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Zwy cięz cy te go rocz nej edy cji kon kur su,
nad któ rą ho no ro wy pa tro nat spra wo wał mar -
sza łek Sej mu RP Bro ni sław Ko mo row ski,
otrzy ma li sta tu et ki „Me cum Tu tis si mus
Ibis” i do łą czy li do „Zło tej Li sty Pra co daw -
ców”. Na gro dy i wy ró żnie nia wrę czał szef
Pań stwo wej In spek cji Pra cy Ta de usz Jan
Za jąc w to wa rzy stwie prze wod ni czą cej Ra -
dy Ochro ny Pra cy przy Sej mie po seł Iza be -
li Ka ta rzy ny Mrzy głoc kiej.

W te go rocz nej edy cji kon kur su two rzą cy
je go ka pi tu łę eks per ci z Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy oraz przed sta wi cie le czo ło wych
or ga ni za cji pra co daw ców, ta kich jak: Bu si ness
Cen tre Club, Pol ska Kon fe de ra cja Pra co daw -
ców Pry wat nych „Le wia tan”, Kon fe de ra cja
Pra co daw ców Pol skich i Zwią zek Rze mio sła
Pol skie go wy bra li ośmiu zwy cięz ców, a ta kże
re ko men do wa li do wy ró żnień 10 przed się -
bior ców. 

Gra tu lu jąc lau re atom, Ta de usz Jan Za jąc
pod kre ślił, że za da niem ka żdej no wo cze snej
in spek cji pra cy jest sku tecz ne eg ze kwo wa -
nie prze pi sów pra wa pra cy nie tyl ko po przez
efek tyw ne i ukie run ko wa ne kon tro le, ale też
po przez ró żno rod ne dzia ła nia pre wen cyj ne,
zmie rza ją ce do ogra ni cze nia za gro żeń wy pad -
ko wych i po sza no wa nia pra wa pra cy.

– Pra gnę wy ra zić na dzie ję – po wie dział
– że tak, jak wa żne są w pro wa dze niu biz ne -
su roz po zna wal na mar ka, ja kość pro duk tu,
osią ga ny zysk, tak sa mo wa żne bę dą gwa ran -

cje bez piecz nej pra cy, przy pie czę to wa ne
wrę cza ną dziś sta tu et ką, na któ rej wid nie ją
sło wa: „Me cum Tu tis si mus Ibis”, czy li „Ze
mną bę dziesz naj bez piecz niej szy”.

Prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy po -
seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka, gra tu lu -
jąc lau re atom, pod kre śli ła, że po strze ga ją oni
zdro wie za trud nia nych przez sie bie osób
w sze ro kim spo łecz nym wy mia rze. Tra ge die
ludz kie spo wo do wa ne nie wła ści wy mi wa -
run ka mi pra cy prze kła da ją się bo wiem, ka -
żde go ro ku na wie lo mi lio no we na kła dy po -
no szo ne na od szko do wa nia lub ren ty. Są ce -
ną, ja ką pła ci za wy pad ki przy pra cy ca łe spo -
łe czeń stwo. Po pra wa sta nu bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia w miej scu pra cy wpły wa
jed no cze śnie na zwięk sze nie kon ku ren cyj no -
ści dzia ła ją cych w Pol sce przed się biorstw
i jest jed nym z gwa ran tów ich suk ce su eko -
no micz ne go.

Ży cze nia do brych wy ni ków eko no micz -
nych i suk ce sów w dzia łal no ści go spo dar czej
zło ży ła rów nież na gro dzo nym mi ni ster pra -
cy i po li ty ki spo łecz nej Jo lan ta Fe dak. 

– Kry zys go spo dar czy ob na żył nie praw dzi -
wość te zy, że mo żna żyć bez pra cy – po wie -
dzia ła mi ni ster Jo lan ta Fe dak. – To pra ca jest
pod sta wą bo gac twa na ro du i in dy wi du al nej
po myśl no ści jed no stek. Pa ra dok sal nie za tem
kry zys po twier dził war tość i god ność ludz -
kiej pra cy. Wszyst kim pra co daw com, któ rzy
kie ru jąc się ide ała mi hu ma ni stycz ny mi, dba -

ją o czło wie ka, o je go śro do wi sko pra cy, aby
czuł się w nim do brze, aby mógł re ali zo wać
swo je ma rze nia za wo do we, wy ko rzy sty wać
swo je kom pe ten cje i zdol no ści – ser decz nie
za to dzię ku ję.

Mi ni ster pra cy po dzię ko wa ła or ga ni za to -
rom kon kur su za kon se kwent ną po pu la ry za -
cję do brych prak tyk w dzie dzi nie bez pie czeń -
stwa pra cy.

Pod czas uro czy sto ści na Zam ku Kró lew -
skim, oprócz na gród głów ne go in spek to ra
pra cy or ga ni za to rzy bez piecz nej pra cy ode -
bra li ta kże spe cjal ne wy ró żnie nia przy zna ne
przez part ne rów spo łecz nych Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy. Wrę czy li je: prze wod ni czą cy
Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za -
wo do wych Jan Guz oraz wi ce pre zes Bu si -
ness Cen tre Club Zbi gniew Żu rek.

Dzię ku jąc za przy zna ne na gro dy lau re aci
te go rocz nej edy cji kon kur su „Pra co daw ca
– or ga ni za tor pra cy bez piecz nej” wska zy wa -
li na za an ga żo wa nie swo ich pra cow ni ków
w two rze nie po li ty ki bez pie czeń stwa w po -
szcze gól nych fir mach; pod kre śla li rów nież po -
moc w osią gnię ciu suk ce su ze stro ny in spek -
cji pra cy, zwłasz cza w za kre sie do radz twa
i nad zo ru.

Pre zes To yo ty w Wał brzy chu Ken ji Ma na -
be – zdo byw ca na gro dy w ka te go rii pra co daw -
ców z du żych za kła dów pra cy po wie dział:

– Je stem nie zwy kle za do wo lo ny i szczę śli -
wy, że ta ką na gro dę od bie ra my aku rat 
w 10. rocz ni cę otwar cia na szej fir my w Pol -
sce. Bar dzo dzię ku ję, że zo sta ła do ce nio na
pra ca po nad dwóch tysięcy pra cow ni ków, któ -
rych obec nie za trud nia my. Bar dzo dzię ku je
za wspar cie Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
okrę go we mu in spek to ra to wi we Wro cła wiu.
To nie jest ko niec na szej dro gi, je ste śmy do -
pie ro w po ło wie. Bę dzie my dą żyć do dal sze -
go pod wy ższa nia po zio mu bez pie czeń stwa
w na szej fir mie.

W ga li na Zam ku Kró lew skim w War sza -
wie wzię li udział: przed sta wi cie le pol skie go
par la men tu, Ra dy Ochro ny Pra cy, or ga nów
nad zo ru i kon tro li wa run ków pra cy, śro do -
wisk na uko wych, sto wa rzy szeń dzia ła ją cych
w ochro nie pra cy, związ ków za wo do wych i or -
ga ni za cji pra co daw ców, Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy. Uro czy stość uświet nił kon cert
kwar te tu smycz ko we go „Fo rar te”.

Fotoreportaż na stronie 16 i 17.

Na gro dy dla or ga ni za to rów bez piecz nej pra cy
Głów ny in spek tor pra cy już po raz szes na sty uho no ro wał na gro da mi i wy ró żnie nia mi lau re atów
pre sti żo we go kon kur su Pań stwo wej In spek cji Pra cy „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz -
nej”. Wrę czo no je 18 li sto pa da br. pod czas uro czy stej ga li na Zam ku Kró lew skim w War sza wie.
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E.M.D. Polska Spółka z o.o. w Katowicach
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SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES POLSKA Spółka z o.o. 

w Bukownie
Warta Glass Jedlice S.A. w Jedlicach

TOYOTA Motor Manufacturing Poland Spółka z o.o. w Wałbrzychu
Za udostępnienie zdjęcia dziękujemy firmie
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Tadeusz Jan Zając 

główny inspektor pracy



Luksemburg Na pierwszym spotkaniu ze bra ła się 11 li sto pa da
gru pa ro bo cza Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC), utwo -
rzo na w ce lu przy go to wa nia Dnia Te ma tycz ne go w Bil bao w 2010 r.
Spo tka nie by ło w głów nej mie rze po świę co ne dys ku sji na te mat pro -
gra mu te go wy da rze nia. Ma być ono oka zją do wy mia ny po glą dów 
nt. mo żli wo ści usta no wie nia sys te mu współ pra cy po mię dzy in spek cja -
mi pra cy w Eu ro pie, w za kre sie sze ro ko ro zu mia ne go bez pie czeń stwa
i zdro wia za wo do we go. Sys tem ten ma umo żli wiać szyb ką i płyn ną wy -
mia nę in for ma cji, współ pra cę w za kre sie dzia łań kon tro l nych, a ta kże
wza jem ne uzna wa nie przez pań stwa człon kow skie osta tecz nych de cy -
zji. Ta kże tych, któ re do ty czą na kła da nia kar ad mi ni stra cyj nych
na pra co daw ców z sie dzi bą w jed nym pań stwie człon kow skim, wy ko -
nu ją cych usłu gi w in nym pań stwie człon kow skim. Spo tka nie zo sta ło
zor ga ni zo wa ne przez Sek cję Zdro wia, Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra -
cy w Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Za trud nie nia, Spraw So cjal nych i Rów -
nych Szans Ko mi sji Eu ro pej skiej. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre -
zen to wa ła Be ata Kra jew ska, głów ny spe cja li sta w De par ta men cie Le -
gal no ści Za trud nie nia GIP.

Bruk se la De le ga cja Pań stwo wej In spek cji Pra cy na cze le z dr. Ma -
ria nem Li wo, za stęp cą głów ne go in spek to ra pra cy, zło ży ła 12 li sto -
pa da wi zy tę w Mi ni ster stwie Za trud nie nia, Pra cy i Dia lo gu Spo łecz -
ne go – w sie dzi bie bel gij skiej in spek cji pra cy. Głów nym te ma tem spo -
tka nia by ła oce na do tych cza so wej współ pra cy po mię dzy pol ską i bel -
gij ską in spek cją pra cy w za kre sie wy mia ny in for ma cji o pra cow ni kach
de le go wa nych. Obie in sty tu cje dzia ła ją w cha rak te rze biur łącz ni ko wych,
w ro zu mie niu dy rek ty wy 96/71 WE z 16 grud nia 1991 r. W Pol sce za -
da nia biu ra łącz ni ko we go re ali zu je De par ta ment Le gal no ści Za trud -
nie nia w Głów nym In spek to ra cie Pra cy. Wspól ne dzia ła nia obu in spek -
cji zo sta ły wzmoc nio ne w 2007 r. po przez za war cie po ro zu mie nia
o współ pra cy i wy mia nie in for ma cji o pra cow ni kach de le go wa nych
do pra cy w ra mach mię dzy na ro do we go świad cze nia usług. Obie stro -
ny wy so ko oce ni ły te go rocz ne osią gnię cia. Jak wy ni ka ze sta ty styk przed -
sta wio nych przez Ja ro sła wa Le śniew skie go, dy rek to ra De par ta men -
tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP, Bel gia jest naj bar dziej ak tyw nym part -
ne rem za gra nicz nym PIP we wspo mnia nym za kre sie. Spo tka nie

w Bruk se li sta no wi ło rów nież oka zję do wy mia ny do świad czeń w sfe -
rze dzia łań pre wen cyj nych po dej mo wa nych przez obie in spek cje. Osią -
gnię cia PIP w tej dzie dzi nie za pre zen to wał Krzysz tof Ko wa lik, dy -
rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji GIP.

Kra ków Po raz pierw szy w Pol sce ru szy ła w Kra ko wie kam pa nia
pre wen cyj na pro wa dzo na w środ kach trans por tu miej skiej ko mu ni ka -
cji. Pod czas zor ga ni zo wa nej w au to bu sie kon fe ren cji pra so wej okrę -

go wy in spek tor pra cy Ta de usz Fic oraz pre zes Miej skie go Przed się -
bior stwa Ko mu ni ka cyj ne go S.A. Ju lian Pilsz czek pod pi sa li 5 li sto -
pa da po ro zu mie nie o wza jem nej współ pra cy, na mo cy któ re go obie stro -
ny zo bo wią za ły się do re ali za cji kam pa nii pod na zwą „Uwa żaj na wszel -
ki wy pa dek!”. Jej ce lem jest pro mo wa nie i kształ to wa nie wśród pra -
cow ni ków i pra co daw ców bez piecz nych po staw i za cho wań w miej scu
pra cy. OIP w Kra ko wie wy brał i opra co wał do emi sji 4 fil my ani mo wa -
ne o przy go dach za baw ne go NA PO – uni wer sal ne go pra cow ni ka. To
sym pa tycz ny bo ha ter stwo rzo ny przez fran cu skie go pro du cen ta w od -
po wie dzi na kon kurs na film pro mu ją cy za sa dy bez piecz nej pra cy, ogło -
szo ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Fil my z NA PO bę dą emi to wa ne do 4
grud nia w blo kach in for ma cyj no -re kla mo wych we wszyst kich po jaz dach
MPK wy po sa żo nych w sys tem do emi sji ma te ria łów fil mo wych.

War sza wa Wi zy tą na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go roz po czę -
ła się 18 li sto pa da w War sza wie dwu dnio wa kon fe ren cja in au gu ra cyj -
na pro jek tu Eu ro 2012: „Kam pa nia na rzecz god nej pra cy: Bu do wy

EU RO szan są bez piecz nej i god nej pra cy dla pra cow ni ków – szan są
na wzmoc nie nie związ ków za wo do wych”. W spo tka niu, któ re mu prze -
wod ni czył szef Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni” Zbi gniew Ja now -
ski, wzię li udział go ście z Pol ski, Ukra iny, Da nii i Nie miec. W dru -
giej czę ści ob rad uczest ni czył głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan
Za jąc. Pod czas pre zen ta cji mul ti me dial nej, obrazu ją cej stan bez pie -
czeń stwa na bu do wach zwią za nych z przy go to wa niem do mi strzostw

Eu ro py w pił ce no żnej w 2012 ro ku, szef in spek cji pra cy pod kre ślił,
że in we sty cje zwią za ne z Eu ro są ogrom nym wy zwa niem nie tyl ko dla
firm bu dow la nych, ale ta kże dla in spek to rów pra cy. Jak stwier dził, PIP
kła dzie moc ny na cisk zwłasz cza na współ pra cę z in we sto ra mi. W Pol -
sce prze wi dzia no 95 in we sty cji zwią za nych z EU RO 2012, w tym bu -
do wę i roz bu do wę sta dio nów, mo der ni za cję lot nisk, ulic, skrzy żo wań,
li nii ko le jo wych, bu do wę au to strad i dróg szyb kie go ru chu. W ra mach
pro wa dzo nej przez PIP kam pa nii „Bez piecz ne bu do wa nie” w ka żdym
okrę go wym in spek to ra cie pra cy wy zna czo no spe cjal nie przy go to wa -
nych i prze szko lo nych in spek to rów pra cy, któ rych za da niem jest pro -
wa dze nie i ko or dy no wa nie przed się wzięć zwią za nych z bez pie czeń -
stwem pra cy na re ali zo wa nych in we sty cjach. Ad re sa ta mi ak cji „Bez -
piecz ne bu do wa nie”, szcze gól nie na eta pie przy go to wa nia in we sty cji,
są wła dze sa mo rzą do we, in we sto rzy, pro jek tan ci i wy ko naw cy za an ga -
żo wa ni w re ali za cje po szcze gól nych in we sty cji.

Po znań W sa li re pre zen ta cyj nej Ko le gium Run ge go Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go od by ła się 17 li sto pa da uro czy stość z oka zji 90-tej
rocz ni cy po wsta nia in spek cji pra cy w Pol sce po łą czo na z za koń cze niem
kon kur sów i kam pa nii pro mo cyj no -pre wen cyj nych PIP w 2009 r.
Do udzia łu z uro czy sto ściach za pro szo no wła dze ad mi ni stra cyj ne i sa -
mo rzą do we Po zna nia i Wiel ko pol ski, przed sta wi cie li or ga nów nad zo -
ru nad wa run ka mi pra cy, in sty tu cji współ pra cu ją cych z Okrę go wym
In spek to ra tem Pra cy, przed sta wi cie li or ga ni za cji związ ko wych i or ga -
ni za cji pra co daw ców, a ta kże lau re atów kon kur sów i uczest ni ków pro -
gra mów pre wen cyj nych PIP. Hi sto rię in spek cji w Wiel ko pol sce przed -

sta wi ła Mał go rza ta Mą dra -Ja ne da, star szy in spek tor pra cy. W dal -
szej czę ści uro czy sto ści Woj ciech Jan ko wiak, wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go, wrę czył przy zna ną przez za rząd wo je -
wódz twa Okrę go we mu In spek to ra to wi Pra cy w Po zna niu Od zna kę Ho -
no ro wą „Za Za słu gi dla Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go”. Wy ró żnie nie
ode brał Krzysz tof Fi kle wicz, okrę go wy in spek tor pra cy. Szef po znań -
skie go okrę gu in spek cji w imie niu głów ne go in spek to ra pra cy wrę czył
Ma rii An drze jak, spe cja li ście ds. bhp w „Ami ce Wro nkach S. A.” Od -
zna kę Ho no ro wą Za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy. Po nad to za pro szo nym
na uro czy stość przed sta wi cie lom wła dzy sa mo rzą do wej, or ga nów nad -
zo ru nad wa run ka mi pra cy oraz part ne rom spo łecz nym wrę czył me -
da le pa miąt ko we wy bi te z oka zji 90-le cia in spek cji pra cy w Pol sce. Uro -
czy stość by ła ta kże oka zją do wrę cze nia na gród i wy ró żnień lau re atom
re gio nal ne go eta pu XVI edy cji kon kur su „Pra co daw ca – or ga ni za tor
pra cy bez piecz nej” oraz kon kur su o ty tuł „Naj ak tyw niej sze go Za kła -
do we go Spo łecz ne go In spek to ra Pra cy”.

Li ver po ol Dzię ki uprzej mo ści bry tyj skiej in spek cji pra cy, de le -
ga cja PIP w skła dzie: dr Grze gorz Ły jak, dy rek tor De par ta men tu Nad -
zo ru i Kon tro li GIP oraz in spek to rzy pra cy Be ata Ma ry now ska z OIP
Ka to wi ce i Ar ka diusz Ka pu ścik z OIP Opo le od 4 do 6 li sto pa da
uczest ni czy ła w wi zy ta cjach czte rech za kła dów Sub -CO MAH w oko li -

cach Li ver po olu. Zgod nie z no men kla tu rą an giel ską, za kła dy te go ty -
pu po sia da ją znacz ne ilo ści sub stan cji nie bez piecz nych, ale nie speł -
nia ją jesz cze kry te riów dy rek ty wy SE VE SO II. Ce lem wi zy ty by ło po -
zna nie bry tyj skich roz wią zań w za kre sie spo so bu ty po wa nia za kła dów
Sub -CO MAH do nad zo ru i kon tro li, za kre su przed mio to we go stan dar -
do wej kon tro li oraz po zna nie w prak ty ce, ja kie dzia ła nia po dej mo wa -
ne są w ra zie na ru szeń pra wa. Wi zy ta cje mia ły miej sce w: za kła dzie
Brun ner Mond w Nor th wich Che shi re, pro du ku ją cym wę glan so du i wo -
do ro wę glan so du, za kła dzie uty li za cji od pa dów che micz nych Au ge an
w Staf ford shi re, za kła dzie w Al trin cham, zaj mu ją cym się skła do wa niem,
ma ga zy no wa niem i dys try bu cją pa li wa ty pu Die siel oraz ole ju opa ło -
we go, a ta kże w za kła dzie BOC St. He lens Mer sey si de, wy twa rza ją -
cym, ma ga zy nu ją cym i dys try bu ują cym wo dór.

War sza wa Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc był go -
ściem na Nad zwy czaj nym Kon gre sie Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia
Związ ków Za wo do wych. Z oka zji 25. rocz ni cy po wsta nia OPZZ z de -
le ga ta mi związ ku spo tka li się przed sta wi cie le Sej mu, rzą du, Kan ce -
la rii Pre zy den ta RP oraz in nych cen tral związ ko wych. Dzię ku jąc za za -
pro sze nie na tę wy jąt ko wą uro czy stość szef in spek cji pra cy pod kre -
ślił, że mi ja ją ce 25 lat to ta kże ćwierć wie ku ści słej współ pra cy związ -
ków za wo do wych z Pań stwo wą In spek cją Pra cy. Przy po mniał ro lę, ja -
ką w tych re la cjach speł nia ją spo łecz ni in spek to rzy pra cy. Po wie dział,
że prio ry te tem PIP był i jest czło wiek w śro do wi sku pra cy. Z oka zji
ju bi le uszu OPZZ głów ny in spek tor pra cy od zna czył Jo lan tę Zie liń -
ską, Ja ro sła wa Czar now skie go i Ja nu sza Krze śniew skie go Od -
zna ką Ho no ro wą za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy. Wszyst kim związ kow -
com ży czył, aby na swo jej dro dze spo ty ka li je dy nie lu dzi dia lo gu, bo
– jak po wie dział – suk ces jest mo żli wy tyl ko wte dy, gdy lu dzie ze so -
bą roz ma wia ją.

Kiel ce Na za pro sze nie Wo je wódz kie go Ośrod ka Me dy cy ny Pra -
cy przed sta wi cie le Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy prze pro wa dzi li
17 li sto pa da szko le nie dla pra co daw ców i in spek to rów bhp z te re nu
wo je wódz twa świę to krzy skie go pt.: „Wy bra ne za gro że nia w śro do wi -
sku pra cy i ich kon se kwen cje dla zdro wia i funk cjo no wa nia za wo do -
we go pra cow ni ków”. Szko le nie od by ło się w Ho te lu Ka me ral nym w Kiel -
cach. W trak cie spo tka nia omó wio ny zo stał pro blem mob bin gu w pra -
cy i je go aspek ty praw ne, przed sta wio no przy czy ny stre su w pra cy, je -
go ne ga tyw ne na stęp stwa zdro wot ne i eko no micz ne oraz spo so by prze -
ciw dzia ła nia skut kom prze cią że nia psy chicz ne go. Przed sta wio no me -
to dy po mia ru i oce ny po zio mu stre su za wo do we go oraz spo so by za -
rzą dza nia stre sem w miej scu pra cy. Za pre zen to wa ne zo sta ły rów nież
prak tycz ne spo so by ra dze nia so bie ze stre sem.

War sza wa W dru giej po ło wie li sto pa da w Okrę go wym In spek to -
ra cie Pra cy prze by wał in spek tor pra cy z Por tu ga lii. W PKP Pol skie Li -
nie Ko le jo we w War sza wie za po znał się ze szcze gó ło wy mi pro ce du ra -
mi w za kre sie zgła sza nia, ba da nia i do ku men to wa nia wy pad ków przy pra -
cy. Przed sta wio no rów nież no we za sa dy ob li cza nia kosz tów, ja kie po -
no si pra co daw ca w związ ku z wy pad ka mi przy pra cy. Pra co daw ca za -
pre zen to wał i prze ka zał por tu gal skie mu go ścio wi ma te ria ły zwią za ne
z hi sto rią fir my, prze pi sy we wnątrz za kła do we zwią za ne z ba da niem i ob -
li cza niem kosz tów wy pad ku. Z ko lei za stęp ca okrę go we go in spek to -
ra pra cy za po znał go ścia z prze pi sa mi oraz ure gu lo wa nia mi w OIP War -
sza wa w za kre sie kon tro li le gal no ści za trud nie nia. Na stęp nie za pre -
zen to wa no za sa dy zgła sza nia, re je stro wa nia, przy dzie la nia in spek to -
rom pra cy do ba da nia wy pad ków przy pra cy. Pod czas wi zy ty wy mie -
nia no spo strze że nia i po glą dy na te mat upraw nień, spo so bu zor ga ni -
zo wa nia pra cy, za kre su kon tro li in spek to rów pra cy z obu państw.

Wiadomości
nie tylko z kraju



Jak pod kre ślił, po raz pierw szy w hi sto -
rii urzę du tak ja sno okre ślo nym ce lem dzia -
łań pre wen cyj no -kon tro l nych jest dą że nie
do znacz ne go, tj. o 25 proc., ob ni że nia
wskaź ni ka wy pad ków przy pra cy w cią gu
naj bli ższych 3 lat, czy li do 2012 r. – zgod -
nie z za ło że nia mi wspól no to wej stra te gii
na rzecz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
– a ta kże uzy ska nie trwa łej po pra wy sta -
nu pra wo rząd no ści w sto sun kach pra cy.

Za mie rze nia te ma ją być osią gnię te po -
przez opty mal ne wy ko na nie za dań prze wi -
dzia nych w har mo no gra mie cen tral nym
oraz umie jęt ny do bór przez po szcze gól ne
okrę go we in spek to ra ty pra cy wła snych za -
dań pre wen cyj no-kon tro l nych, wy ni ka ją -
cych z lo kal nej spe cy fi ki i po trzeb w sfe -
rze ochro ny pra cy. Opty mal nie bę dą rów -
nież wy ko rzy sty wa ne w trak cie ru ty no wych
kon tro li wszyst kie do stęp ne środ ki praw -
ne. U pra co daw ców do pusz cza ją cych się
na ru szeń pra wa i nie po dej mu ją cych od -
po wied nich dzia łań na rzecz po pra wy po -
zio mu ochro ny zdro wia pra cow ni ków
i prze strze ga nia ich upraw nień in spek to -
rzy pra cy bę dą kon se kwent nie prze pro wa -
dzać re kon tro le.

Plan dłu go fa lo wy prze wi du je na si le nie
w naj bli ższych la tach dzia łań pre wen cyj no -
-kon tro l nych PIP w bu dow nic twie oraz
trans por cie dro go wym. In ten syw ny mi
kon tro la mi i nad zo rem ob ję te bę dą na dal
za kła dy cha rak te ry zu ją ce się naj więk szy -
mi za gro że nia mi.

W przy szłym ro ku in spek cja pra cy bę -
dzie mo ni to ro wać funk cjo no wa nie tzw.
ustaw an ty kry zy so wych. Dzia ła nia kon tro -
l no-nad zor cze obej mą prze strze ga nie prze -
pi sów usta wy z 1 lip ca 2009 r. o ła go dze -
niu skut ków kry zy su eko no micz ne go dla
pra cow ni ków i przed się bior ców. Kon tro -
lo wa ni bę dą zwłasz cza pra co daw cy ma ją -
cy przej ścio we trud no ści fi nan so we oraz
ci, któ rzy za sto so wa li wy dłu żo ny okres roz -
li cze nio wy. PIP prze pro wa dzi rów nież

kam pa nię in for ma cyj ną zwią za ną z wej -
ściem w ży cie „pa kie tu an ty kry zy so we go”.

Szef Pań stwo wej In spek cji Pra cy za po -
wie dział, że PIP Stop nio wo od cho dzić
bę dzie od szcze gó ło wych kon tro li na rzecz
pro ble mo wych. In spek tor pra cy oce niać bę -
dzie przy go to wa nie pra co daw cy do sa mo -
kon tro li, w ra mach sys te mu za rzą dza nia fir -
mą, któ ry bu du je od po wie dzial ność
za prze strze ga nie prze pi sów pra wa pra cy,
w tym bhp na wszyst kich eta pach pro ce -
su pra cy.

W dal szym cią gu obo wią zy wać ma za sa -
da, że je śli in spek tor nie ujaw ni ra żą cych
na ru szeń praw pra cow ni czych, pierw sza
kon tro la u da ne go pra co daw cy bę dzie
mieć cha rak ter roz po znaw czo -do rad czy.

Od przy szłe go ro ku in spek cja za cznie
sto so wać krót ko trwa łe kon tro le, skon -
cen tro wa ne na nie pra wi dło wo ściach stwa -
rza ją cych bez po śred nie za gro że nia dla
ży cia lub zdro wia i – za le żnie od po trzeb
– po wta rza ne u te go sa me go pra co daw cy
w na stęp nych dniach lub ty go dniach, aż
do li kwi da cji za gro żeń. Te go ty pu dzia ła -
nia kon tro l ne po dej mie przede wszyst kim
w bu dow nic twie.

Dzia ła nia kon tro l ne w za kre sie le gal no -
ści za trud nie nia bę dą ukie run ko wa ne
przede wszyst kim na sfe ry, gdzie prak ty ki
nie le gal ne go za trud nie nia wy stę pu ją naj czę -
ściej, zwłasz cza na dzie dzi ny go spo dar ki,
w któ rych okre so wo na stę pu je wzrost za -
trud nie nia (np. bu dow nic two, usłu gi ho te -
lar skie i ga stro no micz ne, rol nic two, han del)
oraz na re gio ny ob ję te znacz nym bez ro bo -
ciem. Przy do bo rze za kła dów do kon tro li in -
spek to rzy pra cy ma ją się kie ro wać in for ma -
cja mi o na tę że niu wy stę po wa nia pra cy
„na czar no” na da nym te re nie, po cho dzą -
cy mi od or ga ni za cji i in sty tu cji sa mo rzą do -
wych oraz part ne rów spo łecz nych.

Prze wi du je się rów nież kon ty nu owa nie
przez in spek cje pra cy spraw dzo nych form
od dzia ły wa nia in for ma cyj no -edu ka cyj ne go,

pro gra mów i kam pa nii pre wen cyj nych
i pro mo cyj nych, oraz roz wi ja nie współ pra -
cy mię dzy na ro do wej.

– Pań stwo wa In spek cja Pra cy sta wia
przede wszyst kim na sku tecz ność po dej -
mo wa nych dzia łań – po wie dział Ta de usz
Jan Za jąc. – Wa run kiem osią gnię cia trwa -
łej po pra wy prze strze ga nia pra wa pra cy
jest współ pra ca PIP z kra jo wy mi i za gra -
nicz ny mi in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi
dzia ła ją cy mi na rzecz ochro ny pra cy. Do -
ce nia my wa gę dzia łal no ści pro fi lak tycz nej,
w tym do radz twa świad czo ne go pra co daw -
com. Jed no cze śnie bę dzie my sta now czo
i kon se kwent nie, wy ko rzy stu jąc wszyst kie
do stęp ne środ ki, eg ze kwo wać li kwi da cję
za gro żeń dla zdro wia i ży cia pra cu ją cych.
Na szym prio ry te tem jest bez pie czeń stwo
pra cow ni ka.

W opi nii uczest ni ków 
dys ku sji

– Pro gram dłu go fa lo wy na la ta 2010-
2012 znaj du je się wła ści wie na dwóch stro -
nach do star czo ne go nam ob szer ne go
przed ło że nia i dla te go trud no się do nie -
go od nieść. Za wie ra am bit ny cel ogra ni cze -
nia wskaź ni ka wy pad ków o 25 proc. w cią -
gu naj bli ższych trzech lat, ale z te go ma -
te ria łu nie wy ni ka, w ja ki spo sób to ob ni -
że nie mia ło by na stą pić. Po za tym mó wi się
w nim tyl ko o bu dow nic twie, trans por cie
i naj więk szych za gro że niach. To tro chę ma -
ło – po wie dział po seł Sta ni sław Szwed.

Stwier dził, że przed sta wio ny ma te riał
od bie ra ra czej ja ko har mo no gram dzia łań
na rok 2010. Za bra kło mu w nim więk sze -
go wspar cia Pań stwo wej In spek cji Pra cy
dla pra cow ni ków, bę dą cych słab szą stro ną
sto sun ku pra cy. Zda niem po sła, in spek cja
wie le uwa gi po świę ca dzia ła niom po mo co -
wym kie ro wa nym do pra co daw ców, za któ -
ry mi sto ją kan ce la rie praw ne, pod czas gdy
pra cow ni cy nie rzad ko po zo sta ją sa mi
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przy do cho dze niu swych rosz czeń. W od -
nie sie niu do za mie rzeń dłu go fa lo wych
PIP Sta ni sław Szwed wska zał, że prio ry -
te to wo po win na być w nich po trak to wa na
spra wa prze strze ga nia pra wa pra cy w han -
dlu, a ta kże re spek to wa nie przez pra co daw -
ców prze pi sów o wy pła cie wy na gro dzeń. 

– Pro gram dzia ła nia na 2010 rok z pla -
nem dłu go fa lo wym na la ta 2010-2012 jest
w mo jej oce nie wszech stron ny. A je go kon -
struk cja umo żli wia po dej mo wa nie nie -
zbęd nych dzia łań nie tyl ko kon tro l nych, ale
ta kże in ter wen cyj nych oraz pre wen cyj nych
– stwier dził z ko lei Ta de usz Szy ma -
nek. Zgło sił jed no cze śnie kil ka uwag.

Jed na z nich do ty czy ła na si le nia kon tro -
li kie row ców. Wska zał, że zaj mu je się już
tym spe cjal nie po wo ła ny or gan: In spek cja
Trans por tu Dro go we go. In na wąt pli wość
wią za ła się z mo żli wo ścią wy ko na nia przez
PIP pla no wa nych za dań kon tro l nych. Za -
kła da na licz ba 90 tys. kon tro li, w opi nii Ta -
de usza Szy man ka, nie jest ma ła i war to
mieć na uwa dze, by nie od bi ła się ne ga tyw -
nie na ja ko ści po dej mo wa nych przez in -
spek to rów pra cy dzia łań kon tro l nych.

Za bar dzo am bit ny uznał pro gram PIP
se na tor Jan Ru lew ski. 

– Ale do tych cza so we do świad cze nia
wska zu ją – po wie dział – że am bi cje nie za -
wsze zo sta ją speł nio ne i to nie ko niecz nie
z wi ny PIP. Jest wie le przy czyn. Przy kła -
do wo, kon sty tu cja in sty tu cji i or ga nów nad -
zo ru nad śro do wi skiem pra cy w Pol sce ma
cha rak ter hi sto rycz ny, cza sem przy pad ko -
wy i nie od po wia da wy mo gom cza su,
w tym wy mo gom sta wia nych przed ni mi
za dań.

– A za da nie – kon ty nu ował se na tor
– jest bar dzo am bit ne, więk sze na wet niż

za da ła so bie Eu ro pa, bo stra te gia unij na
za kła da re duk cję wy pad ków przy pra cy,
zwłasz cza śmier tel nych, w cią gu 5 lat
o 25 proc. Pań stwo wa In spek cja Pra cy bez
wspar cia rzą do wej stra te gii, bo ta kiej nie
ma, przyj mu je, że to ma się od być w cią -
gu 3 lat. Ro zu miem, że idzie tyl ko o uczest -
nic two w tym za mie rze niu; in ne słu żby też
bę dą w nim uczest ni czyć.

Jan Ru lew ski zwró cił uwa gę na mar gi -
ne so we po trak to wa nie w pro gra mie mo ni -
to ro wa nia skut ków funk cjo no wa nia usta -
wy po mo sto wej. Za pro po no wał, by za da nie
to uznać za prio ry tet w pro gra mie PIP
w miej sce nie po trzeb ne go – je go zda niem
– mo ni to rin gu funk cjo no wa nia tzw. ustaw
an ty kry zy so wych.

Do dał, iż part ne rem przy re ali za cji am -
bit nych za dań za war tych w pro gra mie in -
spek cji pra cy po wi nien być sa mo rząd,
któ ry dys po nu je sku tecz ny mi for ma mi
od dzia ły wa nia na pra co daw ców.

Ja ko zbyt ry zy kow ne okre ślił Je rzy
Lan ger, za stęp ca prze wod ni czą ce go Ra -
dy Ochro ny Pra cy, okre śle nie na po zio -
mie 25 proc. ocze ki wa nej ska li ob ni że nia
wskaź ni ka wy pad ków.

– Bio rąc pod uwa gę, że bu dżet PIP jest
od kil ku lat moc no okro jo ny i nie po zwa -
la istot nie zwięk szyć za trud nie nia oraz że
mi mo wy sił ków in spek cji pra cy licz ba wy -
pad ków w ostat nim okre sie wzra sta ła, a nie
spa da ła, mam du że wąt pli wo ści, czy jest
to re al ne – po wie dział.

– Wy ra żam apro ba tę dla usta le nia
przez PIP głów ne go kie run ku dzia ła nia,
ja kim jest bez pie czeń stwo pa cy – stwier -
dził Ma ciej Se kun da. – In spek cja słusz -
nie zdia gno zo wa ła ten kie ru nek, bo tam
jest źró dło pro ble mów, tam są wy pad ki

i tam ob ser wu je my re gres, ina czej niż
w sfe rze praw nej ochro nie pra cy, gdzie sy -
tu acja w kil ku ostat nich la tach ule gła po -
pra wie.

Ma ciej Se kun da po dzie lił wy ra żo ny
przez kil ko ro przed mów ców po gląd, iż
PIP nie po trzeb nie na wią zu je do ob ni żki
o 25 proc. wskaź ni ka wy pad ków przy pra -
cy. Nie jest to bo wiem za da nie dla in spek -
cji pra cy, ale dla rzą du, któ ry zo stał zo -
bo wią za ny przez UE do zmniej sze nia
licz by wy pad ków. 

Za pro po no wał, po dob nie jak wcze śniej
se na tor Ru lew ski, skre śle nie w pro gra mie
punk tu do ty czą ce go mo ni to rin gu prze pi -
sów an ty kry zy so wych, ja ko prze pi sów
„mar twych”, a ta kże za stą pie nie w pro gra -
mie ru ty no wych dzia łań na rok 2010 kon -
tro li szko leń okre so wych kon tro lą szko leń
wstęp nych – in struk ta żu sta no wi sko we go.
Pod kre ślił że po nad 40 proc. wszyst kich
wy pad ków, rów nież śmier tel nych, ma
miej sce w pierw szym ro ku za trud nie nia
pra cow ni ka. Świad czy to m.in. o mar -
nym in struk ta żu sta no wi sko wym.

***
Pod czas li sto pa do wych ob rad ROP za -

po zna ła się rów nież z in for ma cją nt.
współ dzia ła nia in spek cji pra cy z ZUS
i KRUS oraz or ga na mi nad zo ru nad wa run -
ka mi pra cy przy re ali za cji za dań w za kre -
sie pre wen cji i pro mo cji za gad nień ochro -
ny pra cy w śro do wi sku wiej skim. Przed sta -
wi ła ją An na Tom czyk, za stęp ca głów ne -
go in spek to ra pra cy.

Po nad to Ra da po zy tyw nie za opi nio wa -
ła kan dy da tu rę Krzysz to fa Gold ma na
na sta no wi sko okrę go we go in spek to ra
pra cy w Lu bli nie.

D. Du czyń ski

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

Głów ny in spek tor pra cy 
przed sta wił pro gram dzia ła nia

Prze pro wa dze nie ok. 90 tys. kon tro li oraz skie ro wa nie dzia łań pre wen cyj nych do ok. 36 tys.
pod mio tów – ad re sa tów kam pa nii, pro gra mów, kon kur sów i do radz twa za kła da pro gram dzia -
ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy na rok 2010. Za pre zen to wał go wraz z pla nem dzia łań dłu -
go fa lo wych na la ta 2010-2012 głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc na po sie dze niu Ra dy
Ochro ny Pra cy 17 li sto pa da br. w sie dzi bie Sej mu RP.
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Kam pa nia po świę co na bez pie czeń stwu
pra cy w bu dow nic twie, któ re w Pol sce ce chu -
je się, po dob nie jak w in nych kra jach eu ro pej -
skich, naj wy ższy mi wskaź ni ka mi wy pad ko wy -
mi, za pla no wa nia zo sta ła na trzy la ta. Jej głów -
nym ce lem jest po wstrzy ma nie wzro stu licz -
by wy pad ków przy pra cy w tym sek to rze go -
spo dar ki oraz zde cy do wa ne ich zmniej sze nie
do koń ca 2011 r. Mó wi ła o tym An na Tom -
czyk, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy.

Po in for mo wa ła, że kam pa nia ma wy miar
pre wen cyj ny, co na le ży ro zu mieć ja ko kon -
se kwent ne i wszech stron ne od dzia ły wa nie or -
ga nów PIP do stęp ny mi środ ka mi per swa zji,
a tam, gdzie to ko niecz ne, su ro wy mi sank -
cja mi – na zmia nę po dej ścia i za cho wań to -
le ru ją cych nie prze strze ga nie pod sta wo wych
za sad bhp lub wręcz je lek ce wa żą cych. 

W ra mach kam pa nii do koń ca sierp -
nia 2009 ro ku in spek to rzy pra cy prze pro wa -
dzi li pra wie cztery ty sią ce kon tro li na po -
nad dwóch ty sią cach pla ców bu do wy, dróg
i mo stów. Kon tro le ukie run ko wa no na pra ce
nie bez piecz ne, przy któ rych wy ko ny wa niu rok -
rocz nie do cho dzi ło do naj więk szej licz by wy -
pad ków. By ły to pra ce na wy so ko ści, w tym
na rusz to wa niach, pra ce ziem ne i w wy ko pach,
a ta kże ro bo ty dro go we i mo sto we.

Po dej mo wa no ta kże dzia ła nia in ter wen cyj -
ne w przy pad ku wy stą pie nia za gro żeń w miej -
scach pu blicz nych, zwią za nych z wy ko ny wa -
niem ro bót bu dow la nych oraz dzia ła nia nad -
zor czo -kon tro l ne na bu do wach sta dio nów
zwią za nych z EU RO 2012.

Ana li za wy ni ków kon tro li wska zu je, że naj -
wię cej istot nych nie pra wi dło wo ści to wa rzy -
szy pra com na wy so ko ści. Nie rzad ko oso by
wy ko nu ją ce pra ce na da chach, skraj niach
stro pów oraz z rusz to wań nie by ły w ogó le
za bez pie czo ne przed upad kiem z wy so ko ści!

Pro ble mem był rów nież brak wy po sa że -
nia pra cow ni ków w środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej, w tym przede wszyst kim gło wy
i środ ków chro nią cych przed upad kiem
z wy so ko ści – do ty czył on po nad pięciu ty -
się cy pra cow ni ków. Wie lu pra co daw ców za -
trud nia ło pra cow ni ków bez wy ma ga nych
kwa li fi ka cji, nie za pew nia ło za trud nio nym po -
miesz czeń hi gie nicz no -sa ni tar nych.

Cha rak te ry stycz ne, że oko ło 64 proc. de -
cy zji  wy da nych przez in spek to rów pra cy sta -
no wi ły de cy zje ust ne, co świad czy, że stwier -
dzo ne nie pra wi dło wo ści by ły mo żli we do usu -
nię cia w trak cie po by tu in spek to ra na bu do -
wie i nie wy ma ga ły zna czą cych na kła dów fi -
nan so wych.

Rów no le gle z dzia ła nia mi kon tro l ny mi pro -
wa dzo ne by ły roz le głe przed się wzię cia in for -
ma cyj no -edu ka cyj ne. Dla po trzeb kam pa nii
wy ko rzy sta no po raz pierw szy na du żą ska -
lę środ ki ma so wej ko mu ni ka cji, w tym in ter -
net i – w try bie ko mer cyj nym – te le wi zję oraz
ra dio.

Jak pod kre śli ła An na Tom czyk, zgod nie
z ba da nia mi spo łecz ny mi 47 proc. ro bot ni ków
bu dow la nych, któ rzy ze tknę li się z kam pa nią,
za de kla ro wa ło zmia nę po dej ścia do bez pie -
czeń stwa przy wy ko ny wa niu swo jej pra cy.

W dys ku sji po seł Ja nusz Kra soń wska -
zał, że prze su nię cie przez in spek cję pra cy ak -
cen tów z dzia łal no ści kon tro l no -re pre syj -
nej na dzia łal ność pre wen cyj no -za po bie gaw -
czą jest kie run kiem do brym i wła ści wym. I są
te go wi docz ne efek ty. 

– Ale nie osią gnie my za mie rzo nych ce -
lów, je śli pre wen cja i dzia ła nia za po bie gaw -
cze bę dą tyl ko i wy łącz nie re ali zo wa ne si -
ła mi PIP – po wie dział. – Mu szą to być kom -
plek so we dzia ła nia ta kże w in nych sfe rach
ak tyw no ści Rze czy po spo li tej, od me diów po -
cząw szy, po przez prze zna cza nie więk szych
środ ków na pre wen cję z fun du szu ubez pie -
czeń spo łecz nych, a skoń czyw szy na dzie -
dzi nie edu ka cji.

Po seł zwró cił m.in. uwa gę, że pro ble ma -
ty ka pre wen cji wy pad ko wej, któ ra po win na
być po wa żnie po trak to wa na przy re ali za cji mi -
sji spo łecz nej me diów pu blicz nych, nie jest
pra wie w ogó le przez nie uwzględ nia na.

Te zę tę po parł głów ny in spek tor pra cy Ta -
de usz Jan Za jąc.

– Przy kre jest, że gdy chce my ko rzy stać
z mi sji pu blicz nej me diów i po roz ma wiać
o pro fi lak ty ce wy pad ko wej, prze bić się z nią
do świa do mo ści spo łecz nej, to tak na praw -
dę ni ko go to nie in te re su je. Jest wa żna in na
in for ma cja, ilu zgi nę ło. Smut na to kon sta ta -
cja – stwier dził szef PIP.

Wo bec bra ku za in te re so wa nia te le wi zji pu -
blicz nej tą pro ble ma ty ką prze wod ni czą cy Ko -
mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej Ar ka -
diusz Czar to ry ski za pro po no wał żar to bli -
wie, że mo że war to by zna leźć re ży se ra i za -
miast na ple ba ni czy w szpi ta lu na krę cić se -
rial, któ ry opo wia dał by o wy da rze niach
w śro do wi sku bu dow la nych. Po sło wie pod su -
nę li na wet ty tuł: „Na bu do wie”.

Na tym sa mym po sie dze niu Ko mi sja
do Spraw Kon tro li Pań stwo wej jed no gło śnie
przy ję ła opi nię dla głów ne go in spek to ra
pra cy w spra wie przed sta wie nia pro po zy cji
zmia ny prze pi sów w ce lu zwięk sze nia sku -
tecz no ści wy ko ny wa nia funk cji kon tro l nych
przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy. Po sło wie
stwier dza ją w niej, że z do tych cza so wej
prak ty ki kon tro l no -nad zor czej PIP wy ni ka,
iż sku tecz ność kon tro li (jak rów nież nad zo -
ru) ule gła by znacz nej po pra wie po wy eli mi -
no wa niu wie lu nie ja sno ści w tre ści obec nie
obo wią zu ją cych prze pi sów, ich nie spój no ści,
a ta kże po wpro wa dze niu no wych ure gu lo -
wań. Pro blem wy stę pu je szcze gól nie pod czas
kon tro li prze strze ga nia prze pi sów do ty czą -
cych: cza su pra cy, szko leń w dzie dzi nie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, czyn ni ków
szko dli wych w miej scu pra cy. 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. Ko mi sja
uzna ła, że ist nie je ko niecz ność zmia ny prze -
pi sów, któ re po wo du ją ko li zje praw ne i nie -
spój ne ich in ter pre ta cje, wpły wa ją ce na sku -
tecz ność re ali za cji funk cji kon tro l nych PIP.
W przy ję tej opi nii po sło wie zwra ca ją się więc
z proś bą o przed sta wie nie kon kret nych pro -
po zy cji zmian prze pi sów, któ re uła twi ły by PIP
sku tecz ny nad zór i kon tro lę prze strze ga nia
pra wa pra cy.

W in nym punk cie ob rad Ko mi sja do Spraw
Kon tro li Pań stwo wej roz pa trzy ła in for ma cję
głów ne go in spek to ra pra cy nt. ,,Kon tro la no -
wych ma szyn i urzą dzeń wpro wa dzo nych
do eks plo ata cji w za kła dach pra cy (nad zór
ryn ku)”. Przed sta wił ją za stęp ca głów ne go
in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo.

D. Du czyń ski

Po sło wie o dzia ła niach pre wen cyj nych w bu dow nic twie
– To, co ro bi Pań stwo wa In spek cja Pra cy w za kre sie pre wen cji w bu dow nic twie za słu gu je
na uzna nie i za tę ogrom ną pra cę na le ży się in spek cji po dzię ko wa nie – po wie dział po seł Ja -
nusz Kra soń, za stęp ca prze wod ni czą ce go Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej Sej mu RP
na jej po sie dze niu 17 li sto pa da br. w gma chu par la men tu. Po sło wie za po zna li się z in for ma cją
nt. re ali za cji I eta pu kam pa nii pre wen cyj nej PIP w bu dow nic twie.

– Udział w kon kur sie „Pra co daw ca
– or ga ni za tor pra cy bez piecz nej” po -
nad tysiąca pra co daw ców, spo śród któ rych
wy ło ni li śmy ośmiu na gro dzo nych i dzie się -
ciu wy ró żnio nych wska zu je, że w obec nych
trud nych re aliach mo żna pro wa dzić swo -
je za kła dy w opar ciu o po sza no wa nie pra -

wa i z prze świad cze niem, że li czy się nie
tyl ko zysk, ale przede wszyst kim lu dzie,
któ rzy na ten zysk pra cu ją – po wie dział
szef in spek cji. 

Z efek ta mi kam pa nii „Ab sur dy pra -
wa”, któ rą PIP pro wa dzi ła przy me dial nym
wspar ciu „Rzecz po spo li tej” i „Ga ze ty

praw nej”, za po zna ła obec nych na kon fe ren -
cji dzien ni ka rzy An na Tom czyk, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra pra cy. Dzię ku jąc
za pa tro no wa nie tej kam pa nii przy po -
mnia ła, że głów ny in spek tor pra cy Ta de -
usz J. Za jąc, pod jął w br. ini cja ty wę, któ -
rej ce lem by ło wska za nie prze pi sów pra -
wa, stwa rza jących naj wię cej pro ble mów in -
ter pre ta cyj nych, bądź nie uwzględ nia -
jących re aliów dzi siej sze go ryn ku. 

Naj now sze wy ni ki kon tro li PIP w za kre -
sie le gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem -
ców w 2009 ro ku, przed sta wi cie lom me -
diów uczest ni czą cych w kon fe ren cji, za pre -
zen to wał dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów -
ne go in spek to ra pra cy. Szcze gó ło wo po in -
for mo wał o wy ni kach wspól nej kon tro li in -
spek to rów pra cy Okrę go we go In spek to ra -
tu Pra cy i funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz -
nej w Opo lu prze pro wa dzo nej w jed nym
z za kła dów w woj. opol skim, zaj mu ją cym
się upra wą sa dzo nek kwia tów.

red.

O do brych prak ty kach, 
ab sur dach pra wa i nie tyl ko…
Do bre prak ty ki w kon tek ście roz strzy gnię cia kon kur su PIP
„Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”, pod su mo wa -
nie kam pa nii „Ab sur dy pra wa” oraz naj now sze wy ni ki kon tro li
w za kre sie le gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem ców w Pol sce
to głów ne te ma ty kon fe ren cji pra so wej, któ ra od by ła się 18 li -
sto pa da br. w sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy. W spo -
tka niu z dzien ni ka rza mi uczest ni czył głów ny in spek tor pra cy
Ta de usz Jan Za jąc z za stęp ca mi: An ną Tom czyk, Iwo ną Hic -
kie wicz i dr Ma ria nem Li wo.

Kam pa nia PIP 

„Ab sur dy pra wa”
Pod su mo wa nie

Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz J. Za jąc, z udzia łem pa tro nów
me dial nych – „Rzecz po spo li tej” i „Ga ze ty Praw nej” – pod jął w br.
ini cja ty wę, któ rej ce lem by ło wska za nie prze pi sów pra wa, któ -
re stwa rza ją naj wię cej pro ble mów in ter pre ta cyj nych, bądź nie
uwzględ nia ją re aliów dzi siej sze go ryn ku. W wy ni ku prze pro wa -
dzo nej kam pa nii do Głów ne go In spek to ra tu Pra cy wpły nę ło po -
nad 100 e -ma ili. Ich au to rzy po da wa li przy kła dy prze pi sów pra -
wa pra cy, któ re w prak ty ce nie po zwa la ją na jed no znacz ne roz -
strzy gnię cie pro ble mów w za kre sie in ter pre ta cji lub też nie są
do sto so wa ne do re aliów ryn ku pra cy.

Z uwa gi na ska lę pro ble mów, głów ny in spek tor pra cy po wo łał Ze -
spół ds. ab sur dów praw nych, skła da ją cy się z przed sta wi cie li
3 okrę go wych in spek to ra tów pra cy i De par ta men tu Praw ne go GIP,
któ ry do ko nał ana li zy na de sła nych e -ma ili. Z ma te ria łów tych wy ni -
ka, że naj wię cej trud no ści w in ter pre ta cji prze pi sów pra cy do ty czy:

● cza su pra cy, w szcze gól no ści za trud nia nia pra cow ni ków w go -
dzi nachnad licz bo wych, okre sów roz li cze nio wych, 11-go dzin ne go
od po czyn ku,

● wy na gro dzeń – ter mi nu wy pła ty wy na gro dzeń, po trą ceń z wy -
na gro dzeń,

● urlo pu wy po czyn ko we go, w szcze gól no ści usta la nia wy mia ru
(za okrą gla nie dni), udzie la nia za le głe go urlo pu wy po czyn ko we go,

● szko leń okre so wych,
● słu żby bhp.
W wy ni ku prac Ze spo łu usta lo no, iż nie któ re zgło szo ne pro ble -

my wy ma ga ją zmia ny obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa pra cy, a tym
sa mym pod ję cia ini cja ty wy le gi sla cyj nej.

Opra co wa ne zo sta ły wnio ski le gi sla cyj ne w za kre sie no we li za cji:
1) prze pi sów Ko deks pra cy do ty czą cych urlo pu wy po czyn ko we -

go (za sad udzie la nia urlo pu na żą da nie, udzie la nia pra cow ni kom
urlo pów za le głych);

2) prze pi sów Ko deks pra cy do ty czą cych cza su pra cy w za kre -
sie po dej mo wa nia pra cy w tej sa mej do bie pra cow ni czej;

3) prze pi sów Ko deks pra cy do ty czą cych ter mi nu wy pła ty wy -
na gro dze nia za pra cę i in nych świad czeń wy ni ka ją cych ze sto sun -
ku pra cy;

4) prze pi sów Ko deks pra cy do ty czą cych wstęp nych ba dań le -
kar skich w ra zie po now ne go za trud nie nia u te go sa me go pra co -
daw cy na tym sa mym sta no wi sku pra cy;

5) prze pi sów usta wy o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra cę w za -
kre sie do ty czą cym wy łą cze nia z mi ni mal ne go wy na gro dze nia do -
dat ku za pra cę w po rze noc nej.

Pil nej no we li za cji, w oce nie Ze spo łu, wy ma ga rów nież:
● roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów w spra wie usta la nia oko licz -

no ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy,
● roz po rzą dze nia mi ni stra pra cy i po li ty ki spo łecz nej w spra -

wie bhp przy sta no wi skach pra cy wy po sa żo nych w mo ni to ry ekra -
no we,

● roz po rzą dze nie mi ni strów pra cy i opie ki spo łecz nej oraz zdro -
wia w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ob słu dze żu -
ra wi.

Opra co wa ne wnio ski le gi sla cyj ne zo sta ną skie ro wa ne do wła -
ści wych mi ni strów.

Po nad to część za gad nień przed sta wio nych w ra mach ak cji „Ab -
sur dy pra wa” zo sta ło prze ka za nych wg wła ści wo ści do Mi ni ster -
stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. Wśród nich prze wa ża ły pro ble -
my do ty czą ce m.in. pra cy w go dzi nach nad licz bo wych, urlo pu wy -
po czyn ko we go dla pra cow ni ka w nie peł nym wy mia rze, mob bin gu,
szko leń z za kre su bhp, któ re nie wy ma ga ją zmia ny obo wią zu ją cych
prze pi sów pra wa pra cy.
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De le ga cja Pań stwo wej 
In spek cji Pra cy, z za stęp cą
głów ne go in spek to ra pra cy,
dr. Ma ria nem Li wo w ostat -
nich dniach paź dzier ni ka
zło ży ła wi zy tę na Li twie.
Uczest ni czy ła w trój stron nej
kon fe ren cji, zor ga ni zo wa nej
ja ko część kra jo wych dzia -
łań w ra mach eu ro pej skiej
kam pa nii na rzecz oce ny ry -
zy ka za wo do we go, a ta kże
z oka zji 90-le cia ist nie nia li -
tew skiej in spek cji pra cy. 

Hi sto rię urzę du przed sta wił Min dau gas
Pluk tas, głów ny in spek tor pra cy Re pu bli ki Li -
tew skiej. Usta wa o usta no wie niu De par ta -
men tu In spek cji Pra cy, przy ję ta 16 czerw -
ca 1919 ro ku, by ła jed nym z pierw szych ak -
tów praw nych o ochro nie pra cy, uchwa lo nych
w okre sie mię dzy wo jen nym. De par ta ment
pod le gał ów cze sne mu Mi ni ster stwu Pra cy
i Ubez pie czeń Spo łecz nych. Do ro ku 1934
Li twa ra ty fi ko wa ła sześć mię dzy na ro do wych
kon wen cji o ochro nie pra cy.

W okre sie utra ty nie pod le gło ści Li twy
(1940-1990), za da nie kon tro li bez pie czeń stwa
pra cy po wie rzo no związ kom za wo do wym, na -
to miast w za kła dach pra cy dzia ła ły słu żby
ochro ny pra cy, od po wie dzial ne za stan bhp,
za po bie ga nie wy pad kom i cho ro bom zwią za -
nym z pra cą. W mi ni ster stwach funk cjo no -
wa ły wy dzia ły ochro ny pra cy, za pew nia ją ce
wy tycz ne od po wia da ją cym im wy dzia łom
na szcze blu przed się biorstw. 

W no wych re aliach

Po od zy ska niu nie pod le gło ści, w paź -
dzier ni ku 1990 ro ku w struk tu rach rzą du Re -
pu bli ki Li tew skiej utwo rzo no De par ta ment
Ochro ny Pra cy, któ ry w grud niu 1992 r. prze -
kształ co no w Pań stwo wą In spek cję Pra cy
oraz Słu żby Do zo ru Tech nicz ne go. 2 lu te -
go 1993 r. Min dau gas Pluk tas zo stał po wo -
ła ny przez pre mie ra Re pu bli ki Li tew skiej
na sta no wi sko głów ne go in spek to ra pra cy
i pia stu je je do chwi li obec nej. Od ro dzo na in -
spek cja za trud nia ła 46 in spek to rów pra cy,
a obec nie 202 (121 in ży nie rów, 61 praw ni -
ków, 20 le ka rzy i spe cja li stów ds. ochro ny
zdro wia za wo do we go). In spek cja kon tro lu je
rocz nie oko ło 6-7 pro cent wszyst kich za re -
je stro wa nych przed się biorstw. Po nad to, in -
spek cja li tew ska kła dzie co raz więk szy na cisk
na pre wen cję, co znaj du je wy raz w stra te gii
dzia ła nia, re ali za cji kam pa nii (jak np. ostat -
nia do ty czą ca oce ny ry zy ka za wo do we go)
i pro mo cji sys te mo we go za rzą dza nia bhp.
Urząd peł ni ro lę Kra jo we go Punk tu Cen tral -

ne go Agen cji Bez pie czeń stwa i Zdro wia
w Pra cy w Bil bao, któ rej kra jo wa sieć in for -
ma cyj na sku pia 27 in sty tu cji i or ga ni za cji.
Dzia łal ność in for ma cyj na i do rad cza jest pro -
wa dzo na przy wy ko rzy sta niu stro ny in ter ne -
to wej, wy daw nictw, se mi na riów dla ma łych
i śred nich przed się biorstw, kon sul ta cji re gio -
nal nych i ogól no kra jo wych czy e -ma ili wy sy -
ła nych do dy rek to rów firm.

Wię cej za dań

Od pierw szych lat dzia ła nia obec nej in -
spek cji pra cy or ga ni zo wa no kur sy szko le nio -
we dla in spek to rów pra cy, z wy kła da mi pro -
wa dzo ny mi ta kże przez eks per tów Mię dzy -
na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy. In spek cja
ko rzy sta ła z pro gra mów szko le nio wych
z udzia łem spe cja li stów z Da nii, Szwe cji,
Nie miec, Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii oraz
z pro jek tów po mo co wych UE dla kra jów
przed ak ce syj nych (Pha re). W oce nie prze -
pro wa dzo nej z ra mie nia Ko mi te tu Wy -
ższych In spek to rów Pra cy przed przy stą pie -
niem Li twy do UE uzna no, że in spek cja li -
tew ska speł nia stan dar dy dzia ła nia in spek -
cji kra jów unij nych. Licz ba za dań in spek cji,
z 13 – w mo men cie jej usta no wie nia – wzro -
sła do nie mal 30 w chwi li obec nej: po cząw -
szy od sys te ma tycz nej oce ny sta nu bhp
w przed się bior stwach, eg ze kwo wa nia prze -
pi sów re gu lu ją cych sto sun ki pra cy, po -
przez ba da nie skarg i kon tro lę le gal no ści za -
trud nie nia, a skoń czyw szy na przy go to wy -
wa niu pro jek tów ak tów praw nych zwią za -
nych z za kre sem kom pe ten cji in spek cji. 

Ro la współ pra cy, 
efek ty dzia ła nia

In spek cja pra cy na Li twie roz wi ja part ner -
ską współ pra cę ze wszyst ki mi związ ka mi za -
wo do wy mi i or ga ni za cja mi pra co daw ców
oraz utrzy mu je ro bo cze kon tak ty z po -
nad 30 in sty tu cja mi rzą do wy mi i or ga ni za cja -
mi. Od ro ku 1994 po sia da sta łe go przed sta -
wi cie la w trój stron nej Ko mi sji ds. BHP.
Od 1994 r. jest człon kiem Mię dzy na ro do we -
go Sto wa rzy sze nia In spek cji Pra cy, a od 1995
r. – człon kiem Ko mi te tu Wy ższych In spek -
to rów Pra cy. Po nad to pro wa dzi współ pra cę
dwu stron ną ze swo imi od po wied ni ka mi z in -
nych kra jów, m.in. Ło twy, Es to nii i Pol ski.

Ja ko osią gnię cie ostat nich kil ku lat wspo -
mnia no fakt, że przy wzro ście pro duk tu kra -
jo we go brut to, licz ba wy pad ków na Li twie
spa da ła nie prze rwa nie od ro ku 2005 (np.
ze 118 ofiar wy pad ków śmier tel nych w ro -
ku 2005 do 77 – w ro ku 2008).

Wśród kra jo wych pre le gen tów zor ga ni zo -
wa nej kon fe ren cji wy stą pił m.in. przed sta wi -

ciel fir my „Mars Lie tu va”, zwy cięz ca Eu ro -
pej skiej Na gro dy Do brych Prak tyk z 2008 r.
Za kład na le ży do świa to we go kon cer nu, za -
trud nia 800 pra cow ni ków i rocz nie pro du ku -
je 80 tys. ton kar my dla zwie rząt, pra cu jąc
nie prze rwa nie na czte ry zmia ny, sie dem dni
w ty go dniu. Prze pro wa dzo na kil ka lat te mu
oce na sta nu bhp w za kła dzie wy ka za ła nie -
wy star cza ją cy po ziom świa do mo ści za gro żeń
wśród za ło gi, ni ski po ziom ak tyw no ści pra -
cow ni ków, po le ga ją cej na do strze ga niu po ten -
cjal nych za gro żeń i in for mo wa niu o nich oraz
spóź nio ne po dej mo wa nie nie któ rych dzia łań
na praw czych. Zor ga ni zo wa no więc szko le nia
na te mat bez pie czeń stwa i oce ny ry zy ka. Uru -
cho mio no sys tem ra por to wa nia oraz wpro -
wa dzo no for mu larz „zgło sze nia praw do po do -
bień stwa wy pad ku”. Dwa ra zy w mie sią cu
12-oso bo wy ze spół prze pro wa dzał dwu go dzin -
ne kon tro le i prze glą dy bez pie czeń stwa,
obej mu ją ce ana li zę wcze śniej pod ję tych
dzia łań, spraw dze nie sy tu acji w za kła dzie,
pod su mo wa nie wy ni ków i pla no wa nie. Pra -
cow ni cy otrzy my wa li in for ma cje zwrot ne
z kon tro li oraz z re ali za cji uzgod nio nych dzia -
łań. Dzię ki te mu wpro wa dzo no sze reg roz -
wią zań słu żą cych po pra wie bez pie czeń stwa,
np. wy dzie lo no tra sy dla ru chu wóz ków wi -
dło wych i zmniej szo no licz bę skrzy żo wań ta -
kich tras, za sto so wa no sys tem blo ko wa nia kół
przy ram pach dla cię ża ró wek oraz lep sze
osło ny na ma szy nach, an ty po śli zgo we scho -
dy w ca łym za kła dzie, spo wo do wa no po pra -
wę ma ga zy no wa nia che mi ka liów i po słu gi wa -
nia się ni mi. Od 2007 r. na pod sta wie pra cow -
ni czych „zgło szeń praw do po do bień stwa wy -
pad ku” wpro wa dzo no po nad 130 zmian słu -
żą cych zwięk sze niu bez pie czeń stwa, a na pod -
sta wie okre so wych kon tro li bez pie czeń stwa,
po nad 2 000 ta kich zmian.

Za gra nicz ni pre le gen ci

Wśród pre le gen tów za gra nicz nych wy -
stą pi li: przed sta wi ciel Agen cji Bez pie -
czeń stwa i Zdro wia w Pra cy w Bil bao, in -
spek cji pra cy z Es to nii, Cen tral ne go In sty -
tu tu Ochro ny Pra cy -Pań stwo we go In sty tu -
tu Ba daw cze go w Pol sce oraz De par ta men -
tu Nad zo ru i Kon tro li Głów ne go In spek to -
ra tu Pra cy, wy gła sza jąc re fe rat na te mat ro -
li oce ny ry zy ka za wo do we go w kształ to wa -
niu wa run ków pra cy. Pod czas dru gie go
dnia wi zy ty od by ło się spo tka nie de le ga cji
Pań stwo wej In spek cji Pra cy z kie row nic -
twem in spek cji li tew skiej, po świę co ne
omó wie niu pro po zy cji i pla nów współ pra -
cy dwu stron nej.

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

Bez po śred nim or ga ni za to rem spo tka nia
by ła no wo po wo ła na jed nost ka or ga ni za cyj -
na MOP dzia ła ją ca na rzecz wzmoc nie nia
efek tyw no ści or ga nów in spek cji pra cy i ad -
mi ni stra cji pu blicz nej (La bo ur In spec tion and
Ad mi ni stra tion Pro gram me – http://www.
ilo.org/la bad min/lang en/in dex.htm).
Do udzia łu w spo tka niu za pro szo no przed -
sta wi cie li or ga nów in spek cji pra cy i in nych
urzę dów zaj mu ją cych się zwal cza niem zja -
wi ska pra cy nie za de kla ro wa nej z 12 państw
w tym min.: z kra jów Eu ro py Za chod niej
(Bel gia, Fran cja, Hisz pa nia, Ir lan dia), no -
wych państw człon kow skich UE (Pol ska, Li -
twa, Ło twa, Es to nia) i kra jów po za unij -
nych (Ma ce do nia). Pań stwo wą In spek cję Pra -
cy re pre zen to wał Ja ro sław Le śniew ski, dy -
rek tor De par ta men tu Le gal no ści w GIP, któ -
ry wy gło sił dwa re fe ra ty do ty czą ce no wych
za dań PIP w ob sza rze kon tro li le gal no ści za -
trud nie nia oraz współ pra cy mię dzy na ro do -
wej na sze go urzę du, ja ko in sty tu cji łącz ni -
ko wej ds. Dy rek ty wy 96/71/WE o pra cow ni -
kach de le go wa nych. 

Ce lem spo tka nia, po za wy mia ną do świad -
czeń mię dzy uczest ni czą cy mi kra ja mi, by ło
opra co wa nie wspól nych za le ceń na rzecz
wzmoc nie nia in spek cji pra cy (a w kon se kwen -
cji ad mi ni stra cji pu blicz nej ds. za trud nie nia)
w dzia ła niach i pro gra mach zwią za nych ze
pro ble mem pra cy nie za de kla ro wa nej w Eu -
ro pie. 

W ra mach przy go to wań do warsz ta tów
opra co wa no do ku ment po moc ni czy, uka zu -
ją cy praw ne i prak tycz ne aspek ty pra cy
nie za de kla ro wa nej, ska lę te go zja wi ska w Eu -
ro pie oraz stra te gie, ja kie w tym za kre sie
przy ję ły nie któ re in spek to ra ty pra cy. Na je -
go pod sta wie i w opar ciu o wnio ski ze spo -
tka nia MOP za mie rza opra co wać zbiór wy -
tycz nych dla in spek cji pra cy uka zu ją cych do -
bre prak ty ki i mo żli wo ści współ dzia ła nia ró -
żnych or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej
w za kre sie pre wen cji i ogra ni cza nia zja wi ska
pra cy nie za de kla ro wa nej.

Z de fi ni cją i bez niej…

Na pro gram dwu dnio we go spo tka nia zło -
ży ło się sześć se sji te ma tycz nych, pod czas
któ rych przed sta wio no ró żne for my nie le gal -
ne go za trud nie nia i za kres kom pe ten cji or -

ga nów in spek cji w wal ce z tym pro ce de rem.
W cza sie pre zen ta cji po szcze gól nych uczest -
ni ków spo tka nia oka za ło się, że nie wszyst -
kie kra je po słu gu ją się de fi ni cją pra cy nie za -
de kla ro wa nej i nie ma do wo dów, aby po sia -
da nie ta kiej de fi ni cji czy ni ło sku tecz niej szy -
mi wy sił ki in spek to ra tów pra cy na rzecz za -
po bie ga nia te mu zja wi sku. Na le ży jed nak pa -
mię tać, że z punk tu wi dze nia in spek cji pra -
cy po szcze gól nych kra jów istotna jest świa -
do mość zna cze nia „pra cy nie za de kla ro wa -
nej”, któ ra po ma ga in spek to rom w jej wy kry -
wa niu. Dla te go tak wa żne jest, aby ka dra in -
spek cji mo gła od wo ły wać się do ja sno okre -
ślo nych stan dar dów, in ter pre ta cji praw nych
oraz ko rzy stać z pre cy zyj nych in struk cji
pod czas pro wa dze nia dzia łań kon tro l no -nad -
zor czych. Stra te gicz ne pla no wa nie dzia łań in -
spek cji w za kre sie po trzeb i ce lów wal ki z pra -
cą nie za de kla ro wa ną po win no mieć cha rak -
ter cy klicz ny i być pro wa dzo ne w kon sul ta -
cji z in ny mi wła ści wy mi or ga na mi ad mi ni stra -
cji pu blicz nej i part ne ra mi spo łecz ny mi. 

Do stęp ne 
re je stry i da ne

Mó wiąc o spo so bach sku tecz nej wal ki
z pra cą nie za de kla ro wa ną wska zy wa no
na klu czo wą ro lę po moc ni czą wszel kich re -
je strów i sys te mów gro ma dze nia da nych, za -
rów no na po zio mie kra jo wym, jak i mię dzy -
na ro do wym, któ re by ły by do stęp ne ró żnym
agen cjom rzą do wym dzia ła ją cym w ob sza rze
le gal no ści za trud nie nia. Przy kła dem prak ty -
ki sto so wa nej przez nie któ re pań stwa jest po -
da wa nie do pu blicz nej wia do mo ści in for ma -
cji o tych za kła dach pra cy, któ re w spo sób no -
to rycz ny ko rzy sta ją z pra cy nie za de kla ro wa -
nej. Słu ży ona z jed nej stro ny znie chę ca niu
in nych pra co daw ców do ta kich prak tyk,
a z dru giej peł ni funk cję in for ma cyj ną
i ostrze gaw czą dla pra cow ni ków. 

Eg ze kwu jąc, chro nić

W dys ku sjach mó wio no rów nież o istot nej
ro li pla no wa nia i pro wa dze nia dzia łań in spek -
cyj nych do ty czą cych pra cy nie za de kla ro wa -
nej we współ pra cy z in ny mi kom pe tent ny mi
w tym za kre sie or ga na mi rzą do wy mi. Po za
wspól ny mi in spek cja mi współ pra ca ta mo że

po le gać na re ali za cji wspól nych pro gra mów
szko le nio wych. Ich ce lem po win no być
przede wszyst kim przy go to wa nie in spek to -
rów pra cy do ra dze nia so bie w sy tu acjach,
gdy ma ją do czy nie nia z pra cow ni ka mi wy -
ko rzy sty wa ny mi w za trud nie niu, szcze gól nie
z mi gran ta mi nie zna ją cy mi ję zy ka, któ rzy nie
po sia da ją wie dzy na te mat przy słu gu ją cych
im praw. In spek to rzy pra cy po win ni pa mię -
tać, że eg ze kwu jąc prze pi sy pra wa na le ży za -
pew nić ta kim oso bom wła ści wą ochro nę, na -
wet je śli ich pra ca ma cha rak ter nie le gal ny.

Mó wiąc o sank cjach sto so wa nych wo bec
pra co daw ców ko rzy sta ją cych z nie le gal nych
prak tyk w za trud nie niu przed sta wi cie le wie -
lu państw wska zy wa li na ist nie nie ró żnych al -
ter na tyw nych środ ków dys cy pli nu ją cych po -
za ka ra mi pie nię żny mi. Przy kła dem mo że być
tu obo wiąz ko wy udział pra co daw cy w szko -
le niu na te mat prze pi sów praw nych z ob sza -
ru pra wa pra cy. 

Po nie waż zja wi sko pra cy nie za de kla ro wa -
nej ma co raz czę ściej wy miar mię dzy na ro do -
wy, szcze gól nie w kon tek ście de le go wa nia
pra cow ni ków do in ne go kra ju UE w ra -
mach świad cze nia usług, pań stwa człon -
kow skie po win ny współ pra co wać ze so bą po -
przez wza jem ne udo stęp nia nie so bie baz da -
nych, pro wa dze nie wspól nych re je strów
oraz dzia łań in spek cyj nych i do cho dze nio -
wych. Do sko na łym przy kła dem ta kiej współ -
pra cy jest dzia łal ność przy gra nicz na in spek -
cji pra cy we Fran cji i Bel gii.

Wspól na stra te gia

Obecnie Mię dzy na ro do wa Or ga ni za cja
Pra cy po dej mu je bli ską współ pra cę z or ga -
na mi kon tro l no -nad zor czy mi państw człon -
kow skich oraz z Ko mi sją Eu ro pej ską w ce -
lu wy pra co wa nia wspól nej, mię dzy na ro do wej
stra te gii dzia ła nia w za kre sie wal ki ze zja wi -
skiem pra cy nie za de kla ro wa nej. Jej ce lem bę -
dzie uspraw nie nie ko or dy na cji dzia łań in spek -
to ra tów pra cy na po zio mie mię dzy na ro do -
wym w za kre sie m. in. gro ma dze nia i udo stęp -
nia nia da nych, pro wa dze nia dzia łań szko le -
nio wych oraz sank cji sto so wa nych wo bec pra -
co daw ców ła mią cych pra wo. 

Ro bert Ja wor ski
Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą, GIP

Na mię dzy na ro do wych warsz ta tach MOP

O pra cy nie za de kla ro wa nej
De le ga cja Pań stwo wej In spek cji Pra cy na za pro sze nie Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy
uczest ni czy ła w warsz ta tach te ma tycz nych, do ty czą cych zja wi ska pra cy nie za de kla ro wa nej,
któ re od by ły się 28 i 29 paź dzier ni ka br. w Bu da pesz cie.

Świą tecz nie i ro bo czo na Li twie
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Po za wy ma ga nia mi for mal ny mi do ty czą -
cy mi bu dów, o któ rych pi sa łem w li sto pa -
do wym nu me rze „In spek to ra Pra cy”, mo -
je uzna nie wzbu dzi ły prak tycz ne prze pi sy
do ty czą ce bez pie czeń stwa bu dów w Ir lan -
dii. Nie spo sób omó wić tu wszyst kich re -
gu la cji praw nych, zresz tą w znacz nej mie -
rze zbli żo nych do roz wią zań pol skich.
Wy mie nię za tem tyl ko nie któ re – te, któ -
re al bo ze wzglę du na od mien ność od pol -
skich prze pi sów, al bo ze wzglę du na kon -
se kwen cję w ich eg ze kwo wa niu, szcze gól -
nie zwró ci ły mo ją uwa gę.

Szczel ny płot 
za miast siat ki

Z usta wo we go obo wiąz ku prze ciw dzia -
ła nia za gro że niom wszel kich osób, któ re
mo gły by być na ra żo ne w związ ku dzia łal -
no ścią pro wa dzo ną przez pra co daw cę,
na ro dził się, mię dzy in ny mi, wy móg za bez -
pie cze nia pla cu bu do wy przed do stę pem
osób nie po wo ła nych. Spo sób je go re ali za -
cji za le ży od usy tu owa nia bu do wy, ale
w prak ty ce nie licz ne są bu do wy, któ re by -
ły by nie ogro dzo ne. W ob sza rach o gę stej
za bu do wie wy ma ga się wręcz, aby bu do wa
oto czo na by ła szczel nym pło tem (ho ar -
ding), a nie tyl ko ażu ro wym ogro dze niem
z ta kiej czy in nej siat ki. Ir land czy cy są
szcze gól nie wra żli wi na bez pie czeń stwo
dzie ci i nie jed no krot nie si ła skar gi wno szo -
nej do HSA by ła wzmac nia na przez zgła -
sza ją ce go in for ma cją, że dzie ci ma ją do stęp
do pla cu bu do wy (z re gu ły zna czą co przy -
spie sza ło to in ter wen cję in spek to ra). Po -
dob ne za sa dy do ty czą rów nież pro wa dze -
nia ro bót na dro gach. Obo wią zu je tam wy -
móg cał ko wi te go od dzie le nia miej sca pro -
wa dze nia ro bót od ru chu dro go we go,
z wy dzie le niem do dat ko wych przej ścio -
wych stref bez pie czeń stwa. W Pol sce
prze pi sy bhp też wy ma ga ją ogro dze nia pla -

cu bu do wy i unie mo żli wie nia wej ścia
na je go te ren oso bom nie upo wa żnio nym,
a ta kże sto so wa nia od po wied nich zna -
ków dro go wych i urzą dzeń ostrze gaw czo -
-za bez pie cza ją cych w ra zie pro wa dze nia
prac przy nie za mknię tym lub ogra ni czo -
nym ru chu dro go wym, ale trud no po zbyć
mi się wra że nia, że z ich eg ze kwo wa niem
jest już o wie le go rzej. Mo że też dla te go,
że w ra zie wy pad ku od po wie dzial ność
cy wil na wo bec oso by po stron nej w Ir lan -
dii by ła by o wie le bar dziej do tkli wa.

W bla sku żół ci 
i po ma rań czy

Gdy już je ste śmy na pla cu bu do wy, to
choć zda rza ją się przy pad ki nie uży wa nia
przez pra cow ni ków środ ków ochro ny in dy -
wi du al nej, to są one spo ra dycz ne. Cho dze -
nie w obu wiu ochron nym, ka sku i ka mi zel -
ce lub kurt ce ostrze gaw czej (tak, tak, ir -
landz kie bu do wy aż mie nią się w oczach
od od bla sko wej żół ci lub po ma rań czy)
sta ło się na wy kiem. Do te go stop nia, że
gdy raz (je den, je dy ny) zda rzy ło mi się
wejść na bu do wę w obu wiu spor to wym
(choć w ka mi zel ce i ka sku), po to tyl ko, aby
zo rien to wać się, czy w ogó le coś się tam
dzie je, od ra zu je den z ro bot ni ków zwró -
cił mi uwa gę na nie sto sow ność mo je go
obu wia.

Cie ka wym prze pi sem, obo wią zu ją cym
w Eu ro pie chy ba tyl ko w Ir lan dii i Zjed no -
czo nym Kró le stwie, jest za kaz sto so wa nia
na bu do wie prze no śnych urzą dzeń elek -
trycz nych, in nych niż prze no śne trans for -
ma to ry i ge ne ra to ry prą du, za si la nych prą -
dem prze mien nym o na pię ciu wy ższym
niż 125 V chy ba że ich moc prze kra -
cza 2kVA. W prak ty ce użyt ko wa ne są
elek tro na rzę dzia na na pię cie 110 V, co nie -
mal cał ko wi cie eli mi nu je za gro że nie po ra -
że nia prą dem. To zna czy, po ra że nia prą -

dem na bu do wach się zda rza ją, rów nież
śmier tel ne, ale w za sa dzie wy łącz nie
w wy ni ku kon tak tu z li nia mi na po wietrz -
ny mi (rza dziej pod ziem ny mi). Zda rza się
tak, po mi mo że wy ma ga ne jest fi zycz ne wy -
gro dze nie stre fy nie bez piecz nej wzdłuż li -
nii prze sy ło wych i w prak ty ce za ka za ne jest
wy ko ny wa nie prac pod czyn ny mi li nia mi
ener ge tycz ny mi, je śli ich do tknię cie by ło -
by choć by teo re tycz nie mo żli we. Ale cóż,
i w Ir lan dii lu dzie są tyl ko ludź mi.

Na wy so ko ści, zgod nie
z pla nem

Ko lej nym za gad nie niem, któ re wzbu dzi -
ło mo je szcze gól ne uzna nie, by ło roz wią -
za nie pro ble mów z pra cą na wy so ko ści.
Przede wszyst kim w 2006 r. wpro wa dzo -
no prze pi sy (naj pierw ja ko od ręb ne roz po -
rzą dze nie, wchło nię te póź niej przez no we
ogól ne prze pi sy bhp) jed no znacz nie okre -
śla ją ce, że pra cą na wy so ko ści jest ka żda
pra ca na po zio mie ró żnym od po zio mu od -
nie sie nia, z któ re go upa dek mo że spo wo -
do wać uraz. Zli kwi do wa no w ten spo sób
obo wią zu ją cą wcze śniej za sa dę, zgod nie
z któ rą pod czas pra cy na wy so ko ści do 2 m
w za sa dzie nie by ły wy ma ga ne żad ne za -
bez pie cze nia. Co wię cej, w prze pi sach tych
wdro żo no i spre cy zo wa no w od nie sie niu
do pra cy na wy so ko ści ogól ne za sa dy
pre wen cji. Zgod nie z ni mi, je śli jest to tyl -
ko mo żli we, pra cy na wy so ko ści na le ży uni -
kać. Stąd np. upo wszech nia się mon to wa -
nie kon struk cji da cho wych na zie mi, a na -
stęp nie in sta lo wa nie ich w ca ło ści przy uży -
ciu dźwi gów, czy też tak pro za icz ne czyn -
no ści jak my cie wy so kich okien, wy ko ny -
wa ne są z po zio mu grun tu przy wy ko rzy -
sta niu my jek na dłu gich tycz kach (bo
prze pi sy o pra cy na wy so ko ści ma ją za sto -
so wa nie nie tyl ko w bu dow nic twie, ale ma -
ją cha rak ter po wszech nie obo wią zu ją cy). 

Ko lej ną wa żną re gu łą jest ogól ne po sta -
no wie nie, że je śli już pra ca na wy so ko ści
jest ko niecz na, to ma być ona pla no wa na,
nad zo ro wa na i pro wa dzo na, na ile jest to
ra cjo nal nie mo żli we w prak ty ce (re aso na -
bly prac ti ca ble), w spo sób bez piecz ny
i bez ry zy ka dla zdro wia. Przy czym szcze -
gól ne go zna cze nia na bie ra aspekt pla no -
wa nia, w tym ko lej no ści wy ko ny wa nia
po szcze gól nych prac, a ta kże do bo ru od -
po wied nie go sprzę tu. Ozna cza to, że za sto -
so wa ny sprzęt po wi nien być w jak naj więk -
szym stop niu do sto so wa ny do cha rak te ru
wy ko ny wa nej pra cy, po zwa la ją cy na jej wy -
ko na nie w spo sób wy god ny i bez piecz ny.
Ewen tu al ne za sto so wa nie wy po sa że nia
o ni ższym stop niu ochro ny mu si być uza -
sad nio ne np. krót kim cza sem wy ko na nia
pra cy oraz po par te oce ną ry zy ka. Stąd cho -
cia żby po wszech ne wy ko rzy sty wa nie na bu -
do wach urzą dzeń pod no śni ko wych dla
pra cow ni ków (jak np. pod no śni ki no ży co -
we, pod no śni ki ko szo we). 

Zbio ro we prio ry te to we

Ir landz kie prze pi sy jed no znacz nie ak -
cen tu ją prio ry tet środ ków ochro ny zbio ro -
wej przed środ ka mi ochro ny in dy wi du al -
nej i w prak ty ce rów nież ta re gu ła jest kon -
se kwent nie eg ze kwo wa na. Ka żde miej sce
pra cy ma być za bez pie czo ne przed upad -
kiem (naj czę ściej po przez usta wie nie
rusz to wa nia lub roz pię cie sia tek ochron -
nych), a in dy wi du al ny sprzęt chro nią cy
przed upad kiem z wy so ko ści sto so wa ny
jest tyl ko w cza sie in sta lo wa nia do ce lo wych
za bez pie czeń, względ nie w cza sie wy ko ny -
wa nia krót ko trwa łych, do raź nych prac, gdy
za sto so wa nie in nych środ ków ochro ny
nie zna la zło by uza sad nie nia lub by ło by nie -

mo żli we. Do dam, że brak zro zu mie nia te -
go prze pi su przez jed ne go z pol skich
przed się bior ców i za miar wy ko ny wa nia po -
szy cia da chu przez pra cow ni ków w za ło że -
niu uży wa ją cych sze lek ochron nych z lin -
ką, był jed ną z przy czyn za mknię cia pro -
wa dzo nej przez nie go bu do wy (wów czas
oka za ło się, że po sta wie nie rusz to wa nia
wo kół bu dyn ku uzna wa ne przez nie go
za nie mo żli we, oka za ło się mo żli we, choć
fak tycz nie do ła twych nie na le ża ło). Szcze -
gól ne go pod kre śle nia wy ma ga kon se -
kwen cja i spój ność po dej ścia HSA do eg -
ze kwo wa nia te go prze pi su. Mar gi nes to -
le ran cji po zo sta wio ny w tym przy pad ku in -
spek to rom był bar dzo nie wiel ki. Choć
trze ba też za zna czyć, że peł ne eg ze kwo wa -
nie wy ma gań po prze dzo ne by ło sze ro ko za -
kro jo ną ak cją in for ma cyj ną skie ro wa ną
głów nie do przed się bior ców bu dow la nych,
a ta kże pew nym okre sem przej ścio wym,
w któ rym in spek to rzy kon cen tro wa li się
na uświa da mia niu pra co daw ców. Dzia ła nie
HSA przy nio sło w tym przy pad ku bar dzo
wy mier ny efekt – upad ki z wy so ko ści
prze sta ły być naj częst szą przy czy ną śmier -
tel nych wy pad ków przy pra cy w bu dow nic -
twie i od da ły pal mę pierw szeń stwa wy pad -
kom po wo do wa nym przez kon takt z ma szy -
na mi bu dow la ny mi.

Z ka me rą lub lu strem

Zmia na w spek trum przy czyn śmier tel -
nych wy pad ków przy pra cy w bu dow nic twie
(upad ki z wy so ko ści) też nie po zo sta ła bez
re ak cji ze stro ny ir landz kie go or ga nu nad -
zo ru nad wa run ka mi pra cy. Przy go to wa ne
i wdro żo ne zo sta ły prze pi sy na ka zu ją ce wy -
po sa że nie ma szyn i po jaz dów po ru sza ją -
cych się po pla cach bu dów już nie tyl ko

w sy gna li za cję optycz ną i aku stycz ną, ale
rów nież w do dat ko we urzą dze nia za pew -
nia ją ce wi docz ność z ty łu po jaz du w cza -
sie co fa nia. Urzą dze nia ta kie, czy to ka me -
ra, czy do dat ko we, mon to wa ne z ty łu ma -
szy ny lu stro sfe rycz ne, ma ją za pew nić wi -
docz ność wszyst kie go, co ma wy so kość nie
mniej szą niż 1 m i znaj du je się co naj -
mniej 1 m za ma szy ną. Za kła da się, że sto -
so wa nie tych prze pi sów w prak ty ce zna -
czą co ogra ni czy, a mo że i wy eli mi nu je sto -
sun ko wo czę ste do tąd przy pad ki na je -
cha nia na pra cow ni ka przez co fa ją cy
sprzęt bu dow la ny. Nie sto so wa nie tych
urzą dzeń wspo ma ga ją cych do pusz cza się,
ale tyl ko wte dy, gdy oce na ry zy ka wy ka że,
że nie są one ko niecz ne (np. gdy na bu do -
wie obo wią zu je ruch jed no kie run ko wy
i nie wy stę pu ją przy pad ki co fa nia lub
w ka żdej sy tu acji za pew nio na jest obec ność
oso by wspo ma ga ją cej ope ra to ra i udzie la -
ją cej mu wska zó wek w cza sie ma new rów).

Bez cie płej wo dy 
i… to a le ty

W jed nym wsza kże aspek cie ir landz kie
pla ce bu dów mia ły by cze go uczyć się
od ich pol skich od po wied ni ków. Za ple cza
hi gie nicz no-sa ni tar ne nie raz po zo sta wia -
ły wie le do ży cze nia, po mi mo, że ir landz -
kie prze pi sy rów nież w tym za kre sie sta -
wia ją wy ma ga nia po dob ne do pol skich,
choć mo że nie aż tak szcze gó ło we. Zda rza -
ły się bu do wy, na któ rych nie by ło na wet
ustę pu. Prze wa żnie by ły to ma łe bu do wy,
ale jed nak. Czę ściej bra ko wa ło urzą dzeń
do my cia z do pły wem bie żą cej wo dy,
a brak cie płej wo dy spo ty ka ny był na wet
na cał kiem spo rych pla cach bu dów. Szat -
ni z ty po wy mi szaf ka mi ubra nio wy mi chy -
ba w ogó le nie wi dzia łem. Dla więk szo ści
osób pra cu ją cych na bu do wach (zwłasz cza
Ir land czy ków) by ło to o ty le nie istot ne, że
środ ki ko mu ni ka cji pu blicz nej by ły rzad ko
wy ko rzy sty wa ne do do jaz du na te ren bu -
do wy. Więk szość pra cow ni ków bu dów do -
je żdża ła i wra ca ła z bu dów sa mo cho da mi,
od ra zu w stro jach ro bo czych, ko rzy sta jąc
z na try sków w do mu. Nie mu szę też chy -
ba wspo mi nać, że w związ ku z tym nie by -
ło to za gad nie nie prio ry te to we dla in -
spek to rów HSA, choć oczy wi ście w szcze -
gól nie dra stycz nych przy pad kach dzia łal -
ność nad zor cza by ła po dej mo wa na, a w jed -
nym zna nym mi przy pad ku nie wy ko na nie
na ka zu do ty czą ce go za pew nie nia za ple cza
hi gie nicz no-sa ni tar ne go by ło jed ną z prze -
sła nek za mknię cia bu do wy.

Dokończenie na stronie 30.

Su biek tyw nie

Na ir landz kiej bu do wie
Da riusz Bo ro wiec ki

Dwu let ni po byt w Ir lan dii i pra ca w u bo ku tam tej szych in spek to rów pra cy, głów nie na pla cach
bu do wy, za in spi ro wa ły mnie do na pi sa nia ar ty ku łów, pu bli ko wa nych w „In spek to rze Pra cy”.
Sta ram się w nich przy bli żyć Czy tel ni kom za sa dy funk cjo no wa nia Urzę du ds. Zdro wia i Bez -
pie czeń stwa, a ta kże za gad nie nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w bu dow nic twie. 
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TE ZET Sp. z o.o. w Lu bli nie
Przed się bior stwo pro wa dzi prze ła du nek ga zów skro plo nych

wę glo wo do ro wych. Ze wzglę du na znacz ną ilość prze ła do wy wa -
ne go su row ca obiekt zo stał skla sy fi ko wa ny ja ko stwa rza ją cy ry -
zy ko po wa żnej awa rii prze my sło wej.
W ostat nich la tach zmo der ni zo wa no
i roz bu do wa no po mo sty ob słu go we
do roz ła dun ku i za ła dun ku cy stern ko -
le jo wych, zbior ni ki ga zu płyn ne go
z peł ną in fra struk tu rą tech nicz ną, sta -
no wi ska na peł nia nia cy stern dro go -
wych, sys tem ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, pla ce ma new ro we, obiek ty
ad mi ni stra cyj no -biu ro we i po miesz -
cze nia hi gie nicz no -sa ni tar ne. 

Wdro żo no sys te my cią głe go mo -
ni to ro wa nia i za bez pie cza nia przed
prze peł nia niem zbior ni ków ma ga zy no wych i cy stern, przed elek -
trycz no ścią sta tycz ną i nie kon tro lo wa nym wy pły wem ga zu. Ogra -
ni czo no trans port ręcz ny ze spo łów ela stycz nych wę ży do roz -
ła dun ku cy stern, in sta lu jąc w ro ku 2000 słu py pod trzy mu ją ce
wę że i ru ro ciąg sta cjo nar ny. 

Zwięk szo no ob sa dy zmian na fron tach tech no lo gicz nych w ce -
lu ogra ni cze nia ob cią żeń psy chicz nych przy wy ko ny wa niu pra -
cy na te re nie ter mi na lu. Opra co wa no spe cjal ny tryb spo rzą dza -
nia i za twier dza nia kart oce ny ry zy ka za wo do we go bez po śred -
nio przez pre ze sa spół ki. Ter mi na l Prze ła dun ku Ga zów Płyn nych
w Brzeźnie koło Chema spełnia najsurowsze wymagania UE.

E. M. D. Pol ska
Sp. z o.o. w Ka to wi cach

Przed się bior stwo pro wa dzi han del hur to wy fos fo rem. Speł nia
pod wy ższo ne wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny w za kre sie
utrzy ma nia obiek tów i po miesz czeń pra cy wraz z in fra struk tu -
rą tech no lo gicz ną, wy po sa że nia tech -
nicz ne go sta no wisk pra cy oraz przy -
go to wa nia pra cow ni ków do bez piecz -
ne go wy ko ny wa nia pra cy.

Dzię ki cał ko wi tej her me ty za cji
pro ce su roz ła dun ku i ma ga zy no wa nia,
w za kła dzie wy eli mi no wa no za gro że -
nie dla ży cia i zdro wia pra cow ni -
ków. Zbior ni ki ma ga zy no we fos fo ru
zlo ka li zo wa no pod zie mią. Po dzie lo -
no je na ko mo ry, a w ka żdej z nich za -
in sta lo wa no pom py eks pe dy cyj ne
za pew nia ją ce bez piecz ną i ela stycz -
ną pra cę in sta la cji. Dzię ki za sto so wa nym urzą dze niom za kład na -
le ży do naj no wo cze śniej szych obiek tów te go ty pu w Eu ro pie. Ste -
ro wa nie pro ce sem tech no lo gicz nym od by wa się z biu ra kie row -
ni ka. Za kład opra co wał ra port o bez pie czeń stwie oraz pro gram
za po bie ga nia po wa żnym awa riom prze my sło wym, ksią żkę bez -
pie czeń stwa pro ce so we go, we wnętrz ny plan ope ra cyj no -ra tow -
ni czy, plan ochro ny in sta la cji i in struk cję bez piecz ne go po stę po -
wa nia pod czas prac prze ła dun ko wych fos fo ru. Pra co daw ca prze -
pro wa dza co rocz nie ćwi cze nia ra tow ni czo -ga śni cze z udzia łem jed -
no stek Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

MEY ER TO OL Po land
Sp. z o.o. w Kaliszu

Spół ka pro wa dzi wy spe cja li zo wa ną pro duk cję na po trze by sek -
to ra lot ni cze go. Pod sta wo we za gro że nia zwią za ne są z ob słu gą ma -
szyn do ob rób ki skra wa niem, kon tak tem z sub stan cja mi che micz -
ny mi, pra cą na wy so ko ści i trans por -
tem ma te ria łów na te re nie za kła du.
Pierw sze z nich ogra ni czo no po przez
za sto so wa nie wie lo czyn no ścio wych
ob ra bia rek nu me rycz nych lub za in sta -
lo wa nie do dat ko wych urzą dzeń
ochron nych na ob ra biar kach star sze -
go ty pu. Za stę pu jąc ręcz ne my cie
de ta li pro ce sem cał ko wi cie zauto ma -
ty zo wa nym i zher me ty zo wa nym ogra -
ni czo no kon takt pra cow ni ków z sub -
stan cja mi che micz ny mi. Urzą dze nia
dźwi go we oraz spe cja li stycz ny sprzęt
ochron ny do pro wa dze nia prac trans por to wych, re mon to wych i na -
praw czych wy po sa żo no w do dat ko we sys te my za bez pie cza ją ce. Spół -
ka wdro ży ła sys tem za rzą dza nia bhp w ra mach zin te gro wa ne go sys -
te mu za rzą dza nia fir mą (cer ty fi kat PCBiC). Dzię ki do dat ko wym
au dy tom z za kre su bhp, a ta kże pro ce du rze zgła sza nia i ana li zy zda -
rzeń po ten cjal nie wy pad ko wych na bie żą co we ry fi ko wa na jest oce -
na ry zy ka za wo do we go. Na jej pod sta wie prze pro wa dza ne są szko -
le nia do ty czą ce we wnętrz nych pro gra mów bez pie czeń stwa pra cy.
Od mo men tu uru cho mie nia pro duk cji w za kła dzie w grud niu 2006
ro ku nie za re je stro wa no wy pad ków przy pra cy.

Za kład Włó kien ni czy Bi liń ski
Sp. Jaw na w Ło dzi

Za kład zaj mu je się usłu go wym pra niem, bie le niem, bar wie niem
i su chą ob rób ką wy koń cze nio wą dzia nin lub tka nin o do wol nym
skła dzie su row co wym. Głów ny mi czyn ni ka mi za gro że nia są: ha -
łas, pył ba weł nia ny, kwas octo wy, ru -
cho me czę ści ma szyn. W ro ku 2008
za kład prze nie sio no do za ku pio nych
obiek tów, któ re prze szły ge ne ral ny re -
mont. W ha lach pro duk cyj nych za in -
sta lo wa no sys tem wen ty la cji wy cią go -
wej i na wie wo wej, uło żo no no wą po -
sadz kę, w tym speł nia ją cą pod wy ższo -
ne stan dar dy po sadz kę ży wicz ną po -
mię dzy ma szy na mi. Jed no cze śnie
zbu do wa no no wo cze sne la bo ra to -
rium bar wiar skie wy po sa żo ne m.in.
w spek tro fo to metr i ro bo ta do au to -
ma tycz ne go przy go to wy wa nia ką pie li bar wiar skich. Park ma szy -
no wy, w więk szo ści za ku pio ny w la tach 2006-2008, za pew nia wy -
so kie stan dar dy bez pie czeń stwa pra cy. Po mia ry czyn ni ków
szko dli wych dla zdro wia wy ka za ły war to ści po ni żej 0,5 nor my hi -
gie nicz nej. Wdro żo no roz wią za nia ogra ni cza ją ce ręcz ne prze miesz -
cza nie cię ża rów. W la bo ra to rium i w po miesz cze niach pro duk -
cyj nych za in sta lo wa no kli ma ty za cję. Pra co daw ca po sia da Cer ty -
fi kat Za rzą dza nia Ja ko ścią ISO 9001: 2001. Obec nie w za kła dzie
wdra ża ny jest sys tem za rzą dza nia bhp. W la tach 2006-2008 w za -
kła dzie nie od no to wa no wy pad ków przy pra cy. 

Zakłady małe
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Roz mo wa z Da nu tą Sten cel, wi ce pre zes za rzą du
E. M. D. Pol ska Spół ka z o.o. w Ka to wi cach

– Czy war to by ło wziąć udział w kon kur sie?
–War to ro bić jak naj wię cej dla bez pie czeń stwa pra cow ni ków.

Pro wa dzę ma łą fir mą – oko ło 20 za trud nio nych. Pra cu je my z bar -
dzo nie bez piecz nym to wa rem, che -
mią wy so ko to na żo wą. Ta na gro da, to
suk ces ca łej mo jej za ło gi: od apa ra -
to we go, ope ra to ra urzą dzeń che -
micz nych po ka dro wą, lu dzi, któ rzy
zaj mu ją się mar ke tin giem do za rzą -
du włącz nie. To są lu dzie wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni. Sta ram się mieć sta -
łą za ło gę i w tym tkwi si ła fir my. 

– Wie lu pra co daw ców wciąż
oszczę dza na bez pie czeń stwie
pra cy.

– To po zor na oszczęd ność. W na -
szej fir mie w ogó le nie wcho dzi w ra chu bę, gdyż za kwa li fi ko -
wa no nas do gru py za kła dów wy so kie go ry zy ka. Wy star czy mo -
ment nie uwa gi i mo że być nie szczę ście. Wciąż po wta rzam pra -
cow ni kom, że przy ta kiej dzia łal no ści nie mo żna „cho dzić
na skró ty”.

– A jak ukła da się współ pra ca z in spek cją pra cy?
– Bar dzo do brze. My nie trak tu je my kon tro li ja ko zło ko niecz -

ne, lecz jak ko lej ne, bar dzo po trzeb ne do świad cze nie. Pra cu jąc
z tak nie bez piecz ny mi to wa ra mi trze ba ro bić wię cej niż wy ma -
ga ją te go prze pi sy.

To masz Be rzyń ski pre zes za rzą du:
Po cząt ki dzia łal no ści gru py TE ZET się ga ją 1988 ro ku. Od te -

go cza su wy bu do wa liśmy po nad 300 sta cji tan ko wa nia sa mo cho -
dów ga zem płyn nym, sieć in sta la cji grzew czych i tech no lo gicz -

nych oraz sieć dys try bu cji ga zów
płyn nych. 

Po 18 la tach dzia łal no ści fir my 
TE ZET i po 10 la tach eks plo ata cji
w 2006 ro ku wy ko na li śmy grun tow -
ną mo der ni za cję i roz bu do wę na sze -
go Ter mi na lu Prze ła dun ku Ga zów
Płyn nych. Ce lem by ło zwięk sze nie
zdol no ści prze ła dun ko wej ter mi na lu
przy za pew nie niu mak sy mal ne go po -
zio mu bez pie czeń stwa pra cy.

Pra ca z nie bez piecz ną sub stan cją
ja ką jest LPG, po wo du je wie le za gro -

żeń. Za in we sto wa li śmy w naj no wo cze śniej sze roz wią za nia tech -
nicz ne i or ga ni za cyj ne, wy kra cza ją ce po za ak tu al nie obo wią zu -
ją ce prze pi sy, co po zwo li ło na ra dy kal ne ogra ni cze nie ry zy ka wy -
stą pie nia po wa żnej awa rii prze my sło wej oraz mi ni ma li za cję ist -
nie ją cych za gro żeń dla pra cow ni ków. W ter mi na lu wdro żo no sys -
tem za rzą dza nia ja ko ścią wg nor my ISO 9001: 2000. 

No mi no wa nie do udzia łu w kon kur sie przez okrę go wy in spek -
to rat pra cy, jest dla nas po twier dze niem słusz no ści pod ję tych de -
cy zji oraz no bi li tu ją cym do ce nie niem wy sił ków dla za pew nie nia
bez pie czeń stwa pra cy za trud nio nych pra cow ni ków  i ochro ny śro -
do wi ska na tu ral ne go.

Roz mo wa ze Sła wo mi rem Zdy bem, dy rek to rem ge ne -
ral nym Mey er To ol Po land Spół ka w Kaliszu 

– Co czu je pra co daw ca, któ ry uzy skał pre sti żo wy ty tuł?
– Du mę. To do wód uzna nia dla wszyst kich pra cow ni ków na -

szej fir my zaj mu ją cych się wa run ka -
mi bez pie czeń stwa pra cy.

– Czy kon kurs był du żym wy -
zwa niem?

– Po cząt ko wo są dzi łem, że jesz cze
na to za wcze śnie. Na sza fir ma ist nia -
ła sa mo dziel nie na ryn ku do pie ro trzy
la ta. Je stem prze ko na ny, że o suk ce -
sie prze są dzi ło do świad cze nie ka dry,
któ ra za rzą dza ła za kła dem nim ten
uległ prze kształ ce niu.

– Or ga ni za tor pra cy bez piecz -
nej to ja ki pra co daw ca?

– To do bry or ga ni za tor, któ ry po -
tra fi część od po wie dzial no ści za spraw ność tej or ga ni za cji pra -
cy prze ka zać pra cow ni kom, któ rzy zaj mu ją się pro duk cją. 

– In we sty cja w bez pie czeń stwo pra cy to jed nak kosz ty…
– Ale oszczę dza się uni ka jąc wy pad ków i za gro żeń wy pad ko -

wych. Ta ka in we sty cja spra wia, że fir ma jest do brze po strze ga -
na za rów no przez obec nych jak i przy szłych klien tów.

– A ja kie ko lej ne wy zwa nie sta wia so bie tak do ce nio ny
pra co daw ca?

– Przede wszyst kim roz wój fir my i za trud nie nie no wych pra -
cow ni ków.

Roz mo wa z Wal de ma rem Bi liń skim, wła ści cie lem 
Za kła du Włó kien ni cze go Bi liń ski w Kon stan ty no wie
Łódz kim 

– Ja kie to uczu cie zdo być ty tuł „Pra co daw cy, or ga ni za -
to ra pra cy bez piecz nej”?

– Cie szę się i mam ogrom ną sa tys -
fak cję. Na gro da i ty tuł jest uko ro no -
wa niem 42 lat mo jej pra cy w prze my -
śle włó kien ni czym i po twier dze niem
wy sił ku pracowników.

– Co przy no si lep sze efek ty
i bar dziej wpły wa na bez pie czeń -
stwo pra cy: pre wen cja czy ka ra nie?

– Z ludź mi trze ba roz ma wiać. Cho -
dzę na wy dzia ły pro duk cyj ne. Dwa dni
te mu usły sza łem, że zgła sza no me cha -
ni kom awa rię. Mi mo próśb, nie zo sta -
ła usu nię ta. Zaw sze po wta rzam, że

mo ja za ło ga o ta kie spra wy, jak usu nię cie awa rii, nie mu si pro -
sić, ona ma pra wo żą dać!

– A jak w Pa na za kła dzie ukła da się współ pra ca z in spek -
to ra mi pra cy?

– W tym ro ku, in spek to r za py tał mnie, co jesz cze mógł bym zro -
bić w fir mie? By łem prze ko na ny, że ma my wszyst ko do pra co wa -
ne. Wóz ki w ide al nym sta nie, dro gi ozna ko wa ne... Wte dy on wspo -
mniał o zauto ma ty zo wa niu trans por tu. Tak mnie to wte dy uskrzy -
dli ło, że w prze cią gu dwóch lat zauto ma ty zo wa li śmy ca ły trans port.
Bar dzo wa żne jest spoj rze nie na fir mę ko goś z ze wnątrz.

Zakłady średnie 



Nagrody dla pracodawców organizatorów pracy bezpiecznej

W kategorii zakładów zatrudniających 
do 50 pracowników

W kategorii zakładów zatrudniających
od 51 do 250 pracowników

W kategorii zakładów zatrudniających 
powyżej 250 pracowników
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SCHNE IDER ELEC TRIC IN DU STRIES
POL SKA Sp. z o.o. w Bukownie

Przed się bior stwo spe cja li zu je się w pro duk cji urzą dzeń i sprzę -
tu elek tro ener ge tycz ne go. Po ten cjal ne czyn ni ki za gro że nia ży cia
i zdro wia pra cow ni ków za kła dów tej bra nży to: po ra że nie prą dem
elek trycz nym, wy mu szo na po zy cja
cia ła, po tknię cia, po śli zgnię cia. Za kład
dzia ła w no wej ha li pro duk cyj nej z mo -
żli wo ścią do wol nej ara nża cji tzw.
„gniazd pro duk cyj nych” czy li sku pisk
sta no wisk, na któ rych wy ko ny wa na jest
pra ca, z uwzględ nie niem za sad bez pie -
czeń stwa i er go no mii pra cy. Dzię ki or -
ga ni za cji sys te mu prze miesz cza nia
kom po nen tów opar te go o trans por te -
ry rol ko we zna czą co ogra ni czo no ręcz -
ne prze miesz cza nie cię ża rów. Za kład
pro wa dzi roz bu do wa ną dzia łal ność
w za kre sie pre wen cji wy pad ko wej obej mu ją cą ana li zę wy pad ków,
in cy den tów i sy tu acji po ten cjal nie wy pad ko wych, sys te ma tycz ny
mo ni to ring sta nu bhp. Na bie żą co oma wia ne są z pra cow ni ka mi
i ich przed sta wi cie la mi pro ble my or ga ni za cji pra cy pod wzglę dem
jej bez pie czeń stwa. W czerw cu br. spół ka uzy ska ła cer ty fi kat sys -
te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem pra cy wcho dzą ce go w pa kiet
zin te gro wa ne go sys te mu za rzą dza nia. Przed się bior stwo współ dzia -
ła z jed nost ką me dy cy ny pra cy – 48 pra cow ni ków prze szko lo no w za -
kre sie ra tow nic twa me dycz ne go, na ka żdej li nii pro duk cyj nej umiesz -
czo no punkt pierw szej po mo cy.

KGHM Pol ska Miedź S.A. 
Jed nost ka Ra tow nic twa 
Gór ni czo -Hut ni cze go w Lu bi nie

Jed nost ka pro wa dzi dzia łal ność ra tow nic twa gór ni cze go, che -
micz ne go, eko lo gicz ne go i po ża ro we go dla wszyst kich od dzia łów
KGHM Pol ska Miedź S.A. Pod sta wo we za gro że nia to: tąp nię cia,
ga zy tok sycz ne, ru cho me czę ści ma -
szyn i urzą dzeń gór ni czych, czyn ni ki
che micz ne i py ły, ob cią że nie fi zycz ne
i psy chicz ne. Ra tow ni ków wy po sa żo -
no w no wo cze sny sprzęt do wal ki z za -
gro że nia mi che micz ny mi, po ża ro wy -
mi i eko lo gicz ny mi oraz sprzęt ochro -
ny oso bi stej izo lu ją cy ra tow ni ka
od czyn ni ków szko dli wych i nie bez -
piecz nych pod czas pro wa dzo nych ak -
cji. Zna czą co pod nie sio no po ziom
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy użyt -
ko wa nych przez ra tow ni ków po miesz -
czeń po przez prze pro wa dzo ne w ostat nich la tach re mon ty. Re gu -
lar nie pro wa dzo ne szko le nia we wnętrz ne i or ga ni zo wa ne przez ze -
wnętrz ne ośrod ki szko le nio we wpły wa ją na pro fe sjo na lizm przy -
go to wa nia ak cji ra tow ni czych pod zie mią (ko pal nie) i na po wierzch -
ni (hu ty). Jed nost ka współ dzia ła z in ny mi pod mio ta mi ra tow ni czy -
mi, z te re nu za głę bia mie dzio we go w za kre sie or ga ni za cji ćwi czeń
i szko leń dla ra tow ni ków. W 12 let niej dzia łal no ści nie wy da rzył się
wy pa dek, któ re mu uległ by ra tow nik pod czas pro wa dze nia ak cji. W za -
kła dzie pra cy funk cjo nu je sys tem za rzą dza nia bhp.

TO YO TA Mo tor Ma nu fac tu ring 
Po land Sp. z o.o. w Wał brzy chu

Spół ka zaj mu je się pro duk cją skrzyń i sil ni ków sa mo cho do wych.
W za kła dzie wy stę pu ją za gro że nia fi zycz ne, zwią za ne z po ru sza -
niem się po za kła dzie – mo żli wość po śli zgnię cia się, upad ku, po -
trą ce nia przez środ ki trans por tu, za -
gro że nia me cha nicz ne – ska le cze nia,
otar cia, po pa rze nia, za gro że nia che -
micz ne – kon takt z sub stan cja mi słu -
żą cy mi do chło dze nia, ob słu gi i kon -
ser wa cji ma szyn i za gro że nia psy -
cho fi zycz ne zwią za ne z wy mu szo nym
cy klem pra cy. Pra co daw ca na bie żą co
dą ży do eli mi na cji za gro żeń, re ali zu -
jąc pla ny pro fi lak tycz ne opar te na ana -
li zie wa run ków pra cy. Ogra ni czo no po -
ziom ha ła su na ha li od lew ni po przez
wy mia nę dysz w myj kach ci śnie nio -
wych na bar dziej ci che, wy eli mi no wa no też pro ces od mu chi wa nia
po wie trzem czę ści po ob rób ce. Wpro wa dzo no sys tem wcze sne go
ostrze ga nia pra cow ni ków przed włą cze niem ma szy ny i za bez pie -
cze nia ma szyn przed mo żli wo ścią uru cho mie nia przez oso by nie -
po wo ła ne. Wy gro dzo no cią gi ko mu ni ka cyj ne dla pie szych we wnątrz
za kła du. Za mon to wa no do dat ko we osło ny na ko ła wóz ków i ma ty
an ty po śli zgo we w new ral gicz nych punk tach cią gów ko mu ni ka cyj -
nych. Włą czo no pra cow ni ków w ak tyw ne za po bie ga nie wy pad kom
przy pra cy po przez po wo ła nie „pa tro li bez pie czeń stwa”. Na bie -
żą co mo dy fi ko wa na jest oce na ry zy ka za wo do we go. 

War ta Glass Je dli ce S.A.
Spół ka zaj mu je się pro duk cją opa ko wań szkla nych. W te go ro -

dza ju dzia łal no ści ty po wy mi za gro że nia mi są: po pa rze nia, po chwy -
ce nie ru cho my mi ele men ta mi ma szyn i urzą dzeń, po tknię cia, po -
śli zgnię cia, wi bra cje, ha łas. Więk -
szość za gro żeń zo sta ła wy eli mi no wa -
na dzię ki au to ma ty za cji i her me ty za -
cji pro ce su pro duk cji. 

Ze staw szklar ski jest au to ma tycz -
nie na wa ża ny i trans por to wa ny do wa -
nien szklar skich, któ re wy po sa żo no
w ekra ny chro nią ce przed pro mie nio -
wa niem ciepl nym. Ma szy na for mu ją -
ca wy rób ob słu gi wa na jest z kli ma ty -
zo wa nej, dźwię kosz czel nej ka bi ny
ope ra to ra. Za in sta lo wa no gra wi ta -
cyj ny sys tem od dy mia nia hal pro duk -
cyj nych. Wszyst kie urzą dze nia po sia da ją cer ty fi kat bez pie czeń -
stwa. Sta no wi ska pra cy speł nia ją wy ma ga nia er go no mii.

Zau to ma ty zo wa no pro ces pa ko wa nia sto su jąc pa le ty za to ry
oraz urzą dze nia do fo lio wa nia. Go to we wy ro by od bie ra ne są
przez urzą dze nia sa mo jezd ne. Pra co daw ca prze ciw dzia ła mo -
no to nii po przez wpro wa dze nie ro ta cji pra cow ni ków na sta no -
wi skach sor tow ni czych (30 min.) W za kła dzie wdro żo no sys tem
za rzą dza nia bhp (w 2007 ro ku za kład uzy skał cer ty fi kat zgod -
no ści nor mą PN 18001). Po wo ła no peł no moc ni ka za rzą du ds.
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Ma szy ny i urzą dze nia wy po sa -
żo ne są w osło ny i ekra ny. 
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Roz mo wa z Mi ro sła wem Wi cia kiem, pre ze sem 
za rzą du War ta Glass Je dli ce S.A. w Je dli cach

– Czym jest dla Pa na na gro da i ty tuł Pra co daw cy – or -
ga ni za to ra pra cy bez piecz nej?

– Do wo dem, że do ko na nia fir my
nie wią żą się wy łącz nie z suk ce sem
fi nan so wym. To za słu ga pra cow ni -
ków, któ rzy wie dzą w ja ki spo sób za -
dbać o bez pie czeń stwo pra cy. Bo na -
wet je że li wy da my na sys te my za rzą -
dza nia bez pie czeń stwem nie 150
mi lio nów zło tych, ale na wet mi liard
pięć set, to bez fa chow ców nie da się
ich wdro żyć.

– Opła ci ło się  in we sto wać
w bez pie czeń stwo pra cy?

– Nie my śli my w ta kich ka te go -
riach. W suk ces eko no micz ny fir my wpi sa ne jest spraw ne
i efek tyw ne dzia ła nie sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi -
gie ną pra cy. Pod no si to wy daj ność i pro wa dzi do mi ni ma li za cji
strat w związ ku z wy pad ka mi.

– Czy li, pra cow ni cy w za rzą dza nej przez Pa na fir mie,
mo gą czuć się bez piecz nie, w myśl prze sła nia kon kur su. 

– To się wią że z na szą fi lo zo fią. Trze ba umieć się dzie lić i wspo -
ma gać tych, któ rzy po trze bu ją po mo cy w na szej lo kal nej spo łecz -
no ści. My ślę, że dzię ki na szym dzia ła niom je ste śmy po strze ga -
ni ja ko fir ma, któ ra nie tyl ko do brze pro spe ru je, ale dba o swo -
ich pra cow ni ków i śro do wi sko w któ rym ży ją.

Roz mo wa z Ken ji Ma na be, pre ze sem To yo ta Mo tor Ma -
nu fac tu ring Po land

– Czy do strze ga Pan ró żni ce w prze strze ga niu bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przez pol skich i ja poń skich pra -

cow ni ków?
– Nie wi dzę za sad ni czych ró żnic.

Pol scy pra cow ni cy sza nu ją ja poń ski
spo sób pra cy, w któ rym kie ru je my się
za sa dą „An zen Da ichi – bez pie czeń -
stwo przede wszyst kim”. Jest ono ab -
so lut nym prio ry te tem na sze go dzia ła -
nia, któ re zmie rza do te go, by bez pie -
czeń stwo by ło trak to wa ne przez pra -
cow ni ków jak coś, co jest oczy wi ste.
Pol scy pra cow ni cy są kre atyw ni i bar -
dzo chęt nie do kształ ca ją się. Wszyst -
ko to, do cze go są prze ko na ni, wy ko -
nu ją w 100% tak, jak po win ni.

– In we stu jąc w bhp mo żna za osz czę dzić?
– Oczy wi ście, że mo żna i na wet za chę cał bym, że by w ten spo -

sób szu kać oszczęd no ści. Na bez pie czeń stwo w na szej fir mie, bez
wzglę du na mo ty wa cję, je ste śmy w sta nie wy dać ty le pie nię dzy,
ile tyl ko bę dzie po trze ba.

– A czy czu je się Pan speł nio nym pra co daw cą, or ga ni -
za to rem pra cy bez piecz nej?

– Jesz cze na pew no nie je stem za do wo lo ny, bo przed na mi du -
żo wy zwań, któ re za pew nią nam re ali za cję ce lu: „Ze ro wy pad ków”.

Z nagrodzonymi rozmawiała B. Pietruszka

Patrick Merle wiceprezes zarządu:
Przed się bior stwo jest czę ścią świa to we go po ten ta ta Schne ider

Elec tric, któ re go hi sto ria się ga 1836 ro ku. Dziś mar ka obec na
jest w 190 kra jach świa ta.

Bez pie czeń stwo pra cy jest klu czo wym ele men tem za rzą dza -
nia i mo że być do sko na lo ne je dy nie
przy udzia le wszyst kich pra cow ni ków.
Po pierw sze – zde fi nio wa li śmy po li -
ty kę, a kie row nic two da je przy kład.
W cza sach kry zy su nie wstrzy ma łem
in we sty cji w po pra wę bez pie czeń -
stwa. Po dru gie – nie ma kom pro mi -
sów w za kre sie bez pie czeń stwa.
Wpro wa dza my czy tel ne za sa dy bhp
i spra wie dli wie je sto su je my. Na szym
ce lem nie jest ukry wa nie pro ble mów,
lecz ich iden ty fi ko wa nie i roz wią zy -
wa nie. Po trze cie – wdra ża my dzia -

ła nia or ga ni za cyj ne uła twia ją ce lu dziom udział w po pra wie bez -
pie czeń stwa. Da li śmy od po wied nie upraw nie nia Ra dzie Pra cow -
ni ków. Pra cow ni cy sy gna li zu ją wszel kie in cy den ty i sy tu acje po -
ten cjal nie wy pad ko we, któ re sta ra my się wy eli mi no wać. Stan bhp
ana li zu je my co dzien nie na ka żdym po zio mie or ga ni za cyj nym.
Po czwar te – edu ka cja. Na szą mi sją jest nada wa nie sen su i uczy -
nie nie pra cow ni ków od po wie dzial ny mi za wła sne bez pie czeń stwo.
Po pią te – na le ży za cho wać po ko rę. Trze ba w spo sób cią gły ogra -
ni czać ry zy ko za wo do we ma jąc świa do mość, że wy pa dek mo że
zda rzyć się w ka żdej chwi li. 

Marek Marzec, dyrektor:
Jed nost ka Ra tow nic twa Gór ni czo-Hut ni cze go w Lu bi nie sta -

no wi je den z od dzia łów spół ki KGHM Pol ska Miedź S.A. Po wsta -
ła w 1996 ro ku z prze kształ co nej Okrę go wej Sta cji Ra tow nic twa
Gór ni cze go przy ZG „Lu bin”.

Od 2003 ro ku po praw nie pro wa dzo na oce na ry zy ka za wo do -
we go po zwa la na bie żą ce we ry fi ko wa -
nie za gro żeń wy stę pu ją cych na sta -
no wi skach pra cy. Wy ni ki oce ny po ka -
zu ją nam kie run ki dzia ła nia dla
zmniej sze nia lub eli mi no wa nia za gro -
że nia. In we stu je my w no we tech no -
lo gie ma ją ce na ce lu za bez pie cze nie
na szych pra cow ni ków pod czas pro wa -
dze nia dzia łań ra tow ni czych. Za ku pi -
li śmy spe cja li stycz ne wy po sa że nie
nie zbęd ne do bez piecz nej pra cy
w trud nych i nie bez piecz nych wa run -
kach. Po sia da my no wo cze sne przy -

rzą dy po mia ro we, sprzęt ochro ny dróg od de cho wych nie zbęd ny
do pra cy w at mos fe rze nie zdat nej do od dy cha nia. 

Zo sta ły wpro wa dzo ne od 2008 ro ku cer ty fi ko wa ne kur sy w za -
kre sie udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej. W tym sa -
mym ro ku od dział otrzy mał cer ty fi kat sys te mu za rzą dza nia bez -
pie czeń stwem i hi gie ną pra cy w za kre sie or ga ni zo wa nia i wy ko -
ny wa nia prac pod wod nych wg PN -N 18001: 2004. Od po cząt ku
po wsta nia jednostki nie było pro ble mów przy pra cy pod czas pro -
wa dze nia ak cji ra tow ni czych oraz pro fi lak tycz nych dzia łań.

Zakłady średnie 

Za kła dy du że
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Od no sząc się tyl ko do nie któ rych kwe -
stii do ty czą cych no wej usta wy
z 13.04.2007 r. na le ży na przy kład za uwa -
żyć nie po praw ność art. 1 okre śla ją ce go
PIP ja ko or gan (a nie struk tu rę or ga ni za -
cyj ną), w któ rym funk cjo nu ją jesz cze in -
ne or ga ny jak in spek to rzy, okrę go wi in -
spek to rzy pra cy i głów ny in spek tor pra -
cy. Uży te w usta wie o PIP okre śle nie nie
jest ade kwat ne do po ję cia or ga nu wy ni -
ka ją ce go z na uki pra wa ad mi ni stra cyj ne -
go. Or ga nem na przy kład nie jest mi ni -

ster stwo ja ko apa rat po moc ni czy mi ni stra
i nie PIP ja ko ca łość, a tyl ko mi ni ster lub
głów ny in spek tor pra cy i od po wied nio
okrę go wy in spek tor pra cy oraz in spek tor
pra cy. W ar ty ku le tym usta wo daw ca
na pierw szym miej scu sy tu uje nad zór,
a na dru gim kon tro lę, a prze cież czyn no -
ści kon tro l ne po prze dza ją środ ki wład cze
wy ni ka ją ce z nad zo ru. 

Nie na le ży upa try wać nie po praw no ści
w nie okre śle niu w usta wie o Pań stwo wej
In spek cji Pra cy tej in spek cji ja ko urzę du.
Urząd to część apa ra tu ad mi ni stra cyj ne -
go, ma ją cy wy od ręb nio ny rze czo wo za kres
dzia ła nia, któ ry wy raź nie wy ró żnia go
od in nych czę ści apa ra tu. Sta tus praw -
ny urzę du mo że wy ni kać wprost z ak -
tu nor ma tyw ne go bądź z za kre su je -
go dzia ła nia. W prak ty ce jest wie le
przy kła dów ta kich roz wią zań.3

Wie le nie po praw no ści w obo wią zu -
ją cej usta wie o PIP do ty czy rów nież sta -
tu su praw ne go i za kre su dzia ła nia Ra dy
Ochro ny Pra cy. Kwe stie te win ny być

przed mio tem roz strzy gnięć w za mie rza nej
no we li za cji usta wy o PIP. Pro ble ma ty ka Ra -
dy Ochro ny Pra cy po win na być za war ta co
naj mniej w od ręb nym roz dzia le usta wy
o PIP, o ile nie w sa mo dziel nej usta wie.
Jest to bo wiem nie zmier nie wa żna struk -
tu ra or ga ni za cyj na, o dłu giej hi sto rii, ma -
ją ca du ży wpływ na spra wy do ty czą ce
ochro ny pra cy. Po praw ne go okre śle nia wy -
ma ga więc za rów no po zy cja Ra dy nie ja ko
or ga nu, a np. struk tu ry or ga ni za cyj nej
funk cjo nu ją cej w ra mach sys te mu ochro -
ny pra cy, jak i za kres jej dzia ła nia. Ra dzie
nie mo żna też, w świe tle pra wa ad mi ni stra -
cyj ne go, przy pi sy wać upraw nień nad zor -
czych, sko ro nie mo że być trak to wa na ja -
ko or gan i nie sto su je wład czych form dzia -
ła nia w po sta ci mię dzy in ny mi de cy zji ad -
mi ni stra cyj nych. Za sad ne są na to miast jej
kom pe ten cje opi nio daw cze oraz upraw nie -
nia kon tro l ne, któ re re ali zu je ana li zu jąc
prze ka zy wa ne jej ma te ria ły zwią za ne
z dzia łal no ścią PIP i funk cjo no wa niem sys -
te mu ochro ny pra cy. Kon tro la prze cież mo -
że przy bie rać ró żne for my, a jed ną z nich
jest ana li za do ku men tów. 

Na le ży wy ra zić po gląd, że nie okre śle niu
przez Kon sty tu cję RP po zy cji ustro jo wej
PIP ja ko szcze gól ne go or ga nu nad zo ru
i kon tro li, przy jed no cze snym pod po rząd -
ko wa niu jej Sej mo wi RP, nie mo żna za rzu -
cić nie po praw no ści. Mo del bez po śred -
niej pod le gło ści PIP Sej mo wi RP nie tyl -
ko wzmac nia po zy cję or ga nu pod po rząd -

ko wa ne go, ale i do brze słu ży umoc nie niu
ran gi Sej mu RP. Za pew nia mu bo wiem mo -
żli wość spra wo wa nia funk cji kon tro l nej

nad prze strze ga niem pra wo rząd no ści
w sto sun kach pra cy. W pod po rząd ko wa niu
PIP Sej mo wi RP uwi dacz nia się ta kże
szcze gól na ochro na Rze czy po spo li tej Pol -
skiej nad pra cą i ro lą pań stwa w za kre sie
nad zo ru nad wa run ka mi jej wy ko ny wa nia,
w myśl art. 24 Kon sty tu cji RP. Po wią za nie
to nie ma jed nak cha rak te ru wy łącz ne go.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy re ali zu je bo -
wiem wie le za dań wy ni ka ją cych ze współ -
pra cy z or ga na mi wła dzy wy ko naw czej i in -
ny mi pod mio ta mi oraz part ne ra mi. Obec -
ne usy tu owa nie PIP nie stwa rza ta kże prze -
szko dy w re ali zo wa niu po li ty ki pań stwa
w za kre sie ochro ny pra cy. Prze pi sy usta -
wo we ob li gu ją bo wiem głów ne go in spek -
to ra pra cy do przed kła da nia spra woz dań
rocz nych i udo stęp nia nia wy ni ków kon tro -
li okre ślo nym or ga nom i pod mio tom. Za -
pew nia to mo żli wość od nie sie nia się
do po li ty ki pań stwa w za kre sie ochro ny
pra cy oraz jej re ali za cji na tle wy ni ków kon -
tro li. 

Nie bez zna cze nia dla te go pod po rząd -
ko wa nia są po zy tyw ne sta no wi ska wie lo -
krot nie wy ra ża ne przez Sejm, ogól no pol -
skie cen tra le związ ko we, au to ry te ty z za -

kre su pra wa pra cy, czy też sta no wi sko
se kre ta ria tu Ko mi te tu Wy ższych In -
spek to rów Pra cy, za war te w ra por cie
opra co wa nym w 2004 r. w wy ni ku za -
po zna nia się z funk cjo no wa niem in -
spek cji pra cy w Pol sce.4

Za da nia PIP są bar dzo roz le głe i sta -
le po więk sza ne, w wy ni ku licz nych no we -
li za cji ustaw do ty czą cych tej in spek cji
i wpro wa dza nia no wych obo wiąz ków w ró -

żnych ak tach nor ma tyw nych. Win no to sta -
no wić pod sta wę do roz wa żań na te mat gra -
nic te go po więk sza nia. 

Na przy kład, w wy ni ku no we li za cji po -
przed nio obo wią zu ją cej usta wy z 6.03.1981
r.5 o PIP i już obo wią zu ją cej usta wy o tej
in spek cji z 13.04.2007 r. przy by ło PIP dzie -
więć no wych za dań,6 nie za le żnie od za dań
prze ka za nych in spek cji w in nych 13 usta -

wach.7 Nie któ re z nich, jak na przy kład do -
ty czą ce kon tro li prze strze ga nia wy ma -
gań okre ślo nych w usta wie z 22.06.2001
r. o or ga ni zmach ge ne tycz nie zmo dy fi ko -
wa nych,8 czy kon tro le za gad nień wy ni ka -
ją cych z usta wy z dnia 20.04.2004 r. o pro -
mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra -
cy,9 skła nia ją do re flek sji ze wzglę du
na ro dzaj na ło żo nych obo wiąz ków wy kra -
cza ją cy po za usta wo daw stwo pra cy.

Na le ży za uwa żyć, że ce chą cha rak te ry -
stycz ną dzia łań wo bec in spek cji pra cy
w kra jach eu ro pej skich jest kształ to wa nie
ich za dań w spo sób na da ją cy no we tre ści
i wy kra cza ją cy niekiedy po za sfor mu ło wa -
nia Kon wen cji Nr 81 z 11 lipca 1947 r. do -
ty czą cej in spek cji pra cy w prze my śle i han -
dlu.10 Ta kie po dej ście wy ni ka z wie lu przy -
czyn, wśród któ rych mię dzy in ny mi wy mie -
nić na le ży od dzia ły wa nie pra wa eu ro pej skie -
go i in sty tu cji unij nych, glo ba li za cję czy po -
stęp na uko wo -tech nicz ny po wo du ją cy po -
wsta wa nie wie lu no wych za gro żeń. Wpływ
na zwięk sza nie za kre su dzia ła nia in spek cji
ma też szer sze poj mo wa nie bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia pra cow ni ków ani że li to,
któ rym w ów cze snym okre sie roz wo ju

tech nicz ne go, go spo dar cze go i na uko we go,
tj. w 1947 r., kie ro wa li się au to rzy Kon wen -
cji. W szcze gól no ści po stęp tech nicz ny
po wo du je roz sze rza nie się za rów no za kre -
su za gad nień zwią za nych z bez pie czeń -

stwem pra cy, jak i sa me go poj mo wa nia te -
go bez pie czeń stwa. 

Przy kła dem tych uwa run ko wań, ma ją -
cych wpływ na za kres dzia ła nia PIP, jest
utwo rze nie sys te mu nad zo ru ryn ku i po -
wie rze nie ta kże PIP je go ochro ny w ra -
mach kon tro li bez pie czeń stwa wy ro bów
użyt ko wa nych w za kła dach pra cy na pod -
sta wie usta wy z dnia 30.08.2002 r. o sys -
te mie oce ny zgod no ści,11 czy też po wie rze -
nie in spek cji pra cy za dań kon tro l nych
w za kre sie prze strze ga nia obo wiąz ków
okre ślo nych po wo ła ną już usta wą
z 22.06.2001 r. o or ga ni zmach ge ne tycz -
nie zmo dy fi ko wa nych.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy, bę dąc czę -
ścią apa ra tu wy ko naw cze go pań stwa, zo -
bo wią zy wa na jest do po dej mo wa nia wie lu
no wych wy zwań, a ta kże dzia łań wy prze -
dza ją cych na ru sze nia pra wa, a nie tyl ko na -
sta wio nych na mi ni ma li za cję ne ga tyw -
nych skut ków. Z te go po wo du stoi ona cią -
gle w ob li czu zmian, któ rych kon se kwen -
cją jest po wie rza nie jej co raz to no wych
obo wiąz ków w kon tek ście za cho dzą cych
uwa run ko wań i po trzeb pań stwa dą żą ce -
go do po sia da nia wie lo kie run ko wej in spek -
cji – od po wied niej do za cho dzą cych zmian
– uwzględ nia ją cej w swo ich czyn no ściach
rów nież aspekt pre wen cji ja ko jed ne go z za -
sad ni czych źró deł od dzia ły wa nia.

Po trze ba dzia łań pre wen cyj nych nie
ule ga wąt pli wo ści. Głów nym ce lem no wych
me tod od dzia ły wa nia współ cze snej in -
spek cji pra cy po win na być bo wiem pre wen -
cja mo gą ca mieć wpływ na wszyst kie jej
funk cjo nal ne ob sza ry. W prak ty ce PIP dzia -
ła nia te są sto so wa ne w bar dzo sze ro kim
za kre sie, mi mo że obo wią zu ją ca usta wa
o PIP po mi ja ten pro blem. W tym przed -
mio cie ta kże nie zbęd ne są zmia ny w za mie -
rzo nej no we li za cji usta wy. 

Nie mo żna uznać za za sad ne po glą dów
wska zu ją cych na nie za cho wa nie za sa dy ra -
cjo nal no ści, pra wo rząd no ści i pro por cjo -
nal no ści w przy zna nych i sto so wa nych
przez PIP środ kach praw nych. Pań stwo wa
In spek cja Pra cy nie zo sta ła wy po sa żo na
w żad ne nad zwy czaj ne środ ki praw ne,
a sto so wa ne przez nią for my dzia ła nia są
ty po we dla ad mi ni stra cji i po wszech nie
uzna wa ne przez na ukę ad mi ni stra cji. Na -
le żą do nich, w prak ty ce PIP, w szcze gól -
no ści wy da wa ne w wy ni ku kon tro li de cy -
zje na ka zo we (o ró żnych ter mi nach wy ko -
na nia), wy stą pie nia, czyn no ści spo łecz no -
-or ga ni za tor skie i ma te rial no -tech nicz ne
oraz po ro zu mie nia z in ny mi or ga na mi
ad mi ni stra cji.12 Pań stwo wa In spek cja Pra -
cy jest też upraw nio na do na kła da nia

man da tów w wy so ko ści od po wied nio do 2
i 5 tys. zł oraz kie ro wa nia wnio sków
o uka ra nie do są du, jak też do sto so wa nia
środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go.
Jak wy ka zu ją sta ty sty ki do ty czą ce sto so -
wa nia środ ków praw nych przez PIP, nie
mo żna jej po sta wić za rzu tu sto so wa nia ich
w spo sób nie ade kwat ny do za ist nia łej sy -
tu acji fak tycz nej i praw nej.13 Na tych mia sto -
wa zaś wy ko nal ność de cy zji or ga nu PIP,
w ra zie bez po śred nie go za gro że nia ży cia
lub zdro wia czy też nie wy pła ce nia na le ży -
te go wy na gro dze nia, nie mo że być pod wa -
ża na ze wzglę du na wa gę przed mio tu
ochro ny. 

Na le ży pod kre ślić, że PIP w Pol sce zaj -
mu je się w szer szym za kre sie prze strze -
ga niem pra wa pra cy ani że li in ne in spek -
cje państw Unii Eu ro pej skiej i nie ogra ni -
cza dzia łań kon tro l nych je dy nie do wy bra -
nej te ma ty ki te go pra wa oraz za gad nień
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Ten sze -
ro ki za kres od dzia ły wa nia spraw dza się
w prak ty ce ja ko bar dzo po trzeb ny i ak cep -
to wa ny przez pra cow ni ków i struk tu ry
związ ko we. Trud no by ło by bo wiem w pol -
skich re aliach wy obra zić so bie zaj mo wa nie
się przez PIP wy łącz nie sta nem bhp, 

z poddaniem prze strze ga nia pra wa pra cy
wy łącz nie orzecz nic twu są dów pra cy. 

Nie mo żna też zgo dzić się z za rzu tem,
że sta tut PIP nie za wie ra in for ma cji na ile
nor my o cha rak te rze we wnętrz nym od dzia -
ły wać mo gą na funk cjo no wa nie in spek to -
rów pra cy i re la cje mię dzy or ga na mi in -
spek cji. Sta tut bo wiem tych in for ma cji za -
wie rać nie mo że, bo wiem nor my o cha rak -
te rze we wnętrz nym nie mo gą od dzia ły wać
na sta tus praw ny PIP, nor mo wa ny usta wą
– ja ko źró dłem pra wa po wszech nie obo wią -
zu ją ce go.

Stan prze strze ga nia pra wa pra cy jest
uwa żnie ana li zo wa ny przez kie row nic two
PIP, o czym świad czą mię dzy in ny mi
Spra woz da nia Głów ne go In spek to ra Pra -
cy z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy. Bar dzo nie po koi w ostat nim okre sie sy -
tu acja w za kła dach pra cy wy ni ka ją ca
z trud no ści eko no micz nych wie lu pra co -
daw ców, któ ra skut ku je zwol nie nia mi
z pra cy, nie wy pła ca niem wy na gro dzeń, po -

Z per spek ty wy po nad dwóch lat

Pod rzą da mi no wej usta wy
dr Ma rian Li wo

No wa usta wa o Pań stwo wej In spek cji Pra cy z 13.04.2007 r.,1 pod po rząd ko wa nie tej in spek cji
oraz jej po zy cja praw na w sto sun ku do in nych in spek cji spe cjal nych są przed mio tem po wra -
ca ją cych dys ku sji oce nia ją cych ist nie ją cy stan rze czy i wska zu ją cych na po trze bę okre ślo -
nych zmian. Nie ule ga wąt pli wo ści, że obo wią zu ją ca usta wa o PIP ma wie le nie do sko na ło ści
le gi sla cyj nych, któ re na le ża ło by zmie nić. Wska zu je na to ta kże prak ty ka jej sto so wa nia od dnia
wej ścia w ży cie, tj. od 1.07.2007 r.

Usta wo daw ca na pierw szym miej scu
sy tu uje nad zór, a na dru gim kon tro lę,
a prze cież czyn no ści kon tro l ne po -
prze dza ją środ ki wład cze wy ni ka ją ce
z nad zo ru. 

Pro ble ma ty ka Ra dy Ochro ny Pra cy
po win na być za war ta co naj mniej w od -
ręb nym roz dzia le usta wy o PIP, o ile nie
w sa mo dziel nej usta wie.

Głów nym ce lem no wych me tod od -
dzia ły wa nia współ cze snej in spek cji
pra cy po win na być pre wen cja mo gą -
ca mieć wpływ na wszyst kie jej funk -
cjo nal ne ob sza ry.

Mo del bez po śred niej pod le gło ści PIP
Sej mo wi RP nie tyl ko wzmac nia po zy cję
or ga nu pod po rząd ko wa ne go, ale i do -
brze słu ży umoc nie niu ran gi Sej mu RP.

Za da nia PIP są bar dzo roz le głe i sta -
le po więk sza ne, w wy ni ku licz nych no -
we li za cji ustaw do ty czą cych tej in -
spek cji i wpro wa dza nia no wych obo -
wiąz ków w ró żnych ak tach nor ma tyw -
nych. Win no to sta no wić pod sta wę
do roz wa żań na te mat gra nic te go po -
więk sza nia. 

Na tych mia sto wa wy ko nal ność de cy -
zji or ga nu PIP, w ra zie bez po śred nie -
go za gro że nia ży cia lub zdro wia czy też
nie wy pła ce nia na le ży te go wy na gro -
dze nia, nie mo że być pod wa ża na ze
wzglę du na wa gę przed mio tu ochro ny.
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gar sza niem się wa run ków pra cy. Szcze gól -
nej uwa gi wy ma ga ta kże wzra sta ją ca wy -
pad ko wość przy pra cy i stan wa run ków pra -
cy w gór nic twie i bu dow nic twie.

Na le ży pod kre ślić, że stan pra wo rząd -
no ści w sto sun kach pra cy to nie tyl ko za -
da nie dla PIP, ale rów nież dla wie lu struk -

tur ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej,
or ga ni za cji związ ko wych pra cow ni ków
oraz pra co daw ców. Ob cią ża nie bo wiem wy -
łącz nie PIP za nie za do wa la ją cy stan rze czy
w za kre sie ochro ny pra cow ni ka w pro ce -
sie pra cy by ło by zbyt du żym uprosz cze -
niem.14

Kie row nic two PIP po dej mu je wie le ró -
żnych dzia łań zmie rza ją cych do pod nie sie -
nia efek tyw no ści pra cy in spek to rów pra -
cy. Wśród nich na le ży wy mie nić do sko na -
le nie me to dy ki pra cy, któ rej ma słu żyć bar -
dziej efek tyw ne pla no wa nie cza su pra cy,
no we roz wią za nia in for ma tycz ne umo żli -
wia ją ce szer sze niż do tych czas ko rzy sta -
nie z za so bów i uła twia ją ce czyn no ści kon -
tro l ne, bar dziej efek tyw ne eg ze kwo wa nie
od po wie dzial no ści za wy ko na nie za da nia,
wdra ża nie no wych ma te ria łów po moc ni -
czych do kon tro li. Od 1.01.2010 r. PIP przy -
stę pu je np. do re ali za cji no wej stra te gii
dzia ła nia, któ rej za sad ni czym ce lem jest
zmniej sze nie w la tach 2010-2012 licz by wy -
pad ków przy pra cy i po pra wa pra wo rząd -
no ści w sto sun kach pra cy. Szcze gól na
wa ga bę dzie też przy wią zy wa na do spo so -
bu kształ ce nia pra cow ni ków in spek cji
i za pew nie nia im roz wo ju za wo do we go. Za -
sad ni czym bo wiem czyn ni kiem, wpły wa ją -
cym na po ten cjał ka żde go urzę du są je go
za so by ka dro we, na któ re skła da się ze spół
pra cow ni ków i pre zen to wa ne przez nich
war to ści, styl pra cy i kom pe ten cje.15

Wo bec po ja wia ją cych się za mia rów łą -
cze nia wie lu in spek cji spe cjal nych, do zo -
rów i nad zo rów w ce lu zmniej sze nia licz -
by organów ad mi ni stra cji pro wa dzą cych
czyn no ści kon tro l no -nad zor cze, na le ży
wy ra zić po gląd, że dzia ła nia w tym przed -
mio cie win ny być pro wa dzo ne w spo sób
bar dzo wy wa żo ny i ra cjo nal ny.

In spek cje spe cjal ne ma ją dłu gą hi sto rię.
Za czę ły się one po ja wiać w II po ło -
wie XIX w. wraz z roz wo jem prze my słu.
Zmie nia ją ce się na prze strze ni lat wa run -

ki ustro jo we, go spo dar cze, po stęp na uko -
wy i tech nicz ny sta wia ją przed tymi in spek -
cja mi ko niecz ność sta łej re or ga ni za cji
i do sto so wy wa nia się do za cho dzą cych
prze mian. Sta tus in spek cji spe cjal nych re -
gu lo wa ny jest ró żny mi ak ta mi praw ny mi.
Pod sta wo we zna cze nie ma ją jed nak ak ty
praw ne, któ re je usta na wia ją. 

Jak kol wiek w obo wią zu ją cej Kon sty tu -
cji RP z 2.04.1997 r. in spek cje spe cjal ne
nie są wy mie nio ne, to jed nak na pod sta -
wie tre ści ar ty ku łów 24, 66, 68 mo żna
przy jąć, że dzia łal ność nie któ rych z nich
ma rów nież po śred nio swo je umo co wa nie
w usta wie za sad ni czej, wska zu ją cej ko niecz -
ność ochro ny okre ślo nych war to ści bę dą -
cych przed mio tem kon tro li tych in spek cji
w ra mach sze ro kie go spec trum ich dzia -
ła nia. Nad zo rem i kon tro lą tych in spek cji
ob ję te są bo wiem nie tyl ko struk tu ry ad -
mi ni stra cji pu blicz nej, ale i pod mio ty
znaj du ją ce się po za tą ad mi ni stra cją, re ali -
zu ją ce za da nia bar dzo wa żne z punk tu wi -
dze nia in te re su pań stwa, spo łe czeń stwa
oraz jed nost ki. 

W na uce pra wa ad mi ni stra cyj ne go in -
spek cje spe cjal ne za li cza ne są do in spek -
cji re sor to wych bądź mię dzy re sor to wych,
w za le żno ści od za się gu ich dzia ła nia,
a z uwa gi na przed miot za in te re so wań
– do naj bar dziej cha rak te ry stycz nych ro -
dza jów kon tro li. Or ga ny in spek cji spe cjal -
nych ma ją mo żli wość roz le głe go wpły wu
na dzia łal ność jed no stek kon tro lo wa nych,
ze wzglę du na sze ro kie wy po sa że nie
w środ ki praw ne. Efek tyw ność ich kon tro -
li za pew nio na jest ta kże wy so ki mi kwa li -
fi ka cja mi osób za trud nio nych, o spe cja li -
stycz nym przy go to wa niu. In spek cjom tym
przy pi su je się okre ślo ne ce chy, któ re je
cha rak te ry zu ją, jak: jed no rod ność i w okre -
ślo nym stop niu od ręb ność or ga ni za cyj ną
oraz okre ślo ną od ręb ność w ra mach sys -
te mu kon tro li. Po za in spek cja mi spe cjal -
ny mi wy stę pu ją ta kże in ne in sty tu cje kon -
tro l ne bar dzo zbli żo ne do nich pod wzglę -
dem sta tu su praw ne go. Na le żą do nich spe -
cja li stycz ne do zo ry i nad zo ry, do zór tech -
nicz ny, do zór ją dro wy, nad zór bu dow la ny,
nad zór geo de zyj ny i kar to gra ficz ny, nad -
zór gór ni czy.16 Sta no wią one spe cy ficz ną
for mę kon tro li po łą czo ną z ele men ta mi
nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go, któ ra mi mo że
przy bie ra for mę spe cja li stycz nej kon tro li
tech nicz nej obej mu je czę sto kon tro lę ad -
mi ni stra cji. Ce chą nie któ rych z nich jest
istot ny wpływ na wa run ki pra cy. Ka ta log
in spek cji spe cjal nych, do zo rów i nad zo rów
nie jest za mknię ty. Zwięk sza ją ce się bo -
wiem za da nia pań stwa stwa rza ją po trze bę

nie tyl ko okre ślo nych mo dy fi ka cji już ist -
nie ją cych in spek cji spe cjal nych, do zo rów
i nad zo rów, ale i two rze nia no wych, któ rych
za kres dzia ła nia wa run ku je po stęp tech -
nicz ny, or ga ni za cyj ny, me dycz ny, jak i in -
ne oko licz no ści. 

Pod sta wy praw ne dzia łal no ści in spek cji
spe cjal nych z chwi lą wej ścia w ży cie Kon -
sty tu cji RP z 2.04.1997 r. opie ra ją swój za -
sad ni czy byt na usta wach, co uwzględ nia
w prak ty ce za sa dę kon sty tu cyj ną, że two -
rze nie or ga nów pań stwo wych po win no
mieć źró dło usta wo we. Nie któ re z nich ma -
ją ta kże swo je umo co wa nie w ak tach mię -
dzy na ro do wych. Na przy kład dla PIP okre -
ślo nym źró dłem pra wa jest rów nież po wo -
ły wa na Kon wen cja MOP Nr 81 do ty czą ca
in spek cji pra cy w prze my śle i han dlu, przy -
ję ta w Ge ne wie 11.07.1947 r. 

In spek cje spe cjal ne po sia da ją okre ślo -
ny za kres dzia ła nia i kom pe ten cje. Obo wią -
zu je też przed ni mi okre ślo ny tryb po stę -
po wa nia. Da je on pierw szeń stwo ure gu lo -
wa niom usta wo wym zwią za nym z ich dzia -
łal no ścią przed ogól ny mi prze pi sa mi po -

stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. W ra mach
sze ro ko okre ślo ne go za kre su dzia ła nia
wszyst kie in spek cje są po wo ły wa ne do wy -
ko ny wa nia za dań kon tro l nych w za kre sie
prze strze ga nia prze pi sów praw nych, usta -
lo nych stan dar dów, nor ma ty wów, do cho -
wa nia wa run ków tech nicz nych i tech no lo -
gicz nych pro duk cji, środ ków i ma te ria łów,
ate sta cji ma szyn i urzą dzeń i ich eks plo -
ata cji. Za kres ich za dań i dzia ła nia oraz
kom pe ten cji jest zró żni co wa ny i mo żna go
po dzie lić na dwie gru py, wy ró żnia jąc in -
spek cje o bar dziej lub mniej kom plek so wej
kon tro li spe cja li stycz nej ze zró żni co wa nym
krę giem pod mio tów, któ rych do ty czy dzia -
łal ność okre ślo nych in spek cji.17

Trwa ją ca po nad 19 lat trans for ma cja
w Pol sce zmie nia nie tyl ko ob szar dzia łal -
no ści kon tro l nej tych in spek cji, w któ rym
po ja wia ją się co raz to no we zja wi ska ale
i wy mu sza in ne niż do tąd for my dzia ła nia.
Nie ule ga wąt pli wo ści, że za kres dzia ła nia
nie któ rych in spek cji spe cjal nych, do zo rów
i nad zo rów jest nie kie dy zbli żo ny. Z te go
wzglę du uza sad nio ne za strze że nia bu dzi
ra cjo nal ność dzia łań usta wo daw cy w za kre -
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sie po wie rza nia ró żnym in spek cjom spe -
cjal nym roz strzy ga nia tych sa mych bądź
zbli żo nych spraw bez okre śle nia co naj -
mniej ro li wio dą cej jed nej z tych in spek -
cji. Po wo du je to bo wiem na kła da nie się
kom pe ten cji w za kre sie wy da wa nia de cy -

zji w po dob nych spra wach przez ró żne in -
spek cje spe cjal ne, np. or ga ny PIP czy PIS. 

Prze ka za nie Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy już bar dzo ob cią żo nej ró żny mi za da nia -
mi (któ re jej po wie rzo no na prze strze ni
lat 1981 – 2009), nie któ rych in nych za dań
in spek cji spe cjal nych mu sia ło by od po wia -
dać Kon wen cji MOP z 11.07.1947 r. do ty -
czą cej in spek cji pra cy w prze my śle i han -
dlu i mieć na uwa dze ra cjo nal ność te go
prze ka za nia z punk tu wi dze nia nie zbęd nej
ta kże w XXI w. spe cja li za cji we wszyst kich
dzie dzi nach dzia łal no ści zor ga ni zo wa nej
i mo żli wo ści re ali za cyj nych. Przy ta kim za -
ło że niu uza sad nio ne wy da je się je dy nie roz -
strzy gnię cie wła ści wo ści PIP i PIS w za kre -
sie kon tro li za gad nień do ty czą cych hi gie -
ny pra cy, przy czym ba za la bo ra to ryj na PIS
prze ma wia za po wie rze niem jej kon tro li
tych za gad nień. Mo żna dla przy kła du
kwe stio no wać mię dzy in ny mi rów no cze sne
ist nie nie po li cji i pro ku ra tu ry, sko ro oby -
dwie struk tu ry ma ją za za da nie ści ga nie
prze stępstw i dzia ła nie na rzecz za pew nie -
nia po rząd ku i bez pie czeń stwa, ale prze -
cież ró żne są kie run ki od dzia ły wa nia tych
struk tur dla osią gnię cia za ło żo ne go ce lu.
Tak sa mo ró żne są (bo nie mo że być ina -

czej i jest to uza sad nio ne) for my i me to -
dy dzia ła nia in spek cji spe cjal nych, do zo rów
i nad zo rów. 

Ce chą wspól ną zmian za cho dzą cych
w ra mach pro ce su uni fi ka cji kra jo wych ad -

mi ni stra cji pu blicz nych w Eu ro pie jest prio -
ry te to we trak to wa nie po pra wy ja ko ści
i efek tyw no ści ich funk cjo no wa nia. Jest to
mo żli we je dy nie przy za pew nie niu nie zbęd -
nej spe cja li za cji i ra cjo nal no ści roz wią zań
praw nych uwzględ nia ją cych tę prio ry te to -
wość. Pań stwo wa In spek cja Pra cy ja ko
struk tu ra or ga ni za cyj na wcho dzą ca w skład
ad mi ni stra cji pań stwo wej nie mo że być wy -
łą czo na z dzia łań w tym za kre sie.18
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Uza sad nio ne za strze że nia bu dzi ra cjo -
nal ność dzia łań usta wo daw cy w za kre -
sie po wie rza nia ró żnym in spek cjom
spe cjal nym roz strzy ga nia tych sa -
mych bądź zbli żo nych spraw bez okre -
śle nia co naj mniej ro li wio dą cej jed nej
z tych in spek cji.

Trud no by ło by w pol skich re aliach wy -
obra zić so bie zaj mo wa nie się przez
PIP wy łącz nie sta nem bhp, a prze strze -
ga nie pra wa pra cy pod da nie wy łącz nie
orzecz nic twu są dów pra cy.

Na le ży pod kre ślić, że stan pra wo rząd -
no ści w sto sun kach pra cy to nie tyl ko
za da nie dla PIP, ale rów nież dla wie lu
struk tur ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo -
rzą do wej, or ga ni za cji związ ko wych
pra cow ni ków oraz pra co daw ców.

Wo bec po ja wia ją cych się za mia rów łą -
cze nia wie lu in spek cji spe cjal nych, do -
zo rów i nad zo rów w ce lu zmniej sze nia
licz by ad mi ni stra cji pro wa dzą cych czyn -
no ści kon tro l no -nad zor cze, na le ży wy -
ra zić po gląd, że dzia ła nia w tym przed -
mio cie win ny być pro wa dzo ne w spo sób
bar dzo wy wa żo ny i ra cjo nal ny.

Odeszłaś…
Nie zapytałaś nas o zdanie.

Choć ciężko nam się będzie z tym pogodzić
Wierzymy, że wybrałaś właściwie.

Świat, w którym przyszło Ci teraz żyć,
Nie zna bólu, smutku i niemocy.

Zostajemy tu bez Ciebie,
Ale na zawsze z pamięcią o Tobie

I obrazem Twojego uśmiechu przed oczami.

Z ogrom nym ża lem że gna my na szą ko le żan kę Ba się Szulc dłu go -
let nią in spek tor pra cy, któ ra 24 li sto pa da 2009 r. w wie ku 42 lat ode -
szła od nas po cię żkiej cho ro bie.

Kierownictwo oraz współpracownicy z OIP we Wrocławiu
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– Me to da RE BA (ca ło ścio wa oce na po sta -
wy cia ła pod czas pra cy)

– Me to da RU LA (oce na ob cią że nia koń -
czyn gór nych pod czas pra cy)

– Me to da uję ta w nor mie PN -EN 1005-
-3: 2002 (uży cie si ły pod czas ob słu gi ma szy ny)

– Me to da uję ta w nor mie PN -EN 1005-
-4: 2005 (oce na ob cią że nia po zy cją przy pra cy)

– Me to da OCRA za war ta w nor mie PN -
-EN 1005-5: 2007 (oce na ob cią że nia pra cą po -
wta rzal ną).

By uświa do mić 
za gro że nia

W 2008 r. na te re nie okrę gu kra kow skie -
go prze pro wa dzo no 20 kon tro li obej mu ją cych
za gad nie nia er go no mii. Kon tro le te wy ka za -
ły przede wszyst kim, że oso by od po wie dzial -
ne tj. pra co daw cy oraz pra cow ni cy słu żby bhp,
nie tyl ko nie sto su ją wy mie nio nych me tod, ale
ich nie zna ją. Mo żna by ło za uwa żyć brak wra -
żli wo ści tych osób na bar dzo prze cież ne ga -
tyw ne skut ki omi ja nia za sad er go no mii. 

W ce lu uświa do mie nia pra co daw com ne -
ga tyw ne go wpły wu wa run ków ist nie ją cych
w za kła dzie pra cy na zdro wie pra cow ni ków,
in spek to rzy pra cy po dej mo wa li w trak cie kon -
tro li czyn no ści (czę sto cza so chłon ne) po le -
ga ją ce na ob ser wa cji spo so bu wy ko ny wa nia
pra cy, prze strzen nej kon struk cji sta no wi ska
pra cy, sto so wa nych ma szyn i na rzę dzi. 

Do ko na na przez in spek to ra oce na ry zy ka
czyn ni ków er go no micz nych me to dą RE BA
wy ka za ła ko niecz ność prze pro wa dze nia
na tych sta no wi skach zmian. Ana li za ze bra -

nych da nych wy ka za ła ob sza ry, naj bar dziej ry -
zy kow ne (m.in. zgię cie tu ło wia, po chy le nie
gło wy, szyi, uży wa na si ła). In spek tor pra cy
omó wił z pra co daw cą wnio ski wy ni ka ją ce
z do ko na nej ana li zy i kie run ki ko niecz nych
dzia łań ogra ni cza ją cych wy stę pu ją ce za gro -
że nia. Wska zał, że w ce lu wy eli mi no wa nia ko -
niecz no ści przyj mo wa nia wy mu szo nej po zy -
cji cia ła na le ży do ko nać zmian po ło że nia mon -
to wa nej lam py (np. przy kra wę dzi, wzdłuż sto -
łu), za sto so wa nia sie dzisk wzdłuż sto łu,
a przy roz wią za niu kom plek so wym (jed nak
kosz tow nym) za sto so wa nie prze no śni ka ta -

śmo we go i sta no wi ska sta cjo nar ne go przy od -
po wied nim po dzia le i zmia nie czyn no ści
zwią za nych z pro ce sem kom ple to wa nia i pa -
kow nia. Stwier dzo ny w tym przy pad ku przez
in spek to ra pra cy brak mo żli wo ści od po -
czyn ku pra cow ni ka w po zy cji sie dzą cej w po -
bli żu sta no wi ska pra cy in spek tor pra cy ure -
gu lo wał na ka zem. Jak rów nież zo bli go wał pra -
co daw cę do do ko na nia na wszyst kich sta no -
wi skach mon ta żu oce ny ry zy ka za wo do we go
wy ni ka ją ce go z czyn ni ków er go no micz nych.

Ko niecz ność zmian

Głów nym źró dłem za gro żeń by ło sie dzi -
sko, któ re nie speł nia ło za sad er go no mii
pod wzglę dem do sto so wa nia wy so ko ści pły -
ty sie dzi ska do wy so ko ści pod ko la no wej, a ta -
kże bra ku re gu la cji wy so ko ści sie dzi ska, pod -
par cia ple ców, pod par cia od cin ka lę dźwio we -
go, przed ra mion, zaś kon struk cja sto łu nie
po zwa la ła na swo bod ne uło że nie koń czyn dol -
nych i wy god ne uło że nie przed ra mion.

Do ko na na oce na ry zy ka za wo do we go 
wg me to dy OCRA wy ka za ła ko niecz ność
do ko na nia za mian. W cza sie kon tro li pra co daw -
ca do sto so wał sie dzi sko do wy ma gań er go no -
mii. Do sto so wa nie kon struk cji sto łu i płasz -
czy zny ro bo czej, a ta kże usta le nie po ło że nia
po jem ni ków z czę ścia mi do mon ta żu jak i sa -
mych czę ści in spek tor pra cy ure gu lo wał wy -
stą pie niem oraz udzie lił pra co daw cy po ra dy
wska zu jąc kie run ki zmian eli mi nu ją cych ucią -
żli wość i zwięk sza ją cych kom fort pra cy.

Szcze gól na ro la 
be ha pow ca

Me to dy oce ny ry zy ka za wo do we go dla
czyn ni ków er go no micz nych są sto sun ko wo
pro ste, jed nak ba da nie sta no wi ska pra cy

Za gro że nia zwią za ne z czyn ni ka mi er go -
no micz ny mi naj czę ściej wy stę pu ją w pro ce -
sach pro duk cyj nych: przy pro duk cji se ryj nej,
ma so wej, po to ko wej. Pra cow ni cy za trud nie -
ni przy li niach tech no lo gicz nych wy ko nu ją
w cią gu zmia ny ro bo czej pro ste, po wta rzal -
ne czyn no ści, przy na rzu co nym tem pie pra -
cy, ko niecz no ści przyj mo wa nia po zy cji od bie -
ga ją cej od na tu ral nej, wy ma ga ją ce wy ko rzy -
sty wa nia tyl ko nie któ rych par tii mię śni.
Pra ca wy ko ny wa na w ten spo sób, z po mi nię -
ciem za sad er go no mii, jest źró dłem cho rób
ukła du mię śnio wo-szkie le to we go. W Pol sce
za uwa żal ny jest wzrost licz by za cho ro wań
na te cho ro by za wo do we.

Usank cjo no wa na 
er go no mia

Wpro wa dzo ne w 1997 r. roz po rzą dze nie
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 26 wrze -
śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmia na mi oraz
z 2008 r. Nr 108, poz. 690) ure gu lo wa ło nie
tyl ko za gro że nia uwzględ nia ją ce współ cze sny
po ziom tech ni ki, ale po raz pierw szy wpro -
wa dzi ło do obo wią zu ją cych prze pi sów bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy po ję cie er go no mii
(§ 45 pkt 1 ww roz po rzą dze nia). Na pod sta -
wie § 39 wy mie nio ne go roz po rzą dze nia pra -
co daw ca zo stał rów nież zo bo wią za ny do do -
ko ny wa nia oce ny ry zy ka za wo do we go i po -
dej mo wa nia środ ków zmniej sza ją cych ry zy -
ko po przez „…za pew nie nie or ga ni za cji pra -
cy i sta no wisk w spo sób za bez pie cza ją cy
przed za gro że nia mi wy pad ko wy mi oraz od -
dzia ły wa niem czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia i ucią żli wo ści”. Prze pis ten w spo -
sób wy raź ny nie wska zy wał obo wiąz ku do ko -
ny wa nia oce ny ry zy ka za wo do we go od czyn -
ni ków er go no micz nych. Jed nak, wraz ze
wzro stem po zio mu na uki i tech ni ki, ule gał
po sze rze niu i uści śle niu.

Ak tu al na treść § 39 ust. 2 pkt 3 i 4 obo -
wią zu ją ca od 9.07.2008 r. mó wi o obo wiąz -

ku pra co daw cy li kwi do wa nia za gro żeń u źró -
deł ich po wsta wa nia oraz „do sto so wa nia wa -
run ków i pro ce sów pra cy do mo żli wo ści pra -
cow ni ka… z uwzględ nie niem zmniej sze nia
ucią żli wo ści pra cy, zwłasz cza pra cy mo no ton -
nej i pra cy w usta lo nym z gó ry tem pie…” 

Za gro że nia zwią za ne z er go no mią re gu lu -
ją po nad to (w nie wiel kim jed nak ob sza rze)
szcze gó ło we prze pi sy do ty czą ce m.in. dźwi -
ga nia ręcz ne go, prac szcze gól nie ucią żli wych
i szko dli wych dla zdro wia ko biet, prac wzbro -
nio nych mło do cia nym. Są to rów nież prze pi -
sy do ty czą ce sta no wisk wy po sa żo nych w mo -
ni to ry ekra no we, a ta kże prze pi sy od no szą -
ce się do wy ma gań mi ni mal nych dla ma szyn
(m.in. ele men ty ste row ni cze po win ny być wi -
docz ne, mo żli we do zi den ty fi ko wa nia i ozna -
ko wa ne, osło ny i urzą dze nia ochron ne nie po -
win ny ogra ni czać po la wi dze nia cy klu pra cy
ma szy ny). 

Nie tyl ko w prze pi sach

W ogrom nym ob sza rze za gad nie nia er go -
no mii oraz wy ni ka ją ce z nich za gro że nia dla
zdro wia pra cow ni ka i spo so by ich unik nię cia
nie są jed nak re gu lo wa ne prze pi sa mi, a uję -
te są i usys te ma ty zo wa ne ja ko za sa dy w sze -
ro kich zbio rach norm, a ta kże w licz nych pu -
bli ka cjach i opra co wa niach na uko wych. 

W ce lu wy eli mi no wa nia za gro żeń wy ni ka -
ją cych z nie prze strze ga nia za sad, in spek tor
pra cy sto su jąc od po wied ni ogól ny prze pis, do -
dat ko wo po szu ku je w do stęp nych opra co wa -
niach, nor mach, sta ty sty kach wy pad ków
przy pra cy, cho rób za wo do wych i in nych źró -
dłach, nie zbęd nych in for ma cji wspo ma ga ją -
cych udo ku men to wa nie po trze by sto so wa nia
się do da nej za sa dy bhp. Wa żny jest osią gnię -
ty sku tek w po sta ci po pra wy wa run ków pra -
cy dla pra cow ni ka, cho ciaż dro ga do te go nie
za wsze jest ła twa dla in spek to ra pra cy. 

Oce na ry zy ka za wo do we go w za kła dach
pra cy naj czę ściej do ko ny wa na jest wg nor -
my PN -N18002 Sys te my za rzą dza nia bez pie -
czeń stwem i hi gie ną pra cy. Ogól ne wy tycz -

ne do oce ny ry zy ka za wo do we go. Zgod nie
z tą nor mą oce nę prze pro wa dza ją ze spo ły,
w skład któ rych po win ny wejść oso by ro zu -
mie ją ce za sa dy oce ny ry zy ka, po sia da ją ce
wie dzę nie zbęd ną do iden ty fi ko wa nia za gro -
żeń, umie ją ce oce nić szko dli we na stęp stwa
wy stę pu ją cych za gro żeń. Ze spo ły te,
przy udzia le rów nież pra cow ni ka za trud nio -
ne go bez po śred nio na oce nia nym sta no wi -
sku, iden ty fi ku ją i eli mi nu ją lub ogra ni cza -
ją za gro że nia okre ślo ne prze pi sa mi, zwią za -
ne z wy stę po wa niem czyn ni ków che micz -
nych, fi zycz nych lub me cha nicz nych na sta -
no wi skach pra cy. Usta la jąc wła sne, wy ższe
kry te ria do pusz czal no ści ry zy ka za wo do -
we go nie kie dy ze spół eli mi nu je lub ogra ni -
cza za gro że nia wy ni ka ją ce z omi ja nia za sad. 

Me to dą w ry zy ko

W cza sie prze pro wa dza nych kon tro li, ba -
da jąc do ku men ta cję zwią za ną z oce ną ry zy -
ka za wo do we go, spo ty ka my przy pad ki ob ję -
cia oce ną rów nież ele men tów er go no mii. Ta
oce na do ko na na na pod sta wie opisanej nor -
my jest jed nak ma ło sku tecz na, gdyż nie obej -
mu je iden ty fi ka cji za gro żeń wy ni ka ją cych
z jed no cze sne go od dzia ły wa nia kil ku czyn ni -
ków er go no micz nych: m.in. tem pa i po wta -
rzal no ści pra cy, ko niecz no ści przyj mo wa nia
po zy cji od bie ga ją cej od na tu ral nej, wiel ko ści
uży wa nej si ły. Czyn ni ki te, w przy pad ku dłu -
ższe go okre su ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia
na pra cow ni ka są głów nym źró dłem cho rób
ukła du mię śnio wo -szkie le to we go i wy ma ga -
ją szcze gól ne go po dej ścia.

W licz nych opra co wa niach, pu bli ka cjach,
nor mach a ta kże w in ter ne cie do stęp nych
jest wie le spe cja li stycz nych me tod oce ny ry -
zy ka, uwzględ nia ją cych jed no cze sne od dzia -
ły wa nie kil ku czyn ni ków er go no micz nych, po -
zwa la ją cych na sto sun ko wo do kład ne, kom -
plek so we osza co wa nie ry zy ka. Są to m.in.:

– Me to da OWAS (oce na ob cią że nia sta -
tycz ne go – ana li za po ło że nia ró żnych czę ści
cia ła)

Sta ni sław Nie miec

Bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy

XXI wiek – cza sy er go no mii
Roz wój go spo dar czy ostat nie go 20-le cia, wej ście Pol ski do Unii Eu ro pej skiej a ta kże dy na -
micz ny po stęp na uko wo -tech nicz ny wpły nę ły na po sze rze nie wie dzy nie tyl ko o ko rzy ściach
wy ni ka ją cych z do sto so wa nia śro do wi ska pra cy, ma szyn i urzą dzeń do in dy wi du al nych cech
fi zycz nych i psy cho fi zycz nych pra cow ni ka, ale po zwo lił rów nież zi den ty fi ko wać za gro że nia
wy ni ka ją ce ze spo so bu wy ko ny wa nia pra cy i kon struk cji prze strzen nej sta no wi ska pra cy. Roz -
wi nę ła się i wni ka w pro ce sy pro duk cyj ne ze swo imi zdo by cza mi no wa na uka – er go no mia. 

Sta no wi sko pra cy pa ko wa cza lamp
Pra cow ni ce (na sta no wi sku za trud nio ne są tyl ko ko bie ty) wy ko nu ją w sys te mie akor do -

wym po wta rzal ne czyn no ści po le ga ją ce na kom ple to wa niu i pa ko wa niu lamp oświe tle nio wych.
Pra ca wy ko ny wa na jest przez ca łą zmia nę ro bo czą w po zy cji sto ją cej. W cza sie ośmiu go -
dzin ko rzy sta ją z 30-mi nu to wej prze rwy o usta lo nej przez pra co daw cę po rze oraz z kil ku
nie re gu lar nych przerw nie prze kra cza ją cych w su mie 20 min. W cza sie wy ko ny wa nia czyn -
no ści przyj mo wa ły po zy cje z tu ło wiem zgię tym do przo du po nad 20%, a na wet 45%, oraz z gło -
wą i szy ją po chy lo ną do przo du po nad 20%. Nie któ re czyn no ści po wta rza ne by ły 200 do 440
ra zy w cza sie zmia ny. Czas utrzy my wa nia ra mie nia po wy żej sta wu bar ko we go, przed ra mie -
nia nie pod par te go, oraz rę ki z nad garst kiem zgię tym lub skrę co nym wa hał się w cza sie zmia -
ny od 100 do 400 min. Pra cow ni ca mon to wa ła i dźwi ga ła w ce lu spa ko wa nia 110 szt. lamp
o wa dze 5,7 kg ka żda.

Sta no wi sko pra cy mon ta żu pusz ki bi me ta licz nej
W cza sie zmia ny ro bo czej pra cow ni ca w po zy cji sie dzą cej wy ko ny wa ła w sys te mie akor -

do wym ok. 270 pu szek. Prze rwa re gu la mi no wa trwa ła 0,5 godz. Prze rwy do dat ko we trwa -
ły ogó łem 10 min. Do ko na na fo to gra fia dnia pra cy wy ka za ła, że nie któ re czyn no ści wy ko -
ny wa ne rękami wy ma ga ły po nad 1 000 po wtó rzeń w cza sie zmia ny.
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pod tym wzglę dem po win no być wy ko na ne
przez pra cow ni ka zna ją ce go or ga ni za cję
i pro ce sy pra cy w za kła dzie. Ze bra nie da nych
opi su ją cych cykl pra cy oraz czyn no ści wy ko -
ny wa nych w cią gu jed nej zmia ny ro bo czej
na wy bra nym sta no wi sku pra cy w po łą cze niu
z fak tycz nym i prze wi dy wa nym okre sem za -
trud nie nia pra cow ni ka na da nym sta no wi sku
po zwa la na osza co wa nie ry zy ka na po zio mach:
ak cep to wal nym, wy ma ga ją cym zmian, wy ma -
ga ją cych zmian szyb ko jak to jest mo żli we,
i wy ma ga ją cych zmian na tych mia sto wych. Wy -
da je się, że oce ny ry zy ka za wo do we go w tym
ob sza rze po wi nien do ko ny wać ze spół
przy uwzględ nie niu szcze gól nej ro li pra cow -
ni ka re ali zu ją ce go za da nia słu żby bhp, któ ry
po wi nien znać pro ble ma ty kę za gro żeń zwią -
za nych z czyn ni ka mi er go no micz ny mi, w tym
wspomnianej me to dy oce ny ry zy ka, gdyż wy -
ni ka to z po zio mu wy ma ga nej wie dzy od oso -
by wy ko nu ją cej te czyn no ści oraz za kre su obo -
wiąz ków okre ślo nych w § 2 ust. 1 pkt 8 roz -
po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 2 wrze -
śnia 1997 r. w spra wie słu żby bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, ze
zmia na mi z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 oraz
wy ni ka ją ce z 2005 r. Nr 117, poz. 986). Ma -
te ria ły z prze pro wa dzo nej ob ser wa cji sta no -
wi ska i do ko na nej oce ny nie tyl ko po zwo li ły -
by in spek to ro wi pra cy ła twiej i bez stra ty cza -
su oce nić spo sób jej re ali za cji, ale rów nież do -
ko nać osza co wa nia ry zy ka po rów nu jąc wła sne

wy ryw ko we, krót kie ob ser wa cje z udo ku men -
to wa ny mi i przed ło żo ny mi przez pra co daw -
cę i na tej pod sta wie wy dać od po wied nie, sku -
tecz ne środ ki praw ne.

Er go no micz ny prio ry tet

Za gad nie nia er go no mii prio ry te to wo
trak to wa ne są w wy so ko roz wi nię tych kra -
jach Eu ro py. Nie tyl ko pra co daw cy or ga ni -
zu ją cy sta no wi ska pra cy w za kła dzie, ale
rów nież pro du cen ci współ cze snych ma -
szyn (w Pol sce od 1.05.2004 r.) zo bo wią za -
ni zo sta li do ich kon stru owa nia i bu do wy
z uwzględ nie niem wie dzy opar tej na er go -
no mii (co zo sta ło uję te w dy rek ty wie o wy -
ma ga niach za sad ni czych).

Zno we li zo wa ny § 39 ust. 2 pkt 3 i 4
przy uwzględ nie niu § 45 wy mie nio nych
na wstę pie prze pi sów ogól nych jest zna czą -
cym kro kiem w kie run ku ure gu lo wa nia
obo wiąz ków pra co daw cy w za kre sie prze -
strze ga nia za sad er go no mii przy sto so wa -
nych w za kła dzie pro ce sach tech no lo gicz -
nych oraz pod czas użyt ko wa nia nie tyl ko sta -
rych, ale rów nież no wych ma szyn. Po zwa -
la rów nież na sku tecz niej sze dzia ła nie in -
spek to ra pra cy. Jest to rów no cze śnie zna -
czą cy krok w kie run ku ogra ni cze nia licz by
cho rób ukła du mię śnio wo - szkie le to we go, tj.
cho rób za wo do wych cha rak te ry stycz nych
dla XXI wie ku.

Wie dzieć wię cej

Er go no mia, ze wzglę du na swo ją spe cy -
fi kę, wy ma ga jed nak do dat ko wo, sze ro -
kiej po pu la ry za cji wśród wszyst kich uczest -
ni ków pro ce su pra cy, od pra cow ni ka do pra -
co daw cy. Ko niecz ne wy da je się za an ga żo -
wa nie ró żnych form upo wszech nia nia in for -
ma cji jak: wy daw nic twa bra nżo we, bro -
szu ry te ma tycz ne, a przede wszyst kim
oma wia nie za gro żeń i spo so bów ich uni ka -
nia w cza sie szko leń wstęp nych i okre so -
wych pra cow ni ków. Świa do mość za gro żeń
oraz współ dzia ła nie pra co daw ców i pra cow -
ni ków w tym ob sza rze są nie zbęd ne dla
osią gnię cia ce lu, ja kim jest peł na spraw ność
fi zycz na ka żde go czło wie ka, bez ogra ni czeń
spo wo do wa nych wa run ka mi pra cy, a ta kże
wzrost wy daj no ści i ja ko ści pra cy. Zwięk -
sze nie licz by cho rób ukła du mię śnio wo -
-szkie le to we go jest rów nież sy gna łem dla
ka żde go in spek to ra pra cy do co raz głęb sze -
go zwra ca nia uwa gi na wy stę pu ją ce za gro -
że nia spo wo do wa ne nie prze strze ga niem za -
sad er go no mii.

Sta ni sław Nie miec
OIP Kra ków

Współ pra ca me ry to rycz na:
Ka ro li na Głów czyń ska-Wo el ke

De par ta ment Nad zo ru i Kon tro li, GIP

Psy cho log od po wia da

Ka żdy kie dyś za czy nał…
Nie daw no zda łem eg za min i uzy ska łem upraw nie nia in spek -

tor skie. Wła śnie roz po czą łem sa mo dziel ne kon tro le. Ka żda
z nich, to dla mnie spo re prze ży cie i stres. 

Jak so bie z nim ra dzić?

Nie po kój, na pię cie, stres to ty po we prze ży cia dla osób sta wia -
ją cych pierw sze sa mo dziel ne kro ki w no wej pra cy. Wy ma ga nia
i oce na prze ło żo nych, no we sy tu acje, w któ rych szyb ko na le ży
się od na leźć – to wszyst ko ro dzi nie pew ność i py ta nie: „czy so -
bie po ra dzę?”. Pierw sze oba wy w no wej pra cy zwy kle ma le ją z bie -
giem cza su, na wet je śli pra cow nik nie czy ni w tym ce lu żad nych
kon kret nych za bie gów. Mo żna jed nak sta rać się świa do mie re -
du ko wać po cząt ko wy lęk.

Bę dąc „świe żym” pra cow ni kiem pa mię taj, że przy cho dzisz
z okre ślo ną wie dzą, ale to nie ozna cza, że od ra zu mu sisz wszyst -
ko ide al nie wy ko ny wać. Ma jąc wąt pli wo ści – po pro stu py taj. Le -
piej się upew nić, niż póź niej tłu ma czyć z po peł nio nych błę dów.
Daj so bie pra wo do te go, aby cze goś nie wie dzieć. Pa mię taj, że
za da wa nie py tań nie jest ozna ką Two jej sła bo ści, wręcz prze ciw -
nie, świad czy o do cie kli wo ści i chę ci po głę bia nia wie dzy.

Sto jąc przed no wym za da niem, sta raj się ze brać jak naj wię cej
in for ma cji i pre cy zyj nie za pla nuj je go re ali za cję. Uło że nie pla nu
dzia ła nia i je go kon se kwent ne wy ko ny wa nie „krok po kro ku” da -
dzą Ci po czu cie kon tro li nad tym, co ro bisz. Świa do mość te go,
na ja kim eta pie je steś, co już zro bi łeś i co masz wy ko nać w na -

stęp nej ko lej no ści na pew no zmniej szą stres i spo wo du ją, że po -
czu jesz się pew niej. 

Pa mię taj, że ka żdy kie dyś za czy nał i pew nie nie od ra zu two -
rzył ar cy dzie ła. Prze cież ucze nie się jest pro ce sem cią głym i wła -
ści wie ni gdy nie mo żna po wie dzieć, że coś umie my w stu pro -
cen tach. W przy pad ku ewen tu al nych po ra żek, nie roz pa mię tuj
ich, ale wy cią gaj kon struk tyw ne wnio ski. I pa mię taj o swo ich po -
przed nich suk ce sach oraz trud no ściach, z któ ry mi świet nie so -
bie po ra dzi łeś. Roz mo wa kwa li fi ka cyj na? Eg za mi ny na apli ka cji?
To, na ja kim eta pie je steś, świad czy o Two ich umie jęt no ściach.
Ko rzy staj z te go ba ga żu do brych do świad czeń.

Myśl po zy tyw nie! Czę sto sa mi stre su je my się na wła sne ży -
cze nie, pie lę gnu jąc ne ga tyw ne wy obra że nia na swój te mat: „Nie
je stem wy star cza ją co do bry, w tym co ro bię”, „Zaw sze mu szę coś
ze psuć”, „Nie na da ję się do tej pra cy”. Przy kła dy mo żna mno -
żyć. Spo sób my śle nia od dzia łu je na nas, na na sze sa mo po czu cie
i na to, jak od bie ra my świat. Na sze my śli ma ją kon se kwen cje i si -
łę spraw czą. Im wię cej kie ru je my do sie bie po zy tyw nych stwier -
dzeń („Na pew no mi się uda”, „Mo ja pra ca jest war to ścio wa”),
tym bar dziej roz wi ja my na sze zdol no ści do lep sze go za rzą dza nia
stre sem i ra dze nia so bie z wy ma ga ją cy mi sy tu acja mi. 

Po pra cy sta raj się ak tyw nie spę dzać czas tak, aby od wró cić
my śli od spraw za wo do wych. Efek tyw ny wy po czy nek po zwo li na -
brać dy stan su do pro ble mów oraz spra wi, że do pra cy wró cisz
pe łen za pa łu i no wych po my słów.

Ka mi la Paw łow ska psy cho log, GIP

Py ta nia do psy cho lo ga pro si my prze sy łać na ad res: 
kpaw low ska@gip.pl

Ce lem ka żdej edy cji kon kur su jest uzy -
ska nie ory gi nal nych pro jek tów pla ka tów,
któ re we współ cze snej for mie bę dą pro mo -
wa ły pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa i ochro -

ny zdro wia czło wie ka w śro do wi sku pra cy.
Te go rocz na edy cja od by wa ła się pod pa tro -
na tem mi ni stra pra cy i po li ty ki spo łecz nej
oraz głów ne go in spek to ra pra cy. Ju ry

kon kur su, pod prze wod nic twem prof.
Wła dy sła wa Plu ty z Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Kra ko wie, na gro dzi ło trzy
pra ce i przy zna ło pięć wy ró żnień. Pierw -
szą na gro dę otrzy mał Max Skor wi der,
dru gą i trze cią Ma ciej Myt nik. 

Gra tu lu jąc ar ty stom, któ rzy wzię li
udział w kon kur sie, głów ny in spek tor pra -
cy po wie dział, że PIP bę dzie wspie rać tę
ini cja ty wę. – Wciąż zmie nia ją ce się tech -
no lo gie ma ją wpływ na bez pie czeń stwo pra -
cy. Naj le piej do strze ga ją to in spek to rzy pra -
cy. Oni mo gą in spi ro wać ar ty stów, któ rzy
ze chcą wziąć udział w ko lej nych kon kur -
sach – do dał szef in spek cji.

Im pre zą to wa rzy szą cą kon kur so wi
na pla kat dla pro fe sjo na li stów był, zor ga -
ni zo wa ny we wrze śniu br. wśród po -
nad 500 uczniów szkół pod sta wo wych, kon -
kurs pla stycz ny o tym sa mym ty tu le. Ju -
ry na gro dzi ło i wy ró żni ło pra ce dzie ci ze
szkół pod sta wo wych nr 150 i 341 w War -
sza wie oraz w Gi ży cach na Ma zow szu.

Kon kurs roz strzy gnię ty

Ry zy ko z pla ka tu
Głów ny in spek tor pra cy, Ta de usz Jan Za jąc, uczest ni czył w uro -
czy stym roz strzy gnię ciu te go rocz nej XVIII edy cji kon kur su
na pla kat po świę co ny pro ble ma ty ce bez pie czeń stwa i zdro wia
czło wie ka w śro do wi sku pra cy pn. „Ry zy ko”. W spo tka niu po -
łą czo nym z wy sta wą prac ar ty stów, któ re od by ło się w Cen tral -
nym In sty tu cie Ochro ny Pra cy – PIB w War sza wie 5 li sto pa da
br. wziął udział m.in. Mi chał Cha łoń ski – czło nek Ra dy Ochro -
ny Pra cy przy Sej mie RP. Go spo dy nią uro czy sto ści by ła prof.
dr hab. med. Da nu ta Ko ra dec ka – dy rek tor CIOP -PIB.

Roz mo wa 
z prof. dr hab. med. Da nu tą Ko ra dec ką, 

dy rek to rem Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny
Pra cy – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go

– Pa ni pro fe sor, po wie dzia ła Pa ni kie dyś, że im mniej -
szy pra co daw ca tym więk sze praw do po do bień stwo, że nie
prze pro wa dzi on oce ny ry zy ka za wo do we go w swo jej fir -
mie. Czy do tych pra co daw ców wła śnie, jak i pra cow ni ków,
po win ny tra fić te, ja kże wy mow ne w swo im prze ka zie, pla -
ka ty do ty czą ce ry zy kow nych za cho wań w miej scu pra cy?

– To jest zna ko mi ta myśl, gdyż naj czę ściej te wła śnie oso by
nie ma ją od po wied nie go przy go to wa nia za wo do we go. Pra co daw -
cy czę sto nie ma ją na wy ku bez piecz ne go my śle nia. Ta ka ilu stra -
cja, w for mie pla ka tu znaj du ją ce go się w fir mie, by ła by naj krót -
szą dro gą do tar cia z ty mi nie zwy kle wa żny mi in for ma cja mi.

– Za pro sze nie dzie ci do udzia łu w tym ar ty stycz nym
przed się wzię ciu słu żą cym bu dze niu i utrwa la niu idei
bez pie czeń stwa jest chy ba jak naj bar dziej za mie rzo nym
dzia ła niem?

– Tak, dla te go ogrom nie cie szy nas tak du że za in te re so wa nie
szkół. Co ro ku ma my grup kę mło dzie ży wy ło nio nej z du żej licz -

by, pra wie 500 szkół. Dla tych dzie ci jest to czę sto pierw sza na -
gro da, któ ra, jak my ślę, za chę ci je do dal sze go uczest nic twa. To
dla nas bar dzo cen ne, gdyż wy obraź nia dziec ka jest nie skrę po -
wa na pro ble ma mi, któ re dźwi ga do ro sły czło wiek. Jest nie sły cha -
nie świe ża i zu peł nie nie ocze ki wa nie przed sta wia pro ble my, któ -
re dla nas do ro słych wy da ją się oczy wi ste. 

– Po przed nie edy cje kon kur su zbie ga ły się z eu ro pej -
ski mi kam pa nia mi in for ma cyj ny mi. Czy tak by ło i w tym
ro ku?

– Tak, Eu ro pej ska Agen cja Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra -
cy w Bil bao ogło si ła rok 2009 ro kiem ogra ni cze nia ry zy ka. My -
ślę, że jest to pro ble ma ty ka po nad cza so wa, bo w tym ry zy ku mie -
ści się wszyst ko, i za gro że nie me cha nicz ne, i ha łas, che mia i bio -
lo gia, stres...

– Te pięk ne pra ce oczy wi ście nie zo sta ną za mknię te
w szu fla dzie. Gdzie bę dzie mo żna je oglą dać?

– W tej chwi li ma my 100 pla ka tów, któ re mo żna ku pić
za sym bo licz ną zło tów kę. Mo żna je zo ba czyć w in ter ne cie. Pla -
ka ty bę dą eks po no wa ne na spe cjal nie zor ga ni zo wa nej ob jaz do -
wej wy sta wie w ró żnych mia stach Pol ski, ta kże w Par la men cie
Eu ro pej skim. W przy szłym ro ku bę dzie je mo żna obej rzeć
na Trak cie Kró lew skim w War sza wie. 

Roz mo wa z Ma xem Skor wi de rem 
– zdo byw cą pierw szej na gro dy 

wśród pro fe sjo na li stów za pla kat pod hasłem
„Ry zy ko – ostat ni szcze bel ka rie ry”

– Czy te mat do ty czą cy ry zy ka w śro do wi sku pra cy był du żym wy zwa niem dla
lau re ata pierw sze go miej sca?

– Pla kat rzą dzi się swo imi pra wa mi. Trze ba wię cej odej mo wać niż do da wać i wła śnie
me to dą re duk cji mo żna dojść do ja kie goś skró tu my ślo we go i to, w pew nym sen sie, za -
wsze jest trud ne.

– Nie zwy kły był po mysł na prze kaz w Pa na pra cy. Pro szę o nim opo wie dzieć.
– To, co wi dać na pla ka cie, to efekt wie lu, dłu gich prze my śleń i ana li zy pro ble mu. Istot -

ne by ło zna le zie nie jak naj bar dziej uni wer sal ne go ję zy ka do przed sta wie nia da ne go 
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w za kre sie ko mu ni ka cji przy po mo cy stro ny
SLIC -KSS i są w sta łym kon tak cie ze swo imi
od po wied ni ka mi w in nych kra jach eu ro pej -
skich. Ję zy kiem ro bo czym jest an giel ski, co
umo żli wia jed no znacz ne ko mu ni ko wa nie
się z wszyst ki mi człon ka mi. 

Je śli chcą Pań stwo za dać py ta nie jed ne -
mu lub kil ku in spek cjom pra cy lub są dzą Pań -
stwo, że ko le dzy w in nym kraju człon kow skim
bę dą mo gli Pań stwu po móc w roz wią za niu
pro ble mu, na ro do wy ko or dy na tor mo że słu -
żyć Pań stwu po mo cą. 

In spek tor ➔ py ta nie ➔ na ro do wy ko or -
dy na tor ➔ SLIC KSS ➔ in ni ko or dy na to rzy
➔eks per ci ➔ od po wie dzi ➔ in ni ko or dy na -
to rzy ➔ SLIC KSS ➔ na ro do wy ko or dy na -
tor ➔ in spek tor 

Je śli chcą Pań stwo po dzie lić się z in spek -
to ra mi w in nych kra jach wa żny mi in for ma -
cja mi, mo gą Pań stwo użyć te go sa me go ka -
na łu. Na przy kład, w Pań stwa kra ju zo stał zi -
den ty fi ko wa ny po wa żny pro blem za gra ża ją -
cy zdro wiu i bez pie czeń stwu pra cow ni ków,
zwią za ny z pew nym pro duk tem, urzą dze niem
lub tech no lo gią, i mo żna się spo dzie wać, iż
wy stą pi on rów nież w in nych kra jach. 

In spek tor ➔ in for ma cja ➔ na ro do wy
ko or dy na tor ➔ SLIC KSS ➔ in ni ko or dy na -
to rzy ➔ in ni in spek to rzy 

Ty mi prze pły wa mi in for ma cji rzą dzą pro -
ce du ry, któ re zo sta ły sta ran nie opra co wa ne,
by za gwa ran to wać wia ry god ność, szyb kość
i mo żli wość śle dze nia ca łe go po stę po wa nia.

Ja kie py ta nia? 
Ja kie in for ma cje? 

Przede wszyst kim, nie ma żad nych ogra -
ni czeń, o ile te ma ty do ty czą zdro wia i bez -
pie czeń stwa pra cow ni ków, a od po wiedź
na za da wa ne py ta nie jest ko niecz na dla roz -
wią za nia da ne go pro ble mu in spek cyj ne go.
Ra dzi my jed nak naj pierw za po znać się ze
stro na mi in ter ne to wy mi państw człon kow -
skich. Wie le z nich ofe ru je bo ga ty za sób in -
for ma cji (po an giel sku) i od po wie dzi na naj -
czę ściej za da wa ne py ta nia. Na ro do wy ko or -
dy na tor mo że Pań stwu po móc wy brać i, je -
śli bę dzie to ko niecz ne, prze for mu ło wać istot -
ne py ta nia lub in for ma cje do opu bli ko wa nia
na stro nie SLIC -KSS (za le żnie od swo je go do -
świad cze nia). Pro szę się z nim kon sul to wać.

Za gad nie nie po ru szo ne od ra zu w ję zy ku an -
giel skim opra co wa ne bę dzie szyb ciej. 

Przykłady pytań 

A. Py ta nie jed ne go pań stwa człon kow -
skie go do in ne go pań stwa człon kow skie -
go (za wie ra in for ma cje iden ty fi ku ją ce):
Usu wa nie azbe stu 

W kra ju A dwóch in spek to rów za uwa ży ło
pra cow ni ków usu wa ją cych azbest. Spo śród
pię ciu pra cow ni ków dwóch po cho dzi ło z kra -
ju B, a 3 z kra ju C. Po wie dzie li oni, że są za -
trud nie ni przez przed się bior stwo ma ją ce sie -
dzi bę w kra ju B. Przed się bior stwo to nie jest
zna ne wła dzom w pań stwie A.

Pra cow ni cy z kra ju B wy ka za li, że prze -
szli ba da nia me dycz ne wy ma ga ne pra wem
obo wią zu ją cym w kra ju A. Trzech pra cow ni -
ków z kra ju C twier dzi ło, iż re gu lar nie prze -
cho dzi li ba da nia me dycz ne. Nie by li jed nak
w sta nie przed sta wić żad nych do ku men -
tów, któ re by to po twier dza ły. 

Pro szę spraw dzić, czy: 1) przed się bior -
stwo to zo sta ło za re je stro wa ne w kra ju B ja -
ko zaj mu ją ce się usu wa niem azbe stu, 2) pra -
cow ni cy z kra ju C są rze czy wi ście za trud nie -
ni przez to przed się bior stwo, i 3) prze szli oni
ba da nia me dycz ne. Pra cow ni cy ci to: Na zwi -
sko 1, Na zwi sko 2, Na zwi sko 3 

B. Ry zy ko prze no sze nia wi ru sa dro -
gą po wietrz ną

Pań stwo człon kow skie nie zna la zło wy star -
cza ją cych in for ma cji na te mat ry zy ka prze -
no sze nia wi ru sa dro gą po wietrz ną pod czas
sto so wa nia cen tral nych jed no stek kli ma ty za -
cji, któ re roz pro wa dza ją po wie trze w bu dyn -
ku oraz chło dzą i ogrze wa ją po wie trze (nie
są to zwy kłe sys te my wen ty la cyj ne), i pro si
o po moc in ne pań stwa człon kow skie.

C. Ostrze że nie (in for ma cje iden ty fi ku ją -
ce): Wy pa dek śmier tel ny spo wo do wa ny
za wa le niem się plat for my za in sta lo wa nej
we wnątrz sa mo cho du cię ża ro we go.

Za kład prze my sło wy z kra ju A zmo dy fi ko -
wał ostat nio co naj mniej 30 sa mo cho dów cię -
ża ro wych w ce lu zwięk sze nia ich zdol no ści
do prze wo zu ma łe go by dła. Kil ka z nich zo -
sta ło sprze da nych w ró żnych pań stwach
człon kow skich UE.

W jed nym z sa mo cho dów cię ża ro wych zda -
rzył się śmier tel ny wy pa dek. Wy peł nio na by -

dłem gór na plat for ma spa dła na pra cow ni ka,
któ ry opró żniał w tym cza sie dol ną plat for -
mę. Mo dy fi ka cje sa mo cho dów cię ża ro wych
po le ga ły na za in sta lo wa niu w nich plat for my
po ru sza nej przez tło ki hy drau licz ne. Te mo -
dy fi ka cje nie speł nia ją za sad ni czych wy mo -
gów bez pie czeń stwa dy rek ty wy w spra wie
ma szyn. Sta no wi to bez po śred nie za gro -
że nie, któ re mo że po wo do wać ko lej ne
wy pad ki śmier tel ne.

Obec nie te sa mo cho dy cię ża ro we są
praw do po dob nie w uży ciu w ca łej Eu ro pie.
Li sta zna nych na byw ców znaj du je się w za -
łącz ni ku. Więk szość z nich spe cja li zu je się
w han dlu de ta licz nym sa mo cho da mi cię ża ro -
wy mi. Za kła da my, że te sa mo cho dy cię ża ro -
we są uży wa ne przez ich klien tów. Od na le -
zie nie wszyst kich użyt kow ni ków i po in for mo -
wa nie ich o ry zy ku ob ra żeń jest spra wą naj -
wy ższej wa gi.

D. Py ta nie do wszyst kich państw
człon kow skich: Kla sy fi ka cja za gro żeń
przed się biorstw 

Pra wo kla sy fi ku je przed się bior stwa w kra -
ju X za le żnie od ich głów nej dzia łal no ści w ró -
żne ka te go rie za gro żeń (ka te go rie I, II i III).
Na tej ka te go ry za cji opar te są pla ny kon tro -
li bez pie czeń stwa. Jed no cze śnie kla sy fi ku je
się pra cow ni ków da ne go przed się bior stwa dla
ce lów me dy cy ny pra cy i kla sy fi ka cja ta ró żni
się od kla sy fi ka cji przed się bior stwa; za wie -
ra bo wiem 4 ka te go rie (A, B, C, D). Mo że to
po wo do wać sy tu acje, w któ rych pra co daw ca
i pra cow nik na le żą do ró żnych ka te go rii. Sys -
tem po dwój nej kla sy fi ka cji ozna cza po dwój -
ne (ró żne) trak to wa nie. Dla te go też prze pi -
sy pra wa po win ny zo stać zmie nio ne i ujed -
no li co ne. 

Pro szę od po wie dzieć na na stę pu ją ce py -
ta nia (dla swo je go kra ju):

– Czy kla sy fi ka cja przed się biorstw we dług
ich ka te go rii za gro żeń lub ry zyk jest bra na
pod uwa gę lub sto so wa na do pla no wa nia kon -
tro li?

– Kto spo rzą dza tę kla sy fi ka cję? 
– Ja ka jest pod sta wa praw na (usta wa, roz -

po rzą dze nie czy za le ce nie)?
– Ja kie pod sta wo we kry te ria są sto so wa -

ne do kla sy fi ka cji przed się bior stwa we dług
za gro żeń i ry zyk?

– Ja kie ist nie ją me to do lo gie i wy tycz ne dla
pro ce su kla sy fi ka cji? 
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Po dość dłu gim ocze ki wa niu,
z pra wie rocz nym opóź nie niem,
Se kre ta riat Ko mi te tu Wy ższych In -
spek to rów Pra cy za koń czył pra ce
nad fol de rem in for ma cyj nym 
dot. eu ro pej skiej sie ci wy mia ny in -
for ma cji CIR CA -KSS. Za chę ca my
do za po zna nia się z je go tre ścią.
Ewen tu al ne py ta nia do ty czą ce
spo so bu funk cjo no wa nia sys te mu
pro si my kie ro wać pod ad res ema il:

kss.co or di na tor@gip.pl.

Agniesz ka Kró lik
Sła wo mir Szem pliń ski

Na eu ro pej skim ryn ku pra cy do ko nu je się
ogrom ny po stęp. Har mo ni za cja pra wo daw stwa
po łą czo na ze swo bod nym prze pły wem pra cow -
ni ków two rzy no we wy zwa nia dla wszyst kich
człon ków in spek cji pra cy. Wy mia na in for -
ma cji mię dzy ni mi jest uży tecz na i po trzeb na. 

Cza sa mi na le ży za dać kon kret ne py -
ta nie ko le gom z in ne go pań stwa człon -
kow skie go. 

Roz wią za nie pro ble mu wy stę pu ją ce go
w jed nym kra ju mo że być już zna ne w in nym.
Bę dąc te go świa do mym, mo że my unik nąć po -
now ne go „od kry wa nia Ame ry ki”. Roz wią za -
nia z in ne go pań stwa człon kow skie go mo gą
zo stać za sto so wa ne, za adap to wa ne lub cho ciaż
sta no wić pod sta wę in te re su ją cej ana li zy. 

W in nych przy pad kach in spek cja jed ne go
pań stwa człon kow skie go mo że być w po sia -
da niu in for ma cji, któ re mo gą mieć wpływ
na zdro wie i bez pie czeń stwo pra cow ni ków
w in nym pań stwie człon kow skim. Wa żne jest
wów czas szyb kie i jed no cze śnie kon tro lo wa -
ne roz po wszech nie nie tych in for ma cji. 

Cza sem in for ma cje te mu szą być
„iden ty fi ku ją ce”, tzn. za wie rać na zwi sko
oso by, na zwę pro duk tu, sprzę tu lub
przed się bior stwa. 

Ko mi tet Star szych In spek to rów Pra cy, po -
szu ku jąc sku tecz nej od po wie dzi na te wy zwa -
nia, stwo rzył we wnątrz eu ro pej ski sys tem ko -
mu ni ka cji umo żli wia ją cy wy mia nę in for ma -
cji, do świad czeń i roz wią zań. Sys tem ten, zna -
ny ja ko SLIC -KSS (Ko mi tet Wy ższych In spek -
to rów Pra cy – Know led ge Sha ring Si te), opar -
ty jest na eu ro pej skim na rzę dziu ko mu ni ka -
cji in tra ne to wej CIR CA. Udo wod nił on swo -
ją nie za wod ność i bez pie czeń stwo. 

Od grud nia 2008 r. SLIC umo żli wia wy mia -
nę „in for ma cji iden ty fi ku ją cych”, pod wa run -
kiem że są one nie zbęd ne i że zo sta ły zwe -
ry fi ko wa ne przez na le żą cy do SLIC -u kraj od -
po wie dzial ny za ko or dy na cję stro ny (obec nie
Bel gia). 

W prak ty ce

Ka żdy kraj ma ko or dy na to ra głów ne go i je -
go za stęp cę. Są oni spe cjal nie prze szko le ni

Sieć wymiany informacji,
doświadczeń oraz rozwiązań
konkretnych problemów 
i kwestii związanych 
z inspekcją pracy w Europie

Roz mo wa z na uczy ciel ką pla sty ki ze szko ły w Gi ży cach,
Mał go rza tą Orze szak oraz lau re at ką kon kur su pla stycz ne go

dla dzie ci, Ewe li ną Fur ma nek

– O czym chcia łaś opo wie dzieć w swo jej pra cy?
– O tym, że dzie ci ry zy ku ją ży cie, gdy w cza sie bu rzy, sztor mu prze by wa ją w wo -

dzie. Nie po win ny wte dy np. wy pły wać łód ką, bo mo gą się uto pić. Mój ko le ga na to -
miast chciał ostrzec dzie ci przed pi ciem al ko ho lu i pa le niem. To szko dzi i za gra ża
zdro wiu, a na wet ży ciu.

– Jest Pa ni dum na z osiągnięć swo ich uczniów?
– Przede wszyst kim bar dzo się cie szę. To dla nich wiel ki suk ces. Na sze dzie ci uczą

się w ma łej, wiej skiej szko le, li czą cej za le d wie 70 uczniów. Trud niej im się prze bić w ta -
kich kon kur sach niż dzie ciom ze sto li cy.

– Trud no by ło na kło nić dzie ci, że by wzię ły udział w kon kur sie?
– Nie, bar dzo chęt nie do nie go przy stą pi ły. Na przy kład z klas I -III wszy scy przy go -

to wa li pra ce pla stycz ne na te mat ry zy ka. Więk szość przed sta wia ła ja kieś za gro że nia
zwią za ne z dro gą do szko ły, na pla cu za baw czy na za ję ciach wy cho wa nia fi zycz ne go.

– Czy od naj młod szych lat na le ży roz bu dzać za in te re so wa nia dzie ci, zwra -
ca jąc rów no cze śnie uwa gę na ró żne go ro dza ju za gro że nia?

– Tak, gdyż to na uczy pra wi dło wych na wy ków, któ re za pro cen tu ją w przy szło ści. A te
pra ce są do wo dem, że dzie ci wi dzą ry zy ko zwią za ne np. z za ba wą w po bli żu jezd ni, przej -
ścia dla pie szych. Wie le prac do ty czy za gro że nia po ża rem czy po ra że nia prą dem. A sam
kon kurs jest do sko na łym po my słem ta kże dla te go, że w przy go to wa nie prac, oprócz
dzie ci, an ga żu ją się rów nież do ro śli. 

– Jak dzie ci ode bra ły wia do mość o zwy cię stwie w kon kur sie?
– Bar dzo się ucie szy ły, by ły po pro stu szczę śli we. 

Be ata Pie trusz ka

te ma tu. Trze ba wy my ślić coś, co bę dzie naj bar dziej no śne i wi zu al nie dzia ła ją ce na od -
bior cę. To, wy da je mi się, jest głów ną do me ną pla ka tu spo łecz ne go. Zo bra zo wa łem prze -
sła nie, że nie war to ry zy ko wać. Dra bi na, a w niej zła ma ny naj wy ższy szcze bel, ostat ni
szcze bel ka rie ry. To ma skło nić do re flek sji, do za trzy ma nia się na chwi lę w pra cy. Bo
w po śpie chu i po go ni po dej mu je my ry zy kow ne, czę sto bez sen sow ne ru chy skut ku ją -
ce wy pad ka mi.

– Czy uwa ża Pan, że prze kaz za war ty w pla ka tach mo że mieć wpływ
na zmniej sze nie licz by wy pad ków przy pra cy?

– Oczy wi ście! Je śli re kla ma mo że za chę cić do ku po wa nia cze goś, to tym bar dziej pla -
kat o spo łecz nym prze ka zie mo że spo wo do wać, że cze goś nie bę dzie my ro bić. Ta ka jest
je go ro la.

– A czy Pan, w swo jej pra cy, ma do czy nie nia z ry zy kiem?
– Pra cu ję dla Aka de mii Sztuk Pięk nych w Po zna niu. Cha rak ter pra cy po wo du je, że

ry zy ko to wa rzy szy mi prak tycz nie co dzien nie, gdyż ka żde go dnia sty kam się np. z che -
mią. Uwa żam jed nak, że bez pie czeń stwo pra cy nie ko niecz nie jest kwe stią wy bo ru za -
wo du czy ro dza ju pra cy, lecz wią że się z tym, że czę sto pra co daw cy nie po tra fią za dbać
o miej sce pra cy.
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War to też chy ba po świę cić kil ka zdań po -
dej ściu HSA do kon tro li bu dów. Przede
wszyst kim, w ka żdym ze spo le te re no wym
jest dwóch, trzech in spek to rów, któ rzy zaj -
mu ją się wy łącz nie (lub nie mal wy łącz nie)
ich kon tro la mi. Po zo sta li in spek to rzy, co
do za sa dy, bu dów nie kon tro lu ją, z wy jąt -
kiem dwóch ty go dni w ro ku, kie dy pro wa -
dzo ny jest tzw. Con struc tion Blitz – czy li
zma so wa na kon tro la bu dów, w któ rej uczest -
ni czą wszy scy in spek to rzy. Ka żda z ta kich
ak cji ma swój te mat prze wod ni, z re gu ły
zwią za ny z wej ściem w ży cie ja kichś no wych
prze pi sów lub wa żnym za gad nie niem
z punk tu ochro ny zdro wia (by ły już ty go dnie
po świę co ne mię dzy in ny mi pra cy na wy so -
ko ści, ogra ni cze niu za gro żeń zwią za nych
z ręcz nym dźwi ga niem przy ukła da niu kra -
wę żni ków, ochro nie przed ha ła sem, za po bie -
ga niu scho rze niom skó ry spo wo do wa nym
pra cą z mo krą za pra wą ce men to wą, wpro -
wa dze niu w ży cie prze pi su do ty czą ce go wy -
po sa ża nia po jaz dów w do dat ko we urzą dze -
nia wspo ma ga ją ce kie row cę w cza sie co fa -
nia). Oprócz te ma tu prze wod nie go spraw -
dza ne są oczy wi ście in ne, pod sta wo we
z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa pra cy
na bu do wie za gad nie nia, ta kie jak pra ce
na wy so ko ści, w wy ko pach, po sia da nie
przez pra cow ni ków Sa fe Pass i/lub do dat -
ko wych upraw nień. Co cie ka we, ja ko je den
z wa żniej szych i jed no cze śnie naj ła twiej -
szych do oce ny wskaź ni ków po dej ścia pra -
co daw cy do za gad nień bez pie czeń stwa pra -
cy trak to wa ny jest po rzą dek na bu do -
wie. I mu szę przy znać, że ta kie po dej ście
czę sto się spraw dza ło. Je śli ma te ria ły bu dow -
la ne skła do wa ne by ły w nie ła dzie, przej ścia
by ły po za sta wia ne, od pa dy nie uprząt nię te,
to naj czę ściej i wy wią zy wa nie się z obo wiąz -
ków pra co daw cy po zo sta wia ło wie le do ży -
cze nia.

Z na ci skiem na…

Po dob nie jak i w in nych sek to rach, kon -
tro le bu dów zo rien to wa ne są na oce nę sys -
te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem. Nie pra -
wi dło wo ści zi den ty fi ko wa ne w trak cie wi zy -
ta cji miejsc pra cy  są wstę pem do do ko na -
nia oce ny te go sys te mu. Dro gą roz mów
z przed sta wi cie la mi pra co daw cy i pra cow ni -
ków, a ta kże ana li zy znaj du ją cej się na bu do -
wie do ku men ta cji (głów nie Sa fe ty and He alth

Plan i Sa fe ty Sta te ment), in spek tor pra cy
usta la, czy obo wiąz ki w za kre sie bhp zo sta -
ły roz dy spo no wa ne, czy po szcze gól ne oso by
są ich świa do me, czy funk cjo nu je sys tem bie -
żą cej kon tro li i usu wa nia zi den ty fi ko wa -
nych nie pra wi dło wo ści, czy funk cjo nu je sys -
tem kon sul ta cji z pra cow ni ka mi lub ich
przed sta wi cie la mi. Opi nia in spek to ra, że
sys tem ta ki nie funk cjo nu je lub funk cjo nu -
je nie wła ści wie sta no wi pod sta wę skie ro wa -
nia na ka zu udo sko na le nia te goż sys te mu. 

Nie ucią żli wa 
do ku men ta cja

War to mo że jesz cze wspo mnieć, że ilość
do ku men tów ana li zo wa nych przez in spek to -
ra w cza sie kon tro li jest sto sun ko wo nie wiel -
ka i z mo cy pra wa wszyst kie te do ku men ty
(lub ich ko pie) po win ny być dla in spek to ra
na bie żą co do stęp ne w trak cie kon tro li.
Z re gu ły nie by ło z tym pro ble mu, a na wet
je śli cze goś bra ko wa ło na miej scu, po -
wszech ną prak ty ka by ło do sy ła nie ich ko pii
fa xem lub pocz tą elek tro nicz ną (a nie kie dy
i zwy kłą). Za kres ana li zo wa nej do ku men ta -
cji obej mu je oprócz pla nu BIOZ, Re gu la mi -
nów bez pie czeń stwa, kart Sa fe Pass i CSCS
rów nież do ku men ty po twier dza ją ce od by cie
in struk ta ży w za kre sie bhp, re je stry wy pad -
ków przy pra cy (ta ki re jestr pro wa dzo ny jest
od ręb nie dla ka żdej bu do wy i obej mu je
wszyst kie wy pad ki, w tym pod wy ko naw ców
i osób po stron nych), do ku men ty po twier dza -
ją ce prze pro wa dze nie obo wiąz ko wych ba dań
i prze glą dów ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych
(przede wszyst kim dźwi gni co wych), ra por -
ty z co ty go dnio wych kon tro li sta nu rusz to -
wań i in nych urzą dzeń do pra cy na wy so ko -
ści. Przy czym za kres spraw dza nej do ku men -
ta cji z re gu ły za le ży od usta leń kon tro li
i ewen tu al nej po trze by po głę bio nej ana li zy.
Je śli w oce nie in spek to ra pra cy stan bhp
na bu do wie był do bry, nie by ło po trze by mar -
no wa nia cza su na pa pier ki. Co in ne go, je śli
tra fia ły się pro ble my. Wte dy do stęp ność
i ja kość po szcze gól nych do ku men tów na bie -
ra ła o wie le więk sze go zna cze nia.

OC i cię żar do wo du

Nie spo sób na ła mach mie sięcz ni ka omó -
wić wszyst kie do świad cze nia wy ni ka ją ce
z po nad dwu let nie go po by tu w Ir lan dii. Nie

wspo mnia łem o ro li słu żb BHP, or ga ni za cji
związ ko wych i pra co daw ców, firm ubez pie -
cze nio wych. I tu taj da ło by się wska zać za rów -
no pew ne po do bień stwa, jak i ró żni ce. Mo -
że tyl ko ja ko cie ka wost kę po dam, że, aby pra -
cow nik po szko do wa ny w wy pad ku przy pra -
cy uzy skał od szko do wa nie, mu si wy ka zać, że
to pra co daw ca, po przez swo je za nie dba nie
i/lub nie wy wią za nie się z obo wiąz ku przy czy -
nił się do za ist nie nia wy pad ku. Z ko lei po -
twier dze nie za war cia ubez pie cze nia od od -
po wie dzial no ści cy wil nej by ło jed nym z czę -
ściej pre zen to wa nych przez wy ko naw cę do -
ku men tów (zwłasz cza na ma łych bu do wach),
po mi mo że ja ko in spek to ra HSA w ogó le
mnie to nie in te re so wa ło.

Wy ższe niż w Pol sce

I już zu peł nie na ko niec chciał bym się po -
dzie lić jesz cze jed ną oso bi stą i nie po par tą
da ny mi sta ty stycz ny mi re flek sją. Nie mo gę
po zbyć się wra że nia, że w Ir lan dii tam tej szy
urząd nad zo ru ma fak tycz ny wpływ na po ziom
bez pie czeń stwa pra cy na bu do wach. Są dzę
też, że ogól ny po ziom i kul tu ra bez pie czeń -
stwa na bu do wach są znacz nie wy ższe niż
w Pol sce. My ślę, że sprzy ja ją te mu na stę pu -
ją ce czyn ni ki:

– bez po śred ni i re al ny wpływ tam tej sze -
go Urzę du ds. Bez pie czeń stwa i Zdro wia
na kształt i treść prze pi sów bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy;

– umiar ko wa na liczba prze pi sów oraz
sku pie nie wszyst kich za gad nień do ty czą -
cych bez pie czeń stwa w jed nej gru pie prze -
pi sów, któ rych prze strze ga nie nad zo ro wa ne
jest przez je den or gan kon tro l ny;

– kon se kwen cja i spój ność w eg ze kwo wa -
niu prze pi sów, skon cen tro wa nie się na dzie -
dzi nach prio ry te to wych, ma ją cych naj więk -
szy udział w przy czy nach wy pad ków, zwłasz -
cza śmier tel nych oraz za gro że niach po wo du -
ją cych naj po wa żniej sze pro ble my zdro wot ne
(np. scho rze nia ukła du mię śnio wo-szkie le to -
we go, cho ro by skó ry itp.); 

– bli ska współ pra ca na po zio mie stra te -
gicz nym z part ne ra mi spo łecz ny mi, któ rzy
HSA trak tu ją jak part ne ra w wal ce z nie uczci -
wą kon ku ren cją, a ta kże prze ka zu ją prze sła -
nie HSA w dół swo ich struk tur;

– ak tyw na i bo ga ta dzia łal ność wy daw ni -
cza HSA, w za kre sie ko dów prak ty ki, po rad -
ni ków, prze wod ni ków, ulo tek, od po wie dzi
na naj czę ściej za da wa ne py ta nia, nie mal
w ca ło ści do stęp nych na stro nie in ter ne to -
wej Urzę du.

Da riusz Bo ro wiec ki
OIP Łódź

Dokończenie ze strony 13.

Na ir landz kiej bu do wie
Nie sku tecz na na pra wa

Już dwa dni póź niej, po now nie stwier -
dzo no awa rię pra wej pod po ry. We dług ze -
zna nia ope ra to ra, skon tak to wa no się z fir -
mą, któ ra wy ko ny wa ła na pra wę, in for -
mu jąc o awa rii. Po nie waż ma szy na bez czuj -
ni ka wy su wu masz tu nie mo gła dzia łać pra -
wi dło wo (koszt za ku pu i wy mia ny te go czuj -
ni ka osza co wa no na 2 000 zł), umó wio no
się na po now ną na pra wę. Ser wi sant stwier -
dził brak prą du w ob wo dzie ste ro wa nia pra -
wej pod po ry i, ze sło wa mi „nie ma ta kiej
ma szy ny, któ rej bym nie na pra wił”, zde -
mon to wał obu do wę kon so li ste row ni czej
i włą czył do dat ko wy prze wód pod przy cisk
ko gu ta sy gna li za cyj ne go. Do ko nał tym
sa mym zmian w ukła dzie ste ro wa nia ma -
szy ny, co jest nie zgod ne z in struk cją pro -
du cen ta – pkt C in struk cji do ty czą cej ob -
słu gi i bez pie czeń stwa. Wy ko na no pró bę
dzia ła nia pod po ry, ale bez wy cią gnię te go
masz tu. 

Rów nież i po tej na pra wie nie do ko na -
no wpi su w do ku men ta cji wóz ka, jak i nie
po zo sta wio no żad ne go do ku men tu (pro to -
ko łu) z wy ko na nych czyn no ści. Wg ze zna -
nia świad ka, ser wi sant na czy stej kart ce
pa pie ru na pi sał in for ma cję o na pra wie in -
sta la cji elek trycz nej i dał ją do pod pi su ope -
ra to ro wi. Oso ba wy ko nu ją ca na pra wę nie
po zo sta wi ła żad ne go do ku men tu po twier -
dza ją ce go po sia da nie sto sow nych upraw -
nień do kon ser wa cji i na praw ww. ma szy -
ny. Pra co daw cy nie by ły zna ne da ne per -
so nal ne tej oso by.

Z in for ma cji prze ka za nych in spek to ro -
wi pra cy wy ni ka ło, że na pra wy wóz ka
mo gła do ko ny wać oso ba, któ rej na pod sta -
wie umo wy o dzie ło zle co no na pra wę
ma szyn we dług po trzeb. Do dnia kon tro -
li, jak twier dził pra co daw ca, nie do star czo -
no fak tu ry za wy ko na ną usłu gę. Nie by ło
rów nież in for ma cji o za kre sie wy ko na nej

na pra wy i ewen tu al nej mo der ni za cji ukła -
du ste ro wa nia pod po ra mi.

Po oglę dzi nach ma szy ny przez in spek -
to ra UDT wy da no de cy zję za bra nia ją cą dal -
szej eks plo ata cji. Jak usta lo no, przy czy ną
wstrzy ma nia eks plo ata cji przez UDT był
brak do stę pu do ksią żki re wi zyj nej urzą -
dze nia, uszko dze nia urzą dze nia do ma ni -
pu lo wa nia ła dun kiem oraz uszko dze nia
ukła du te le sko po we go wy się gni ka i na pę -
du pod pór (pra wa pod po ra skła da się sa -
mo czyn nie przy zsu wa niu wy się gni ka). Nie
po da no jed nak przy czy ny
uszko dze nia. 

Nie bez piecz ne
obej ście

Jak wy ni ka z ba da nia ma -
szy ny prze pro wa dzo ne go
przez au to ry zo wa ny ser -
wis przy czy ną wy wró ce nia
wóz ka by ło za sto so wa nie
obej ścia w ukła dzie ste ro wa -
nia, tj. cyt. „po łą cze nie
dwóch funk cji wsu wa nia
ostat nie go seg men tu te le -
sko pu oraz pod no sze nia
pra wej pod po ry. Za sto so wa -
no do dat ko we za si la -
nie 12 V po mi ja jąc układ
ste ro wa nia (elek trycz ny)”.
W efek cie tych zmian
w ukła dzie ste ro wa nia pod -
czas opusz cza nia ostat nie -
go czło nu te le sko pu na stą -
pi ło cof nię cie (zło że nie)
pra wej pod po ry sta bi li zu ją -
cej i wó zek utra cił sta tecz -
ność, prze wra ca jąc się
na pra wą stro nę.

Usta le nia kon tro li wska -
zu ją na do ko na nie zmian
w ukła dzie ste ro wa nia pod -

po ry praw do po dob nie przez pra cow ni -
ków fir my, któ ra wy ko na ła na pra wę, po -
przez za si le nie ukła du ste ro wa nia pod po -
rą pra wą z prze łącz ni ka „ko gu ta” i po da -
nie prą du sta łe go na cew kę pro por cjo nal -
ną ste ro wa nia pod po ry. W efek cie spo wo -
do wa ło to mo żli wość ru chu pod po ry bez
uży cia od po wied nie go ele men tu ste row ni -
cze go.

Po mi mo de mon ta żu od po wied nie go
czuj ni ka i do ko na nych mo der ni za cji pra -
co daw ca nie wstrzy my wał pra cy ma szy ny.
In spek tor pra cy skie ro wał za wia do mie nie
do pro ku ra tu ry. Spra wa jest w to ku.

Da riusz Boń czak 
OIP Łódź

Dokończenie ze strony 32.

„Zło ta rącz ka” w ak cji

Na fo to gra fii prze ka za nej przez fir mę RU DA Tra -
ding (au to ry zo wa ny ser wis) wi docz ne jest nie za -
izo lo wa ne po łą cze nie prze wo dów przy ko st ce
łą cze nio wej oraz do dat ko wy prze wód za si la ją cy
włą czo ny pod przy cisk „ko gu ta”



Wó zek jez dnio wy pod no śni ko wy z masz tem
te le sko po wym (typ MT1740 SLT Ul tra S3E2)
wy wró cił się na pla cu bu do wy w Ło dzi. Upa -
da jąc ude rzył w słup ener ge tycz ny i po wa żnie
na ru szył dach są sied nie go bu dyn ku. Skła da -
ny te le skop oraz pod wo zie wóz ka zo sta ły
uszko dzo ne.

W chwi li wy pad ku wó zek ob słu gi wał pra cow nik po sia da ją cy
upraw nie nia UDT. Je go za da niem by ło prze trans por to wa nie me -
ta lo we go po jem ni ka na za pra wę mu rar ską. Do trans por tu za pra -
wy be to no wej uży to po jem ni ka z bla chy o wy mia rach 1,1 x 0,7
x 0,5 m, któ ry nie był zgod ny z do ku men ta cją tech nicz ną. Ze
wstęp nych usta leń wy ni ka ło, że wó zek pro duk cji Ma ni tou
BF SA (Fran cja) utra cił sta tecz ność z po wo du pęk nię cia opo ny.
Przy pusz cze nia te nie po twier dzi ły się w to ku dal sze go do cho -
dze nia. Opo na spa dła z fel gi pod czas wy wró ce nia się wóz ka.

Z do ku men ta cji fo to gra ficz nej, spo rzą dzo nej przez in spek to ra
pra cy do ko nu ją ce go oglę dzin miej sca zda rze nia po zgło sze niu wy -
pad ku przez po li cję wy ni ka ło, że na wi dłach wóz ka za mon to wa na
by ła drew nia na pa le ta. Nie by ło na to miast po jem ni ka na za pra wę
(do dnia za koń cze nia kon tro li nie oka za no te go po jem ni ka!).

Udo stęp nio no na to miast do ku men ta cję tech nicz no -ru cho wą
wóz ka oraz de cy zję UDT z paź dzier ni ka 2008 ro ku ze zwa la ją -
cą na je go eks plo ata cję. Pra co daw ca oka zał też za pro wa dzo ny
przez sie bie dzien nik kon ser wa cji dźwi gni cy (ze szyt w krat kę
for mat A5). Z za pi su w tym dzien ni ku wy ni ka ło, że ostat ni prze -

gląd kon ser wa cyj ny wy ko na no w sierp niu br. nie stwier dza jąc
nie pra wi dło wo ści. 

Usta le nia in spek to ra

W trak cie czyn no ści kon tro l nych in spek tor pra cy usta lił, że
już kil ka dni przed wy pad kiem zle co na zo sta ła na pra wa uszko -
dzo nej pod po ry, któ ra nie roz kła da ła się pra wi dło wo. Stwier dzo -
no uszko dze nie czuj ni ka wy su wu te le sko po we go wy się gni ka, któ -
ry zo stał wy mon to wa ny i do ko na no pro wi zo rycz nej na pra wy umo -
żli wia ją cej dal szą pra cę ma szy ny. In spek to ro wi pra cy nie oka za -
no do ku men tów po twier dza ją cych za kres wy ko na nych prac. Nie
by ło rów nież wpi su do pro wa dzo ne go dzien ni ka kon ser wa cji. Pra -
co daw ca oka zał je dy nie fak tu rę VAT opie wa ją cą na kwo tę 1 200zł
za wy ko na nie usłu gi. Do dat ko wo ope ra tor ma szy ny po twier dził
na spo rzą dzo nej przez ser wi san ta no tat ce (na kart ce pa pie ru)
spraw dze nie czuj ni ków oraz wy mon to wa nie czuj ni ka wy su wu
masz tu. Oso ba wy ko nu ją ca na pra wę nie po zo sta wi ła żad ne go do -
ku men tu po twier dza ją ce go szcze gó ło wy za kres wy ko na nych prac
ani in for ma cji o po sia da niu sto sow nych upraw nień do kon ser -
wa cji i na pra wy ww. ma szy ny (wy móg okre ślo ny w pkt. C – kon -
ser wa cja: in struk cji do ty czą cej ob słu gi i bez pie czeń stwa pod no -
śni ka oraz roz po rzą dze niem Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 18 lip -
ca 2001 r. w spra wie try bu spraw dza nia kwa li fi ka cji wy ma ga nych
przy ob słu dze i kon ser wa cji urzą dzeń tech nicz nych (Dz. U. Nr 79,
poz. 849 ze zmia na mi z 2003 r. Nr 50, poz. 426). Prze pro wa dzo -
ne przez ope ra to ra pró by funk cjo no wa nia ma szy ny po jej na pra -
wie nie wy ka zy wa ły nie pra wi dło we go dzia ła nia pod po ry.

Dokończenie na stronie 31.

„Zło ta rącz ka” w ak cji 
– pro wi zor ka przy czy ną wy pad ku?


