do mił Za kład Ubez pie -
czeń Spo łecz nych, któ ry pod jął czyn no ści
w ce lu przy mu so we go ścią gnię cia na le żno -
ści w try bie eg ze ku cyj nym. 

Re zul ta tem kon tro li spół ki w No wej So -
li (woj. lu bu skie) by ło usta le nie, że pra co -
daw ca rów nież nie wy wią zał się z obo wiąz -
ku opła ca nia skła dek na Fun dusz Pra cy
za okres od kwiet nia 2008 r. do stycz -
nia 2009 r. za 111 pra cow ni ków. Za le głość
ta rów na ła się kwo cie po nad 50 tys. zł.
W sto sun ku do pra co daw cy zo stał skie ro -
wa ny wnio sek do są du.

Z ko lei kon tro la u pra co daw cy pro wa dzą -
ce go ro bo ty dro go we ko ło El blą ga wy ka za -
ła, że nie opła cił on w peł nej wy so ko ści skła -
dek na FP oraz ubez pie cze nia spo łecz ne

In spek to rzy OIP w Rze szo wie prze pro -
wa dzi li kon tro lę na pla cu bu do wy w Sta lo -
wej Wo li, na któ rym ro bo ty wy ko ny wa ło
m.in. 14 osób za trud nio nych przez spół kę
z Tar no brze ga. Pra co wa ły one przez ok.
mie siąc bez pi sem nych umów o pra cę oraz
bez zgło sze nia do ubez pie cze nia spo łecz -
ne go. Po nad to pra co daw ca nie opła cił
skła dek na Fun dusz Pra cy za okres od lu -
te go do kwiet nia 2009 r. z ty tu łu za trud -
nia nia 10 ubez pie czo nych. Czte ry oso by,
za re je stro wa ne ja ko bez ro bot ne, do dnia
roz po czę cia kon tro li nie do peł ni ły obo wiąz -
ku za wia do mie nia po wia to we go urzę du
pra cy o pod ję ciu za trud nie nia lub in nej pra -
cy za rob ko wej.

Jesz cze w trak cie kon tro li pra co daw ca
za warł umo wy o pra cę z dwu na sto ma
oso ba mi oraz zgło sił pra cow ni ków do ubez -
pie cze nia spo łecz ne go. In spek tor pra cy
wniósł o opła ce nie na le żnych skła dek
na Fun dusz Pra cy oraz skie ro wał do są du
wnio sek o uka ra nie pra co daw cy, a wo bec
bez ro bot nych za sto so wał środ ki od dzia ły -
wa nia wy cho waw cze go.

Nie z tej pa ra fii

W cza sie kon tro li w jed nej z pa ra fii
w woj. ku jaw sko -po mor skim in spek to rzy
stwier dzi li przy pa dek do pusz cza nia
do pra cy cu dzo ziem ca bez wy ma ga ne go
ze zwo le nia na pra cę. Ujaw nio no, że w pa -
ra fii pra co wa ła oby wa tel ka kra ju afry kań -
skie go, za trud nio na na pod sta wie umo wy
o pra cę. Nie mia ła jed nak ze zwo le nia
na pra cę, gdyż okres po przed nie go ze zwo -
le nia upły nął i przez ko lej ne mie sią ce pra -
cow ni ca wy ko ny wa ła pra cę bez ze zwo le -
nia. W tej spra wie skie ro wa no pi smo
do bi sku pa die ce zjal ne go o ob ję cie szcze -
gól nym nad zo rem pa ra fii, w któ rych są za -
trud nia ni cu dzo ziem cy. Okrę go wy in -

spek tor pra cy po wia do mił o nie pra wi dło -
wo ściach wo je wo dę.

U Tur ka, z pro ble ma mi

Kon tro la w lo ka lach ga stro no micz nych
w Kro śnie i Rze szo wie, pro wa dzo nych
przez oby wa te li Tur cji nie wy ka za ła nie pra -
wi dło wo ści w za kre sie po by tu i za trud nie -
nia cu dzo ziem ców z te go kra ju. Ujaw nio no
na to miast za trud nia nie dwóch oby wa te li pol -
skich, któ rym pra co daw ca nie po twier dził
na pi śmie ro dza ju i wa run ków umo wy oraz
nie zgło sił ich do ubez pie cze nia spo łecz ne -
go. Pra co daw ca od czerw ca 2008 r. nie opła -
cał też skła dek na Fun dusz Pra cy z ty tu łu
za trud nia nia w peł nym wy mia rze cza su
pra cy dwóch ubez pie czo nych oraz nie prze -
ka zy wał do Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz -
nych wy ma ga nych de kla ra cji ZUS DRA.

W związ ku ze stwier dzo ny mi uchy bie nia -
mi wnie sio no o za war cie umów o pra cę z za -
trud nio ny mi Po la ka mi oraz zgło sze nie ich
do ubez pie cze nia spo łecz ne go, a ta kże
nie zwłocz ne opła ce nie skła dek na Fun -
dusz Pra cy. Pra co daw ca, oby wa tel Tur cji,
po niósł kon se kwen cje – skie ro wa no prze -
ciw ko nie mu wnio sek o uka ra nie do wła ści -
we go są du. Po za tym in spek tor pra cy po -
in for mo wał o nie pra wi dło wo ściach Od dział
ZUS w Rze szo wie, któ ry we zwał pi sem nie
płat ni ka skła dek do prze strze ga nia obo wiąz -
ków w za kre sie ubez pie cze nia spo łecz ne -
go osób, któ rym po wie rza pra cę.

W kon te ne rze

In spek tor pra cy OIP w Szcze ci nie,
z funk cjo na riu sza mi Po ste run ku Stra ży
Gra nicz nej w Mię dzyz dro jach, pod jął kon -
tro lę na te re nie fir my w Wo li nie. Usta lo -
no, że w kon te ne rze znaj du ją cym się
na jed nej z po se sji prze by wa ją w za -
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Ostat nie do świad cze nia in spek to rów kon tro lu ją cych le gal -
ność za trud nie nia wska zu ją, że „sza ra stre fa” ab so lut nie nie
da je za wy gra ną. Na dal nie trud no o spek ta ku lar ne przy kła dy
nie pra wi dło wo ści – po cząw szy od bra ku wy ma ga nych umów,
aż po nie le gal nych imi gran tów za mknię tych w kon te ne rze.

Z in spek tor skiej prak ty ki

Ja ro sław Ci choń

Ostat nie la ta po ka zu ją, że za gad nie nia do -
ty czą ce dys kry mi na cji w pra wie pra cy, czę -
sto my lo ne są z zja wi skiem mob bin gu (mo -
da na mob bing). Jed nak roz bie żno ści w tych
dwóch za gad nie niach są znacz ne, od ró żnic
w za kre sie prze ja wów oraz skut ków, a skoń -
czyw szy na kwe stiach do wo do wych, gdzie
w przy pad ku mob bin gu cię żar do wo du spo -
czy wa na pra cow ni ku, któ ry z da ne go fak tu
wy wo dzi skut ki praw ne, zaś w przy pad ku dys -
kry mi na cji funk cjo nu je za sa da od wró co ne go
cię ża ru do wo du ob cią ża ją ce go pra co daw cę.
Omó wie nie ró żnic i po do bieństw w po wy -
ższych kwe stiach za słu gu je jed nak na od ręb -
ną pu bli ka cję.

Se ba stian Se ny szyn
OIP Ka to wi ce

W ko lej nym nu me rze „In spek to ra Pra cy”
przed sta wi my, na za sa dzie po rów naw czej,
w for mie ta be li, wcze śniej sze i obec nie
obo wią zu ją ce prze pi sy do ty czą ce za gad nie -
nia dys kry mi na cji, uwzględ nia ją ce zmia ny,
któ re we szły w ży cie 18 stycz nia br.

Przypisy

1[1] Uza sad nie nie do pro jek tu usta wy z dnia 28

lu te go 2008 r. (druk nr 430) pi smo nr 10-20-08.
2[2] Ja dwi ga Szta biń ska „Po ni ża ny czy mo le sto -

wa ny pra cow nik ła twiej udo wod ni szy ka ny” Rzecz -

po spo li ta – Do bra Fir ma 1310/5 (8210) 7 stycz -

nia 2009 r.
3[3] Wy ro ki SN z 12 grud nia 2001 r.

(I PKN 182/01), z 23 stycz nia 2002 r.

(I PKN 816/00), z 17 lu te go 2004 r. (I PK 386/03),

z 5 ma ja 2005 r. (III PK 14/05), 10 paź dzier ni -

ka 2006 r. (I PK 92/06), oraz z 9 stycz nia 2007 r.

(II PK 180/06).
4[4] Ja dwi ga Szta biń ska „Po ni ża ny czy mo le sto -

wa ny pra cow nik ła twiej udo wod ni szy ka ny” op. cit.
5[5] ibi dem.
6[6] Po rów naj z Uza sad nie niem do pro jek tu usta -

wy z dnia 28 lu te go 2008 r. (druk nr 430) pi smo

nr 10-20-08.
7[7] „No wy kształt kon tra ty pów dys kry mi na cji

po no we li za cji Ko dek su pra cy” dr Ma rek Wan dzel,

Mo ni tor Pra wa Pra cy 5/2009
8[8] Ja dwi ga Szta biń ska „Po ni ża ny czy mo le sto -

wa ny pra cow nik ła twiej udo wod ni szy ka ny” op. cit.
9[9] Po rów naj z Uza sad nie niem do pro jek tu usta -

wy z dnia 28 lu te go 2008r. (druk nr 430) pi smo

nr 10-20-08.
10[10] ibi dem.
11[11] Po rów naj z Uza sad nie niem do pro jek tu

usta wy z dnia 28 lu te go 2008 r. (druk nr 430) pi -

smo nr 10-20-08.

W dys kry mi na cji...
Dokończenie ze strony 15.

Le gal ni
wciąż nie le gal nie
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W ubie głym mie sią cu omó wi li śmy szcze -
gó ło wo ty py i ro dza je sia tek ochron nych.
W tym nu me rze skon cen tru je my się na za -
gad nie niach zwią za nych z pra wi dło wym sto -
so wa niem sia tek bez pie czeń stwa.

Plu sy i mi nu sy

Siat ki bez pie czeń stwa sto so wa ne są ja -
ko ochro na zbio ro wa, w bu dow nic twie
i przy in nych pra cach mon ta żo wych, do za -
bez pie cze nia przed upad kiem z wy so ko ści
lu dzi i przed mio tów. Chro nią zdro wie
i ży cie na wet wte dy, gdy w grę wcho dzą du -
że po wierzch nie. Siat ki ma ją prze wa gę
nad szel ka mi, po nie waż, ze wzglę du na du -
że pla stycz ne od kształ ce nia, chwy ta ją
oso by spa da ją ce z wy so ko ści ła god niej niż
li ny. Nie wąt pli wą za le tą jest też mo żli wość
cał ko wi tej mo bil no ści osób po ru sza ją cych
się po te re nie za bez pie czo nym przez siat -
ki. Do mi nu sów na le ży jed nak za li czyć wra -
żli wość na sta rze nie się, spo wo do wa ną
dzia ła niem pro mie nio wa nia UV. Stąd za -
le ce nia do ogra ni cza nia cza su wy sta wia nia
na wa run ki at mos fe rycz ne, a na stęp nie wy -
co fy wa nie ich z eks plo ata cji.

De fi ni cje ele men tów sia tek bez -
pie czeń stwa zgod nie z nor mą PN -EN -
-1263-1:

1. Siat ka bez pie czeń stwa
● Siat ka pod wie szo na za po mo cą li ny

gra nicz nej al bo in nych ele men tów utrzy -
mu ją cych, lub ich kom bi na cji, prze zna czo -
na do chwy ta nia osób spa da ją cych z wy so -
ko ści.

● W przy pad ku in sta lo wa nia sia tek
w ukła dzie S, dłu gość krót sze go bo ku sia -
tek po win na wy no sić co naj mniej 5 m. Po -
wierzch nia po win na być ogra ni czo na li ną
ob wie dnio wą i wy no sić nie mniej niż 35 m2.
Ta nor ma nie do ty czy sia tek mniej szych

więc za le ca się, aby by ły ob ję te przed mio -
tem prze pi sów kra jo wych. Roz mia ry oczek
sia tek w ukła dzie S nie prze kra cza -
ją 100 mm, a ich splo ty wy ko na ne są z bar -
dzo wy trzy ma łych włó kien po lia mi do wych
lub po li pro py le no wych. W przy pad ku łą cze -
nia sia tek ze so bą, po łą cze nie na le ży wy -
ko nać w ta ki spo sób, aby mię dzy brze ga -
mi sia tek nie po wsta wa ły szcze li ny więk -
sze niż 100 mm, a przy po łą cze niu przez
za cho dze nie na sie bie, za kład nie po wi nien
być mniej szy niż 2 m.

● Łą cze nie sia tek w ukła dzie T po win -
no być wy ko na ne w ta ki spo sób, aby mię -
dzy brze ga mi sia tek nie po wsta wa ły szcze -
li ny więk sze niż 100 mm, a przy łą cze niu
przez za cho dze nie na sie bie, za kład nie po -
wi nien być mniej szy niż 0,75 m.

● Po ło że nie gór ne go brze gu siat ki
w ukła dzie V po win no się znaj do wać co naj -
mniej 1 m po wy żej płasz czy zny pra cy. Łą -
cze nie sia tek w tym ukła dzie po win no być
wy ko na ne w ta ki spo sób, aby mię dzy
brze ga mi sia tek nie po wsta wa ły szcze li ny
więk sze niż 100 mm, a łą cze nie przez za -
cho dze nie na sie bie jest nie do pusz czal ne.
Gór ny brzeg siat ki mo cu je się li ną gra nicz -
ną za cze pio ną do ele men tów wy się gni ko -
wych, roz miesz czo nych w od le gło ściach nie
więk szych niż 5 m od sie bie. Dol ny brzeg
siat ki mo co wa ny jest do za ko twień w bu -
dyn ku, któ re nie po win ny być od da lo ne
od sie bie wię cej niż 50 cm, a od le głość mię -
dzy za ko twio ny mi ele men ta mi a kra wę dzią
bu dyn ku nie po win na być mniej sza
niż 10 cm.

● Zgod nie z nor mą PN -EN 1263-2
wa run ki in sta lo wa nia sia tek w ukła dzie
U uję te są na ra zie w pro jek cie nor my PN -
-EN 13374.

2. Li na gra nicz na (ob wie dnio wa)
Li na prze cho dzą ca przez wszyst kie oczka

na ob wo dzie siat ki wy zna cza ją ca jej ze -

wnętrz ne wy mia ry. Mu si być prze te sto wa -
na zgod nie z wy ma ga nia mi nor my PN EN -
-1263-1 o mi ni mal nej wy trzy ma ło ści 30 kN.

3. Oczka te sto we
Osob ny rząd oczek umiesz czo nych

w siat ce bez pie czeń stwa, któ re mo gą być
wy ję te bez osła bie nia siat ki, w ce lu za pew -
nie nia mo żli wo ści oce ny wy trzy ma ło ści
siat ki pod czas okre su użyt ko wa nia.

4. Ra ma utrzy mu ją ca (Kon struk cja
wspor cza)

Kon struk cja, do któ rej siat ki są pod wie -
sza ne i któ ra ma udział w po chła nia niu
ener gii ki ne tycz nej w przy pad ku ob cią żeń
dy na micz nych.

Ele men ty 
do mo co wa nia sia tek

Li na wią żą ca (mo cu ją ca) – Li na sto -
so wa na do za mo co wa nia li ny gra nicz nej
do kon struk cji utrzy mu ją cej. Zo sta ła ona
prze te sto wa na zgod nie z wy ma ga nia mi nor -
my PN -EN -1263-1 o mi ni mal nej wy trzy ma -
ło ści 30 kN (Li na M) lub 15 kN dla li ny po -
dwój nej (Li na Z).

Li na łą czą ca – Sto so wa na do łą cze nia
sia tek bez pie czeń stwa. Wy twa rza na jest
z wy trzy ma łych włó kien po lia mi do wych
i zo sta ła prze te sto wa na zgod nie z wy ma -
ga nia mi nor my PN -EN -1263-1 o mi ni mal -
nej wy trzy ma ło ści 7,5 kN.

Li ny sta lo we – Sto so wa ne do mo co wa -
nia sia tek bez pie czeń stwa win ny być wy ko -
na ne ze sta li ocyn ko wa nej o mi ni mal nej wy -
trzy ma ło ści 50 kN. Li ny sta lo we łą czo ne są
z kon struk cją za po mo cą od po wied nio ob -
li czo nych ele men tów ko twią cych.

Za trza śni ki – win ny być wy ko na ne ze
sta li ocyn ko wa nej z na kręt ką kontr ują cą
i mieć mi ni mal ną wy trzy ma łość 20 kN.

Za cze py – sto so wa ne są do za bez pie -
cza nia lu ków na we wnętrz nych pa tiach,

pra cow ni ków. W tym przy pad ku płat nik ure -
gu lo wał na le żno ści jesz cze w trak cie kon -
tro li, opła ca jąc za le głe skład ki za 36 pra cow -
ni ków w łącz nej kwo cie prze szło 42 tys. zł.

Oświad cze nia na wy rost

W ślad za in for ma cja mi z po wia to wych
urzę dów pra cy o pod mio tach, któ re na te -
re nie Wiel ko pol ski za re je stro wa ły znacz -
ną licz bę oświad czeń o za mia rze po wie rze -
nia wy ko ny wa nia pra cy ob co kra jow com
z Ukra iny, Bia ło ru si, Ro sji lub Moł do wy,
w czerw cu br., in spek to rzy pra cy OIP w Po -
zna niu prze pro wa dzi li ich we ry fi ka cję.
Tyl ko w wy ni ku trzech kon tro li stwier dzo -
no, że – po mi mo bli sko dwu stu przy pad -
ków za re je stro wa nia oświad czeń o za mia -
rze za trud nie nia cu dzo ziem ców – nie
świad czy li oni pra cy, gdyż nie sta wi li się
w fir mach, bądź od mó wi li pod ję cia pra cy.

Ogrod ni cza amne zja

Kon tro la w go spo dar stwie ogrod ni czym
w Psa rach (woj. ślą skie) wy ka za ła, że
przed się bior ca po wie rzył wy ko ny wa nie
pra cy na pod sta wie umów o dzie ło dzie się -
ciu cu dzo ziem com, oby wa te lom Ukra iny,
bez za re je stro wa nia w Po wia to wym Urzę -
dzie Pra cy oświad czeń o za mia rze po wie -
rze nia im pra cy. Re je stra cji ta kiej do ko na -
no do pie ro w wy ni ku dzia ła nia in spek to ra
pra cy. Do są du skie ro wa no wnio sek o uka -
ra nie oso by od po wie dzial nej za uchy bie nie.

Trzy mie sią ce le ge ar tis

Wspól nie z funk cjo na riu sza mi War miń -
sko -Ma zur skie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz -
nej prze pro wa dzo no kon tro lę w skle pie

odzie żo wym w Szczyt nie. Usta lo no, że
sklep jest pro wa dzo ny przez spół kę, któ rej
za rząd skła da się z dwoj ga oby wa te li Chin.
Prze by wa ją oni w Pol sce od 1 paź dzier ni -
ka 2008 r. na pod sta wie kart po by tu wy da -
nych przez wła dze Hisz pa nii. Tym cza sem,
w myśl Kon wen cji Wy ko naw czej z 19
czerw ca 1990 r. do Ukła du z Schen gen z 14
czerw ca 1985 r. w spra wie stop nio we go zno -
sze nia kon tro li na wspól nych gra ni cach, do -
pusz czal ny okres po by tu cu dzo ziem ca
z kra ju trze cie go na te ry to rium Pol ski
– na pod sta wie kar ty po by tu wy da nej
przez in ne pań stwo ob sza ru Schen gen
– wy no si trzy mie sią ce w okre sie ko lej nych
sze ściu mie się cy. Ze wzglę du na prze kro -
cze nie tych okre sów stwier dzo no, że kon -
tro lo wa ni oby wa te le ChRL prze by wa ją
w Pol sce nie le gal nie. Po nad to ujaw nio no,
że ko bie ta peł nią ca funk cję człon ka za rzą -
du spół ki nie po sia da wy ma ga ne go ze zwo -
le nia na pra cę.

Do Są du Re jo no we go w Szczyt nie zo sta -
ły skie ro wa ne wnio ski o uka ra nie cu dzo -

ziem ców. Do OIP w Olsz ty nie wpły nę ła in -
for ma cja, że de cy zją wo je wo dy war miń sko -
-ma zur skie go zo sta li wy da le ni z Pol ski.

W tu ry sty ce też na ba kier

W wy ni ku kon tro li prze pro wa dzo nej
wspól nie z funk cjo na riu sza mi Biesz czadz -
kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w przed -
się bior stwie bra nży tu ry stycz nej w So li nie
ujaw nio no za trud nie nie dzie wię ciu oby wa -
te li Ukra iny na pod sta wie umów o pra cę
bez zgło sze nia do ubez pie cze nia spo łecz -
ne go. Po nad to pra co daw ca nie opła cił
skła dek na Fun dusz Pra cy od wy na gro dzeń
ob co kra jow ców, wy pła co nych w kwiet -
niu 2009 r. W wy ni ku pod ję tych dzia łań,
już w trak cie kon tro li, pra co daw ca zgło sił
cu dzo ziem ców do ubez pie cze nia spo łecz -
ne go oraz opła cił za le głe skład ki.

Wię cej po kon tro li

Pod czas jed nej z kon tro li w fir mie
trans por to wej na te re nie woj. lu bel skie go
stwier dzo no, że pra cow ni kom – cu dzo ziem -
com – zo sta ło za ni żo ne wy na gro dze nie
za pra cę. In spek tor usta lił, że wy na gro dze -
nie okre ślo ne w za war tych z cu dzo ziem -
ca mi umo wach o pra cę zo sta ło usta lo ne
na po zio mie ni ższym niż wy ni ka ło to z ze -
zwo leń na pra cę. Ogól na kwo ta za ni że nia
pła cy 25 ob co kra jow ców za okres kil ku
mie się cy wy nio sła aż 45,5 tys. In spek tor
pra cy m.in. skie ro wał do pra co daw cy wy -
stą pie nie z wnio skiem o nie zwłocz ne wy -
pła ce nie wy rów na nia wy na gro dze nia.

Na pod sta wie ma te ria łów na de sła nych
przez okrę go we in spek to ra ty pra cy opra -
co wał:

Ja ro sław Ci choń

De par ta ment Le gal no ści Za trud nie nia GIP

Ochrony zbiorowe (część 2)

Siatki bezpieczeństwa
Ro man Bur ghardt

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 jed ne go ro ku u da ne go pra co daw cy.
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 wę wszyst kich po -
szko do wa nych w wy pad kach w bu dow nic twie. Eli mi no wa niu te go m.in. zja wi ska ma słu żyć
trzy let nia kam pa nia pod ha słem „Nie lek ce waż za gro żeń w pra cy na wy so ko ści”.
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scho dach i po zo sta łych wnę kach. Na le ży
je umie ścić przed za la niem be to nem
w kon struk cji no śnej (w od le gło ści naj wy -
żej 50 cm od sie bie) w ce lu za mo co wa nia
li ny ob wie dnio wej na kra wę dzi okuw ki.

Jak mo co wać?

Pra wi dło wa in sta la cja sia tek zo sta ła
uwa run ko wa na sze ro ko ścią chwy ta nia
(cał ko wi tą) i gra nicz ny mi wy so ko ścia mi

spa da nia, okre ślo ny mi od ręb nie dla płasz -
czy zny ro bo czej o po chy le niu do 20°
(Rys. 1) i po wy żej 20° (Rys. 2).

Siat ki bez pie czeń stwa na le ży in sta lo wać
w mo żli wie naj bli ższej od le gło ści od po zio -

mu prac, w ta ki spo sób, aby zgod nie
z rys. 1 i 2 wy so ko ści prac Hi i He nie prze -
kra cza ły 6,0 m a sze ro kość cał ko wi ta po -
mię dzy kra wę dzią stre fy prac i kra wę dzią
siat ki bez pie czeń stwa od po wia da ła wy mia -
rom z ta be li nr 1.
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Siat ki bez pie czeń stwa ty pu S mo gą
być mo co wa ne za po mo cą lin mo cu ją cych
do od po wied nich punk tów ko twią cych.
Od le głość po mię dzy po szcze gól ny mi punk -
ta mi ko twią cy mi nie mo że prze kra -
czać 2,5 m.

W po bli żu kra wę dzi mo co wa nia siat ki
bez pie czeń stwa ma ją znacz nie mniej szą
zdol ność prze no sze nia ob cią żeń uda ro -
wych, dla te go okre ślo no w nor mie wy so -
kość Hr, któ ra po mię dzy za bez pie cza -
nym sta no wi skiem pra cy a siat ką bez pie -
czeń stwa w miej scu od da lo nym o 2 m
od brze gu siat ki nie po win na prze kra -
czać 3 m.

Mi ni mal na wol na prze strzeń pod siat -
ką bez pie czeń stwa po win na od po wia dać
de for ma cji siat ki, naj mniej sze mu bo ko wi
siat ki i nie po win na prze kra czać wymiarów
podanych w tabeli 2.

Prze cho wy wa nie, kon tro la
i wy mia na

Siat ki trze ba chro nić przed pro mie nio -
wa niem UV. Po win ny więc być prze cho wy -
wa ne w su chych po miesz cze niach, z da la

od źró deł wil go ci, na drew nia nych pół kach
lub w za mknię tych po jem ni kach. Naj le piej
z da la od źró deł cie pła bądź miejsc, gdzie
mo gą one wejść w kon takt z ma te ria ła mi
lub sub stan cja mi nie bez piecz ny mi (roz -
pusz czal ni ka mi, ole ja mi, iskra mi spa wal -
ni czy mi, ma te ria ła mi pro mie nio twór czy mi
itp.). Mo krą lub wil got ną siat kę na le ży wy -
su szyć przed scho wa niem. Je że li wy stę pu -
je za gro że nie kon tak tu z iskra mi spa wal -
ni czy mi, po win na być za bez pie czo na przy -
kry wa mi ognio od por ny mi.

Do siat ki bez pie czeń stwa do cze pio na
jest siat ka te sto wa, któ rą sto su je się
do kon tro li sta nu siat ki z po wo du np. na -
tu ral ne go zu ży cia. Siat kę te sto wą, ma ją cą
ten sam nu mer re je stra cyj ny, co uży wa na
siat ka bez pie czeń stwa, na le ży ode słać
na ad res pro du cen ta w ter mi nie trzech
mie się cy przed upły wem da ty umiesz -
czo nej na ety kie cie siat ki, aby umo żli wić
pro du cen to wi kon tro lę wzo ru siat ki i oce -
nę jej zu ży cia.

Mi ni mal na wy trzy ma łość siat ki te sto wej
jest wska za na na ety kie cie siat ki bez pie -
czeń stwa. Na le ży ja kon tro lo wać i spraw -
dzać w ce lu wy kry cia: prze tarć w oczkach,

przed mio tów na po wierzch ni siat ki, utle -
nia nia spo wo do wa ne go przez ele men ty me -
ta lo we, ni ci lub włó kien uszko dzo nych
w wy ni ku prze tar cia itp.

Uwa gi koń co we

Siat ki bez pie czeń stwa, po mi mo wie lu
ko rzy ści ja kie ze so bą nio są, nie są pro ste
w za sto so wa niu. Ich mon taż na znacz nych
wy so ko ściach wy ma ga spe cja li stycz ne go
sprzę tu, jak rów nież wy spe cja li zo wa nej ka -
dry, po sia da ją cej sze ro ką wie dzę tech nicz -
ną. W obo wią zu ją cych prze pi sach bra ku -
je re gu la cji w za kre sie wy ma gań kwa li fi ka -
cyj nych dla mon te rów sia tek, tak jak to jest
w przy pad ku rusz to wań bu dow la nych. To
zna czy, że od bry ga dy mon ta żo wej nie są
wy ma ga ne spe cjal ne upraw nie nia do mon -
ta żu. Sko ro tak, na le ża ło by więc przy jąć
za wy star cza ją ce prze szko le nie w za kre sie
bhp. Czy da to gwa ran cję pra wi dło we go
mon ta żu sia tek?

Aby siat ki sku tecz nie chro ni ły ży cie
ludz kie i nie przy czy ni ły się do zwięk sza -
nia wskaź ni ków wy pad ko wo ści w Pol -
sce, wy ma ga nia norm mu sia ły by być za -
cho wa ne na ka żdym z eta pów: mon ta żu,
eks plo ata cji, prze cho wy wa nia i kon tro li.
Spro stać te mu mógł by tyl ko od po wied nio
wy kwa li fi ko wa ny per so nel wy ko naw czy.
Aby jed nak wy ma ga nia norm mo gły być
pod sta wą eg ze kwo wa nia dla or ga nów
nad zo ru nad wa run ka mi pra cy, mu sia ły -
by zna leźć swo je od zwier cie dle nie w prze -
pi sach.

Ro man Bur ghardt
OIP Zie lo na Gó ra

Ta be la 1. Za twier dzo ne wy ma ga nia do ty czą ce wy so ko ści spad ku 
i sze ro ko ści cał ko wi tej

Wy so kość
spad ku He

≤ 1,0 m ≤ 3,0 m ≤ 6,0 m

Sze ro kość 
cał ko wi ta b ≥ 2,0 m ≥ 2,5 m ≥ 3,0 m

Naj mniej szy
bok siat ki [m]

Wy so kość spa da nia [m]

1 2 3 4 5 6

5 3,50 3,80 4,00 4,20 4,30 4,40

9 4,40 4,50 4,75 4,80 4,90 5,00

12 5,00 5,20 5,40 5,50 5,70 5,80

16 6,00 6,25 6,50 6,80 6,90 7,00

20 7,10 7,25 7,40 7,80 8,00 8,20

Tabela 2.

Z ża łob nej kar ty

Grze go rz Hy ży
30 czerw ca br. po że gna li śmy Grze go rza Hy że go, dłu go let -

nie go pra cow ni ka in spek cji pra cy, wspa nia łe go ko le gę
i współ pra cow ni ka. Zmarł 26 czerw ca 2009 r. w wie ku 55 lat.

Był ab sol wen tem Wy dzia łu Bu dow nic twa Lą do we go Po li -
tech ni ki Po znań skiej, in ży nie rem bu dow nic twa. Pra cę za wo -
do wą roz po czął w 1975 r. w Wo je wódz kim Za rzą dzie In we -
sty cji Rol ni czych w Lesz nie na sta no wi sku in spek to ra ds. za -
opa trze nia rol nic twa i wsi w wo dę. Na stęp nie ka rie rę za wo -
do wą kon ty nu ował w Re jo nie Dróg Pu blicz nych w Lesz nie
na sta no wi sku spe cja li sty ds. bhp.

Pra cę w in spek cji pra cy roz po czął w mar cu 1985 r. w Od dzia -
le PIP w Lesz nie ja ko in spek tor pra cy, a od kwiet nia 1991 r. za -
trud nio ny był na sta no wi sku star sze go in spek to ra pra cy.

Przez ca ły okres pra cy za wo do wej, ja ko bu dow la niec oraz
in spek tor pra cy, po dej mo wał licz ne dzia ła nia na rzecz trwa -
łej po pra wy wa run ków pra cy w bu dow nic twie i prze my śle ma -
te ria łów bu dow la nych. Bar dzo do brze wy ko ny wał trud ne obo -
wiąz ki in spek to ra pra cy. Był życz li wy i ko le żeń ski. Po ma gał
młod szym ko le gom w trud nych za da niach za wo do wych.
Z na tu ry był zrów no wa żo ny i spo koj ny, nie kon flik to wy, co zjed -
ny wa ło mu przy ja ciół oraz oso by chęt nie zwra ca ją ce się do nie -
go o po ra dę i po moc.

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

Od szedł na gle.
Bę dzie my Go pa mię tać ja ko czło wie ka ser decz ne go,

przy ja zne go i od da ne go wszyst kim.

Pra cow ni cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy 
w Po zna niu

Rys. 1

Rys. 2
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Od cze go za czy nał Pan swo ją dzia łal -
ność ja ko pra co daw ca?

– W 1985 ro ku zor ga ni zo wa łem fir mę, któ -
ra zaj mo wa ła się ko pa niem stud ni. Bar dzo
przy da ły się wte dy mo je zdol no ści ró żdżkar -
skie. Wie le stud ni w oko li cy by ło mo im dzie -
łem. Wów czas spo ro też pod ró żo wa łem
po Eu ro pie, cze go efek tem by ła, mię dzy in -
ny mi, zmia na pro fi lu mo je go przed się bior -
stwa. Za czą łem pro du ko wać ele men ty
do oczysz czal ni ście ków z ży wic epok sy do -
wych. To by ła cię żka i brud na ro bo ta. Szko -
dli wa tech no lo gia, z któ rą wią za ło się nie bez -
pie czeń stwo wy bu chu, za gro że nia dra żnią ce,
uczu le nia. 

Ko lej na mo ja pod róż i spo strze że nia
– tym ra zem – z An glii, za owo co wa ły wręcz
re wo lu cyj ny mi zmia na mi w fir mie. Za kład za -
czął wy glą dać jak la bo ra to rium. Czy ste tech -
no lo gie, wy so kiej ja ko ści za ple cze dla pra cow -
ni ków. Te dwa cer ty fi ka ty, któ re wi szą
na ścia nie, są wła śnie z tam te go okre su.

Zmia ny tech no lo gicz ne by ły znacz ne?
– Tak. Za czę li śmy pro du ko wać z po li ety -

le nu wy so kiej gę sto ści. Po wsta ły oczysz czal -

nie ście ków, dre na żo we oraz ze zło żem bio -
lo gicz nym, se pa ra to ry ko ale scen cyj ne, se pa -
ra to ry tłusz czu, zbior ni ki bez od pły wo we, stu -
dzien ki wo do mie rzo we, prze pom pow nie
ście ków oraz wód za nie czysz czo nych, osad -
ni ki gnil ne. 

Te raz przy go to wu je my oczysz czal nie dla
do mów jed no ro dzin nych, szkół, ośrod ków
wcza so wych, na wet dla ma łych osie dli. Mój
za kład ma no wo cze sne ma szy ny i za ple cze
pro duk cji, pół pro duk ty uła twia ją ce pro duk -
cję, oto czo ny jest zie le nią itp. Za trud niam fa -
chow ców. 

Rze czy wi ście, w ha li pra cu ją ma szy -
ny ste ro wa ne kom pu te ro wo, jest re la -
tyw nie ni ski po ziom ha ła su przy te go ro -
dza ju pro duk cji, do bry sys tem wen ty la -
cji. Czy wła śnie to, że za kład jest no wo -
cze sny, wpły nę ło na de cy zję o wzię ciu
udzia łu w pro gra mie pre wen cyj nym
Zdo bądź Dy plom PIP? 

– Oczy wi ście, że gdy bym miał coś „za wa -
lo ne” lub chciał bym mieć świę ty spo kój, to
sto ra zy bym się za sta no wił, czy wziąć udział
w tym przed się wzię ciu. Zaw sze jed nak dba -

łem o pra cow ni ków. Rze tel nie pła ci łem
za wy ko na ną pra cę, na wet wte dy gdy in we -
sto wa łem i ku po wa łem no we, bar dzo dro gie
ma szy ny. Sta ra łem się rów nież za pew niać im
do bre wa run ki pra cy, po czu cie bez pie czeń -
stwa. Ma my więc w fir mie przy zwo ite wa run -
ki pra cy, na le ży te za ple cze so cjal ne. Jest du -
żo zie le ni i na wet staw z ry ba mi. Je stem z te -
go dum ny, ale kie dy by łem ostat nio w Da nii
w po dob nym za kła dzie, to wła ści ciel po ka zał
mi ta kie za ple cze so cjal ne pra cow ni ków, ja -
kie go wie lu lu dzi nie ma w do mu. Chcę, że -
by w mo im za kła dzie też pra cow ni cy mie li ta -
kie wa run ki. Do te go bę dę dą żył. Wy ma ga to
cza su, tro chę pie nię dzy. 

Ja po pro stu po trze bu ję wy zwań, dą że nia
do cze goś no we go, lep sze go. I chy ba dla te -
go wzią łem udział w pro gra mie pre wen cyj -
nym. Do tar łem do je go koń ca, do sta łem dy -
plom. To ta kże za słu ga in spek to ra pra cy z Ło -
dzi, z któ rym współ pra co wa łem, pa na Cze -
sła wa Ko wal czy ka.

Czy w ja kiś spo sób te zmia ny wpły nę -
ły na pań skich pra cow ni ków, na ich sto -
su nek do fir my?

– My ślę, że są dum ni z te go, bo wi dzą jak
za kład się zmie nia. U nas nie ma du żych ru -
chów ka dro wych, więk szość pra cow ni ków
od lat zwią za na jest z fir mą. Sta ra my się też,
aby pra cow ni cy oglą da li in ne za kła dy, kon ku -
ren cyj ne roz wią za nia. Wte dy ma ją ska lę po -
rów naw czą. Po nad 200 ra zy mie li śmy swo je
sta no wi ska na tar gach w Pol sce i za gra ni cą.
Uczest ni czą cy w nich pra cow ni cy mo gli po -
roz ma wiać z in ny mi pra cow ni ka mi.

Czy zdo by cie Dy plo mu PIP coś zmie -
nia w pań skiej dzia łal no ści?

– Pro szę mi wie rzyć, że tak. Udział
w pro gra mie po zwo lił mi na brać dy stan su
do te go, co w za kła dzie już zro bi łem, przyj -
rzeć mu się, jak by z lo tu pta ka. I to jest mój
bo nus. Gdy te raz przy je żdża ją kon tra hen ci,
oglą da ją za kład i wi dzą te cer ty fi ka ty, dy plo -
my, w tym Dy plom PIP, to wy da je mi się, że

z te go po wo du, ina czej ze mną roz ma wia ją.
A prze cież przy je żdża ją Niem cy, Fran cu zi,
Ukra iń cy, Bia ło ru si ni, czy li lu dzie obe zna ni
z te go ro dza ju za kła da mi na ca łym świe cie.
Ostat nio przy je chał na wet przed sta wi ciel jed -
nej z afry kań skich am ba sad, aby wy son do wać
mo żli wo ści współ pra cy.

Współ pra cu je Pan z in ny mi pra co -
daw ca mi. Co są dzą o pro gra mie pre -

wen cyj nym PIP, w któ rym Pan uczest -
ni czył?

– Wie dzą o mo żli wo ści przy stą pie nia
do te go pro gra mu. Jed nak nie chęt nie włą -
cza ją się do nie go, z oba wy przed zwięk szo -
nym za in te re so wa niem in spek cji pra cy ich
fir mą, co wciąż ko ja rzy się z kon tro la mi. Być
mo że trze ba im uświa do mić ko rzy ści, ja kie
bę dą mie li, zdo by wa jąc Dy plom PIP. Prze -
cież udział w pro gra mie wią że się m.in. z eli -

mi na cją nie pra wi dło wo ści czy za gro żeń,
je śli ta kie ist nie ją. Pra co daw ca ma za tem
pew ność, że w je go za kła dzie jest wszyst ko
w po rząd ku. Nie mu si oba wiać się kon tro -
li in spek to rów pra cy. 

Roz ma wiał: 
Zbi gniew Ko wal czyk

Departament Prewencji i Promocji GIP

Idea pro gra mu „Prze strze ga nie pra wa pra cy w ma łych za kła dach”,
opar ta jest na za sa dzie sa mo kon tro li. Pra co daw ca, przy po mo cy
przy go to wa nych przez PIP na rzę dzi i po mo cy in spek to ra pra cy, ja -
ko eks per ta, iden ty fi ku je wy stę pu ją ce w za kła dzie pro ble my i nie -
pra wi dło wo ści, oce nia ich ska lę oraz okre śla spo so by i ter mi ny ich
li kwi da cji.

Po trze bu ję wy zwań

– Nie jed no krot nie, pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści kon tro l nych,
spo ty kam się z pra co daw ca mi, któ rzy do syć im pul syw nie re agu ją na sam
fakt po ja wie nia się in spek to ra pra cy na ich te re nie, jak też pod czas
ca łej kon tro li. Są agre syw ni, pod no szą głos, a na wet po tra fią czło wie -
ka ob ra zić. Zresz tą, na co dzień w pra cy rów nież ma my do czy nie nia
z po dob nym za cho wa niem nie któ rych ko le ża nek, ko le gów, a na wet prze -
ło żo nych. Ja ką tak ty kę przy jąć wów czas naj le piej? Jak się bro nić
przed agre sją?

Kon flikt in ter per so nal ny to zja wi sko, któ re jest ści śle zwią za ne z ży -
ciem spo łecz nym. Wy wo łu je ne ga tyw ne emo cje, po nie waż sy tu acja kon -
flik to wa sta wia jej uczest ni ków w po zy cji za gro że nia istot nych dla nich
war to ści czy in te re sów. Czę sto w ta kich sy tu acjach do cho dzi do prze -
mo cy słow nej, któ ra po tra fi ra nić nie mniej bo le śnie niż prze moc fi -
zycz na. Za zwy czaj dzie je się tak, gdy oso ba, któ ra czu je się za gro żo -
na re agu je sta rym, naj bar dziej stan dar do wym spo so bem, któ ry cha -
rak te ry zu je ta kże świat zwie rząt – walcz al bo ucie kaj. Atak mo że przy -
bie rać po stać rzu ca nia oszczerstw, sa bo ta żu, szan ta żu, sto so wa nia gróźb,
obelg oraz krzy ku. Uciecz ka zaś sta no wi re ak cję obron ną, któ ra po -
le ga na uni ka niu oso bi ste go kon tak tu, wy co fa nia. Ko lej ną re ak cją na sy -
tu ację, w któ rej nie je ste śmy w sta nie roz wią zać za ist nia łe go kon flik -
tu, jest po go dze nie się z ist nie ją cym sta nem rze czy. Re agu jąc w ten
spo sób oso ba sto su je ta kie me cha ni zmy psy cho lo gicz ne, jak wy par -
cie, ma sko wa nie („to wszyst ko nie jest ta kie strasz ne”), kom pen sa -
cja („w tej sy tu acji sku pię się na czymś in nym”), a w koń cu re zy gna -
cji (np. „pro blem sam się roz wią że”).

Wy mie nio ne me to dy obron ne po zwa la ją na mo ment za pa no wać
nad emo cja mi i osią gnąć stan we wnętrz nej rów no wa gi, nie mniej, na dłu -
ższą me tę za zwy czaj oka zu ją się roz wią za nia mi po zor ny mi, nie jed no -
krot nie po głę bia ją ist nie ją cy już pro blem.

Pod sta wo wym na rzę dziem uży wa nym do po ro zu mie wa nia się, a tym
sa mym mo żli wo ści roz wią za nia kon flik tu, jest roz mo wa. Mo żli wość kon -
struk tyw ne go dia lo gu da je per spek ty wa, któ ra wy ni ka z re la cji „wy -
gra na -wy gra na”, ni we lu jąc tym sa mym po szu ki wa nia roz wią zań opar -
tych na prze mo cy (kto sil niej szy, kto ma więk szą wła dzę). Po szu ki wa -
nie roz wią zań po przez re ak cję sy me trycz ną, mo że na stą pić po przez
zmia nę opty ki wi dze nia pro ble mu. Jest to mo żli we, kie dy w pierw szej
ko lej no ści je ste śmy w sta nie do strzec dru gą oso bę i zro zu mieć, z cze -
go wy ni ka ją jej emo cje.

Oso ba, któ ra sto su je prze moc słow ną w trak cie kon tro li mo że od -
czu wać złość, wstyd, lęk i po czu cie wi ny. Emo cje te wy ni ka ją z te go,

że zo sta ła przy ła pa na na za cho wa niu spo łecz nie i praw nie nie apro -
bo wa nym, a po za tym bę dzie mu sia ła po nieść ka rę. Przy czy ną za cho -
wań agre syw nych mo że być ta kże su biek tyw ne po czu cie krzyw dy, że
to, co mnie spo tka ło, jest wiel ką nie spra wie dli wo ścią.

Kie dy bę dzie my w sta nie zro zu mieć i roz po znać emo cje oso by kon -
tro lo wa nej, ła twiej bę dzie wte dy za cho wać dy stans, opa no wa nie
i zro bić na stęp ny krok, ma ją cy na ce lu roz wią za nie kon flik tu, kon stru -
ując wy po wie dzi w spo sób życz li wy, spo koj ny i sta now czy.

Do naj czę ściej po wta rza ją cych się za cho wań agre syw nych w sy -
tu acjach kon flik tu na le żą: krzyk, wy zy wa nie i prze ry wa nie. Oso bie
roz łosz czo nej, któ ra pod no si głos, wcho dząc w słow ną prze py chan -
kę, do brze jest od ra zu, po pierw szym pod nie sie niu gło su, zwró -
cić uwa gę na jej za cho wa nie. Mo żna wte dy spo koj nie po in for mo -
wać roz e mo cjo no wa ną oso bę – „pan/i na mnie krzy czy” – nie cze -
ka jąc aż oso ba ta, jesz cze bar dziej się roz zło ści, po nie waż
pod wpły wem sil nych emo cji, czę sto lu dzie nie są świa do mi, że pod -
no szą głos. Zwró ce nie uwa gi oso bie, że krzy czy, czę sto po zwa la przy -
wró cić rów no wa gę roz mów cy. Prze ry wa nie, to spo sób aby wy mu -
sić ko mu ni ka cję jed no kie run ko wą: „ty masz słu chać, ja je stem
od mó wie nia”. Do brym spo so bem za re ago wa nia w ta kiej sy tu acji
mo że być zda nie: „po zwo li pan/i, że do koń czę mo ją myśl? Wy da -
je mi się to wa żne”.

Me cha ni zmem blo ku ją cym mo żli wość po ro zu mie nia się jest ta kże
sto so wa nie osą dów mo ral nych („je steś bez na dziej ny/a”), po rów nań
(„on/a jest le piej wy kształ co ny/a od cie bie”), któ re nie jed no krot nie
na ru sza ją god ność oso bi stą czło wie ka. Na te go ty pu kry ty kę mo żna
za re ago wać od po wia da jąc np. „mam in ne zda nie na swój te mat”, oraz
zde cy do wa nie prze ciw sta wić się tej for mie, ja ko do pusz czal ne mu spo -
so bo wi trak to wa nia, np. „nie po do ba mi się for ma, w ja kiej się do mnie
pan/i zwra ca”, a na ko niec na le ży do dać, cze go ocze ku je my od oso -
by agre syw nej np. „chciał bym, aby pan/i w przy szło ści tak do mnie się
nie zwra cał/a”.

War to pa mię tać, że to my sa mi, w trak cie roz mo wy, wpły wa my na jej
prze bieg. Sto so wa nie za sad po ro zu mie nia się, bez prze mo cy po zwa -
la po pra wić ja kość wza jem ne go kon tak tu, za rów no w sy tu acjach słu -
żbo wych, jak i pry wat nych.

Jo an na Bar to szek
psy cho log, GIP

Py ta nia do psy cho lo ga pro simy prze sy łać na ad res:
jbar to szek@gip.pl

Psy cho log odpowiada

Jak bro nić się przed agre sją?
Jo an na Bar to szek

Roz mo wa z Ry szar dem Ci chec kim, pre ze sem spół ki WO BET-
-HY DRET z Alek san dro wa Łódz kiego, uczest ni kiem pro gra mu 

pre wen cyj ne go PIP, zdo byw cą Dy plo mu Pań stwo wej In spek cji Pra cy.



ją ce (lub przy cze py – zbie ra cze po ko sów) do pras ba lo tu ją cych
i owi ja rek ba lo tów (bel zie lon ki o du żej ma sie). Ka żdą z wy mie -
nio nych ma szyn ce chu ją spe cy ficz ne za gro że nia dla osób ob słu -
gu ją cych i po stron nych, a ulot ka, w prak tycz ny spo sób, oma wia
za sa dy i me to dy bez piecz nej pra cy.

Przy bli ża jąc czy tel ni kom spek trum pu bli ka cji dla rol ni ków war -
to jesz cze wspo mnieć o chęt nie wy ko rzy sty wa nym przez na szych
pra cow ni ków pod czas wi zy ta cji go spo darstw rol nych na rzę dziu,
ja kim jest li sta kon tro l na. Z jej po mo cą go spo darz – rol nik mo -
że sam do ko nać qu asi -oce ny ry zy ka za wo do we go we wła snym go -
spo dar stwie, przy glą da jąc się naj pow szech niej szym za gro że niom
i pla nu jąc ewen tu al ne czyn no ści li kwi du ją ce te za gro że nia.

Pu bli ka cje dla dzie ci i mło dzie ży

Co rocz nie, naj szyb ciej, z ma ga zy nów okrę gów i Głów ne go In -
spek to ra tu Pra cy, zni ka pu bli ka cja ad re so wa na do naj młod szych
miesz kań ców wsi, mia no wi cie Przy go da na wsi. Ten ko lo ro wy
ko miks, w przy stęp ny spo sób wska zu je dzie ciom nie bez piecz ne
miej sca i sy tu acje na wsi. 

Do mło dzie ży ad re so wa na jest ko lej na z pu bli ka cji wy da wa nych
przez PIP – Bez piecz nie na wsi. Wzno wio na i od świe żo na bro -
szu ra przy bli ża dzie ciom naj wa żniej sze in for ma cje o tym, jak bez -
piecz nie prze by wać na wsi i po ma gać ro dzi com w go spo dar stwie.
Za wie ra rów nież cen ne in for ma cje na te mat ob cho dze nia się
z ogniem, za cho wań w trak cie po ża ru i po wo dzi, za sa dy bez piecz -
ne go po ru sza nia się po dro gach pie szo i ro we rem oraz ABC pierw -
szej po mo cy.

Co w pla nach?

W te go rocz nym pla nie wy daw ni czym znaj du je się jesz cze jed -
na pu bli ka cja, skła da ją ca się z dwóch ele men tów. Wzo rem za koń -
czo nej eu ro pej skiej kam pa nii „Mniej dźwi gaj”, bę dzie to afisz i ulot -
ka do ty czą ce ręcz ne go prze miesz cza nia cię ża rów w trak cie pro -
wa dze nia prac w go spo dar stwie rol nym. Afisz bę dzie w więk szo -
ści wy peł nio ny zdję cia mi z nie wiel ką ilo ścią tek stu (fo to sto ry).
W ulot ce znaj dą się naj wa żniej sze in for ma cje zwią za ne z bez piecz -
nym pod no sze niem i prze no sze niem cię żkich i nie po ręcz nych
przed mio tów, naj czę ściej spo ty ka nych i uży wa nych na wsi.

Ja kub Choj nic ki
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji GIP
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Bie żą cy rok ob fi tu je w no we ty tu ły wy -
daw ni cze skie ro wa ne do rol ni ków. Są też
wzno wie nia pu bli ka cji, ad re so wa ne rów nież
do dzie ci i mło dzie ży. Bo ga ta ofer ta wy daw -
ni cza jest cen nym na rzę dziem, po moc nym
przy re ali za cji dzia łań pre wen cji wy pad ko -
wej. Pro mu je ona za sa dy bez piecz nej i hi -
gie nicz nej pra cy na wsi.

Pu bli ka cje dla rol ni ków

Pra cuj bez piecz nie – po rad nik dla
rol ni ków

Naj bar dziej roz bu do wa na po zy cja w ofer -
cie PIP, bro szu ra na pi sa na przez Zbi -
gnie wa Ser wań skie go w 2005 ro ku, do cze -
ka ła się 3 wzno wień oraz te go rocz nej ak -
tu ali za cji (wy ko na nej przez Ja ku ba Choj -
nic kie go). Po rad nik zo stał po dzie lo ny te -
ma tycz nie, we dług grup naj wa żniej szych
za gro żeń wy pad ko wych, zwią za nych 
z: upad ka mi z wy so ko ści i na płasz czyź nie
(naj częst sza przy czy na wy pad ku w rol nic -
twie), wy ko rzy sty wa ny mi ma szy na mi

(z któ rych naj bar dziej nie bez -
piecz ne to pi lar ki tar czo we
i łań cu cho we, WOM -y cią -
gni ków oraz roz rzut ni ki
obor ni ka), trans por tem
rol ni czym po dro gach pu -
blicz nych, uży wa ny mi
środ ka mi ochro ny ro -
ślin i ob słu gą zwie -
rząt go spo dar skich.
Po szcze gól ne gru -
py za gad nień przy -
wo łu ją za sa dy
bez  p i e c z  ne j
pra cy i przy -
go  to  w a  n i a
obej ścia go -
s p o  d a r  -
s k i e  g o
w spo -

sób umo żli wia -
ją cy unik nię cie wie lu za -

gro żeń to wa rzy szą cych co dzien nej pra cy
rol ni ka. W po rad ni ku opi sa ne zo sta ły za -
sa dy bez pie czeń stwa pod czas se zo no -
wych prac rol nych (pra ce wio sen ne, żni -
wa, zbiór zie lo nek). Znaj du ją się tam ta kże
in for ma cje (przy go to wa ne wspól nie ze
Stra żą Po żar ną) o za gro że niach po ra że -
niem prą dem elek trycz nym i po ża rem
w go spo dar stwie rol nym. Zak tu ali zo wa ne
wy daw nic two po słu gu je się pro stym ję zy -
kiem, ma no wą sza tę gra ficz ną oraz ak tu -
al ne zdję cia.

Rol nik za wód nie bez piecz ny
Wzno wio na i uatrak cyj nio na w tym ro -

ku ulot ka, oma wia ją ca po dob nie jak po rad -
nik, naj wa żniej sze przy czy ny wy pad ków
przy pra cy i za wie ra ją ca prak tycz ne po ra -
dy, jak unik nąć za gro że nia wy pad kiem. Po -
zy cja jest nie ja ko „pi guł ką” wie dzy w sto -
sun ku do znacz nie bar dziej ob szer ne go po -
rad ni ka. Do dat ko wo za wie ra in for ma cje
o cho ro bach za wo do wych rol ni ków i bez -
pie czeń stwie dzie ci wiej skich, zwra ca ta -
kże uwa gę na bez pie czeń stwo ko biet
i osób star szych. Wzno wie nie ulot ki wzbo -
ga co no o no we zdję cia.

Bez piecz na ob słu ga zwie rząt
No wa po zy cja wy daw ni cza do wy ko rzy -

sta nia w dzia ła niach pre wen cyj nych PIP, po -
świę co na bez pie czeń stwu pra cy rol ni ków.
Jej au tor, To masz Urban, oma wia za sa dy
bez piecz nej pra cy i ob słu gi ży we go in wen -
ta rza, naj czę ściej ho do wa ne go przez pol -
skich rol ni ków. Oprócz oczy wi stych ga tun -
ków zwie rząt, jak kro wy (w tym za wsze nie -
prze wi dy wal ne bu ha je), ko nie i świ nie (lo -
chy i knu ry po tra fią być na praw dę nie bez -
piecz ne), w ulot ce opi sa ne są me to dy po -
stę po wa nia z ma ły mi prze żu wa cza mi (ko -
zy i owce), zwie rzę ta mi fu ter ko wy mi (li sy,
tchó rzo fret ki i je no ty) oraz za sa dy bez piecz -
ne go utrzy my wa nia psa w go spo dar stwie.

Bez piecz nie cią gni kiem – za nim ru -
szysz w dro gę

Cią gnik jest ma szy ną naj pow szech niej
uży wa ną przez rol ni ków. Znaj du je się nie -

mal w ka -
żdym go -
spo dar stwie
rol nym. Słu -
ży za rów no
do na pę du wie -
lu in nych ma -
szyn uży wa nych
w go spo dar stwie,
jak i cią gnię cia ze -
sta wów trans por to -
wych pod czas prze -
wo że nia pło dów rol -
nych z po la. Z uwa gi
na wie lość za sto so wań,
ko rzy sta nie z cią gni ka
wią że się z wie lo ma za gro że nia mi ob słu -
gu ją ce go cią gnik, ale ta kże osób po stron -
nych. Au tor ulot ki, Ja kub Choj nic ki, oma -
wia naj wa żniej sze za sa dy bez piecz nej pra -
cy cią gni kiem, po cząw szy od przy go to wa -
nia cią gni ka do pra cy (w co wcho dzi rów -
nież za po zna nie się z in struk cją ob słu gi)
i od po wied nie go do pra cy ubio ru do za sad
bez piecz ne go ma new ro wa nia, agre go wa -
nia z ma szy na mi i sprzę ga nia z przy cze pa -
mi, pra cy na grun tach po chy lo nych i spo -
so bach wy do sta nia cią gni ka, któ ry ugrzązł
w bło cie. Osob na część ulot ki do ty czy bar -
dzo wa żnej kwe stii osłon na ele men tach
ru cho mych (w tym wał ku od bio ru mo cy
– WOM) i trans por tu osób i to wa rów. Au -
tor zwra ca rów nież uwa gę na ko niecz ność
nie do pusz cza nia do przy pad ko we go uru -
cho mie nia cią gni ka przez dzie ci (w wie lu
wy pad kach dziec ko prze je żdża ro dzeń -
stwo lub ro dzi ca).

Sia no ki szon ki – za sa dy bez piecz nej
pra cy

Te go rocz na no wość wy daw ni cza po -
wsta ła w związ ku z co raz po wszech niej spo -
ty ka ną w pol skim rol nic twie me to dą no wo -
cze sne go ży wie nia zwie rząt ho dow la nych
z uży ciem ki szo nek i sia no -
ki szo nek. Do po zy ska nia
ma te ria łu do za ki sza nia
oraz przy go to wa nia pa -
szy wy ko rzy sty wa nych
jest wie le spe cja li -
stycz nych ma szyn,
po cząw szy od ko -
sia rek ro ta cyj -
nych i bęb no -
wych, po przez
prze trzą sa cze
ru ni (sko szo -
nej zie lon -
ki), siecz -
k a r  n i e
zbie ra -

No wo ści, 
wzno wie nia, 
pla ny na przy szłość

Z ża łob nej kar ty

Piotr Sędłakowski
Z głę bo kim ża lem in for mu je my, że 12 lip ca br. po dłu -

giej cho ro bie, w wie ku 51 lat, od szedł nasz Ko le ga Piotr
Sę dła kow ski, star szy in spek tor pra cy – spe cja li sta.

Czło wiek od cho dzi, wspo mnie nia zo sta ją. 
Ze szcze rym ża lem że gna my Cię, Pio trze.

Ko le żan ki i Ko le dzy 
z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Olsz ty nie



W myśl art. 7 Kon sty tu cji or ga ny wła dzy pu -
blicz nej dzia ła ją na pod sta wie i w gra ni cach
pra wa. Źle skon stru owa ne pra wo znie chę ca
do je go prze strze ga nia, sta jąc się za chę tą
do na ru sza nia.17

Uczci wy z urzę du

Po ziom mo ral ny spo łe czeń stwa jest ści śle
też zwią za ny z je go kul tu rą etycz ną, któ ra wy -
zna cza ob szar za cho wań uzna nych za do pusz -
czal ne. Zaś mi sją urzę du jest dzia ła nie skie -
ro wa ne do okre ślo nych ad re sa tów. Jej wy bór
to nie tyl ko usta le nie hie rar chii war to ści, ale
i wy zna cze nie do pusz czal nych me tod re ali -
za cji za dań. U pod staw mi sji ka żde go urzę -
du, w tym rów nież Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, win na jed na kże le żeć pod sta wo wa mi sja
ad mi ni stra cji, ja ką jest słu żba spo łe czeń stwu
i jed no st ce, prze ja wia ją ca się we wzo ro wym
wy peł nia niu obo wiąz ków.

Po li ty ka we wnętrz na Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy win na za tem opie rać się na przy -
ję ciu i wpro wa dze niu w ży cie po żą da nej stra -
te gii po stę po wa nia, ta kże etycz ne go, bę dą -
ce go ra cjo nal nym kom pro mi sem mię dzy
re al ny mi mo żli wo ścia mi tej in spek cji dzia ła -
ją cej w kon kret nych wa run kach or ga ni za cyj -
nych a ocze ki wa nia mi wo bec niej. Dla wła -
ści we go dzia ła nia w tym przed mio cie nie -
zbęd na jest jed nak ak cep ta cja za sad etycz -
nych przez za trud nio nych i sys te ma tycz ne
wdra ża nie przez kie row nic two po żą da nych
kry te riów za cho wa nia i wzor ców mo ral nych
u pra cow ni ków, ja ko urzęd ni ków pań stwo -
wych. Nie ma bo wiem nie uczci we go urzę du,
są tyl ko nie uczci wi urzęd ni cy. W rze czy wi sto -
ści to oni do pusz cza ją się nie uczci we go
dzia ła nia.18 Jak już pod kre ślo no, ka żde in dy -
wi du al ne po stę po wa nie jed ne go czy wie lu
urzęd ni ków ma bo wiem wpływ na oce nę ca -
łe go urzę du, cho ciaż to kon kret ne oso by od -
po wie dzial ne są za rów no za dzia ła nia, jak i za -
nie cha nia. Przy kła dem te go mo gą być ano -
ni my, za wie ra ją ce nie praw dzi we in for ma cje
kie ro wa ne do ró żnych pod mio tów, któ re
nie tyl ko po wo du ją dez apro ba tę wo bec ich
au to rów, ale i ne ga tyw ne oce ny ca łe go urzę -
du, któ re go pra cow ni cy ko rzy sta ją z form
dzia ła nia po wszech nie uzna nych za nie go dzi -
we, a prze cież żad na krzyw da nie jest za po -
mnia na, do pó ki pa mię ta ją su mie nie.

Urzę dy ma ją mo żli wość wpły wa nia na po -
sta wę swo ich pra cow ni ków po przez ró żne na -
rzę dzia. Na le żą do nich sys tem se lek cji i re -
kru ta cji, stra te gia dzia łań w za kre sie ety ki
i jej kon se kwent na re ali za cja, przy wódz two
etycz ne osób peł nią cych funk cje kie row ni cze,
ko dek sy etycz ne zmie rza ją ce do bu do wa nia
i umac nia nia kul tu ry etycz nej. Nie na le ży jed -
na kże prze ce niać mo żli wo ści wpły wu ko dek -
sów etycz nych po dob nie jak i in nych ko dek -
sów na po pra wę sy tu acji, je że li ich sto so wa -
nie nie bę dzie wy ni kiem ra cjo nal nych i wie -
lo kie run ko wych po stę po wań wszyst kich zo -
bo wią za nych.19 Wdra ża nia ich nie mo żna jed -
na kże nie do ce niać, ma ją one bo wiem istot -
ny wpływ na utrzy ma nie ocze ki wa nych stan -
dar dów mo ral nych wśród osób wy ko nu ją cych

czyn no ści wy ma ga ją ce za ufa nia pu blicz ne go
i sta no wią nie od łącz ną część ka żdej pro fe sji
szczy cą cej się wła sną ety ką za wo do wą.20

Jak wy ni ka z prak ty ki, w wie lu urzę dach
nie pro wa dzi się świa do mej i kon se kwent nej
po li ty ki w za kre sie ety ki ze wzglę du na nie -
do ce nia nie jej w ży ciu pu blicz nym. Jak już zo -
sta ło pod kre ślo ne, w urzę dzie, jak i w ka żdej
in nej or ga ni za cji, ini cja to rem po zio mu etycz -
ne go win ny być oso by peł nią ce funk cje
etycz ne, a w szcze gól no ści ten, któ ry nim kie -
ru je. Po li ty ka urzę du w za kre sie etycz nym
bar dzo ści śle wią że się bo wiem z przy wódz -
twem etycz nym, któ re po le ga na pre zen to -
wa niu przez ca łą ka drę kie row ni czą wła ści -
wych za cho wań mo gą cych być przy kła dem dla
pra cow ni ków. Przy wódz two to w kon se -
kwen cji sta je się czyn ni kiem spraw czym po -
zy tyw nych dzia łań i za cho wań pra cow ni -
ków urzę du oraz wła ści wej at mos fe ry pra cy
w urzę dzie. Dla je go re ali za cji nie zbęd ne jest
przy ję cie sty lu kie ro wa nia, któ ry włą czał by
wszyst kich pra cow ni ków w re ali za cję za dań
na za sa dzie otwar to ści, przej rzy sto ści, szcze -
ro ści i współ od po wie dzial no ści przy ko or dy -
na cyj nej ro li oso by kie ru ją cej. Istot nym ele -
men tem kształ to wa nia spo łecz no ści urzęd -
ni czej jest ta kże dą że nie w ró żnych for mach
do jej pro fe sjo na li zmu, przy zwró ce niu
szcze gól nej uwa gi na sa mo do sko na le nie.
Rze tel ność i pro fe sjo na lizm urzęd ni ków są
bo wiem okre ślo ne go ro dza ju war to ścia mi
etycz ny mi prze ja wia ją cy mi się w go to wo ści
słu że nia spo łe czeń stwu.

Prze strze ga nie za sad ety ki w śro do wi -
skach urzęd ni czych jest przed mio tem kon tro -
li za rów no we wnętrz nej, jak i ze wnętrz nej, re -
ali zo wa nej przez or ga ny kon tro li i ochro ny pra -
wa, par la ment, me dia, jak i kon tro lę we wnętrz -
ną urzę du. Kon tro la jest bo wiem nie tyl ko nie -
zmier nie wa żną funk cją dzia ła nia zor ga ni zo -
wa ne go, ale i jed ną z funk cji kie ro wa nia. Stąd
też nie zbęd na jest jej pro fe sjo nal ność i obiek -
ty wizm oraz in ne wy mie nio ne w li te ra tu rze
ce chy do brej kon tro li ma ją ce wpływ na jej wy -
ni ki. Dla za pew nie nia wła ści we go po stę po wa -
nia pra cow ni ków urzę du w za kre sie ety ki istot -
na jest rów nież sa mo kon tro la.

Ety ka to bez pie czeń stwo

Jak wy ka za ły skró to we roz wa ża nia bę dą -
ce przed mio tem ar ty ku łu – ety ka nie jest je -
dy nie ko lej ną po win no ścią urzęd ni czą,
a przede wszyst kim spra wą ho no ru i obo wiąz -
ku ka żde go za trud nio ne go pra cow ni ka urzę -
du. Wska zu je ona bo wiem na ży cie, je go wy -
bo ry, de cy zje i sto su nek do stron bę dą cych
pod mio ta mi dzia łań ad mi ni stra cji. W ra -
mach re flek sji etycz nej roz wa ża my na sze re -
la cje z obo wiąz ka mi i sta ran no ścią. Ety ka sta -
no wi też okre ślo ną for mę za bez pie cze nia
przed nie pra wi dło wo ścia mi, któ re wy stę -
pu ją w ży ciu pu blicz nym, w któ rym po ja wia -
ją się co raz to no we zja wi ska.

Ka żdy urzęd nik, w tym ta kże in spek tor
pra cy ja ko urzęd nik pań stwo wy, po wi nien
więc nie zwy kle sta ran nie wa żyć sto ją ce
przed nim wy bo ry mo ral ne i po dej mo wać

dzia ła nia dla do bra spra wy, któ rej słu ży ma -
jąc w pa mię ci sło wa jed ne go z głów nych in -
spek to rów pra cy, że: „Ka żdy in spek tor pra -
cy, któ ry stoi na wy so ko ści swo je go za da nia,
za słu gu je na naj wy ższe uzna nie i sza cu nek
ja ko naj wy ższej kla sy ide ali sta i spo łecz nik”.21

Ma ło re ali stycz ne jest bo wiem za ło że nie, że
ja kie kol wiek dzia ła nia zor ga ni zo wa ne mo gą
za stą pić etycz ny wy si łek jed nost ki.

dr Ma rian Li wo
Zastępca Głównego Inspektora Pracy

Au tor jest m.in. wy kła dow cą Ety ki na Wy -
dzia le Ad mi ni stra cji w Wy ższej Szko le Za rzą -
dza nia w Rze szo wie
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te ra tu ra tam po wo ła na.
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Za sad ni czym czyn ni kiem, któ ry ma wpływ
na po ten cjał ka żde go urzę du są je go za so by
ka dro we, na któ re skła da się ze spół pra cow -
ni ków i pre zen to wa ne przez nich war to ści,
styl pra cy i kom pe ten cje. Urząd jest bo wiem
okre ślo ną spo łecz no ścią o du żej ró żno rod no -
ści za cho wań ludz kich, mo ty wa cji, dzia łań i za -
an ga żo wa nia za trud nio nych osób. Roz wój tej
spo łecz no ści w po żą da nych kie run kach wy -
ma ga sys te ma tycz ne go do sko na le nia w ró -
żnych for mach i za kre sach. Nie zmier nie istot -
ne są w tym wzglę dzie po sta wy osób peł nią -
cych funk cje kie row ni cze w urzę dzie. Sta no -
wić one bo wiem win ny wzo rzec we wszyst -
kich kry te riach ocen.

In spek to rzy pra cy, ja ko urzęd ni cy pań stwo -
wi, są przed sta wi cie la mi pań stwa, któ re
w art. 24 i art. 66 Kon sty tu cji RP za pew nia
po sza no wa nie okre ślo nych upraw nień wy ni -
ka ją cych z za trud nie nia. Mia rą za ufa nia
do Pań stwo wej In spek cji Pra cy jest rów nież
za ufa nie do pań stwa. In spek cja pra cy, z upo -
wa żnie nia pań stwa, re ali zu je bo wiem po wie -
rzo ne za da nia kon tro l no -nad zor cze wy ko nu -
jąc słu żeb ną funk cję wo bec spo łe czeń stwa, któ -
re mu win na słu żyć. Wy ma ga to ze stro ny nie
tyl ko in spek to rów pra cy, ale i wszyst kich pra -
cow ni ków in spek cji od zwier cie dla nia w pre -
zen to wa nych po sta wach i za cho wa niach za rów -
no god no ści wła snej, jak i god no ści ca łej Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy. Istot ny jest przy tym
pro fe sjo na lizm, za an ga żo wa nie, ale i wła ści -
we po sta wy etycz ne, bar dzo wa żne w obec nej
rze czy wi sto ści. Po wszech ne jest bo wiem
prze ko na nie, że urzęd ni cy ja ko ścią swo jej pra -
cy kształ tu ją opi nię i wi ze ru nek urzę du, któ -
ry re pre zen tu ją. Prze ko na nie to czę sto nie
znaj du je od zwier cie dle nia w rze czy wi sto ści.1

Na wet po je dyn cze przy pad ki ne ga tyw nych po -
staw urzęd ni ka rzu tu ją na po wszech ny ob raz
urzę dów w oczach spo łe czeń stwa.2 Ze wzglę -
du na szcze gól ną mi sję i sta tus urzęd ni ka po -
wi nien on kie ro wać się rów nież za sa da mi ety -
ki i nor ma mi mo ral ny mi. We dług Ja na Paw -
ła II, cha rak te ry stycz ne dla czło wie ka XXI w.
po win ny być po sta wy od po wie dzial no ści oso -
bi stej i wo bec in nych, roz wi ja ją ce uczu cie obo -
wiąz ku i uczci wo ści w pra cy, wza jem nej po -
mo cy i sza cun ku.3

Ety ka czy mo ral ność

W ję zy ku po tocz nym za miast na ety kę czę -
sto wska zu je się na mo ral ność, nie od ró żnia -
jąc za kre sów zna cze nia tych po jęć. Ety ka
i mo ral ność to jed nak nie to sa mo. Ety ka po -
cho dzi od grec kie go sło wa ethi kos (zwy czaj -
ny, oby czaj ny) na wią zu ją ce go do eto su, czy -

li cha rak te ru, zwy cza ju, oby cza ju przy ję te go
w da nej spo łecz no ści zgod ne go z pra wym
cha rak te rem po stę po wa nia i ozna cza roz wa -
ża nia do ty czą ce norm, war to ści i mo ral nych
za cho wań.4 Ety ka za wo do wa, jak ka żda ety -
ka, jest zbio rem za ka zów i na ka zów okre śla -
ją cych spo sób wy ko ny wa nia za wo du i ce le,
któ rym słu ży. Na kła da na wy ko nu ją cych za -
wód okre ślo ne obo wiąz ki nie tyl ko wo bec gru -
py za wo do wej, ale i spo łe czeń stwa.5

Mo ral ność na to miast to dzie dzi na de cy -
zji i czy nów czło wie ka, a więc za cho wań, po -
staw i mo ty wa cji, któ re od po wia da ją okre ślo -
nym kry te riom do bra, słusz no ści i po win no -
ści. Po ję cie mo ral no ści wy wo dzi się od ła ciń -
skie go sło wa mo ra lis, któ re ozna cza oby czaj -
ność, ale do ty czy bar dziej czy nów, a nie cha -
rak te ru oso by, któ ra ich do ko nu je.6

Jak pod kre śla się w li te ra tu rze, fun da men -
tem ka żde go de mo kra tycz ne go pań stwa
praw ne go jest pra wo mo ral ne. Pra wo po -
wszech nie obo wią zu ją ce za wsze, w mniej -
szym lub więk szym stop niu, wy ra ża pra wo
mo ral ne, roz sze rza je, za wę ża, wy peł nia
i ogra ni cza. Ni gdy nie jest jed na kże neu tral -
ne wo bec pra wa mo ral ne go. Jest bo wiem
od nie go uza le żnio ne i z nim po łą czo ne,
w prze ci wień stwie do pra wa mo ral ne go, któ -
re nie za le ży od sta no wio ne go.7 Pra wo mo -
ral ne jest rów nież źró dłem za sad etycz nych
pra cow ni ków urzę dów pań stwo wych, za -
wie ra ją cych na ka zy lub za ka zy okre ślo ne go
za cho wa nia pra cow ni ka, for mu ło wa nych
z punk tu wi dze nia pra wa mo ral ne go. W za -
sa dach tych prze ja wia się kon kre ty za cja pra -
wa mo ral ne go, któ ra uwzględ nia szcze gól -
ny cha rak ter za trud nie nia urzęd ni cze go. Za -
sa dy etycz ne wią żą pra cow ni ków urzę dów
pań stwo wych nie za le żnie od te go, czy są uję -
te w pra wie sta no wio nym. Na ru sze nie za sad
etycz nych, uję tych w prze pi sach pra wa sta -
no wio ne go, po cią ga od po wie dzial ność praw -
ną – a nie uję tych – od po wie dzial ność w su -
mie niu – mo ral ną.8

Przy kła dem te go od nie sie nia są prze pi sy
za war te w art. 44, 46 i 48 usta wy
z dnia 13.04.2007 r. o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy,9 z któ rych wy ni ka obo wią zek dzia ła -
nia rze tel ne go, obiek tyw ne go, sta ran ne go,
zgod ne go z za da nia mi tej in spek cji i nie po -
zo sta ją ce go w sprzecz no ści z obo wiąz ka mi
pra cow ni czy mi.

Ety ka w pa ra gra fach

Klu czo wym za da niem Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, ja ko or ga nu ad mi ni stra cji
pań stwo wej, miesz czą cym się w za kre sie de -

fi nio wa ne go ob sza ru, ja kim jest ety ka i mo -
ral ność urzęd ni ka, jest bu do wa nie etycz nych
po staw i za cho wań pra cow ni ków tej in spek -
cji. Je go isto ta po le ga na usta le niu norm
i wzor ców dzia ła nia, wpro wa dze niu me cha -
ni zmów ich re ali za cji oraz kry te riów oce ny.
W szcze gól no ści ob szar ety ki i za po bie ga nia
zja wi skom ko rup cyj nym obej mu je ta kie ele -
men ty, jak: stan dar dy za cho wań etycz nych,
ka ta lo gi za sad i war to ści etycz nych (np. ko -
dek sy ety ki) oraz szcze gó ło we pro ce du ry po -
stę po wa nia (np. ko dek sy po stę po wa nia).10

Ety ka za rzą dza nia jest spe cja li stycz ną
dzie dzi ną ety ki. Jest to na uka in ter dy scy pli -
nar na ko rzy sta ją ca z do rob ku wie lu dzie dzin,
zaj mu ją ca się za rów no pro ble ma mi czy sto
etycz ny mi, jak i pro ble ma ty ką od po wie -
dzial no ści. Ety ka za rzą dza nia ad mi ni stra cji
pu blicz nej ozna cza nor my mo ral ne re spek -
to wa ne przez za rzą dza ją cych, któ re prze kła -
da ją ogól ne ide ały i war to ści przy ję te w spo -
łe czeń stwie na prak ty kę. W sek to rze pu blicz -
nym z ety ką wią że się nie ro ze rwal nie zja wi -
sko ko rup cji ro zu mia ne ja ko nad uży cie po -
wie rzo ne go za kre su wła dzy w ce lu uzy ska -
nia ko rzy ści. W uję ciu kar nym prze stęp stwo
ko rup cji po le ga na tym, że spraw ca, w związ -
ku z peł nie niem funk cji pu blicz nej przyj mu -
je ko rzy ści ma jąt ko we lub oso bi ste, al bo ich
obiet ni cę. Ko rup cja sta no wi naj bar dziej dra -
stycz ne na ru sze nie obo wiąz ków bez stron no -
ści przez urzęd ni ka. W wie lu kra jach w ko -
dek sach ety ki po świę ca się du żo uwa gi
na okre śle nie cha rak te ru drob nych i zwy cza -
jo wo przyj mo wa nych upo min ków, któ re nie
na ru sza ją stan dar dów etycz nych. Naj ogól niej
rzecz uj mu jąc przyj mu je się, że pod sta wo -
wym wa run kiem ak cep ta cji ja kie go kol wiek
upo min ku bądź ge stu przez urzęd ni ka win -
na być oko licz ność je go wrę cze nia, z któ rej
nie mo że wy ni kać ja kie kol wiek zo bo wią za nie
czy ocze ki wa nie oso by wrę cza ją cej. W sy tu -
acjach nie jed no znacz nych bądź bu dzą cych
wąt pli wo ści wska za ne jest po in for mo wa nie
prze ło żo nych.11

W Pol sce brak jest jed ne go do ku men tu
okre śla ją ce go nor my ocze ki wa ne go po stę po -
wa nia urzęd ni cze go. Są one wy mie nio ne
w trzech pod sta wo wych usta wach, a to:
w usta wie z 21 li sto pa da 2008 r. o słu żbie cy -
wil nej,12 usta wie z 16 wrze śnia 1982 r.
o pra cow ni kach urzę dów pań stwo wych,13

usta wie z 21 sierp nia 1997 r. o ogra ni cze niu
pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej przez
oso by peł nią ce funk cje pu blicz ne.14 Sze reg
re gu la cji do ty czą cych okre ślo nych grup pra -
cow ni ków urzę dów za war tych jest w usta -
wach szcze gó ło wych oraz w prag ma ty kach
słu żbo wych po szcze gól nych urzę dów.15

Po ziom etycz ny in sty tu cji pu blicz nej jest
wy pad ko wą wie lu czyn ni ków za rów no ze -
wnętrz nych, jak i we wnętrz nych. Za li cza
się do nich mię dzy in ny mi po ziom i ja kość
pra wa, ze staw oby cza jów ak cep to wa nych
w spo łe czeń stwie, mi sję urzę du, po li ty kę we -
wnętrz ną, kul tu rę urzęd ni ków i po ziom mo -
ral ny pra cow ni ków.16

Pra wo wy zna cza ob szar do pusz czal ne go
za cho wa nia nie tyl ko oby wa te lom, ale przede
wszyst kim za trud nio nym w nim urzęd ni kom.
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Roz wa ża nia

Ide ali sta
i spo łecz nik Ma rian Li wo
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

00.00.47 Ob wiesz cze nie Pre ze sa Pol skie -
go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go z dnia 13 lip -
ca 2009 r. w spra wie wy ka zu norm zhar mo -
ni zo wa nych // Mo ni tor Pol ski. – 2009, nr 47,
poz. 698.

00.00.02 Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów z dnia 24 lip ca 2009 r. w spra wie wy -
so ko ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra -
cę // Mo ni tor Pol ski. – 2009, nr 48, poz. 709.

06.00.54 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo -
dar ki z dnia 23 lip ca 2009 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy pro ce -
sach gal wa no tech nicz nych // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 126, poz. 1043.

00.00.01 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 10 lip ca 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie za kre -
su pro wa dze nia przez pra co daw ców do ku -
men ta cji w spra wach zwią za nych ze sto sun -
kiem pra cy oraz spo so bu pro wa dze nia akt
oso bo wych pra cow ni ka // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 115, poz. 971.

15.01.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 16 lip -
ca 2009 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie uzgad nia nia pro jek tu bu dow la ne -
go pod wzglę dem ochro ny prze ciw po ża ro wej
// Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 119, poz. 998.

26.01.21 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 24 lip -
ca 2009 r. w spra wie prze ciw po ża ro we go za -
opa trze nia w wo dę oraz dróg po ża ro wych //
Dzien nik Ustaw. – 124, poz. 1030.

00.00.00 Usta wa z dnia 7 ma ja 2009 r.
o zmia nie usta wy – Ko deks pra cy // Dzien -
nik Ustaw. – 2009, nr 115, poz. 958.

00.00.00 Usta wa z dnia 1 lip ca 2009 r. o ła -
go dze niu skut ków kry zy su eko no micz ne go
dla pra cow ni ków i przed się bior ców // Dzien -
nik Ustaw. – 2009, nr 125, poz. 1035.

00.00.00 Usta wa z dnia 16 lip ca 2009 r.
o zmia nie usta wy o wy ko ny wa niu dzia łal no -
ści go spo dar czej w za kre sie wy twa rza nia i ob -
ro tu ma te ria ła mi wy bu cho wy mi, bro nią,
amu ni cją oraz wy ro ba mi i tech no lo gią o prze -
zna cze niu woj sko wym lub po li cyj nym oraz
usta wy o ma te ria łach wy bu cho wych prze zna -

czo nych do użyt ku cy wil ne go // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 125, poz. 1036.

00.00.00 Usta wa z dnia 17 lip ca 2009 r.
o prak ty kach ab sol wenc kich // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 127, poz. 1052.

26.00.00 Za rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów nr 50 z dnia 13 lip ca 2009 r. w spra -
wie nada nia sta tu tu Mi ni ster stwu Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej // Mo ni tor Pol ski.
– 2009, nr 46, poz. 681.

WY DAW NIC TWA

00.00.14 Do bór środ ków ochro ny in dy wi -
du al nej / pod red. Ka ta rzy ny Maj chrzyc kiej,
Ada ma Po ści ka. – War sza wa: CIOP -PIB, 2007.
– 370 s.

Omó wio no praw ne pod sta wy sto so wa -
nia i wpro wa dza nia do ob ro tu środ ków
ochro ny in dy wi du al nej. Przed sta wio no za sa -
dy iden ty fi ka cji za gro żeń i sza co wa nia ry zy -
ka za wo do we go w kon tek ście do bo ru ochron
oraz za sto so wa nie zna ków bez pie czeń stwa
na sta no wi skach pra cy. Za pre zen to wa no
środ ki ochro ny in dy wi du al nej od po wied nie
na sta no wi skach pra cy, na któ rych wy stę pu -
ją czyn ni ki che micz ne, bio lo gicz ne, me cha -
nicz ne, ter micz ne i at mos fe rycz ne, ha łas,
drga nia me cha nicz ne, pro mie nio wa nie
optycz ne i rent ge now skie, po le elek tro ma -
gne tycz ne o za kre sie 0-300 GHz, prąd elek -
trycz ny, za gro że nia wy bu chem.

00.00.00 Orzecz nic two Są du Naj wy ższe go
do ty czą ce pra wa pra cy: wy bór. – T. 2. – War -
sza wa: Wy daw. „Bibl. Prac.”, 2009. – 312 s. (Bi -
blio tecz ka Pra cow ni cza: Po rad nik; 218).

W pu bli ka cji za miesz czo no wy ro ki Są du
Naj wy ższe go do ty czą ce od szko do wa nia,
za pła ty, od pra wy, za dość uczy nie nia i zo bo -
wią zań oraz rosz czeń zwią za nych z wy po wie -
dze niem umo wy o pra cę.

00.00.41 Pa to lo gie w śro do wi sku pra cy:
za po bie ga nie i le cze nie / Sta ni sław Ko zak.
– War sza wa: Di fin, 2009. – 304 s.

W opra co wa niu przed sta wio no isto tę,
przy czy ny i me cha ni zmy psy cho spo łecz ne po -
wsta wa nia zja wisk pa to lo gicz nych oraz ich
skut ki dla osób ni mi do tknię tych, ich ro dzin
i za kła dów pra cy. Omó wio no m.in. ta kie pa -
to lo gie, jak: mob bing, anal fa be tyzm emo cjo -
nal ny, za cho wa nia nie aser tyw ne (agre sja, ule -
głość i ma ni pu lo wa nie ludź mi).

00.00.42 Szko le nie, oce na oraz wy na gra -
dza nie pra cow ni ków w fir mie / Ja nusz An -

drzej czak. – War sza wa: Wy daw. „Bibl.
Prac.”, 2009. – 112 s. (Bi blio tecz ka Pra cow -
ni cza: Po rad nik; 220).

Po rad nik za wie ra prze gląd głów nych funk -
cji za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi oraz me -
tod i na rzę dzi ich re ali za cji. Za pre zen to wa -
no w nim ta kie funk cje za rzą dza nia za so ba -
mi ludz ki mi, jak: szko le nie, oce nia nie, wy na -
gra dza nie.

AR TY KU ŁY Z CZA SO PISM

00.00.27 Ana li za nie szczę śli wych wy pad -
ków i nie bez piecz nych uszko dzeń urzą dzeń
tech nicz nych za rok 2008 // Do zór Tech nicz -
ny. – 2009, nr 4, s. 73-86

Przed sta wio no szcze gó ło wą ana li zę nie -
szczę śli wych wy pad ków i nie bez piecz nych
uszko dzeń urzą dzeń tech nicz nych
za rok 2008, ob ję tych do zo rem tech nicz nym
peł nym i ogra ni czo nym. W od nie sie niu
do urzą dzeń ob ję tych do zo rem tech nicz nym
uprosz czo nym oraz nie ob ję tych do zo rem
tech nicz nym, opra co wa nie za wie ra ana li zę
tyl ko tych wy pad ków i uszko dzeń, któ re zgło -
szo no do or ga nów do zo ru tech nicz ne go.

00.00.16 Cho ro by za wo do we stwier dzo ne
w Pol sce w 2008 r. / Ur szu la Wil czyń ska,
Neo ni la Szesze nia -Dą brow ska, Wie sław
Szym czak // Me dy cy na Pra cy. – 2009, nr 3,
s. 167-178.

Przed sta wio no da ne o cho ro bach za wo do -
wych stwier dzo nych w 2008 r. i zgło szo nych
przez sta cje sa ni tar no -epi de mio lo gicz ne
do Cen tral ne go Re je stru Cho rób Za wo do -
wych, pro wa dzo ne go w In sty tu cie Me dy cy -
ny Pra cy w Ło dzi.

00.00.20 Naj wy ższe do pusz czal ne stę że -
nie wie lo pier ście nio wych wę glo wo do rów
aro ma tycz nych (WWA): obec ny stan praw ny
i pro po zy cje zmian / Sła wo mir Brzeź nic ki,
Ma rze na Bon cza row ska, Jan P. Gro miec //
Me dy cy na Pra cy. – 2009, nr 3, s. 179-185.

Opi sa no ba da nia, któ rych ce lem by ło ze -
bra nie da nych do ty czą cych stę żeń 11 WWA
w śro do wi sku pra cy pod czas ró żnych pro ce -
sów prze my sło wych, a na stęp nie ich ana li za,
ma ją ca na ce lu wy ka za nie ist nie nia (lub
bra ku) ró żnic mię dzy war to ścia mi sum ilo -
czy nów stę żeń i współ czyn ni ków si ły dzia ła -
nia ra ko twór cze go związ ków wy mie nio nych
w roz po rzą dze niach Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej oraz Mi ni stra Zdro wia 

Opra co wa ła: Da nu ta Szot
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Jed na z in struk cji znaj do wa ła się obok sta no wi ska pra cy to ka -
rza na ścia nie, a dru ga w biu rze za kła du. W in struk cjach nie po -
da no ty pu to kar ki, któ rej do ty czą.

For mal nie tak, fak tycz nie nie

Pra co daw ca do ko nał oce ny ry zy ka za wo do we go wy stę pu ją ce -
go przy pra cach wy ko ny wa nych przy ob słu dze to ka rek. W kar -
tach oce ny ry zy ka z 15.07.2007 r. rów nież zi den ty fi ko wa no za -
gro że nie stwa rza ne przez dłu gie wał ki, wy sta ją ce po za ob rys ma -
szy ny i – ja ko śro dek pro fi lak tycz ny za bez pie cza ją cy przed wy -
żej wy mie nio nym za gro że niem – prze wi dzia no osło ny.

Ba da jąc oko licz no ści wy pad ku in spek tor pra cy usta lił, że ma -
szy na zo sta ła do pusz czo na do użyt ko wa nia bez na stę pu ją cych urzą -
dzeń ochron nych i po moc ni czych:

– urzą dze nia za bez pie cza ją ce go, unie mo żli wia ją ce go do stęp
pra cow ni ka do stre fy nie bez piecz nej uchwy tu to kar ki w cza sie
pra cy ob ra biar ki (wy klu cze nie włą cze nia na pę du wrze cio na
przy otwar tej osło nie uchwy tu lub pod nie sie nia osło ny w cza sie
pra cy ob ra biar ki);

– urzą dzeń ochron nych za po bie ga ją cych do stę po wi do stre fy nie -
bez piecz nej (ru chu ob ro to we go) czę ści wał ka wy sta ją ce go po za ze -
wnętrz ny ob rys kor pu su to kar ki w cza sie pra cy ma szy ny;

– pod trzym ki do pod par cia ob ra bia nych dłu gich ele men tów wy -
sta ją cych po za ob rys ma szy ny.

Nie pra wi dło wo ści te na ru sza ją po sta no wie nia za war te w Roz -
po rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar ki z 30 paź dzier ni ka 2002 r. w spra -
wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni ków pod -
czas pra cy.

To nie wszyst kie za gro że nia

W trak cie do cho dze nia po wy pad ko we go stwier dzo no rów nież,
że śred ni ca we wnętrz na otwo ru wrze cio na wy no si 56 mm, a brak
tu lei cen tru ją cej przy to cze niu wał ków o mniej szej śred ni cy mógł

po wo do wać je go bi cie – oś wał ka pod czas ob ro tu za ta cza ła sto -
żek. Pro mień bi cia jest tym więk szy, im więk sza jest ró żni ca po -
mię dzy śred ni cą we wnętrz ną wrze cio na a śred ni cą to czo ne go wał -
ka oraz im więk sza jest dłu gość wał ka wy sta ją ca po za ob rys to -
kar ki.

Pod czas to cze nia ob ra ca ją cy się przed miot w stre fie na rzę dzio -
wej ob rób ki stwa rza za gro że nie po chwy ce nia czę ści odzie ży ope -
ra to ra ma szy ny. Aby wy eli mi no wać po wy ższe za gro że nie, zgod -
nie z prze pi sa mi bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz wy ma ga -
nia mi okre ślo ny mi w do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej to kar -
ki, ope ra tor po wi nien być wy po sa żo ny w odzież za bez pie cza ją -
cą przed wplą ta niem się w czę ści ru cho me. Pra co daw ca za kła -
du na pra wy ma szyn rol ni czych po wy ższe go obo wiąz ku nie do peł -
nił. Po szko do wa ny pra cow nik był ubra ny w spodnie ty pu „ogrod -
nicz ki”, ko szu lę fla ne lo wą oraz blu zę z po la ru. Ja ko odzie ży ro -
bo czej wierzch niej uży wał wła sne go swe tra. Spo sób i ro dzaj ubra -

nia po szko do wa ne go miał więc istot ny wpływ na za ist nie nie wy -
pad ku. Naj praw do po dob niej bo wiem wi ru ją cy wa łek wy sta ją cy
po za ob rys ma szy ny po chwy cił blu zę z po la ru i po chwy cił le wą
rę kę, po wo du jąc jej urwa nie.

In spek to rzy pra cy oraz ze spół po wy pad ko wy nie usta li li, w ja -
ki spo sób i dla cze go po szko do wa ny zbli żył rę kę w stro nę nie osło -
nię te go wi ru ją ce go wał ka po za ob ry sem ma szy ny. W zło żo nym
po wy pad ku wy ja śnie niu Ka zi mierz Ch. stwier dził je dy nie, że nie
pa mię ta prze bie gu zda rze nia, a ta kże czyn no ści, ja kie wy ko ny -
wał bez po śred nio przed nim.

Pra co daw ca od po wie

Pro ku ra tu ra re jo no wa, któ ra rów nież ba da ła wy pa dek, prze -
sła ła do in spek to ra pra cy in for ma cję, iż w sto sun ku do pra co daw -
cy zo sta ło wsz czę te śledz two o prze stęp stwo z art. 220 § 1 k. k.
(kto, bę dąc od po wie dzial ny za bez pie czeń stwo i hi gie nę pra cy,
nie do peł nia wy ni ka ją ce go stąd obo wiąz ku i przez to na ra ża pra -
cow ni ka na bez po śred nie nie bez pie czeń stwo utra ty ży cia al bo cię -
żkie go uszczerb ku na zdro wiu, pod le ga ka rze po zba wie nia wol -
no ści do lat 3) w związ ku z art. 156 § 1 pkt 2 k. k. (kto po wo du -
je cię żki uszczer bek na zdro wiu w po sta ci: 1) po zba wie nia czło -
wie ka wzro ku, słu chu, mo wy, zdol no ści pło dze nia, 2) in ne go cię -
żkie go ka lec twa, cię żkiej cho ro by nie ule czal nej lub dłu go trwa -
łej, cho ro by re al nie za gra ża ją cej ży ciu, trwa łej cho ro by psy chicz -
nej, cał ko wi tej lub znacz nej trwa łej nie zdol no ści do pra cy w za -
wo dzie lub trwa łe go, istot ne go ze szpe ce nia lub znie kształ ce nia
cia ła, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od ro ku do lat 10).

Piotr Flor czyk
OIP Bia ły stok, Od dział w Ło mży

Bez osło ny jak… bez rę ki
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Na te re nie dzia łal no ści OIP w Bia łym sto ku, w mar cu br., w za -
kła dzie na pra wy ma szyn rol ni czych do szło, do cię żkie go wy pad -
ku przy pra cy, w wy ni ku któ re go pra cow nik stra cił rę kę. Zda rze -
nie mia ło miej sce w ha li, gdzie wy ko ny wa ne są ope ra cje ob rób -
ki skra wa niem po przez to cze nie, któ re go wy ma ga re ge ne ra cja
nie któ rych czę ści ma szyn rol ni czych. Do dnia wy pad ku w za kła -
dzie użyt ko wa na by ła to kar ka ty pu TUD -50 wy pro du ko wa na
w 1970 r. Ka zi mierz Ch., wy ko nu jąc ope ra cję to cze nia jed ne go
z koń ców wał ka pod bie ra cza pra sy be lu ją cej, zo stał po chwy co -
ny przez ob ra bia ny wa łek wy sta ją cy po za ob rys ma szy ny.

Oko licz no ści wy pad ku

Ka zi mierz Ch. za trud nio ny na sta no wi sku to karz -me cha nik
otrzy mał od pra co daw cy po le ce nie wy ko na nia prze glą du tech nicz -
ne go i na pra wy wał ka pod bie ra cza pra sy be lu ją cej „We lgier
RP 200” pro duk cji nie miec kiej. By na pra wić ma szy nę na le ża ło
prze to czyć przy uży ciu to kar ki czop wał ka. Po nie waż to kar ka nie
by ła wy po sa żo na w pod trzym kę, więc, aby za pew nić sztyw ność
to czo ne go czo pu, po szko do wa ny za mo co wał wa łek w uchwy cie
to kar skim trój sz czę ko wym tak, że to czo na część wy sta wa -
ła 100 mm od stro ny uchwy tu i 950 mm przez wrze cien nik po -
za ob rys to kar ki. W bez po śred nim są siedz twie to kar ki, w od le -
gło ści ok. 40 cm usta wio ny był sta lo wy re gał, na któ rym znaj do -
wa ły się m.in. no że to kar skie i kły to kar skie. Gdy układ na pę do -

wy wrze cio na to kar ki był włą czo ny, Ka zi mierz Ch. zbli żył się naj -
praw do po dob niej le wą stro ną do ob ra ca ją ce go się wał ka wy sta -
ją ce go po za ob rys ma szy ny. W tym mo men cie odzież ro bo cza,
w któ rą był ubra ny, zo sta ła po chwy co na przez ob ra ca ją cy się wa -
łek, w wy ni ku cze go pra cow nik zo stał skrę po wa ny i do szło
do urwa nia le wej rę ki po wy żej sta wu łok cio we go. W chwi li wy -
pad ku nie by ło bez po śred nie go świad ka zda rze nia.

Do pie ro, gdy przy pad ko wo do ha li wszedł pra co daw ca, zo ba -
czył po szko do wa ne go w nie na tu ral nej po zy cji. Na tych miast, wy -
łącz ni kiem awa ryj nym znaj du ją cym się przy wej ściu, wy łą czył za -
si la nie in sta la cji elek trycz nej w ca łej ha li, co spo wo do wa ło za trzy -

ma nie ma szy ny. Po szko do wa ny klę czał pod wał kiem, skrę po wa -
ny odzie żą owi nię tą na wa le. Był nie przy tom ny.

Z re kon struk cji wy da rzeń wy ni ka, że w mo men cie wy pad ku
ob ra bia ny przed miot zo stał za blo ko wa ny przez ubra nie po szko -
do wa ne go. Po nie waż to kar ka na dal pra co wa ła, ob ra ca ją cy się ele -
ment wy żło bił na po wierzch ni wał ka ka na ły wi docz ne na zdję ciu.

Z in struk cja mi, ale bez osłon

Jak usta lo no w trak cie do cho dze nia po wy pad ko we go, jed ną
z ope ra cji wy ko ny wa nych na to kar ce by ło to cze nie re ge ne ro wa -
nych czo pów w wał kach o dłu go ści oko ło 2 m. Wał ki sta no wi ły
czę ści na pra wia nych ma szyn rol ni czych, m.in. pras be lu ją cych.
Dłu gość wał ka po wo do wa ła, że na wet pod czas mo co wa nia wał -

ka w kle ko ni ka, od su nię te go mak sy mal nie od uchwy -
tu to kar skie go na ło żu to kar ki, koń ców ka wał ka wy -
sta wa ła przez otwór wrze cio na po za ob rys to kar ki.
Wg wy ja śnień po szko do wa ne go dłu gie ele men ty to -
czył on śred nio raz w mie sią cu. Pra co daw ca w czerw -
cu 2008 r. prze niósł to kar kę, przy któ rej wy da rzył
się wy pa dek, do no we go po miesz cze nia pra cy – ha -
li ob rób ki me cha nicz nej. Po za in sta lo wa niu ma szy -
ny na no wym sta no wi sku pra cy nie do ko nał jed nak
kon tro li w ce lu usta le nia, czy spo sób za in sta lo wa nia
ma szy ny za pew ni bez piecz ne użyt ko wa nie i czy speł -
nia ona wy ma ga nia okre ślo ne w prze pi sach bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz opra co wa nych u pra -
co daw cy in struk cjach bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy. Po mi mo że w za kła dzie nie by ło do ku men ta cji
tech nicz no -ru cho wej ma szy ny, któ rą pra co daw ca uzy -

skał do pie ro po za ist nie niu wy pad ku, to opra co wa no dwie in struk -
cje bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy do ty czą ce ob słu gi to kar ki. Na -
ka zy wa ły one wy po sa że nie ma szy ny w osło ny to czo nych ele men -
tów wy sta ją cych po za ob rys to kar ki. Jed nak nie za wie ra ły, ze wzglę -
du na brak do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej, in for ma cji do ty -
czą cych m.in. pa ra me trów tech nicz nych ma szy ny, pa ra me trów
pra cy przy wy ko ny wa niu po szcze gól nych ope ra cji, m.in. to cze -
nia, gwin to wa nia itp. W związ ku z tym po szko do wa ny ob słu gi wał
to kar kę na pod sta wie do świad cze nia za wo do we go.

Dokończenie na stronie 30.
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