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ka w dys po zy cji pra co daw cy
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Ko tłow nie na pa li wa ole jo we
Nie in for mo wa nie pra cow ni ków o za -
sa dach ogra ni cza nia ry zy ka zwią za -
ne go z eks plo ata cją ko tłow ni oraz
brak in struk ta żu w za kre sie po stę -
po wa nia w przy pad kach awa ryj nych
bar dzo ne ga tyw nie wpły wa ją
na bez pie czeń stwo pra cy w ko tłow -
niach. Obo wiąz ku ta kie go nie do -
peł ni ło 24 proc. kon tro lo wa nych
pod mio tów.
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20 Dy le ma ty ko or dy na to ra
Istnie je pil na ko niecz ność no we li za cji m.in. pra wa bu -
dow la ne go i roz po rzą dzeń wy da nych na je go pod sta -
wie. Po win na ona pro wa dzić do jed no znacz ne go
wska za nia, że in we stor jest oso bą od po wie dzial ną
za bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy na bu do wie.
Pra wo po win no ta kże za pew nić mu na rzę dzia umo żli -
wia ją ce re ali za cję te go obo wiąz ku po przez stwo rze nie
ja snych re guł ko or dy na cji od no śnie bioz na wszyst kich
eta pach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji, w tym
zde fi nio wa nie funk cji ko or dy na to ra ds. bioz.

Okładka:
grafika A. Jaworski
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Zwró ci ła uwa gę, że przy ba da niu przy pad -
ków dys kry mi na cji w sto sun kach pra cy
z uwa gi na spe cy fi kę wy stę pu ją cych na ru -
szeń pra wa ro la or ga nu kon tro li ta kie go jak
PIP jest ogra ni czo na. W prze ci wień stwie
do po zo sta łych na ru szeń prze pi sów pra wa
pra cy (do ty czą cych np. cza su pra cy, wy na -
gro dzeń czy urlo pów wy po czyn ko wych) dla
stwier dze nia fak tu dys kry mi na cji nie wy star -
czy bo wiem do ko nać ana li zy do ku men ta cji
pra cow ni czej i stwier dzić, że wy stę pu ją ró -
żni ce po mię dzy pra cow ni ka mi. Ko niecz ne
jest na to miast wy ka za nie, że pra co daw ca ró -

żni cu jąc sy tu ację pra cow ni ków ze wzglę du
na za bro nio ne kry te rium dys kry mi na cyj ne,
ta kie jak: płeć, wiek, nie peł no spraw ność, wy -
zna wa ną re li gię, na ro do wość, prze ko na nia
po li tycz ne i przy na le żność związ ko wą, nie
kie ro wał się obiek tyw ny mi po wo da mi. Czę -
sto kroć nie jest to mo żli we do usta le nia
przez in spek to ra pra cy. W zde cy do wa nej
więk szo ści przy pad ków je dy ną dro gą do cho -
dze nia rosz czeń z ty tu łu dys kry mi na cji jest
więc dro ga są do wa, gdyż to sąd dys po nu jąc

od po wied ni mi środ ka mi do wo do wy mi wład -
ny jest roz strzy gnąć, czy fak tycz nie do szło
do dys kry mi na cji.

An na Tom czyk pod kre śli ła ta kże, iż
w spra wach do ty czą cych dys kry mi na cji
nie jest mo żli we sto so wa nie przez in spek -
to rów pra cy sank cji prze wi dzia nych
w prze pi sach o wy kro cze niach prze ciw -
ko pra wom pra cow ni ków; nie prze wi -
dzia no ta kże mo żli wo ści wy da wa nia de cy -
zji ad mi ni stra cyj nych.

Od po cząt ku 2008 r. do koń ca wrze śnia
ub. r. w pro ku ra tu rze za re je stro wa nych

zo sta ło w ska li kra ju 50 spraw ze wspo -
mnia nej ka te go rii, z któ rych 41 za koń czo -
no me ry to rycz nie, dwa za wia do mie nia
o po dej rze niu po peł nie nia prze stępstw
dys kry mi na cji po cho dzi ły od or ga nów
in spek cji pra cy.

Umo rzo no 27 spraw, 13 za koń czo no od -
mo wą wsz czę cia po stę po wa nia. Je dy nie
w jednym przy pad ku zo stał skie ro wa ny
do są du akt oska rże nia. Zda niem pro ku ra -
tu ry, ana li za pod ję tych de cy zji, koń czą -

cych po stę po wa nia ich umo rze niem lub od -
mo wą wsz częć, da je pod sta wę do stwier dze -
nia, iż dzia ła nia po dej mo wa ne przez pra co -
daw ców w sto sun ku do pra cow ni ków nie
mia ły cha rak te ru dys kry mi na cji, lecz wy ni -
ka ły z przy czyn eko no micz nych lub sta no -
wi ły re ali za cję upraw nień prze ło żo nych.

Czę sto spo ty ka ne w za wia do mie niach
o prze stęp stwach za rzu ty od no si ły się
do szy kan za stro ny pra co daw ców za przy -
na le żność związ ko wą. Pro blem ten po ru -
szy li w dys ku sji za sia da ją cy w Ra dzie
Ochro ny Pra cy przed sta wi cie le związ ków

za wo do wych. Za stęp ca prze -
wod ni czą ce go ROP Zbi gniew
Żu rek, na co dzień wi ce prze -
wod ni czą cy Bu si ness Cen tre
Club, za pro po no wał zor ga ni zo -
wa nie ro bo cze go spo tka nia
związ kow ców i pra co daw ców
wcho dzą cych w skład ROP,
na któ rym zo sta ły by omó wio -
ne pro ble my wy stę pu ją ce w re -
la cjach związ kow ców z pra co -
daw ca mi.

Po sie dze niu, z udzia łem
głów ne go in spek to ra pra cy
Ta de usza Ja na Za ją ca, prze -
wod ni czy ła po seł Iza be la Ka -
ta rzy na Mrzy głoc ka.

Szef Pań stwo wej In spek cji
Pra cy za po znał człon ków ROP
z usta le nia mi ze spo łu spe cja -
li stów PIP ba da ją ce go oko licz -

no ści i przy czy ny śmier tel ne go wy pad ku
przy pra cy, do któ re go do szło 1 grud nia ub.
r. na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go
w War sza wie.

Za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Nad -
zo ru i Kon tro li Głów ne go In spek to ra tu Pra -
cy Le szek Za jąc przed sta wił wy ni ki dzia -
łal no ści kon tro l nej PIP zwią za ne z re ali za -
cją obo wiąz ków wy ni ka ją cych z usta wy o re -
ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za -
trud nia niu osób nie peł no spraw nych.(dd)

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

Dys kry mi na cja w zatrudnieniu
Do Pań stwo wej In spek cji Pra cy wpły wa co rocz nie po nad 300 skarg do ty czą cych dys kry mi na -
cji w za trud nie niu. Naj czę ściej od no szą się one do na wią zy wa nia i roz wią zy wa nia sto sun ku
pra cy, kształ to wa nia wy na gro dze nia za pra cę lub in nych wa run ków za trud nie nia. Nie rzad ko po -
cho dzą od or ga ni za cji związ ko wych. Po in for mo wa ła o tym An na Tom czyk, za stęp ca głów ne go
in spek to ra pra cy na po sie dze niu Ra dy Ochro ny Pra cy 19 stycz nia br. w sie dzi bie Sej mu. 



Bruk se la „Ma szy ny w eu ro pie – per spek ty wy i wy zwa nia dla eu -
ro pej skie go prze my słu ma szy no we go” – to ty tuł kon fe ren cji zor ga ni -
zo wa nej w grud niu ub. r. przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Zgro ma dzi ła ona
przed sta wi cie li Par la men tu Eu ro pej skie go, prze my słu ma szy no we go
oraz oso by zaj mu ją ce się prak tycz nym wdra ża niem dy rek ty wy Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2006/42/WE w spra wie ma szyn, zmie -
nia ją cej dy rek ty wę 95/16/WE. Uczest ni cy kon fe ren cji – pa trząc
na za gad nie nia z ró żnych punk tów wi dze nia: po li tycz ne go, biz ne so we -
go i nad zor czo -kon tro l ne go – przed sta wi li sy tu ację w sek to rze ma szy -
no wym w okre sie obec ne go kry zy su go spo dar cze go. Omó wio no rów -
nież za war tość prze wod ni ka wpro wa dza ją ce go dy rek ty wę ma szy no -
wą 2006/42/WE. Jest to je go pierw sze, nie peł ne jesz cze wy da nie. Dru -
gie – uzu peł nio ne, za po wia da ne jest na wio snę 2010 r. i ta wer sja ma
być prze tłu ma czo na na ję zyk pol ski. Obec ny tekst prze wod ni ka
w wer sji an giel skiej za miesz czo ny jest na stro nie in ter ne to wej:
http://ec.eu ro pa.eu/en ter pri se/sec tors/me cha ni cal/ma chi ne ry/conf -

-2009/. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa li na kon fe ren cji:
Krzysz tof Ko wa lik, dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji oraz
Le szek Za jąc, wi ce dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP. 

War sza wa Se nat RP na swo im 47. po sie -
dze niu 12 stycz nia br. przy jął bu dżet wraz z 16.
po praw ka mi, na ogół rzą do wy mi, bę dą cy mi po -
chod ną zmian usta wo wych m. in. w Fun du szu
Ubez pie czeń Spo łecz nych. Przy ję to rów nież po -
praw kę au tor stwa se na to ra Ja na Ru lew skie -
go, do ty czą cą zwięk sze nia o 2,5 mln zł środ ków
prze zna czo nych na pre wen cję wy pad ko wą.
W uza sad nie niu po praw ki se na tor do wo dził, iż
fun dusz wy pad ko wy sta no wi nie od łącz ny ele ment re for my eme ry tal -
no -ren to wej stwo rzo ny nie tyl ko po to, by re ali zo wać z nie go okre ślo -
ne świad cze nia (ren ty z ty tu łu wy pad ków i cho rób za wo do wych, świad -
cze nia re ha bi li ta cyj ne, czy za si łek cho ro bo wy), ale ta kże po to, aby za -
po bie gać wy pad kom i tym sa mym zmniej szać wy dat ki na wspo mnia -
ne świad cze nia. Po praw kę zwięk sza ją cą kwo tę środ ków na pre wen cję
wy pad ko wą kosz tem od pi su na ZUS po par ło 90 se na to rów przy 2 gło -
sach prze ciw nych. 

Gdańsk Uro czy ste pod su mo wa nie
dzia łań pre wen cyj nych or ga ni zo wa nych
przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy od -
by ło się w grud niu ub. r. w sa lach Dwo -
ru Ar tu sa, w XIV wiecz nej, go tyc kiej sce -
ne rii. Ga lę uświet nił wy stęp kwar te tu Cap pel la Ge da nen sis, któ ry od nie -
mal trzy dzie stu lat wpi su je się w ży cie kul tu ral ne Trój mia sta, re ali zu -
jąc kon cer ty mu zy ki ba ro ko wej i kla sycz nej. Pod czas ga li lau re aci ubie -
gło rocz nych edy cji kon kur sów: „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez -
piecz nej” i „Bez piecz na bu do wa” oraz pro gra mów pre wen cyj nych: „Prze -
strze ga nie pra wa pra cy w ma łych za kła dach” i „Bez piecz na bu do wa”
ode bra li, z rąk Mie czy sła wa Szcze pań skie go okrę go we go in spek -
to ra pra cy pa miąt ko we sta tu et ki i dy plo my. Na ga li naj licz niej szą gru -
pę pra co daw ców sta no wi li uczest ni cy pro gra mu pre wen cyj ne go
„Prze strze ga nie pra wa pra cy w ma łych za kła dach”. Aż 50 pra co daw -
ców za koń czy ło go z wy ni kiem po zy tyw nym i otrzy ma ło dy plo my Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy. W uro czy sto ści we Dwo rze Ar tu sa uczest ni -
czy li: wi ce wo je wo da po mor ski Mi chał Owczar czak, prze wod ni czą -
cy re gio nal nych cen tra li związ ko wych oraz or ga ni za cji pra co daw ców.
Ze stro ny OIP Gdańsk obec ni by li in spek to rzy pra cy – au dy to rzy za -
kła dów re ali zu ją cych pro gra my pre wen cyj ne oraz kie row nic two okrę -
go we go in spek to ra tu pra cy.

War sza wa Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej Sej mu RP
na po sie dze niu 6 stycz nia br. w sie dzi bie par la men tu za po zna ła się z pro -
gra mem dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy na rok 2010 i pla nem
dłu go fa lo wym na la ta 2010-2012. Za mie rze nia urzę du przed sta wił głów -
ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc, któ re mu to wa rzy szy li za stęp -
cy: dr Ma rian Li wo i An na Tom czyk. Szef in spek cji pra cy za pre zen -
to wał po słom – po dob nie jak wcze śniej Ra dzie Ochro ny Pra cy – plan
dzia łań pre wen cyj no -kon tro l nych na rok bie żą cy, ce le pro gra mo we na naj -
bli ższe trzy la ta, omó wił naj wa żniej sze me to dy te go rocz nej dzia łal no -
ści kon tro l no -nad zor czej PIP i głów ne kie run ki współ pra cy mię dzy na -
ro do wej. Za po wie dział, że prio ry te tem w dzia łal no ści in spek cji po zo -
sta je nie zmien nie bez pie czeń stwo pra cow ni ka. Dla te go też do strze -
ga jąc zna cze nie pro fi lak ty ki, w tym do radz twa świad czo ne go pra co -
daw com, in spek to rzy pra cy bę dą kon se kwent nie eg ze kwo wać li kwi da -
cję za gro żeń dla zdro wia i ży cia pra cu ją cych. W dys ku sji po sło wie zwró -
ci li uwa gę m.in. na pro blem nie wy pła ca nia al bo nie ter mi no we go wy -
pła ca nia na le żnych pra cow ni kom wy na gro dzeń. Wska zy wa li, iż nie za -
wsze jest to wy ni kiem złej wo li pra co daw ców, lecz po chod ną trud nej

sy tu acji eko no micz nej go spo dar ki. Dla te go, wg nich, z ostro żno ścią
na le ży pod cho dzić do ka ra nia nie któ rych przed się bior ców, któ rzy w do -
bie kry zy su two rzą prze cież miej sca pra cy. Po ru szo no rów nież spra -
wę prze pi sów usta wy o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej, na ka zu -
ją cych po wia da mia nie pra co daw cy o pla no wa nej kon tro li. Za pi sy ta kie,
jak za uwa żo no, blo ku ją czę sto mo żli wość pro wa dze nia przez PIP efek -
tyw nej kon tro li, zwłasz cza w za kre sie le gal no ści za trud nie nia.

Kra ków W efek cie usta leń okrę go we go in spek to ra pra cy Ta de -
usza Fi ca z rek to rem Po li tech ni ki Kra kow skiej prof. Ka zi mie rzem
Fur ta kiem, 15 stycz nia br. roz po czął się w tej uczel ni cykl szko leń
dla stu den tów ostat nich lat, pro wa dzo ny ja ko kon ty nu acja kam pa nii
„Mło dzi pra cow ni cy – bez piecz ny start”. Ce lem pod sta wo wym jest prze -
ka za nie przy szłym pra cow ni kom, a być mo że ta kże pra co daw com, wie -
dzy nie zbęd nej dla zgod ne go z pra wem funk cjo no wa nia na ryn ku pra -
cy, a zwłasz cza wy kształ ce nie na wy ku or ga ni zo wa nia i pro wa dze nia pra -
cy w spo sób za bez pie cza ją cy przed wy pad ka mi. Uczest ni ków szko le -
nia po in for mo wa no, ja kie pra wa i obo wiąz ki przy słu gu ją stro nom umo -
wy o pra cę, ja ki ro dzaj umo wy o świad cze nie pra cy jest naj ko rzyst niej -
szy. Omó wio no błę dy, ja kie do pro wa dzi ły do za ist nie nia zda rzeń wy -
pad ko wych. Po le ga ły one głów nie na bra ku przy go to wa nia za rów no po -
szko do wa nych, jak i or ga ni zu ją cych pra cę. Prze strze ga no ze bra -
nych, aby le kar skie ba da nia pro fi lak tycz ne i szko le nia z za kre su bez -
piecz nych spo so bów wy ko ny wa nia pra cy re ali zo wa ne by ły rze tel nie.
Na Wy dzia le In ży nie rii Śro do wi ska Po li tech ni ki Kra kow skiej w dwu -
go dzin nym szko le niu, prze pro wa dzo nym przez in spek to ra Bog da na
So la wę, uczest ni czy ło bli sko 50 stu den tów, zaś na Wy dzia le Che mii
wy kła du in spek to ra Ry szar da Iwań ca wy słu cha ło 110 stu den tów. Pla -
no wa ne są spo tka nia na ko lej nych wy dzia łach po li tech ni ki. 

By tom In spek to rzy pra cy z OIP w Ka to wi cach 7 stycz nia br. prze -
pro wa dzi li szko le nie dla pra co daw ców zrze -
szo nych w Ce chu Rze miosł Ró żnych i Przed -
się bior czo ści w By to miu. Te ma ty ką za jęć ob -
ję to pro ble ma ty kę wy ma gań mi ni mal nych dla
ma szyn użyt ko wa nych pod czas pra cy przez
pra cow ni ków oraz wy ma gań za sad ni czych bez -
pie czeń stwa dla ma szyn i środ ków ochro ny
in dy wi du al nej. In spek tor pra cy od po wia dał
na py ta nia uczest ni ków szko le nia do ty czą ce
oma wia nych za gad nień, a ta kże in nych prze pi sów pra wa pra cy.
Uczest ni cy otrzy ma li ma te ria ły in for ma cyj no -pro mo cyj ne Pań stwo wej
In spek cji Pra cy do ty czą ce wy ma gań mi ni mal nych dla sprzę tu ro bo cze -
go, np.: szli fier ki dwu tar czo wej, wier tar ki sto ło wej, no życ gi lo ty no wych,
pra sy me cha nicz nej. W szko le niu udział wzię li pra co daw cy re pre zen -
tu ją cy bra nżę pie kar ni czo -cu kier ni czą. Kie row nic two ce chu wy ra zi ło
chęć dal szej współ pra cy z OIP w Ka to wi cach w za kre sie szko leń i pro -
mo wa nia pro ble ma ty ki bez pie czeń stwa pra cy.

War sza wa Tra dy cyj nie z oka zji No we go Ro ku głów ny in spek tor
pra cy Ta de usz Jan Za jąc w to wa rzy stwie za stęp ców i prze wod ni czą -
cych za kła do wych or ga ni za cji związ ko wych spo tkał się 12 stycz nia br.
w sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy z eme ry to wa ny mi pra cow -
ni ka mi Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Szef PIP omó wił bie żą ce pro ble -
my i wy zwa nia sto ją ce przed urzę dem, po in for mo wał o no wych for mach

dzia ła nia in spek cji pra cy, za po znał by łych pra cow ni ków Głów ne go In -
spek to ra tu Pra cy z pla na mi kie row nic twa na naj bli ższy rok. Spo tka -
nie by ło oka zją do swo bod nej roz mo wy i wy mia ny po glą dów na te mat
za pre zen to wa nych za mie rzeń. Roz ma wia no rów nież o per spek ty wach
wy ko rzy sta nia wie dzy, do świad cze nia i ak tyw no ści eme ry to wa nych pra -
cow ni ków PIP w bie żą cej dzia łal no ści urzę du. Człon ko wie ści słe go kie -
row nic twa Pań stwo wej In spek cji Pra cy prze ka za li swo im star szym ko -
le żan kom i ko le gom ży cze nia zdro wia i po myśl no ści w No wym Ro ku.

Wro cław Bar dzo cię żkie wa run ki po go do we nie prze szko dzi ły
przed sta wi cie lom ma łych przed się biorstw bio rą cym udział w pro gra -
mie pre wen cyj nym PIP „Bez piecz na Bu do wa”, ani zwy cięz com kon -
kur su o ty tuł „Bez piecz na Bu do wa 2009” przy być na zor ga ni zo wa ną 12
stycz nia br. kon fe ren cję, po świę co ną te ma ty ce bez piecz nej pra cy w bu -
dow nic twie. Ze bra nych go ści, wśród któ rych zna leź li się przed sta wi -

cie le Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go, człon ko wie Dol no ślą skiej Ko mi -
sji Ochro ny Pra cy i Ko mi sji ds. Bu dow nic twa, po wi tał za stęp ca okrę -
go we go in spek to ra pra cy Zbi gniew Ko ło dyń ski, któ ry na wstę pie spo -
tka nia na gro dził pro wa dzą cych naj bez piecz niej sze bu do wy na Dol nym
Ślą sku. W dal szej czę ści kon fe ren cji nad in spek tor Dol no ślą skie go Ze -
spo łu ds. Bu dow nic twa Ja ro sław Gło wac ki przed sta wił wy ni ki
ubie gło rocz nych kon tro li in spek to rów pra cy w tej sek cji go spo dar ki.
Mó wił ta kże o wy pad ko wo ści wśród przed sta wi cie li za wo dów bu dow -
la nych. Dy rek tor wał brzy skie go Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go Je rzy
Sacz ko omó wił wy ma ga nia bez pie czeń stwa dla urzą dzeń pod do zo ro -
wych eks plo ato wa nych w bu dow nic twie. Nad in spek tor in spek cyj nej Sek -
cji ds. Pre wen cji i Pro fi lak ty ki Wy pad ko wej Zbi gniew Pi ku ta za po -
znał uczest ni ków se mi na rium z naj częst szy mi przy czy na mi wy pad ków
przy pra cy w dol no ślą skim bu dow nic twie. Na za koń cze nie wrę czo no
dy plo my przed się bior com bio rą cym udział w pro gra mie pre wen cyj nym
„Bez piecz na Bu do wa”.

Po znań Okrę go wy in spek tor pra cy Krzysz tof Fi kle wicz oraz wo -
je wódz ki in spek tor sa ni tar ny An drzej Try busz 6 stycz nia br. do ko -
na li oce ny re ali za cji po ro zu mie nia o współ pra cy Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy i Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej z 11 grud nia 2007 r. W ro -
ku ubie głym do Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Po zna niu wpły nę -
ło 285 wnio sków do ty czą cych od stępstw od prze pi sów okre śla ją cych
wy mo gi dla po miesz czeń pra cy w za kre sie za głę bień oraz oświe tle nia
dzien ne go. 20 zgło szo nych wnio sków zo sta ło za opi nio wa nych ne ga tyw -
nie. W wy ni ku wy da nych opi nii, a w szcze gól no ści za pew nie nia oświe -
tle nia na tu ral ne go w po miesz cze niach pra cy, w 11 przy pad kach in we -
sto rzy i pro jek tan ci uwzględ nia jąc sta no wi ska in spek to rów pra cy do -
ko na li zmian w pro jek tach in we sty cji. Do ko na ne zmia ny przy czy ni ły
się do po pra wy wa run ków pra cy dla 279 pra cow ni ków.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Otwie ra jąc pierw sze w tym ro ku spo tka -
nie Ra dy Zbi gniew Ja now ski po wie dział, że
nie uda się zmie nić sy tu acji bez pie czeń stwa
pra cy na bu do wach po przez np. zwięk sze nie
licz by in spek to rów pra cy. Klu czem do roz wią -
za nia pro ble mu jest przede wszyst kim zmia -
na usta wy o za mó wie niach pu blicz nych. Po -
wo du je ona m. in., że wy ko naw cy tną kosz -
ty pra cow ni cze, ma te ria ło we, a ta kże te zwią -
za ne z ochro ną i bez pie czeń stwem pra cy. Zbi -
gniew Ja now ski pod kre ślił, że na le ża ło by się
rów nież za sta no wić nad sta nem bez pie czeń -
stwa in we sty cji li nio wych, ta kich jak bu do wy
au to strad. Są re ali zo wa ne nie tyl ko przez Po -
la ków, ale ta kże fir my z kra jów wschod nich,
gdzie jest in na kul tu ra pra cy, za sa dy bez pie -
czeń stwa, a na to na kła da się jesz cze brak
zna jo mo ści ję zy ka pol skie go. To mo że stwa -
rzać za gro że nia skut ku ją ce wy pad ka mi. 

In for ma cje o ska li wy pad ków w bu dow nic -
twie przed sta wił se kre tarz Ra dy, Ry szard
Ro dzoch, zaś oko licz no ści i przy czy ny wy -
pad ku, któ ry miał miej sce na Sta dio nie Na -
ro do wym w grud niu ub. r. omó wił eks pert
w Głów nym In spek to ra cie Pra cy, Wie sław
Ba ka larz. Pre zes Urzę du Do zo ru Tech nicz -
ne go Ma rek Wal czak po in for mo wał, że w je -
go urzę dzie trwa ją jesz cze pra ce zmie rza ją -
ce do usta le nia przy czyn wy pad ku na sta dio -
nie. Je go zda niem do te go tra gicz ne go
w skut kach zda rze nia do szło z przy czyn tech -
nicz nych. Przy znał jed nak, że oso ba, któ ra
pod wie sza ła kosz, z któ re go pra cow ni cy
mie li in sta lo wać oświe tle nie, nie po sia da ła
od po wied nich kom pe ten cji, ale nie mo żna
mó wić o za sad ni czym błę dzie ludz kim. 

O tym, jak wy glą da ją i na czym po le ga ją
dzia ła nia kon tro l ne oraz pre wen cyj ne PIP
na bu do wach sta dio nów na Eu ro 2012,
uczest ni ków spo tka nia w Głów nym In spek -
to ra cie Pra cy za po zna li: Wal de mar Spól nic -
ki ko or dy na tor PIP ds. EU RO 2012 oraz
przed sta wi cie le po szcze gól nych okrę go wych
in spek to ra tów pra cy z Gdań ska, Po zna nia,
Wro cła wia, Kra ko wa i Ka to wic. Mie czy -
sław Szcze pań ski, okrę go wy in spek tor
pra cy w Gdań sku mó wił m.in. o bar dzo do -
brej współ pra cy in spek cji pra cy z in we sto rem
ge ne ral nym, wy ko naw cą jak rów nież kie row -
ni kiem bu do wy sta dio nu w Gdań sku, któ rzy
m.in. we wła snym za kre sie za trud ni li tam
swo ich do rad ców bhp. Za zna czył jed nak, że
na le ża ło by się za sta no wić nad włą cze niem od -
po wie dzial no ści in we sto ra za bez pie czeń stwo
pra cy, wspo mniał ta kże o roz bie żno ściach

mię dzy do ku men ta cją a sta nem fak tycz -
nym, stwier dzo nych w trak cie kon tro li le gal -
no ści za trud nie nia. 

Przed sta wia jąc wnio ski do ty czą ce dzia łal -
no ści kon tro l nej oraz pre wen cyj no -in for ma -
cyj nej in spek cji na bu do wie sta dio nu we Wro -
cła wiu, nad in spek tor pra cy Ja ro sław Gło -
wac ki pod kre ślił, że ce lem tych dzia łań po -
win no być dą że nie do wdro że nia Dy rek ty wy
Ra dy 92/57/EWC, co wpły nie na wy ro bie nie
w in we sto rach po czu cia od po wie dzial no ści
za bez pie czeń stwo pra cy na bu do wach oraz
pro mo wa nie ro li pla nu BIOZ ja ko pod sta wy
two rze nia bez piecz nych wa run ków pra cy. 

Star szy in spek tor pra cy, Wie sła wa Sa ro -
ma z Kra ko wa re fe ru jąc sy tu ację z bu do wy
kra kow skie go sta dio nu, zwró ci ła uwa gę

uczest ni ków Ra dy ds. Bez pie czeń stwa Pra -
cy w Bu dow nic twie na ko niecz ność uświa da -
mia nia in we sto rom spo czy wa ją cej na nich od -
po wie dzial no ści mo ral nej w sy tu acji, gdy nie
po no szą oni od po wie dzial no ści praw nej
za stan bez pie czeń stwa pra cy na bu do wach.
Wspo mnia ła m.in. o sy tu acji wstrzy ma nia
na trzy dni prac na bu do wie sta dio nu przez
sa mo kie row nic two bu do wy, by usu nąć nie -
pra wi dło wo ści stwier dzo ne przez PIP i do -
pro wa dzić do sta nu zgod ne go z pra wem. 

Z dzia ła nia mi in spek cji pra cy na bu do wie
sta dio nu w Cho rzo wie oraz Po zna niu, człon -
ków Ra dy za po zna li: Sta ni sław Ma li now -
ski, star szy in spek tor pra cy z OIP w Ka to -
wi cach oraz Krzysz tof Du da, nad in spek tor
pra cy w Po zna niu.

Po dys ku sji, Ra da przy ję ła sta no wi sko
w spra wie prze ciw dzia ła nia zja wi skom po wo -
du ją cym dra ma tycz ny wzrost zda rzeń wy pad -
ko wych w bu dow nic twie. 

Zda niem Ra dy, ist nie je uza sad nio na ko -
niecz ność do ko na nia sto sow nych zmian
w prze pi sach, w tym szcze gól nie w pra wie
bu dow la nym i pra wie o za mó wie niach pu -
blicz nych. Nie zbęd ne jest ob li ga to ryj ne wy -
dzie la nie w za py ta niach ofer to wych za kre su
zwią za ne go z za pew nie niem środ ków na bez -
pie czeń stwo pra cy i aby tej czę ści ofer ty nie
obej mo wa ło kry te rium ni skiej ce ny. 

W ce lu stwo rze nia wa run ków do pra wi dło -
we go nad zo ru szcze gól nie na ma łych bu do -
wach, Ra da su ge ru je przy wró ce nie upraw -
nień do peł nie nia sa mo dziel nych funk cji
tech nicz nych dla tech ni ków bu dow la nych,
oraz roz sze rze nie praw nej od po wie dzial no -
ści za bez pie czeń stwo pra cy na oso by po sia -
da ją ce upraw nie nia spe cja li stycz ne, np. ope -
ra to rów żu ra wi i in nych ma szyn bu dow la nych.

Ra da ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow -
nic twie przy Głów nym In spek to rze Pra cy zo -
sta ła po wo ła nia 18 wrze śnia 2008 ro ku, ja ko
or gan opi nio daw czo -do rad czy. Jej ce lem jest
wy ra ża nie opi nii i for mu ło wa nie wnio sków
do ty czą cych ini cjo wa nia ró żno rod nych przed -
się wzięć w spra wach ochro ny pra cy w bu dow -
nic twie oraz or ga ni zo wa nie współ pra cy za -
in te re so wa nych tą pro ble ma ty ką or ga nów,
urzę dów, in sty tu cji i or ga ni za cji.

Be ata Pie trusz ka

Nie pra wi dło we za wie sze nie ko sza trans por to we -
go przez jed ną z ofiar by ło głów ną przy czy ną wy -
pad ku śmier tel ne go, do któ re go do szło 1 grud nia
ub. r. na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go w War -
sza wie. O usta le niach ze spo łu spe cja li stów Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy po wo ła ne go do zba da nia
oko licz no ści i przy czyn te go zda rze nia po in for mo -
wa no dzien ni ka rzy 19 stycz nia br. w sie dzi bie
Głów ne go In spek to ra tu Pra cy.

Przy po mnij my: jest sło necz ny, gru dnio wy dzień, na pły cie
wzno szo ne go w sto li cy Sta dio nu Na ro do we go ro bot ni cy jed nej z bli -
sko 100 za an ga żo wa nych tu firm mon tu ją lam py oświe tle nio we na gór -
nej kra wę dzi be to no wej klat ki scho do wej. Po za ło że niu lam py na po -
łu dnio wej stro nie klat ki, w trak cie prze miesz cza nia się na dru gą ścia -
nę, kosz trans por to wy z dwoma elek tro mon te ra mi na gle od cze pia
się i spa da z wy so ko ści 18 m. Je den pra cow nik gi nie na miej scu;
dru gi, cię żko ran ny, umie ra po kil ku go dzi nach w szpi ta lu. To pierw -
sze ofia ry śmier tel ne na in we sty cjach EU RO 2012.

– Ten wy pa dek jest przy kła dem, do cze go mo że do pro wa dzić
lek ko myśl ność i lek ce wa że nie prze pi sów bhp przez pra cow ni ków
oraz za nie dba nia osób or ga ni zu ją cych i nad zo ru ją cych pra cę – po -
wie dział pod czas spo tka nia z dzien ni ka rza mi Ta de usz Jan Za -
jąc, głów ny in spek tor pra cy. Z ko lei Wie sław Ba ka larz, eks pert
w GIP, kie ru ją cy pra ca mi ze spo łu ba da ją ce go oko licz no ści
i przy czy ny wy pad ku, zwró cił uwa gę na bar dzo roz bu do wa ny na tej
in we sty cji nad zór bu dow la ny i zwięk szo ną li czeb ność słu żb bhp,
co nie za po bie gło jed nak tra ge dii. Nie po raz pierw szy – jak za -
uwa żył – ilość nie prze szła w ja kość.

– Głów ną przy czy ną by ło nie wła ści we za pię cie ha ka żu ra wia
– po wie dział Wie sław Ba ka larz. – Usta li li śmy, że oko za cze po we
od ele men tu no śne go ko sza mia ło mniej szą śred ni cę niż sze ro -
kość gar dzie li ha ka żu ra wia. Stąd pod ję to de cy zję o uży ciu za wie -
sia 4-cię gno we go ja ko do dat ko we go ele men tu no śne go. To
pierw szy błąd. Da lej – za wie sie mia ło nie spraw ne dwa za trza ski

ha ków uży tych do za pię cia. W efek cie kosz trans por to wy z pra -
cow ni ka mi wy sprzę glił się. Do wy pad ku mo gło dojść już wcze -
śniej, al bo wiem ten sam ze staw urzą dzeń był uży wa ny na bu do -
wie od paź dzier ni ka, czy li na dwa mie sią ce przed wy pad kiem!

Za rów no żu raw jak i kosz nie zo sta ły zgło szo ne do do zo ru tech -
nicz ne go, a więc pra co wa ły bez do pusz cze nia! Ope ra tor nie miał
za tem pra wa pra co wać na żu ra wiu. In struk cja eks plo ata cji ko sza
w okre ślo nych wa run kach bu do wy po win na być uzgod nio na z do -
zo rem tech nicz nym – nie zro bio no te go, co za po cząt ko wa ło łań -
cuch ko lej nych nie pra wi dło wo ści.

Pra cow ni cy fir my mon tu ją cej lam py nie by li upo wa żnie ni do ob -
słu gi za wie sia żu ra wia; ope ra tor ma szy ny nie współ pra co wał te -
go dnia z ha ko wym, któ ry jest od po wie dzial ny za spo sób prze -
no sze nia przed mio tów przy uży ciu żu ra wia. Je den z pra cow ni ków
wziął na sie bie obo wiąz ki ha ko we go, za cze pił kosz tak, jak umiał,
pod ję to pra cę.

Pra cow ni cy nie mie li ba dań do pusz cza ją cych do pra cy na wy -
so ko ści, a przede wszyst kim – co zda niem in spek to rów pra cy ba -
da ją cych oko licz no ści zda rze nia by ło szcze gól nie na gan ne – po -
zo sta wio no lu dzi bez nad zo ru. 

Jak po in for mo wał Wal de mar Spól nic ki, ko or dy na tor PIP ds.
EU RO 2012 i za ra zem czło nek ze spo łu ba da ją ce go wy pa dek, po -
nie waż kon struk cja ko sza uży te go na bu do wie sta dio nu nie prze -
wi du je za bez pie cze nia pra cow ni ków na wy pa dek uwol nie nia bądź
ze rwa nia ele men tu no śne go ko sza, pod ję to dzia ła nia le gi sla cyj -
ne w ce lu wpro wa dze nia szcze gó ło wych prze pi sów bhp przy eks -
plo ata cji te go ty pu urzą dzeń. Wstrzy ma no ro bo ty trans por to we
przy uży ciu ta kich ko szy na in we sty cjach EU RO i na ka za no za -
stą pić je in ny mi bez piecz ny mi me to da mi. Po nad to po le co no prze -
pro wa dzić kon tro le u pro du cen tów ko szy trans por to wych.

In spek to rzy pra cy za wia do mi li pro ku ra tu rę o po dej rze niu po peł -
nie nia prze stęp stwa, skie ro wa li do są dów grodz kich trzy wnio ski
o uka ra nie za po peł nio ne wy kro cze nia. 10 osób uka ra li man da ta -
mi kar ny mi, a w sto sun ku do czterech osób wy stą pi li z wnio ska mi
o wy cią gnię cie kon se kwen cji słu żbo wych przez pra co daw ców.

– Na po wsta ją cym sta dio nie już wi dać za ry sy pod wa lin
pod bu do wę kon struk cji sta lo wych, a więc roz po czy na się dru -

gi, bar dzo nie bez piecz ny etap ro bót: pra ce na wy -
so ko ści – stwier dził szef PIP Ta de usz J. Za jąc. – Bę -
dzie my ja ko urząd nie zwy kle sta ran nie ba dać nie tyl -
ko sto so wa ne na tym eta pie in we sty cji pro ce du ry,
ale ta kże nie spo dzie wa nie kon tro lo wać, jak one są
prze strze ga ne. 

– Mam żal do nad zo ru. Je śli ktoś spo strzegł, że
gar dziel ha ka i za wie sie nie pa su ją do sie bie, nie po -
wi nien tych ko szy uży wać. Sam fakt uży cia te go ty -
pu sprzę tu dys kwa li fi ku je nad zór ja ko lu dzi, któ rzy

de cy du ją, ko go po sy łać do pra cy. Pra ce na wy so ko ści i pra ce w wy -
ko pach na pol skich bu do wach sta no wią śmier tel ne za gro że nie
przy te go ty pu pod cho dze niu nad zo ru do swo ich obo wiąz ków – za -
ak cen to wał głów ny in spek tor pra cy.(dd)

Kon fe ren cja pra so wa w GIP

Jak do szło do wy pad ku
na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go?

Ob ra do wa ła Ra da ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie
Omó wie niu sta nu bez pie czeń stwa pra cy na bu do wach sta dio nów do mi strzostw EU RO 2012
w War sza wie, Gdań sku, Po zna niu, Wro cła wiu, Kra ko wie i Cho rzo wie po świę co ne by ło m. in.
po sie dze nie Ra dy ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie, któ re od by ło się 27 stycz nia br.
w sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy. Ob ra dy, z udzia łem sze fa Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy Ta de usza Ja na Za ją ca, po pro wa dził Zbi gniew Ja now ski, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy. Uczest -
ni czył w nich Ol gierd Dzie koń ski, pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry.
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Za wkład pra cy w przy go to wa nie pro gra mu „Na vi ga tor”, a ta kże za in -
ne szcze gól ne osią gnię cia w opra co wy wa niu opro gra mo wa nia na po -
trze by PIP na gro dy otrzy ma li: To masz Ja rosz, in for ma tyk w De par -
ta men cie Pla no wa nia i Sta ty sty ki Głów ne go In spek to ra tu Pra cy, Ma -
rek Kocz nur, kie row nik Sek cji Ana liz w Okrę go wym In spek to ra cie
Pra cy w Kiel cach, Pa weł Ma tu ła, kie row nik Sek cji Ana liz i In for ma -
ty ki w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Rze szo wie, Woj ciech Wo -
lic ki, kie row nik Sek cji Ana liz i In for ma ty ki w Okrę go wym In spek to -
ra cie Pra cy w Szcze ci nie. Na gro dze ni wcho dzą w skład kil ku na sto oso -
bo we go ze spo łu pro jek to we go, któ rym kie ru je Ma rek Szcze śniak,
wi ce dy rek tor De par ta men tu Pla no wa nia i Sta ty sty ki w Głów nym In -
spek to ra cie Pra cy. Za szcze gól ne za an ga żo wa nie w re ali za cję pro jek -
tu plat for my ko mu ni ka cyj nej PIP z usłu ga mi e -le ar nin gu dla oby wa -
te li i przed się biorstw, w przy go to wa nie pro jek tu kry te riów oce ny ka -
dry in spek tor skiej, w two rze nie kon cep cji no we go po dej ścia w dzia -
łal no ści PIP i no wej stra te gii dzia ła nia urzę du na gro da mi głów ne go
in spek to ra pra cy uho no ro wa ni zo sta li eks per ci w Głów nym In spek -
to ra cie Pra cy: Wie sław Ba ka larz i Krzysz tof Po piel ski, któ ry pra -
co wał ta kże przy two rze niu „Na vi ga to ra”. Za wy jąt ko we za an ga żo wa -
nie w dzia ła nia na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa pra cy w rol nic twie
in dy wi du al nym na te re nie wo je wódz twa świę to krzy skie go na gro dę otrzy -
mał Sta ni sław Gol men to, spe cja li sta w Okrę go wym In spek to ra cie
Pra cy w Kiel cach.

Szef PIP Ta de usz Jan Za jąc po dzię ko wał wy ró żnio nym za ich pra -
cę. Zwró cił uwa gę, że dzię ki ich do ko na niom bu dżet pań stwa za osz -

czę dził wie le mi lio nów zło tych. Za ak cen to wał, na przy kła dzie na gro -
dzo nych, war tość pra cy ze spo ło wej w dą że niu do osią gnię cia za mie -
rzo nych ce lów. Okre ślił głów nych bo ha te rów uro czy sto ści w GIP ja -
ko lu dzi, któ rzy z pa sją ro bią coś cie ka we go, nie tu zin ko we go.

War to pod kre ślić, że dzię ki opra co wa niu „Na vi ga to ra” in spek to -
rzy pra cy otrzy mu ją zin te gro wa ne i ela stycz ne na rzę dzie umo żli wia -
ją ce po zy ski wa nie po trzeb nych in for ma cji, za pla no wa nie i przy go -
to wa nie się do kon tro li oraz opra co wa nie do ku men ta cji po kon trol -
nej – stwo rzo ne w no wo cze snym, przy ja znym śro do wi sku pro gra -
mi stycz nym. Pro gram zo stał opra co wa ny w ta ki spo sób, aby przej -
ście z do tych czas sto so wa nych przez in spek to ra na rzę dzi in for ma -
tycz nych nie sta no wi ło dla nie go pro ble mów przy jed no cze snym roz -
sze rze niu funk cjo nal no ści. „Na vi ga tor” łą czy w so bie funk cje kil ku
dzia ła ją cych do tych czas pro gra mów, w tym przede wszyst kim
Opol PIP (do two rze nia do ku men ta cji) oraz Zak PIP (in for ma cje o pra -
co daw cach, kon tro lach oraz sta nie re ali za cji środ ków praw nych),
przy czym ich mo żli wo ści zo sta ły roz bu do wa ne.W uro czy sto ści wrę -
cze nia na gród głów ne go in spek to ra pra cy dla pra cow ni ków urzę du
za szcze gól ne osią gnię cia w pra cy za wo do wej wzię ło udział kie row -
nic two PIP z za stęp ca mi głów ne go in spek to ra: Iwo ną Hic kie wicz,
An ną Tom czyk i dr. Ma ria nem Li wo. Na gro dzo nym gra tu lo wa -
li ta kże okrę go wy in spek tor pra cy w War sza wie Ja nusz Nie dziół -
ka oraz prze wod ni czą cy Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków PIP
Ma rek Alek sie juk.

Donat Duczyński

Naj więk szy pro ces, ja ki kie dy kol wiek miał miej sce w związ ku
ze szko dli wym dzia ła niem azbe stu to czy się we Wło szech. Oska -
rże ni – by ły wła ści ciel szwaj car skiej gru py Eter nit i by ły za rząd -
ca spół ki Eter nit Ita lie, prze słu chi wa ni są w związ ku ze śmier cią
dwóch ty się cy osób pra cu ją cych lub miesz ka ją cych w kil ku wło skich
miej sco wo ściach, w któ rych gru pa mia ła swo je fa bry ki.

W wy ni ku trój stron nych kon sul ta cji part ne rzy spo łecz ni opu bli -
ko wa li de kla ra cję o dzia ła niach, ja kie na le ży pod jąć w ce lu zmniej -
sze nia wy pad ków i cho rób za wo do wych w bu dow nic twie. Wy mie -
nio no w niej m.in. szko le nia oraz za ostrze nie kry te riów zwią za nych
z uzy ski wa niem kwa li fi ka cji za wo do wych i po zwo leń na pra cę.

W związ ku z ro sną cą licz bą osób po szu ku ją cych pra cy, bel gij -
skie wła dze przy go to wa ły na czas kry zy su spe cjal ny pro gram do -
ty czą cy za trud nie nia. Cho dzi o sub wen cję, dzię ki któ rej bez ro bot -
ni, któ rzy znaj dą za trud nie nie, mo gą za cho wać część otrzy my wa -
ne go wcze śniej świad cze nia. Od 1 stycz nia 2010 wy so kość tych
świad czeń wzro sła na wet do 1 100 eu ro, w za le żno ści od okre su,
na któ ry za war to umo wę o pra cę oraz wy kształ ce nia pra cow ni ka.
Pra co daw cy mo gą tym sa mym za pro po no wać ni ższe wy na gro dze -
nie net to. Cho dzi za tem o zwięk sze nie za trud nie nia nie któ rych ka -
te go rii osób po zo sta ją cych bez pra cy oraz o znacz ne zmniej sze -
nie kosz tów pra cy. 

Od po cząt ku kry zy su, a więc od wrze śnia 2008 ro ku pra cę stra -
ci ło 4,3 mi lio na Eu ro pej czy ków. Na le ży spo dzie wać się, że do koń -
ca 2010 r. bę dzie to licz ba ok. 7 mi lio nów pra cow ni ków. Ko mi sja
Eu ro pej ska prze wi du je, że po ziom bez ro bo cia na ko niec 2010 r.
osią gnie 10%. Pod kre śla jed no cze śnie, że w kra jach, w któ rych ist -
nie je mo żli wość skró ce nia cza su pra cy oraz cza so we go zmniej sze -
nia bez ro bo cia utra ta pra cy nie jest zja wi skiem tak po wszech nym.
Tak wła śnie dzie je się w Luk sem bur gu, je dy nym kra ju eu ro pej skim,
w któ rym sta le zwięk sza się licz ba pra cow ni ków. Mo del ten nie
jest jed nak wzo rem roz wią za nia pro ble mu za trud nie nia, gdyż je -
dy nie głę bo kie re for my struk tu ral ne są pod sta wą roz wo ju eko no -
micz ne go oraz ryn ku za trud nie nia w Eu ro pie.

14% mniej niż mę żczyź ni za tę sa mą pra cę za ra bia ją ko bie ty
na luk sem bur skim ryn ku pra cy. Jest to oko ło 86% wy na gro dze nia
brut to mę żczyzn. Za sa da nie dy skry mi na cji ze wzglę du na płeć za -
pi sa na jest w usta wo daw stwie od 1975 ro ku. W ra mach wie lo let -

nie go pro gra mu dzia ła nia re sort Mi ni ster stwa ds. Rów nych Szans
w Księ stwie Luk sem bur ga po dej mu je dzia ła nia ma ją ce na ce lu
zmniej sze nie tej roz bie żno ści. Do tej po ry pod pi sa no oko ło trzy -
dzie stu po ro zu mień z pra co daw ca mi, któ rych ce lem jest wy rów -
na nie szans oraz wy na gro dzeń dla ko biet i mę żczyzn. Przed się bior -
stwa na le żą ce do sek to ra pu blicz ne go pod da wa ne są ba da niu, któ -
re go za da niem jest spraw dze nie i oce na rów no ści wy na gro dzeń
ko biet i mę żczyzn.

Fran cu ska In spek cja Pra cy w 2008 ro ku mu sia ła spro stać kil -
ku wa żnym wy zwa niom wy ni ka ją cym z re or ga ni za cji, zna czą cych
zmian w pra wie pra cy oraz ro sną cych ocze ki wań spo łecz nych zwią -
za nych z kry zy sem go spo dar czym. Re or ga ni za cja in spek cji do ty -
czy ła jej mo der ni za cji (2006 do 2010), przy go to wa nia fu zji czte -
rech słu żb in spek cyj nych (ds. rol nic twa, osób za trud nio nych na mo -
rzu, trans por tu i ogól nych) i przy go to wa nia przy szłych struk tur słu -
żb re gio nal nych. Zmia ny w pra wie pra cy wią za ły się nie tyl ko z mo -
dy fi ka cją za pi sów ko dek su pra cy, ale rów nież z usta no wie niem no -
wych ak tów praw nych, w tym de kre tu o wy po sa że niu ro bo czym
i środ kach ochro ny in dy wi du al nej. Na ra sta ją cy kry zys go spo dar -
czy przy niósł wzrost py tań kie ro wa nych do in spek cji, któ ra bra ła
rów nież udział w ba da niach do ty czą cych bez ro bo cia, dzia ła niach
na rzecz za cho wa nia miejsc pra cy, a ta kże w roz wią zy wa niu kon -
flik tów zbio ro wych wy ni ka ją cych z li kwi da cji miejsc pra cy.

Kar ta Pro fe sjo nal ne go Pra cow ni ka Bu dow la ne go (TPC) ści śle
wią że się z pro mo cją szko leń z za kre su pre wen cji ry zy ka za wo do -
we go ja kie po win ni przejść wszy scy pra cow ni cy sek to ra bu dow -
la ne go. Jed no cze śnie za świad cza ona o: do tych cza so wym do świad -
cze niu w pra cy w sek to rze, kwa li fi ka cjach za wo do wych, od by tych
szko le niach. Do koń ca ub. r. po nad 160 tys. pra cow ni ków z sek -
to ra bu dow la ne go wy stą pi ło o ta ką Kar tę. Naj wię cej do ku men tów
wy da no w Ma dry cie (19,6%) i An da lu zji (19%). Jed nost ką od po wie -
dzial ną za pro ces wy ra bia nia i wy da wa nia Kart, a ta kże prze pro -
wa dze nie wy ma ga ne go do jej uzy ska nia szko le nia z za kre su pre -
wen cji lub uzna wa nie (tzw. ho mo lo ga cja) szko leń od by tych przez
pra cow ni ków w in nych jed nost kach, jest Fun da cja na rzecz Pra -
cy w Bu dow nic twie.

Fiń ska słu żba zdro wia cier pi obec nie na brak pie lę gnia rek.
W związ ku z tym ist nie je du że praw do po do bień stwo, że zwięk szy
się imi gra cja pie lę gnia rek do Fin lan dii. Zwią zek Za wo do wy Pra -
cow ni ków Słu żby Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej za pro po no wał usta -
le nie za sad ich za trud nia nia. Zwró cił rów nież uwa gę m.in. na po -
ten cjal ne za gro że nia zwią za ne np. z nie zna jo mo ścią ję zy ka, co  mo -
że na ra zić pa cjen tów na nie bez pie czeń stwo. 

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

Prze gląd in for ma cji za miesz cza nych na stro nach in ter ne -
to wych i w biu le ty nach in for ma cyj nych urzę dów in spek cji
pra cy Unii Eu ro pej skiej oraz or ga ni za cji mię dzy na ro do -
wych zaj mu ją cych się sze ro ko ro zu mia ną pro ble ma ty ką
zdro wia za wo do we go i ochro ny pra cy.

EU RO NEW SY

W bu dow nic twie                  CYPR

Azbest                             WŁO CHY

Nie do ce nia ne

„AC TI VA START”              BEL GIA

Jest pra ca   LUK SEM BURG

Ra port                            FRAN CJA

Kar ta                           HISZ PA NIA

Pie lę gniar ki                 FIN LAN DIA

Wy ró żnie nia za szcze gól ne do ko na nia
Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc przy znał na gro dy pra cow ni kom Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy za szcze gól ne osią gnię cia w pra cy za wo do wej. Wrę czył je 29 grud nia br. pod -
czas uro czy ste go spo tka nia w Głów nym In spek to ra cie Pra cy z udzia łem kie row nic twa urzę du.
Wśród na gro dzo nych by li człon ko wie ze spo łu pro jek to we go, któ ry opra co wał pro gram „Na vi -
ga tor” – no wo cze sne na rzę dzie in for ma tycz ne do wspo ma ga nia pra cy in spek to ra.

– Z cze go, w związ ku z przy zna ną na gro dą, cie szy się Pan
naj bar dziej? 

– Z te go, że na sze lo kal ne roz wią za nia in for ma tycz ne, od wie -
lu lat opra co wy wa ne w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Opo -
lu, zo sta ły prze nie sio ne na fo rum ca łe go urzę du. To jest ogrom -
na sa tys fak cja i do wód uzna nia dla nas. Opol PIP i nie tyl ko, prak -
tycz nie do tej po ry, funk cjo no wał ja ko pro gram wspo ma ga ją cy pra -
cę in spek to ra pra cy w ca łej na szej in sty tu cji już od 1992 ro ku. 

– Obec nie jest Pan eks per tem głów ne go in spek to ra pra -
cy. Cze go kon kret nie ta dzia łal ność do ty czy?

– Za dań spe cjal nych. Czy li np. przy go to wa nia za sad no we go po -
dej ścia, a w kon se kwen cji no wej stra te gii dzia ła nia PIP. Cho dzi -
ło o zna le zie nie ta kich roz wią zań i usy tu owa nie na szej in sty tu cji,
by wkom po no wa ła się ona w obec ne re alia do ty czą ce pra cow ni -
ków i pra co daw ców. Wzo rem by ły tu in sty tu cje eu ro pej skie, któ -
re ukie run ko wa ne na okre ślo ne, ale nie zbyt licz ne ob sza ry, więk -

szy na cisk kła dą na pre wen cję ukie run ko wa ną na okre ślo ne, ale
nie zbyt licz ne ob sza ry. 

– Któ re z za dań uwa ża Pan za naj wa żniej sze?
– Pla no wa nie kon tro li. Wa żne jest po dej ście pro ble mo we, zarzą -

dza nie po przez ce le, a nie po goń za ilo ścią. In spek tor pra cy nie
mo że być je dy nie an kie te rem, mu si mieć swo bo dę w de cy do wa -
niu o za kre sie kon tro li, gdyż zna re alia i pro ble my za kła du. Je śli
cho dzi o pla no wa nie kon tro li, to znacz nie więk szą mo żli wość dzia -
ła nia bę dą tu mia ły po szcze gól ne Okrę go we In spek to ra ty Pra cy,
a więc o prio ry te tach kon tro li w te re nie de cy do wać bę dą wła śnie
tam, na miej scu. Okrę gi bę dą mu sia ły wkom po no wać się w ogól -
ną stra te gię urzę du. To już mo żna by ło za uwa żyć przy spo rzą dza -
niu pro gra mu dzia ła nia PIP na 2010 rok. W kon tek ście te go bar -
dzo wa żne jest stwo rze nie wa run ków do dzia ła nia – wi zję mo bil -
ne go in spek to ra pra cy.

– Ja kie ma rze nia ma lau re at na gro dy głów ne go in spek -
to ra pra cy?

– Na dziś, wró cić do Opo la. Wiem, że cze ka ją na mnie, w mo -
im okrę gu…Nie ozna cza to jed nak, że wy co fu ję się z dal szych prac
nad wdra ża niem no wych roz wią zań.

Specjalna nagroda GIPDo za dań spe cjal nych
Z Wie sła wem Ba ka la rzem, jed nym 

z lau re atów na gro dy głów ne go in spek to ra
pra cy, roz ma wia Be ata Pie trusz ka
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W kon fe ren cji wzię li udział: Zbi gniew Ja -
now ski, prze wod ni czą cy Związ ku Zawo do we -
go „Bu dow la ni” i jed no cze śnie wi ce prze wod -
ni czą cy Ra dy ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu -
dow nic twie przy Głów nym In spek to rze Pra cy,
Wik tor Piw kow ski, prze wod ni czą cy Za rzą du
Głów ne go Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa, przed sta wi cie le or -
ga nów nad zo ru nad wa run ka mi pra cy, związ -
ków za wo do wych, słu żby bhp, a ta kże ucznio -
wie i stu den ci szkół bu dow la nych.

Jacek Strzyżewski
OIP Poznań

Za in te re so wa niem cie szy ło się sto isko PIP z ma te ria ła -
mi in for ma cyj no -pro mo cyj ny mi. In spek to rzy pra cy udzie -
la li w nim po rad i in for ma cji w za kre sie bez pie czeń stwa pra -
cy na bu do wach. 

Te ma tem wio dą cym te go rocz nej, dzie więt na stej już edy cji tar -
gów „Bud ma”, któ re od by ły się w dniach 19 - 22 stycz nia br., by -
ło „Zrów no wa żo ne bu dow nic two – eko no mia, eko lo gia, czło wiek”.
Eks po zy cja tar go wa zaj mo wa ła w su mie po nad 60 tys. m˛ po -
wierzch ni, w 15 pa wi lo nach i na wol nej prze strze ni. Za pre zen to -
wa ło się 1500 wy staw ców z 32 kra jów.

Przy go to wa na przez wy staw ców ofer ta obej mo wa ła no wo cze -
sne roz wią za nia dla bu dow nic twa miesz ka nio we go. Za pre zen to -
wa no rów nież wie le roz wią zań tech nicz nych ma ją cych wpływ na bez -
pie czeń stwo i kom fort pra cy. 

„Za gro że nia i ich wpływ na wy pad ki w bu dow nic -
twie” – by ły te ma tem wy stą pie nia Krzysz to fa Du -
dy, nad in spek to ra pra cy w OIP w Po zna niu. Z ko lei
Mał go rza ta Sło wiń ska, in spek tor pra cy w OIP w Po -
zna niu omó wi ła za gad nie nia zwią za ne z za rzą dza niem
bez pie czeń stwem pra cy. 

Uzu peł nie niem kon fe ren cji był po kaz bu do wy rusz to -
wań, przy go to wa ny przez spe cja li stycz ną fir mę.

Pra co daw cy z te re nów okrę go wych in spek to ra tów pra cy w War sza wie i Po -
zna niu, wy ko naw cy ro bót bu dow la nych, któ rzy w oce nie Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy w spo sób bez piecz ny pro wa dzi li bu do wy ode bra li wy ró żnie nia z rąk
dr. Ma ria na Li wo, Ja nu sza Nie dziół ki, okrę go we go in spek to ra pra cy
w War sza wie i Krzysz to fa Fi kle wi cza, sze fa po znań skie go okrę gu PIP.

Za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo 19 stycz nia
br. uczest ni czył w kon fe ren cji „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow -
nic twie” zor ga ni zo wa nej pod czas Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu -
dow nic twa „BUD MA 2010” w Po zna niu. Kon fe ren cję przy go to wa ła
Pań stwo wa In spek cja Pra cy przy współ udzia le Pol skiej Izby Go -
spo dar czej Rusz to wań, In sty tu tu Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór -
nic twa Skal ne go oraz Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich.
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Wnio sek o uka ra nie po cho dzą cy od in -
spek to ra pra cy po wi nien za wie rać:

– imię i na zwi sko oraz ad res ob wi nio -
ne go, a ta kże in ne da ne nie zbęd ne do usta -
le nia je go to żsa mo ści, 

– okre śle nie za rzu ca ne go ob wi nio ne mu
czy nu ze wska za niem miej sca, cza su, spo -
so bu i oko licz no ści je go po peł nie nia; na -
le ży wska zać wszyst kie ujaw nio ne czy ny
wy peł nia ją ce zna mio na wy kro cze nia, na -
wet je że li do dnia wy stą pie nia do są du
z wnio skiem zo sta ły one czę ścio wo wy ko -
na ne,

– wska za nie do wo dów,
– imię i na zwi sko oraz pod pis spo rzą -

dza ją ce go wnio sek, a ta kże ad res, gdy
wnio sek po cho dzi od po krzyw dzo ne go.

Po nad to we wnio sku po win ny być wska -
za ne:

– prze pi sy, pod któ re za rzu ca ny czyn
pod pa da; na le ży wska zań kon kret ny prze -
pis któ ry zo stał na ru szo ny; je że li in spek -
tor sta wia ob wi nio ne mu za rzut po peł nie -
nia kil ku wy kro czeń, mu si wska zać prze -
pi sy od no szą ce się do ka żde go z nich;

– miej sce za trud nie nia ob wi nio ne go
oraz, w mia rę mo żno ści, da ne o je go wa -
run kach ma te rial nych, ro dzin nych i oso bi -
stych;

– po krzyw dze ni, o ile ta kich ujaw nio no;
– wy so kość wy rzą dzo nej szko dy;
– sta no wi sko oso by spo rzą dza ją cej

wnio sek;
– sąd wła ści wy do roz po zna nia spra wy;
– da ne do ty czą ce uprzed nie go ska za nia

ob wi nio ne go za po dob ne prze stęp stwo lub

wy kro cze nie, je że li oska rży ciel po wo łu je
się na tę oko licz ność.

Do wnio sku na le ży do łą czyć ma te ria ły
z czyn no ści wy ja śnia ją cych oraz – do wia -
do mo ści są du – ad re sy świad ków i po -
krzyw dzo nych, a ta kże po jed nym od pi sie
wnio sku dla ka żde go z ob wi nio nych. Ma -
te ria ły z czyn no ści wy ja śnia ją cych po win -
ny być ory gi nal ny mi do ku men ta mi, a nie
ich ko pia mi. Kpw nie prze wi du je in nych
wy mo gów for mal nych wnio sku. W ra zie ich
nie speł nie nia, pre zes są du zwra ca wnio sek
ce lem usu nię cia bra ków for mal nych w ter -
mi nie 7 dni. Sy tu acja ta ka mo że mieć miej -
sce, przy kła do wo, w sy tu acji za łą cze nia
do wnio sku o uka ra nie ko pii no tat ki urzę -
do wej czy pro to ko łu z prze słu cha nia oso -
by, co do któ rej ist nie je uza sad nio na pod -
sta wa do spo rzą dze nia prze ciw ko niej
wnio sku o uka ra nie (patrz: GPP -364-023-
128/08).

Je że li wnio sek o uka ra nie od po wia da wa -
run kom for mal nym, pre zes są du wsz czy -
na za rzą dze niem po stę po wa nie i kie ru je
spra wę na roz pra wę lub po sie dze nie al bo
od ma wia wsz czę cia po stę po wa nia. Od pis
wnio sku o uka ra nie sąd do rę cza ob wi nio -
ne mu wraz z za wia do mie niem o roz pra wie
lub po sie dze niu. Je że li ob wi nio ny nie zna
ję zy ka pol skie go, wnio sek o uka ra nie
i roz strzy gnię cia pod le ga ją ce za ska rże niu
lub koń czą ce po stę po wa nie, zgod nie z kpw,
ogła sza się lub do rę cza ob wi nio ne mu
wraz z tłu ma cze niem. Brak pod staw praw -
nych do żą da nia od in spek to ra pra cy wy -
stę pu ją ce go do są du z wnio skiem o uka -

ra nie prze tłu ma cze nia go na ję zyk zna ny
ob wi nio ne mu. Tym bar dziej nie za sad nym
wy da je się, aby sąd mógł zwró cić in spek -
to ro wi ta ki nie prze tłu ma czo ny wnio sek
w ce lu uzu peł nie nia je go bra ków for mal -
nych w ter mi nie 7 dni (patrz: GPP -364-
023090/08).

War to przy po mnieć, że w przy pad ku wy -
stą pie nia przez in spek to ra pra cy do są du
z wnio skiem o uka ra nie w spra wach o wy -
kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni ka
prze wi dzia nym w ko dek sie pra cy, spraw -
ca czy nu pod le ga ka rze grzyw ny
od 1 000 zł do 30 000 zł. Po zo sta łe wy kro -
cze nia prze ciw ko pra wom osób wy ko nu ją -
cych pra cę za rob ko wą za gro żo ne są ka rą
grzyw ny od 20 zł do 5 000 zł.

Po stę po wa nie 
man da to we

Po prze pro wa dze niu czyn no ści kon -
tro l nych in spek tor pra cy mo że na ło żyć
grzyw nę w dro dze man da tu kar ne go, je że -
li uzna, że ka ra ta bę dzie wy star cza ją ca.
W spra wach, w któ rych jest oska rży cie lem
pu blicz nym, mo że co do za sa dy na ło żyć
grzyw nę w wy so ko ści do 2 000 zł. Wy jąt -
ko wo, w przy pad ku wy stą pie nia tzw. re cy -
dy wy, gór na gra ni ca grzyw ny wy no -
si 5 000 zł. Wy mie rze nie ka ry grzyw ny
do tej wy so ko ści jest do pusz czal ne je dy -
nie w sy tu acji, gdy uka ra ny co naj mniej
dwu krot nie za wy kro cze nie prze ciw ko
pra wom pra cow ni ka okre ślo ne w ko dek -
sie pra cy po peł nia w cią gu 2 lat od ostat -

Prawo pracy (cz. 2) W pierw szej czę ści ma te ria łu, za miesz czo nej w po przed nim nu me rze
na sze go mie sięcz ni ka, omó wio ne zo sta ły czyn no ści wy ja śnia ją ce in spek to ra pra cy w przy -
pad ku po dej rze nia po peł nie nia wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni ka. Dru ga część kon -
cen tru je się na sto so wa nych przez in spek to ra środ kach praw nych.

Ści ga nie wy kro czeń 
prze ciw ko pra wom pra cow ni czym

Alek san dra Kęp niak

Je że li po prze pro wa dze niu czyn no ści kon tro l nych, oko licz no ści po peł nie nia czy nu nie bu dzą
żad nych wąt pli wo ści, to in spek tor pra cy mo że, je że li uzna to za za sad ne, wy stą pić do są du
z wnio skiem o uka ra nie spraw cy czy nu. Pod sta wą do wsz czę cia po stę po wa nia w spra wach
o wy kro cze nia jest bo wiem wnio sek o uka ra nie zło żo ny przez oska rży cie la pu blicz ne go, któ -
rym w spra wach o wy kro cze nia prze ciw ko pra wom osób wy ko nu ją cych pra cę za rob ko wą jest
in spek tor pra cy. §

nie go uka ra nia ta kie wy kro cze nie. Cho dzi
tu za tem nie o ta kie sa mo wy kro cze nie,
za któ re spraw ca zo stał już dwu krot nie uka -
ra ny, ale o jed no z wy kro czeń prze wi dzia -
nych w ko dek sie pra cy.

Dol na gra ni ca grzyw ny wy mie rza nej
przez in spek to ra pra cy w za kre sie wy kro -
czeń prze ciw ko pra wom pra cow ni ka okre -
ślo nym w ko dek sie pra cy zo sta ła ukształ -
to wa na na po zio mie 1 000 zł. Usta wy oko -
ło ko dek so we od no szą ce się do wy kro -
czeń prze ciw ko pra wom osób wy ko nu ją -
cych pra cę za wo do wą, w któ rych in spek -
tor pra cy mo że być oska rży cie lem pu blicz -
nym, mo gą od mien nie kształ to wać wspo -
mnia ną dol ną gra ni cę wy mie rza nia ka ry.
Je że li dol na gra ni ca nie bę dzie okre ślo na,
to zgod nie z kw in spek tor pra cy nie mo -
że wy mie rzyć grzyw ny w wy so ko ści ni ższej
niż 20 zł.

In spek tor pra cy na kła da ją cy grzyw nę
w dro dze man da tu kar ne go jest zo bo wią -
za ny okre ślić jej wy so kość, wy kro cze nie za -
rzu ca ne spraw cy, po in for mo wać spraw cę
wy kro cze nia o pra wie od mo wy przy ję cia
man da tu kar ne go i o skut kach praw nych
ta kiej od mo wy, tj. po wsta ją cym wów czas
obo wiąz ku wy stą pie nia do są du z wnio -
skiem o uka ra nie.

In spek tor pra cy mo że na ło żyć grzyw nę
w dro dze man da tu kar ne go go tów ko we go,
kre dy to wa ne go, za ocz ne go.

Man da tem kar nym go tów ko wym mo że
być grzyw na na ło żo na je dy nie wo bec oso -
by cza so wo prze by wa ją cej na te ry to rium
Rze czy po spo li tej Pol skiej lub nie ma ją cej sta -
łe go miej sca za miesz ka nia al bo po by tu.
Man dat ta ki sta je się pra wo moc ny z chwi -
lą uisz cze nia grzyw ny in spek to ro wi, któ ry
ją na ło żył. In spek tor ma na to miast obo wią -
zek w ter mi nie 3 dni od dnia na ło że nia
grzyw ny prze ka zać kwo tę grzyw ny pra cow -
ni ko wi upo wa żnio ne mu do roz li cza nia man -
da tów. Z ko lei pra cow nik ten jest zo bo wią -
za ny nie zwłocz nie, nie póź niej niż w cią gu 7
dni od dnia uisz cze nia grzyw ny przez
spraw cę wy kro cze nia, czy li od dnia upra wo -
moc nie nia się man da tu, do ko nać wpła ty od -
po wied nio w ka sie urzę du wo je wódz kie go
lub je go od dzia łach za miej sco wych.

Man da tem kar nym kre dy to wa nym mo -
że być na ło żo na grzyw na prak tycz nie wo -
bec wszyst kich in nych osób niż wy żej wy -
mie nio ne. Man dat po wi nien za wie rać po -
ucze nie o obo wiąz ku uisz cze nia grzyw ny
w ter mi nie 7 dni od da ty przy ję cia man da -
tu oraz o skut kach nie uisz cze nia grzyw ny
w ter mi nie. Sta je się on pra wo moc ny
z chwi lą po kwi to wa nia je go od bio ru przez
uka ra ne go.

Man da tem kar nym za ocz nym mo żna na -
ło żyć grzyw nę w ra zie stwier dze nia wy kro -
cze nia, któ re go spraw cy nie za sta no
na miej scu po peł nie nia czy nu, gdy nie za -
cho dzi wąt pli wość co do oso by te go spraw -
cy. Man dat po zo sta wia się wów czas w ta -
kim miej scu, aby spraw ca mógł go nie -
zwłocz nie ode brać. Man dat ten po wi nien
wska zy wać, gdzie w ter mi nie 7 dni od da -
ty je go wy sta wie nia uka ra ny mo że uiścić
grzyw nę, oraz in for mo wać o skut kach jej
nie uisz cze nia w tym ter mi nie. Sta je się on
pra wo moc ny z chwi lą uisz cze nia grzyw ny
we wska za nym miej scu i ter mi nie. Nie uisz -
cze nie grzyw ny we wska za nym ter mi nie
i miej scu na kła da na in spek to ra pra cy, któ -
ry na ło żył ta ki man dat za ocz ny, obo wią zek
wy stą pie nia do są du z wnio skiem o uka ra -
nie. Na le ży w nim wska zać, że ob wi nio ny
nie uiścił grzyw ny na ło żo nej man da tem za -
ocz nym, a w mia rę mo żli wo ści po dać ta -
kże przy czy ny od mo wy.

Ścią ga nie grzyw ny na ło żo nej w dro dze
man da tu kar ne go na stę pu je w try bie
prze pi sów o po stę po wa niu eg ze ku cyj nym
w ad mi ni stra cji. Grzyw na sta no wi do -
chód bu dże tu pań stwa.

War to za zna czyć, że usta wo daw ca nie
prze wi dział mo żli wo ści od wo ła nia się
od pra wo moc ne go man da tu. Zgod nie
z tre ścią art. 101 kpw, pra wo moc ny man -
dat kar ny pod le ga uchy le niu. Jest to mo -
żli we tyl ko w sy tu acji, gdy grzyw nę na ło -
żo no za czyn nie bę dą cy czy nem za bro nio -
nym ja ko wy kro cze nie. Uchy le nie na stę -
pu je na wnio sek uka ra ne go zło żo ny w ter -
mi nie 7 dni od da ty upra wo moc nie nia się
man da tu lub z urzę du.

Uchy le nia 
man da tu kar ne go

Upraw nio ny do uchy le nia pra wo moc ne -
go man da tu kar ne go jest sąd wła ści wy
do roz po zna nia spra wy, na któ re go ob sza -
rze dzia ła nia zo sta ła na ło żo na grzyw na.
O uchy le niu man da tu kar ne go sąd orze ka
na po sie dze niu. Ma w nim pra wo uczest ni -
czyć uka ra ny, or gan, któ ry lub któ re go funk -
cjo na riusz na ło żył grzyw nę w dro dze man -
da tu (in spek tor pra cy), al bo przed sta wi ciel
te go or ga nu oraz ujaw nio ny po krzyw dzo ny.
Przed wy da niem po sta no wie nia sąd mo że
za rzą dzić sto sow ne czyn no ści w ce lu spraw -
dze nia pod staw do uchy le nia man da tu kar -
ne go. Uchy la jąc man dat na ka zu je się pod -
mio to wi, na ra chu nek któ re go po bra no
grzyw nę, zwrot uisz czo nej kwo ty.

Nad zór nad po stę po wa niem man da to -
wym w spra wach o wy kro cze nia prze ciw ko

pra wom osób wy ko nu ją cych pra ce za rob ko -
wą spra wu je głów ny in spek tor pra cy.

Środ ki od dzia ły wa nia 
wy cho waw cze go

W sto sun ku do spraw cy czy nu in spek -
tor pra cy mo że po prze stać na za sto so wa -
niu po ucze nia, zwró ce niu uwa gi, ostrze że -
niu lub na za sto so wa niu in nych środ ków
od dzia ły wa nia wy cho waw cze go. Mo że
w ten spo sób po stą pić wte dy, gdy uzna to
za wy star cza ją ce, w od nie sie niu do ka żde -
go z wy kro czeń, do ści ga nia któ rych jest
upraw nio ny. Wy da je się za sad nym sto so -
wa nie jed ne go ze wspo mnia nych środ ków
od dzia ły wa nia wy cho waw cze go w sy tu -
acji, gdy wy kro cze nie nie ma zna czą ce go
cha rak te ru i nie po wo du je za gro żeń dla ży -
cia i zdro wia osób wy ko nu ją cych pra cę za -
rob ko wą. 

Kpw przyj mu je, że w ra zie za sto so wa -
nia jed ne go ze środ ków od dzia ły wa nia wy -
cho waw cze go, je że li śro dek ten jest wy star -
cza ją cą re ak cją na wy kro cze nie, mo żna nie
wsz czy nać po stę po wa nia w spra wach
o wy kro cze nia.

Re asu mu jąc: w za kre sie po stę po wa -
nia w spra wach o wy kro cze nia prze ciw -
ko pra wom osób wy ko nu ją cych pra cę
za rob ko wą in spek tor pra cy po wi nien
się kie ro wać za sa dą opor tu ni zmu, któ -
ra ozna cza upraw nie nie do ści ga nia wy -
kro czeń, a nie obo wią zek, jak to ma
miej sce przy ści ga niu prze stępstw.
Nie mo żna jed nak w tym za kre sie za -
jąć jed no znacz ne go sta no wi ska, gdyż
ka żda oko licz ność, bę dą ca przed mio -
tem czyn no ści kon tro l nych in spek to ra
pra cy, jest in na i ró żna jest wa ga po peł -
nia nych wy kro czeń.

Z pew no ścią jed nak in spek tor pra cy, ja -
ko oska rży ciel pu blicz ny, w ra zie stwier dze -
nia wy kro cze nia, do ści ga nia któ re go mo -
cą usta wy jest upraw nio ny, nie mo że nie
za re ago wać. W ta kiej sy tu acji mu si pod jąć
dzia ła nie i za sto so wać je den ze środ ków
prze wi dzia nych pra wem, tj. wsz cząć po stę -
po wa nie man da to we, wy stą pić z wnio -
skiem do są du o uka ra nie, bądź po prze stać
na za sto so wa niu środ ka po za kar ne go,
zwłasz cza gdy wy kro cze nie nie ma wspo -
mnia ne go już wcze śniej zna czą ce go cha -
rak te ru. De cy zję o wy bo rze naj wła ściw sze -
go środ ka usta wo daw ca po zo sta wił in -
spek to ro wi pra cy. 

Alek san dra Kęp niak
OIP Łódź
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Przy okre śle niu miej sca kon tro li nie mo -
żna po mi nąć miej sca wy ko ny wa nia pra cy ja -
ko istot ne go ele men tu sto sun ku pra cy
w myśl art. 22 kp i de fi ni cji cza su pra cy za -
war tej w art. 128 ko dek su pra cy, któ rym jest
czas po zo sta wa nia pra cow ni ka w dys po zy cji
pra co daw cy w za kła dzie pra cy lub w in nym
miej scu wy zna czo nym do wy ko ny wa nia pra -
cy. Wszę dzie tam mo że tra fić bo wiem in spek -
tor pra cy.

We dług tre ści i innych prze pi sów
Unor mo wa nia po za ko dek so we za wie ra ją

wie le okre śleń miej sca pra cy dla po trzeb tre -
ści w nich za war tych. Na przy kład: Roz po -
rzą dze nie MPiPS z 26 wrze śnia 1994 r.
w spra wie ogól nych prze pi sów bhp2 okre śla
w § 1 pkt. 7b miej sce pra cy, ja ko miej sce wy -
zna czo ne przez pra co daw cę, do któ re go pra -
cow nik ma do stęp w związ ku z wy ko ny wa -
niem pra cy. Te ren za kła du pra cy ro zu mia -
ny jest na to miast w myśl § 2 pkt. 7a te go roz -
po rzą dze nia ja ko prze strzeń wraz z obiek -
ta mi bu dow la ny mi, bę dą ca w dys po zy cji
pra co daw cy, w któ rej pra co daw ca or ga ni zu -
je miej sce pra cy.

Usta wa z 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne3

uży wa na to miast w § 3 pkt. 10 okre śle nia „te -
ren bu do wy”, przez któ ry na le ży ro zu mieć prze -
strzeń, w któ rej pro wa dzo ne są ro bo ty bu dow -
la ne wraz z prze strze nią zaj mo wa ną przez urzą -
dze nia za ple cza bu do wy. Przez sa mą zaś „bu -
do wę” usta wa ro zu mie wy ko ny wa nie, od bu do -
wę, roz bu do wę obiek tu bu dow la ne go w okre -
ślo nym miej scu. Ta kże Roz po rzą dze nie Mi ni -
stra In fra struk tu ry z 6 lu te go 2003 r. w spra -
wie bez pie czeń stwa pod czas wy ko ny wa nia ro -
bót bu dow la nych4, w roz dzia le 3 od no si się wy -
łącz nie do te re nu bu do wy.

In spek tor pra cy, kon tro lu jąc więc stan wa -
run ków pra cy na tle pro ce su bu dow la ne go,
kon tro lu je pra co daw ców wy ko nu ją cych okre -
ślo ne ro bo ty ob ję te tym pro ce sem. „Plac bu -
do wy”, któ re to okre śle nie wy stę pu je nie kie -
dy w na zew nic twie in spek tor skim, win no być
za tem wy eli mi no wa ne, bo wiem utra ci ło uza -
sad nie nie praw ne, któ re wy ni ka ło z uchy lo -

ne go Roz po rzą dze nia Mi ni stra Bu dow nic twa
i Prze my słu Ma te ria łów Bu dow la nych z 28
mar ca 1972 r. w spra wie bhp przy wy ko ny -
wa niu ro bót bu dow la no -mon ta żo wych i roz -
biór ko wych5. Zo sta ło ono uchy lo ne wy mie -
nio nym Roz po rzą dze niem Mi ni stra In fra -
struk tu ry z 6 lu te go 2003 r. w spra wie bhp
pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych,
któ re uży wa po ję cia „te ren bu do wy” a nie
„plac bu do wy”. Na tle przed sta wio nych wy -
żej przy kła dów unor mo wań okre śla ją cych
miej sce wy ko ny wa nia okre ślo nych czyn no ści
na le ży wy ra zić po gląd, że na zew nic two win -
no za wsze od po wia dać tre ści prze pi sów,
w opar ciu o któ re pro wa dzo ne są czyn no ści
kon tro l ne, bądź któ re bę dzie sta no wi ło pod -
sta wę do po dej mo wa nia okre ślo nych środ ków
praw nych.

Istot na szyb kość
Roz wa ża jąc kon tro lę z punk tu wi dze nia jej

for my, mo żna brać pod uwa gę ró żne jej
aspek ty. Na przy kład: spo sób jej wy ko ny wa -
nia, kry te ria, oce nę jej dzia łal no ści6. Ma jąc
na uwa dze szyb kość po stę po wa nia kon tro l -
ne go w na uce pra wa ad mi ni stra cyj ne go wy -
ró żnia się na to miast:

– kon tro lę frag men ta rycz ną obej mu ją -
cą tyl ko część dzia łal no ści pod mio tu kon tro -
lo wa ne go, pro wa dzo ną tyl ko we dług nie któ -
rych kry te riów oce ny (a nie wszyst kich) np.:
w za kre sie wy na gro dzeń,

– kon tro lę pro ble mo wą na sta wio ną
na ba da nie tyl ko jed ne go okre ślo ne go pro -
ble mu dzia łal no ści da ne go pod mio tu, np.:
prze strze ga nie prze pi sów do ty czą cych za trud -
nie nia osób nie peł no spraw nych; ta ka kon tro -
la, jak wy ni ka z prak ty ki, ce chu je się naj więk -
szą przy dat no ścią dla ce lów za rzą dza nia,

– kon tro lę do raź ną pro wa dzo ną po za
pla na mi kon tro li i in spi ro wa ną kon kret ny mi
oko licz no ścia mi.

Krót ka czy li ja ka?
Przyj mu jąc dla po trzeb PIP na zew nic two

kon tro li krót kich na le ży przez nie ro zu -
mieć kon tro le:

– cha rak te ry zu ją ce się szyb ko ścią czyn no -
ści kon tro l nych, któ rych czas nie prze kra cza
jed ne go dnia,

– po dej mo wa ne nie kie dy po za pla na mi
kon tro li, in spi ro wa ne kon kret ny mi oko licz -
no ścia mi,

– obej mu ją ce te ma ty ką wy bra ny za kres
dzia łal no ści pod mio tu kon tro lo wa ne go, np.:
w od nie sie niu do bu dow nic twa, wy stę po wa -
nie przy pad ków bez po śred nich za gro żeń
dla ży cia lub zdro wia za trud nio nych w
wyniku za nie dbań nad zo ru. Kon tro le ta kie
po zwa la ją na szyb ką oce nę sta nu prze strze -
ga nia pra wa w okre ślo nym za kre sie,
a w szcze gól no ści bez po śred nich za gro żeń
dla ży cia i zdro wia na tle po trzeb wy ni ka ją -
cych z ró żnych źró deł i szyb ką re ak cję.
W za sa dzie prze pro wa dza ne są one w opar -
ciu o wzro ko wo stwier dzo ny stan fak tycz ny,
bez ana li zy do ku men tów. Na ich tle nie mo -
żna sta wiać za rzu tu nie kom plek so wo ści, są
bo wiem me ry to rycz nie uza sad nio ne kon kret -
ną sy tu acją wy ma ga ją cą szyb kie go prze ciw -
dzia ła nia, spraw no ści i sku tecz no ści7.

Sens kon tro li
Za pew nie nie spraw no ści i sku tecz no ści

kon tro li wy ma ga, aby jej przed mio tem by ły
te fa zy kon tro lo wa ne go dzia ła nia, któ re,
w wy ni ku oce ny sy tu acji, są nie zbęd ne dla
usta le nia sta nu fak tycz ne go i za pew nie nia
prak tycz nej mo żli wo ści od dzia ły wa nia na wy -
stę pu ją ce lub mo gą ce wy stą pić nie pra wi dło -
wo ści w przy szło ści. Ka żde dzia ła nie kon tro -
l ne ma bo wiem sens tyl ko wów czas, gdy je -
go efektem nie jest je dy nie ko ry go wa nie, ale
i uspraw nia nie po stę po wa nia przed mio tu kon -
tro lo wa ne go. Stąd też osią gnię cie wy zna czo -
nych ce lów przez kon tro lę jest mo żli we
w wy ni ku re ali za cji okre ślo nych jej funk cji,
czy sy gna li za cyj nej, pro fi lak tycz nej, in struk -
ta żo wej, in spi ra tor skiej i ko ry gu ją cej.
Na spraw ność kon tro li za sad ni czy wpływ ma
na to miast przy go to wa nie kon tro lu ją ce go,
ja sno okre ślo ny cel za wie ra ją cy przej rzy ste
wy tycz ne i me to dy ka kon tro li.

dr Ma rian Li wo
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy

Przypisy
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O miej scu 
i krót kich kon tro lach

Ma rian Li wo

Okre śle nie miej sca kon tro li za war te jest w art. 26 ust. 1 i 2
usta wy z 13.04.2007 r. o PIP1 po przez wska za nie, że kon tro lę
prze pro wa dza się w sie dzi bie pod mio tu kon tro lo wa ne go oraz
w in nych miej scach wy ko ny wa nia za dań lub prze cho wy wa nia
do ku men tów fi nan so wych i ka dro wych. Po szcze gól ne czyn -
no ści kon tro l ne mo gą być rów nież wy ko ny wa ne w sie dzi bie
jed nost ki kon tro lo wa nej.

– Jak określiłby Pan swoją rolę w przedsięwzięciu
pod na zwą Na vi ga tor?

– Jestem przede wszyst kim ana li ty kiem. Wie le lat te mu za da -
łem so bie py ta nie: jak uspraw nić w in spek cji pra cy obieg do ku -
men tów? Naj pierw pa pie ro wych, a gdy po ja wi ły się kom pu te ry,
elek tro nicz nych. Oczy wi ście nie mo żna my śle nia za stą pić elek tro -
ni ką, ale wszel kie kwe stie ma nu al ne, wy szu ki wa nie prze pi sów, przy -
go to wy wa nie pism mie ści się w no wo cze snych roz wią za niach in -
for ma tycz nych. Wy ko rzy sta li śmy je w Na vi ga to rze, oczy wi ście
uwzględ nia jąc spe cy fi kę dzia łal no ści na sze go urzę du. 

– W czym uła twi on pra cę in spek to ro wi? 
– Przede wszyst kim umo żli wi bie żą cy do stęp do prze pi sów, ich

prze glą da nie i wy ko rzy sty wa nie w edy cji do ku men tów po kon trol -
nych. Prost sze, a przez to szyb sze, bę dzie wy szu ki wa nie i we ry -
fi ko wa nie do ku men tów, co do pro wa dzi do ujed no li ce nia pro ce dur
w ca łym kra ju. Na vi ga tor po zwo li mak sy mal nie od for ma li zo wać,
upro ścić, od biu ro kra ty zo wać pra cę in spek to rów.

– To nie wąt pli wie ogrom ne za le ty te go pro gra mu, ale, o ile
wiem, po zwo li on też do kład nie roz li czyć czas pra cy.

– Nie cho dzi o roz li cza nie cza su, ale umo żli wie nie re je stra cji
nie któ rych czyn no ści, któ re ab sor bu ją czas pra cy in spek to rów.
Głów nie do ty czy to tych in spek to rów pra cy, któ rzy zaj mu ją się np.
nad zo rem ryn ku czy le gal no ścią za trud nie nia. Pierw si wy da ją nie -
wie le de cy zji, a mu szą dłu go i mo zol nie przy go to wy wać do ku men -
ta cję. Efek tów tej pra cy nie wi dać. Trud no też oce nić pra cę in spek -
to rów kon tro lu ją cych le gal ność za trud nie nia. Czę sto są zmu sze -

ni do dłu giej ob ser wa cji za kła du za nim do nie go wej dą. Te go nie

ma w do ku men ta cji. Te raz w Na vi ga to rze, w czę ści zwią za nej z or -
ga ni za cją pra cy, znaj dzie się miej sce na ta kie in for ma cje. 

– Mó wi my o za le tach sys te mu. A na ja kie trud no ści mo -
że na po tkać in spek tor pra cy?

– Pa ra dok sal nie, pew ne trud no ści mo że stwa rzać mno gość do -
stęp nych prze pi sów, wie lość ró żne go ro dza ju ko dów, du ża ilość
wzo rów do ku men tów, któ rych zna jo mość i umie jęt ność wy szu ki -
wa nia bę dą nie zbęd ne, by sys tem spraw nie dzia łał.

Na vi ga tor po wstał bez wiel kich na kła dów, stwo rzo ny
przez lu dzi, któ rzy go po trze bu ją w co dzien nej pra cy. Czy
mo żna te oszczęd no ści osza co wać?

– Trud no mó wić o kon kret nych kwo tach. Sa mo na rzę dzie, na któ -
rym po wsta je da ny pro gram, jest bar dzo kosz tow ne, a sta no wi je -
dy nie punkt wyj ścia do dal szej pra cy. 

– Bez zna jo mo ści re aliów te go za wo du i sa me go urzę du
na pi sa nie ta kie go pro gra mu by ło by trud ne i chy ba obar czo -
ne błę da mi?

– By ło by ra czej nie mo żli we. Trud no so bie na wet wy obra zić, że
mie li by śmy ko muś tłu ma czyć jak wy glą da struk tu ra urzę du, ja kie
są je go za da nia, co to jest na kaz, wy stą pie nie, czy naj pierw przy -
go to wu je my pro to kół czy wy stą pie nie, czy naj pierw się ka rze a póź -
niej pi sze do ku men ty? Dla nas te wszyst kie kwe stie są oczy wi ste.
Dla te go mo gli śmy le piej, szyb ciej no i nie po rów ny wal nie ta niej opra -
co wać pro gram.

– Czy jed nak nie ob ró ci się on prze ciw ko in spek to ro wi,
któ ry bez kom pu te ra z Na vi ga to rem nie bę dzie mógł pra -
co wać?

– Mo że się tak zda rzyć. Na wet te raz, gdy by in spek to ro wi ode -
bra ło się kom pu ter, w któ rym ma wszyst kie da ne, to w ogó le nie
mógł by pra co wać! 

– A za tem in spek to rom pra cy na le ża ło by ży czyć nie za -
wod no ści kom pu te rów, no i sa me go pro gra mu.

– Już nie tyl ko o je go nie za wod ność cho dzi, ale ta kże o to, by
kom pu te ry by ły no wo cze sne i szyb kie.

Specjalna nagroda GIPMobilny jak…
inspektor

Z Krzysztofem Popielskim, który uczestniczył
w pracach nad programem Navigator,

rozmawia Beata Pietruszka

– Dzię ku jąc w imie niu ca łe go ze spo łu za na gro dy mó wił
Pan, że już ma cie ko lej ne po my sły, któ re cze ka ją na re ali -
za cję. Co Pan miał na my śli?

– Na pew no ści ślej sze po wią za nie wszyst kich ob sza rów, ta kich
jak przy go to wa nie pra cy, pro wa dze nie kon tro li i roz li cze nie kon -
tro li. One już funk cjo nu ją w jed nym opro gra mo wa niu, ale chce -
my je co raz bar dziej uści ślać, w wie lu miej scach pod po wia dać in -
spek to ro wi in for ma cje z in nych mo du łów, mię dzy in ny mi z po wsta -
ją ce go wła śnie Ter mi na rza. Je go za da niem bę dzie też np. wspo -
ma ga nie przy pla no wa niu pra cy, za rzą dza niu de le ga cja mi i upo -
wa żnie nia mi. Chce my ta kże roz bu do wać mo duł sa mych do ku men -
tów, tak, że by in spek tor miał do dys po zy cji w pro gra mie wszyst -
kie ich wzo ry w wer sji elek tro nicz nej. 

– A z czym miał Pan do tąd naj wię cej pro ble mów?
– Z opro gra mo wa niem do ku men tów. Ja ko na rzę dzie powinny

być ła twe w uży wa niu. In spek tor po pro stu mu si płyn nie po ru szać
się w edy to rze tek stu. Z dru giej stro ny te da ne mu szą zo stać uję -
te w ta ki spo sób, aby by ły od ra zu jed no znacz ne i czy tel ne dla ca -

łe go sys te mu. Cho dzi o to, że by au to ma tycz nie sta ły się do stęp -
ne dla wszyst kich użyt kow ni ków Na vi ga to ra. Wie le pro ble mów mie -
li śmy też z ogra ni cze niem cza su ak tu ali za cji da nych. Bar dzo dłu -
gą dro gę prze szli śmy przy go to wu jąc me cha ni zmy ak tu ali zu ją ce da -
ne na no te bo oku in spek to ra z ser we ra. Na ra zie uda ło nam się
skró cić czas ak tu ali za cji do kil ku mi nut.

– De cy zje o kon kret nych roz wią za niach za pa da ły de mo -
kra tycz nie?

– Peł nię ro lę ko or dy na to ra ze spo łu pro gra mi stów, czy li sta ram
się ró żne po my sły pro gra mi stycz ne spiąć w ca łość. Na to miast
wszyst kie po my sły sta ra my się prze pro wa dzać w spo sób de mo -
kra tycz ny. Al bo si łą ar gu men tów. Ni gdy ar gu men tem si ły.

– I już nic się nie wie sza?
– Nie ma ta kich sys te mów, któ re się nie wie sza ją. My so bie zda -

je my spra wę, że sys tem nie jest do sko na ły i jesz cze dłu gi czas nie
bę dzie, ale je ste śmy za wsze go to wi do re ak cji.

– Pra ce trwa ły dwa i pół ro ku. Miał pan czas na ży cie pry -
wat ne?

– Z człon ka mi na sze go ze spo łu nie tyl ko współ pra cu ję, je ste -
śmy ta kże przy ja ciół mi i bar dzo czę sto spo ty ka my się pry wat nie,
spę dza my ra zem urlo py. Uwiel biam pły wać, mam pa tent że glar -
ski. Sta ram się więc po go dzić jed no i dru gie, acz kol wiek nie ukry -
wam, że two rze nie tak du że go sys te mu jest spo rym wy zwa niem.

Specjalna nagroda GIPŁatwiej i przyjemniej
Z To maszem Ja roszem, in for ma tykiem 

w De par ta men cie Pla no wa nia i Sta ty sty ki GIP, 
rozmawia Jerzy Wlazło
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W myśl tre ści art. 49 ust. 1 usta wy
z dnia 26 stycz nia 1982 r. Kar ta Na uczy -
cie la1 „two rzy się spe cjal ny fun dusz na na -
gro dy dla na uczy cie li za ich osią gnię cia dy -
dak tycz no -wy cho waw cze w bu dże tach or -
ga nów pro wa dzą cych szko ły w wy so ko ści
co naj mniej 1% pla no wa nych rocz nych wy -
na gro dzeń oso bo wych, z prze zna cze niem
na wy pła ty na gród or ga nów pro wa dzą cych
szko ły i dy rek to rów szkół, w bu dże tach wo -
je wo dów łącz nie w wy so ko ści sta no wią cej
rów no war tość 2.744 śred nich wy na gro dzeń
na uczy cie la sta ży sty, z prze zna cze niem
na wy pła ty na gród ku ra to rów oświa ty
oraz na gród or ga nów spra wu ją cych nad zór
pe da go gicz ny dla na uczy cie li, o któ rych
mo wa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a, w bu -
dże cie mi ni stra wła ści we go do spraw
oświa ty i wy cho wa nia w wy so ko ści sta no -
wią cej rów no war tość 2.015 śred nich wy -
na gro dzeń na uczy cie la sta ży sty, z prze zna -
cze niem na wy pła ty na gród te go mi ni stra”. 

Jed no cze śnie – jak da lej wska -
zu je przed mio to wa usta wa – or -
ga ny pro wa dzą ce szko ły ma ją
obo wią zek usta lić kry te ria i tryb
przy zna wa nia na gród dla na -
uczy cie li. Uwzględ nić w nich
na le ży przede wszyst kim osią -
gnię cia w za kre sie pra cy dy dak tycz no -wy -
cho waw czej, pra cy opie kuń czo -wy cho -
waw czej oraz re ali za cji in nych za dań sta -
tu to wych szko ły. W szcze gól no ści trze ba
zwró cić uwa gę na spo sób po dzia łu środ ków
na na gro dy or ga nów pro wa dzą cych szko -
ły i dy rek to rów szkół, tryb zgła sza nia
kan dy da tów do na gród oraz za sa dę, że na -
gro da mo że być przy zna na na uczy cie lo wi
po prze pra co wa niu w szko le co naj mniej
ro ku. Od by wa się to na za sa dzie pod ję cia
od ręb nej uchwa ły, któ ra, ja ko akt pra wa
miej sco we go, pod le ga za opi nio wa niu przez
związ ki za wo do we zrze sza ją ce na uczy cie -
li. Na to miast w re gu la mi nie wy na gra dza -

nia okre śla się je dy nie wy so kość i wa run -
ki wy pła ca nia na gród ze spe cjal ne go fun -
du szu na gród z ewen tu al nym ode sła niem
do tej uchwa ły. 

Ma my pro blem

Ma jąc to na uwa dze war to przyj rzeć się
– co jest przed mio tem ni niej sze go ar ty ku -
łu – za pi so wi usta wo daw cy w tre ści art. 49
ust. 1 pkt 1 Kar ty Na uczy cie la. Otóż, zgod -
nie z nim, ów spe cjal ny fun dusz na na gro -
dy or ga nów pro wa dzą cych i dy rek to rów
szkół i pla có wek sys te mu oświa ty wy no si
co naj mniej 1% pla no wa nych rocz nych wy -
na gro dzeń oso bo wych. Jed no cze śnie usta -
wa nie pre cy zu je co na le ży ro zu mieć
pod po ję ciem „wy na gro dze nie oso bo we”,
co ro dzi pro blem z okre śle niem, czy usta -
wo daw ca uży wa jąc te go po ję cia miał
na my śli wy łącz nie wy na gro dze nia na -
uczy cie li, a więc osób le gi ty mu ją cych się

od po wied nim wy kształ ce niem oraz stop -
niem awan su za wo do we go w ro zu mie niu
art. 9a ust. 1 Kar ty Na uczy cie la, czy też
kon stru ując fun dusz, or gan pro wa dzą cy
szko ły lub pla ców ki po wi nien od nieść je -
go wy so kość do wy na gro dzeń wszyst kich
za trud nio nych w nich osób, za rów no bę dą -
cych na uczy cie la mi, jak i nie po sia da ją cych
te go sta tu su?

Od po wiedź na to py ta nie jest istot na
z uwa gi na fakt, iż przy za ło że niu, że wiel -
kość fun du szu jest za le żna od wy so ko ści
wy na gro dzeń wszyst kich osób za trud nio -
nych w szko łach lub pla ców kach pro wa dzo -
nych przez da ny or gan, przy kła do wo jed -

nost kę sa mo rzą du te ry to rial ne go, wy so -
kość fun du szu znacz nie się zwięk sza. Na -
le ży bo wiem w tym miej scu zwró cić uwa -
gę na to, iż w szko łach i pla ców kach za trud -
nio ne są oso by, któ re ma ją sta tus na uczy -
cie la, jak rów nież pra cow ni cy nie pe da go -
gicz ni – ad mi ni stra cyj ni i ob słu gi. Do dat -
ko wo usta wa z 7 wrze śnia 1991 r. o sys te -
mie oświa ty2 w art. 7 ust. 1a prze wi du je,
że w uza sad nio nych przy pad kach w szko -
le pu blicz nej mo że być, za zgo dą ku ra to -
ra oświa ty, a w przy pad ku szko ły ar ty stycz -
nej – mi ni stra wła ści we go do spraw kul tu -
ry i ochro ny dzie dzic twa na ro do we go,
za trud nio na oso ba nie bę dą ca na uczy cie -
lem, po sia da ją ca przy go to wa nie uzna ne
przez dy rek to ra szko ły za od po wied nie
do pro wa dze nia da nych za jęć. Mo żli wość
ta ka znaj du je za sto so wa nie w przy pad ku
trud no ści ze zna le zie niem oso by o od po -
wied nich kwa li fi ka cjach i bę dą cej jed no cze -
śnie na uczy cie lem, np.: na uki za wo du.

Zgod nie z tre ścią ust. 1b art. 7
usta wy o sys te mie oświa ty
do oso by za trud nio nej do pro wa -
dze nia za jęć edu ka cyj nych sto -
su je się prze pi sy Ko dek su pra -
cy, z tym, że od no si się do nich
od po wied nio prze pi sy do ty czą -

ce ty go dnio we go obo wiąz ko we go wy mia -
ru go dzin za jęć edu ka cyj nych na uczy cie -
li oraz usta la się wy na gro dze nie nie wy ższe
niż prze wi dzia ne dla na uczy cie la dy plo mo -
wa ne go.

Ma my roz wią za nie

War to w tym miej scu zwró cić uwa gę, iż
oma wia ny prze pis znaj du je się w ak cie bę -
dą cym prag ma ty ką okre ślo nej gru py za wo -
do wej, czy li wła śnie na uczy cie li, stąd też
usta wo daw ca po słu gu jąc się po ję ciem
„wy na gro dze nie oso bo we” miał na my śli
tyl ko i wy łącz nie wy na gro dze nia na uczy cie -

Na gro dy ze spe cjal ne go fun du szu na gród

Kar ta na stół
Pa weł No wak

Wciąż jesz cze po ja wia ją się kon tro wer sje wo kół kon stru owa nia spe cjal ne go fun du szu na gród.
Cho ciaż szcze gó ło wy za pis zo stał za war ty w Kar cie Na uczy cie la nie wszyst kie je go ele men ty
są wy star cza ją co jed no znacz ne. War to przyj rzeć się tym wąt pli wo ściom i dać od po wiedź
na nur tu ją ce py ta nia.

– Jak za czę ła się Pań ska przy go da z Na vi ga to rem?
– Od pry wat nych spo tkań i roz mów w sty lu: „co by tu jesz cze

zmie nić”. Świat się zmie nia, tech no lo gia idzie na przód tak szyb -
ko, że struk tu ra pro gra mu Opol PIP za czę ła nas ogra ni czać. Co -
raz więk sze wy ma ga nia in spek to rów, zmia ny prze pi sów, sa mo ży -
cie pod su wa ły nam no we roz wią za nia. Po my sły sta wa ły się co raz
bar dziej kon kret ne i re al ne, a na sze gro no za czę ło się po więk szać…

– Pa mię ta pan ten mo ment, ja kiś im puls, któ ry spra wił,
że za czę li ście my śleć o so bie „ze spół”?

–Ta ki im puls dał za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Pla no wa -
nia i Sta ty sty ki Ma rek Szcze śniak. Uczest ni czył w kil ku roz mo -
wach i któ re goś dnia stwier dził: od te raz pra cu je my w ze spo le...

– Ja ka by ła Pa na ro la?
– Zaj mo wa łem się ba za mi da nych. Nie ty le in ter fej sem dla użyt -

kow ni ka, ile miej scem zbie ra nia, prze sy ła nia i wy mia ny da nych mię -
dzy ba zą ser we ro wą a ba zą in spek to ra pra cy. Mu sia łem wy my ślić
jak zro bić, że by ze brać w jed nym miej scu po praw ne da ne od in -
spek to ra i rów nie po praw ne da ne za ła do wać in spek to ro wi z na -
sze go ser we ra. Do te go do cho dzi póź niej sza mo żli wość przed sta -
wie nia i za pre zen to wa nia tych in for ma cji i na ich pod sta wie udzie -
le nia od po wie dzi na do wol ne py ta nie za da ne przez OIP.

– Czy Na vi ga tor jest trud ny w uży ciu?
–Wy da je mi się, że pro gram wręcz pro wa dzi użyt kow ni ka za rę -

kę. Ale nie ma co ukry wać, że wciąż jesz cze są lu dzie, dla któ rych
kom pu ter nie jest czymś oczy wi stym, a sam kla wisz „en ter” nie
za ła twia wszyst kich pro ble mów. Ci lu dzie na pew no bę dą się wol -
niej wdra żać w ten sys tem, wol niej bę dą po zna wać ka żdą kon kret -
ną apli ka cję. Ale po tem to już bę dzie kwe stia przy zwy cza je nia.

Specjalne nagrody GIPŚwiat idzie na przód
Ma rek Kocz nur, kie row nik Sek cji Ana liz 

Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Kiel cach

– Ma rek Szcze śniak, opo wia da jąc o ku li sach pra cy w ze -
spo le, mó wił, że atmosfera często była bardzo gorąca...

– Ja to na zy wam burz li wą dys ku sją. A rze czy wi ście by ło ich kil -
ka. Te raz je ste śmy w trak cie roz mów do ty czą cych Ter mi na rza i te -
go, jak zbie rać da ne o cza sie, w któ rym to czy się kon tro la. Nie
chce my jed nak ob cią żać in spek to ra szcze gó ło wym opi sy wa niem
je go dzia łań. Mu si my więc osią gnąć jak naj więk szą au to ma ty za -
cję tej funk cji. Za sta na wia my się, cza sa mi zbyt gło śno, gdzie mo -
żna od pu ścić, a gdzie te da ne trze ba po zbie rać, że by ca ły sys tem
był in te gral ny. 

– Wie le ra zy mu siał Pan od pusz czać?
– Ra czej uda wa ło mi się zna leźć ta kie ar gu men ty, któ re ko le -

gów prze ko ny wa ły. Sam po mysł utwo rze nia ta kie go ze spo łu po -
le gał na ze bra niu gru py lu dzi, któ rzy po dzie lą swo je za da nia na kon -

kret ne kloc ki w ta ki spo sób, że by zło żo ne jak puz zle w jed ną
ca łość two rzy ły ja kiś tam sys tem. Ka żdy miał swo je za da nie.

– Ja ki był ten pań ski puzzel?
– Kar ty kon tro l ne. Funk cjo no wa ły już od sze re gu lat ja ko ele ment

pro gra mu Opol PIP. Wy tycz ne ubie ra ne są w li stę py tań, in spek tor
two rząc na nie od po wie dzi wy peł nia ta ką kar tę elek tro nicz nie. To,
co my zro bi li śmy to za pew nie nie, że kar ty bez po śred nio z do ku men -
tów wy peł nio nych przez in spek to ra są zbie ra ne, su mo wa ne i ma ga -
zy no wa ne w ba zie da nych. Na ich pod sta wie mo żna w pro sty spo -
sób zro bić ra port. Pro szę so bie wy obra zić, że do wrze śnia, kie dy ro -
bi li śmy pierw szą pre zen ta cję, w 2009 ro ku na li czy li śmy bli sko 38
ty się cy do ku men tów, któ re po wsta ły za po mo cą te go roz wią za nia.
To ob ra zu je ogrom pra cy. Na przy kład w 2008 ro ku przed się wzię -
ciem o naj więk szej ska li by ła le gal ność za trud nie nia. Jest ona bi lan -
so wa na co mie siąc. Dzię ki te mu na rzę dziu su mo wa nie od by wa ło
w spo sób pro sty i szyb ki. I na wet je że li w an kie cie po ja wi ły się błę -
dy, to te raz mo żna do tych błę dów do trzeć, zo ba czyć, gdzie in spek -
tor ją źle wy peł nił. Tyl ko trze ba tu taj roz ró żnić dwie rze czy: my da -
je my na rzę dzie. A jak to na rzę dzie bę dzie wy ko rzy sty wa ne, za le ży
od ko or dy na to ra te ma tu. 

Z laureatami nagrody rozmawiał Jerzy Wlazło.

Niczym puzzle
Woj ciech Wo lic ki, kie row nik Sek cji Ana liz 

w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Szcze ci nie

– Czy spo dzie wał się Pan tej na gro dy?
– To ab so lut ne za sko cze nie. Pra ce nad Na vi ga to rem trwa ły wie -

le lat. Do cie ra ły do nas sy gna ły od in spek to rów pra cy, któ rzy te -
sto wa li sys tem, że on do brze ro ku je. Wy da wa ło mi się jed nak, że
mo że my być ja koś tam do strze że ni, do pie ro kie dy wię cej osób go
prze te stu je. Tym cza sem kie row nic two do ce ni ło na szą do tych cza -
so wą pra cę.

– Za sta na wiał się Pan, na co prze zna czyć tę na gro dę?
– Oczy wi ście. Pry wat nie roz wi jam wie le pa sji, je żdżę na ro we -

rze, na nar tach, la tam na pa ra lot niach i na pew no bę dę chciał zro -
bić li cen cję pi lo ta. Te pie nią dze w ca ło ści prze zna czę tyl ko na la -
ta nie.

– Jak pan wle ciał do te go ze spo łu?

– To by ło dwa la ta te mu. Oprócz pro gra mu Opol PIP mie li -
śmy w Rze szo wie swój wła sny Zak PIP, któ ry słu żył do pre zen ta -
cji i kon tro li przed się bior ców. Udo stęp ni li śmy go wie lu ko le gom
z in nych okrę gów. Zna jąc za le ty obu pro gra mów za czę li śmy się
za sta na wiać, jak je po łą czyć w je den sys tem. Tech nicz nie naj trud -
niej sze by ło prze nie sie nie da nych, obec nie gro ma dzo nych w okrę -
gach, a wpro wa dza nych do kom pu te ra przez pa nie z sek cji ana -
liz, do kom pu te rów dla in spek to rów, tak że by by ły one spój ne i jak
naj bar dziej wia ry god ne. To mo zol na pra ca, spraw dza nie, czy wszyst -
ko się do brze prze no si, czy wszyst ko jest na bie żą co do stęp ne.

– Czy to by ła Pa na głów na ro la w ze spo le?
– Czę ścio wo. Naj wa żniej sze by ło opra co wa nie pre zen ta cji wszyst -

kich da nych o pra co daw cach, że by na tej pod sta wie in spek to rzy
mo gli się przy go to wać do kon tro li. Mo je za da nie po le ga ło
na przed sta wie niu wszyst kich przed się bior ców, za pre zen to wa niu
hi sto rii wszyst kich kon tro li i stop nia re ali za cji wszyst kich środ -
ków praw nych wy da nych przez in spek to rów. Dru gim wa żnym mo -
du łem by ło ak tu ali zo wa nie wszyst kich da nych do kom pu te ra ka -
żde go in spek to ra. Chciał bym, że by od by wa ło się ono jesz cze szyb -
ciej. To pro blem tech nicz ny do roz wią za nia w naj bli ższym cza sie. 

Rozwijam wiele pasji
Pa weł Ma tu ła, kie row nik Sek cji Ana liz 

w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Rze szo wie
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by kry tycz nie i nie za le żnie oce nia ją cej pro -
jekt w ob sza rze bioz. Stwa rza to re al ne za -
gro że nie, że pro jekt nie bę dzie okre ślał,
w ja ki spo sób bę dą pro wa dzo ne ro bo ty bu -
dow la ne, a co za tym idzie, ja kie na kła dy
trze ba bę dzie po nieść w ce lu za pew nie nia
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na pla cu
bu do wy. Do wo dem ist nie nia ta kie go sta -
nu jest po wszech ny brak pro jek tów wy ko -
naw czych spo rzą dza nych przez lub
przy współ udzia le pro jek tan tów. Je śli pro -
jek ty wy ko naw cze są już spo rzą dza ne, to
do pie ro na koń co wym eta pie przy go to wa -
nia in we sty cji, gdy pro jekt jest pod wzglę -
dem ar chi tek to nicz no-bu dow la nym go to wy,
a po zwo le nie na bu do wę wy da ne.

Duch dy rek ty wy

Nie pra wi dło wo ści zwią za ne z bra kiem
ko or dy na cji w ob sza rze bioz na eta pie pro -
jek to wa nia wi dać ta kże w spo so bie wdro -
że nia do pol skie go usta wo daw stwa art. 5 c
dy rek ty wy. 

W pol skim pra wie wpro wa dze nie obo -
wiąz ku „pre pa re a fi le ap pro pria te to the
cha rac te ri stics of the pro ject con ta ining
re le vant sa fe ty and he alth in for ma tion to
be ta ken in to ac co unt du ring any sub se qu -
ent works” na stą pi ło po przez zo bo wią za -
nie spo rzą dze nia in for ma cji bioz. Wy da je
się jed nak, że in for ma cja bioz nie w peł -
ni re ali zu je cel okre ślo ny w dy rek ty wie, du -
cha tej dy rek ty wy. Cho dzi tu o skon cen ro -
wa nie in for ma cji bioz wy łą cznie do eta pu
bu do wy, z cał ko wi tym po mi nię ciem kwe -
stii zwią za nych z bez piecz ną eks plo ata cją
obiek tu, je go utrzy ma niem, kon ser wa cją
i na pra wa mi.

Błąd usta wo daw cy?

Na le ży w tym miej scu pod kre ślić, że ro -
lę ko or dy na to ra bioz na eta pie pro jek to wa -
nia w cząst ko wym za kre sie wy peł nia rze -

czo znaw ca ds. bhp (art. 213 ko dek su pra -
cy). Jed nak je go ro la jest ogra ni czo na
do spraw dze nia speł nie nia prze pi sów bhp
w za kre sie po miesz czeń pra cy. Prze pi sy
nie wy ma ga ją więc od rze czo znaw cy od nie -
sie nia się do czyn no ści zwią za nych z użyt -
ko wa niem obiek tu po za po miesz cze nia mi
pra cy (np. w po miesz cze niach tech nicz -
nych), czyn no ści zwią za nych z utrzy ma -
niem obiek tu (np. my cia okien) i prac na -
praw czo -re mon to wych (np. na pra wy da -
chu). Wy da je się du żym błę dem usta wo -
daw cy, że przy wpro wa dza niu dy rek ty wy
nie wy ko rzy sta no ist nie ją cej in sty tu cji
rze czo znaw cy ds. bhp po przez wska za nie
te jże oso by, ja ko kom pe tent nej w za kre sie
ko or dy na cji w ob sza rze bioz na eta pie pro -
jek to wa nia. Wy star cza ją cym roz wią za -
niem by ło by okre śle nie, że rze czo znaw ca
ds. bhp zo bo wią za ny jest w trak cie oce ny
pro jek tu do ko nać spraw dze nia, czy pro jekt
uwzględ nia wy ma ga nia w za kre sie bez pie -
czeń stwa i ochro ny zdro wia na wszyst kich

eta pach funk cjo no wa nia obiek tu i czy
do pro jek tu zo sta ła za łą czo na sto sow na in -
for ma cja bioz.

Po zor ne wra że nie...

Nie co od mien na sy tu acja wy stę pu je
na eta pie re ali za cji in we sty cji, gdzie funk -
cje ko or dy na to ra ds. bioz peł ni kie row nik
bu do wy. 

Roz wią za nie to, co praw da w za sad ni czej
czę ści wy peł nia po sta no wie nia dy rek ty wy
co do osią ga nia ce lów do ty czą cych bioz,
nie mniej jest roz wią za niem nad mier nie ob -
cią ża ją cym kie row ni ka bu do wy, któ ry sta -
je się cen tral nym ośrod kiem w za kre sie ko -
or dy na cji prac. Ta kie roz wią za nie tyl ko po -
zor nie stwa rza wra że nie, że kie row nik bu -
do wy jest w sta nie w peł ni wy peł nić obo -
wiąz ki ko or dy na to ra ds. bioz. Nie uwzględ -
nia bo wiem zło żo no ści re la cji, ja kie wy stę -
pu ją po mię dzy kie row ni kiem bu do wy a in -
we sto rem. Dla te go ob li ga to ryj ne łą cze nie
funk cji ko or dy na to ra ds. bioz z funk cją kie -
row ni ka bu do wy nie jest roz wią za niem do -
brym. Znacz nie lep szym roz wią za niem jest
tu roz dzie le nie funk cji kie row ni ka bu do wy
i ko or dy na to ra ds. bioz na eta pie re ali za -
cji in we sty cji. Po dob nie jest w przy pad ku
kie row ni ka bu do wy i in spek to ra nad zo ru.
Roz dzie le nie funk cji nie wy klu cza ich łą -
cze nia w wy jąt ko wych wy pad kach, a jed -
no cze śnie po zwo li na rów ni trak to wać spra -
wy zwią za ne z bhp z kwe stią ter mi no wo -
ści i ja ko ści wy ko na nia in we sty cji,
nad czym kon tro lę spra wu je in spek tor nad -
zo ru. Za roz dzie le niem funk cji kie row ni -
ka bu do wy i ko or dy na to ra ds. bioz prze ma -

li szkół i pla có wek pro wa dzo nych przez da -
ny or gan, a więc jed nost kę sa mo rzą du te -
ry to rial ne go, in ną oso bę praw ną lub oso -
bę fi zycz ną, zgod nie z tre ścią art. 3 pkt 5
usta wy o sys te mie oświa ty. Na po par cie tej
te zy przy to czyć mo żna, zgod nie z przy ję -
ty mi re gu ła mi wła ści wy mi dla wy kład ni sys -
te mo wej, treść za war tą w art. 49 ust. 1
pkt 2 i 3 Kar ty Na uczy cie la. Zgod nie
z ty mi prze pi sa mi wiel kość fun du szu two -
rzo ne go w bu dże tach wo je wo dów, prze zna -
czo ne go na na gro dy ku ra to rów oświa ty i or -
ga nów spra wu ją cych nad zór pe da go gicz ny
dla na uczy cie li, o któ rych mo wa w art. 1
ust. 1 pkt 1 i ust. 1a Kar ty Na uczy cie la, jest
two rzo na w od nie sie niu do wy so ko ści
sta no wią cej rów no war tość 2.744 śred -
nich wy na gro dzeń na uczy cie la sta ży sty. Po -
dob nie ma się rzecz w przy pad ku na gród
mi ni stra wła ści we go do spraw oświa ty i wy -
cho wa nia, gdzie wy so kość two rzo ne go
w bu dże cie mi ni stra fun du szu sta no wi rów -
no war tość 2.015 śred nich wy na gro dzeń na -
uczy cie la sta ży sty. 

A za tem: usta wo daw ca wprost uza le żnia
w tych przy pad kach wy so kość fun du szu
od śred nich wy na gro dzeń oso by ma ją cej
sta tus na uczy cie la i pod le ga ją cej jed no cze -
śnie re gu la cjom za war tym w Kar cie Na -
uczy cie la, a nie od no si wiel ko ści fun du szu
np. do wy so ko ści śred nich wy na gro dzeń
w sek to rze go spo dar ki. Stąd też re gu ły wy -
kład ni sys te mo wej po zwa la ją na stwier dze -
nie, iż po dob nie w przy pad ku ust. 1 pkt 1
art. 49 Kar ty Na uczy cie la wy so kość spe -
cjal ne go fun du szu na na gro dy dla na uczy -
cie li za ich osią gnię cia dy dak tycz no -wy cho -
waw cze za le żna jest wy łącz nie od wy na gro -
dzeń na uczy cie li. W od nie sie niu do szkół
i pla có wek pro wa dzo nych przez jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go, pod uwa gę bę -
dą bra ne wy na gro dze nia wszyst kich na -
uczy cie li za trud nio nych w szko łach i pla -
ców kach pro wa dzo nych przez da ną jed nost -
kę sa mo rzą du te ry to rial ne go, a jed no -
cze śnie na wy so kość fun du szu nie bę dą
wpły wa ły wy na gro dze nia in nych osób tam
za trud nio nych, w tym pra cow ni ków nie bę -
dą cych na uczy cie la mi, a pro wa dzą cych
za ję cia pe da go gicz ne na pod sta wie art. 7
ust. 1a usta wy o sys te mie oświa ty.

Pa weł No wak
OIP Ka to wi ce, Od dział w Za wier ciu

Przypisy

1 Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.
2 Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.

Kie row nik bu do wy ko or dy nu je kwe -
stie zwią za ne z bez pie czeń stwem i ochro -
ną zdro wia na wszyst kich eta pach zwią za -
nych z bu do wą, tj. za rów no na eta pie przy -
go to wa nia in we sty cji, jak i jej re ali za cji, co
w za ło że niu wy peł nia wy ma ga nia okre ślo -
ne art. 4-6 dy rek ty wy. Wy ją tek sta no wi tu
obo wią zek spo rzą dze nia in for ma cji bioz,
któ ry po zo sta wio no w ge stii pro jek tan ta
(art. 20 pra wa bu dow la ne go) [13]. 

Bez de fi ni cji

Przy pi sa nie obo wiąz ków ko or dy na to ra
bioz kie row ni ko wi bu do wy i pro jek tan to -
wi na eta pie przy go to wa nia pro jek tu in we -
sty cji spo wo do wa ło od stą pie nie od zde fi -
nio wa nia w pol skim usta wo daw stwie sa me -
go po ję cia ko or dy na to ra ds. bioz. Brak de -
fi ni cji stał się za cząt kiem błę dów w za kre -
sie wdro że nia dy rek ty wy do pol skie go usta -
wo daw stwa [2]. 

Uchy bie nia te w szcze gól no ści do ty czą
ko or dy na cji w fa zie pro jek to wa nia obiek -
tu. Na le ży tu bo wiem wska zać na dwa pod -
sta wo we uchy bie nia w za kre sie wdro że nia
dy rek ty wy:

– brak obo wiąz ku ko or dy na cji w za kre -
sie bioz na eta pie pro jek to wa nia,

– błęd ne zde fi nio wa nie in for ma cji bioz. 
Od no śnie pierw sze go ele men tu na le ży

wska zać, że brak bez po śred nie go wy ar ty -
ku ło wa nia przez usta wo daw cę po trze by ko -
or dy na cji w ob sza rze bioz już na eta pie pro -
jek to wa nia po wo du je, iż nie ma kto wspo -
ma gać pro jek tan tów w two rze niu pra wi dło -
wych roz wią zań ar chi tek to nicz no -kon -
struk cyj nych, w szcze gól no ści umo żli wia -
ją cych bez piecz ną bu do wę obiek tu. Pro jek -

tan ci czę sto o ma łym do świad cze niu z za -
kre su tech no lo gii i or ga ni za cji ro bót bu -
dow la nych nie ma ją mo żli wo ści uwzględ -
nie nia w pro jek cie roz wią zań zgod nych
z za sa da mi bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy pod czas pro wa dze nia ro bót bu dow la -
nych [2]. Do dat ko wym ele men tem wpły -
wa ją cym na sła be uwzględ nia nie wy ma gań
bhp na eta pie pro jek to wa nia jest to, że pro -
jek tan ci nie od by wa ją okre so wych szko leń
z za kre su bhp prze wi dzia nych prze pi sa mi
wy da ny mi na pod sta wie Ko dek su pra cy
(par. 14 ust. 2 pkt 3 roz po rzą dze nia
w spra wie szko leń bhp [6]), gdyż dzia ła jąc
w ra mach wy ko ny wa nia wol ne go za wo du
nie pod le ga ją prze pi som Ko dek su pra cy.

Re al ne za gro że nie

Po zo sta wie nie kom pe ten cji ko or dy na -
to ra bioz wy łącz nie w ge stii pro jek tan ta
na eta pie przy go to wa nia pro jek tu ma bez -
po śred ni wpływ na ja kość do ku men ta cji
pro jek to wej je śli cho dzi o bez pie czeń -
stwo i hi gie nę pra cy. W du chu dy rek ty wy
ko or dy na tor ds. bioz po wi nien być oso bą
nie za le żną od pro jek tan ta, sto ją cą w pew -
nej opo zy cji do nie go pil nu ją cą, aby za ło -
że nia pro jek to we pro po no wa ne przez pro -
jek tan ta uwzględ nia ły wy ma ga nia bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy. Ko or dy na tor
na eta pie pro jek to wa nia po wi nien spraw -
dzać czy za pro jek to wa ne roz wią za nia są
mo żli we do wy ko na nia w za ło żo nym cza -
sie i czy ro bo ty bu dow la ne z ni mi zwią za -
ne nie bę dą stwa rzać za gro że nia dla ży cia
i zdro wia ro bot ni ków bu dow la nych. Łą cze -
nie funk cji ko or dy na to ra ds. bioz z funk -
cją pro jek tan ta po wo du je, że bra ku je oso -

Z in spek tor skiej prak ty ki

Dy le ma ty 
ko or dy na to ra

Da riusz Smo liń ski

Funk cja ko or dy na to ra ds. bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
(bioz) w pol skim usta wo daw stwie bez po śred nio wy wo dzi się
z prze pi sów dy rek ty wy Unii Eu ro pej skiej do ty czą cej bez pie -
czeń stwa i ochro ny zdro wia na bu do wach [3]. Dy rek ty wę
w tym za kre sie wpro wa dzo no po przez przy pi sa nie obo wiąz -
ków ko or dy na to ra ds. bioz kie row ni ko wi bu do wy (art. 21a;
art. 22 pra wa bu dow la ne go) [13].

Po rów na nie ory gi nal ne go an giel skie go tek stu dy rek ty wy 
i ofi cjal ne go tłu ma cze nia na ję zyk pol ski.1

Ory gi nal ny tekst dy rek ty wy Ofi cjal ne tłu ma cze nie

The co or di na tor(s) for sa fe ty and he alth
mat ters du ring the pro ject pre pa ra tion sta -
ge ap po in ted in ac cor dan ce with Ar tic le 3
(1) shall: 

…
(c) pre pa re a fi le ap pro pria te to the cha rac -
te ri stics of the pro ject con ta ining re le vant
sa fe ty and he alth in for ma tion to be ta ken
in to ac co unt du ring any sub se qu ent works.

Ko or dy na tor(rzy) do spraw bez pie czeń -
stwa i ochro ny zdro wia na eta pie przy go to -
wa nia in we sty cji, wy zna czo ny(eni) zgod nie
z art. 3 ust. 1, zo bo wią za ny (i) jest(są) do:

…
c) przy go to wa nia do ku men tu za wie ra ją ce -
go wła ści we in for ma cje, z uwzględ nie niem
cha rak te ru in we sty cji, do ty czą ce bez pie -
czeń stwa i ochro ny zdro wia, któ re na le ży
wziąć pod uwa gę we wszyst kich ko lej nych
pra cach.

Kie row nik bu do wy ko or dy na to rem bioz.
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wia ta kże du alizm w za kre sie ko or dy na cji
w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy, gdyż rów -
no cze śnie z ko or dy na cją w za kre sie bioz
pro wa dzo ną przez kie row ni ka bu do wy,
ist nie je od ręb ny ośro dek ko or dy na cji two -
rzo ny przez pra co daw ców za trud nia ją -
cych pra cow ni ków na bu do wie (art. 208 ko -
dek su pra cy) [12]. Tym sa mym na bu do -
wie po wsta ją dwa nie za le żne ośrod ki ko -
or dy na cji: 

– pierw szy w za kre sie bioz, gdzie do mi -
nu ją cą ro lę od gry wa kie row nik bu do wy,

– dru gi o dno szą cy się do bhp, two rzo -
ny z ini cja ty wy wy ko naw ców ro bót.

Du alizm ten nie znaj du je żad nych me -
ry to rycz nych pod staw. Wy da je się, że
za ko or dy na cję po win na od po wia dać jed -

na i ta sa ma oso ba, nieko niecz nie bę dą ca
kie row ni kiem bu do wy.

Po za ko or dy na cją

Ist nie je jesz cze je den po wód uza sad nia -
ją cy roz dzie le nie funk cji kie row ni ka bu do -
wy i ko or dy na to ra ds. bioz. Jest nim ogra -
ni czo ny za kres ro dza jów ro bót bu dow la -
nych, przy któ rych ist nie je ko niecz ność po -
wo ła nia kie row ni ka bu do wy. Na le ży bo -
wiem wska zać, że ist nie je sze reg przy pad -
ków wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych,
wy mie nio nych ja ko szcze gól nie nie bez -
piecz ne bez ko niecz no ści usta no wie nia kie -
row ni ka bu do wy, np. pra ce ogól no bu dow -
la ne wy ko ny wa ne na obiek tach na wy so -
ko ści po wy żej 8 m, pra ce przy urzą dze -
niach elek tro ener ge tycz nych itd. Jed no -
znacz ne wska za nie, że ko or dy na cja w za -
kre sie bioz jest bez względ nie zwią za na

z kie row ni kiem bu do wy po wo du je, że
przy pra cach bu dow la nych nie wy ma ga ją -
cych usta no wie nia kie row ni ka bu do wy
spra wy zwią za ne z bez pie czeń stwem i hi -
gie ną pra cy są po zo sta wia ne po za ob sza -
rem fa cho wej ko or dy na cji, a in we stor nie
po czu wa się do od po wie dzial no ści za za -
pew nie nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, po zo sta wia jąc te kwe stie wy ko naw com
ro bót. 

Pil na ko niecz ność

Wbrew po wszech nie wy ra ża nej ofi cjal -
nej opi nii wska zu ją cej, że w peł ni wdro żo -
no po sta no wie nia dy rek ty wy UE do pol -
skie go usta wo daw stwa [1] – roz wią za nia

praw ne ak tu al nie obo wią zu ją ce w Pol sce
nie od zwier cie dla ją „du cha” dy rek ty wy
i nie za pew nia ją peł nej kon tro li nad bez -
pie czeń stwem i ochro ną zdro wia na bu do -
wach. Dla te go ist nie je pil na ko niecz ność
no we li za cji prze pi sów pra wa, w tym głów -
nie pra wa bu dow la ne go i roz po rzą dzeń wy -
da nych na je go pod sta wie. Zmia ny po win -
ny pro wa dzić do jed no znacz ne go wska za -
nia, że in we stor jest oso bą od po wie dzial -
ną za bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra -
cy na bu do wie. Na nim więc spo czy wa od -
po wie dzial ność wpro wa dze nia ta kiej or ga -
ni za cji pra cy, aby wa run ki te by ły za pew -
nio ne. Pra wo po win no ta kże da wać in we -
sto ro wi na rzę dzia umo żli wia ją ce re ali za cję
te go obo wiąz ku po przez stwo rze nie ja -
snych re guł w za kre sie ko or dy na cji w za -
kre sie bioz na wszyst kich eta pach przy go -
to wa nia i re ali za cji in we sty cji, w tym zde -
fi nio wa nie funk cji ko or dy na to ra ds. bioz.

Zmia ny le gi sla cyj ne po win ny ta kże pro wa -
dzić do nada nia no we go zna cze nia in for -
ma cji bioz oraz roz sze rze nia za kre su dzia -
łal no ści rze czo znaw cy ds. bhp na wszyst -
kie ob sza ry do ty czą ce bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia.

Po zo sta wie nie do tych cza so wych roz -
wią zań praw nych, jak się wy da je, mo że
skut ko wać dal szym utrzy my wa nia się wy -
so kie go wskaź ni ka wy pad ko wo ści przy pra -
cach bu dow la nych.

Da riusz Smo liń ski
OIP Gdańsk
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Na wnio sek War miń sko -Ma zur skie go Od -
dzia łu Stra ży Gra nicz nej w Kę trzy nie w stycz -
niu i lu tym 2009 r. in spek tor pra cy prze pro -
wa dził kon tro lę le gal no ści za trud nie nia cu dzo -
ziem ców w re stau ra cji zlo ka li zo wa nej w jed -
nym z olsz tyń skich hi per mar ke tów. Funk cjo -
na riu sze SG kon tro lo wa li tam wcze śniej le gal -
ność po by tu cu dzo ziem ców i stwier dzi li obec -
ność dwóch oby wa te li Wiet na mu, któ rzy nie
po sia da li wa żnych wiz lub in nych do ku men -
tów upraw nia ją cych do po by tu na te ry to rium
Pol ski oraz ze zwo leń na pra cę.

Bez ze zwo leń 
lub w in nym miej scu

W cza sie kon tro li in spek tor pra cy usta lił,
że re stau ra cja na le ży do war szaw skiej fir my,
któ rej pre ze sem jest oby wa tel Wiet na mu. Je -
den z cu dzo ziem ców wy ko ny wał pra cę w kon -
tro lo wa nej re stau ra cji w Olsz ty nie, po sia da -
jąc ze zwo le nie na pra cę, w któ rym ja ko miej -
sce jej wy ko ny wa nia wo je wo da wska zał re stau -
ra cję w So snow cu (woj. ślą skie). Pre zes za rzą -
du spół ki oświad czył, że zmia na miej sca wy -
ko ny wa nia pra cy wy ni ka ła z po trze by wy mia -
ny ku cha rzy po mię dzy ró żny mi re stau ra cja -
mi pro wa dzo ny mi przez spół kę oraz bra ku wy -
kwa li fi ko wa nych ku cha rzy na ryn ku pra cy.

Po twier dzo no ta kże, że przed roz po czę -
ciem kon tro li na te re nie re stau ra cji wy ko ny -
wa ło pra cę jesz cze dwóch in nych oby wa te -
li Wiet na mu, któ rzy nie po sia da li wy ma ga -
nych ze zwo leń na pra cę oraz wa żnych wiz lub
in nych do ku men tów po by to wych. We dług ze -
znań świad ków, wspo mnia ni Wiet nam czy cy
roz po czę li pra cę w re stau ra cji w grud -
niu 2008 r. Ich za da nia po le ga ły na przy go -
to wy wa niu po sił ków na te re nie kuch ni. Oso -
by te zo sta ły za trzy ma ne przez Straż Gra nicz -
ną kil ka dni przed wsz czę ciem kon tro li
przez in spek to ra pra cy.

Prze ciw ko pra co daw cy i…

W wy ni ku kon tro li in spek tor skie ro wał
do są du czte ry wnio ski o uka ra nie: prze ciw -
ko pra co daw cy – pre ze so wi za rzą du spół ki
oraz trzem cu dzo ziem com – oby wa te lom

Wiet na mu, któ rzy pra co wa li nie le gal nie czy -
li bez ze zwo leń na pra cę i wa żnych do ku men -
tów po by to wych lub na in nych wa run kach,
tj. w in nym miej scu, niż okre ślo ne w ze zwo -
le niu na pra cę. Wnio sek o uka ra nie pra co -
daw cy za wie rał za rzu ty do ty czą ce po wie rze -
nia nie le gal nej pra cy trzem wspo mnia nym
Wiet nam czy kom oraz do pro wa dze nia jed ne -
go z nich do nie le gal ne go wy ko ny wa nia
pra cy w wy ni ku wpro wa dze nia w błąd i wy -
ko rzy sta nia za le żno ści słu żbo wej (wy kro -
cze nie z art. 120 ust. 3 usta wy z 20 kwiet -
nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy). Za rzu ty prze ciw ko pra -
co daw cy do ty czy ły też nie prze strze ga nia
prze pi sów pra wa pra cy, m.in. do pusz cza nie
pra cow ni ków do pra cy bez wstęp nych oraz
ak tu al nych okre so wych ba dań le kar skich
i nie pro wa dze nie ewi den cji cza su pra cy.

Choć nad zwy czaj nie 
zła go dzo na, to...

Wy ro kiem na ka zo wym z 2 czerw ca 2009 r.
Sąd Re jo no wy w Olsz ty nie wy mie rzył pra co -
daw cy ka rę grzyw ny w wy so ko ści 1 000 zł,
zaś ka żde mu z cu dzo ziem ców po 300 zł. Sąd
za sto so wał nad zwy czaj ne zła go dze nie ka ry
na pod sta wie art. 39 Ko dek su wy kro czeń,
orze ka jąc grzyw nę po ni żej dol nej gra ni cy
usta wo we go za gro że nia, któ re w przy pad ku
pra co daw cy wy no si 3 000 zł, zaś wo bec cu -
dzo ziem ca 1 000 zł.

Wy da wa ło by się, że to był fi nał ca łej
spra wy, nie ste ty, dość ty po wy w na szych re -
aliach. Ła god nie po trak to wa ny pra co daw ca
za pew ne rów nież spo dzie wał się, że pro ce -
du ra ule gła wy czer pa niu i nic wię cej mu już
nie gro zi. Jed nak był w błę dzie. Oto bo wiem
Wo je wo da War miń sko -Ma zur ski, na wnio sek
Ko men dan ta War miń sko -Ma zur skie go Od -
dzia łu Stra ży Gra nicz nej, wy dał de cy zję
o wy da le niu z te ry to rium RP (z od sta wie niem
do gra ni cy) za trzy ma nych w re stau ra cji
dwóch oby wa te li Wiet na mu – w związ ku
z tym, że prze by wa li oni w Pol sce nie le gal nie
oraz świad czy li nie le gal ną pra cę. W ra mach
wy ko na nia tej de cy zji, w czerw cu 2009 r., Wiet -
nam czy cy zo sta li wy da le ni z te ry to rium Pol -

ski przez Po ste ru nek Stra ży Gra nicz nej
War sza wa – Okę cie.

W paź dzier ni ku 2009 r., Wo je wo da War miń -
sko -Ma zur ski wy dał dwie de cy zje, opa trzo ne
ry go rem na tych mia sto wej wy ko nal no ści, zo -
bo wią zu ją ce pra co daw cę do uisz cze nia kosz -
tów wy da le nia nie le gal nie za trud nio nych cu -
dzo ziem ców. Koszt wy da le nia jed ne go cu dzo -
ziem ca zo stał usta lo ny na kwo tę 17 087,65 zł.
Sto sow nie do art. 96 ust. 6 usta wy o cu dzo -
ziem cach na wy mie nio ną kwo tę zło ży ły się na -
stę pu ją ce na le żno ści:

● kosz ty prze jaz du do gra ni cy, kosz ty bi -
le tu lot ni cze go, su chy pro wiant,

● ko szy po by tu w strze żo nym ośrod ku dla
cu dzo ziem ców,

● kosz ty tłu ma cza,
● kosz ty ba dań le kar skich,
● kosz ty po by tu w po miesz cze niach prze -

zna czo nych dla za trzy ma nych,
● kosz ty eskor ty de por tu ją cej,
● kosz ty po bra nia od ci sków li nii pa pi lar -

nych oraz spo rzą dze nia fo to gra fii.
Koszt wy da le nia dwóch cu dzo ziem ców

wy niósł w su mie 34 175,30 zł, co po do li cze -
niu ty siąc zło to wej grzyw ny, któ rą wo bec pra -
co daw cy orzekł sąd – po nad 35 tys. zł.

W uza sad nie niu de cy zji o zo bo wią za niu pra -
co daw cy do uisz cze nia kosz tów wy da le nia cu -
dzo ziem ców z te ry to rium RP Wo je wo da War -
miń sko -Ma zur ski po wo łał się m.in. na: 

– usta le nia z kon tro li Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy, z któ rych jed no znacz nie wy ni ka ło,
że w okre sie ob ję tym kon tro lą na te re nie kon -
tro lo wa nej re stau ra cji wy ko ny wa ło pra cę
dwóch oby wa te li Wiet na mu, nie po sia da ją -
cych wy ma ga nych ze zwo leń na pra cę oraz wa -
żnych wiz lub in nych do ku men tów upraw nia -
ją cych do po by tu na te ry to rium Pol ski,

– wy rok Są du Re jo no we go w Olsz ty nie, mo -
cą któ re go – na pod sta wie wnio sku o uka ra -
nie, skie ro wa ne go przez in spek to ra pra cy
– uzna no pra co daw cę za win ne go po peł nie -
nia czy nu za bro nio ne go, po le ga ją ce go na po -
wie rze niu nie le gal ne go wy ko ny wa nia pra cy cu -
dzo ziem com.

Ja ro sław Ko wal czyk
OIP Olsz tyn

Nie le gal ne za trud nie nie

35 tys. zł za dwóch Wiet nam czy ków
Pra co daw cy, któ rzy de cy du ją się na nie le gal ne za trud nie nie cu dzo ziem ców, czę sto li czą na ła -
ska wość są dów w kwe stii wy so ko ści grzyw ny. Mo gą się jed nak prze li czyć, bo nie bio rą
pod uwa gę mo żli wo ści ob cią że nia pra co daw cy kosz ta mi wy da le nia cu dzo ziem ca. A te się ga -
ją na wet kil ku na stu ty się cy zło tych za jed ną oso bę. Prze ko nał się o tym do tkli wie wiet nam ski
re stau ra tor z Olsz ty na.
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nia pre wen cyj ne PIP (in for ma cja, edu ka -
cja, po rad nic two), a nie kon tro la prze pro -
wa dza na przez in spek to ra pra cy. 

Uzy ska ne wy ni ki nie ró żnią się od uzy -
ska nych w 2006 ro ku. Wte dy rów nież do -
mi no wa ły od po wie dzi do ty czą ce po zy tyw -
nych efek tów pre wen cyj ne go kon tak tu
z in spek to rem pra cy, do brze zor ga ni zo wa -
nych szko leń oraz nie sto so wa nie kar
przez PIP. 

Gdy pro si li śmy pra co daw ców o „opi sa -
nie naj wa żniej szych ele men tów pro gra mu”,
pra co daw cy nie wska zy wa li kon kret nych
je go ele men tów, lecz pro ble my, któ re
dzię ki nie mu uda ło się wy eli mi no wać.
Naj czę ściej od po wia da li, że iden ty fi ka cję
i li kwi da cję za gro żeń uwa ża ją za naj wa żniej -
szy pro blem do eli mi na cji – 46% od po wie -
dzi, 27% uzna ło za naj wa żniej sze uzu peł -
nie nie spraw pra cow ni czych i 11% upo rząd -
ko wa nie i re mont za kła du. 

Pra co daw cy w zde cy do wa nej więk szo -
ści uzna li (zde cy do wa nie tak i ra czej
tak 95% od po wie dzi), że ma te ria ły me ry -
to rycz ne przy go to wa ne do re ali za cji pro -
gra mu są przej rzy ste i po da ne w przy stęp -
ny spo sób. Gdy po pro si li śmy, aby wska za -

li, „na ja kie wspar cie ze stro ny PIP mo gą
li czyć w trak cie re ali za cji pro gra mu”, pra -
co daw cy twier dzi li, że naj czę ściej ko rzy sta -
li z po rad praw nych w 24%, na bie żą cą,
prak tycz ną po moc in spek to ra pra cy li czy -
ło 21% pra co daw ców, a 15% z nich wska -
za ło na nie re pre syj ne kon tro le oraz 13%
na sta łą po moc opie ku na. 

Po wtór ka?...

Więk szość pra co daw ców, ma jąc za so bą
udział w pro gra mie i wie dzę o nim de kla -
ro wa ła po now ny udział w pro gra mie – 57%
zde cy do wa nie tak, 33% ra czej tak. Tyl -
ko 2% nie wzię ło by w nim udzia łu po raz dru -
gi i 8% od po wie dzia ło „trud no po wie dzieć”.
Te go ro dza ju oce na ko re spon do wa ła z osza -
co wa niem stop nia trud no ści do sto so wa nia
za kła du do obo wią zu ją cych prze pi sów. Ni -
ski sto pień trud no ści – od po wie dzia ło 22%
pra co daw ców, na śred ni wska za ło 61% ba -
da nych pra co daw ców. War to jed nak od no -
to wać fakt, że 17% uczest ni ków osza co wa -
ło sto pień trud no ści na ra czej wy so ki i wy -

so ki. W sto sun ku do ba dań z 2006 ro ku licz -
ba pra co daw ców okre śla ją cych pro gram, ja -
ko trud ny wzro sła dwu krot nie (8% w 2006).
Być mo że jest to zwią za ne z fak tem, że zde -
cy do wa nie wzro sła licz ba pra co daw ców, któ -
rzy po raz pierw szy kom plek so wo mu sie li
za jąć się dzia ła nia mi na rzecz pod nie sie nia
bez pie czeń stwa pra cy w swo ich za kła dach.
Wy po wie dzi o wy so kiej trud no ści pro gra mu
nie zmie nia ły fak tu, że więk szość pra co daw -
ców by ła przy chyl na pro gra mo wi i po now -
nie by w nim uczest ni czy ła, zaś 24% zdo byw -
ców Dy plo mów jest dum ne z sie bie, że spro -
sta ło wy mo gom pro gra mu i ma „oso bi stą
sa tys fak cję z uzy ska nia dy plo mu”.

War tość do da na

In te re so wa ło nas „czy udział w pro gra -
mie oraz zdo by cie Dy plo mu PIP coś
zmie ni ło w funk cjo no wa niu za kła du oraz
ja ką war tość ma on dla pra co daw ców”. Po -
glą dy w tym wzglę dzie uło ży ły się na stę -
pu ją co: pierw sza gru pa ba da nych zwra ca -
ła uwa gę na kwe stię pre sti żu dla fir my
i pra co daw cy (30% od po wie dzia ło, że
jest uzna nym wy ró żnie niem i da je fir mie

pre stiż), dru ga zwró ci ła uwa gę na spra wę
utrzy ma nia stan dar du bez pie czeń stwa
(29% pra co daw ców), trze cia eks po no wa -
ła kwe stie oso bi stej sa tys fak cji i du my ze

spro sta nia wy mo gom (24% re spon den -
tów). Tyl ko 6% pra co daw ców uzna ło, że wy -
ró żnie nie nie ma zna cze nia w bie żą cej
dzia łal no ści fir my. 

Co praw da, pra co daw cy nie wy mie nia -
li za nie dbań, któ re ujaw ni li, ani spraw, któ -
re uda ło się w trak cie pro gra mu wy eli mi -
no wać lub upo rząd ko wać. Jed nak sto sun -
ko wo du ża gru pa re spon den tów (29%)
zwra ca ła uwa gę na ko niecz ność utrzy ma -
nia wy so kie go stan dar du bez pie czeń stwa
i dba ło ści o wa run ki pra cy na przy szłość.
Udział w pro gra mie trak to wa li ja ko zo bo -
wią za nie do sys te ma tycz nych dzia łań i co -
dzien nych sta rań. 9% re spon den tów stwier -
dzi ło, iż zdo by cie Dy plo mu po pra wi ło re -
la cje z pra cow ni ka mi. Być mo że rów nież
pra cow ni cy wi dząc w za kła dzie po pra wę
śro do wi ska pra cy za czę li ina czej po strze -
gać sze fa. Mo że on sam, re ali zu jąc pro -
gram, po siadł pew ną wie dzę w dzie dzi nie
bez pie czeń stwa pra cy, któ ra spo wo do wa -
ła, że stał się bar dziej aser tyw ny w sto sun -
ku do swo ich pra cow ni ków. 

Ko men tu jąc wy po wie dzi do ty czą ce
zmian w za kła dzie, któ re są efek tem
udzia łu w pro gra mie pre wen cyj nym, tak na -
praw dę trud no oce nić czy są to tyl ko de -
kla ra cje, „bo an kie tę przy sła ła PIP i nie wia -
do mo jak w przy szło ści ją wy ko rzy sta”, czy
też nie ma to zna cze nia i udział za owo cu -
je po pra wą bez pie czeń stwa w dal szej
dzia łal no ści fir my. Oso bi ście skła niał bym
się do te go dru gie go po dej ścia, gdyż
więk szość pra co daw ców dą ży jed nak
do upo rząd ko wa nia swo ich firm. 

Zbi gniew Ko wal czyk 
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji, GIP

Do sierp nia 2009 ro ku pra co daw cy
ode sła li 140 an kiet co, jak na an kie tę re -
ali zo wa ną me to dą pocz to wą, jest na ty le
za do wa la ją cym wy ni kiem, aby za war te
tam od po wie dzi uznać za re pre zen ta tyw -
ne dla ca łej uczest ni czą cej gru py.

Ty po wy pra co daw ca, któ ry od po wie dział
na an kie tę, pro wa dzi dzia łal ność usłu go wą,
wy ko nu je drob ne na pra wy, go spo da ru je od -
pa da mi, za rzą dza nie ru cho mo ścia mi, pro -
wa dzi za kład fry zjer ski. Miesz ka w śred -
nim i ma łym mie ście, np. Za kli czy nie, Słu -
bi cach, Ryb ni ku, Dział do wie, za trud nia trzy
oso by i nie był kon tro lo wa ny lub by ła u nie -
go naj wy żej jed na kon tro la PIP.

Z ba dań wy ni ka, że 40 za kła dów pro wa -
dzi dzia łal ność usłu go wą (drob ne na pra wy,
wy na jem, usłu gi ko mu nal ne, po pra wa kon -
dy cji fi zycz nej, do radz two po dat ko we, fry -
zjer stwo), 19 zaj mu je się pro duk cją odzie -
ży, de ta li me cha nicz nych, ma szyn, 17 po zy -
sku je drew no, ob ra bia je oraz pro du ku je wy -
ro by z drew na, 13 za kła dów dzia ła w bra nży
bu dow la nej (dzia łal ność stric te bu dow la na,
bia ły mon taż, re mon ty), 12 pa ra się han -
dlem i na pra wa mi ar ty ku łów użyt ku do mo -
we go (skle py spo żyw cze, ap te ki, sprze daż
art. che micz nych, na pra wa sprzę tu AGD),
dzie więć sprze da je i na pra wia po jaz dy
oraz zaj mu je się sprze da żą pa liw. Po zo sta -
łe zaś za kła dy pro wa dzą dzia łal ność ho te lar -
ską, ga stro no micz ną, po li gra ficz ną, edu ka -
cyj ną, in for ma tycz ną, a ta kże zaj mu ją się
ochro ną zdro wia i po mo cą spo łecz ną.

In spek tor skie ogni wo

Za py ta li śmy przed się bior ców, w ja ki spo -
sób pra co daw cy do wie dzie li się o pro gra -

mie pre wen cyj nym PIP. Naj wię cej, bo
aż 60%, o pro gra mie usły sza ło od in spek -
to ra pra cy, 10% do wie dzia ło się od spe cja -
li stów ds. bhp, przed sta wi cie li sa mo rzą dów
(np. w sta ro stwach) oraz urzęd ni ków ad -
mi ni stra cji pań stwo wej. Od in nych pra co -
daw ców oraz or ga ni za cji pra co daw ców
wie dzę o pro gra mie PIP uzy ska ło 16% je -
go uczest ni ków. In ter net był źró dłem ta -
kich in for ma cji dla 7% pra co daw ców, 1% do -
wie dzia ło się o nim z me diów, a 5% z ulo -
tek. Z ana li zy tych da nych wy raź nie wy ni -
ka, że wa żną ro lę w re kru ta cji pra co daw -
ców do pro gra mu pre wen cyj ne go „Zdo -
bądź Dy plom PIP” od gry wa ją in spek to rzy
pra cy. Są oni naj wa żniej szym ogni wem
prze ka zu in for ma cji. Aby roz wi jać pro gram
na le ża ło by roz sze rzyć tę za sa dę. Po twier -
dzi ły ją wcze śniej pro wa dzo ne, na mniej -
szej pró bie re spon den tów, wy ni ki ba dań
z 2006 ro ku. Wów czas aż 77% pra co daw -
ców wska za ło na in spek to ra pra cy, ja ko
głów ne źró dło in for ma cji o pro gra mie
pre wen cyj nym. Znacz nie mniej sze zna cze -
nie w prze ka zie in for ma cji miał in ter net.

Tyl ko 7% z nich po przej rze niu za war -
tych tam in for ma cji zde cy do wa ło się wziąć
udział w pro gra mie, cho ciaż w cią gu ro ku
in ter nau ci od wie dzi li stro nę po świę co ną
pro gra mo wi po nad 22 tys. ra zy. Mo żna
więc za dać so bie py ta nie, dla cze go in ter -
net oraz me dia, do mi nu ją ce współ cze śnie
no śni ki in for ma cji, nie do koń ca speł nia -
ją swo ją ro lę w pro mo cji pro gra mu pre wen -
cyj ne go. Mo że przy czy na tkwi nie w sa -
mych me diach, lecz w tym, że wa dli wy jest
sam prze kaz, zbyt ma ło atrak cyj ny lub nie -
zro zu mia ły. Na le ża ło by rów nież za sta no wić
się, dla cze go pra co daw ca od wie dza pod -

stro nę in ter ne to wą pro gra mu, prze glą da
za war te tam in for ma cje, ale nie po dej mu -
je żad nych dzia łań zwią za nych ze zdo by -
ciem Dy plo mu PIP.

Re la tyw nie ma łą ro lę w re kru ta cji
uczest ni ków pro gra mu speł nia ją też or ga -
ni za cje pra co daw ców. Prak tycz nie, oprócz
Związ ku Rze mio sła Pol skie go, z któ rym ak -
tyw nie in spek cja pra cy współ pra cu je, jest
to cią gle ob szar do za go spo da ro wa nia. Zbli -
żo ne w tym za kre sie wy ni ki uzy ska li śmy
rów nież w ba da niu prze pro wa dzo nym
w 2006 ro ku. Wte dy (dla po rów na nia) z me -
diów i in ter ne tu o pro gra mie do wie dzia ło
się tyl ko 6% uczest ni ków, zaś w or ga ni za -
cjach pra co daw ców in for ma cje otrzy ma -
ło 16%.

Mo ty wy i za le ty

Na py ta nie o mo ty wy przy stą pie nia
do pro gra mu, któ re brzmia ło: „Co skło ni -
ło Pań stwa do udzia łu w pro gra mie”, naj -
więk sza gru pa 35% pra co daw ców de kla ro -
wa ła, że kie ro wa li się chę cią pod da nia się
kon tro li, spraw dze nia czy sto so wa ne w za -
kła dzie roz wią za nia są zgod ne z prze pi sa -
mi. Jed na czwar ta wska zy wa ła na chęć mo -
der ni za cji za kła du, a 23% na go to wość po -
sze rze nia wie dzy na te mat bhp. Tyl ko 2%
pra co daw ców przy stą pi ło do pro gra mu
chcąc pod nieść ja kość świad czo nych usług
oraz wia ry god ność fir my. Po pra wa wi ze -
run ku fir my skło ni ła 13% pra co daw ców
do ak tyw ne go udzia łu w pro gra mie.
Z udzie la nych na to py ta nie od po wie dzi wy -
raź nie wy ni ka, że z jed nej stro ny pra co daw -
cy chcą do wie dzieć się, czy ich za kład od -
po wia da stan dar dom (35%), jak da le ko im
do po praw no ści, po szu ku ją wie dzy na te -
mat bhp (23%), czy li chcą coś zmie nić, szu -
ka ją no wych roz wią zań, z dru giej stro ny
nie wiel ka gru pa do strze ga „ko rzy ści wi ze -
run ko we” zwią za ne z Dy plo mem PIP
(„za kład speł nia ją cy wy mo gi bez pie czeń -
stwa”). Pra co daw cy nie prze kła da ją ich
na kon kret ne ko rzy ści biz ne so we, spraw -
niej sze za rzą dza nie fir mą, wy ższą ja kość
pro duk tu, zysk fi nan so wy.

Za py ta li śmy też uczest ni ków ba da nia
„Ja kie ele men ty pro gra mu uwa ża ją za war -
to ścio we dla fir my?”. Dla 35% pra co daw -
ców war to ścio we by ło pro fe sjo nal ne szko -
le nie przy go to wa ne przez PIP. Na mo żli -
wość omó wie nia prak tycz nych pro ble -
mów z in spek to rem pra cy wska za ło 21%
pra co daw ców, na to miast 19% z nich po szu -
ki wa ło po mo cy w ujaw nia niu i eli mi na cji
za gro żeń. Dla 3% pra co daw ców naj wa żniej -
szą za le tą pro gra mu są „mięk kie” dzia ła -

Wyniki ankiety

O dyplomie
Pro gram pre wen cyj ny „Zdo bądź Dy plom Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy” dla mi kro przed się biorstw (do dzie wię ciu za trud nio -
nych) pro wa dzi my już od kil ku lat. W 2008 ro ku wzię ło w nim
udział 910 pra co daw ców, z cze go 403 zdo by ło no wy Dy plom.
Aby uzy skać od uczest ni ków pro gra mu in for ma cje o re ali za -
cji, mo ty wach przy stą pie nia do pro gra mu, oce nie współ pra cy
z PIP oraz ro li, ja ką zdo by cie Dy plo mu peł ni w bie żą cej dzia -
łal no ści za kła du, w 2009 ro ku przy go to wa li śmy spe cjal ną an -
kie tę, któ rą otrzy ma li wszy scy zdo byw cy Dy plo mów.

Pro gram opar ty był na za sa dzie sa mo kon tro li, gdzie pra co daw ca, przy po mo cy
przy go to wa nych przez PIP na rzę dzi i po mo cy in spek to ra pra cy, ja ko eks per ta,
iden ty fi ku je wy stę pu ją ce w za kła dzie pro ble my i nie pra wi dło wo ści, oce nia ich
ska lę oraz okre śla spo so by i ter mi ny ich li kwi da cji. Cha rak te ry stycz ne, że tyl -
ko 1% re spon den tów po wo ły wa ło się na wy so kie kosz ty fi nan so we, ja ko przy -
czy nę kło po tów z re ali za cją pro gra mu.

Aż 63 „ma łych” przed się bior ców z te re nu wo je wódz twa po mor skie go,
w 2009 ro ku za koń czy ło pro gram pre wen cyj ny „Zdo bądź Dy plom PIP”
z wy ni kiem po zy tyw nym i otrzy ma ło Dy plo my PIP. Wrę czał je Mie czy sław
Szcze pań ski, okrę go wy in spek tor pra cy w Gdań sku.
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Li sta kon tro l na obej mo wa ła za gad nie nia do -
ty czą ce za gro żeń zwią za nych z: po ża rem i wy -
bu chem, po ra że niem prą dem elek trycz nym,
prze miesz cza niem się lu dzi, po pa rze niem,
ostry mi i wy sta ją cy mi ele men ta mi oprzy rzą -
do wa nia i wy po sa że nia tech no lo gicz ne go oraz
sto so wa niem czyn ni ków che micz nych, w szcze -
gól no ści o dzia ła niu szko dli wym. Przy re ali za -
cji te go te ma tu uwzględ nio no rów nież dzia ła -
nia pre wen cyj ne w for mie spe cja li stycz ne go
do radz twa tech nicz ne go. W za kres kon tro li włą -
czo no po nad to ele men ty wy ma gań mi ni mal -
nych dla ma szyn oraz wy ma gań za sad ni czych
dla ko tłów na pa li wo ole jo we, wpro wa dzo nych
do ob ro tu po 1 ma ja 2004 r., a ta kże pod sta -
wo we wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy zwią za ne z wy stę po wa niem w miej scu
pra cy czyn ni ków che micz nych. Kon tro lo wa ne
za gad nie nia wy ma ga ły spe cja li stycz nej wie dzy
w dzie dzi nie pra wa pra cy, pra wa bu dow la ne -
go oraz prze pi sów prze ciw po ża ro wych. Dla te -
go też do prze pro wa dze nia kon tro li wy zna czo -
no in spek to rów pra cy po sia da ją cych do świad -
cze nie w tym za kre sie, zdo by te zwłasz cza
przy przej mo wa niu do użyt ku obiek tów bu dow -
la nych. 

Wy ni ki kon tro li

Nie in for mo wa nie pra cow ni ków o za sa dach
ogra ni cza nia ry zy ka zwią za ne go z eks plo ata -
cją ko tłow ni oraz brak in struk ta żu w za kre -
sie po stę po wa nia w przy pad kach awa ryj nych
bar dzo ne ga tyw nie wpły wa ją na bez pie czeń -
stwo pra cy w ko tłow niach. Obo wiąz ku ta kie -
go nie do peł ni ło 24 proc. kon tro lo wa nych
pod mio tów. War to do dać, że pra ce zwią za ne
z ob słu gą ko tłow ni na pa li wa ole jo we sta no -
wią prze wa żnie do dat ko we za ję cia i dla te go
są czę sto po mi ja ne w pro gra mie szko leń in -
struk ta żu sta no wi sko we go.

In spek to rzy pra cy zwra ca li szcze gól ną
uwa gę na oce nę ry zy ka za wo do we go zwią za -
ne go z użyt ko wa niem ko tłow ni na pa li wo ole -
jo we, w tym z ma ga zy no wa niem ole ju opa -
ło we go. Wy ka za no nie pra wi dło wo ści w tym
za kre sie aż w 13 za kła dach pra cy, co sta no -
wi 62 proc. kon tro lo wa nych za kła dów.

Prze pro wa dzo ne kon tro le wy ka za ły, że
w pięciu ko tłow niach za sto so wa ne za bez pie -
cze nia tech nicz ne wy star cza ją co ob ni ża ją ry -
zy ko za wo do we i nie za cho dzi po trze ba sto -
so wa nia ochron in dy wi du al nych. W po zo sta -
łych przy pad kach wy stą pił obo wią zek do star -
cze nia pra cow ni kom środ ków ochro ny in dy -
wi du al nej, z któ re go nie wy wią za ło się trzech
pra co daw ców. We wszyst kich przy pad kach
pro blem do ty czył rę ka wic ochron nych za bez -
pie cza ją cych przed ura za mi me cha nicz ny mi.

Ko tły ole jo we o mo cy od 30 kW do 2000
kW po win ny być in sta lo wa ne w wy dzie lo nych
po miesz cze niach tech nicz nych, prze zna czo -
nych wy łącz nie do te go ce lu w piw ni cy lub
na naj ni ższej kon dy gna cji nad ziem nej bu dyn -
ku, al bo w bu dyn ku wol no sto ją cym prze zna -
czo nym wy łącz nie na ko tłow nię. Nie stwier -
dzo no uchy bień w tym za kre sie, co świad czy,
że nad zór na po zio mie pro jek to wa nia jest wy -
star cza ją cy. Nie stwier dzo no rów nież nie pra -
wi dło wo ści do ty czą cych mi ni mal nej wy so ko -
ści i ku ba tu ry po miesz czeń na ko tły. Na to -
miast w 38 proc. przy pad ków nie ozna ko wa -
no wła ści wie, za po mo cą barw bez pie czeń -
stwa i zna ków bez pie czeń stwa, miejsc nie bez -
piecz nych

Wen ty la cja gra wi ta cyj na jest ele men tar -
ną ochro ną zbio ro wą sto so wa ną w ko tłow -
niach na pa li wo ole jo we. Aby nie za kłó cać pra -
cy ko tła po win na ona być wy ko na na ja ko na -
wiew no -wy wiew na. Brak ta kiej wen ty la cji
stwier dzo no w czterech ko tłow niach. Nie
stwier dzo no na to miast bra ku wen ty la cji
gra wi ta cyj nej w po miesz cze niach ma ga zy no -
wych z ole jem opa ło wym. We wszyst kich kon -
tro lo wa nych ko tłow niach na pa li wo ole jo we
i ma ga zy nach ole ju opa ło we go za pew nio no
oświe tle nie elek trycz ne.

Jed ną z pod sta wo wych czyn no ści za po bie -
ga ją cych za gro że niu po ża rem i wy bu chem
jest usu wa nie za nie czysz czeń z prze wo dów
spa li no wych ko tłów. Obo wiąz ku te go nie do -
peł nio no w 24 proc. kon tro lo wa nych ko tłow -
ni. We wszyst kich kon tro lo wa nych za kła dach
za pew nio no pra wi dło we doj ścia do ob słu gi
i do zo ru ko tłów. Wska zu je to na pra wi dło we
pro jek to wa nie usy tu owa nia ko tłów i prze -

strze ga nie za ło żeń pro jek tu na po zio mie wy -
ko naw stwa.

W pięciu ko tłow niach usta lo no, że ele men -
ty in sta la cji grzew czej pra cu ją ce z czyn ni kiem
o tem pe ra tu rze wy ższej niż 60oC nie są wy -
po sa żo ne w izo la cję ter micz ną. Aż 53 proc.
pra co daw ców, tj. 11 za kła dów pra cy, nie wy -
wią za ło się z obo wiąz ku udo stęp nie nia pra -
cow ni kom do sta łe go ko rzy sta nia in struk cji
bhp do ty czą cych użyt ko wa nych ko tłow ni
ole jo wych i ma ga zy nów ole ju opa ło we go.
Wska zu je to na istot ne nie pra wi dło wo ści w za -
rzą dza niu bez pie czeń stwem pra cy w za kła -
dach.

W za kres kon tro li włą czo no pod sta wo we
wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
do ty czą ce wy stę po wa nia w miej scu pra cy
czyn ni ków che micz nych. Świa do mość pra co -
daw ców, iż lek ki olej opa ło wy jest skla sy fi ko -
wa ny ja ko szko dli wy i zo stał ozna czo ny
zwro tem R40 (mo żli wość po wsta nia nie od -
wra cal nych zmian w sta nie zdro wia czło wie -
ka) by ła nie wiel ka. Olej opa ło wy dzia ła szko -
dli wie po przez dro gi od de cho we, w kon tak -
cie ze skó rą i ocza mi. Wszyst kie in for ma cje
zwią za ne z je go dzia ła niem i za sa da mi za po -
bie ga nia za gro że niom są za war te w kar cie
cha rak te ry sty ki, któ rą przed się bior ca uzy sku -
je na swój wnio sek bez płat nie. Dla te go
trud no uspra wie dli wić, że 33 proc. kon tro -
wa nych pra co daw ców jej nie po sia da ło.

Ko tły na pa li wo ole jo we nie są ma szy ną
w ro zu mie niu dy rek ty wy ma szy no -
wej 98/37/EWG. Kon tro li pod da no ele men -
tar ne wy ma ga nia z za kre su sy te mu oce ny
zgod no ści do ty czą ce ozna ko wa nia zgod no ści
CE ko tłów wpro wa dzo nych do ob ro tu po
1 ma ja 2004 r. W piętnastu ko tłow niach użyt -
ko wa no ko tły speł nia ją ce wspo mnia ne wy ma -
ga nia i wszyst kie one po sia da ły ozna ko wa nie
zgod no ści CE. Na uwa gę za słu gu je, iż wszyst -
kie kon tro lo wa ne ko tły pod da ne zo sta ły
prze glą dom okre so wym. 

Część użyt ko wa nych ko tłów na pa li wo ole -
jo we i wy po sa że nia ko tłow ni, jak np. na czy -
nia prze po no we, pod le ga pod sta ły do zór
tech nicz ny. W dwóch przy pad kach stwier -
dzo no użyt ko wa nie ta kich urzą dzeń bez ak -
tu al nej de cy zji UDT ze zwa la ją cej na eks plo -
ata cję. Wie le uwa gi po świę co no ma ga zy no -
wa niu ole ju opa ło we go, po nie waż znacz na
część za bez pie czeń tech nicz nych, mi ni ma -
li zu ją cych za gro że nie po ża rem i wy bu -
chem, do ty czy wła śnie te go pro ce su. We
wszyst kich kon tro lo wa nych ko tłow niach
olej opa ło wy ma ga zy no wa no w bez ci śnie nio -
wych, sta łych zbior ni kach prze zna czo nych
wy łącz nie do te go ce lu. Nie stwier dzo no nie -
pra wi dło wo ści w za kre sie wy po sa ża nia
zbior ni ków w układ prze wo dów do na peł nia -
nia, od po wie trza nia i czer pa nia ole ju.
W przy pad ku zbior ni ków jed no płasz czo -
wych na le ży wy ko nać wan nę wy chwy tu ją cą,
któ ra w przy pad ku awa rii mo że po mie ścić
olej o ob ję to ści jed ne go zbior ni ka. W tym
za kre sie stwier dzo no nie pra wi dło wo ści

w trzech ko tłow niach. Więk szość użyt kow -
ni ków po sia da ło zbior ni ki jed no płasz czo we,
a tyl ko trzech pra co daw ców wy po sa ży ło ko -
tłow nie w zbior ni ki dwu płasz czo we.

Pra wo daw ca mo że do pu ścić in sta lo wa nie
zbior ni ka z ole jem opa ło wym w po miesz cze -
niu ko tła, ale pod wa run kiem, że jest on
umiesz czo ny w od le gło ści nie mniej szej
niż 1 m od ko tła; je go ob ję tość nie prze kra -
cza 1 m3; jest od dzie lo ny od ko tła ścian ką mu -
ro wa ną o gru bo ści co naj mniej 12 cm i prze -
kra cza ją cą wy mia ry zbior ni ka o co naj -
mniej 30 cm w pio nie i 60 cm w po zio mie.
Ta ki przy pa dek stwier dzo no w sześciu kon -
tro lo wa nych ko tłow niach. W jed nej in spek -
tor pra cy stwier dził, iż wspo mnia ny wy móg
nie jest za cho wa ny.

W jed nej ko tłow ni stwier dzo no brak okna
lub pół sta łe go urzą dze nia ga śni cze go. Naj -
wię cej nie pra wi dło wo ści do ty czy ło sto so -
wa nia zna ków bez pie czeń stwa i zna ków in -
for ma cyj nych. I tak, w 10 przy pad kach nie
ozna czo no drzwi ko tłow ni wi docz nym zna -
kiem bez pie czeń stwa „Nie upo wa żnio nym
wstęp wzbro nio ny”. Kon tro le wy ka za ły,
że ośmiu ma ga zy nów ole ju opa ło we go nie
ozna czo no wi docz nym zna kiem in for ma cyj -
nym „Ma ga zyn ole ju”. Pięciu pra co daw ców
nie za pew ni ło do ko ny wa nia przez słu żbę bhp
co naj mniej raz w ro ku okre so wej ana li zy sta -
nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Przy czy ny 
nie pra wi dło wo ści

Po ni ższa ta be la przed sta wia przy czy ny
stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści, usta lo ne
na pod sta wie in for ma cji prze ka za nych przez
in spek to rów pra cy, z uwzględ nie niem opi nii
pra co daw ców.

Naj częst szą przy czy ną był brak wie dzy me -
ry to rycz nej w za kre sie wy ma gań tech nicz -
nych dla ko tłow ni na pa li wo ole jo we. Są to
wia do mo ści z za kre su pra wa pra cy, pra wa bu -
dow la ne go oraz prze pi sów z za kre su ochro -
ny prze ciw po ża ro wej. Pra co daw cy nie kie ro -
wa li pra cow ni ków słu żb bhp i osób kie ru ją -
cych pra cow ni ka mi na spe cja li stycz ne szko -

le nia, na to miast spe cja li ści spo za za kła du peł -
nią cy obo wiąz ki słu żby bhp rów nież nie in -
we sto wa li w swo ją wie dzę.

Znacz na część nie pra wi dło wo ści wy stę po -
wa ła w fa zie bu do wy. Jest to zwią za ne z bra -
kiem spe cja li stycz nej wie dzy in we sto rów. Wy -
ko naw cy czę sto re du ku ją kosz ty, po mi ja jąc
ele men ty za bez pie czeń ko tłow ni na pa li wo
ole jo we, jak np. wan ny wy chwy tu ją ce zbior -
ni ków na olej opa ło wy, zna ki i bar wy bez pie -
czeń stwa, wen ty la cję gra wi ta cyj ną. Część 
słu żb od po wie dzial nych za prze ję cia do eks -
plo ata cji obiek tów bu dow la nych nie uczest -
ni czy w od bio rach, a część nie pra wi dło wo ści
nie jest wy chwy ty wa na.

War to pod kre ślić, iż tyl ko je den pra co daw -
ca oświad czył, że uchy bie nia wy ni kły z bra -
ku środ ków fi nan so wych.

Za sto so wa ne 
środ ki praw ne

Naj więk sza licz ba nie pra wi dło wo ści do ty -
czy ła sta no wisk i pro ce sów pra cy, w tym
w szcze gól no ści: in struk cji bhp, zna ków bez -
pie czeń stwa i in for ma cyj nych oraz bra ku ak -
tu al ne go spi su sto so wa nych nie bez piecz nych
sub stan cji i pre pa ra tów. 

Pod su mo wa nie

Re ali za cja te ma tu do ty czą ce go prze -
strze ga nia prze pi sów bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy w ko tłow niach na pa li wo ole jo -
we wy ka za ła, że sys te my za rzą dza nia bez -
pie czeń stwem pra cy funk cjo nu ją na po zio -
mie nie za do wa la ją cym. Ich naj słab szym
punk tem jest brak spe cja li stycz nej wie dzy
z za kre su wy ma gań tech nicz nych i or ga ni -
za cyj nych okre ślo nych w prze pi sach pra wa
pra cy, pra wa bu dow la ne go i prze pi sach
ochro ny prze ciw po ża ro wej u pra co daw -
ców, pra cow ni ków słu żby bhp i osób kie ru -
ją cych pra cow ni ka mi. Wy da je się, że obec -
nie funk cjo nu ją cy sys tem praw ny ró żni cu -
ją cy wy so kość skład ki na ubez pie cze nie wy -
pad ko we jest ma ło sku tecz ny i nie za chę ca

pra co daw ców i przed się bior ców do po no sze -
nia kosz tów zwią za nych z utrzy ma niem
sys te mów za rzą dza nia bez pie czeń stwem. 

Zwra ca uwa gę fakt, że znacz na część nie -
pra wi dło wo ści wy stę pu je w fa zie bu do wy i to
wła śnie jest przy czy ną wie lu nie pra wi dło wo -
ści z za kre su tech nicz ne go wy po sa że nia
ko tłow ni na olej opa ło wy. Nie pra wi dło wo ści
do ty czą przede wszyst kim za bez pie czeń
i ochron zbio ro wych, ta kich jak: wen ty la cja
gra wi ta cyj na, wan ny wy chwy tu ją ce ma ga zy -
nów ole jo wych czy izo la cje ter micz ne. Nie -
pra wi dło wo ści te nie wy klu cza ją mo żli wo ści
pra cy ko tłów. Pra co daw cy i przed się bior cy
sza cu ją ry zy ko zwią za ne z mo żli wo ścią
wstrzy ma nia pro duk cji czy świad cze nia
usług po przez prze rwa nie pra cy ko tłów.
Dla te go wszyst kie kon tro lo wa ne ko tły by ły
spraw ne tech nicz nie i by ły pod da wa ne re gu -
lar nym prze glą dom tech nicz nym.

Obec nie użyt ko wa ne ko tłow nie są w wy -
so kim stop niu zauto ma ty zo wa ne i nie wy -
ma ga ją sta łej ob słu gi. Au to ma ty za cja jest
nie zmier nie wa żnym ele men tem zmniej sza -
ją cym ry zy ko wy pad ko we i cho ro bo we.
Dla te go też nie stwier dzo no wy pad ków
przy pra cy zwią za nych z eks plo ata cją ko tłow -
ni na pa li wo ole jo we. War to za zna czyć, że
fir my zaj mu ją ce się mon ta żem ko tłow ni ole -
jo wych ma ją du że do świad cze nie w tej
dzie dzi nie, co rów nież po pra wia bez pie czeń -
stwo ich eks plo ata cji.

Wnio ski

Prze pro wa dzo ne kon tro le wska zu ją, że
nad zór nad wa run ka mi pra cy spra wo wa ny
przez pra co daw ców i dzia ła ją ce w ich imie -
niu słu żby bhp jest nie wy star cza ją cy i nie za -
pew nia pra cow ni kom po zio mu gwa ran to -
wa ne go im przez pra wo. W związ ku z tym ist -
nie je po trze ba kon ty nu owa nia w przy szło ści
kon tro li w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny w ko tłow niach
na pa li wo ole jo we, w tym uczest nic twa in -
spek to rów pra cy przy przej mo wa niu ko -
tłow ni do eks plo ata cji 

Wy da je się po nad to, że istot ne by ło by
wpro wa dze nie roz wią zań praw nych, któ re
mo ty wo wa ły by i jed no cze śnie za chę ca ły fi nan -
so wo pra co daw ców do or ga ni zo wa nia spraw -
nie funk cjo nu ją cych sys te mów za rzą dza nia
bez pie czeń stwem pra cy. Jed nym z ta kich me -
cha ni zmów jest zró żni co wa nie skład ki
na ubez pie cze nia spo łecz ne w za le żno ści
od sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za -
kła dzie, przy czym jest to me cha nizm sank -
cyj ny, bę dą cy pew ne go ro dza ju ka rą. Na to -
miast za sad ne wy da je się dą że nie do wpro -
wa dze nia roz wią zań praw nych ko rzyst nych
dla za kła dów in we stu ją cych w po pra wę wa -
run ków pra cy.

Ja ro sław Ny zio
OIP Po znań

Po kon trol ne re mi ni scen cje

Ko tłow nie 
na pa li wa ole jo we
Re ali zu jąc za da nia wła sne in spek to rzy z Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Po zna niu prze pro wa dzi li kon tro le bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy w 21 ko tłow niach na pa li wa ole jo we. Ce lem
by ła iden ty fi ka cja oraz usu wa nie za gro żeń wy pad ko wych i cho -
ro bo wych zwią za nych z eks plo ato wa niem ko tłow ni.

Ja ro sław Ny zio

Lp. Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości Liczba

1. Zaniechanie działań ze strony pracodawcy, przedsiębiorcy 3

2. Zaniechanie działań ze strony osób kierujących pracownikami 7

3. Zaniechanie działań ze strony pracowników 3

4. Zaniechanie działań ze strony służby bhp 7

5. Brak środków finansowych 1

6. Nieprawidłowości w fazie budowy 5

7. Nieprawidłowości na poziomie przeglądów okresowych 1

8. Brak systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 1

9. Brak wiedzy merytorycznej w zakresie wymagań technicznych dla
kotłowni olejowych i magazynów oleju opałowego 8
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z urzą dza niem za ba wy w miej scach ta kich
jak park ma szyn, po dwó rze go spo dar stwa,
warsz tat me cha nicz ny, szam ba, zbior ni ki
tech no lo gicz ne, ma ga zy ny środ ków ochro -
ny ro ślin, na wo zów itp. W trak cie zwie dza -
nia go spo dar stwa in spek tor pra cy zwra cał
uwa gę na roz wią za nia tech nicz no -or ga ni za -
cyj ne, któ re mo gą eli mi no wać za gro że nia.

Ma gia me diów

Okręg olsz tyń ski w mi nio nym ro ku
włą czył się w bar dzo cie ka wą ini cja ty wę
me dial ną. Pro jekt re ali zo wa ny przez dzien -
ni kar kę Te le wi zji Pol skiej w Olsz ty nie
ad re so wa ny był do dzie ci z naj bied niej szych
ro dzin rol ni czych z te re nu War mii i Ma zur.
Bra ły one udział w warsz ta tach te le wi zyj -
no -fil mo wych, pod czas któ rych uczy ły się
pod staw dzien ni kar stwa oraz sztu ki re ali -
zo wa nia ma te ria łów fil mo wych i przy go to -
wy wa nia re por ta ży. Aby za in spi ro wać
dzie ci uczest ni czą ce w warsz ta tach, pra -
cow ni cy in spek cji wy gło si li dwie pre lek cje

na te mat bez pie czeń stwa pra cy na wsi.
Zwró ci li uwa gę to, jak szcze gól nie nie bez -
piecz ne są ma szy ny i ró żne urzą dze nia, za -
po zna li dzie ci z za kre sem prac, ja kich nie
po win ny wy ko ny wać, a ta kże po ka za li jak
pra wi dło wo pod no sić przed mio ty o więk -
szej ma sie. W obu pre lek cjach uczest ni czy -
ła eki pa TVP z Olsz ty na. Ce lem warsz ta -
tów by ło przy go to wa nie przez uczest ni ków
krót kie go fil mu lub re por ta żu na kon kurs.
Warsz ta ty od by wa ły się w for mie za jęć teo -
re tycz nych w sa lach oraz w wy bra nych ple -
ne rach, m.in. w go spo dar stwach rol nych.
Dzie ci ob ser wo wa ły np. od by wa ją ce się
na po lach pra ce żniw ne. Ich za da niem by -
ło uchwy ce nie cie ka wych zda rzeń i stwo -
rze nie na ich pod sta wie pro gra mu te le wi -
zyj ne go. Za wy ko na ne pra ce dzie ci otrzy -
ma ły na gro dy w po sta ci apa ra tów fo to gra -
ficz nych i te le fo nów z funk cją na gry wa nia.
Ich pra ce, rów nież te do ty czą ce za gro żeń
wy pad ko wych w rol nic twie, zo sta ły za pre -
zen to wa ne na re gio nal nej an te nie Te le wi -
zji Pol skiej w Olsz ty nie.

Zdro wa 
ry wa li za cja

Wśród in nych form dzia łal no ści pro mo -
cyj nej PIP bar dzo do brze spraw dza ją się
ró żne go ro dza ju kon kur sy ad re so wa ne
do dzie ci. Je den z nich, ry sun ko wy po świę -
co ny bez pie czeń stwu pra cy w rol nic twie
in dy wi du al nym pra cow ni cy OIP prze pro -
wa dzi li wspól nie z Od dzia łem Re gio nal nym
KRUS w Olsz ty nie. Wzię ło w nim udział bli -
sko 300 dzie ci z po nad 20 wiej skich szkół
pod sta wo wych i gim na zjów. Spo śród zgło -
szo nych prac ob ra zu ją cych za gro że nia
w go spo dar stwach rol nych or ga ni za to rzy
kon kur su wy bra li 84 naj cie kaw sze. Ich au -
to rzy otrzy ma li atrak cyj ne na gro dy rze czo -
we i oko licz no ścio we dy plo my OIP i KRUS.
Wrę czo no je w trak cie ape li szkol nych
i spo tkań kla so wych. Ce lem kon kur su
by ła edu ka cja dzie ci i mło dzie ży wiej skiej
w za kre sie naj po wa żniej szych za gro żeń wy -
pad ko wych wy stę pu ją cych w go spo dar -
stwie oraz za po zna nie z wy ka zem prac

Ska lę za gro żeń wy pad ko wych w rol nic -
twie in dy wi du al nym naj le piej od zwier cie -
dla ją sta ty sty ki. Nie ste ty, nie jest zna na
licz ba wy pad ków w rol nic twie, któ rym ule -
ga ją dzie ci, gdyż od 2004 ro ku te wy pad -
ki nie pod le ga ją ubez pie cze niu wy pad ko -
we mu w Ka sie Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go. 

Na te re nie War mii i Ma zur w 2008 ro ku
do szło do po nad 1200 wy pad ków przy pra -
cy rol ni czej. Śmierć w tych wy pad kach po -
nio sły cztery oso by. W po rów na niu z in ny -
mi bra nża mi, np. bu dow nic twem, gdzie
w tym sa mym okre sie po szko do wa nych zo -
sta ło 357 pra cow ni ków, czy li po nad 3-krot -
nie mniej niż w rol nic twie. Wo je wódz two
war miń sko -ma zur skie jest na pierw szym
miej scu w kra ju, je że li cho dzi o wskaź nik wy -
pad ko wo ści w rol nic twie. W 2008 r. wy niósł
on 15,9, przy śred niej dla kra ju 11,3. 

Na ka żdym kro ku…

Jak wy ni ka z wie lo let nich do świad czeń
pra cow ni ków OIP w Olsz ty nie, pro wa -
dzą cych dzia ła nia pre wen cyj ne w rol nic -
twie, głów ną przy czy ną wy pad ków przy pra -
cy w go spo dar stwach jest nie zna jo mość lub
lek ce wa że nie wy stę pu ją cych za gro żeń
i za sad bez piecz nej pra cy. Na kła da się na to
zły stan tech nicz ny ma szyn i urzą dzeń,
w tym tzw. sa mo ró bek, nie umie jęt na ob -
słu ga ma szyn, nie prze wi dzia ne za cho wa -
nie zwie rząt i nie wła ści wa ich ob słu ga. 

Szcze gól nie ra żą ce i nie od po wie dzial ne
są przy pad ki po wie rza nia dzie ciom prac
nie od po wied nich do ich wie ku i mo żli wo -
ści psy cho fi zycz nych. Rol ni cy prze ce nia ją
mo żli wo ści swo ich dzie ci, nie za pew nia ją
im wła ści wej opie ki i nie do ce nia ją cie ka -
wo ści świa ta, po łą czo nej z bra kiem wie dzy

o nie bez pie czeń stwie, zwią za nym z prze -
by wa niem w po bli żu pra cu ją cych ma szyn
i urzą dzeń. Zwy kle naj młod si ule ga ją wy -
pad kom pod czas ob słu gi ma szyn rol ni -
czych, urzą dzeń elek trycz nych, pił tar czo -
wych, kie ro wa nia cią gni kiem, rą ba nia
drew na oraz prac trans por to wych i opo rzą -
dza nia zwie rząt. Wie le dzie ci tra ci ży cie
wpa da jąc do nie za bez pie czo nych szamb
i zbior ni ków na gno jo wi cę, czy na sku tek
upad ków z wy so ko ści. 

Przy jem ne z po ży tecz nym

Od kil ku lat Okrę go wy In spek to rat
Pra cy w Olsz ty nie szcze gól nie du żo uwa -
gi po świę ca edu ka cji dzie ci i mło dzie ży z te -
re nów rol ni czych zwią za nej z bez pie czeń -
stwem. Z po zy tyw nym od bio rem, du żym
za in te re so wa niem i za ska ku ją cym cza sa -
mi zro zu mie niem spo ty ka ły się pre lek cje
wy gła sza ne w trak cie wa ka cyj nych obo zów

or ga ni zo wa nych przez War miń sko -Ma zur -
ską Ko men dę ZHP. Oma wia no wów czas za -
gro że nia w go spo dar stwach rol nych. Dzie -
ciom i mło dzie ży zwra ca no uwa gę na ręcz -
ne prze miesz cza nie cię ża rów i je go wpływ
na układ mię śnio wo -szkie le to wy oraz cho -
ro by z tym zwią za ne. Po ka za no jak pra wi -
dło wo pod no sić cię żkie przed mio ty oraz
ja kie są do pusz czal ne i bez piecz ne ma sy
pod no szo nych przez dzie ci przed mio tów.
Uczest ni ków pre lek cji za po zna no ta kże
z wy ka zem prac, ja kich nie po win ny wy ko -
ny wać. Pod czas tych spo tkań pra cow ni cy
OIP oma wia li Apel Głów ne go In spek to ra
Pra cy do rol ni ków, pre zen to wa li fil my
edu ka cyj ne pt. „Pra ca i za ba wa by wa ją nie -
bez piecz ne” i „Ro dzi na Po ra żków” oraz
roz da wa li wy daw nic twa PIP, w tym ko miks
„Przy go da na wsi”. Z wie dzą do ty czą cą za -
gro żeń w rol nic twie pra cow ni cy OIP
w 2009 ro ku do tar li do po nad 400 miesz -
ka ją cych na wsi dzie ci ze szkół pod sta wo -
wych i gim na zjów.

Z ini cja ty wy in spek cji pra cy or ga ni zo wa -
ne są rów nież wy jaz dy dzie ci i mło dzie ży
do go spo darstw wzor co wych pod wzglę dem
bez pie czeń stwa pra cy. Na przy kład w sierp -
niu ubie głe go ro ku dla bli sko 50 dzie ci po -
cho dzą cych z te re nów wiej skich prze by wa -
ją cych na obo zie har cer skim w miej sco wo -
ści Prze rwan ki zor ga ni zo wa no po ga dan kę
po łą czo ną z wi zy tą w go spo dar stwie rol nym,
któ re zdo by ło II miej sce w kon kur sie „Bez -
piecz ne Go spo dar stwo Rol ne”. W cza sie spo -
tka nia in spek tor pra cy omó wił m. in.: pra -
ce szcze gól nie nie bez piecz ne, któ rych nie
wol no po wie rzać dzie ciom do lat 16, za gro -
że nia wy ni ka ją ce z prze by wa nia w po bli żu
pro wa dzo nych prac po lo wych, nie bez pie -
czeń stwa gro żą ce ze stro ny zwie rząt go spo -
dar skich oraz psów, za gro że nia zwią za ne

– Ja kie to uczu cie otrzy mać na gro dę głów ne go in spek -
to ra pra cy?

– Bar dzo mi łe. Ka żda po chwa ła cie szy, a z ust sa me go sze -
fa jest nie wąt pli wie szcze gól na. 

– Od wie lu lat zaj mu je się Pan dzia łal no ścią pre wen -
cyj ną, przede wszyst kim wśród rol ni ków. To nie jest pro -
ste za da nie. Na gro da świad czy jed nak o tym, że Pan wy -
wią zu je się z nie go po mi strzow sku. Jak się do te go do -
cho dzi?

– Zaw dzię czam to do brym na uczy cie lom. Oso bą, któ ra wpro -
wa dza ła mnie w tę pro ble ma ty kę by ła pa ni Ja dwi ga Pech ta, obec -
nie okrę go wy in spek tor pra cy w Kiel cach, a wcze śniej – ja ko
za stęp ca – nad zo ro wa ła czyn no ści pre wen cyj ne. To ona za wsze
ze zwa la ła na re ali za cję ró żnych po my słów, któ re w dzia łal no -
ści pre wen cyj nej są nie zwy kle wa żne.

– A skąd się bio rą te po my sły?
– Gdy mam ja kieś za da nie do wy ko na nia, naj pierw za da ję

so bie py ta nie: co i w ja ki spo sób mo żna zro bić, by przy nio sło
to ocze ki wa ny efekt i by ło na praw dę uży tecz ne. Bar dzo wa żne
jest prze ko na nie, że nie ro bi my „sztu ki dla sztu ki”. By się
przed tym uchro nić py tam o zda nie sa mych za in te re so wa nych,
rol ni ków. Bez nich prze cież nic bym nie zdzia łał, choć bym nie
wiem jak bar dzo te go chciał…

– Rol ni cy nie są chy ba ła twy mi part ne ra mi dzia łań pre -
wen cyj nych?

– Z tym bym się nie zgo dził, choć pod pew nym, za sad ni czym
jed nak wa run kiem. Rol ni ko wi w żad nym ra zie nie wol no na -
rzu cić swo ich ra cji na za sa dzie „bo tak ma być”. Tyl ko w ra -
cjo nal ny i prak tycz ny spo sób mo żna prze ko nać go do swo je -
go zda nia. Bez wy mą drza nia się, ale z do brą zna jo mo ścią te -
ma tu. Dla te go bar dzo sta ran nie przy go to wu ję się do ka żdej wi -
zy ty pre wen cyj nej w go spo dar stwie rol nym. Chcę być part ne -
rem w roz mo wie z rol ni kiem, któ ry już po pierw szych kli ku
zda niach zo rien tu je się, czy ma do czy nie nia z czło wie kiem zna -
ją cym się na rze czy. Dla te go na bie żą co ob ser wu ję, co dzie je
się w bra nży rol ni czej np. ja kie są ce ny w sku pie by dła lub gdzie
i za ile mo żna sprze dać zbo że. 

– Czy w tych kon tak tach wa żny jest rów nież wi ze ru -
nek? Trud no mi so bie wy obra zić np., że do go spo dar stwa
je dzie Pan „pod kra wa tem”. 

– O nie, ni gdy te go nie ro bię! Czę sto na to miast za bie ram
bu ty gu mo we, któ re są nie zbęd ne, gdy trze ba pójść na po le.
W prze ła my wa niu pew nych ba rier po ma ga ją mi do bre kon tak -
ty, ja kie mam z soł ty sa mi. W tym śro do wi sku są li de ra mi. Rol -
ni cy li czą się z ich zda niem czy opi nią. 

– Co jest naj wa żniej sze w dzia łal no ści pre wen cyj nej
wśród rol ni ków?

– Ich wła sne prze ko na nie, że dba nie o bez pie czeń stwo pra -
cy na wsi jest w ich in te re sie. Pa mię tam, jak kie dyś wspól nie
z pa nią soł tys or ga ni zo wa łem kon kurs. Wzię ło w nim udział wie -
lu rol ni ków, wśród nich ta ki, któ ry wy jąt ko wo du żo zro bił by
po pra wić bez pie czeń stwo pra cy w swo im go spo dar stwie. Po -
wie dział mi, że zro bił to dla sie bie i ro dzi ny. Po pro stu. I to jest
bar dzo wa żne, że by lu dzie mie li świa do mość, że o bez pie czeń -
stwo w go spo dar stwie dba ją nie dla mnie, a dla sie bie.

Specjalna nagroda GIPBez kra wa ta, 
w gu mia kach

Ze Sta ni sła wem Gol men to, spe cja li stą
w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy 

w Kiel cach, lau re atem na gro dy głów ne go 
in spek to ra pra cy roz ma wia Be ata Pie trusz ka

Pre wen cja w rol nic twie

Po dat ny grunt
Mi nio ny rok przy niósł ko lej ne tra gicz ne do nie sie nia z pol skiej
wsi. 5-let ni Pio truś, ba wiąc się na po lu, wpadł pod pług.
Chłop czyk zmarł w szpi ta lu… 8-let nia dziew czyn ka spa dła
z drze wa wprost na ma szy nę do prze trzą sa nia sia na. Wy sta ją -
ce zę by sprę ży ste wbi ły się w ser ce, dziec ka nie uda ło się ura -
to wać… W wy ni ku po dob nych zda rzeń ka żde go ro ku w Pol sce
gi ną dzie ci! To wielka tragedia - mó wią pra cow ni cy in spek cji
pra cy zaj mu ją cy się pre wen cją w rol nic twie.



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

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

INSPEKTOR PRACY
ISSN 0239-3417

2/2010 IP 31

IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

00.00.02 Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 10 li sto pa -
da 2009 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek -
stu usta wy o sys te mie ubez pie czeń spo łecz nych
// Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 205, poz. 1585.

00.00.00 Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 2 grud nia 2009
r. w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu usta -
wy – Ko deks mor ski // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 217, poz. 1689.

00.00.02 Ob wiesz cze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 11 grud nia 2009 r.
w spra wie kwo ty ogra ni cze nia rocz nej pod sta -
wy wy mia ru skła dek na ubez pie cze nia eme ry -
tal ne i ren to we w ro ku 2010 oraz przy ję tej do jej
usta le nia kwo ty pro gno zo wa ne go prze cięt ne -
go wy na gro dze nia // Mo ni tor Pol ski. – 2009,
nr 80, poz. 997.

20.00.02 Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ka sy Rol -
ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go z dnia 10
grud nia 2009 r. w spra wie mie sięcz nej wy so -
ko ści skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we, cho -
ro bo we i ma cie rzyń skie w I kwar ta le 2010 r. //
Mo ni tor Pol ski. – 2009, nr 81, poz. 1030.

00.00.02 Ob wiesz cze nie Pre ze sa Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych z dnia 17 li sto pa -
da 2009 r. w spra wie wskaź ni ka wa lo ry za cji pod -
sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo we go przy ję tej
do ob li cze nia świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go
w I kwar ta le 2010 r. // Mo ni tor Pol ski. – 2009,
nr 76, poz. 948. 

00.00.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo -
dar ki z dnia 2 li sto pa da 2009 r. w spra wie sta -
żu ada pta cyj ne go oraz te stu umie jęt no ści w to -
ku po stę po wa nia o uzna nie kwa li fi ka cji do wy -
ko ny wa nia nie któ rych za wo dów re gu lo wa nych
na le żą cych do dzia łu go spo dar ki // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 199, poz. 1533.

27.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go z dnia 6 li sto pa -
da 2009 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie
za sad wy na gra dza nia pra cow ni ków za trud nio nych
w in sty tu cjach kul tu ry pro wa dzą cych w szcze gól -
no ści w za kre sie upo wszech nia nia kul tu ry //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 196, poz. 1516.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 3 grud nia 2009 r.
w spra wie re fun da cji ze środ ków Fun du szu Pra -
cy kosz tów szko leń oraz wy na gro dzeń i skła dek
na ubez pie cze nia spo łecz ne od re fun do wa -
nych wy na gro dzeń // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 215, poz. 1669.

26.00.00 Roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów z dnia 9 grud nia 2009 r. w spra wie okre -
śle nia sta no wisk urzęd ni czych, wy ma ga nych
kwa li fi ka cji za wo do wych, stop ni słu żbo wych
urzęd ni ków słu żby cy wil nej, mno żni ków do usta -
la nia wy na gro dze nia oraz szcze gó ło wych za sad
usta la nia i wy pła ca nia in nych świad czeń przy -
słu gu ją cych człon kom kor pu su słu żby cy wil nej
// Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 211, poz. 1630.

26.00.02 Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów
z dnia 16 grud nia 2009 r. zmie nia ją ce roz po rzą -
dze nie w spra wie wy na gra dza nia pra cow ni ków
sa mo rzą do wych // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 220, poz. 1721.

21.00.00 Usta wa z dnia 19 li sto pa da 2009
r. o zmia nie usta wy – Kar ta Na uczy cie la //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 213, poz. 1650.

22.04.00 Usta wa z dnia 25 czerw ca 2009 r.
o zmia nie usta wy o trans por cie ko le jo wym //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 214, poz. 1658.

00.00.00 Usta wa z dnia 5 li sto pa da 2009 r.
o zmia nie usta wy – Ko deks pra cy // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 219, poz. 1704.

00.00.00 Usta wa z dnia 19 li sto pa da 2009
r. o zmia nie nie któ rych ustaw zwią za nych z re -
ali za cją wy dat ków bu dże to wych // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 219, poz. 1706.

00.00.00 Usta wa z dnia 19 li sto pa da 2009
r. o uchy le niu usta wy o ne go cja cyj nym sys te -
mie kształ to wa nia przy ro stu prze cięt nych wy -
na gro dzeń u przed się bior ców oraz o zmia nie
nie któ rych ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 219, poz. 1707.

00.00.00 Usta wa z dnia 23 paź dzier ni -
ka 2009 r. o zmia nie usta wy o za trud nia niu pra -
cow ni ków tym cza so wych // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 221, poz. 1737.

NOR MY

00.00.31 PN -EN 482: 2009 Po wie trze na sta -
no wi skach pra cy. Wy ma ga nia ogól ne do ty czą ce
cha rak te ry sty ki pro ce dur po mia rów czyn ni ków
che micz nych. – Za stę pu je PN -EN 482: 2006; [za -
twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 19 grud -
nia 2008 r.].

Przed sta wio no ogól ne wy ma ga nia do ty czą -
ce cha rak te ry sty ki pro ce dur ozna cza nia stę że -
nia czyn ni ków che micz nych w po wie trzu na sta -
no wi skach pra cy zgod nie z Dy rek ty -
wą 98/24/WE. Wy ma ga nia te od no szą się
do wszyst kich pro ce dur po mia ro wych, nie za le -
żnie od po sta ci fi zycz nej czyn ni ka che micz ne -
go i od sto so wa nej me to dy po bie ra nia pró bek
i me to dy ana li tycz nej.

00.00.14 PN -EN 511: 2009 Rę ka wi ce chro -
nią ce przed zim nem. – Za stę pu je PN -
-EN 511: 2006; [za twier dzo na przez Pre ze sa
PKN dnia 15 lip ca 2009 r.].

Okre ślo no wy ma ga nia i me to dy ba dań rę ka -
wic, któ re chro nią przed zim nem do tem pe ra -
tu ry –50oC. Zim no mo że być zwią za ne z wa run -
ka mi kli ma tycz ny mi lub dzia łal no ścią prze my -
sło wą.

00.00.14 PN -EN 529: 2009 Sprzęt ochro -
ny ukła du od de cho we go. Za le ce nia do ty czą ce
do bo ru, uży cia, ob słu gi i kon ser wa cji. Prze wod -
nik. – Za stę pu je PN -EN 529: 2006; [za twier -
dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 12 sierp -
nia 2009 r.].

W nor mie za war to po ra dy do ty czą ce opra -
co wa nia i wdra ża nia od po wied nie go pro gra mu
po stę po wa nia ze sprzę tem ochro ny ukła du
od de cho we go. Nor ma za wie ra rów nież pod sta -
wo we da ne do ty czą ce do bo ru, uży cia, ob słu gi
i kon ser wa cji sprzę tu oraz wy tycz ne do przy -
go to wa nia kra jo we go po rad nic twa w tym za kre -
sie. Do ku ment nie do ty czy sprzę tu ochro ny
ukła du od de cho we go uży wa ne go wy łącz nie
do nur ko wa nia i w wa run kach pod wy ższo ne go
lub ob ni żo ne go ci śnie nia at mos fe rycz ne go.

00.00.31 PN -EN 12464-2: 2008 Świa tło
i oświe tle nie. Oświe tle nie miejsc pra cy. Część 2:
Miej sca pra cy na ze wnątrz. – Za stę pu je PN -
-EN 12464-2: 2007; [za twier dzo na przez Pre -
ze sa PKN dnia 8 grud nia 2008 r.].

Okre ślo no wy ma ga nia oświe tle nio we dla
miejsc pra cy na ze wnątrz, za spo ka ja ją ce po trze -
bę kom for tu wi dze nia i wy dol no ści wzro ko wej.
Roz wa żo no wszyst kie ty po we za da nia wzro ko -
we. W nor mie nie za le ca się kon kret nych roz -
wią zań, jak rów nież nie ogra ni cza się swo bo dy
pro jek tan tów w za kre sie sto so wa nia no wych
tech nik i in no wa cyj ne go sprzę tu.

00.00.31 PN -EN 12464-2: 2008/Ap1: 2009
Świa tło i oświe tle nie. Oświe tle nie miejsc pra -
cy. Część 2: Miej sca pra cy na ze wnątrz. – [Za -
twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 23 lip -
ca 2009 r.].

Na str. 9, zmie nio no zna ki ma te ma tycz ne
w ob ja śnie niach pod wzo rem (2).

00.00.14 PN -EN ISO 11611: 2009 Odzież
ochron na do sto so wa nia pod czas spa wa nia
i w pro ce sach po krew nych. – Za stę pu -
je 11611: 2007; [za twier dzo na przez Pre ze sa PKN
dnia 15 lip ca 2009 r.].

Okre ślo no mi ni mal ne wy ma ga nia bez pie -
czeń stwa i me to dy ba dań odzie ży ochron nej
(łącz nie z kap tu ra mi, far tu cha mi, rę ka wa mi i ge -
tra mi) prze zna czo nej dla spa wa czy i in nych pra -
cow ni ków wy ko nu ją cych czyn no ści po krew ne
o po rów ny wal nych za gro że niach. Ten typ
odzie ży prze zna czo ny jest do ochro ny użyt kow -
ni ka przed roz pry ska mi (ma łych kro pli sto pio -
ne go me ta lu), opa rze niem pod czas krót ko -
trwa łe go kon tak tu z pło mie niem oraz pro -
mie nio wa niem ciepl nym. 

Opra co wa ła: Da nu ta Szot
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Psy cho log ra dzi 

Za nim prze mó wisz…
„Umysł ludz ki za czy na pra co wać w mo men cie, gdy się ro dzi my i ni gdy nie prze -

sta je, do pó ki nie wsta nie my, że by prze mó wić pu blicz nie.”
Geo r ge Jes sel

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

Przy pusz czam, że cy tat ten ro zu mie ka -
żdy, kto mu siał kie dy kol wiek prze ma wiać pu -
blicz nie. Drżą cy głos i uczu cie pust ki w gło -
wie to ty po we ob ja wy to wa rzy szą ce te go ty -
pu sy tu acjom. Po gląd, iż wy stą pie nia pu blicz -
ne są wy jąt ko wo stre su ją ce po dzie la ją na wet
oso by zaj mu ją ce się tym za wo do wo.

Ktoś kie dyś po wie dział, że do brze przy go -
to wa na mo wa jest już w du żej mie rze wy gło -
szo na. Jest w tym spo ro praw dy. Przy go to -
wu jąc wy stą pie nie war to pa mię tać o za sa -
dzie: 90% przy go to wa nia, 10% ner wów. 

Do brym punk tem wyj ścia jest od po wiedź
na py ta nie: ja ki jest cel mo jej prze mo wy? Czy
chcę słu cha czy po in for mo wać, zmo bi li zo wać
do ja kichś dzia łań czy mo że do cze goś prze -
ko nać? Swo je ce le naj le piej wy ra zić w pro -
stej i zwię złej for mie, np. „po in for mo wać pra -
cow ni ków o no wym za rzą dze niu” lub „za chę -
cić pra cow ni ków do wzię cia udzia łu w pro -
jek cie”.

War to po świę cić tro chę cza su na zba da -
nie, kim są Twoi od bior cy. Czym się zaj mu -
ją, ko go re pre zen tu ją i przede wszyst kim: dla -
cze go Cię słu cha ją i co mo że ich skło nić do te -
go, aby wy słu cha li, co masz do prze ka za nia?
Im więk sza wie dza na ich te mat, tym le piej
uda Ci się do pa so wać swo je wy stą pie nie
do ich po trzeb. 

Sprawdź, czy Two ja prze mo wa ma pra wi -
dło wą kon struk cję, tzn.: wstęp z wpro wa dze -
niem, część za sad ni czą (roz wi nię cie) oraz za -
koń cze nie. Czę sto dow cip nie de fi niu je się je
na stę pu ją co:

Po wiedz, co za mie rzasz im po wie dzieć
– WSTĘP

Po wiedz – ROZ WI NIĘ CIE
Po wiedz, co im wła śnie po wie dzia łeś

– ZA KOŃC ZE NIE
Prze wa żnie po da je się na stę pu ją ce pro por -

cje: wstęp po wi nien za jąć ok. 10%, część za -
sad ni cza ok. 75%, za koń cze nie ok. 15%. 

Naj istot niej sze jest przy cią gnię cie uwa gi
au dy to rium od pierw szej chwi li, gdy
przed nim sta jesz. Wstęp po wi nien być
krót ki i wzbu dzić w słu cha czach prze ko na -
nie, że stoi przed ni mi oso ba, któ ra wie, co
mó wi. Przed staw się, po daj swój ty tuł lub sta -
no wi sko i kil ka in for ma cji o so bie. Dzię ki te -
mu sta niesz się wia ry god ny. Po daj ty tuł swo -
jej pre zen ta cji. Do brze je że li jest pro wo ku -

ją cy, przy ku wa ją cy uwa gę i zgod ny z ce lem
prze mó wie nia. Ja sno przed staw głów ne
punk ty pre zen ta cji. Dzię ki te mu do wie -
dziesz, że to, co masz do po wie dze nia opie -
ra się na lo gicz nym ro zu mo wa niu oraz okre -
ślisz gra ni ce, w któ rych bę dziesz się po ru -
szał. Aby zmi ni ma li zo wać stres, mo żesz na -
uczyć się wstę pu na pa mięć. To zde cy do wa -
nie zmniej szy ry zy ko za blo ko wa nia. Włóż
ener gię w je go wy gło sze nie. Uda ne wpro wa -
dze nie po mo że Ci opa no wać ner wy i stwo -
rzy do brą pod sta wę do dal sze go wy stą pie nia.

Pod czas pre zen ta cji wa żną umie jęt no -
ścią jest utrzy my wa nie za in te re so wa nia słu -
cha czy. Mo żesz to zro bić po przez:

– włą cza nie do wy stą pie nia przy kła dów,
cy ta tów, da nych sta ty stycz nych,

– za bar wia nie wy stą pie nia hu mo rem, je -
śli te mat na to po zwa la, 

– przy go to wa nie cie ka wych ma te ria łów po -
moc ni czych, 

– po wta rza nie – słu cha cze le piej za pa mię -
ta ją in for ma cje, któ re bę dą re gu lar nie przy -
ta cza ne,

– ak cen to wa nie – po bu dza nie uwa gi słu -
cha czy po przez pod kre śla nie naj istot niej szych
fak tów,

– wła ści we za koń cze nie – moc ne, ale po -
zy tyw ne, któ re za pad nie w pa mięć słu cha czy.

Po sta raj się za an ga żo wać słu cha czy w swo -
ją pre zen ta cję, to do dat ko wo zmniej szy
Two je na pię cie. Bądź przy jaź nie na sta wio ny
i pe łen en tu zja zmu. Wpraw dzie ame ry kań -
ski mo del „ke ep smi ling” wy da je się w na szej
kul tu rze nie co po dej rza ny, to jed nak praw -
dą jest, że od gry wa nie (uda wa nie) ja kiejś
emo cji owo cu je jej od czu wa niem. Zna czy to
ty le, że kie dy sto isz pew nie i dum nie jest du -
ża szan sa, że za ja kiś czas wła śnie tak się po -
czu jesz, a Twój en tu zjazm udzie li się słu cha -
czom.

Na ko niec pa mię taj, że od czu wa nie stra -
chu przed wy stą pie niem jest na tu ral ne, ale
jesz cze bar dziej na tu ral na jest ludz ka umie -
jęt ność do ada pta cji w no wych wa run kach.
Zwy kle w trak cie re fe ro wa nia na pię cie po wo -
li opa da i prze ma wia ją cy jest w sta nie z suk -
ce sem do pro wa dzić wy stą pie nie do koń ca.
Po wo dze nia!

Ka mi la Paw łow ska
psy cho log, GIP

wzbro nio nych dzie ciom do lat 16. Wcze -
śniej pra cow ni cy in spek cji prze pro wa dzi -
li w szko łach cykl pre lek cji dla dzie ci do -
ty czą cych tych za gad nień. In spi ra cją dla
dzie ci uczest ni czą cych w kon kur sie by ły fil -
my edu ka cyj ne: „Ro dzi na Po ra żków”
i „Pra ca i za ba wa by wa ją nie bez piecz ne”.

Ży cze nia do speł nie nia

Naj więk szym pro ble mem, z któ rym pra -
cow ni cy OIP sty ka ją się pod czas spo tkań
z rol ni ka mi i wi zy ta cji go spo darstw jest prze -
ko na nie rol ni ków do po pra wy wa run ków
bhp, czy li m.in. wy po sa że nia ma szyn i urzą -
dzeń eks plo ato wa nych w go spo dar stwach
w osło ny i nie zbęd ne za bez pie cze nia. Trud -
no też wal czyć z głę bo ko za ko rze nio ną, wie -
lo wie ko wą tra dy cją po wie rza nia dzie ciom
ró żnych prac rol ni czych. Jed nym z nie zre -
ali zo wa nych ży czeń pra cow ni ków okrę gu
olsz tyń skie go jest rów nież wy pra co wa nie
u rol ni ków na wy ku uży wa nia odzie ży ro bo -
czej, środ ków ochro ny in dy wi du al nej i zbio -
ro wej oraz prze strze ga nia przy naj mniej
pod sta wo wych za sad i prze pi sów bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

Do świad cze nia OIP w za kre sie pre wen -
cji w rol nic twie wska zu ją, że dzie ci i mło -
dzież naj le piej ro zu mie ją za gro że nia. Na le -
ży więc dą żyć do roz sze rze nia po zasz ko -
le nio wych form pre wen cji. Cho dzi tu
przede wszyst kim o po ka zy, wy sta wy,
olim pia dy, kon kur sy, ale ta kże od dzia ły wa -
nie po przez prze kaz me dial ny. Prze kie run -
ko wa nie więk szo ści dzia łań pro fi lak tycz -
nych na mło de po ko le nie z pew no ścią za -
owo cu je w przy szło ści tym, że spra wy bez -
pie czeń stwa bę dą trak to wać z na le ży tą po -
wa gą. To w kon se kwen cji po win no spo wo -
do wać zmniej sze nie licz by wy pad ków nie
tyl ko w rol nic twie in dy wi du al nym, ale
rów nież w za kła dach pra cy, w któ rych
w przy szło ści mło dzi lu dzie po dej mą za -
trud nie nie. Nie bez zna cze nia po zo sta je tu -
taj kwe stia na kła dów fi nan so wych prze zna -
czo nych na na gro dy dla lau re atów olim piad
i kon kur sów. Atrak cyj ne na gro dy przy cią -
ga ją uczest ni ków i mo bi li zu ją do więk sze -
go za in te re so wa nia się pro ble ma ty ką bhp
w rol nic twie. Du że zna cze nie dla sku tecz -
no ści dzia łań pre wen cyj nych ma też współ -
pra ca z in sty tu cja mi po wią za ny mi z rol nic -
twem, przede wszyst kim Ka są Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go, or ga na mi
sa mo rzą do wy mi, ośrod ka mi do radz twa
rol ni cze go, ZHP oraz z Po li cją.

Ja cek Że rań ski
OIP Olsz tyn



Ude rze nie wę ża
Sa mo cho do wa pom pa do be to nu BSF 36.14 H po ja wi ła się

na pla cu bu do wy oko ło go dzi ny 16. Po usta bi li zo wa niu sa mo cho -
du na dro dze i roz ło że niu wy się gni ka pom py pra cow ni cy roz po -
czę li be to no wa nie pły ty na jaz do wej. W tym cza sie ope ra tor pom -
py z pul pi tem ste ru ją cym stał kil ka na ście me trów od miej sca
ro bót, na to miast je den z bu dow lań ców, „ope ra tor wę ża koń co -
we go” trzy mał w rę kach gu mo wy ko niec ru ro cią gu pom py. Gdy
skoń czy ło się pa li wo, pra ce sta nę ły na kil ka na ście mi nut.

Oko ło go dzi ny 17 pom pa zo sta ła po now nie uru cho mio na, jed -
nak nie tło czy ła be to nu. W związ ku z tym ope ra tor roz po czął czyn -
no ści ma ją ce na ce lu oczysz cze nie ru ro cią gu. Naj pierw prze pro -
wa dził ope ra cję roz prę ża nia, czy li tzw. co fa nie be to nu, a na stęp -
nie czysz cze nie za po mo cą ele men tu czysz czą ce go – „pił ki”, któ -
rą za ssał przez ru ro ciąg do ko sza za sy po we go. Po upew nie niu
się, że ru ro ciąg jest dro żny, przy stą pił do po now ne go pom po -
wa nia be to nu.

Ko niec gu mo we go wę ża pom py trzy mał, jak po przed nio, je -
den z pra cow ni ków bu do wy. Pod czas roz ru chu ru ro cią gu na stą -
pił gwał tow ny wy strzał po wie trza. Wąż, fa lu jąc, wy rwał się z rąk
ro bot ni ka, a je go koń ców ka zna la zła się na wy so ko ści klat ki pier -
sio wej mę żczy zny. Jed no cze śnie na stą pił ko lej ny wy strzał, tym
ra zem por cji be to nu. Wi ru ją cy wąż z du żą si łą ude rzył pra cow -
ni ka i od rzu cił do ty łu. Mę żczy zna upadł twa rzą na zbro je nie.

Do pusz czo ny bez prze szko le nia

We dług usta leń in spek to ra pra cy by ło kil ka przy czyn wy pad -
ku. Przede wszyst kim: pra ca po szko do wa ne go w stre fie za gro że -

nia. Pod czas udra żnia nia ru ro cią gu pom py stre fa za gro że nia wy -
no si ła 8 me trów od koń ca ru ro cią gu. Po szko do wa ny trzy mał gu -
mo wy wąż rę ka mi! Nie dzi wi to w ob li czu fak tu, że nie prze szedł
on od po wied nie go prze szko le nia. Zgod nie z in struk cją eks plo ata -
cji, ope ra tor wę ża koń co we go pom py po wi nien od być in struk taż
na sta no wi sku „ob słu ga wę ża koń co we go pom py”. 

Do wy pad ku przy czy ni ły się ta kże czyn no ści ope ra to ra
pom py, któ ry udra żniał ru ro ciąg w mo men cie, gdy ro bot nik prze -
by wał w stre fie za gro że nia. Wszyst kie te od stęp stwa od prze -
pi sów oraz za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, a ta kże wy ko -
ny wa nie prac nie zgod nie z in struk cją eks plo ata cji pom py, to le -
ro wa ły oso by spra wu ją ce nad zór nad pra ca mi: kie row nik głów -
ne go wy ko naw cy, prze ło żo ny po szko do wa ne go oraz kie row nik
ope ra to ra pom py.

Od po wie dzial ny nie tyl ko pra co daw ca

W związ ku ze stwier dzo ny mi wy kro cze nia mi prze ciw ko pra -
wom pra cow ni ka, in spek tor pra cy skie ro wał do są du re jo no we -
go trzy wnio ski o uka ra nie w sto sun ku do kie row ni ków spra wu -
ją cych bez po śred ni nad zór nad wy ko ny wa ny mi pra ca mi bu dow -
la ny mi. Z in for ma cji uzy ska nych od pro ku ra tu ra re jo no we go rów -
nież ba da ją ce go oko licz no ści wy pad ku wy ni ka, iż ope ra to ro wi,
któ ry po sia dał wy ma ga ne upraw nie nia do ob słu gi pom py, ale wy -
ko ny wał czysz cze nie i udra żnia nie ru ro cią gu, gdy w stre fie za -
gro że nia prze by wał pra cow nik, zo sta nie po sta wio ny za rzut.

Krzysz tof Mey er 
OIP Gdańsk, Od dział w Słup sku

Ciężki wypadek na budowie mostu

,,Wi ru ją cy wąż”
Tak się koń czy lek ce wa że nie za sad bez pie czeń stwa na bu do wie: pra cow nik jest cał ko wi cie
spa ra li żo wa ny w wy ni ku zła ma nia krę go słu pa. A przy czy ną po raz ko lej ny jest zwy kła ludz -
ka bez myśl ność i to nie tyl ko po szko do wa ne go, ale ta kże je go ko le gów z pra cy i kie row ni -
ków bu do wy. Tra ge dia ro ze gra ła się w Ło si nie, na bu do wie mo stu przy po wsta ją cej
ob wod ni cy Słup ska, gdzie pra cow ni cy głów ne go wy ko naw cy i jed ne go pod wy ko naw cy wy -
ko ny wa li pra ce sza lo wa nia i zbro je nia.

Pom pa do be to nu BSF 36.14. H


