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Wiadomości nie tylko z kraju

Se nac ka ko mi sja o sta nie bhp
w pań stwie

Propozycje senatora 
Jana Rulewskiego

Wrę czo no na gro dy 
im. Ha li ny Kra hel skiej

Pol sko–ir landz kie roz mo wy
o rol nic twie

Nad zór pań stwa nad bhp

Świa dec two pra cy 
– nic trud ne go, a jed nak
Nie pra wi dło wo ści po ja wia ją się
przy wpi sy wa niu w ust. 1 świa dec -
twa pra cy, wy mia ru cza su pra cy
i okre su za trud nie nia pra cow ni ka.
W sy tu acji, gdy w okre sie za trud -
nie nia zmie niał się wy miar cza su
pra cy pra cow ni ka, pra co daw cy
nie kie dy nie wpi su ją czę ści da -
nych do ty czą cych te go za gad nie -
nia. Dzie je się tak zwłasz cza
w sy tu acji, gdy w okre sie za trud -
nie nia wie lo krot nie zmie niał się wy -
miar cza su pra cy pra cow ni ka. 
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Kratownica, stanowiąca część
konstrukcji zadaszenia, o ciężarze
sześciu konstrukcji mostu na Wiśle
w Płocku zawisła nad stadionem
Lecha w Poznaniu. Pierwszy raz w
historii Polski na wysokość 30
metrów został podniesiony element
ważący 1400 ton. Ca łe to przed się -
wzię cie, jak i bu do wa wszyst kich
sta dio nów na EU RO 2012, jest ob ję -
ta nad zo rem i kon tro lą Pań stwo wej
In spek cji Pra cy. 

Ha łas pod kon tro lą

Szara strefa

Farma 2009

Prezenter w szelkach

Pod inspektorską lupą

Na uko wy wy miar ochro ny pra cy
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18 Ha łas pod kon tro lą
Pra co daw cy za trud nia li pra cow ni ków w go dzi nach
nad licz bo wych na sta no wi skach, na któ rych wy stę -
po wa ło prze kro cze nie war to ści NDN ha ła su lub
drgań me cha nicz nych. Tłu ma czy li się bra kiem do sta -
tecz nej licz by pra cow ni ków chęt nych do pra cy. Nie -
kie dy by li jed nak zdzi wie ni, że prze pis za bra nia im
za trud nia nia w nad go dzi nach pra cow ni ków wy ko nu -
ją cych pra ce w wa run kach prze kro cze nia NDN.
Na ten pro blem in spek to rzy pra cy win ni zwra cać
uwa gę pod czas ru ty no wych kon tro li.

Okładka:
fot. Jacek Strzyżewski

311/2009 IP

– Od 2006 r. wy stę pu je nie po ko ją ca ten -
den cja wzro stu licz by po szko do wa nych w wy -
pad kach przy pra cy w bu dow nic twie. Wią że
się ona za pew ne ze wzro stem licz by in we sty -
cji bu dow la nych i zwięk szo nym za trud nie -
niem. War to jed nak za uwa żyć, że w I pół ro -
czu br. za no to wa no spa dek o 20,4 proc. ogól -
nej licz by po szko do wa nych w sto sun ku
do ana lo gicz ne go okre su ro ku po przed nie -
go. Za wcze śnie, by mó wić o od wró ce niu nie -
po ko ją cej ten den cji, ale trze ba to od no to wać
– stwier dził dr Ma rian Li wo.

Pod kre ślił, że kon se kwen cją du żej ro ta -
cji pra cow ni ków jest licz ba wy pad ków
z udzia łem osób o sta żu pra cy nie prze kra -
cza ją cym 1 ro ku. W ostat nich la tach po szko -
do wa ni o ta kim sta żu sta no wi li oko ło po ło -
wy wszyst kich po szko do wa nych w wy pad -
kach w bu dow nic twie.

Za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy po -
in for mo wał, że od stycz nia do koń ca sierp -
nia br. in spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li pra -
wie 4 tys. kon tro li na po nad 2 tys. bu dów. By -
ły to kon tro le prze strze ga nia prze pi sów
bhp na pla cach bu do wy oraz przy bu do wie

i re mon cie dróg i au to strad, w tym mo stów
i wia duk tów. 

Naj wię cej stwier dzo nych istot nych nie pra -
wi dło wo ści to wa rzy szy ło pra com na wy so ko -
ści. Brak za bez pie czeń sta no wisk pra cy
na wy so ko ści i otwo rów tech no lo gicz nych,
nie za bez pie cze nie dojść i przejść, kla tek scho -
do wych na pla cach bu do wy in spek to rzy pra -
cy na po ty ka li na gmin nie. Po wa żnym pro ble -
mem był rów nież brak wy gro dze nia i ozna -
ko wa nia stref nie bez piecz nych przy wy ko ny -
wa niu prac na wy so ko ści, gdy sto so wa ny był
sprzęt do trans por tu pio no we go oraz pro wa -
dzo ne by ły pra ce ziem ne. Po nad 5 ty się cy
pra cow ni ków nie by ło wy po sa żo nych lub nie -
sto so wa ło wy ma ga nych środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej, w tym przede wszyst kim ochro -
ny gło wy i środ ków chro nią cych przed upad -
kiem z wy so ko ści.

W ce lu usu nię cia nie pra wi dło wo ści in spek -
to rzy pra cy wy da li bli sko 30 tys. de cy zji, z któ -
rych 2,5 tys. do ty czy ło wstrzy ma nia prac ze
wzglę du na bez po śred nie za gro że nie zdro wia
i ży cia pra cow ni ków. Na ło ży li 1,8 tys. man -
da tów kar nych na łącz ną su mę po nad 2 mln

zł. Skie ro wa li po nad to 142 wnio ski o uka ra -
nie do są dów grodz kich i 10 za wia do mień
o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa
do pro ku ra tu ry.

W pod mio tach pro wa dzą cych dzia łal ność
bu dow la ną in spek to rzy pra cy prze pro wa dzi -
li ta kże po nad 2,3 tys. kon tro li le gal no ści za -
trud nie nia. Skon tro lo wa no le gal ność za -
trud nie nia 16,5 tys. osób, w tym 864 cu dzo -
ziem ców. 

Kon tro le te wy ka za ły sto so wa nie przez
pra co daw ców i przed się bior ców wie lu prak -
tyk ma ją cych na ce lu obej ście prze pi sów pra -
wa. Po le ga ły one w szcze gól no ści na: za wie -
ra niu umów cy wil no praw nych, po słu gi wa niu
się nie for mal ny mi „okre sa mi prób ny mi”,
za wie ra niu umów „na wszel ki wy pa dek”
(np. kon tro li PIP), pod pi sy wa niu umów bez
da ty, nie zgło sze niu do ubez pie cze nia spo łecz -
ne go pra cow ni ków pro wa dzą cych dzia łal -
ność go spo dar czą. 8 proc. ogó łu ob co kra jow -
ców pod da nych kon tro li na pol skich bu do -
wach wy ko ny wa ło pra cę nie le gal nie.

Dr Ma rian Li wo omó wił rów nież pro gra -
my in for ma cyj no -pro mo cyj ne i kam pa nie pre -
wen cyj ne PIP skie ro wa ne do przed się bior -
ców bu dow la nych za in te re so wa nych po pra -
wą sta nu bhp w swo ich fir mach. Za ak cen to -
wał ta kże co raz więk sze zna cze nie ar gu men -
tów eko no micz nych w mo ty wo wa niu pra co -
daw ców bu dow la nych do po dej mo wa nia
efek tyw nych dzia łań na rzecz bez piecz nych
wa run ków pra cy. W wy ni ku nie pra wi dło wo -
ści stwier dza nych w cza sie kon tro li in spek -
to rzy PIP co raz czę ściej bo wiem kie ru ją wnio -
ski do jed no stek or ga ni za cyj nych Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych w ce lu pod wy ższe -
nia skład ki wy pad ko wej o 100 proc.

W dys ku sji człon ko wie Ra dy Ochro ny
Pra cy zwró ci li m.in. uwa gę na po trze bę
lep sze go szko le nia pra cow ni ków po dej mu ją -
cych pra cę w bu dow nic twie, któ rzy – z po -
wo du bra ku do sta tecz nej wie dzy nt. za gro -
żeń – naj czę ściej ule ga ją wy pad kom. 

Dokończenie na stronie 6.

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

O dzia ła niach in spek cji pra cy
w bu dow nic twie

Bu dow nic two – to jed na z naj więk szych i naj bar dziej nie bez piecz nych pod wzglę dem za gro że -
nia wy pad ka mi sek cji go spo dar ki. Sta no wi przed miot szcze gól nej tro ski Pań stwo wej In spek cji
Pra cy i ob ję te jest jej sta łym nad zo rem. O efek tach dzia łań kon tro l nych i pre wen cyj nych PIP
w bra nży bu dow la nej po in for mo wał Ra dę Ochro ny Pra cy na jej po sie dze niu 20 paź dzier ni ka br.
w Sej mie dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy.



War sza wa Ka żde nie wy pła ce nie wy na gro dze nia, ka żde opóź nie -
nie wy pła ty wy na gro dze nia to wy kro cze nie prze ciw ko pra wom pra cow -
ni ka – mó wił głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc na kon fe -
ren cji pra so wej zor ga ni zo wa nej w sie dzi bie GIP 9 paź dzier ni ka. Jej te -
ma tem by ły wy ni ki kon tro li w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów do -
ty czą cych wy pła ty wy na gro dzeń w trzech ostat nich kwar ta łach. Z po -
rów na nia da nych za trzy pierw sze kwar ta ły bie żą ce go i ubie głe go ro -

ku wy ni ka, że wzro sła licz ba pra cow ni ków, któ rym pra co daw cy nie wy -
pła ci li wy na gro dze nia za pra cę. Wzro sła też licz ba pra co daw ców, u któ -
rych in spek to rzy pra cy ujaw ni li ró żne go ro dza ju na ru sze nia prze pi sów
w sfe rze wy pła ty świad czeń przy słu gu ją cych za pra cę. Ele men tem opty -
mi stycz nym – co pod kre ślił szef in spek cji pra cy – jest fakt, że nie zwięk -
sza się licz ba pra co daw ców, któ rzy z peł ną pre me dy ta cją, wy ko rzy stu -
jąc sy tu ację kry zy so wą, nie wy pła ca ją pra cow ni kom wy na gro dzeń. W spo -
tka niu z dzien ni ka rza mi uczest ni czy li ta kże za stęp cy głów ne go in spek -
to ra pra cy An na Tom czyk i dr Ma rian Li wo.

War sza wa W po łu dnie 7 paź dzier ni ka na 976 dni przed me czem
otwar cia pił kar skich mi strzostw Eu ro py 2012 i do kład nie rok po roz -
po czę ciu prac roz biór ko wych by łe go Sta dio nu Dzie się cio le cia wmu ro -
wa ny zo stał akt erek cyj ny pod bu do wę Sta dio nu Na ro do we go w War -
sza wie. Eku me nicz nej uro czy sto ści po świę ce nia ak tu prze wod ni czył
pry mas Pol ski kar dy nał Jó zef Glemp. Treść ak tu erek cyj ne go, któ -
ry za wie rał krót ką hi sto rię Sta dio nu Dzie się cio le cia i naj wa żniej sze
fak ty z okre su je go obec nej bu do wy, prze czy tał Krzysz tof Kol ber ger.
Pod do ku men tem pod pi sy zło ży li m. in.: pry mas Jó zef Glemp, wi ce -
mi ni ster spor tu i tu ry sty ki Adam Giersz, pre zes PZPN Grze gorz La -
to. Akt erek cyj ny umiesz czo ny zo stał w me ta lo wej tu bie, tra fił na stęp -
nie do spe cjal nej, prze źro czy stej skrzy ni wraz z sym bo licz nym ka mie -
niem wę giel nym – frag men tem z ka mien nej kon struk cji Sta dio nu Dzie -
się cio le cia. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa li na uro czy sto -
ści dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy i Wal de mar
Spól nic ki, ko or dy na tor in we sty cji EU RO 2012 w PIP.

Bad Sa arow Kon fe ren cja pod ha słem „Ak tu al ne Tren dy. Per spek -
ty wy po otwar ciu ryn ku pra cy w ro ku 2011” ob ra do wa ła 1 i 2 paź dzier -
ni ka w nie miec kim Bad Sa arow. Zor ga ni zo wa ła ją Pol ska Izba Go spo -
dar cza w Niem czech we współ pra cy ze Sto wa rzy sze niem Pol skich Przed -

się biorstw Bu dow la nych. Pa tro nat ob ję ła Kra jo wa Izba Go spo dar cza
w War sza wie. Ce lem wy da rze nia by ło stwo rze nie oka zji do dys ku sji
nad ak tu al ny mi pro ble ma mi zwią za ny mi z eks por tem usług oraz pol -
ski mi in we sty cja mi w Niem czech. Po ru szo no pro ble ma ty kę le gal no -
ści za trud nie nia, kon tro li prze strze ga nia pra wa przez przed się bior ców,
obo wiąz ki (w tym w za kre sie pra wa pra cy) cią żą ce na pol skich
przed się bior cach wy ni ka ją ce z nie miec kich prze pi sów. Pań stwo wą In -
spek cję Pra cy re pre zen to wa ła Be ata Kra jew ska, głów ny spe cja li sta
w De par ta men cie Le gal no ści Za trud nie nia GIP.

War sza wa Z ofi cjal ną wi zy tą 13 i 14 paź dzier ni ka prze by wa ła
w Głów nym In spek to ra cie Pra cy de le ga cja Pań stwo we go Urzę du In -
spek cji Pra cy Re pu bli ki Cze skiej (SÚIP) na cze le z in spek to rem ge -
ne ral nym urzę du Ru dol fem Hah nem. Wi zy ta by ła oka zją do wy mia -
ny in for ma cji na te mat funk cjo no wa nia pol skiej i cze skiej in spek cji pra -
cy, bli ższe go po zna nia obu part ner skich urzę dów, okre śle nia per spek -
tyw wza jem nej współ pra cy. In spek to ro wi ge ne ral ne mu SÚIP to wa rzy -
szy li dy rek to rzy de par ta men tów w Pań stwo wym Urzę dzie In spek cji
Pra cy. Cze scy go ście, przy wi ta ni przez za stęp ców głów ne go in spek -
to ra pra cy An nę Tom czyk i dr. Ma ria na Li wo, zo sta li ob szer nie po -
in for mo wa ni o za da niach i upraw nie niach Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, ró żno rod nych aspek tach jej dzia łal no ści. Uzy ska li rów nież od po -
wie dzi na wie le szcze gó ło wych py tań do ty czą cych funk cjo no wa nia jed -
no stek or ga ni za cyj nych PIP oraz GIP, a ta kże od no szą cych się do co -
dzien nej prak ty ki in spek to rów pra cy. Obie stro ny za de kla ro wa ły
chęć za cie śnia nia współ pra cy. Z oka zji przy pa da ją ce go w bie żą cym ro -
ku ju bi le uszu 90. le cia pol skiej in spek cji pra cy An na Tom czyk wrę czy -
ła Ru dol fo wi Hah no wi pa miąt ko wy me dal.

Luk sem burg W ostat nim dniu wrze śnia ob ra do wa ła gru pa ro -
bo cza Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC) ds. Stra te gii Wspól -
no to wej na la ta 2007 – 2012. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen -
to wa ła Ewa Do śla, spe cja li sta w Ga bi ne cie Głów ne go In spek to ra Pra -
cy. Spo tka nie po świę co ne by ło omó wie niu wy peł nia nia re zo lu cji
SLIC nt. prio ry te tów dzia łań ko mi te tu w za kre sie zdro wia i bez pie czeń -
stwa za wo do we go do sto so wa nych do no wej stra te gii UE. Mó wio no m.in.
o re ali zo wa nych na ogól no eu ro pej skim szcze blu kam pa niach in for ma -
cyj no -kon tro l nych. Wska zu jąc na suk ces ko or dy no wa nej przez PIP Eu -
ro pej skiej Kam pa nii w za kre sie Ręcz ne go Prze miesz cza nia Cię ża rów,
pod kre ślo no du żą sku tecz ność te go ro dza ju ini cja tyw pre wen cyj nych.
Przed sta wi ciel Ko mi sji Eu ro pej skiej wy so ko oce nił za an ga żo wa nia w ko -
or dy na cję kam pa nii pol skie go ze spo łu pro jek to we go.

War sza wa Z udzia łem przed sta wi cie li: pre zy den ta RP, rzą du i par -
la men tu 9 paź dzier ni ka w Cen trum Kon fe ren cyj nym Woj ska Pol skie -
go w War sza wie od by ły się cen tral ne uro czy sto ści z oka zji „Dnia Bu -

dow la nych”. Zor ga ni zo wał je Zwią zek Za wo do wy „Bu dow la ni” wraz z or -
ga ni za cja mi sa mo rzą do wy mi bu dow nic twa, związ ka mi pra co daw ców
i pla ców ka mi na uko wy mi. List do bu dow la nych z oka zji ich świę ta wy -
sto so wał szef Pań stwo wej In spek cji Pra cy Ta de usz Jan Za jąc.
Z tre ścią pi sma za po zna ła uczest ni ków uro czy sto ści An na Tom czyk,
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy. Szef PIP ży czył w nim wszyst -
kim przed sta wi cie lom sek to ra bu dow nic twa dy na micz ne go roz wo ju bra -
nży, po łą czo ne go z ro sną cym po zio mem bez pie czeń stwa pra cy i co -
raz więk szą licz bą no wo cze snych miesz kań, dróg i au to strad prze ka -
zy wa nych spo łe czeń stwu. List z oko licz no ścio wy mi ży cze nia mi i gra -
tu la cja mi od Le cha Ka czyń skie go od czy ta ła pod se kre tarz sta nu
w Kan ce la rii Pre zy den ta Bo że na Bo rys -Szo pa. Ży cze nia bu dow la -
nym z oka zji ich świę ta zło żył ta kże przed sta wi ciel pol skie go par la men -
tu po seł Ja nusz Pie cho ciń ski. Od zna ką Ho no ro wą za Za słu gi dla
Ochro ny Pra cy ude ko ro wa ni zo sta li: Sta ni sław Owcza rzak, elek tro -
mon ter w Gru pie Pre fa bet S. A., Od dział w Re dzie oraz Sła wo mir
Szcze pa nik, wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Za kła do wej NSZZ „So li dar -
ność” w Po li me xie - Mo sto sta lu S. A w Sie dl cach. Ak tu de ko ra cji do -
ko na ła An na Tom czyk.

An ka ra W sto li cy Tur cji 29 i 30
wrze śnia mia ło miej sce se mi na -
rium na te mat prak tycz nych roz wią -
zań do ty czą cych nad zo ru ryn ku
środ ków ochro ny in dy wi du al nej.
Zor ga ni zo wa ne zo sta ło przez Ta iex
(Biu ro Wy mia ny In for ma cji – Po -
moc Tech nicz ną Ko mi sji Eu ro pej skiej). Ce lem spo tka nia by ła przede
wszyst kim wy mia na do świad czeń wni ka ją cych z ró żnych sys te mów wdra -
ża nia do pra wo daw stwa kra jo we go dy rek ty wy 89/686/EWG oraz od -
mien nych za sad or ga ni zo wa nia sys te mu nad zo ru ryn ku. Przed sta wi -
cie le Bel gii, Por tu ga lii, Tur cji i Pol ski w swo ich re fe ra tach za pre zen -
to wa li do bre prak ty ki sto so wa ne w nad zo rze ryn ku środ ków ochro ny
in dy wi du al nej, przed sta wi li oce nę sku tecz no ści dzia ła nia sto so wa nych
środ ków praw nych oraz prak tycz ne aspek ty pra cy in spek to rów nad -
zo ru ryn ku. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wał Ja ro sław Ny -
zio, star szy in spek tor pra cy OIP w Po zna niu.

Po znań Na te re nie bu do wy sta dio nu miej skie go w Po zna niu 22
paź dzier ni ka od by ła się na ra da ko or dy na to rów ds. EU RO 2012.
Uczest ni czy li w niej ko or dy na to rzy z War sza wy, Wro cła wia, Po zna nia,
i Kra ko wa. Nad in spek tor pra cy Krzysz tof Du da przed sta wił wpro -
wa dzo ne przez ge ne ral ne go wy ko naw cę w uzgod nie niu z in spek to rem
PIP „do bre prak ty ki”, czy li roz wią za nia or ga ni za cyj ne i tech nicz ne wpły -
wa ją ce na po pra wę bez pie czeń stwa pra cy na bu do wie. Ko or dy na to rzy
ds. EU RO dzie li li się wnio ska mi i do świad cze nia mi z nad zo ro wa nych
pla ców bu do wy. Z du żym za in te re so wa niem wi zy to wa li plac bu do wy,
in te re su jąc się w szcze gól no ści ope ra cją pod nie sie nia na wy so -
kość 30 me trów kra tow ni cy sta no wią cej kon struk cję da chu sta dio nu.

War sza wa W sie dzi bie Związ ku Rze mio sła Pol skie go w War sza -
wie 28 paź dzier ni ka od by ła się uro czy sta ga la wrę cze nia sta tu etek Zło -
te go i Pla ty no we go Lau ru wio dą cym fir mom rze mieśl ni czym i ku piec -
kim. Gra tu la cje i ży cze nia od sze fa Pań stwo wej In spek cji Pra cy Ta de -
usza Ja na Za ją ca prze ka za ła lau re atom Iwo na Hic kie wicz, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra pra cy. Przy zna na po raz trzy na sty na gro da jest
pre sti żo wym wy ró żnie niem dla naj lep szych pol skich firm, po tra fią cych
po łą czyć wie lo wie ko we tra dy cje z no wo cze sno ścią. W tym ro ku sta -
tu et ki Pla ty no we go Lau ru przy zna no 8 fir mom, Zło te Lau ry zaś tra -
fi ły do rąk 22 przed się bior ców. Głów ny in spek tor pra cy ży czył na gro -

dzo nym wie lu suk ce sów za wo do wych, sa tys fak cji z two rze nia bez piecz -
nych miejsc pra cy, kon ty nu acji i twór cze go roz wi ja nia wie lo set let nich
tra dy cji pol skie go rze mio sła.

Bia ły stok List in ten cyj ny przy zna wa nia Ho no ro we go Cer ty fi ka -
tu Bez pie czeń stwa „Szko ła Bez piecz na i Przy ja zna Uczniom” pod pi -
sa no 16 paź dzier ni ka w sa li Pod la skie go Urzę du Wo je wódz kie go w Bia -
łym sto ku. Jest to pro gram pro fi lak tycz ny, ma ją cy na ce lu po pra wę bez -
pie czeń stwa w szko łach oraz wy ró żnia nie szkół po dej mu ją cych szcze -
gól ne dzia ła nia na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa uczniów. Pod pi sy
pod li stem in ten cyj nym zło ży li: wo je wo da pod la ski, ko men dan ci wo -
je wódz cy po li cji i stra ży po żar nej, ku ra tor oświa ty, pań stwo wy wo je -
wódz ki in spek tor sa ni tar ny i okrę go wy in spek tor pra cy w Bia łym sto -
ku Da riusz Siw czyń ski. 

War sza wa Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej Sej mu RP
na po sie dze niu 22 paź dzier ni ka za po zna ła się z in for ma cją głów ne go
in spek to ra pra cy do ty czą cą sku tecz no ści re ali za cji funk cji kon tro l nych
Pań stwo wej In spek cji Pra cy w aspek cie obo wią zu ją cych prze pi sów praw -
nych. Głów ny in spek tor pod kre ślił m. in., że pra co daw cy ska rżą się
zwłasz cza na trud no ści in ter pre ta cyj ne wy ni ka ją ce z bra ku zde fi nio -
wa nia po jęć, a ta kże na ró żne re gu la cje do ty czą ce tych sa mych lub po -
dob nych za gad nień. W opi nii ko mi sji, ist nie je ko niecz ność zmia ny prze -
pi sów, któ re po wo du ją ko li zję pra wa i je go nie spój ność in ter pre ta cyj -
ną, wpły wa ją cą na sku tecz ność re ali za cji funk cji kon tro l nej PIP. Ko -
mi sja za po zna ła się ta kże z in for ma cją głów ne go in spek to ra od no śnie
dzia łal no ści kon tro l nej PIP, zwią za nej z re ali za cją obo wiąz ków wy ni -
ka ją cych z usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud -
nia niu osób nie peł no spraw nych w 2008 r. Zda niem Ko mi sji ana li za wy -
ni ków kon tro li wska zu je m.in. na po trze bę dal sze go mo ni to ro wa nia
wa run ków pra cy osób nie peł no spraw nych. W po sie dze niu uczest ni czył
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo.

Wiadomości
nie tylko z kraju



Po sie dze nie, zwo ła ne z ini cja ty wy se -
na to ra Ja na Ru lew skie go, za stęp cy
prze wod ni czą ce go ko mi sji i za ra zem
człon ka Ra dy Ochro ny Pra cy, zgro ma dzi -
ło przed sta wi cie li rzą du, or ga nów nad zo -
ru i kon tro li wa run ków pra cy, pla có wek
na uko wych, cen tral związ ko wych i or ga -
ni za cji pra co daw ców, a ta kże sto wa rzy -
szeń i in nych pod mio tów dzia ła ją cych
w sfe rze ochro ny pra cy. Dys ku to wa no
nad zło żo ny mi przez se na to ra pro po zy cja -
mi zmian w funk cjo no wa niu śro do wi ska
pra cy w Pol sce, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem miej sca i ro li in spek cji pra cy.
(frag men ty przed sta wio ne go ma te ria łu
– stro na 7)

W opi nii po my sło daw cy pro jek tu, dzia -
ła nia pań stwa w dzie dzi nie kształ to wa nia
zdro we go i bez piecz ne go śro do wi ska
pra cy w na szym kra ju od lat nie przy no -
szą spo dzie wa nych skut ków. Ko niecz ne
są więc zmia ny or ga ni za cyj ne i struk tu -
ral ne w ochro nie pra cy. W od nie sie niu
do in spek cji pra cy mia ły by one po le gać
m.in. na zmia nie jej pod po rząd ko wa nia,
po łą cze niu z in spek cją sa ni tar ną i pla ców -
ka mi na uko wo -ba daw czy mi dzia ła ją cy mi
w ochro nie pra cy w ce lu utwo rze nia słu -
żby ochro ny śro do wi ska pra cy pod le głej
wła ści we mu mi ni stro wi, wpro wa dze niu ka -
den cyj no ści funk cji głów ne go in spek to ra
pra cy.

Pro po zy cje te nie zna la zły uzna nia
wśród uczest ni ków dys ku sji. Wska zy wa no,
że pod po rząd ko wa nie PIP jest na dziś opty -
mal ne i za zdro ści nam go wie le in nych in -
spek cji unij nych. Pol ska in spek cja jest pań -
stwo wym or ga nem kon tro l nym i nie mo -
że brać od po wie dzial no ści za wa run ki
pra cy w pań stwie, bo jest to pre ro ga ty wa
rzą du. I wła śnie w de gra da cji dzia łań rzą -

du w za kre sie bhp na le ży upa try wać przy -
czyn obec nej sy tu acji.

– Pol ska dys po nu je war to ścio wym sys -
te mem ochro ny pra cy. Pro po nu ję przy jąć
go naj pierw i do pie ro po tem po pra wiać
– mó wi ła w na gro dzo nej bra wa mi wy po wie -
dzi prof. Da nu ta Ko ra dec ka, dy rek tor
Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra cy
– Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go
i jed no cze śnie za stęp ca prze wod ni czą ce -
go Ra dy Ochro ny Pra cy. Wśród wa run ków
po pra wy funk cjo no wa nia sys te mu wy mie -
ni ła pro mo cję w spo łe czeń stwie pro ble ma -
ty ki bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
w ra mach pro fe sjo nal nych kam pa nii me -
dial nych, do sko na le nie bodź ców eko no -
micz nych, uru cho mie nie sys te mo wej pre -
wen cji wy pad ko wej z fun du szu ubez pie cze -
nia wy pad ko we go.

Dy rek tor CIOP -PIB mó wi ła rów nież
o po trze bie do sko na le nia pro fe sjo nal nych
słu żb bez pie czeń stwa i ochro ny pra cy, roz -
wo ju mo żli wo ści dzia ła nia or ga nów nad zo -
ru i kon tro li wa run ków pra cy, w tym
przede wszyst kim PIP, two rze nia wa run -
ków dla dzia łal no ści na uko wej ce lem za po -
bie że nia no wym za gro że niom i ogra ni cze -
nia ist nie ją cych.

– Mo że my do ko ny wać zmian struk tu ral -
nych, or ga ni za cyj nych, ale je że li lu dzie
nie zro zu mie ją, że prze pi sy bhp nie są prze -
ciw ko nim, pó ki nie bę dzie kul tu ry bez pie -
czeń stwa pra cy i uczci we go roz ma wia nia
o tych pro ble mach, pó ki bę dą przy pad ki fał -
szo wa nia do ku men tów przed kon tro lą, to
tak na praw dę bę dzie my drep tać miej scu
– po wie dział głów ny in spek tor pra cy Ta de -
usz Jan Za jąc. 

Mó wił o nie wy ko rzy sty wa nej z wi ny pu -
blicz ne go nadaw cy spo łecz nej mi sji me -
diów, bra ku czyn ni ka ko or dy nu ją ce go

dzia ła nia ró żnych pod mio tów w ochro nie
pra cy, nie do sta tecz nej edu ka cji spo łe -
czeń stwa w za kre sie bhp. Pod kre ślił zna -
cze nie pro mo wa nia do brych prak tyk wśród
pra co daw ców.

Pre zes Za rzą du Głów ne go Sto wa rzy sze -
nia Ochro ny Pra cy Ry szard Ce le da zwró -
cił uwa gę, że:

– szko le nia pra cow ni ków fak tycz nie
nie ma; in struk taż na sta no wi sku pra cy
trwa mak sy mal nie pół go dzi ny i mó wi się
o wszyst kim, tyl ko nie o tym, co po win no
być prze ka za ne; 

– kul tu rę bez pie czeń stwa pra cy po win -
no się wpro wa dzać już na eta pie pierw -
szych klas szko ły podstawowej, a na wet
przed szko la;

– stra te gia rzą du w za kre sie po pra wy
wa run ków pra cy po win na być go to wa 2 la -
ta te mu. Do ku ment le ży so bie spo koj nie
na pół ce.

– Od po wie dzial ność za wy pad ki w za kła -
dzie po no si pra co daw ca, a kto w pań stwie?
– py tał z ko lei Ma ciej Se kun da z Pol skiej
Kon fe de ra cji Pra co daw ców Pry wat nych
„Le wia tan” – Mnie się wy da je że po wi nien
po no sić rząd. Ale mam wra że nie, że tak nie
jest. To, że nie ma stra te gii w dzie dzi nie
bhp, jest do wo dem jak jest trak to wa na
przez rząd spra wa wa run ków pra cy.

Wnio ski ze spo tka nia mają być prze ana -
li zo wa ne i po słu żyć wy pra co wa niu form od -
dzia ły wa nia na pod mio ty od po wie dzial ne
za stan bez pie czeń stwa pra cy.

W po sie dze niu uczest ni czy li ta kże: An -
na Tom czyk, za stęp ca głów ne go in spek -
to ra pra cy i Mał go rza ta Kwiat kow ska,
dy rek tor De par ta men tu Współ pra cy z Par -
la men tem i Part ne ra mi Spo łecz ny mi GIP.

Do nat Du czyń ski
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Z nie po ko jem mó wio no rów nież o bra ku
więk sze go za in te re so wa nia pro ble mem bez -
pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie ze stro -
ny rzą du, od po wie dzial ne go za stan bhp

w pań stwie. Wska za no, że bez wspól nych zin -
te gro wa nych dzia łań w tej sfe rze ró żnych pod -
mio tów mo że na dal utrzy mać się ten den cja
wzro sto wa licz by wy pad ków na bu do wach.

Ra da  po zy tyw nie za opi nio wa ła kan dy da tu -
rę Krzysz to fa Pod sie dli ka na sta no wi sko
okrę go we go in spek to ra pra cy w Rze szo wie. 

Ob ra dom, któ re to czy ły się w Sa li Ko lum -
no wej Sej mu, prze wod ni czy ła po seł Iza be -
la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka. W po sie dze niu
uczest ni czy li: szef Pań stwo wej In spek cji
Pra cy Ta de usz Jan Za jąc oraz An na Tom -
czyk, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy
z gru pą współ pra cow ni ków.(d)
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In spek cja pra cy
w bu dow nic twie

Dokończenie ze strony 3.

Se nac ka ko mi sja o sta nie bhp w pań stwie
– Sta ty stycz nie rzecz bio rąc, dziś w Pol sce w wy pad kach przy pra cy zgi ną 2 oso by, 300 do zna
po wa żne go uszczerb ku na zdro wiu. To przy na gla nas do do ło że nia wszel kich sta rań, by to spo -
tka nie nie by ło bez owoc ne – po wie dział se na tor Mie czy sław Au gu styn 28 paź dzier ni ka br. w gma -
chu par la men tu na po sie dze niu se nac kiej Ko mi sji Ro dzi ny i Po li ty ki Spo łecz nej, któ re mu
prze wod ni czył. Oma wia no kie run ki zmian w or ga ni za cji i za rzą dza niu śro do wi skiem pra cy.

Kierunki zmian w organizacji i zarządzaniu środowiskiem
pracy w Polsce – wprowadzenie do dyskusji.

Fragmenty opracowania przedstawionego przez senatora Jana Rulewskiego

● Prze miesz cze nie środ ka cię żko ści
w kształ to wa niu śro do wi ska pra cy z dzia -
łań kon tro l nych i nad zor czych na rzecz
ba daw czych, pro jek to wych i wy ko naw -
czych

Ob ser wu je się nie uza sad nio ny roz rost za -
dań i or ga ni za cyj ny Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, któ ra w obec nych wa run kach nie jest
w sta nie wy peł nić ocze ki wań, któ re wy kra -
cza ją po za ro lę in spek cyj ną (np. z po wo du
bra ku za ple cza tech nicz no–ba daw cze go).
Da je się za uwa żyć, iż peł na re ali za cja 26 za -
dań Pań stwo wej In spek cji Pra cy na kie ro wa -
na jest na kon tro lę prze pi sów z za kre su re -
ali za cji pra wa pra cy, ta kich jak: wy na gro dze -
nia, urlo py, sto su nek pra cy, czas pra cy oraz
prze pi sów do ty czą cych fun du szu so cjal ne go
czy nie le gal ne go za trud nie nia. Za an ga żo wa -
nie in spek cji pra cy w kon tro lę po wy ższych
za gad nień sza cu je się na ok. 65 proc. wszyst -
kich pod ję tych dzia łań, co mo że świad czyć
o pew nej mar gi na li za cji za gad nień zwią za nych
z bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy.

Miej sce sa mo rzą du zaj mu ją ce go się ryn -
kiem pra cy mo że zo stać uzu peł nio ne o za da -
nia po le ga ją ce na wy mu sza niu bez piecz nych
wa run ków pra cy. Ta do dat ko wa funk cja mo -
że być wzmac nia na fun du sza mi eu ro pej ski mi.
Za da nia te mo gły by ta kże zo stać prze ka za ne
pry wat nym słu żbom za trud nie nio wym, któ re
obec nie prak tycz nie zwol nio ne są od obo wiąz -
ku mo ni to ro wa nia swo ich zle ce nio daw ców
w tym za kre sie. Po dob nie na le ża ło by uzu peł -
nić szcze gó ło wo za da nia na ło żo ne na ra dy za -
trud nie nia o pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa
na lo kal nych ryn kach pra cy.

Pil nej po trze by wy ma ga ją ba da nia do ty czą -
ce stre su w śro do wi sku pra cy, od dzia ły wa nia
za kła du pra cy na ota cza ją ce go śro do wi sko,
ba da nia wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy ró -
żnych form mob bin gu oraz in nych pa to lo gii. 

● Ko ma sa cja in sty tu cji za rzą dza ją -
cych i kon tro lu ją cych

Ce lo wa wy da je się ko ma sa cja funk cji, a na -
wet in sty tu cji, z za pew nie niem usta wo wej funk -
cji ko or dy na cyj nej mi ni stra pra cy. Roz wa żać
na le ży ko ma sa cję PIP, PIS, CIOP i ośrod ków
me dy cy ny pra cy w ce lu utwo rze nia słu żby
ochro ny śro do wi ska pra cy, kie ro wa nej przez
wi ce mi ni stra ds. śro do wi ska pra cy.

Nad zór nad dzia łal no ścią tej słu żby spra wo -
wać mo gła by Ra da Ochro ny Pra cy ja ko or gan
Ko mi sji Trój stron nej, w kształ cie obec nym, po -
więk szo nym o przed sta wi cie li sa mo rzą du te -
ry to rial ne go. Mo żli wym też wy da je się utrzy -
ma nie Ra dy Ochro ny Pra cy ja ko or ga nu Sej -
mu, skła da ją ce go się z po słów, se na to rów,
przed sta wi cie li związ ków za wo do wych, or ga -

ni za cji pra co daw ców, sa mo rzą du te ry to rial ne -
go i bez po śred nio nad zo ru ją ce go dzia łal ność
mi ni stra pra cy.

Dzia łal ność in sty tu cji i urzę dów dzia ła ją cych
w sfe rze ochro ny pra cy po win na być po wią -
za na usta wo wo w za kre sie pla no wa nia i bu dże -
tu. Mi ni ster pra cy po wi nien po sia dać funk cję
ko or dy na to ra wszyst kich dzia łań w sfe rze
ochro ny pra cy. 

● Usta wa o bez piecz nym i zdro wym
śro do wi sku pra cy w Pol sce

Usta wa po win na okre ślać za da nia pań -
stwa, pra co daw ców, part ne rów spo łecz nych
w za kre sie kształ to wa nia zin te gro wa ne go śro -
do wi ska pra cy. Za cel po win na so bie sta wiać
je go po pra wę, eli mi na cję za gro żeń dla pra -
cow ni ka, oto cze nia za kła du, po win na chro -
nić śro do wi sko na tu ral ne przed ne ga tyw ny -
mi skut ka mi dzia łal no ści przed się biorstw
na da nym te re nie.

● Pla ny stra te gicz ne
Usta la nie przez „głów ne go in spek to ra

śro do wi ska pra cy” na 3 – let nie okre sy ce lów
stra te gicz nych, z bu dże tem za da nio wym gwa -
ran tu ją cym ich osią gnię cie. Plan po wi nien być
roz li cza ny w okre sach rocz nych przez Ra dę
Ochro ny Pra cy. Wnio ski z oce ny re ali za cji pla -
nu po win ny mieć for mę uchwa ły Sej mu.

● Zmia na sys te mu po rad nic twa
Zwięk sze nie za się gu po rad nic twa dla

zor ga ni zo wa nych grup pra co daw ców, związ -
ków za wo do wych, spo łecz nych in spek to rów
pra cy. Przy go to wa nie więk szej licz by po rad -
ni ków dla pra cow ni ków, pra co daw ców, związ -
ków za wo do wych. Zwięk sze nie ak tyw no ści
w za kre sie kształ to wa nia za sad bez piecz nych
za cho wań wśród dzie ci i mło dzie ży.

● Re wi zja usta wy o dzia łal no ści go spo -
dar czej w czę ści li mi tu ją cej kon tro le
śro do wi ska pra cy

Zmniej szyć ogra ni cze nia, zwłasz cza tam
gdzie na stę pu je na ru sza nie prze pi sów, od mo -
wa re ali za cji po sta no wień po kon trol nych.
W szcze gól no ści tam, gdzie brak słu żb bhp,
oce ny ry zy ka i gdzie du że za gro że nia stwa rza -
ją du ży po ten cjał wy pad ko wy i cho ro bo wy.

● Zmia ny w usta wie o Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy

Wpro wa dze nie wy dłu żo nej do 5 lat ka den -
cji głów ne go in spek to ra pra cy oraz za sa da wy -
bo ru okrę go wych in spek to rów pra cy spo -
śród przed sta wi cie li śro do wisk zaj mu ją cych
się prak tycz nym kształ to wa niem śro do wi -
ska pra cy. Ra da Ochro ny Pra cy win na uzy skać
po sze rzo ne upraw nie nia, w tym m.in. mo żli -
wość wy da wa nia wią żą cych opi nii do ty czą cych
kan dy da ta na głów ne go in spek to ra pra cy
i wy stę po wa nia z de zy de ra ta mi do rzą du.

Usta wo wo na le ży też zapewnić bez po -
śred ni do stęp in spek cji do la bo ra to riów znaj -
du ją cych się pod pie czą władz pu blicz nych lub
– na pod sta wie zle ceń – do pry wat nych, ce -
lem szyb kie go dia gno zo wa nia śro do wi ska
pra cy.

Wy klu cza się mo żli wość pro wa dze nia przez
in spek to rów pra cy dzia łal no ści go spo dar czej
lub in nej za rob ko wej w za kła dach pra cy usy -
tu owa nych na ob sza rze ob ję tym ich wła ści wo -
ścią. Nie do ty czy to dzia łal no ści po śred niej,
w któ rej zle ce nio bior cy wer bo wa ni są na za -
sa dach ogól nych przez or ga ni za cje za wo do we,
czy sa mo rzą do we.

Uwzględ nia jąc po trze by spe cja li za cji i bra -
nżo wo ści dzia łań, na le ży wpro wa dzić in sty tu -
cję kra jo we go in spek to ra spe cja li sty oraz wy -
dzie le nia w obec nie ist nie ją cej struk tu rze in -
spek cji wio dą cych ośrod ków bra nżo wych.
Dzia łal ność słu żby głów ne go in spek to ra pra -
cy po win na być ogra ni czo na do dzia łań szta -
bo wo -ana li tycz nych, współ pra cy z in ny mi słu -
żba mi nad zo ru nad wa run ka mi pra cy w Pol -
sce, uczest nic twem w pra cach od po wied -
nich or ga nów UE, przy go to wa niem stra te gii
In spek cji dla po trzeb okrę gów i bra nż.

● Roz strzy ga nie spraw przez są dy
pra cy i są dy kar ne

Sto sun ko wo nie wiel kie mo żli wo ści wy da -
wa nia przez Państwową Inspekcję Pracy de -
cy zji ad mi ni stra cyj nych przy na ru sze niach
prze pi sów pra wa pra cy skła nia ją do roz wa że -
nia mo żli wo ści ogra ni cze nia za dań in spek cji
pra cy do kon tro li prze strze ga nia tych prze pi -
sów, gdzie usta wo daw ca prze wi du je sto so wa -
nie sank cji za wy kro cze nia prze ciw ko pra wom
pra cow ni ka np. nie udzie le nie urlo pu, nie wy -
pła ce nie wy na gro dze nia.

● Ewo lu cyj na po li ty ka ka dro wa in -
spek cji

Po li ty kę ka dro wą na le ży opie rać o do świad -
cze nie za wo do we, po par te sys te mem uzy ski -
wa nia spe cja li za cji, da ją cym mo żli wo ści od dzia -
ły wa nia na in ne struk tu ry in spek cyj ne i kon -
tro l ne.

● Szko le nie usta wicz ne in spek to rów,
re gio nal ne spe cja li stycz ne ośrod ki szko -
le nio we, zgod ne z kra jo wą stra te gią w za -
kre sie bhp

Uru cho mie nie sta łe go, spe cja li stycz ne go
sys te mu szko le nia, w za kre sie ob ję tym stra -
te gią, dy rek ty wa mi Unii i in ny mi po trze ba mi.
W PIP po win no się dą żyć do spe cja li zo wa nia
się struk tur re gio nal nych i nada nia im za dań
szko le nio wych wo bec po zo sta łych in spek to -
rów. Uru cho mie nie szko leń spe cja li stycz -
nych dla in spek to rów w ra mach wy ższych
uczel ni.
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im. Haliny Krahelskiej

Stefan Gawroński Od kil ku na stu lat
w Pre zy dium Za rzą du Re gio nu
Gdań skie go NSZZ „So li dar ność”.
Prio ry te tem dzia ła nia są spra wy
ochro ny wa run ków pra cy i zdro wia
pra cow ni ków w śro do wi sku pra cy,
ta kże po pu la ry za cja prze pi sów pra -
wa pra cy i bez pie czeń stwa pra cy.

Na czym po le ga Pa na dzia łal ność
związ ko wa zwią za na z ochro ną pra cy?

– Or ga ni zu ję spo tka nia ze spo łecz ny mi
in spek to ra mi pra cy z wo je wódz twa po mor -
skie go. Wspól nie ana li zu je my pro ble my
pra cow ni cze, usta la my te ma ty szko leń,
spo tkań z eks per ta mi. Mo im po my słem by -
ło or ga ni zo wa nie tzw. wi zyt stu dyj nych
w miej scach pra cy. By li śmy m.in. w Po mor -
skim Za kła dzie Ga zow ni czym w Gdań sku,
Za kła dzie Uty li za cji i Prze ro bu Od pad ków
„Eko do li na” w Łę ży cach czy Ze spo le Elek -
tro cie płow ni Wy brze że.

To chy ba do bry spo sób, że by u źró -
dła za po zna wać się z roz ma ity mi pro -
ble ma mi. Czy pra cow ni cy bez obaw
o nich mó wią?

– Wia do mo, że w wie lu spra wach nie po -
ska rżą się wła dzom fir my, w któ rej pra cu -
ją. Zgła sza ją to nam. Ka żdy ta ki sy gnał uru -
cha mia pe wien me cha nizm, w któ rym istot -
nym try bem są in spek to rzy Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Gdań sku. Te wspól ne
do ko na nia przy no szą mi wiel ką sa tys fak cję.
Mo bi li zu ją do dal sze go dzia ła nia. Mam
wte dy po czu cie, że mo ja pra ca ma sens, bo
prze cież cho dzi o to, że by lu dziom pra co -
wa ło się bez piecz niej i le piej, że by mie li go -
dzi we wy na gro dze nie.

im. Haliny Krahelskiej

Ja nusz Ka rol Gra bow ski Wi ce prze -
wod ni czą cy Fe de ra cji NSZZ Pra cow -
ni ków Łącz no ści, czło nek Ko mi sji
Ochro ny Pra cy OPZZ. Od po nad 25
lat za an ga żo wa ny w spra wy słu żą ce
obro nie praw pra cow ni czych, w tym
pra wa do bez piecz nych i hi gie nicz -
nych wa run ków pra cy.

Li sta Pań skich za sług zwią za nych
z ochro ną pra cy jest dłu ga. Z cze go Pan
jest naj bar dziej dum ny?

– Od 25 lat ja ko związ ko wiec zaj mu ję się
bez pie czeń stwem pra cy pocz tow ców. Prze -
szko li li śmy spo łecz nych in spek to rów pra -
cy i prze wod ni czą cych or ga ni za cji związ ko -
wych w za kre sie sys te mo we go za rzą dza nia
bhp, stwo rzy li śmy we wnętrz ne pro ce du ry
bhp sta no wią ce do ku men ta cję przy go to wu -
ją cą do wdro że nia te go sys te mu w Po czcie
Pol skiej, zmie ni li śmy za sa dy przy zna wa nia
środ ków ochro ny in dy wi du al nej. Ale naj wa -
żniej sze, że zmie ni li śmy po dej ście pra cow -
ni ków do za sad bhp. 

Dzi siaj np. w kar cie oce ny ry zy ka ka żdy
od ci nek dro gi li sto no sza ma szcze gó ło wy
opis. Wpro wa dzi li śmy też no wy sys tem do -
rę cza nia wy płat, prze szko li li śmy li sto no szy,
jak ma ją re ago wać w ra zie na pa ści. Uda -
ło nam się też po ro zu mieć z pra co daw cą
w spra wie no wych mier ni ków ob cią że nia
pra cą. 

Wraz z do świad cze niem zmie nia się
po dej ście do bez pie czeń stwa pra cy?

– Zmie nia się rze czy wi stość, a z nią świa -
do mość pra cow ni ków. Mło de po ko le nie
co raz bar dziej do ce nia ko rzy ści pły ną ce
z bez piecz nej pra cy.

Na gro da im. Ha li ny Kra hel skiej – przy -
po mnij my – przy zna wa na jest od 1989 r.
przez głów ne go in spek to ra pra cy za szcze -
gól ne osią gnię cia w dzie dzi nie pre wen cji
za gro żeń za wo do wych, nad zo ru i kon tro -
li prze strze ga nia pra wa pra cy, je go po pu -
la ry za cji, a ta kże pro jek to wa nia i wdra ża -
nia bez piecz nych tech nik i tech no lo gii w za -
kre sie ochro ny pra cy. Upa mięt nia po stać
ak tyw nej dzia łacz ki nie pod le gło ścio wej,
wie lo let nie go in spek to ra pra cy, w tym rów -
nież za stęp cy głów ne go in spek to ra
w II Rze czy po spo li tej, au tor ki wie lu opra -
co wań do ty czą cych ochro ny pra cy, za -
mor do wa nej przez hi tle row ców w KL Ra -
vensbrück. Jest wy ra zem uzna nia dla nie -

zwy kłej oso bo wo ści in spek tor Ha li ny Kra -
hel skiej, któ ra słu ży ła spra wie ochro ny pra -
cy w okre sie trud nym dla in spek cji, trud -
nym dla pań stwa pol skie go ca łym swo im
ser cem i umie jęt no ścia mi.

Te go rocz ny mi lau re ata mi na gro dy zo sta -
li: Ste fan Gaw roń ski – ko or dy na tor re -
gio nal ny ds. bhp i ochro ny śro do wi ska pra -
cy w Re gio nie Gdań skim NSZZ „So li dar -
ność”, Ja nusz Ka rol Gra bow ski – prze -
wod ni czą cy Od dzia łu Związ ku Za wo do we -
go Pra cow ni ków Pocz ty w Ra do miu, Hen -

ryk Kar czow ski – pre zes ka li skie go od -
dzia łu Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia
Pra cow ni ków Słu żby BHP, Ja ro sław Le -
piarz – dy rek tor Okrę go we go Urzę du Gór -
ni cze go w Po zna niu, prof. dr hab. inż. Je -
rzy Le wan dow ski – kie row nik Ka te dry
Za rzą dza nia Pro duk cją na Wy dzia le Or ga -
ni za cji i Za rzą dza nia Po li tech ni ki Łódz kiej,
dr Sta ni sław Wie czo rek – ad iunkt w Wy -
ższej Szko le In for ma ty ki i Za rzą dza nia
z sie dzi bą w Rze szo wie, Je rzy Wroń ski
– eme ry to wa ny za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy, dr Wie sław Za rych ta
– na uczy ciel aka de mic ki.

Wi ce mar sza łek Ste fan Nie sio łow ski,
gra tu lu jąc wy ró żnio nym, stwier dził, że

wy jąt ko wość i pre stiż na gro dy im. Ha li ny
Kra hel skiej wy ni ka ją za rów no z jej ugrun -
to wa nej już tra dy cji, jak i uni wer sal ne go
prze sła nia, któ re nie sie. Mó wi ono, że ni -
gdy za wie le sta rań, wy sił ków i dą żeń
do upodmio to wia nia ludz kiej pra cy, czy nie -
nia jej bez piecz ną, spra wie dli wie na gra dza -
ną, god ną. Są to war to ści nie prze mi ja ją ce,
nie za le żne od upły wa ją cych ko lej nych de -
kad i zmie nia ją cej się rze czy wi sto ści.
Na ich stra ży od 90 już lat stoi pol ska in -
spek cja pra cy.

– Z per spek ty wy Sej mu Rze czy po spo -
li tej Pol skiej, któ ry nad zo ru je dzia łal ność
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, bar dzo wy raź -
nie wi dać, jak ogrom na od po wie dzial ność
spo czy wa na pra cow ni kach tej in sty tu cji,
a ta kże jak wiel ka jest ska la sto ją cych
przed ni mi za dań. Przy po mi nam o tym
w ro ku ju bi le uszu pol skiej in spek cji pra -
cy, dzię ku jąc przy tej oka zji wszyst kim jej
pra cow ni kom za za an ga żo wa nie i rze tel -
ność w re ali za cji słu żby na rzecz pra wo -
rząd no ści w sto sun kach pra cy w na szym
pań stwie – po wie dział Ste fan Nie sio łow ski.

Cha rak te ry zu jąc lau re atów, wi ce mar sza -
łek Sej mu pod kre ślił, że są oni nie zwy kle
cen ny mi so jusz ni ka mi in spek cji w two rze -
niu zdro we go i bez piecz ne go śro do wi ska
pra cy, a ich pro fe sjo na lizm i ogrom na wie -

dza wspar ta bo ga tym do świad cze niem
bu dzą naj wy ższy sza cu nek.

Głę bo kie uzna nie dla osią gnięć na gro dzo -
nych wy ra zi ła prze wod ni czą ca Ra dy Ochro -
ny Pra cy przy Sej mie RP po seł Iza be la Ka -
ta rzy na Mrzy głoc ka. Zwró ci ła uwa gę, że
lau re aci wpi su ją się w za szczyt ną tra dy cję
słu żby na rzecz obro ny pra wa do god nych
wa run ków pra cy, speł nia ją cych eu ro pej skie
stan dar dy, oraz do zdro we go i przy ja zne go
śro do wi ska pra cy.

– W cią gu po nad dwu dzie stu lat na ob -
szer nej li ście lau re atów zna leź li się przed -
sta wi cie le ró żnych za wo dów, prak ty cy
i teo re ty cy, za słu że ni dla ochro ny pra cy in -

spek to rzy i związ kow cy. Wie rzę, że dzię -
ki ich do świad cze niu, wie dzy i pa sji w wie -
lu pol skich za kła dach pra cu je się bez piecz -
niej i zgod nie z pra wem – po wie dzia ła Iza -
be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka.

Z ko lei głów ny in spek tor pra cy Ta de usz
Jan Za jąc wska zał, że te go rocz ni lau re aci
po sze rza ją gro no zna mie ni tych po przed -
ni ków, któ re li czy już po nad 130 osób. Ich
dzia łal ność ma wy miar głę bo ko hu ma ni tar -
ny. Ob ja wia się on po przez eli mi no wa nie
za gro żeń w miej scu pra cy; po przez dia log
i kon se kwent ne dzia ła nia na rzecz po pra -
wy wa run ków za trud nie nia; po przez umie -
jęt ność kształ to wa nia i roz wi ja nia – po obu
stro nach sto sun ku pra cy – kul tu ry bez pie -
czeń stwa pra cy; po przez prze ka zy wa nie
wie dzy ko lej nym po ko le niom.

Ta de usz Jan Za jąc zło żył lau re atom
gra tu la cje w imie niu wszyst kich pra cow -
ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

Gra tu la cje i ży cze nia dal szych osią -
gnięć od mi ni ster pra cy i po li ty ki spo łecz -
nej Jo lan ty Fe dak prze ka za ła na gro dzo -
nym pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Pra cy Cze sła wa Ostrow ska. W imie niu
Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków
Za wo do wych lau re atom po gra tu lo wa ła
rów nież wi ce prze wod ni czą ca OPZZ Wie -
sła wa Ta ra now ska.

Do nat Du czyń ski

W Sa li Ko lum no wej Sej mu 20 paź dzier ni ka br. od by ła się do -
rocz na uro czy stość wrę cze nia Na gro dy Głów ne go In spek to ra
Pra cy im. Ha li ny Kra hel skiej. Wy ró żnie nie to przy zna wa ne jest
za wy bit ne za słu gi w dzie dzi nie ochro ny pra cy. Lau re atom
oso bi ście gra tu lo wa li: wi ce mar sza łek Sej mu Ste fan Nie sio -
łow ski, prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy po seł Iza be la
Ka ta rzy na Mrzy głoc ka i szef Pań stwo wej In spek cji Pra cy Ta de -
usz Jan Za jąc.

Wrę czo no na gro dy 
im. Ha li ny Kra hel skiej
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Sze fo wi ir landz kiej in spek cji pra cy to wa rzy -
szy li: Pa trick Grif fin – star szy in spek tor
HSA, kie row nik Sek cji ds. Po li ty ki Bez pie czeń -
stwa w Rol nic twie, John McNa ma ra – spe -
cja li sta ds. bez pie czeń stwa w słu żbach do radz -
twa rol ni cze go Te agasc i Ja mes Phe lan
– dzie kan Wy dzia łu Rol ni cze go i Na uki o Żyw -
no ści Uni wer sy te tu w Du bli nie.

Ir landz cy go ście spo tka li się w War sza wie
z głów nym in spek to rem pra cy Ta de uszem Ja -
nem Za ją cem i je go za stęp cą dr. Ma ria nem
Li wo. Za pre zen to wa no struk tu rę, za da nia
i upraw nie nia in spek cji pra cy w obu kra jach.
Omó wio no re ali zo wa ne przez nie pro gra my
pre wen cyj ne i dzia ła nia edu ka cyj ne kie ro wa -
ne do rol ni ków. Dys ku to wa no nad for ma mi
przy szłej współ pra cy PIP i HSA, zwłasz cza od -
no szą cej się do przed się wzięć po dej mo wa nych
w sek to rze rol ni czym.

Jak po in for mo wał Mar tin O’Hal lo ran, ir -
landz ka in spek cja pra cy przy wią zu je do dzia -
łań w rol nic twie szcze gól ne zna cze nie. Jest
to bo wiem dzie dzi na go spo dar ki, w któ rej od -
no to wu je się naj wię cej, bo aż 40 proc.
wszyst kich wy pad ków przy za trud nie niu
się ga ją cym za le d wie 6 proc. wszyst kich pra -
cu ją cych. Naj czę ściej do cho dzi do wy pad ków
przy pro duk cji mle ka. W ostat nich kil ku la -
tach HSA uda ło się od nieść spek ta ku lar ny
suk ces w tym sek to rze go spo dar ki i zna czą -
co ob ni żyć w nim po ziom za gro żeń. Osią gnię -
to to po przez pro wa dze nie zin te gro wa ne go
kom plek su dzia łań, któ re go fi la ra mi by ły: mą -
dre roz wią za nia praw ne, sze ro ki pro gram
szko leń re ali zo wa nych wśród rol ni ków, upo -

wszech nia nie wśród nich do brych prak tyk
i współ dzia ła nie z ró żny mi part ne ra mi. Zda -
niem Eu ro pej skiej Agen cji Bez pie czeń stwa
i Zdro wia w Pra cy w Bil bao, ir landz ka in spek -
cja pra cy jest dziś – obok bry tyj skiej – naj -
sku tecz niej sza na na szym kon ty nen cie.

Po pra wa sku tecz no ści dzia ła nia jest też
jed nym z prio ry te tów Pań stwo wej In spek cji
Pra cy. Mó wił o tym Ta de usz Jan Za jąc wska -
zu jąc na licz ne po do bień stwa w dzia łal no ści
in spek to rów PIP i HSA. Pod kre ślił, że pol -
ska in spek cja pra cy rów nież kła dzie szcze gól -
ny na cisk na od dzia ły wa nie pre wen cyj ne.

Dru gie go dnia wi zy ty de le ga cja z Ir lan dii
wzię ła udział w se mi na rium nt. oce ny ry zy -
ka za wo do we go w rol nic twie w In sty tu cie Me -
dy cy ny Wsi w Lu bli nie. Go ście wy słu cha li wie -
lu re fe ra tów, po świę co nych tej pro ble ma ty -
ce oraz za pre zen to wa li wła sne do ko na nia
w za kre sie roz wią zań słu żą cych po pra wie bez -
pie czeń stwa pra cy na wsi.

Na stęp ne go dnia wi zy to wa li go spo dar stwa
rol ne w oko li cach Lu bli na. Od wie dzi li m.in. go -
spo dar stwo we wsi Ra daw czyk, któ re go wła ści -
cie le upra wia ją 10 ha psze ni cy i bu ra ków, ho -
du ją kil ka krów i świń. Po sia da ją wie ko wy park
ma szyn, ale w do brym sta nie tech nicz nym, co
nie uszło uwa dze obe zna nych z te ma tem Ir land -
czy ków. Od wie dzi li rów nież lau re atów kon kur -
su na bez piecz ne go spo dar stwo rol ne z ro -
ku 2008 we wsi Paw lin. Pięk nie pro wa dzo ne,
za dba ne i bez piecz ne go spo dar stwo zro bi ło
na go ściach du że wra że nie. Przy fi li żan ce ka -
wy roz ma wia no o ra do ściach i tro skach zwią -
za nych z pro wa dze niem pro duk cji rol nej.
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Hen ryk Kar czow ski 45 lat pra cy
w Fa bry ce Ma szyn Spo żyw czych
„SPO MASZ” w Ple sze wie, naj pierw
na sta no wi sku kon struk to ra -tech -
no lo ga, a póź niej kie row ni ka dzia łu
bhp. Ak tyw nie dzia ła w Ogól no pol -
skim Sto wa rzy sze niu Pra cow ni ków
Słu żby BHP. Obec nie peł ni funk cję
pre ze sa od dzia łu ka li skie go.

Czy kon struk tor po wi nien być wi zjo -
ne rem bez pie czeń stwa pra cy?

– Tak, to jest bar dzo wa żne, że by nim był.
Skon stru owa łem wie le urzą dzeń i przy rzą -
dów. W ten spo sób do brze po zna łem, jak
dzia ła ją, gdzie i ja kie za gro że nia mo gą
stwa rzać. Je den z mo ich pro jek tów zo stał
opa ten to wa ny, in ne uzy ska ły na gro dy, rów -
nież w ogól no pol skim kon kur sie po pra wy
wa run ków pra cy. Z tej wie dzy, do ty czą cej też
tech no lo gii pro duk cji, do dziś ko rzy stam ja -
ko in spek tor bhp.

Ja kie ce chy po win ni po sia dać pra -
cow ni cy słu żb bhp?

– Przede wszyst kim po win ni na wskroś
znać fir mę, w któ rej nad zo ru ją wa run ki
bez pie czeń stwa pra cy. Nie tyl ko ka żdą ma -
szy nę, ale też ka żde go pra cow ni ka. Za trud -
nie ni mu szą wie dzieć, że wciąż spraw dza my,
czy bez piecz nie pra cu ją. Po win ni też mieć
pew ność, że za wsze mo gą się do nas zwró -
cić z pro ble mem do ty czą cym bez pie czeń stwa
pra cy, a my znaj dzie my dla nich czas. Wy tłu -
ma czy my, a kie dy trze ba po dej mie my in ter -
wen cję. Nie zwy kle wa żne jest więc, że by be -
ha po wiec nie pra co wał zza biur ka. On mu -
si na co dzień być na sta no wi skach pra cy. Tyl -
ko wte dy do strze że nie pra wi dło wo ści.

im. Haliny Krahelskiej

Jarosław Lepiarz Dy rek tor Okrę go -
we go Urzę du Gór ni cze go w Po zna -
niu. Gór nik z 30-let nim sta żem, od 24
lat w or ga nach nad zo ru gór ni cze go.
Pro pa ga tor bez piecz nych me tod
pra cy oraz no wych tech nik eks plo -
ata cyj nych w bra nży gór nic twa od -
kryw ko we go, pod ziem ne go, 

Nad zo ro wał Pan bu do wę naj więk szej
pol skiej ko pal ni ga zu ziem ne go i ro py
naf to wej „Dęb no”. Ja ko suk ces mo -
żna trak to wać fakt, że nie do szło wów -
czas do żad ne go wy pad ku przy pra cy?

– Zna łem tam ten te ren, bo kil ka lat wcze -
śniej pro wa dzi łem tam ak cję ra tun ko wą pod -
czas erup cji ga zu. Tam tej sze zło ża na le żą
do naj trud niej szych w eks plo ata cji. Wy ma -
ga ją nie tyl ko spe cja li stycz nych urzą dzeń,
ale też wy obraź ni i świa do mo ści za gro że nia.
Uda ło mi się prze ko nać fa chow ców, aby
w pro jek cie za go spo da ro wa nia zło ża uję li za -
bez pie cze nia na świa to wym po zio mie. I, rze -
czy wi ście nic się nie sta ło. To jest wła śnie
suk ces.

Li sta Pań skich osią gnięć jest dłu ga.
A cze go nie uda ło się Pa nu zre ali zo wać?

– Ja się wciąż re ali zu ję. Czu ję się gór ni -
kiem. Gór ni kiem od po wie dzial nym za in -
nych. Gór nic two tym ró żni się od in nych za -
kła dów prze my sło wych, że, oprócz za gro żeń
ty po wych, wy stę pu ją za gro że nia na tu ral ne.
Ka żdy czło wiek z za kła du gór ni cze go, ka żdy
mło dy pra cow nik nad zo ru gór ni cze go, mu -
si się te go na uczyć w prak ty ce. Wraz ze
świet nym ze spo łem lu dzi o ró żnych spe cjal -
no ściach uczy my te go no wych człon ków nad -
zo ru gór ni cze go. 

Pol sko–ir landz kie roz mo wy
o rol nic twie

Na za pro sze nie Pań stwo wej In spek cji Pra cy od 19 do 21 paź dzier ni ka br. prze -
by wa ła w na szym kra ju de le ga cja ir landz kich spe cja li stów od za gad nień bhp
w rol nic twie na cze le z Mar ti nem O’Hal lo ra nem – dy rek to rem ge ne ral nym Urzę -
du ds. Bez pie czeń stwa i Zdro wia Za wo do we go (HSA) w Ir lan dii, bę dą ce go od -
po wied ni kiem pol skiej in spek cji pra cy. Wi zy ta by ła oka zją do wy mia ny
do świad czeń w dzie dzi nie po pra wy bez pie czeń stwa pra cy na wsi.

Ir landz cy go ście
w gospodarstwie JMP flowers

Je śli do nie po ko ją cych sta ty styk do ło -
ży się za gro że nia zdro wot ne zwią za ne
z wa run ka mi wy ko ny wa nia pra cy, zro zu -
mia łe jest, że za rów no dla władz Ir lan dii,
jak i ir landz kie go Urzę du ds. Zdro wia i Bez -
pie czeń stwa (He alth and Sa fe ty Au tho ri -
ty – w skró cie HSA) za gad nie nia bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy w bu dow nic twie
ma ją cha rak ter prio ry te to wy.

Z prak ty ki do teo rii

Opi su jąc kwe stie pań stwo we go nad zo -
ru nad bez pie czeń stwem pra cy w bu dow -
nic twie wy pa da pod kre ślić, że w Ir lan dii
prze pi sy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
two rzo ne są przez HSA. Mo że wła śnie
dzię ki te mu, prze nie sie nie na grunt ir -
landz ki po sta no wień unij nej Dy rek ty wy
Ra dy z 24 czerw ca 1992 r. w spra wie
wdro że nia mi ni mal nych wy ma gań bez pie -
czeń stwa i ochro ny zdro wia na tym cza so -
wych lub ru cho mych bu do wach (ósma
szcze gó ło wa dy rek ty wa w ro zu mie niu
art. 16 ust. 1 dy rek ty wy 89/391/EWG) do -
ko na ło się w ca ło ści po przez umiesz cze -
nie jej wy ma gań w prze pi sach bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy, a w szcze gól no ści
w Roz po rzą dze niu w spra wie bhp w bu -
dow nic twie /ak tu al nie Sa fe ty, He alth and
We lfa re at Work (Con struc tion) Re gu la -
tions 2006/. Jest to pod sta wo wy prze pis
do ty czą cy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy na bu do wach. W co dzien nej prak ty ce
na bu do wach za sto so wa nie ma ją też nie -
któ re wy ma ga nia Roz po rzą dze nia w spra -
wie ogól nych prze pi sów bhp /Sa fe ty, He -
alth and We lfa re at Work (Ge ne ral Ap pli -
ca tion) Re gu la tions 2007/, re gu lu ją ce go
mię dzy in ny mi za gad nie nia pra cy na wy -
so ko ści, zna ków bez pie czeń stwa i pierw -
szej po mo cy, ręcz nych prac trans por to -
wych, drgań, ha ła su, użyt ko wa nia sprzę -
tu ro bo cze go (w tym urzą dzeń dźwi go -
wych) oraz urzą dzeń za si la nych ener gią
elek trycz ną. Od ręb nym roz po rzą dze niem

bhp ure gu lo wa ne są za sa dy usu wa nia
azbe stu. 

Po wy ższe roz po rzą dze nia są prze pi sa -
mi wy ko naw czy mi do ir landz kiej usta wy
o bhp (Sa fe ty, He alth and We lfa re at
Work Act 2005). I to w za sa dzie nie mal
wszyst ko. Mo że po za sto so wa niem nie bez -
piecz nych sub stan cji i pre pa ra tów che micz -
nych, któ re ma ją swo ją wła sną usta wę.
A nad zór nad sto so wa niem wszyst kich wy -
mie nio nych prze pi sów spra wo wa ny jest
przez je den or gan: HSA.

Od in we sto ra za czy na jąc 

Zgod nie z du chem wspo mnia nej dy rek -
ty wy obo wiąz ki w za kre sie bez pie czeń stwa
bu do wy, a ta kże póź niej szej bez piecz nej
eks plo ata cji wy bu do wa ne go obiek tu, za czy -
na ją się od in we sto ra. Jest on zo bo wią za -
ny wy zna czyć dwóch ko or dy na to rów ds.
bez pie czeń stwa: dla eta pu pro jek to wa -
nia in we sty cji (Pro ject Su per vi sor for the
De sign Pro cess – w skró cie PSDP) oraz
dla eta pu wy ko naw stwa (Pro ject Su per vi -
sor for the Con struc tion Sta ge – PSCS).
Wła dze ir landz kie po szły nie co da lej niż wy -
ma ga nia Dy rek ty wy i wy stę pu ją ce w niej
okre śle nie „co or di na tor” za stą pi ły sfor mu -
ło wa niem „su per vi sor”, bar dziej od po -
wia da ją ce na sze mu: „in spek tor nad zo -
ru”. Jest to zgod ne z fak tycz ną ro lą tych
osób. Nie tyl ko ko or dy nu ją one za gad nie -
nia bhp na po szcze gól nych eta pach in we -
sty cji oraz za pew nia ją opra co wa nie i bie -
żą cą ak tu ali za cję pla nu bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia (na zwa ne go Pre li mi na -
ry Sa fe ty and He alth Plan – dla eta pu pro -
jek to wa nia i Sa fe ty and He alth Plan for the
Con struc tion Sta ge – dla eta pu wy ko naw -
stwa), ale rów nież mo ni to ru ją sto so wa nie
prze pi sów bhp, w tym przez pod wy ko naw -
ców, a w ra zie po trze by po dej mu ją od po -
wied nie dzia ła nia ko ry gu ją ce.

Jest to bar dzo prak tycz ne z punk tu wi -
dze nia in spek to ra HSA. W więk szo ści

Nad zór pań stwa
nad bhp Da riusz Bo ro wiec ki

W Ir lan dii, po dob nie jak i chy ba w więk szo ści roz wi nię tych kra jów, bu dow -
nic two, obok rol nic twa, na le ży do naj bar dziej wy pad ko gen nych dzia łów go -
spo dar ki. Tyl ko w tym ro ku, do koń ca sierp nia, na bu do wach w Ir lan dii
śmierć po nio sło 8 osób.
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szko leń bhp jak w Pol sce. Stąd tak du żą wa -
gę przy wią zu je się do owej kar ty „Sa fe Pass”.
Nie za le żnie od po sia da nia wspo mnia ne go
do ku men tu, ka żda oso ba po dej mu ją ca pra -
cę na da nej bu do wie mu si przejść in struk -
taż wstęp ny. Po nad to in struk taż prze pro -
wa dza ny jest przed roz po czę ciem ka żde go
wa żniej sze go eta pu pra cy, okre so wo
na więk szych bu do wach pro wa dzo ne są też
tzw. to ol box talks, czy li po ga dan ki (in -
struk ta że) do ty czą ce kon kret ne go za gad nie -
nia (np. pra cy na wy so ko ści, pra cy z elek -
tro na rzę dzia mi itp.).

Do dat ko we, ale nie zbęd ne

W Ir lan dii, po dob nie jak w Pol sce, ist -
nie je wy móg po sia da nia do dat ko wych
kwa li fi ka cji przez oso by wy ko nu ją ce nie -
któ re pra ce na bu do wie. Głów nie do ty czy
to ob słu gi sprzę tu bu dow la ne go, mon ta ży -
stów rusz to wań itp. Ale nie tyl ko. Na przy -
kład od bie żą ce go ro ku wy ma ga ne jest po -
sia da nie do dat ko wych kwa li fi ka cji od pra -
cow ni ków zaj mu ją cych się lo ka li za cją in -
sta la cji pod ziem nych, pro wa dze niem prac
z uży ciem ma te ria łów wy bu cho wych, czy
za bez pie cza niem prac dro go wych (na to -
miast nie są w Ir lan dii wy ma ga ne do dat -
ko we upraw nie nia np. do ob słu gi be to nia -

rek). Szko le nia w tym za kre sie mo gą pro -
wa dzić je dy nie akre dy to wa ne ośrod ki,
a wy da wa niem kart zaj mu je się FAS w ra -
mach Con struc tion Skills Cer ti fi ca tion
Sche me (w skró cie CSCS). 

Eg ze kwo wa nie po sia da nia kart CSCS
przez oso by, na któ rych spo czy wa wy móg
speł nie nia do dat ko wych wy ma gań kwa li -
fi ka cyj nych, od by wa się dość ry go ry stycz -
nie. Cie ka wost ką jest, że oprócz upraw nień
ir landz kich, au to ma tycz nie ho no ro wa ne są
je dy nie upraw nie nia bry tyj skie. Du żą wa -
gę przy wią zu je się też do in nych szko leń
przy go to wu ją cych od ob słu gi nie któ rych
ma szyn i urzą dzeń, jak na przy kład, ob słu -
gi pił łań cu cho wych, prze ci na rek tar czo -
wych, me cha nicz nych pod no śni ków, wóz -
ków wi dło wych. Po nie waż jed nak ob słu ga
tych urzą dzeń nie jest ob ję ta wspo mnia -
nym sche ma tem CSCS, ukoń cze nie akre -
dy to wa nych kur sów ob słu gi wspo mnia nych
ma szyn trak to wa ne jest ra czej ja ko do bra
prak ty ka niż wy móg usta wo wy (choć kil -
ka krot nie ir landz cy in spek to rzy pro si li
mnie o roz szy fro wa nie ró żne go ro dza ju pol -
skich do ku men tów przed sta wia nych przez
ope ra to rów wóz ków wi dło wych, co świad -
czy o tym, że jed nak i w tym przy pad ku
przy wią zu je się du żą wa gę do kwa li fi ka cji
pra cow ni ków).

im. Haliny Krahelskiej

Sta ni sław Wie czo rek Ad iunkt w Wy -
ższej Szko le In for ma ty ki i Za rzą dza -
nia w Rze szo wie. Kie ro wał stu dia mi
po dy plo mo wy mi z za kre su bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy. Od 2004 r.
jest pre ze sem Pod kar pac kie go Od -
dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Er go -
no micz ne go. 

Jak uda ło się Pa nu za in te re so wać
mło dych lu dzi tak nie po pu lar nym te ma -
tem jak bhp?

– Lu dzie nie chcą już słu chać wy kła dów
czy sto teo re tycz nych. Trze ba umieć im
sprze dać wie dzę prak tycz ną, swo je  do -
świad cze nie wy ni ka ją ce z wie lo let niej prak -
ty ki, umieć teo rię po przeć przy kła da mi, po -
dać ró żne in ter pre ta cje te go sa me go fak tu.

Był Pan no mi no wa ny do ty tu łu naj -
lep sze go wy kła dow cy er go no mii w Pol -
sce. Jak Pan oce nia stan wie dzy Po la -
ków o er go no mii?

– Ta wie dza wciąż jest szcząt ko wa. Ale nie
mo że być ina czej, sko ro u nas er go no mia nie
ist nie je ja ko dys cy pli na na uko wa. Na wet
na wie lu kie run kach stu diów tech nicz nych
nie ma jej w pro gra mie. Jak mo żna zo stać in -
ży nie rem, nie zna jąc pod sta wo wych za sad
pro jek to wa nia blo ków sy gna li za cyj nych czy
ste row ni czych ma szyn? Tym cza sem, pod sta -
wy er go no mii po win ni śmy wpro wa dzać już
na eta pie szko ły pod sta wo wej, by kształ to wać
kul tu rę bez piecz nych za cho wań. Kie ru jąc się
tym na pi sa łem 12 ksią żek na te mat bez pie -
czeń stwa pra cy, na kil ku uczel niach re ali zu -
ją ko lej ną edy cję stu diów po dy plo mo wych
w za kre sie za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi -
gie ną pra cy.

im. Haliny Krahelskiej

Je rzy Le wan dow ski jest jed nym
z nie wie lu uczo nych w Pol sce po sia -
da ją cych ty tuł pro fe so ra na uk eko no -
micz nych i na uk tech nicz nych. Jest au -
to rem prze szło 400 prac twór czych,
w tym 40 ksią żek. Czło nek m.in. Ko -
mi te tu Er go no mii PAN i Pol skie go To -
wa rzy stwa Er go no micz ne go.

Opra co wał Pan mo del sza co wa nia ry -
zy ka za wo do we go przy wy ko rzy sta niu
ra chun ku praw do po do bień stwa i sta ty -
sty ki ma te ma tycz nej. Czy ży cie da się
opi sać licz ba mi?

– Mo del to pew ne od wzo ro wa nie rze czy -
wi sto ści, a ni ko mu jesz cze nie uda ło się od -
zwier cie dlić rze czy wi sto ści w stu pro cen tach.
Roz ma wia my o bez pie czeń stwie wa run ków
pra cy. I tu rze czy wi stość do ty czą cą urzą dzeń
tech nicz nych mo żna mo de lo wać. Ale jest jesz -
cze czło wiek. Obec nie nie ma mo żli wo ści aby
w stu pro cen tach prze wi dzieć za cho wa nie
czło wie ka w sy tu acji za gro że nia. 

A co Pa na skło ni ło do za in te re so wa -
nia pro ble ma mi lu dzi nie peł no spraw -
nych?

– Wi dzia łem na wła sne oczy, jak cię żko
lu dziom nie peł no spraw nym żyć w świe cie
peł no spraw nych. Na Wy dzia le Za rzą dza nia
Po li tech ni ki War szaw skiej wraz ze współ au -
to ra mi wy da li śmy ksią żkę „Or ga ni za cja
sta no wisk pra cy dla osób nie peł no spraw -
nych”. Sta ra li śmy się stwo rzyć mo del, któ -
ry uła twił by pra co daw com do sto so wa nie sta -
no wi ska pra cy do po trzeb nie peł no spraw -
nych. Da ło by to mo żli wość za trud nie nia i wy -
ko rzy sta nia po ten cja łu fi zycz ne go i in te lek -
tu al ne go osób nie peł no spraw nych. 

przy pad ków w cza sie kon tro li bu do wy
ma on do czy nie nia z jed ną oso bą od po wie -
dzial ną za ca łą bu do wę i jed ne go ad re sa -
ta de cy zji. Co wię cej, nie po win no dojść
do sy tu acji, aby na bu do wie nie by ło oso -
by od po wie dzial nej za bez pie czeń -
stwo. I fak tycz nie, sy tu acje ta kie zda rza -
ły się nie zwy kle rzad ko. War to mo że tu
jesz cze pod kre ślić, że in we stor przed wy -
zna cze niem ko or dy na to rów po wi nien
upew nić się, że ich kom pe ten cje (a więc
wie dza i do tych cza so we do świad cze nie)
oraz środ ki, któ re mo gą za an ga żo wać
w re ali za cję in we sty cji, są wy star cza ją ce
dla jej bez piecz ne go prze bie gu. Ko or dy na -
to rów wy zna cza się dla nie mal wszyst kich
pro jek tów, je dy ny mi wy jąt ka mi są ru ty no -
we pra ce kon ser wa cyj ne (o ile nie wią żą
się z wy stę po wa niem szcze gól nych za gro -
żeń bądź jed no cze sną pra cą wię cej niż jed -
ne go wy ko naw cy) i do my bu do wa ne dla za -
spo ko je nia wła snych po trzeb miesz ka nio -
wych in we sto ra. In for ma cja o in we sty cji
i oso bach, któ re pod ję ły się ro li ko or dy na -
to rów jest (a przy naj mniej po win na być)
prze ka zy wa na na pi śmie do HSA. Nie wy -
zna cze nie kom pe tent nych ko or dy na to rów
lub uzna nie przez in spek to ra, że ko or dy -
na tor jest nie kom pe tent ny (zwłasz cza
na eta pie wy ko naw stwa), w skraj nym
przy pad ku mo że sta no wić pod sta wę do za -
trzy ma nia bu do wy. Gdy by do szło do śmier -
tel ne go wy pad ku przy pra cy, in we stor
mógł by na wet być po cią gnię ty do od po wie -
dzial no ści kar nej.

W re gu la mi nach 
i pla nach 

Ir landz ki sys tem za pew nia nia bez pie -
czeń stwa w miej scu pra cy opie ra się
na za rzą dza niu bez pie czeń stwem, któ re go
pod sta wą jest do ko na na przez pra co daw -
cę oce na ry zy ka i opar ty na jej wy ni kach
Re gu la min Bez pie czeń stwa (Sa fe ty Sta te -
ment) da ne go pra co daw cy. Nie ina czej jest
na bu do wach, z tą ró żni cą, że nie za le żnie
od po sia da nia przez ka żde go wy ko naw cę
je go wła sne go Re gu la mi nu Bez pie czeń -
stwa, dla ca łej bu do wy obo wią zu je wspo -
mnia ny wy żej Plan Bez pie czeń stwa
i Ochro ny Zdro wia (Sa fe ty and He alth
Plan). Po dob nie jak Re gu la min bez pie czeń -
stwa, plan ten jest opra co wy wa ny w opar -
ciu o oce nę ry zy ka (spe cy ficz ną dla da nej
bu do wy), za wie ra rów nież pod sta wo we in -
for ma cje o sa mej bu do wie oraz o struk tu -
rze za rzą dza nia bu do wą (w tym imio na i na -
zwi ska oraz sta no wi ska osób od po wie dzial -
nych wraz z te le fo na mi kon tak to wy mi, tryb

kon sul ta cji z pra cow ni ka mi, sys tem udzie -
la nia pierw szej po mo cy itp.). 

Sa fe ty and He alth Plan jest pod sta wo -
wym do ku men tem, któ re go obec ność
i treść, a ta kże za po zna nie z je go tre ścią
osób pra cu ją cych na bu do wie, ba da ne są
przez in spek to rów w trak cie kon tro li bu -
dów. Je go uzu peł nie niem są tzw. Me thod
Sta te ment, tech no lo gicz ne in struk cje
bhp, spo rzą dza ne dla prac zwią za nych ze
szcze gól ny mi za gro że nia mi lub nie bę dą -
cych pra ca mi ru ty no wy mi (np. mon taż kon -
struk cji sta lo wych, wy ko na nie da chu, pra -
ca w wy ko pach), szcze gó ło wo okre śla ją ce
spo sób bez piecz ne go wy ko na nia pra cy
i nie zbęd ne do te go środ ki (za so by). W za -
sa dzie mo żna uznać, że za rów no treść Sa -
fe ty and He alth Plan, jak i obo wiąz ki ko -
or dy na to ra mniej wię cej od po wia da ją ich
pol skim od po wied ni kom (czy li pla no wi bioz
i obo wiąz kom kie row ni ka bu do wy). Pod sta -
wo wa ró żni ca po le ga jed nak na tym, że
w Ir lan dii obo wiąz ki te są na ło żo ne prze -
pi sa mi bhp, co nie wąt pli wie uła twia ich eg -
ze kwo wa nie przez in spek to rów. Co wię cej,
in spek tor ma pra wo za kwe stio no wać ta ki
plan i za żą dać je go uzu peł nie nia lub opra -
co wa nia na no wo, je śli je go zda niem nie
zo stał on spo rzą dzo ny rze tel nie (np. nie
jest do sto so wa ny do spe cy fi ki da nej bu do -
wy, nie uwzględ nia wszyst kich za gro żeń,
za wie ra lu ki w oce nie ry zy ka lub brak
w nim in nych wa żnych in for ma cji). 

Mo gę stwier dzić, że w prak ty ce nie wie -
le by ło bu dów, dla któ rych Sa fe ty and He -
alth Plan nie był opra co wa ny (ich ja kość
to już od ręb na spra wa).

Okre so wo od na wial ny

Ko lej nym wa żnym ele men tem, wpły wa -
ją cym na po pra wę bez pie czeń stwa na ir -
landz kich bu do wach, jest wy móg po sia da -
nia przez ka żdą oso bę pra cu ją cą na bu do -
wie tzw. Sa fe Pass, czy li okre so wo od na -
wia ne go do ku men tu po twier dza ją ce go
ukoń cze nie jed no dnio we go kur su za po zna -
ją ce go z pod sta wo wy mi za sa da mi bez -
pie czeń stwa pra cy na bu do wach. Szko le -
nia te mo gą być pro wa dzo ne je dy nie
przez au to ry zo wa ne ośrod ki szko le nio we,
a sa ma kar ta wy da wa na jest przez od po -
wied nik pol skie go Urzę du Pra cy (FAS). 

Choć prze pi sy ir landz kiej usta wy o bhp
zo bo wią zu ją pra co daw ców do za po zna wa nia
pra cow ni ków z za sa da mi bez piecz ne go wy -
ko ny wa nia pra cy, i to w do dat ku w spo sób
zro zu mia ły dla pra cow ni ka (rów nież w za kre -
sie ję zy ka, w ja kim od by wa się in struk taż),
to nie ma tam tak roz bu do wa ne go sys te mu

Świa dec two pra cy 
– nic trud ne go, a jed nak

W związ ku z za koń cze niem pra cy pra co daw ca po wi nien wy dać
pra cow ni ko wi świa dec two pra cy. Ten, wy ni ka ją cy z Ko dek su
pra cy, obo wią zek nie mo że być uza le żnio ny od wy peł nie nia
przez pra cow ni ka ja kich kol wiek wa run ków.

W ar ty ku le 97 § 1 Ko dek su pra cy czy ta -
my: „W związ ku z roz wią za niem lub wy ga śnię -
ciem sto sun ku pra cy pra co daw ca jest obo wią -
za ny nie zwłocz nie wy dać pra cow ni ko wi świa -
dec two pra cy. Wy da nie świa dec twa pra cy nie
mo że być uza le żnio ne od uprzed nie go roz -
li cze nia się pra cow ni ka z pra co daw cą”. Dru -
gie zda nie te go pa ra gra fu nie po zwa la pra -
co daw cy na uza le żnia nie wy da nia pra cow ni -
ko wi świa dec twa pra cy od okre ślo ne go dzia -
ła nia lub za nie cha nia dzia ła nia przez pra cow -
ni ka do ty czą ce go roz li cze nia się z pra co daw -
cą, czy li nie otrzy ma nia przez pra cow ni ka sto -
sow nych wpi sów na tzw. obie gów ce.

Do 28.11.2002 r. w Ko dek sie pra cy nie by -
ło art. 97 § 11 Ko dek su pra cy – „W przy pad -
ku roz wią za nia lub wy ga śnię cia umo wy

o pra cę z pra cow ni kiem, z któ rym do tych cza -
so wy pra co daw ca na wią zu je ko lej ną umo wę
o pra cę bez po śred nio po roz wią za niu lub wy -
ga śnię ciu po przed niej umo wy o pra cę, pra -
co daw ca jest obo wią za ny wy dać pra cow ni ko -
wi świa dec two pra cy, tyl ko na je go żą da nie”.
Brak te go za pi su po wo do wał, że nie któ rzy
pra co daw cy, po za koń cze niu ka żdej z umów
o pra cę za war tych z pra cow ni kiem, mi mo że
sto su nek pra cy trwał nie prze rwa nie, wy da -
wa li pra cow ni ko wi świa dec two pra cy. Po wo -
do wa ło to dla pra co daw cy licz ne kom pli ka -
cje np.: „w któ rej czę ści akt oso bo wych pra -
cow ni ka prze cho wy wać ko pię wy da ne go
świa dec twa pra cy?”, czy też „ja kie go za pi su
do ko nać w świa dec twie pra cy w po zy cji do -
ty czą cej licz by dni urlo pu wy po czyn ko we go
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im. Haliny Krahelskiej

Je rzy Wroń ski Prze szło 40 lat pra -
cy za wo do wej zwią za nej z dzia łal no -
ścią na rzecz ochro ny pra cy. Po cząt -
ko wo w bra nżo wej in spek cji pra cy le -
śni ków i pra cow ni ków prze my słu
drzew ne go, a na stęp nie w Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy. Obec nie dzia ła
w Sto wa rzy sze niu Ochro ny Pra cy.

Z cze go wzię ła się Pa na po trze ba dal -
szej ak tyw no ści w ochro nie pra cy?

– Do sko na le wiem, ile jest jesz cze do zro -
bie nia. Wy ko rzy stu ję wie lo let nie do świad cze -
nie i wie dzę. Zaw sze by łem zwo len ni kiem
pre wen cji. Tłu ma cze nia, wy ja śnia nia kon se -
kwen cji i kosz tów za nie dbań bez pie czeń stwa
pra cy. A kosz ty, i to nie tyl ko spo łecz ne, są
na praw dę wy so kie. Pra co daw cy co raz czę -
ściej sta ją przed dy le ma tem, co jest ko rzyst -
niej sze, czy po no sić du że kosz ty zwią za ne ze
skut ka mi złych wa run ków pra cy, czy zwięk -
szyć środ ki na li kwi da cję za gro żeń. Cho dzi
o zwy kły ra chu nek eko no micz ny. 

Obec nie ogra ni cza nie wy dat ków
na ochro nę pra cy pra co daw cy tłu ma czą
kry zy sem eko no micz nym, ale czy to
od za wsze nie by ło tak, że je śli trze ba
by ło w fir mie na czymś za osz czę dzić,
to wła śnie na tym?

– Tak, oczy wi ście, za wsze tak by ło i my -
ślę, że na dal mo żna się z ta kim po dej ściem
pra co daw ców spo tkać. Wcze śniej jed nak wy -
ni ka ło to z ni skiej kul tu ry bez pie czeń stwa
pra cy, nie wiel kiej wie dzy na ten te mat. Dziś
du żo się zmie ni ło, m.in. za spra wą wie lu do -
brze funk cjo nu ją cych firm, któ re w dzie dzi -
nie ochro ny pra cy mo gą być wzo rem do na -
śla do wa nia.

im. Haliny Krahelskiej

Wie sław Za rych ta wie lo let ni czło nek
Ra dy Ochro ny Pra cy, jej wi ce prze -
wod ni czą cy, a w la tach 1998-2002
se kre tarz. By ły wy kła dow ca aka de -
mic ki spe cja li zu ją cy się w te ma ty ce
bez pie czeń stwa i ochro ny pra cy.
Au tor licz nych ksią żek i pu bli ka cji
z te go za kre su.

Ja ki przy świe cał Pa nu cel, gdy z upo -
wa żnie nia Pre zy dium ROP kie ro wał
Pan pra ca mi dwóch sta łych ze spo łów
ro bo czych: ds. Pra wa Pra cy i Ra ty fi ko -
wa nia Kon wen cji MOP oraz ds. Re for -
my Sys te mu Ochro ny Pra cy? 

– Bar dzo po wo li prze bie ga ły pro ce du -
ry z tym zwią za ne, a prze cież bar dzo wa -
żne by ło do sto so wa nie pol skie go pra wa
do stan dar dów eu ro pej skich. Za le ża ło
mi, że by śmy na le że li do eu ro pej skiej czo -
łów ki, je śli cho dzi o pra wo z za kre su
ochro ny pra cy. Ja ko se kre tarz wy stę po wa -
łem z pro po zy cja mi i wnio ska mi o przy -
spie sze nie pro ce dur.

Z Pa na ini cja ty wy po wstał pro jekt
usta wy o spo łecz nej in spek cji pra cy.
Czy ma ona dzi siaj ra cję by tu?

– Spo łecz ny in spek tor pra cy jest naj bli -
żej pra cow ni ka, wi dzi za gro że nia na sta no -
wi skach pra cy. Je go obec ność jest po trzeb -
na na wet w in te re sie pra co daw cy, że by nie
po no sił kon se kwen cji zwią za nych z wy pad -
ka mi przy pra cy. Wy da je mi się, że ta ka funk -
cja jest nie zbęd na, ale mo że nie ja ko spo -
łecz ne go in spek to ra pra cy, a ja ko przed sta -
wi cie la za ło gi pra cow ni ków, któ ry bę dzie po -
ma gał ta kże pra co daw cy w za kre sie prze -
strze ga nia prze pi sów bhp.

wy ko rzy sta ne go w ro ku ka len da rzo wym,
w któ rym usta je sto su nek pra cy?” Obec nie,
pra co daw ca mo że mieć te dy le ma ty je dy nie
w przy pad ku za żą da nia przez pra cow ni ka wy -
da nia świa dec twa pra cy, po roz wią za niu lub
wy ga śnię ciu po przed niej umo wy o pra cę.
W art. 97 § 2 Ko dek su pra cy, wy mie nio no in -
for ma cje, któ re po win ny być za war te w świa -
dec twie pra cy.

Od ogó łu do szcze gó łu

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki So cjal nej z 15 ma ja 1996 r. w spra wie
szcze gó ło wej tre ści świa dec twa pra cy oraz
spo so bu i try bu je go wy da wa nia i pro sto wa -
nia (Dz. U. Nr 60, poz. 282, ze zmia na mi oraz
z 2003 r. Dz. U. Nr 230, poz. 2289) do okre -
śla, ja kie in for ma cje po win ny zna leźć się
w świa dec twie pra cy, kie dy i w ja ki spo sób
po win no być wy da ne. Roz po rzą dze nie to za -
wie ra też za łącz nik, w któ rym za war to wzór
świa dec twa pra cy. Po nad to w roz po rzą dze -
niu tym uwzględ nio no szcze gó ło wą in for ma -
cję do ty czą cą spo so bu wy peł nia nia świa dec -
twa pra cy, co po win no wy klu czać wszel kie
pro ble my zwią za ne z pra wi dło wym wy peł nie -
niem świa dec twa pra cy i wy da niem go pra -
cow ni ko wi. 

Prze pi sy so bie, 
a ży cie…

W le wym gór nym ro gu świa dec twa pra cy
po win na być za war ta na zwa pra co daw cy
oraz je go sie dzi ba lub ad res za miesz ka nia
oraz nu mer RE GON – EKD. Po zy cja ta jest
wy peł nia na po przez przy sta wie nie pie czę ci
pra co daw cy. Nie ste ty, nie wszyst kie pie -
cząt ki pra co daw cy za wie ra ją nu mer RE -
GON – EKD, a zda rza się, że pra co daw cy za -
po mi na ją o uzu peł nie niu tych da nych na świa -
dec twie pra cy. 

Ko lej ne nie pra wi dło wo ści po ja wia ją się
przy wpi sy wa niu w ust. 1 świa dec twa pra cy,
wy mia ru cza su pra cy i okre su za trud nie nia
pra cow ni ka. W sy tu acji, gdy w okre sie za trud -
nie nia zmie niał się wy miar cza su pra cy pra -
cow ni ka, pra co daw cy nie kie dy nie wpi su ją
czę ści da nych do ty czą cych te go za gad nie nia.
Dzie je się tak zwłasz cza w sy tu acji, gdy
w okre sie za trud nie nia wie lo krot nie zmie niał
się wy miar cza su pra cy pra cow ni ka. Nad mie -
nić na le ży, że zgod nie z pkt. 2 za war tej w Roz -
po rzą dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal -
nej z dnia 15 ma ja 1996 r. w spra wie szcze -
gó ło wej tre ści świa dec twa pra cy oraz spo so -
bu i try bu je go wy da wa nia i pro sto wa nia (Dz.
U. Nr 60, poz. 282, ze zmia na mi oraz
z 2003 r. Dz. U. Nr 230, poz. 2289), in for -
ma cji do ty czą cej spo so bu wy peł nia nia świa -
dec twa pra cy, w ust. 1 świa dec twa pra cy na -
le ży też po dać okres za trud nie nia u po przed -
nie go pra co daw cy i wska zać te go pra co daw -

cę, je że li świa dec two pra cy wy da wa ne jest
pra cow ni ko wi prze ję te mu od in ne go pra co -
daw cy na za sa dach okre ślo nych prze pi sa mi
art. 231 Ko dek su pra cy lub prze pi sa mi od -
ręb ny mi. Zda rza się, że in for ma cja ta jest po -
da wa na w ust. 6 świa dec twa pra cy do ty czą -
cym in for ma cji uzu peł nia nych lub jest po da -
wa ny łącz ny okres za trud nie nia bez wska za -
nia po przed nie go pra co daw cy.

Z upły wem cza su,
czy li jak?

Szcze gól nie new ral gicz nym wy da je się
być ust. 3 świa dec twa pra cy do ty czą cy try -
bu i pod sta wy praw nej roz wią za nia sto sun -
ku pra cy. Bar dzo czę sto w przy pad ku, gdy
do roz wią za nia sto sun ku pra cy do cho dzi
z upły wem cza su, na któ ry umo wa by ła za -
war ta, w świa dec twie pra cy jest po da wa ne,
że roz wią za nie sto sun ku pra cy na stą pi ło
na sku tek wy ga śnię cia. Na le ży za uwa żyć, że
przy za pi sie o wy ga śnię ciu sto sun ku pra cy,
nie jest po da wa na pod sta wa praw na roz wią -
za nia sto sun ku pra cy. W przy pad ku, gdy roz -
wią za nie sto sun ku pra cy jest do ko ny wa ne
przez pra co daw cę bez za cho wa nia okre su
wy po wie dze nia, w świa dec twie pra cy ja ko
pod sta wa praw na roz wią za nia sto sun ku
pra cy naj czę ściej po da wa ny jest art. 52 lub
art. 53 Ko dek su pra cy. W pkt. 3 in for ma cji
do ty czą cej spo so bu wy peł nia nia świa dec twa
pra cy, w spo sób jed no znacz ny po da no, że
w przy pad ku roz wią za nia sto sun ku pra cy,
pra co daw ca po da je je den z try bów roz wią -
za nia sto sun ku pra cy okre ślo nych w art. 30
§ 1 Ko dek su pra cy (nie do ty czy szcze gól nych
przy pad ków roz wią za nia sto sun ku pra cy
okre ślo nych w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 48
§ 2, w art. 683 lub w art. 201 § 2 Ko dek su
pra cy), a po nad to w przy pad ku roz wią za nia
sto sun ku pra cy za wy po wie dze niem lub
bez wy po wie dze nia – do dat ko wo wska zu je
stro nę sto sun ku pra cy skła da ją cą oświad cze -
nie wo li w tej spra wie. 

W wie lu świa dec twach pra cy nie jest
wska zy wa na stro na, któ ra zło ży ła oświad cze -
nie o wy po wie dze niu lub roz wią za niu bez wy -
po wie dze nia umo wy o pra cę.

Dni bez go dzin

Ko lej ne błę dy po ja wia ją się w ust. 4, pkt. 1
świa dec twa pra cy do ty czą cym wy ko rzy sta ne -
go urlo pu. Zda rza się, że w świa dec twie pra -
cy, w przy pad ku gdy w ro ku ka len da rzo wym,
w któ rym usta je sto su nek pra cy pra cow nik
wy ko rzy stu je urlop za le gły i urlop bie żą cy,
lub otrzy mu je ekwi wa lent za urlop za le gły
i bie żą cy, w świa dec twie pra cy po da wa -
na jest łącz na licz ba urlo pu za le głe go i bie -
żą ce go lub łącz na licz ba dni, za któ re pra cow -
nik otrzy mał ekwi wa lent. Bar dzo czę sto
w świa dec twie pra cy po da wa na jest je dy nie

licz ba dni wy ko rzy sta ne go urlo pu wy po -
czyn ko we go, bez po da nia licz by go dzin.
Czę sto też w świa dec twie pra cy jest za wie -
ra na in for ma cja o wy pła ce niu ekwi wa len tu
za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy. 

Zgod nie z pkt. 4 za war tej w cy to wa nym roz -
po rzą dze niu in for ma cji do ty czą cej spo so bu wy -
peł nia nia świa dec twa pra cy, pra co daw ca
wska zu je wy łącz nie licz bę dni i go dzin urlo -
pu wy po czyn ko we go przy słu gu ją ce go pra -
cow ni ko wi w ro ku ka len da rzo wym, w któ rym
usta je sto su nek pra cy, wy ko rzy sta ne go w na -
tu rze lub za któ re przy słu gu je ekwi wa lent pie -
nię żny. Od ręb nie wska zu je się licz bę dni
i go dzin urlo pu wy po czyn ko we go, wy ko rzy sta -
ne go przez pra cow ni ka do dnia usta nia sto -
sun ku pra cy, na pod sta wie art. 1672 Ko dek -
su pra cy. 

W art. 97 § 2 Ko dek su pra cy i § 1 ust. 1
cy to wa ne go roz po rzą dze nia okre ślo no cel wy -
da wa nia świa dec twa pra cy. Jest nim usta le -
nie upraw nień ze sto sun ku pra cy i upraw nień
z ubez pie cze nia spo łecz ne go. Po nie waż in -
for ma cja o wy pła ce niu ekwi wa len tu za nie -
wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy nie słu -
ży usta le niu upraw nień ze sto sun ku pra cy lub
z ubez pie cze nia spo łecz ne go i nie jest wy mie -
nio na w Ko dek sie pra cy i cy to wa nym po wy -
żej roz po rzą dze niu, nie na le ży jej po da wać
w świa dec twie pra cy. 

Co z bez płat nym? 

W ust. 4 ppkt. 2 świa dec twa pra cy na le -
ży po dać okres trwa nia urlo pu bez płat ne go
i pod sta wę praw ną je go udzie le nia. Zgod nie
z § 1 ust. 1 pkt. 5 cy to wa ne go roz po rzą dze -
nia, w świa dec twie pra cy na le ży po dać
okres ko rzy sta nia z urlo pu bez płat ne go
i pod sta wę praw ną je go udzie le nia. Po da nie
pod sta wy praw nej udzie le nia urlo pu bez płat -
ne go, czy li art. 174 § 1 Ko dek su pra cy, jest
bar dzo wa żne, gdyż urlop bez płat ny mo że
być udzie lo ny na pi sem ny wnio sek pra cow -
ni ka. Okre su te go urlo pu bez płat ne go nie
wli cza się do okre su pra cy, od któ re go za -
le żą upraw nie nia pra cow ni cze, chy ba że jest
to ure gu lo wa ne od mien nie prze pi sa mi
szcze gól ny mi. 

Na to miast na pod sta wie art. 1741 Ko dek -
su pra cy, za zgo dą pra cow ni ka wy ra żo ną
na pi śmie, pra co daw ca mo że udzie lić pra -
cow ni ko wi urlo pu bez płat ne go w ce lu wy -
ko ny wa nia pra cy u in ne go pra co daw cy
(okres te go urlo pu bez płat ne go wli cza się
do okre su pra cy, od któ re go za le żą upraw -
nie nia pra cow ni cze u do tych cza so we go
pra co daw cy). Nie kie dy też nie jest wpi sy -
wa ny okres urlo pu bez płat ne go, lecz licz ba
dni urlo pu bez płat ne go (zwłasz cza przy krót -
ko trwa łych urlo pach). A by wa i tak, gdy pra -
cow nik był dłu go za trud nio ny u da ne go pra -
co daw cy, że w świa dec twie pra cy nie po da -
no żad nych in for ma cji o urlo pie bez płat nym,
na któ rym był pra cow nik. 

Bez więk szych 
za strze żeń

W ko lej nych ustę pach świa dec twa pra cy
błę dy wy stę pu ją ra czej spo ra dycz nie. Do ty -
czy to ust. 6, w któ rym to pra co daw cy pi -
szą ró żne tre ści. 

W in for ma cji do ty czą cej spo so bu wy peł -
nia nia świa dec twa pra cy, w pkt. 5 po da no,
że „W ust. 6 pra co daw ca za miesz cza in for -
ma cję:

1) o na le żno ściach ze sto sun ku pra cy
uzna nych przez nie go i nie wy pła co nych pra -
cow ni ko wi do dnia usta nia sto sun ku pra cy
z po wo du bra ku środ ków fi nan so wych;

2) na żą da nie pra cow ni ka:
a) o wy so ko ści i skład ni kach wy na gro dze -

nia,
b) o uzy ska nych kwa li fi ka cjach,
c) o pra wo moc nym orze cze niu są du pra -

cy o przy wró ce niu pra cow ni ka do pra cy lub
przy zna niu mu od szko do wa nia, gdy za cho dzi
przy pa dek okre ślo ny w § 5 ust. 3 roz po rzą -
dze nia, przy czym pra co daw ca, uzu peł nia jąc
treść świa dec twa pra cy o tę in for ma cję, pod -
pi su je ją i opa tru je da tą”.

Jest to wy li cze nie enu me ra tyw ne, a więc
za wie ra ją ce wszyst kie in for ma cje, któ re
mo gą być wy mie nio ne w pkt. 6 świa dec twa
pra cy. Czy li w punk cie tym nie mo żna po da -
wać in nych in for ma cji.

Wa żne 
po ucze nie

W świa dec twie pra cy na le ży też za wrzeć
po ucze nie o przy słu gu ją cym pra cow ni ko wi
pra wie wy stą pie nia do są du pra cy z żą da niem
spro sto wa nia świa dec twa pra cy. W po ucze -
niu tym na le ży zmie ścić ad res są du pra cy.
Nie ste ty, w wy stę pu ją cych w sprze da ży dru -
kach świa dec twa pra cy, po ucze nie to oprócz
te go, że umiesz czo ne jest po ni żej po zy cji do -
ty czą cej pie czę ci i pod pi su pra co daw cy lub
oso by dzia ła ją cej w je go imie niu, to jesz cze
bar dzo czę sto jest za war te na dru giej stro -
nie świa dec twa pra cy, co czę sto po wo du je
brak wpi su ad re su są du pra cy. Zda rza się też,
że ja ko ad res są du pra cy po da wa na jest je -
dy nie na zwa miej sco wo ści, w któ rej ma sie -
dzi bę sąd pra cy.

Po mi ną łem oczy wi ste po mył ki (błęd ny
okres za trud nie nia, nie pra wi dło wo wy li czo -
ny urlop pro por cjo nal ny, błęd ny ad res są du
pra cy itp.).

Po praw ne wy peł nie nie świa dec twa pra -
cy nie jest trud ne. Wy star czy mieć wła ści -
wy druk. Do brze by by ło, gdy by druk ten
za wie rał in for ma cję do ty czą cą spo so bu
wy peł nia nia świa dec twa pra cy (nie któ re
dru ki bę dą ce w sprze da ży nie za wie ra ją tej
in for ma cji). 

Ro bert Par ki ta
OIP War sza wa



Rekordowe podnoszenie

Kratownica, stanowiąca część konstrukcji zadaszenia, o ciężarze sześciu konstrukcji mostu na
Wiśle w Płocku zawisła nad stadionem Lecha w Poznaniu. Pierwszy raz w historii Polski na
wysokość 30 metrów został podniesiony element ważący 1400 ton. Przedsięwzięcie
dokumentowała telewizja Discovery.

Jak ol brzy mim przed się wzię ciem jest bu do wa te go za da sze nia niech
świad czy fakt, że bę dzie ono cię ższe niż dach słyn ne go sta dio nu We mbley
i no wo cze śniej sze niż zna ne z obiek tu spor to we go w Mo na chium. Wpraw -
dzie po dob ny dach po wsta je w Gdań sku, ale tam po szcze gól ne ele men ty
kra tow nic są mon to wa ne na wy so ko ści. W Po zna niu, ze wzglę du na bez pie -
czeń stwo pra cow ni ków oraz ułatwienie montażu, in we stor zde cy do wał
o zmon to wa niu kon struk cji na pły cie bo iska, a na stęp nie pod nie sie niu jej
w ca ło ści na 30 me tro we żel be to we trzo ny.

Kra tow ni ca ma dłu gość 175 m., sze ro kość maks. 12 i wy so kość
maks. 17,5 m. Do jej pod nie sie nia wy ko rzy sta no osiem si łow ni ków hy drau -
licz nych H -200 za mon to wa nych na spe cjal nych wie żach sys te mo wych.
Ope ra cja roz po czę ła się unie sie niem kon struk cji na wy so kość ok. me tra
aby spraw dzić na cią gi sta lo wych lin. Na stęp nie, przy po mo cy kom pu te ra
ste ru ją ce go rów no mier nym roz ło że niem cię ża ru, z pręd ko ścią ok. czte rech
me trów na go dzi nę, kon struk cja zo sta ła pod nie sio na wy żej. W koń cu, z wy -
ko rzy sta niem si łow ni ków hy drau licz nych H -140, za mon to wa na na trzo nach.
Efekt oka zał się im po nu ją cy na mia rę po bi te go re kor du!

Ca łe to przed się wzię cie, jak i bu do wa wszyst kich sta dio nów na EU -
RO 2012, jest ob ję ta nad zo rem i kon tro lą Pań stwo wej In spek cji Pra cy. 

Je rzy Wla zło

Spółce z o.o. „EURO Poznań 2012” dziękujemy za udostępnienie zdjęć
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Na przy kład na sta no wi sku ope ra to ra pi -
ły tar czo wej czas pra cy wy no sił 4 go dzi ny,
ale do in ter pre ta cji wy ni ku po mia ru na ra -
że nia na ha łas przy ję to – 90 mi nut. Za ni -
żo ny czas eks po zy cji po zwo lił pra co daw cy
na uzy ska nie ni ższe go o 3 dB wy ni ku koń -
co we go, któ ry dzię ki te mu mie ścił się po -
ni żej NDN. W związ ku z tym nie mu siał
w sto sun ku do 14 pra cow ni ków pod jąć dzia -
łań wy ma ga nych dla ta kiej sy tu acji, m.in.
opra co wać i wdro żyć pro gra mu dzia łań or -
ga ni za cyj no -tech nicz nych, nad zo ro wać
sto so wa nie środ ków ochro ny słu chu oraz
zgło sić tych pra cow ni ków do ZUS. 

Ha łas ma ni pu lo wa ny

Ze wzglę du na po głę bia ją cą się ten den -
cję wy stę po wa nia nie pra wi dło wo ści zwią -
za nych z ty po wa niem przez pra co daw ców
sta no wisk pra cy do po mia rów ha ła su
i drgań me cha nicz nych, a ta kże ma ni pu lo -
wa nie wy ni ka mi oce ny na ra że nia przez za -
ni ża nie cza su eks po zy cji po da wa ne go
w ob li cze niach, głów ny in spek tor pra cy
zwró cił się do głów ne go in spek to ra sa ni -
tar ne go z proś bą o zwró ce nie uwa gi
na ten pro blem i do ko na nie przez Pań stwo -
wą In spek cję Sa ni tar ną pra wi dło wo ści
oce ny na ra że nia pra cow ni ków na ha łas
i drga nia me cha nicz ne w kon tek ście
przed sta wia nych przez pra co daw ców wy -
ni ków po mia rów, z uwzględ nie niem po da -
wa ne go w ob li cze niach cza su eks po zy cji. 

Wy ni ki kon tro li wska zu ją po nad to, że
nie za wsze mo żli we by ło by od wo ła nie się
do wy ma ga nych da nych z po mia rów w ter -
mi nie póź niej szym, po nie waż w 24% za kła -
dów, w któ rych do ko na no po mia ru na tę -
że nia ha ła su i w 22% za kła dów, gdzie zmie -
rzo no drga nia me cha nicz ne, nie pro wa dzo -

no wy ma ga nej do ku men ta cji z po mia rów
lub pro wa dzo no ją w spo sób nie zgod ny
z prze pi sa mi. Kar ty po mia rów nie by ły
na bie żą co ak tu ali zo wa ne, w re je strach nie
uwzględ nia no cza su eks po zy cji lub sto so -
wa ne wzo ry re je strów nie od po wia da ły ak -
tu al nie obo wią zu ją cym. 

Nie ste ty, pra co daw cy za rów no w 2007
r. jak i w 2008 r. (16% kon tro lo wa nych za -
kła dów), za trud nia li pra cow ni ków w go dzi -
nach nad licz bo wych na sta no wi skach,
na któ rych wy stę po wa ło prze kro cze nie
war to ści NDN ha ła su lub drgań me cha nicz -
nych. Pra co daw cy tłu ma czy li się bra kiem
do sta tecz nej licz by pra cow ni ków chęt -
nych do pra cy. Nie kie dy by li jed nak zdzi -
wie ni, że prze pis za bra nia im za trud nia nia
w nad go dzi nach pra cow ni ków wy ko nu ją -
cych pra ce w wa run kach prze kro cze nia

NDN. Na ten pro blem in spek to rzy pra cy
win ni zwra cać uwa gę pod czas ru ty no -
wych kon tro li.

Ha łas ujarz mio ny

Pra wie po ło wa kon tro lo wa nych pra co -
daw ców po win na opra co wać i wdro żyć pro -
gram or ga ni za cyj no -tech nicz ny. W po rów -
na niu do ro ku po przed nie go tro chę wię -
cej pra co daw ców opra co wa ło ta ki pro gram,
od po wied nio 41% za kła dów w od nie sie niu
do ha ła su (w 2007 r. – 34%) i 29% w od -
nie sie niu do drgań me cha nicz nych (w 2007
r. 26%). Czę sto jed nak za wie rał on bar dzo
ogól ne wy ma ga nia, a nie pro po zy cje dzia -
łań ade kwat nych do ana li zy wa run ków pra -
cy oraz po zio mów emi sji ha ła su lub drgań
me cha nicz nych, z po da niem ka len da rza ich
re ali za cji. Po mi mo bra ku pro gra mu, pra -
co daw cy po dej mo wa li jed nak ró żne dzia -
ła nia or ga ni za cyj no -tech nicz ne ogra ni cza -
ją ce na ra że nie pra cow ni ków na ha łas,
np. in sta lo wa no osło ny, obu do wy dźwię ko -
izo la cyj ne urzą dzeń lub wy mie nia no park
ma szy no wy, wpro wa dza no do dat ko we
prze rwy w pra cy. Naj czę ściej jed nak nie
mia ły one cha rak te ru kom plek so we go
i sys te mo we go. 

Kom plek so we dzia ła nia or ga ni za cyj no -
-tech nicz ne zwią za ne z ob ni że niem na ra -
że niu na ha łas z re gu ły są kosz tow ne i wy -
ma ga ją za an ga żo wa nia wy spe cja li zo wa -
nych firm. Dla te go mniej sze za kła dy, tam
gdzie mo że to dać wła ści we efek ty, kon cen -
tru ją się przede wszyst kim na prze glą dach
tech nicz nych urzą dzeń emi tu ją cych ha łas
i bie żą cych na pra wach tych urzą dzeń.
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Ewa Kra su ska

Udo stęp nie nie pra co daw com prak tycz nych wska zó wek do ty czą cych sto so wa nia prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy pra cach zwią za nych z na ra że niem na ha łas lub drga nia
me cha nicz ne jest nie zbęd ne, aby zwięk szyć efek tyw ność wdro że nia tych prze pi sów. Pra co -
daw ca bo wiem po wi nien mieć mo żli wość nie ogra ni czo ne go do stę pu do in for ma cji w tym za -
kre sie. Ist nie nie pro ble mów zwią za nych ze sto so wa niem okre ślo nych prze pi sów po twier dza ją
wy ni ki kon tro li prze pro wa dzo nych w la tach 2007-2008.

Bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy

Ha łas pod kon tro lą 

W ubie głym i po przed nim ro ku (2007
i 2008) in spek to rzy pra cy skon tro lo wa -
li 1227 za kła dów, w któ rych wy stę po wał ha -
łas oraz 331 za kła dów, gdzie zi den ty fi ko -
wa no drga nia me cha nicz ne. 

Ha łas zidentyfikowa ny

W na ra że niu na ha łas za trud nio nych by -
ło po nad 80 tys. osób (43% ogó łu za trud -
nio nych), w tym 35% w wa run kach eks po -
zy cji o wiel ko ści po wy żej naj wy ższe go
do pusz czal ne go na tę że nia (NDN). Na drga -
nia me cha nicz ne na ra żo nych by ło po -
nad 8 ty się cy osób (10% ogó łu za trud nio -
nych), w tym po nad po ło wa pra co wa ła
w na ra że niu na drga nia miej sco we. We dług
oce ny Pań stwo wej In spek cji Pra cy, licz ba
osób na ra żo nych na drga nia me cha nicz ne
na dal jest nie do sza co wa na, po nie waż pra -
co daw cy nie iden ty fi ku ją drgań me cha nicz -
nych w śro do wi sku pra cy. Jest to bo wiem
trud niej sze i bar dziej kosz tow ne ani że li
iden ty fi ka cja ha ła su. Wśród skon tro lo wa -
nych 49% sta no wi ły za kła dy ma łe i śred nie
(do 49 pra cow ni ków) pro du ku ją ce m.in.
me ble, ce ment, wy ro by z ce men tu, be to -
nu i gip su, tka ni ny, ar ty ku ły spo żyw cze, na -
cze py, po jaz dy sa mo cho do we, pro wa dzą -
ce dzia łal ność po li gra ficz ną.

Źró dłem ha ła su w kon tro lo wa nych za kła -
dach naj czę ściej by ły pro ce sy tech no lo gicz -
ne zwią za ne z ob rób ką me ta li i drew na (szli -
fier ki, fre zar ki, to kar ki, pra sy, pi lar ki, tra -
ki), ma szy ny i urzą dze nia do pro duk cji ma -
te ria łów włó kien ni czych (kro sna, prze wi jar -
ki, zgrze blar ki), ma szy ny do pro duk cji wy -
ro bów be to no wych (za gęsz czar ki, wi bra to -
ro pra sy), urzą dze nia do mie le nia, ob rób ki
pla stycz nej wy ro bów me ta lo wych, dy sze in -
sta la cji sprę żo ne go po wie trza itd. Źró dłem
drgań me cha nicz nych by ły zwy kle mło ty hy -
drau licz ne, za gęsz czar ki, szli fier ki, pi ły,

młot ki igło we. Nie kie dy by ły to prze sta rza -
łe ma szy ny i urzą dze nia, emi tu ją ce do śro -
do wi ska pra cy ha łas lub drga nia me cha nicz -
ne o po zio mie prze kra cza ją cym naj wy -
ższe do pusz czal ne na tę że nie.

Ha łas nie wy mier ny

Po rów na nie da nych z lat 2007 i 2008
przed sta wio nych na wy kre sie wska zu je, że
naj więk szy pro cent nie pra wi dło wo ści do -
ty czy bra ku pro gra mów dzia łań na praw -
czych or ga ni za cyj no -tech nicz nych, uwzględ -
nia nia w oce nie ry zy ka za wo do we go istot -
nych in for ma cji (np. cza su i po zio mu na -
ra że nia, pra cy w go dzi nach nad licz bo -
wych), a ta kże szko le nia pra cow ni ków
z uwzględ nie niem in for ma cji wy ni ka ją cych
z oce ny ry zy ka za wo do we go.

Pod kre ślić na le ży, że co raz wię cej pra -
co daw ców nie do ko nu je po mia rów ha ła su
(21% w 2008 r.; w 2007 r. – 5%) i drgań me -
cha nicz nych (od po wied nio 25% i 10%).
W nie któ rych za kła dach, w któ rych do ko -
na no po mia rów, oce na na ra że nia pra cow -
ni ków na dal bu dzi jed nak wąt pli wo ści, po -
nie waż czas eks po zy cji na ha łas lub drga -
nia me cha nicz ne był za ni ża ny w sto sun ku
do cza su fak tycz ne go. Za ni żo ny czas eks -
po zy cji po zwa la pra co daw cy na uzy ska nie
ni ższe go wy ni ku koń co we go, miesz czą ce -
go się po ni żej war to ści naj wy ższe go do -
pusz czal ne go na tę że nia (NDN), co zwal -
nia go m.in. z opra co wa nia i wdro że nia pro -
gra mu dzia łań or ga ni za cyj no -tech nicz -
nych, nad zo ro wa nia sto so wa nia przez pra -
cow ni ków środ ków ochro ny słu chu oraz
zgło sze nia tych pra cow ni ków do ZUS.

Hałas Drgania mechaniczne
Sto so wa nie środ ków
ochro ny in dy wi du al nej
w wa run kach prze kro -
czo nej war to ści pro gów
dzia ła nia

Dokumentacja związana
z pomiarami

Programy szkoleń
uwzględniające skutki
odziaływania hałasu,

wartości progów
działania NDN itp.

Praca w warunkach
przekroczonego NDN

Uwzględnienie w ocenie
ryzyka zawodowego
istotnych informacji 

Program napraw czy
działań organizacyjno-

technicznych

Oczyszczarka bębnowa z 1972 r. jest źródłem
ponadnormatywnego hałasu

Ręczne szlifowanie spawów, natężenie
hałasu 94 dB (krotność NDN 7,94)
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Na le ży za zna czyć, że po ziom ha ła su nie -
kie dy kil ku krot nie, a na wet 50-krot nie
prze kra czał NDN. 

Wie lu pra co daw ców, ja ko je dy ny śro dek
za po bie gaw czy przed skut ka mi na ra że nia
na ha łas, sto su je ochron ni ki słu chu. Dla -
te go w 2008 r. po dob nie jak w 2007 r., tyl -
ko nie wie lu pra cow ni kom (3%) wy ko nu ją -
cym pra cę w wa run kach prze kro cze nia
war to ści pro gu dzia ła nia ha ła su nie udo -
stęp nia no środ ków ochro ny in dy wi du al nej
słu chu (pra cę w wa run kach prze kro czo ne -
go pro gu dzia ła nia stwier dzo no w 83% kon -
tro lo wa nych za kła dów). Ta kże nie wie lu pra -
cow ni ków (2%) nie sto so wa ło ochron ni ków
słu chu w wa run kach prze kro cze nia NDN
ha ła su lub sto so wa ło je w złym sta nie tech -
nicz nym (0,6%). Na to miast rę ka wic ochron -
nych przed drga nia mi miej sco wy mi nie
mia ło aż 67% pra cow ni ków (w 2007 r.
– 35%), co wy ni ka ło głów nie z nie wie dzy
pra co daw ców i osób nad zo ru ją cych pra ce
o wy stę po wa niu drgań me cha nicz nych
o po zio mie prze kra cza ją cym próg dzia ła -
nia. Naj czę ściej pra co daw cy by li prze ko -
na ni, że obo wią zek sto so wa nia rę ka wic an -
ty wi bra cyj nych wy stę pu je do pie ro po prze -
kro cze niu NDN drgań miej sco wych.

Ha łas dia gno zo wa ny

War to za zna czyć, że na dal nie ma pew -
no ści, czy przy dzie lo ne pra cow ni kom

środ ki ochro ny słu chu zo sta ły do bra ne tak
by eli mi no wać ry zy ko uszko dze nia słu chu,
bo wiem pra co daw cy na ogół nie dys po no -
wa li war to ścia mi nie zbęd ny mi do okre śle -
nia tłu mie nia dźwię ku ochron ni ka słu chu
w od nie sie niu do war to ści po zio mu dźwię -
ku na sta no wi skach pra cy. Jest to szcze -
gól nie istot ne, je śli na sta no wi sku pra cy
wy stę pu je bar dzo wy so ki po ziom na tę że -
nia ha ła su, na przy kład oko ło 100 dB.
W oce nie in spek to rów pra cy na dal trud -
ne jest ta kże usta le nie przez pra co daw -
ców, czy na ra że nie in dy wi du al ne na drga -
nia me cha nicz ne, po za sto so wa niu rę ka -
wic an ty wi bra cyj nych, nie prze kra cza
war to ści NDN. Dla te go nie zbęd ne jest wy -
po sa że nie pra co daw ców w po rad ni ki za -
wie ra ją ce wska zów ki, jak do bie rać ochron -
ni ki słu chu i rę ka wi ce an ty wi bra cyj ne oraz
w ja ki spo sób usta lać na ra że nie in dy wi du -
al ne, zde fi nio wa ne w § 2 pkt. 6 roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z 5
sierp nia 2005 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy pra cach zwią za nych
z na ra że niem na ha łas lub drga nia me cha -
nicz ne. 

Pra co daw cy nie są rów nież pew ni, jak
po praw nie speł nić na ło żo ny na nich obo -
wią zek wy ni ka ją cy z za pi su § 10 roz po rzą -
dze nia MGiP z 5 sierp nia 2005 r. w spra -
wie bez pie czeń stwa i hi gie ny przy pra cach
zwią za nych z na ra że niem na ha łas i drga -
nia me cha nicz ne. Przede wszyst kim ma -

ją wąt pli wo ści, czy pra cow ni kom na ra żo -
nym na ha łas i drga nia me cha nicz ne na le -
ży or ga ni zo wać od ręb ne szko le nie, czy też
wy mie nio ne za gad nie nia po win ny być
przed sta wio ne w ra mach szko le nia bhp.
W 2008 r. aż 41% pra cow ni ków na ra żo nych
na ha łas i drga nia me cha nicz ne (w 2007
r. – 30%) pod da no szko le niom bhp, nie -
uwzględ nia ją cym wska za nej w § 10 pro ble -
ma ty ki. 

Za strze że nia bu dzi ja kość pro fi lak tycz -
nych ba dań le kar skich pra cow ni ków na ra -
żo nych na ha łas i drga nia me cha nicz ne, bo -
wiem – jak wy ni ka z usta leń (tam, gdzie
by ło to mo żli we) – le ka rze nie otrzy mu ją
od pra co daw ców in for ma cji o ha ła sie
na sta no wi sku pra cy (w 2008 r. – 26%,
w 2007 r. – 23%) i drga niach me cha nicz -
nych (od po wied nio 29% i 28%). Wnio sek
głów ne go in spek to ra pra cy do ty czą cy ure -
gu lo wa nia obo wiąz ku prze cho wy wa nia
przez pra co daw ców skie ro wań na ba da nia
pro fi lak tycz ne pra cow ni ków, a ta kże wi zy -
to wa nia sta no wisk pra cy przez le ka rzy
spra wu ją cych pro fi lak tycz ną opie kę le -
kar ską nad pra cow ni ka mi za cho wu ją swo -
ją ak tu al ność. Brak no we li za cji w tym za -
kre sie w dal szym cią gu ge ne ru je for ma li -
stycz ne po dej ście do pro fi lak tycz nych ba -
dań le kar skich.

Ewa Kra su ska
De par ta ment Nad zo ru i Kon tro li GIP

Agre ga ty hy drau licz ne za si la ją ce wi bro pra sę obu do wa no ma te ria łem dźwię ko izo la cyj nym oraz wy ło żo no ścia -
ny po miesz cze nia ma te ria łem dźwię ko chłon nym. Na sta no wi sku ope ra to ra wi bro pra sy i wę zła be to niar skie -
go ob ni żo no po ziom eks po zy cji na ha łas do war to ści po ni żej pro gu dzia ła nia (80 dB).

Ska nu ją le gal nie

Zbli ża ją cy się ter min za koń cze nia re ali za cji in we sty cji cen trum han -
dlo we go w Kra ko wie wy mu sza na wy ko naw cach za trud nia nie co raz więk -
szej licz by pra cu ją cych. Sprzy ja to pró bom wpro wa dza nia na te ren bu -
do wy osób nie za re je stro wa nych w ewi den cji prze pu stek. Kon tro le pro -
wa dzo ne przez in spek to rów pra cy wy ka za ły, że znacz na część tych osób
pra cu je rów nież bez ja kiej kol wiek umo wy. Stwier dzo ne w trak cie kon -
tro li przy pad ki prze by wa nia na te re nie bu do wy osób pra cu ją cych bez
wy ma ga nych iden ty fi ka to rów lub po słu gu ją cych się cu dzy mi iden ty -
fi ka to ra mi skło ni ły in we sto ra do za ku pu prze no śne go ska ne ra elek -
tro nicz ne go. We ry fi ka cja za po mo cą te go urzą dze nia po zwo li ła
na ujaw nie nie w sierp niu i wrze śniu br. nie le gal ne go prze by wa nia na bu -
do wie kil ku dzie się ciu osób, z któ rych więk szość jed no cze śnie wy ko -
ny wa ła pra cę. Oso by prze by wa ją ce na te re nie bu do wy bez wy ma ga -
ne go iden ty fi ka to ra by ły usu wa ne przez ochro nę z jed no cze snym obo -
wiąz kiem usta le nia przez pod miot za trud nia ją cy (pod wy ko naw cę) ich
da nych oso bo wych. Pod miot ten był obo wią za ny do prze ję cia za trzy -
ma nych osób z po ste run ku ochro ny, wy ja śnie nia pod sta wy ich za trud -
nie nia oraz wy ro bie nia dla nich iden ty fi ka to rów.

W ma li no wym ra ju

W trak cie kon tro li plan ta cji ma lin znaj du ją cej się na te re nie dzia -
ła nia OIP w Lu bli nie in spek to rzy pra cy usta li li, że w sied miu go spo -
dar stwach rol nych nie le gal nie pra co wa ło łącz nie 15 osób na ro do wo -
ści ukra iń skiej. Po sia da ły one oświad cze nia wy sta wio ne przez in ne pod -
mio ty niż te, na rzecz któ rych wy ko ny wa ły pra cę. Po nad to ujaw nio -
no, że 14 cu dzo ziem ców w sze ściu go spo dar stwach rol nych świad czy -
ło pra cę bez umów za war tych na pi śmie. W in nym go spo dar stwie za -
trud nia ją cy nie zgło sił czte rech pra cu ją cych u nie go oby wa te li Ukra -
iny do ubez pie cze nia spo łecz ne go. W ko lej nych trzech przy pad kach
ujaw nio no, że kon tro lo wa ne pod mio ty za re je stro wa ły łącz nie 35 oświad -
czeń o za mia rze po wie rze nia pra cy cu dzo ziem com. Tyl ko w jed nym
przy pad ku sta wi ło się do pra cy pię ciu cu dzo ziem ców, na to miast 30
nie pod ję ło pra cy. O usta le niach do ko na nych w trak cie kon tro li in spek -
tor pra cy po in for mo wał Nad bu żań ski Od dział Stra ży Gra nicz nej.

Bez pasz por tu

Czyn no ści kon tro l ne w jed nej z łódz kich firm wy ka za ły, że sześć
z za trud nio nych dzie wię ciu pra cow nic – oby wa te lek Chin nie mia ło
przy so bie pasz por tu. We zwa ni na miej sce funk cjo na riu sze Stra ży Gra -
nicz nej stwier dzi li, że oby wa tel ki Chin le gal nie prze by wa ją na te ry to -
rium Pol ski. Po sia da ły one też wa żne ze zwo le nia na pra cę. Za nie oka -
za nie pasz por tu do kon tro li ka żda z cu dzo zie mek zo sta ła uka ra na przez
Straż Gra nicz ną man da tem kar nym w wy so ko ści 100 zł. Po nad to in -
spek tor pra cy usta lił, że pra co daw ca (oby wa tel Ukra iny) za trud niał

osiem oby wa te lek Chin, wy pła ca jąc im wy na gro dze nie w kwo cie ni -
ższej niż wska za na w ze zwo le niu o pra cę. Z dal szych usta leń wy ni ka -
ło, że jed na z pra cow nic, także oby wa tel ka Ukra iny, pod ję ła pra cę dwa
dni przed otrzy ma niem ze zwo le nia wo je wo dy. W sto sun ku do osób win -
nych skie ro wa no wnio ski o uka ra nie do są du.

Czte ry mie sią ce na dwa la ta

Pod czas kon tro li na bu do wie w Ostró dzie (woj. war miń sko -ma zur -
skie) in spek tor pra cy stwier dził, że wła ści ciel fir my pro wa dzi dzia -
łal ność go spo dar czą bez wy ma ga ne go wpi su do ewi den cji. Po przed -
ni wpis zo stał wy kre ślo ny de cy zją są du, któ ry orzekł wo bec przed -
się bior cy za kaz pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej na okres trzech
lat. Na pod sta wie tych usta leń in spek tor pra cy po wia do mił wła ści -
wą ko men dę Po li cji o pro wa dze niu nie le gal nej dzia łal no ści go spo -
dar czej. W związ ku ze zła ma niem są do we go za ka zu we wrze śniu br.
Sąd Re jo no wy w Ostró dzie wy mie rzył pra co daw cy ka rę czte rech mie -
się cy po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu na dwa la ta. Po za tym kon -
tro lo wa ny pra co daw ca nie zgło sił do Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz -
nych wy ma ga nych da nych ma ją cych wpływ na wy miar skła dek
na Fun dusz Pra cy oraz nie re gu lo wał zo bo wią zań wo bec ZUS, w tym
rów nież skła dek na FP. In spek tor pra cy wy stą pił o usu nię cie nie pra -
wi dło wo ści oraz skie ro wał do są du wnio sek o uka ra nie wła ści cie la
fir my. W związ ku z uni ka niem kon tak tu z in spek to rem skie ro wa no
ta kże za wia do mie nie do pro ku ra tu ry o po peł nie niu prze stęp stwa po -
le ga ją ce go na utrud nia niu kon tro li.

Cy wil ne jak o pra cę

W za kła dzie na te re nie Wiel ko pol ski, pro wa dzą cym sprze daż hur -
to wą mię sa, in spek tor pra cy za kwe stio no wał 210 umów cy wil no praw -
nych, uzna jąc, że pra ca by ła wy ko ny wa na w wa run kach cha rak te ry -
stycz nych dla sto sun ku pra cy. Ana li zu jąc struk tu rę za trud nie nia u pra -
co daw cy, in spek tor stwier dził, że w 2008 r. na 146 osób za trud nio -
nych w fir mie tyl ko z jed ną oso bą za war to umo wę cy wil no praw ną.
Tym cza sem obec nie w za kła dzie wy ko ny wa ły pra cę 234 oso by, w tym
aż 145 na pod sta wie umów cy wil no praw nych. In spek tor zwró cił uwa -
gę na spe cy ficz ną sy tu ację, iż spo śród 77 pra cow ni ków ob ję tych zwol -
nie nia mi gru po wy mi w 2008 r. 24 oso by zo sta ły po now nie za trud -
nio ne w kon tro lo wa nej fir mie, ale już na pod sta wie umo wy zle ce nia.
Do pra co daw cy wy sto so wa no wy stą pie nie o za war cie umów o pra -
cę w miej sce umów cy wil no praw nych oraz skie ro wa no prze ciw ko nie -
mu wnio sek o uka ra nie do są du.

Pró ba za pró bą

W re stau ra cji pro wa dzą cej dzia łal ność na te re nie Ka to wic w wy ni -
ku wstęp nych czyn no ści, po le ga ją cych m.in. na usta le niu to żsa mo ści
osób wy ko nu ją cych pra cę, stwier dzo no, że w okre sie od grud -
nia 2008 r. do wrze śnia 2009 r. pra cę świad czy ło łącz nie dzie wię ciu
pra cow ni ków, z cze go dwóch bez wy ma ga nych umów o pra cę. Dal sze
czyn no ści kon tro l ne, w tym prze słu cha nie świad ków skon fron to wa ne
z in for ma cja mi pra co daw cy, po zwo li ły stwier dzić, że od chwi li otwar -
cia re stau ra cji (tj. od grud nia 2008 r.) do czerw ca br. pra cę wy ko ny -
wa ło tam jesz cze sześć in nych osób, któ rym nie po twier dzo no za trud -
nie nia w for mie pi sem nej. W kon tro lo wa nej re stau ra cji jest za trud nia -
nych jed no cze śnie od trzech do pię ciu osób, co w ze sta wie niu z licz -
bą stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści po zwa la oce nić, że za sa dą jest za -
trud nia nie osób bez ja kiej kol wiek umo wy – na tzw. pró bę.

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 wali: 

Ja ro sław Ci choń, Agniesz ka Iwa nek
De par ta ment Le gal no ści Za trud nie nia GIP

Le gal ni - nie le gal ni

Sza ra stre fa
Do świad cze nia ostat nich mie się cy po ka zu ją
jed no – in spek to rzy pra cy kon tro lu ją cy le gal -
ność za trud nie nia bez ro bot ny mi w naj bli -
ższym cza sie na pew no nie bę dą. Cią gle
jesz cze wiel kość sza rej stre fy mo bi li zu je
do wy kry wa nia nie pra wi dło wo ści przy za trud -
nia niu pra cow ni ków.



Farma 2009
W Po zna niu od 9 do 11 paź dzier ni ka br. od by wa ły się Mię dzy na ro do we
Tar gi Ho dow li Zwie rząt „Far ma 2009”. Pod czas tar gów pod su mo wa -
no VII edy cję ogól no pol skie go kon kur su „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol -
ne”, któ re go jed nym z or ga ni za to rów jest Pań stwo wa In spek cja Pra cy.

W ka te go rii go spo darstw in dy wi du al nych
za naj lep sze uzna no go spo dar stwo Ma rii
i Lesz ka Świ der skich z Pa stwy w woj. po mor -
skim. Wszy scy lau re aci kon kur su otrzy ma li li -
sty gra tu la cyj ne od pre zy den ta RP Le cha Ka -
czyń skie go, dy plo my i na gro dy rze czo we.
Efek tow ne tor by wraz ze środ ka mi ochro ny in -
dy wi du al nej wrę czy ła im Iwo na Hic kie wicz, za -
stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy.

Jed ną z im prez to wa rzy szą cych tar gom by -
ła zor ga ni zo wa na przez Okrę go wy In spek to rat
Pra cy w Po zna niu kon fe ren cja pn.: „Bez pie -
czeń stwo pra cy w rol nic twie”. Je rzy Wal czak,
star szy in spek tor pra cy z OIP w Po zna niu
przed sta wił na niej re fe rat: „Ob słu ga zwie rząt
mo że być bez piecz na”, na to miast te ma tem wy -
stą pie nia star sze go in spek to ra Wło dzi mie rza
Tra czyń skie go by ła „Tech ni ka rol ni cza – sprzy -
mie rze niec czy wróg bez piecz nych wa run ków
pra cy w rol nic twie”. Pod czas kon fe ren cji ucznio -
wie z Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
z Przy go dzic k. Ostro wa Wlkp. za pre zen to wa li
po kaz udzie la nia pierw szej po mo cy w na -
głych wy pad kach.

Na sto isku Pań stwo wej In spek cji Pra cy in spek -
to rzy pra cy udzie la li po rad z za kre su bhp w rol -
nic twie, a wszy scy za in te re so wa ni mo gli otrzy -
mać ulot ki i bro szu ry do ty czą ce tej te ma ty ki.

Te go rocz na edy cja tar gów by ła skie ro wa na
do pro fe sjo na li stów. In te re su ją co przy go to -
wa na eks po zy cja przed sta wia ła no wo cze sne
wy po sa że nie bu dyn ków in wen tar skich, zgod -
nie z ak tu al ny mi tren da mi w ho dow li. Za pre zen -
to wa no spe cja li stycz ne urządzenia obór, chlew -
ni i kur ni ków.

Ja cek Strzy żew ski
OIP Po znań

Panu Piotrowi Piosikowi i Spółce z o.o.
Międzynarodowe Targi Poznańskie
dziękujemy za udostępnienie zdjęć.
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wo du żym tłu mie niu ha ła su np. zbyt gło -
śnej pra cy ma szyn. Two rzy wa, z któ rych
wy ko na ne są ochron ni ki, za pew nia ją du ży
kom fort użyt ko wa nia. Mi kro wen ty la cja
umo żli wia lep szą dba łość o kon dy cję i stan
na szych na rzą dów słu chu. Ce lem sto so wa -
nia ta kich ochron ni ków jest nie ty le speł -
nie nie pol skich norm, ile naj lep sza ochro -
na zmy słu słu chu użyt kow ni ka.

Nie do ce nia ne 
za gro że nie 

Skut ki nie od po wied nie go za bez pie cze -
nia dróg od de cho wych nie są na tych mia -
sto we. Cho ro by dróg od de cho wych roz wi -
ja ją się wie le lat, a zmia ny w ukła dzie od -
de cho wym są czę sto nie od wra cal ne. Dla -
te go tak wa żne jest sto so wa nie od po -
wied nich za bez pie czeń fil tra cyj nych dróg
od de cho wych. Pre zen ta cja, pro wa dzo na
przez przed sta wi cie la pro du cen ta, ob ję ła
sze reg ma sek i pół ma sek. Mo żna by ło nie
tyl ko obej rzeć ka żde z po ka zy wa nych za -
bez pie czeń, ale rów nież spraw dzić na so -
bie kom fort je go użyt ko wa nia. Naj więk szą
uwa gę uczest ni ków po ka zów przy cią gnę -
ły ma ski izo lu ją ce, któ re – w ra zie roz sz -
czel nie nia ukła du – na tych miast sy gna li -
zu ją to dźwię kiem. Pre zen ter ma sek pod -
kre ślał rów nież jak wa żny jest ich od po -
wied ni do bór do okre ślo nych prac. Wciąż
zda rza ją się przy pad ki sto so wa nia ma -
sek, któ re są nie od po wied nie lub nie wła -

ści wie za kła da ne, tyl ko na wy pa dek kon -
tro li in spek to ra pra cy, by ten „się nie cze -
piał”. Ta ka ma ska nie chro ni przed żad nym
za gro że niem. W do bo rze od po wied nie go
ty pu ma ski na le ży kie ro wać się umia rem
i roz sąd kiem. Tak, jak we wszyst kim,
cho dzi o to, aby nie prze do brzyć i po móc
a nie utrud niać. Dla te go tak wa żne jest pra -
wi dło we do bra nie klas fil tra cyj nych.

Fre kwen cja, za in te re so wa nie oraz do -
świad cze nia zdo by te przez licz nie przy by -
łych pra co daw ców, a uczest ni ków po ka zów
z za kre su sto so wa nia środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej, po zwa la ją bar dziej opty mi -
stycz nie pa trzeć na stan bez pie czeń stwa
pra cy w okrę gu lu bu skim.

Adam Pi sar czyk
OIP Zie lo na Gó ra

Po ka zy po prze dzi ła kon fe ren cja pra so -
wa, pod czas któ rej okrę go wy in spek tor pra -
cy w Zie lo nej Gó rze Fran ci szek Grześ -
ko wiak omó wił pro ble ma ty kę wy pad ków
przy pra cy w bu dow nic twie oraz dzia ła nia
pre wen cyj no -nad zor cze PIP na rzecz po -
pra wy sta nu ochro ny pra cy. Szef okrę gu
ape lo wał do przed się bior ców o po głę bia -
nie wie dzy na te mat bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy. Wpły nie to za rów no na po ziom
bez pie czeń stwa, jak i na zwięk sze nie
świa do mo ści za gro żeń, co naj le piej prze -
ło ży się na ob ni że nie wy pad ko wo ści.

Środ ki ochro ny przed upad kiem z wy -
so ko ści za pre zen to wał przed sta wi ciel pro -
du cen ta. Pod czas po ka zu wie lo krot nie
pod kre ślał, iż w pierw szej ko lej no ści na -
le ży dą żyć do eli mi no wa nia za gro że nia. Je -
śli nie jest to mo żli we, wów czas za sto so -
wa nie znaj du ją środ ki ochro ny zbio ro -
wej, a w dal szej ko lej no ści środ ki ochro ny
in dy wi du al nej. 

Po teo re tycz nym wstę pie, na stą pi ła
de mon stra cja sprzę tu. Pre zen ter bły ska -
wicz nie prze bie rał się w ró żne go ty pu szel -
ki, przed sta wia jąc w ten spo sób, ko lej ne
kla sy ich użyt ko wo ści. Wkrót ce do sze lek
za czął do pi nać amor ty za to ry bez pie czeń -
stwa z lin ką. Tłu ma czył, że pod czas upad -
ku, gdy na stę pu je ich ro ze rwa nie, po chła -
nia ją część ener gii upad ku czło wie ka.
Dro ga tłu mie nia dla nie któ rych amor ty za -
to rów wy no si 6,2 m. Aby pra cow nik pod -
czas upad ku nie ude rzył o pod ło że, nie zwy -
kle wa żna jest od po wied nia kal ku la cja zwią -
za na z do bo rem amor ty za to ra. 

Na stęp nie omó wio ne zo sta ły sta łe punk -
ty ko twi cze nia. Zwró co no tu uwa gę na naj -
czę ściej po peł nia ne błę dy zwią za ne z ich
kon stru owa niem i umiej sco wie niem. Ostat -
nią gru pę pre zen to wa nych środ ków sta no -
wi ły urzą dze nia sa mo za ci sko we i sa mo ha -
mow ne z po zio mym sys te mem ko twi cze -
nia. Po kaz za koń czo no pre zen ta cją zdję cia
przed sta wia ją ce go pra cow ni ka wy ko nu ją -
ce go pra cę na wy so ko ści, gdzie z po zo ru
wszyst ko wy da wa ło się w jak naj lep szym
po rząd ku. Pro wa dzą cy szyb ko jed nak
zwró cił uwa gę uczest ni ków po ka zu na to,
że szel ki bez pie czeń stwa za ło żo ne są „tył
na przód” i w ra zie upad ku mo że w efek -
cie dojść do zła ma nia krę go słu pa, jak
i rów nież wy śli zgnię cia się z sze lek. Z na -
ci skiem pod kre ślił, że sa mo uży cie pre zen -
to wa ne go środ ka ochro ny nie gwa ran tu je
bez pie czeń stwa, je śli nie bę dzie on pra wi -

dło wo za sto so wa ny. Zwró cił rów nież uwa -
gę na ogrom ne zna cze nie cza so wych prze -
glą dów sprzę tu, by nie do pro wa dzać
do sto so wa nia sprzę tu nie za pew nia ją ce go
ochro ny. Staw ką bo wiem, w tym przy pad -
ku, jest ży cie. 

In dy wi du al nie ta niej

Ochro na słu chu do bra na in dy wi du al nie
dla kon kret nej oso by jest w per spek ty wie
cza su bar dziej opła cal na niż sto so wa nie za -
bez pie czeń jed no ra zo wych. Prze ko ny wa -
li o tym przed sta wi cie le wio dą ce go w Pol -
sce pro du cen ta ochron ni ków i pro te ty ki
słu chu. Naj now sze te go ty pu pro duk ty po -
zwa la ją nie tyl ko chro nić słuch, ale rów nież
spra wia ją, iż mo żli we sta je się eli mi no wa -
nie okre ślo nych czę sto tli wo ści. W ochron -
ni kach naj now szej ge ne ra cji sły sza na jest
mo wa i sy gna ły alar mo we przy sto sun ko -

Adam Pisarczyk

Prewencja, promocja 

Prezenter w szelkach
Lu bu scy in spek to rzy, przy współ pra cy przed sta wi cie li firm pro du ku ją cych ochro ny in dy wi du -
al ne, zor ga ni zo wa li, w ra mach pro jek tów pre wen cyj nych re ali zo wa nych w 2009 r., cykl po ka -
zów z za kre su sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej. Pro fe sjo na lizm pre zen tu ją cych
ochro ny oraz dy na micz na i atrak cyj na for ma pro wa dze nia szko leń przy cią gnę ła uwa gę przed -
sta wi cie li po nad 100 przed się biorstw, któ rzy uczest ni czy li w spo tka niach. 

Rusz to wa nie na ce głach

W wy ni ku kon tro li prac bu dow la -
nych wy ko ny wa nych na bu do wie bu dyn -
ku han dlo we go w B., in spek tor pra cy
OIP w Bia łym sto ku stwier dził wy ko ny -
wa nie prac z po mo stów ro bo czych nie -
pra wi dło wo wy ko na nych rusz to wań war -
szaw skich ko lum no wych (5 ko lumn)
o wy so ko ści 8 m.

Rusz to wa nia by ły po sa do wio ne nie sta -
bil nie – na ka wał kach de sek i ce głach,
po mo sty wy ko na no z luź no uło żo nych de -
sek, nie za bez pie czo nych przed mo żli -
wo ścią prze su nię cia się, nie za mon to wa -
no ba rier ochron nych przy po mo stach
ro bo czych, nie wy ko na no pio nów ko mu -
ni ka cyj nych, nie do ko na no od bio ru sta -
nu tech nicz ne go rusz to wań. Rusz to wa -

nia zo sta ły zmon to wa ne przez oso by
nie po sia da ją ce kwa li fi ka cji do mon ta żu
rusz to wań me ta lo wych.

Stwier dzo no ta kże wie le in nych nie -
pra wi dło wo ści zwią za nych z eks plo ata -
cją in sta la cji elek trycz nej bu do wy, ma -
szyn i elek tro na rzę dzi. W związ ku z do -
ko na ny mi usta le nia mi in spek tor pra cy
za sto so wał środ ki praw ne w po sta ci
17 de cy zji, w tym dwie de cy zje wstrzy -
ma nia prac, trzy de cy zje wstrzy ma nia
eks plo ata cji ma szyn i urzą dzeń, jed ną de -
cy zję skie ro wa nia do in nych prac. Oso -
ba od po wie dzial na – wła ści ciel fir my wy -
ko nu ją cej pra ce bu dow la ne – zo stał
uka ra ny man da tem w wy so ko ści 1500 zł.

Po nad to in spek tor skie ro wał do ZUS
w Bia łym sto ku wnio sek o pod wy ższe -
nie skład ki wy pad ko wej po nie waż by -
ła to już dru ga ko lej na kon tro la, pod -
czas któ rej stwier dzo no ra żą ce nie pra -
wi dło wo ści w za kre sie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy.

Pod
inspektorską

lupą
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Na kon kurs na pły nę ło 30 prac z 11 wy -
ższych uczel ni. Wśród lau re atów i wy ró -
żnio nych zna la zło się aż czte rech dy plo -
man tów z Wy ższej Szko ły Lo gi sty ki w Po -
zna niu i dwóch z Po li tech ni ki Gdań skiej.
Pierw sze miej sce w ka te go rii prac ma gi -
ster skich zdo był Mar cin Wie cha z Po li -
tech ni ki Ślą skiej za pra cę pt. „Oce na sku -
tecz no ści sys te mu za rzą dza nia bhp
na przy kła dzie wy bra ne go przed się bior -
stwa.” W ka te go rii prac po dy plo mo wych
laur pierw szeń stwa przy padł Ane cie
Żu kow skiej z Po li tech ni ki Gdań skiej
za pro jekt pt. „Ozna cze nie lot nych związ -
ków che micz nych chlo row co or ga nicz -

nych w mo czu ludz kim po bra nym od pra -
cow ni ków pral ni che micz nych”.

Prze wod ni czą cy ju ry kon kur so we go dr
Kiej stut Ro man Szy mań ski, gra tu lu jąc
lau re atom i wy ró żnio nym, pod kre ślił, że
prze krój te ma tów zgło szo nych na kon kurs
był bar dzo sze ro ki a wszyst kie pra ce osią -
gnę ły wy so ki po ziom me ry to rycz ny.
– Kon kurs jest zu peł nie no wą ja ko ścią
na po lu sze ro ko ro zu mia nej ochro ny pra -
cy. Cie szyć mo że fakt, że pro ble ma ty ka
ochro ny pra cy za czy na co raz czę ściej go -
ścić w dzia łal no ści na uko wej in sty tu tów
na uko wych uczel ni – po wie dział prze wod -
ni czą cy ju ry.

Spo tka nie zwią za ne z roz strzy gnię -
ciem kon kur su by ło rów nież oka zją
do nada nia Od znak Ho no ro wych za Za słu -
gi dla Ochro ny Pra cy przy zna wa nych
przez głów ne go in spek to ra pra cy. Otrzy -
ma li ją, z rąk za stęp cy głów ne go in spek -
to ra pra cy dr Ma ria na Li wo: Ma ciej Se -
kun da – pre zes Spół ki SE KA S. A., Jó zef
Gie ra si miuk – głów ny spe cja li sta w CIOP -
-PIB, Te re sa Si dow ska – z Sa fe ty and Risk
Ma na ge ment Tu Delft w Ho lan dii, Adam
Be luch – eme ry to wa ny pra cow nik OIP
w Ka to wi cach, Zbi gniew Cierp ka – dy rek -
tor Ośrod ka Szko le nia BHP w War sza wie
oraz re dak cja mie sięcz ni ka „Przy ja ciel
przy pra cy”.

Rozmowa z Mar cinem Wie chą, lau re -
atem na gro dy w ka te go rii prac ma gi ster -
skich pt. „Oce na sku tecz no ści sys te mu za -
rzą dza nia bhp na przy kła dzie wy bra ne go
przed się bior stwa”

Skąd wzię ło się Pa na za in te re so wa -
nie pro ble ma ty ką ochro ny pra cy?

– Za czę ło się wraz z wy bo rem tej spe cjal -
no ści jesz cze na czwartym ro ku stu diów. Te -
mat pra cy ma gi ster skiej był te go efek tem.
Pod po wie dział mi go mój pro mo tor. 

Ju ry naj wy żej oce ni ło Pa na pra cę.
Co, Pa na zda niem, jest w niej ta kie go
szcze gól ne go, że spo tka ło się z ta kim
uzna niem?

– Opra co wa łem li stę kon tro l ną do oce -
ny sku tecz no ści sys te mów za rzą dza nia bhp
w opar ciu o Pol ską Nor mę 18000. My ślę,
że to ten ele ment pra cy, w głów nej mie rze,
prze ko nał ju ry, by przy znać mi pierw sze
miej sce. Cho dzi o od po wied nie py ta nia,
któ re uło ży łem na pod sta wie wspo mnia nej
nor my.

Jak się Pan przy go to wy wał do utwo -
rze nia tej li sty?

– Prze czy ta łem wie le opra co wań do ty -
czą cych Pol skiej Nor my i póź niej, po prze -
my śle niach i kon sul ta cjach z mo im pro mo -
to rem, uzgod ni li śmy, że to bę dzie li sta kon -
tro l na, któ ra oce ni sys tem za rzą dza nia bhp
funk cjo nu ją cy w wal cow ni blach gru bych
Hu ty Ka to wi ce.

Dla cze go tak wa żna jest pro ble -
ma ty ka do ty czą ca ochro ny pra cy?

– Zna jo mość tych za gad nień i to za rów -
no przez pra co daw ców, jak i pra cow ni ków
prze kła da się na bez pie czeń stwo pra cy,
a w efek cie na zmniejszenie licz by  wy pad -
ków przy pra cy. Ist nie je tu ści sła za le żność.
Mo im zda niem, pro blem tkwi w tym, że wie -
lu pra co daw ców, nie ste ty, nie zbyt po wa żnie
trak tu je za gad nie nia bhp. Ka żdy spo sób, by
te mu prze ciw dzia łać, jest do bry.

Rozmowa z Ry szardem Ce le dą – pre -
zesem Zarządu Głównego Sto wa rzy sze nia
Ochro ny Pra cy

Ogól no pol ski kon kurs na naj lep sze
pra ce dy plo mo we z ochro ny pra cy
jest bo daj pierw szym w Pol sce kon kur -
sem po świę co nym tej, chy ba ma ło
po pu lar nej, pro ble ma ty ce. Z ja kim
za in te re so wa niem spo tka ło się je go
ogło sze nie?

– Po sta no wi li śmy roz pro pa go wać in for -
ma cje o kon kur sie, za chę ca jąc ta kże atrak -
cyj ny mi i cen ny mi na gro da mi. Roz mo wy
prze pro wa dzo ne na wie lu uczel niach spo -
wo do wa ły, że otrzy ma li śmy pra ce z je de -
na stu z nich. 

Pro ble ma ty ką ochro ny pra cy chcie li śmy
za in te re so wać lu dzi mło dych, któ rzy jesz -
cze nie roz po czę li pra cy za wo do wej lub, ja -
ko ab sol wen ci stu diów po dy plo mo wych,
ma ją w tym za kre sie nie wiel kie do świad -
cze nie. Je ste śmy prze ko na ni, że jed ni
i dru dzy, za wo do wo bę dą się pa rać tą trud -
ną pro ble ma ty ką. W tym choć by wy peł nia
się cel na sze go kon kur su, któ ry jest swo -
istą pra cą u pod staw. 

Prze wod ni czą cy ju ry po wie dział,
że wszyst kie na de sła ne na kon kurs
pra ce by ły in te re su ją ce, przez co wy -
bór tych naj lep szych stał się na praw -
dę trud ny. Czy w oce nie spe cja li stów
Sto wa rzy sze nia Ochro ny Pra cy by ły ta -
kie pra ce kon kur so we, któ re po dzie -
li ły ich opi nie?

– Rze czy wi ście tak. Ja oso bi ście by łem
bar dzo mi le za sko czo ny pra cą po dy plo mo -
wą po świę co ną edu ka cji bhp dzie ci w wie -
ku przed szkol nym i wcze snosz kol nym. 

Czy to ozna cza, że z tą wie dzą trze -
ba aż tak wcze śnie do cie rać?

– W kra jach skan dy naw skich o bhp za czy -
na się mó wić wła śnie na eta pie przed szko -
la. Do ty czy to ta kże za gad nień ochro ny
śro do wi ska czy ru chu dro go we go. Oczy wi -
ście, z ta ką wie dzą do cie ra się do dzie ci
w spo sób do sto so wa ny do mo żli wo ści ich per -
cep cji. W Pol sce w tym ro ku, po raz pierw -
szy po wie lu la tach, bę dzie się o tym mó wić
w czwar tej kla sie szko ły pod sta wo wej. 

Czy mo żna mó wić o prak tycz nym
prze ło że niu ini cja ty wy SOP, ja ką by -
ła pierw sza edy cja kon kur su po świę -
co ne go ochro nie pra cy?

– My ślę, że tak. Ci mło dzi lu dzie,
gdzie kol wiek by pra co wa li, to sty ka jąc się
z za gad nie nia mi ochro ny pra cy, bę dą je wła -
ści wie ro zu mie li i o nie dba li. To by ło jed -
no z za ło żeń te go kon kur su, któ ry za mie -
rza my kon ty nu ować w cy klu dwu let nim.

Be ata Pie trusz ka

Na uko wy wy miar 
ochro ny pra cy

Z udzia łem dr. Ma ria na Li wo, za stęp cy głów ne go in spek to ra
pra cy, od by ło się wrę cze nie na gród lau re atom I Ogól no pol -
skie go Kon kur su na Naj lep szą Pra cę Dy plo mo wą z Ochro ny
Pra cy. Kon kurs miał na ce lu zwró ce nie uwa gi na na uko wy wy -
miar ochro ny pra cy w kon tek ście roz ma itych dzia łań po dej -
mo wa nych na rzecz ochro ny czło wie ka w śro do wi sku pra cy.
Uro czy stość zor ga ni zo wa no 9 paź dzier ni ka w War sza wie,
w sie dzi bie Sto wa rzy sze nia Ochro ny Pra cy, któ re by ło ini cja -
to rem kon kur su. 

– W uza sad nie niu wnio sku w spra wie
przy zna nia Na gro dy im. Ha li ny Kra hel -
skiej jest ca ła li sta Pań skich za sług, ale
gdy by Pan sam miał po dać po wód, dla
któ re go zo stał pan te go rocz nym lau re -
atem to był by to…

– Suk ces pry wat ny i za wo do wy.
– Jed no cze śnie? Naj czę ściej suk ces

za wo do wy osią ga się kosz tem ży cia pry -
wat ne go.

– Wi dzi pan, pra cu ję w Po czcie Pol skiej
już 35 lat. Na wia sem mó wiąc, w tym ro ku wy -
bie ram się na eme ry tu rę. W 1982 ro ku po ja -
wi ła się ko niecz ność zor ga ni zo wa nia lu dzi
w związ ki za wo do we, więc prze ko ny wa łem
do te go ko le żan ki i ko le gów z Ra do mia. No
i wte dy usły sza łem kil ka ra zy: „To ja wstą pię,
ale jak ty bę dziesz prze wod ni czą cym”. Zgo -
dzi łem się, z za strze że niem, że ja tyl ko na po -
cząt ku, a po tem to mu si ktoś prze jąć. I ten po -
czą tek trwa już 25 lat. Za rów no w OPZZ, jak
i w Fe de ra cji Pra cow ni ków Łącz no ści zaj mo -
wa łem się spra wa mi zwią za ny mi z bhp. No
i kil ka spraw nam się uda ło. Prze szko li li śmy
wszyst kich na szych spo łecz nych in spek to rów
pra cy i prze wod ni czą cych or ga ni za cji związ -
ko wych w za kre sie sys te mo we go za rzą dza nia
bhp, stwo rzy li śmy od pod staw we wnętrz ne
pro ce du ry bhp sta no wią ce do ku men ta cję
przy go to wu ją cą do wdro że nia te go sys te mu
w Po czcie Pol skiej, zmie ni li śmy za sa dy przy -
zna wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej. Dłu -
go tak mo żna wy li czać, bo przez wszyst kie la -
ta na zbie ra ło się te go tro chę. Ale naj wa żniej -
sza jest zmia na po dej ścia na szych pra cow ni -
ków do spraw bez pie czeń stwa w pra cy.

– Jak się to uda ło?
– Dłu gim i mo zol nym tłu ma cze niem.

Na sa mym po cząt ku, jak li sto nosz do sta wał
od nas kar ty oce ny ry zy ka, to wpi sy wał naj -
wy żej, że gdzieś tam kie dyś pies na nie go wy -
sko czył. A po tem przy cho dził do nas z proś -
bą o po moc, bo coś mu się sta ło. Wyj mo wa -
łem tę je go kar tę i py ta łem: „A wpi sa łeś tu -
taj te stro me scho dy, nie bez piecz ne przej ście

dla pie szych? Jak ma my ci po móc, sko ro nam
te go nie uła twiasz”. No i dzi siaj w kar cie li sto -
no sza ka żdy od ci nek je go co dzien nej dro gi ma
swo ją spe cy fi kę i szcze gó ło wy opis.

– Sys tem za dzia łał?
– Chy ba na wet le piej niż się spo dzie wa li -

śmy. Jesz cze kil ka lat te mu co mie siąc od no -
to wa li śmy 4-5 na pa dów ra bun ko wych, w któ -
rych śmierć po no si li li sto no sze. Obec nie są
to spo ra dycz ne wy pad ki. Wpro wa dzi li śmy
no wy sys tem do rę cza nia wy płat, roz ło ży li śmy
je na ra ty na kil ka dni, prze szko li li śmy li sto -
no szy, jak ma ją re ago wać w ra zie na pa ści.
W naj bar dziej za gro żo nych re jo nach za wsze
mo że my li czyć na wzmo żo ną ochro nę słu żb
mun du ro wych. A cza sem na wet dro bia zgi wy -
star czą, że by uła twić czło wie ko wi ży cie, a je -
go pra cę uczy nić bez piecz niej szą, ła twiej szą.
W 2005 ro ku we szli śmy w spór zbio ro wy z pra -
co daw cą, któ re go głów ną przy czy ną by ło
nad mier ne ob cią że nie li sto no szy. Cho dzi ło
mię dzy in ny mi o ró żne go ro dza ju dru ki bez -
a dre so we, któ re do star cza li śmy do skrzy -
nek. Tro chę to trwa ło, ale uda ło nam się po -
ro zu mieć w spra wie opra co wa nia no wych
mier ni ków ob cią że nia pra cą. No i dru ka mi bez -
a dre so wy mi zaj mu ją się spe cjal nie do te go wy -
zna cze ni lu dzie, li sto no sze prze sta li dźwi gać
cię żkie i nie po ręcz ne tor by, a w ich miej sce
do sta li wóz ki na kół kach. Te raz ma my jesz cze
je den wa żny pro blem do roz wią za nia. Cho dzi
nam o wy eg ze kwo wa nie roz li cze nia cza su pra -
cy na po szcze gól nych sta no wi skach. To bar -
dzo trud ne, bo nie da się szcze gó ło wo wy li czyć,
w ja kie dni, w ja kich go dzi nach bę dzie na po -
czcie wzmo żo ny ruch, a w ja kich in te re san ci
się nie po ja wią. To tro chę jak lo te ria, ty le że
w kon se kwen cji trze ba utrzy my wać peł ną ob -
sa dę pra cow ni czą na zmia nie. Nie oszczę dza -
my pra co daw cy i przy ka żdej kon tro li ze stro -
ny Pań stwo wej In spek cji Pra cy pro si my in spek -
to rów, że by zwró ci li szcze gól ną uwa gę wła śnie
na to za gad nie nie. I, cho ciaż nie na le ży chwa -
lić dnia przed za cho dem słoń ca, mu szę po wie -
dzieć, że już ja kiś po stęp jest. 

Z Ja nu szem Ka ro lem Gra bow skim, wi ce prze wod ni czą cym fe de ra cji
NSZZ Pra cow ni ków Łącz no ści w Pol sce, lau re atem Na gro dy 

im. Ha li ny Kra hel skiej roz ma wia Je rzy Wla zło

Oj ciec
suk ce su
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– A sko ro je ste śmy przy nie za ła twio -
nych spra wach…

– To mu szę wspo mnieć o po sił kach re ge -
ne ra cyj nych. Sta ra my się po ro zu mieć z pra -
co daw cą w ce lu wy pra co wa nia no wych pro ce -
dur, bo te, we dług któ rych pra cow ni cy obec -
nie otrzy mu ją po sił ki, są prze sta rza łe i nie od -
po wia da ją po trze bom. Zresz tą, pra ce zwią za -
ne z ba da niem ob cią że nia pra cą i wy dat kiem
ener ge tycz nym na po szcze gól nych sta no wi -
skach, do pro wa dzi ły nas do za ska ku ją ce go
wnio sku: że żad na ko bie ta nie po win na być za -
trud nio na na sta no wi sku li sto no sza. Ob cią że -
nie pra cą jest wpraw dzie w gra ni cach 80-90%,
ale już wy da tek ener ge tycz ny do cho dzi
do 2500 kcal, pod czas gdy przy pra cach bar -
dzo cię żkich nor ma dla ko biet to 1300 kcal.
Na tej pod sta wie sta ra my się te raz prze ko nać
pra co daw cę, że nie na ka żdym sta no wi sku mu -
si być 100% ob cią że nia pra cą. Ale te roz wią -
za nia jesz cze przed na mi.

– Wraz z do świad cze niem zmie nia
się po dej ście do bez pie czeń stwa pra cy?

– Nie cho dzi tyl ko o do świad cze nie. Zmie -
nia się rze czy wi stość. Od daw na wia do mo by -
ło, że li sto no sze są na ra że ni na ata ki ban dy -
tów i psów, że mo gą wpaść pod sa mo chód lub

skrę cić no gę na scho dach, że i li sto no sze, i na -
si pra cow ni cy na po czcie są na ra że ni na ura -
zy zwią za ne z pod no sze niem i dźwi ga niem cię -
ża rów. Ale na de szła kom pu te ry za cja. No
i mu sie li śmy dojść do po ro zu mie nia w spra -
wie pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej pra cow -
ni ków za trud nio nych na sta no wi skach wy po -
sa żo nych w mo ni to ry oraz oku la rów ko ry gu -
ją cych wzrok przy ob słu dze mo ni to ra ekra no -
we go. Ale to nie wszyst ko. W związ ku z pra -
cą przy kom pu te rze po ja wia ją się skrzy wie nia
krę go słu pa. Przy kro o tym mó wić, ale w tym
ro ku mie li śmy pierw szy od lat zgon w pra cy
z przy czyn za wo do wych: za wał. I od zy wa się
dzwo nek ostrze gaw czy, bo na szych pra cow ni -
ków co raz czę ściej do ty ka ją cho ro by wień co -
we. Trud no te mu za ra dzić. Jed no co mo że my
zro bić: na sza or ga ni za cja związ ko wa wy ku pu -
je dla swo ich człon ków tur nu sy sa na to ryj ne
w licz bie ok. 100 skie ro wań rocz nie, w za le -
żno ści od te go, na ile po zwa la ją fun du sze. My
po kry wa my po ło wę kosz tów, resz tę do pła ca
pra cow nik. To już ja kaś po moc.

– Po wie dział Pan na wstę pie, że wy -
bie ra się w tym ro ku na eme ry tu rę, a te -
raz Pan mó wi, ile jesz cze jest do zro bie -
nia. Kto to bę dzie kon ty nu ował?

– W związ kach znaj dą się od po wied ni lu -
dzie, ale jed no cze śnie do cho dzi my do te go,
o czym rów nież po wie dzia łem na sa mym po -
cząt ku: do swo iste go suk ce su oso bi ste go. Ła -
two się mo żna do my ślić, że mo ja pra ca w ja -
kiś spo sób mia ła wpływ na dom i ro dzi nę.
Czło wiek mu si się wy ga dać, więc nie raz
przy obie dzie opo wia da łem o swo ich pro ble -
mach, roz ma wia li śmy o mo ich spo tka niach,
ne go cja cjach. I pro szę so bie wy obra zić, że
obie mo je cór ki już są in spek to ra mi, jed na
na po czcie, dru ga w urzę dzie skar bo wym. Po -
wiem wię cej, je den z zię ciów wła śnie skoń -
czył Wy ższą Szko łę Ochro ny Śro do wi ska
i rów nież po wa żnie roz wa ża po świę ce nie się
pra cy in spek to ra. 

– To cze go mo żna jesz cze ży czyć
czło wie ko wi tak speł nio ne mu?

– Sta bi li za cji w okre sie kry zy su. Pocz ta
Pol ska to wiel ka in sty tu cja za trud nia ją -
ca 100 ty się cy pra cow ni ków. Prze trwa li -
śmy ostat nie 30 lat, a nie by ły one ła twe, ale
te raz cze ka ją nas ne go cja cje do ty czą ce re duk -
cji za ło gi. To bar dzo trud ne i od po wie dzial -
ne za da nie.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
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Psy cho log od po wia da

Jak nie wy pa lić się w pra cy?
Je stem star szym in spek to rem pra cy. Od kil ku lat, obok kon tro -

li, zaj mu ję się pre wen cją i pro mo cją, któ ra zaj mu je mi co raz wię cej
cza su. Chcąc w peł ni wy wią zać się z obo wiąz ków, przy no szę pra cę
do do mu. Cho dzi głów nie o do ku men ta cję, na zro bie nie któ rej bra -
ku je mi często cza su w go dzi nach pra cy. Cier pią na tym mo je re la -
cje z ro dzi ną. Nad miar obo wiąz ków za wo do wych po wo du je rów nież,
że bez en tu zja zmu, a wręcz z po czu cia obo wiąz ku, wy ko nu ję pra cę,
któ ra wcze śniej by ła mo ją pa sją. Co raz czę ściej my ślę o… eme ry tu -
rze, ale do niej mam, nie ste ty, jesz cze kil ka lat!

Wy pa le nie za wo do we do ty czy szcze gól nie osób, któ rych pra ca po -
le ga na po dej mo wa niu trud nych de cy zji, któ re zmu szone są do do -
trzy my wa nia re żi mów cza so wych oraz sku pia nia się na szcze gó łach
i utrzy ma nia sta le na pię tej uwa gi. Zja wi sko to jest pro ce sem, któ -
ry obej mu je kil ka eta pów. W pierw szym sta dium – ostrze gaw czym
– po ja wia ją się ta kie do le gli wo ści jak: bez sen ność, zmę cze nie i nie -
po kój bez wi docz nej przy czy ny, in fek cje, bó le gło wy itp. W ko lej nej,
zde cy do wa nie dłu ższej fa zie, cha rak te ry stycz ne ob ja wy to: gwał tow -
ne wy bu chy iry ta cji, po gar dli we i in stru men tal ne trak to wa nie in nych
osób. W trze cim sta dium stan ten sta je się chro nicz ny. Mo gą po ja -
wić się pro ble my ga strycz ne (np. wrzo dy żo łąd ka), ukła du krą że nia
(np. nad ci śnie nie), na pa dy lę ku, po czu cie alie na cji, ob ni żo ne po czu -
cie osią gnięć oso bi stych, stan nad mier nej kon cen tra cji na emo cjach
i ich wy ła do wa niu oraz nad uży wa nie środ ków psy cho ak tyw nych.

Nie jed no krot nie pro ble my te prze no szo ne są na ro dzi nę i przy -
ja ciół. Tak więc, w ta kiej sy tu acji, cier pi nie tyl ko oso ba do tknię ta
wy pa le niem, ale ta kże jej oto cze nie.

W pro fi lak ty ce an ty stre so wej istot ne jest za tem szu ka nie prze ciw -
wa gi dla spraw za wo do wych, na przy kład w pa sjach lub ro dzi nie, trak -
to wa nie pra cy mniej oso bi ście. Cho dzi o to, aby nie za tra cić gra nic i nad -
mier nie nie iden ty fi ko wać się z pro ble ma mi za wo do wy mi. Od dzie la -
jąc ży cie oso bi ste od pra cy, do ce nia jąc przede wszyst kim ten pierw -
szy aspekt, na le ży jed nak pa mię tać, że ka żdy z nas jest in dy wi du ali -
stą, ży cie jest płyn ne i błę dem jest two rze nie za wszel ką ce nę sztucz -
ne go po dzia łu, aby za cho wać rów no wa gę w swo im pla nie dnia i pre -

cy zyj nie wy zna czyć czas prze zna czo ny na pra cę oraz na swo je za in -
te re so wa nia, po nie waż efekt mo że być od wrot ny. Ka żdy z nas po wi -
nien sam okre ślić, kie dy jest czas na pra cę, a kie dy na przy jem no ści,
za da jąc so bie na przy kład py ta nia: cze go po trze bu ję da ne go dnia? Co
po zwo li mi na po lep sze nie sa mo po czu cia? Czy, je że li we zmę do ku men -
ty do do mu, al bo zo sta nę po go dzi nach, bę dę spo koj niej szy?

Oso by, u któ rych po ja wia ją się oba wy do ty czą ce trud no ści zwią -
za nych z pra cą za wo do wą, za zwy czaj skon cen tro wa ne są na emo cjach,
na prze ży wa niu pro ble mu. War to w ta kiej sy tu acji spró bo wać sfor -
mu ło wać swo je oba wy, po nie waż czę sto są one tyl ko pew ny mi prze -
wi dy wa nia mi, któ re nie ma ją żad ne go po twier dze nia w rze czy wi sto -
ści, a na stęp nie sku pić się na za da niu, na za cho wa niach ma ją cych
na ce lu zwięk sze nie po czu cia bez pie czeń stwa oraz sa tys fak cji z wy -
ko ny wa nej pra cy. 

Je że li za bar dzo kon cen tru je my się na prze wi dy wa nych trud no -
ściach war to usta lić naj pierw, co ma my zro bić, a do pie ro póź niej w ja -
ki spo sób, sta ra jąc się wy my ślić jak naj wię cej spo so bów na roz wią -
za nie da ne go pro ble mu, roz wa ża jąc przy tym je go do bre i złe stro -
ny, no i oczy wi ście wy bie rać te naj od po wied niej sze. 

W po zo sta wie niu pra cy w mu rach swo jej in sty tu cji po ma ga wy zna -
cza nie so bie re ali stycz nych ce lów. Pro jek ty da le ko się żne oraz te naj -
trud niej sze war to uzu peł niać ce la mi cząst ko wy mi, wy mier ny mi, któ -
re są mo żli we do osią gnię cia w prze cią gu dnia, ty go dnia, mie sią ca.

Po dział za da nia na mniej sze czę ści da je po czu cie, że ro bi my po -
stę py, zwłasz cza, gdy wcze śniej sa mi usta li my po czym po zna my, że
je osią gnę li śmy. Uwa ga! na le ży na gra dzać się za po stę py (np. wyj -
ście do ki na, do bra ko la cja). 

Na le ży też pa mię tać, że mo ty wa cja we wnętrz na jest sil niej sza
od ze wnętrz nej. Mo że za tem war to się przyj rzeć, co do bre go mo -
żna uzy skać z te go co się ro bi. Być mo że uczy my się cze goś no we -
go? W ka żdym ra zie, war to ko rzy stać z no wych do świad czeń i nie
pod da wać się ru ty nie, za uwa żać to, co do bre, na wet je śli są to drob -
ne spra wy. Do ce nia jąc za le ty i do brą wo lę in nych, ła twiej znieść nie -
unik nio ne po ra żki i fru stru ją ce sy tu acje.

Jo an na Bar to szek psy cho log, GIP
Py ta nia do psy cho lo ga pro si my prze sy łać na ad res: 

jbar to szek@gip.pl

Sze fo wie hisz pań skich re sor tów Rów nych Szans oraz Pra cy
i Imi gra cji pod pi sa li dwa pro to ko ły, na mo cy któ rych oba mi ni -
ster stwa zo bo wią zu ją się do wza jem nej współ pra cy w ce lu zwal -
cza nia dys kry mi na cji ko biet w miej scu pra cy, w szcze gól no ści
pod wzglę dem wy na gro dzeń. Kon cen tru ją się na zwięk szo nej kon -
tro li za trud nie nia w sek to rach, któ re wy ka zu ją naj więk szy
udział za wo do wy ko biet. Mi ni ster stwo Pra cy i Imi gra cji ma spraw -
dzić, przy za an ga żo wa niu In spek cji Pra cy, czy dys kry mi na cja – po -
śred nia lub bez po śred nia – w kon tek ście wy na gro dzeń rze czy -
wi ście ma miej sce. Dys kry mi na cja ta mia ła by wy ni kać z „uzna -
nio we go” przy zna wa nia mę żczy znom do dat ków do wy na gro dzeń,
któ rych ko bie ty w tej sa mej ka te go rii za wo do wej nie otrzy mu ją.
W tym ce lu, prze pro wa dzo ne zo sta ną kon tro le w oko ło 260 przed -
się bior stwach, gdzie zba da ne bę dą wy na gro dze nia, któ re zo sta -
ły wy pła co ne w ostat nich dwóch la tach oraz skład ki spo łecz ne
od pro wa dzo ne w tym okre sie. Wy ni ki ana li zy i in for ma cje na te -
mat środ ków pod ję tych pod czas dzia łań in spek tor skich zo sta ną
prze ka za ne do Mi ni ster stwa Rów nych Szans. 

Dru gi pro to kół kon cen tru je się na zwal cza niu nie pra wi dło wo -
ści zwią za nych z pro ce sem za trud nia nia w sek to rach o naj więk -
szym udzia le za wo do wym ko biet. Szcze gól na uwa ga bę dzie
zwró co na na zja wi sko nie prze pi so we go za trud nia nia żeń skich pra -
cow ni ków na nie peł ny etat lub uni ka nia re je stra cji pra cow nic w sys -
te mie ubez pie czeń spo łecz nych w tych sek to rach za wo do wych.
Wstęp nie pro to ko ły obo wią zy wać bę dą przez je den rok, jed nak
nie wy klu cza się mo żli wo ści przed łu że nia ich wa żno ści. Oba za -
an ga żo wa ne mi ni ster stwa ma ją po wo łać wspól ne ko mi sje, któ -
rych za da niem bę dzie spra wo wa nie nad zo ru nad wy peł nia niem
po sta no wień ka żde go z po ro zu mień. 

Xa vier Dar cos, fran cu ski mi ni ster pra cy, sto sun ków spo łecz -
nych, ro dzi ny, so li dar no ści i spraw miej skich, za ini cjo wał we wrze -
śniu br. dzia łal ność Fran cu sko ję zycz nej Sie ci ds. szko leń w za -
kre sie zdro wia za wo do we go. Ce lem sie ci ma być za pew nie nie in -
stru men tów pe da go gicz nych, któ re umo żli wią prze szko le nie,
pod ką tem zdro wia w pra cy, kadr za rzą dza ją cych w jak naj więk -
szej licz bie przed się biorstw, tak aby zdro wie za wo do we zy ska ło
rów nie wa żny wy miar, co ja kość pra cy i pro duk tyw ność.

We dług IN SERM (Kra jo we go In sty tu tu Zdro wia i Ba dań Me -
dycz nych) licz ba sa mo bójstw we Fran cji wzro sła przez ostat nie 20
lat i utrzy mu je się na po zio mie 12 ty się cy przy pad ków w ska li
rocz nej. Licz ba ofiar sa mo bójstw jest więk sza niż licz ba ofiar wy -
pad ków sa mo cho do wych. Pro wa dzo ne sta ty sty ki nie po zwa la ją
obec nie na stwier dze nie, ja ka część z 12 ty się cy rocz nych sa mo -
bójstw jest wy ni kiem nad mier ne go stre su za wo do we go. W ostat -

nich ty go dniach te mat stre su za wo do we go po now nie wró cił
na pierw sze stro ny ga zet. A wszyst ko za spra wą ko lej ne go już sa -
mo bój stwa we Fran ce Te le com. To już 24 ofia ra trud nych wa run -
ków pra cy w tej fir mie (w prze cią gu 18 mie się cy). Zwięk szo ną
licz bę sa mo bójstw od no to wu je ostat nio ta kże Mi che lin. W sierp -
niu br. je den z pra cow ni ków tej du żej for my mo to ry za cyj nej pod -
jął de cy zję o sa mo bój stwie, spo wo do wa ną praw do po dob nie bra -
kiem wspar cia po po wro cie do pra cy ze zwol nie nia cho ro bo we -
go (bę dą ce go kon se kwen cją wy pad ku przy pra cy). Związ ki za wo -
do we za po wia da ją pod ję cie dzia łań w ce lu za po bie że nia ta kim sy -
tu acjom w przy szło ści.

Mi ni ster zaj mu ją cy się spra wa mi pra cy – Da ra Cal le ary po gra -
tu lo wał Sto wa rzy sze niu na rzecz bez pie czeń stwa w bu dow nic twie
(CSP) osią gnięć na pół met ku trzy let nie go pla nu, w któ ry są za -
an ga żo wa ni i we zwał przed sta wi cie li bra nży do udzie la nia sto wa -
rzy sze niu wspar cia. Mi ni ster ostrzegł jed nak przed po pa da niem
w sa mo za do wo le nie w kwe stiach bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, zwra ca jąc uwa gę na po wa żne skut ki za ła ma nia go spo dar cze -
go i ich wpływ na sek tor bu dow la ny. Zda niem mi ni stra Cal le ary,
„W tych trud nych cza sach, bar dzo wa żne jest, aby za wsze mieć
na uwa dze prio ry te ty: zdro wie i bez pie czeń stwo pra cow ni ków i sta -
wiać je po nad osią ga nie zy sków”. Sto wa rzy sze nie na rzecz bez -
pie czeń stwa w bu dow nic twie, za ło żo ne w 1999 r., to głów ny ini -
cja tor dzia łań na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa na prze strze ni
ostat nich dzie się ciu lat. Dziś wi dać, że wie lo stron na współ pra -
ca po mię dzy pra cow ni ka mi, pra co daw ca mi i in sty tu cja mi pań stwo -
wy mi, wraz ze sto wa rzy sze nia mi za wo do wy mi, przy no si za mie -
rzo ne re zul ta ty. Po mi mo po pra wy sy tu acji, na dal wie le jest do zro -
bie nia – po wie dział Mar tin O’Hal lo ran, szef ir landz kiej in spek -
cji pra cy. Szcze gól ne za nie po ko je nie bu dzi wzrost licz by ofiar
śmier tel nych wsku tek upad ku z wy so ko ści. W tym ro ku sied miu
pra cow ni ków stra ci ło ży cie w wy ni ku upad ków z wy so ko ści; wie -
lu z nich to drob ni pod wy ko naw cy wy ko nu ją cy pra ce re mon to -
we na ni skich wy so ko ściach.

Już te raz, gdy dni sta ją się krót sze, zda je my się na sztucz ne
oświe tle nie. Wła ści wy po ziom oświe tle nia w biu rze, la bo ra to rium
czy w ha li pro duk cyj nej mo że za po bie gać wy pad kom. Zwra ca ją
na to uwa gę związ ki za wo do we oraz bra nżo we ka sy ubez pie cze -
nia wy pad ko we go. „Wła ści we oświe tle nie po ma ga w po rę roz po -
znać za gro że nie po tknię cia mi i po śli zgnię cia mi i unik nąć wy pad -
ków. Po nad to od po wied nie oświe tle nie ma du ży wpływ na zdro -
wie pra cow ni ków i wy daj ność pra cy”, twier dzi Ge rold So est mey -
er, szef DGUV. Do bre oświe tle nie po zwa la chro nić oczy, za po -
bie ga przed wcze sne mu zmę cze niu, uła twia kon cen tra cję. Oświe -
tle nie po win no być do sto so wa ne do ro dza ju wy ko ny wa nej pra -
cy. Wła ści we oświe tle nie za le ży od wie lu czyn ni ków. Opty mal nym
roz wią za niem jest uży wa nie w miej scu pra cy świa tła dzien ne go.

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

Szko le nia dla zdro wia  FRAN CJA

W bu dow nic twie          IR LAN DIA

Stop dys kry mi na cji    HISZ PA NIA

Ofia ry stre su 

Oświe tle nie                     NIEM CY
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

02.00.00 Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 27 sierp -
nia 2009 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te -
go tek stu usta wy o sub stan cjach i pre pa ra -
tach che micz nych // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 152, poz. 1222.

00.00.02 Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 26 sierp -
nia 2009 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te -
go tek stu usta wy o eme ry tu rach i ren tach
z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 153, poz. 1227.

00.00.16 00.00.17 Ob wiesz cze nie Mar szał -
ka Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 22
wrze śnia 2009 r. w spra wie ogło sze nia jed -
no li te go tek stu usta wy o ubez pie cze niu
spo łecz nym z ty tu łu wy pad ków przy pra cy
i cho rób za wo do wych // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 167, poz. 1322.

22.02.20 Oświad cze nie rzą do we z dnia 7
lip ca 2009 r. uzu peł nia ją ce oświad cze nie rzą -
do we z dnia 12 lu te go 2007 r. w spra wie mo -
cy obo wią zu ją cej Pro to ko łu z dnia 3 czerw -
ca 1999 r. wpro wa dza ją ce go zmia ny do Kon -
wen cji o mię dzy na ro do wym prze wo zie ko le -
ja mi (CO TIF), spo rzą dzo nej w Ber nie dnia 9
ma ja 1980 r. (Pro to kół 1999) // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 167, poz. 1318.

21.00.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu -
ka cji Na ro do wej z dnia 24 wrze śnia 2009 r.
w spra wie za kre su i wa run ków przy zna wa nia
świad czeń przy słu gu ją cych na uczy cie lom
pol skim skie ro wa nym lub de le go wa nym
do pra cy za gra ni cą // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 164, poz. 1307.

00.00.06 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 8 paź dzier ni -
ka 2009 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie szcze gó ło wych za sad udzie la nia
urlo pu wy po czyn ko we go, usta la nia i wy pła -
ca nia wy na gro dze nia za czas urlo pu oraz
ekwi wa len tu pie nię żne go za urlop // Dzien -
nik Ustaw. – 2009, nr 174, poz. 1353.

00.00.00 Usta wa z dnia 27 sierp nia 2009
r. – Prze pi sy wpro wa dza ją ce usta wę o fi nan -
sach pu blicz nych // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 157, poz. 1241.

00.00.00 Usta wa z dnia 27 sierp nia 2009
r. o zmia nie usta wy o po wszech nym obo wiąz -
ku obro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz
o zmia nie nie któ rych in nych ustaw // Dzien -
nik Ustaw. – 2009, nr 161, poz. 1278.

00.00.00 Usta wa z dnia 27 sierp nia 2009
r. o zmia nie usta wy o ję zy ku pol skim // Dzien -
nik Ustaw. – 2009, nr 161, poz. 1280.

00.00.00 Za rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów nr 73 z dnia 21 wrze śnia 2009 r.
w spra wie nada nia sta tu tu Głów ne mu In spek -
to ra to wi Trans por tu Dro go we go // Mo ni tor
Pol ski. – 2009, nr 62, poz. 826.

WY DAW NIC TWA

21.00.00 Kar ta Na uczy cie la: ko men tarz
pro ble mo wy / Piotr Ci bor ski. – Stan praw -
ny: 31 mar ca 2009. – Wyd. 11. – Gdańsk: OD -
iDK, 2009. – 300 s. 

W opra co wa niu uwzględ nio no zmia ny
wy ni ka ją ce z usta wy z dnia 21 li sto pa -
da 2008 r. o zmia nie usta wy – Kar ta Na uczy -
cie la (Dz. U. 2009, nr 1, poz. 1), któ re do ty -
czy ły wy mia ru cza su pra cy oraz wy na gro dzeń
na uczy cie li.

00.00.00 Mię dzy na ro do we pra wo pra cy /
An drzej M. Świąt kow ski. – T. 1. – War sza wa:
Wy daw nic two C. H. BECK, 2008. – 3 vol.
(249 s. + 561 s. + 641 s.); (Stu dia Praw ni cze).

Vol. 1: Mię dzy na ro do we pu blicz ne pra wo
pra cy za wie ra omó wie nie za gad nień do ty czą -
cych struk tu ry or ga ni za cyj nej, kom pe ten cji
i za sad funk cjo no wa nia Mię dzy na ro do wej Or -
ga ni za cji Pra cy oraz sys te mu nad zo ru
nad prze strze ga niem przez pań stwa człon -
kow skie mię dzy na ro do wych stan dar dów pra -
wa pra cy. W pu bli ka cji za miesz czo no ta kże
źró dła z za kre su mię dzy na ro do we go pra wa
pra cy.

Vol. 2: Mię dzy na ro do we pu blicz ne pra wo
pra cy – stan dar dy mię dzy na ro do we za wie ra
omó wie nie za gad nień do ty czą cych wol no ści
zrze sza nia się, swo bo dy za wie ra nia ukła dów
zbio ro wych, za ka zu pra cy przy mu so wej lub
obo wiąz ko wej, za ka zu za trud nia nia dzie ci
i ochro ny mło do cia nych, rów no upraw nie nia
i za ka zu dys kry mi na cji w sto sun kach pra cy,
wy na gro dze nia, cza su pra cy oraz okre sów od -
po czyn ku i urlo pów. 

Vol. 3: Mię dzy na ro do we pu blicz ne pra wo
pra cy – stan dar dy mię dzy na ro do we za wie ra
omó wie nie ta kich za gad nień, jak: ochro na
trwa ło ści sto sun ku pra cy, bez pie czeń stwo

i hi gie na pra cy, za bez pie cze nie spo łecz ne, ad -
mi ni stra cja i in spek cja pra cy.

00.00.20 Za gro że nia wy pad ko we zwią za -
ne z wy bra ny mi za sto so wa nia mi pól elek tro -
ma gne tycz nych: słu żba zdro wia, te le ko mu ni -
ka cja z wy ko rzy sta niem fal ra dio wych / Jo -
lan ta Kar po wicz, Krzysz tof Gryz, Ma ria So -
snow ska -Mach. – War sza wa: CIOP -PIB, 2008.
-103 s.

Treść: Cha rak te ry sty ka pól elek tro ma gne -
tycz nych i ich od dzia ły wa nia na lu dzi i śro -
do wi sko. – Wy da rze nia wy pad ko we ini cjo wa -
ne po la mi elek tro ma gne tycz ny mi. – Za sa dy
iden ty fi ka cji i oce ny za gro żeń elek tro ma gne -
tycz nych w śro do wi sku pra cy. – Aspek ty
praw ne i od po wie dzial ność pra co daw cy z ty -
tu łu wy da rze nia wy pad ko we go ini cjo wa ne go
po la mi elek tro ma gne tycz ny mi. – Oce na ry -
zy ka za wo do we go przy eks po zy cji na po la
elek tro ma gne tycz ne. – Me to dy ogra ni cza nia
eks po zy cji na po la elek tro ma gne tycz ne.
– Pre wen cja wy da rzeń wy pad ko wych ini cjo -
wa nych po la mi elek tro ma gne tycz ny mi. 

00.00.27 Za pew nia nie bez pie czeń stwa
użyt ko wa nia ma szyn me to da mi ste ro wa nia:
po rad nik / Ma rek Dźwia rek, To masz Stra wiń -
ski. – War sza wa: CIOP -PIB, 2008. -112 s.

W po rad ni ku przed sta wio no re gu la cje
praw ne do ty czą ce sys te mów ste ro wa nia
ma szy ny oraz kry te ria wy bo ru roz wią zań
opar tych na me to dach ste ro wa nia ja ko środ -
ków ogra ni cza nia ry zy ka. Omó wio no wa run -
ki wy ko rzy sta nia urzą dzeń ochron nych i ogól -
ne za sa dy okre śla nia funk cji bez pie czeń stwa.
Za pre zen to wa no rów nież za sa dy okre śla -
nia wy ma gań do ty czą cych ESSZB (ele men -
tów sys te mu ste ro wa nia zwią za nych z bez pie -
czeń stwem), je go wa li da cji i eks plo ata cji.

00.00.00 Wzo ry pism z za kre su pra wa pra -
cy i ubez pie czeń spo łecz nych / Te re sa Ro mer,
Do mi nik Waj da. – War sza wa: Wy daw nic two
Praw ni cze Le xi sNe xis, 2008. – 506 s + CD.

Pu bli ka cja obej mu je dwie czę ści. Pierw -
sza za wie ra wzo ry umów, pism i oświad czeń
re gu lu ją cych sto sun ki mię dzy pra co daw cą
a pra cow ni kiem oraz wzo ry pism pro ce so -
wych z za kre su pra wa pra cy. Dru ga – wzo -
ry pism pro ce so wych z za kre su ubez pie czeń
spo łecz nych. Ka żda z czę ści zo sta ła po -
prze dzo na wstę pem, w któ rym au to rzy
przed sta wi li ogól ne uwa gi do ty czą ce po -
szcze gól nych ro dza jów spraw.

Opra co wa ła: Da nu ta Szot

BIBLIOTEKA
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Je że li jest to nie mo żli we, na le ży opty mal nie do sto so wać oświe -
tle nie sztucz ne. Du żą ro lę od gry wa ją też spo sób wy ko ny wa nia
czyn no ści, czas oraz wiek pra cow ni ka.

Pro gram dzia łań no we go rzą du obej mu je wpro wa dze nie
zmian w za kre sie re pre zen ta cji pra cow ni ków w przed się bior -
stwach. Związ ki za wo do we uwa ża ją, że ure gu lo wa nia praw ne do -
ty czą ce re pre zen ta cji pra cow ni ków po cho dzą ce z lat 70. nie od -
zwier cie dla ją ak tu al nych re aliów pra cy w przed się bior stwach. Już
w 2004 r. opra co wa ny zo stał pro jekt zmian prze pi sów w tym za -
kre sie, jed nak pra ce nad nim nie zo sta ły za koń czo ne. No wy rząd
za mie rza do nich po wró cić, jed nak przed sta wi cie le pra co daw ców
nie po pie ra ją pla no wa nej re for my.

Przy oka zji Fo rum Che micz ne go w Hel sin kach, or ga ni za cja pra -
co daw ców Bu si nessEu ro pe przed sta wi ła pierw sze wy ni ki ba dań
dot. na ło żo nych roz po rzą dze niem RE ACH obo wiąz ków w za kre -
sie bez piecz ne go wy ko rzy sty wa nia che mi ka liów. Or ga ni za cja
przed sta wi ła sie dem dzia łań prio ry te to wych ma ją cych na ce lu opty -
ma li za cję im ple men ta cji RE ACH. Bu si nessEu ro pe opo wia da się
przede wszyst kim za ogra ni cze niem ob cią że nia fi nan so we go. In -
ny po gląd pre zen tu je Eu ro pej ska Kon fe de ra cja Związ ków Za wo -
do wych (ETUC), któ ra po pie ra obo wiąz ki prze wi dzia ne w roz po -
rzą dze niu RE ACH.

Jak po dał dzien nik „Nor way Post”, od 1 paź dzier ni ka br. oby -
wa te le państw Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go w ce lu pod -
ję cia pra cy w Nor we gii nie bę dą po trze bo wać ze zwo le nia na po -
byt. Ma ją je dy nie obo wią zek za re je stro wa nia się na po li cji. No -
we prze pi sy ma ją za sto so wa nie do oby wa te li wszyst kich państw
EOG, z wy jąt kiem Ru mu nii i Buł ga rii. Są one czę ścią ak tu usta -
wo daw cze go, któ ry ma za bez pie czyć oby wa te lom wspo mnia nych
kra jów swo bo dę prze miesz cza nia się w ob rę bie EOG.

HSE opu bli ko wa ło ostrze że nie przed za gro że niem, ja kie mo -
że wy stą pić pod czas uży wa nia pod no śni ków no ży co wych ty pu „Li -
ftlux”, mo de li SL260 -25 i SL245 -25. Nie daw ne awa rie te go ty -
pu pod no śni ków wy ni ka ły z wad kon struk cyj nych głów ne go ele -
men tu pod pie ra ją ce go, tj. pod wo zia. HSE pu bli ku je ostrze że nie
jesz cze przed za koń cze niem swo je go do cho dze nia w spra wie wspo -
mnia nych awa rii, tak, aby do staw cy i użyt kow ni cy te go ty pu pod -
no śni ków mo gli szyb ko pod jąć sto sow ne dzia ła nia i za po biec ewen -
tu al nym wy pad kom. Ma szy ny nie pod da ne do tych czas wy ma ga -
nym kon tro lom po win ny zo stać jak naj szyb ciej wy co fa ne z eks -
plo ata cji i skon tro lo wa ne przez wy kwa li fi ko wa ne oso by.

HSE roz po czę ło kam pa nię ma ją cą na ce lu in for mo wa nie ro bot -
ni ków bu dow la nych z Pol ski, Ru mu nii i In dii, pra cu ją cych w Lon -
dy nie, na te mat za sad bhp na bu do wach oraz ro li HSE w udzie la -
niu im po mo cy i ochro nie ich praw, zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze -

pi sa mi. HSE chce uświa do mić imi gran tom, że ma ją oni ta kie sa -
mo pra wo do ochro ny zdro wia i ży cia w miej scu pra cy, jak ro bot -
ni cy bry tyj scy. W ra mach kam pa nii, HSE wy da ło w ró żnych ję zy -
kach ma ło for ma to we ulot ki nt. bhp, któ re bę dą roz pro wa dza ne wśród
imi gran tów, oraz uru cho mi ło spe cjal ną, po uf ną li nię te le fo nicz ną
ob słu gi wa ną w ję zy kach ww. imi gran tów – dla Po la ków jest to nu -
mer: 0207 556 2239. HSE uru cho mi ło też ad res pocz ty elek tro nicz -
nej: outre ach@hse.gsi.gov.uk i spe cjal ną stro nę in ter ne to wą.

Pra ce na wy so ko ści po zo sta ją naj wa żniej szą przy czy ną wy pad -
ków śmier tel nych w pra cy i jed ną z głów nych przy czyn wy pad ków
cię żkich. Po cię żkim wy pad ku 19-lat ka, któ ry na pra wiał dach o sła -
bej kon struk cji i spadł z wy so ko ści 10 me trów do po miesz czeń fa -
brycz nych, szkoc ka fir ma i jej pod wy ko naw ca zo sta li uzna ni win -
ny mi na ru sze nia prze pi sów Usta wy o bhp z 1974 r. i uka ra ni na kwo -
tę od po wied nio 6 i 3 tys. fun tów. W związ ku z ww. wy ro kiem, 31
sierp nia 2009 r. HSE opu bli ko wa ło ostrze że nie przed za gro że nia -
mi pod czas wy ko ny wa nia prac na sła bych da chach lub pro wa dze -
nia ich na praw. 

● We wrze śniu br. fir ma bu dow la na z Glas gow zo sta ła uzna na
win ną z po wo du nie za pew nie nia od po wied nich stan dar dów bhp,
w wy ni ku cze go 20-let ni prak ty kant pra cu ją cy ja ko cie śla spadł z wy -
so ko ści 4 me trów przez otwór w stro pie, za kry ty tyl ko ka wał kiem
pły ty wió ro wej, któ ra pod je go cię ża rem zła ma ła się. Otwór po wi -
nien być wła ści wie za bez pie czo ny – tzn. al bo oto czo ny so lid ną ba -
rier ką, al bo za kry ty ele men tem od po wied nio wy trzy ma łym i przy -
mo co wa nym. Fir mę uka ra no grzyw ną w wy so ko ści 20 tys. fun tów. 

● HSE przy po mnia ło pra co daw com o za pew nie niu od po wied -
nich szko leń i nad zo ru nad oso ba mi za trud nio ny mi przy pra cach
na wy so ko ści. Bez po śred nią przy czy ną ostrze że nia HSE był
śmier tel ny wy pa dek ro bot ni ka, któ ry pra co wał przy in sta la cji kon -
te ne ra prze zna czo ne go na tym cza so we po miesz cze nie biu ro we.
Wspo mnia ny ro bot nik chciał roz ła do wać kon te ner z cię ża rów ki,
wszedł na je go gór ną po wierzch nię, aby pod cze pić li nę no śną żu -
ra wia i spadł na jezd nię, do zna jąc ob ra żeń gło wy ze skut kiem śmier -
tel nym. Do staw cę kon te ne ra uzna no win nym na ru sze nia Usta wy
o bhp z 1974 r. i uka ra no grzyw ną w wy so ko ści 80 tys. fun tów plus
zwrot kosz tów (8 tys. £). 

● HSE wy da ło ostrze że nie, przy po mi na jąc fir mom o ko niecz -
no ści po dej mo wa nia wła ści wych środ ków ostro żno ści, je śli ich pra -
cow ni cy mu szą wy ko ny wać pra ce na wy so ko ści. Bez po śred nią przy -
czy ną był wy pa dek ro bot ni ka, któ ry wy mie niał po kry cie da chu i spadł
przez okno da cho we, do zna jąc pęk nięć czasz ki. Za trud nia ją cej go
fir mie po sta wio no trzy za rzu ty na ru sze nia Roz po rzą dze nia o pra -
cach na wy so ko ści i uka ra no na łącz ną kwo tę 23,5 tys. fun tów plus
ok. 3,5 tys. £ ja ko zwrot kosz tów. Ka ry w tym przy pad ku by ły wy -
ższe niż w spra wach opi sa nych po wy żej, po nie waż za czę ła obo wią -
zy wać no wa Usta wa o na ru sze niach prze pi sów bhp z 2008 r., któ -
ra da je są dom mo żli wość na kła da nia wy ższych kar fi nan so wych.

4 li sto pa da był w Wiel kiej Bry ta nii „Kra jo wym dniem świa do -
mo ści nt. stre su”. Te go rocz na kam pa nia Mię dzy na ro do we go Sto -
wa rzy sze nia Za rzą dza nia Stre sem (In ter na tio nal Stress Ma na ge -
ment As so cia tion) kon cen tru je się na pod kre śla niu po zy tyw nych
aspek tów stre su (wg mot to „stres sing the po si ti ves”).

Opra co wa nie: Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą

Re pre zen ta cja      LUK SEM BURG

RE ACH

Ła twiej o pra cę         NOR WE GIA

Ma szy ny       WIEL KA BRY TA NIA

W bu dow nic twie

„Stres po zy tyw ny”
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Do ro bot ni ków bu dow la nych 



Nie fra so bli wość do świad czo ne go pra cow ni ka do pro wa -
dzi ła do tra ge dii w oko li cach Olsz ty na, gdy pra cow ni cy po -
go to wia ener ge tycz ne go przy stę po wa li do wy mia ny prze -
wo dów pod na pię ciem. W wy ni ku po ra że nia zgi nął 50 let -
ni mę żczy zna od 18 lat pra cu ją cy w po go to wiu.

Jak usta lił in spek tor pra cy ba da ją cy zda rze nie, po szko do wa -
ny – kie ru ją cy ze spo łem, peł nią cy funk cję „do pusz cza ją ce go”
– sam bez po śred nio przy czy nił się do tra ge dii zu peł nie lek ce wa -
żąc za gro że nie, obo wią zu ją ce prze pi sy i in struk cje bhp.

W dniu wy pad ku dwaj pra cow ni cy po go to wia elek tro ener ge -
tycz ne go, w tym po szko do wa ny, otrzy ma li pi sem ne po le ce nie do -
ty czą ce wy mia ny od cin ka prze wo du ochron no -neu tral ne go PEN
w li nii na po wietrz nej 0,4 kV (li nia nr 1). Pra ce mia ły być wy ko -
na ne przy wy łą czo nym na pię ciu w li nii. Pod czas przy go to wy wa -
nia miej sca pra cy po szko do wa ny po mył ko wo wy łą czył w sta cji
trans for ma to ro wej ob wód nr 2 za miast ob wo du nr 1, na stęp nie,
w miej scu wy mia ny prze wo du, wszedł na słup prze lo to wy, do tknął
dło nią do prze wo dów elek trycz nych i zo stał po ra żo ny prą dem elek -
trycz nym. Nie spraw dził uprzed nio bra ku na pię cia w prze wo dach
i nie za ło żył uzie mia czy na prze wo dy, po mi mo że w sa mo cho dzie
po go to wia ener ge tycz ne go miał drą żki izo la cyj ne, uzie mia cze
i wskaź nik na pię cia. Wsku tek po ra że nia prą dem pra cow nik zmarł
na miej scu wy pad ku. Jak wy ka za ła sek cja zwłok, wy łącz ną przy -
czy ną zgo nu pra cow ni ka by ło po ra że nie prą dem elek trycz nym.
Ba da nie krwi po szko do wa ne go wy ka za ło, że nie był pod wpły wem
al ko ho lu.

In spek tor pra cy stwier dził, że głów ną przy czy ną wy pad ku by -
ło przy stą pie nie po szko do wa ne go do pra cy bez wy łą cze nia na -
pię cia, co do pro wa dzi ło do śmier tel ne go po ra że nia prą dem.

Na wy pa dek mia ły też wpływ in ne przy czy ny wy ni ka ją ce ze zbyt -
niej ru ty ny i zlek ce wa że nia przez pra cow ni ka (kie ru ją ce go ze -
spo łem) za gro że nia:

� nie prze strze ga nie pod sta wo wych prze pi sów bhp – nie spraw -
dził bra ku na pię cia i nie uzie mił miej sca pra cy na słu pie, zlek -

ce wa żył mo żli wość po ra że nia prą dem elek trycz nym, po mi mo że
był w peł ni świa do my te go za gro że nia ze wzglę du na wie lo let nie
do świad cze nie za wo do we i po sia da ne kwa li fi ka cje,

� nie sto so wa nie urzą dzeń za bez pie cza ją cych – brak obu stron -
ne go uzie mie nia miej sca pra cy na słu pie,

� do tknię cie prze wo du elek trycz ne go bę dą ce go pod na pię -
ciem bez upew nie nia się czy na pię cie w li nii zo sta ło wy łą czo ne,

� nie do sta tecz na kon cen tra cja uwa gi na wy ko ny wa nej czyn -
no ści – po szko do wa ny po mył ko wo wy łą czył in ną li nię niż okre -
ślo na w po le ce niu pi sem nym; li nie w sta cji trans for ma to ro wej
by ły od po wied nio ozna czo ne ta blicz ka mi, po szko do wa ny miał więc
mo żli wość od czy ta nia ozna cze nia wy łą czo nej li nii. 

W wy ni ku kon tro li in spek tor pra cy wy dał czte ry de cy zje na -
ka zu ją ce: 

� za pew nie nie pra cow ni kom po go to wia ener ge tycz ne go
spraw ne go uzie mia cza prze no śne go;

� u sta le nie w in struk cji eks plo ata cji sta cji trans for ma to ro wej
ro dza ju i pa ra me trów uzie mia czy, któ re na le ży sto so wać w tej
sta cji;

� u do stęp nie nie pra cow ni kom po go to wia ener ge tycz ne go in -
struk cji ob słu gi uzie mia cza ty pu ST sto so wa ne go do współ pra -
cy z roz łącz ni kiem SZ51;

� za pew nie nie pra cow ni kom po go to wia ener ge tycz ne go
urzą dze nia ewa ku acyj no -ra tun ko we go umo żli wia ją ce go bez -
piecz ne zdję cie po szko do wa ne go pra cow ni ka ze słu pa.

Stanisław Piórkowski, Jacek Żerański
OIP Olsztyn

Pomyłka i rutyna przyczyną śmierci

Słup, na któ rym do szło do wy pad ku; wi docz na po plą -
ta na li na ase ku ra cyj na

Sta cja trans for ma to ro wa; wi doczne wy raź ne ozna ko -
wa nie ob wo du nr 2, któ ry po szko do wa ny wy łą czył za -
miast ob wo du nr 1


