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cisk kła dzie na dzia łal ność na ka zo -
wą, przede wszyst kim do ty czą cą za -
rzą dza nia bez pie czeń stwem.
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O współ pra cy z or ga na mi 
ści ga nia

Mści wość czy kon se kwen cja?

Czas pra cy w II Rzecz po spo li tej
W związ ku z obec ną dys ku sją do ty -
czą cą zmian prze pi sów o cza sie
pra cy, war to przyj rzeć się re gu la -
cjom praw nym, któ re obo wią zy wa ły
wcze śniej. In te re su ją cym mo że być
re tro spek tyw ne spoj rze nie na okres
po wsta wa nia pań stwa pol skie go.

Lu dzie z ety kie tą

O bez piecz nej pra cy na… 
spor to wo

Dni świadomości zagadnień bhp
dla rolników

Po ra żo ny, spadł z rusz to wa nia

20 Mści wość czy kon se kwen cja?
Wie lo mie sięcz ne zma ga nia in spek to ra pra cy, ma ją ce
na ce lu wy eli mi no wa nie za gro żeń dla zdro wia i ży cia
pra cow ni ków przy nio sły wy mier ny sku tek – stan bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w fir mie, któ ra zna la zła
się pod nad zo rem el blą skie go od dzia łu Okrę go we go
In spek to ra tu Pra cy w Olsz ty nie, zde cy do wa nie się po -
pra wił. Zmia ny na lep sze do ty czy ły też praw nej ochro -
ny pra cy – umo wy o dzie ło zo sta ły za mie nio ne
na umo wy o pra cę.

Okładka:
fot. A. Jaworski
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Z ini cja ty wy II Kon gre su Związ ków
Za wo do wych, ob ra du ją ce go w czerw -
cu 1949 r., opra co wa no usta wę o spo łecz -
nej in spek cji pra cy, któ rą Sejm uchwa lił 4
lu te go 1950 r. Da wa ła ona po czą tek spo -

łecz nej słu żbie, po wo ły wa nej ja ko or gan za -
kła do wych or ga ni za cji związ ko wych i peł -
nio nej w za kła dach przez sa mych pra cow -

ni ków w ce lu wzmo że nia kon tro li nad prze -
strze ga niem prze pi sów pra wa pra cy, po -
pra wy sta nu bhp, jak rów nież wzmoc nie -
nia wal ki bez po śred nio w za kła dach pra -
cy z cho ro ba mi za wo do wy mi. Obec nie wie -

lo ty sięcz na rze sza spo łecz nych in spek to -
rów pra cy – to zna ko mi ci fa chow cy, wy bit -
ni spe cja li ści ró żnych dzie dzin, tech ni cy,

er go no mi ści, przed sta wi cie le słu żby zdro -
wia. Wno szą oni zna czą cy wkład w po pra -
wę wa run ków pra cy w za kła dach i na po -
szcze gól nych sta no wi skach, a ta kże upo -
wszech nia nie wśród pra cow ni ków i pra co -
daw ców kul tu ry bez pie czeń stwa pra cy.

Mó wił o tym, zwra ca jąc się do ju bi la tów,
mar sza łek Sej mu Bro ni sław Ko mo row -
ski. Pod kre ślił, że spo łecz ni in spek to rzy
peł nią w za kła dach pra cy do brą, wa żną i po -
trzeb ną ro lę. Wy ra ził prze ko na nie, że
ma ją świa do mość no wych wy zwań, no wych
oko licz no ści, no we go sty lu or ga ni zo wa nia
pra cy, co nie sie ze so bą po trze bę wy zna -
cza nia so bie ko lej nych ce lów i kie run ków
dzia ła nia z my ślą o przy szło ści.

W imie niu wła snym, kie row nic twa oraz
wszyst kich pra cow ni ków Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy wy ra zy uzna nia, sza cun ku oraz po -
dzię ko wa nia za wie lo let nią dzia łal ność w słu -
żbie czło wie ka w śro do wi sku pra cy prze ka -
zał spo łecz nym in spek to rom głów ny in -
spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc.

Dokończenie na stronie 6.

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

Ju bi le usz 60-le cia spo łecz nej in spek cji pra cy

Pod pa tro na tem mar szał ka Bro ni sła wa Ko mo row skie go w Sa li Ko lum no wej Sej mu 16 lu te go br.
od by ła się uro czy stość z oka zji 60-le cia spo łecz nej in spek cji pra cy. Zor ga ni zo wa ła ją Ra da Ochro -
ny Pra cy wspól nie z naj więk szy mi cen tra la mi związ ko wy mi i Pań stwo wą In spek cją Pra cy. W uro -
czy sto ści wzię ło udział po nad 300 spo łecz nych in spek to rów pra cy, przed sta wi cie li par la men tu,
re sor tów, urzę dów cen tral nych, związ ków za wo do wych oraz or ga ni za cji pra co daw ców.



Pra ga „Eu ro pej ska kon fe ren cja do ty czą ca sa mo za trud nie nia i po -
zor ne go sa mo za trud nie nia w bu dow nic twie” od by ła się 4 i 5 lu te go w sto -
li cy Re pu bli ki Cze skiej. Zor ga ni zo wa ły ją Eu ro pej ska Fe de ra cja Pra -
cow ni ków Bu dow nic twa i Prze my słu Drzew ne go (EFBWW) i Eu ro pej -
ska Fe de ra cja Bu dow nic twa (FIEC), przy wspar ciu głów nych part ne -
rów spo łecz nych w eu ro pej skiej bra nży bu dow la nej Ko mi sji Eu ro pej -
skiej. EFBBW re pre zen tu je 2,3 mln pra cow ni ków zrze szo nych w 74
związ kach za wo do wych w 30 kra jach, zaś FIEC – 34 fe de ra cje związ -
ko we z 29 państw. W trak cie kon fe ren cji szcze gó ło wo prze ana li zo wa -
no sy tu ację w za kre sie sa mo za trud nie nia oraz zwal cza nia po zor ne go
sa mo za trud nie nia w sek to rze bu dow la nym w 11 kra jach Unii Eu ro pej -
skiej: Bel gii, Cze chach, Fran cji, Hisz pa nii, Ho lan dii, Ir lan dii, Niem czech,
Pol sce, Ru mu nii, Wiel kiej Bry ta nii oraz we Wło szech. W kon fe ren cji
uczest ni czy li: Mi chał Ty czyń ski, wi ce dy rek tor De par ta men tu Le gal -
no ści Za trud nie nia GIP i Ja ro sław Ci choń, star szy spe cja li sta
w tym de par ta men cie, któ ry przed sta wił re fe rat na te mat do świad czeń
pol skich in spek to rów pra cy w za kre sie pre wen cji i sank cjo no wa nia po -
zor ne go sa mo za trud nie nia w bu dow nic twie.

Ostro łę ka Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc, okrę go -
wy in spek tor pra cy w War sza wie Ja nusz Nie dziół ka oraz Mał go rza -
ta Wi lem ska – kie row nik od dzia łu PIP w Ostro łę ce spo tka li się w trze -
ciej de ka dzie stycz nia z przed sta wi cie la mi władz mia sta, sa mo rzą dow -
ca mi i przed sta wi cie la mi związ ków za wo do wych. W spo tka niu uczest -
ni czy li: po seł na Sejm RP An drzej Ka nia, pre zy dent Ostro łę ki Ja nusz
Ko tow ski, za stęp ca sta ro sty po wia tu ostro łęc kie go Wi told Pa kie ła,
przed sta wi ciel ka Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy Kry sty na Szy mo łon,
dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy Ja cek Mał kow ski, prze wod ni -
czą cy Or ga ni za cji Mię dzy za kła do wej NSZZ „So li dar ność” Pra cow ni ków
Oświa ty i Wy cho wa nia w Ostro łę ce An drzej Za wa lich i re pre zen tu -
ją cy Ra dę Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go OPZZ Ka zi mierz Ma cie jew -
ski. Oma wia no plan dzia łal no ści kon tro l nej Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy na 2010 r. oraz współ pra cę z part ne ra mi spo łecz ny mi pod czas re -
ali za cji dzia łań pre wen cyj no -pro mo cyj nych. Szef PIP spo tkał się
z pra cow ni ka mi od dzia łu w Ostro łę ce. Roz ma wia no o kon trak to wa nej
dzia łal no ści kon tro l nej w 2010 r., in for ma tycz nych pro gra mach
uspraw nia ją cych pra cę in spek to ra oraz mo żli wo ściach pod no sze nia kwa -
li fi ka cji pra cow ni ków in spek cji.

Wro cław „Spo łecz na In spek cja Pra cy – do bro czy ucią żli wość dla
fir my?” – pod ta kim ha słem 4 lu te go w Ośrod ku Szko le nia Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy od by ła się kon fe ren cja z oka zji sześć dzie się cio le -
cia uchwa le nia usta wy o spo łecz nej in spek cji pra cy. Zor ga ni zo wa li ją:
Okrę go wy In spek to rat Pra cy oraz Za rząd Re gio nu Dol ny Śląsk NSZZ
„So li dar ność”. Pa tro na tem ob jął se mi na rium Głów ny In spek to rat Pra -
cy, któ ry na spo tka niu re pre zen to wa ny był przez za stęp cę głów ne go
in spek to ra dr. Ma ria na Li wo. Spo łecz ni in spek to rzy pra cy ode bra li
z rąk wi ce sze fa PIP Od zna ki Ho no ro we za Za słu gi dla Ochro ny Pra -
cy. Dr Ma rian Li wo omó wił w swo im wy stą pie niu ro lę spo łecz nej in -
spek cji pra cy w kształ to wa niu bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków

pra cy w za kła dach. W dys ku sji pa ne lo wej wzię li udział przed sta wi cie -
le związ ków za wo do wych, pra co daw cy i in spek to rzy pra cy. Sta ra no się
od po wie dzieć na py ta nie za da ne w ty tu le kon fe ren cji oraz za sta na wia -
no się oraz nad mo żli wo ścią ta kich zmian usta wy o spo łecz nej in spek -
cji pra cy, któ re przy sto so wa ły by ją do współ cze snych wy ma gań. 

Lu blin Z ini cja ty wy lu bel skiej Izby Rze mio sła i Przed się bior czo -
ści, w Nad rze czu k. Bił go ra ja od był się 13 i 14 lu te go I Zjazd Rze mieśl -
ni ków Bra nży Mo to ry za cyj nej. Wzię li w nim udział rze mieśl ni cy i przed -
się bior cy z te re nu wo je wódz twa lu bel skie go pro wa dzą cy fir my mo to -
ry za cyj ne. Na za pro sze nie or ga ni za to rów zjaz du, w spo tka niu uczest -
ni czył in spek tor pra cy Da riusz Wro now ski, któ ry przed sta wił pod -
sta wo we za gad nie nia zwią za ne z le gal no ścią za trud nie nia i wy ko ny wa -
nia in nej pra cy za rob ko wej. Wy kład in spek to ra pra cy stał się oka zją
do wy mia ny do świad czeń za wo do wych oraz po głę bie nia wie dzy na te -
mat pra wa pra cy, w tym pod sta wo wych obo wiąz ków przed się bior ców
i pra co daw ców w za kre sie le gal no ści za trud nie nia oraz li kwi do wa nia
zja wi ska tzw. „sza rej stre fy” w go spo dar ce. W spo tka niu wzię ło
udział 53 pra co daw ców oraz 7 pra cow ni ków firm dys try bu ują cych ma -
te ria ły la kier ni cze oraz na rzę dzia dla po trzeb bra nży mo to ry za cyj nej.

Po znań Okrę go wy in spek tor pra cy Krzysz tof Fi kle wicz spo tkał
się 9 lu te go w sie dzi bie spół ki Eu ro Po znań 2012 z pre ze sem za rzą -
du Ry szar dem Dem biń skim i dy rek to rem kon trak tu Grze go rzem
Sta rza kiem, re pre zen tu ją cym Hy dro bu do wę Pol ska S.A. W spo tka -
niu uczest ni czy li rów nież ko or dy na tor OIP ds. Eu ro 2012 Krzysz tof
Du da, kie row nik bu do wy An drzej Mi chal ski oraz in spek to rzy nad -
zo ru in we sto ra. Na spo tka niu omó wio no dzia ła nia PIP w za kre sie pre -
wen cji i kon tro li w 2009 r. In spek to rzy pra cy po zy tyw nie oce ni li stan
bez pie czeń stwa pra cy na bu do wie. Jed no cze śnie uzna li, że sys tem nad -
zo ru nad wa run ka mi pra cy wy ma ga ca ły czas sku tecz ne go mo ni to rin -
gu. Wska za li, iż szcze gól nie du żą ro lę od gry wa śred ni nad zór bu do wy,
któ ry w bar dziej sku tecz ny spo sób wi nien eg ze kwo wać prze strze ga -
nie prze pi sów bhp od pra cow ni ków i pod wy ko naw ców. W dzia ła nia te

na le ży za an ga żo wać rów nież in spek to rów nad zo ru in we sto ra. Uczest -
ni cy spo tka nia zo sta li za po zna ni z pla nem dzia łań PIP na 2010 r. Wszy -
scy uczest ni czą cy w spo tka niu przed sta wi cie le wy ko naw cy otrzy ma -
li ma te ria ły pre wen cyj ne PIP.

Bia ły stok Z udzia łem okrę go we go in spek to ra pra cy Da riu sza
Siw czyń skie go oraz przed sta wi ciel ki Za rzą du Re gio nu Pod la skie go
NSZZ „So li dar ność” Iza be li Żmoj dy w koń cu stycz nia od by ło się pod -
su mo wa nie dwu let nie go cy klu szko leń w ra mach „Klu bu Spo łecz ne -
go In spek to ra Pra cy”, dzia ła ją ce go przy pod la skiej „So li dar no ści”. Za -
świad cze nia ukoń cze nia szko leń ode bra ło 26 osób. Szko le nia te, or -
ga ni zo wa ne przez Za rząd Re gio nu Pod la skie go NSZZ „So li dar ność”,
ma ją ośmio let nią tra dy cję. Uczest ni ka mi są głów nie związ kow cy peł -
nią cy obo wiąz ki spo łecz ne go in spek to ra pra cy, ale ta kże in ni za in te -
re so wa ni pro ble ma ty ką pra wa pra cy. W 2009 r. in spek to rzy pra cy szko -
li li słu cha czy w trak cie ośmiu spo tkań. Te ma ty kę usta lił or ga ni za tor
uwzględ nia jąc po trze by uczest ni ków. W trak cie szko leń przed sta wio -
no m.in. pro ble ma ty kę oce ny ry zy ka za wo do we go, pra wa pra cow ni -
ków w przy pad ku zwol nień gru po wych. Omó wio no też po stę po wa nie
po wy pad ko we, or ga ni za cję pra cy za kła do wej spo łecz nej in spek cji pra -
cy, pro wa dze nie ksią żki za le ceń spo łecz ne go in spek to ra pra cy oraz in -
ne za gad nie nia in te re su ją ce uczest ni ków.

Wro cław Okrę go wy in spek tor pra cy To masz Gdow ski, szef Dol -
no ślą skie go Ze spo łu Bu dow nic twa Ja ro sław Gło wac ki i in spek tor
Mi ro sław Ha nu se wicz spo tka li się 10 lu te go na te re nie wro cław skie -
go por tu lot ni cze go, by z in we sto rem i re ali za to ra mi tej in we sty cji po -
roz ma wiać na te mat bez pie czeń stwa pra cy. Przed sta wi cie li in we sto -
ra, czy li spół ki Port Lot ni czy Wro cław S. A., in we sto ra za stęp cze go ECM
Gro up Pol ska sp. z o. o., kie row nic two bu do wy fir my Hoch tief Pol ska
sp. z o. o., a w szcze gól no ści in spek to rów ds. bhp za trud nio nych przez
ge ne ral ne go wy ko naw cę, za po zna no z naj czę ściej wy stę pu ją cy mi za -
gro że nia mi przy te go ro dza ju pra cach. Okre ślo no za sa dy wza jem nej
współ pra cy, któ rej ce lem jest ogra ni cze nie za gro żeń wy pad ko wych.
Przed sta wio no po trze bę wzmo że nia nad zo ru in we stor skie go nad bez -
pie czeń stwem pra cy na bu do wie, w szcze gól no ści po przez po wo ła nie
ko or dy na to ra ds. bhp. In we stor za pro po no wał or ga ni zo wa nie okre so -
wych spo tkań ro bo czych, ana li zu ją cych do tych cza so wy stan bhp któ -
re stwo rzą mo żli wość for mu ło wa nia wnio sków na przy szłość. Okrę go -
wy in spek tor pra cy we Wro cła wiu pod kre ślił szcze gól ne za in te re so wa -
nie in spek cji pra cy in we sty cja mi re ali zo wa ny mi w związ ku z or ga ni -
za cją w na szym kra ju mi strzostw Eu ro py EU RO 2012, któ re go naj lep -
szym prze ja wem jest ob ję cie spe cjal nym nad zo rem kon tro l nym i pre -
wen cyj nym tych in we sty cji. 

Gdańsk Okrę go wy In spek to rat Pra cy po raz ko lej ny za ak cen to -
wał swo ją obec ność na XIII Tar gach Pie kar nic twa, Cu kier nic twa i Lo -
dziar stwa BALT PIEK, XV Tar gach Za opa trze nia i Wy po sa że nia Ga stro -
no mii i Skle pów GA STRO -EXPO oraz V Tar gach Wy po sa że nia Ho te -
li Cie pły Bał tyk zor ga ni zo wa nych od 17 do 19 lu te go przez Mię dzy na -
ro do we Tar gi Gdań skie S.A. Swo je pro duk ty wy sta wia ło po nad 150 firm
z kra ju i za gra ni cy, w tym pro du cen ci i dys try bu to rzy ma szyn, urzą -
dzeń oraz go to wych pro duk tów i do dat ków sto so wa nych w pie kar nic -
twie, cu kier nic twie i mle czar stwie. W uro czy stym otwar ciu tar gów wziął
udział Zbi gniew Dłu go kęc ki za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra -
cy w Gdań sku. Sto isko Pań stwo wej In spek cji Pra cy cie szy ło się du żym
za in te re so wa niem za rów no wy staw ców, jak i zwie dza ją cych, któ rzy mie -
li mo żli wość sko rzy sta nia z bo ga tej ofer ty wy daw ni czej na sze go urzę -
du oraz za się gnąć po rad praw nych i tech nicz nych. Z po rad nic twa i wy -
daw nictw PIP ko rzy sta li ta kże ucznio wie gdań skich szkół.

Łódź Po raz szó sty Okrę go wy In spek to rat Pra cy zo stał za pro szo -
ny do udzia łu w tar gach bu dow nic twa „IN TER BUD”, któ re od by ły się
od 11 do 14 lu te go w Ło dzi. Sto iska 356 wy staw ców od wie dzi ło po nad 15
ty się cy zwie dza ją cych. Wśród nich by li na uczy cie le i ucznio wie po nad -
gim na zjal nych szkół bu dow la nych, a ta kże stu den ci Po li tech ni ki
Łódz kiej. In spek to rzy pra cy udzie la li po rad w za kre sie pra wa pra cy,
w szcze gól no ści do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w bu dow -
nic twie. Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się bez płat ne pu bli ka cje
skie ro wa ne do bra nży bu dow la nej. W ra mach tar gów od by ło się Fo -
rum Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie zor ga ni zo wa ne przez Okrę -
go wy In spek to rat Pra cy w Ło dzi. Przed sta wio no na nim plan dzia łań
pre wen cyj no -kon tro l nych, ma ją cych na ce lu pro mo cję stan dar dów bhp
na bu do wach i za pew nie nie bez pie czeń stwa przy pra cy na wy so ko ści
i w wy ko pach.

Byd goszcz W sie dzi bie To ruń skiej Ener ge ty ki CER GIA S.A. 12
lu te go od by ło się spo tka nie za rzą du spół ki z przed sta wi cie la mi
związ ków za wo do wych dzia ła ją cych w za kła dzie, spo łecz nej in spek cji
pra cy oraz pra cow ni ków. Uczest ni cy roz ma wia li o pro ble mach zwią -
za nych ze stre sem w pra cy oraz za po zna li się z pre zen ta cja mi na te -
mat przy czyn, wpły wu i skut ków stre su, a ta kże me tod za rzą dza nia nim,
w tym me tod sto so wa nych w spół ce. W związ ku z tym, że od kwiet -
nia 2006 r. spół ka uczest ni czy w pro gra mie pre wen cyj nym do ty czą -
cym prze ciw dzia ła nia ne ga tyw nym skut kom prze cią że nia i stre su w miej -
scu pra cy pro wa dzo nym przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy, w spo tka -
niu wzię ła udział Da nu ta Ka li now ska, star szy in spek tor pra cy, któ -
ra pod su mo wa ła efek ty trzy let nie go pro gra mu. Przed sta wi ciel ka
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Byd gosz czy za pro si ła jed no cze śnie
pre ze sa za rzą du Cer gii, Hen ry ka Dwo ra kow skie go do po dzie le nia
się do świad cze nia mi z mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na te mat wdra -
ża nia środ ków pro fi lak tycz nych, któ ra od bę dzie się w kwiet niu na tar -
gach SA WO w Po zna niu. 

Kiel ce Na za pro sze nie Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej przed sta wi -
cie le OIP uczest ni czy li 16 lu te go w roz strzy gnię ciu wo je wódz kie go fi -
na łu Olim pia dy Mło dych Pro du cen tów Rol nych, któ re od by ło się w Wo -

je wódz kim Do mu Kul tu ry w Kiel cach. Do fi na łu przy stą pi ło 17 mło -
dych rol ni ków z ca łe go wo je wódz twa. Do eta pu cen tral ne go olim pia -
dy za kwa li fi ko wa ło się pię ciu rol ni ków, któ rzy zdo by li naj więk szą licz -
bę punk tów. Dla lau re atów prze wi dzia no na gro dy rze czo we. Pi lar kę
elek trycz ną ufun do wał Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach, a wrę -
czył ją za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy Ja nusz Czyż. Go ściem
ho no ro wym i fun da to rem głów nej na gro dy był mar sza łek wo je wódz -
twa świę to krzy skie go Adam Ja ru bas.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Stwier dził, że Pań stwo wa In spek cja
Pra cy ce ni so bie mo żli wość współ dzia ła -
nia ze struk tu ra mi spo łecz nej in spek cji pra -
cy, któ re prze kła da się na więk szą efek tyw -
ność dzia łań na praw czych obu in spek cji.
Przy wią zu je du żą wa gę do roz wi ja nia po -
rad nic twa praw ne go i udzie la jak naj da lej

idą cej po mo cy w szko le niu spo łecz nych in -
spek to rów pra cy. Tyl ko w ro ku ubie głym
w po nad 170 szko le niach zor ga ni zo wa nych
przez głów ny i okrę go we in spek to ra ty PIP
uczest ni czy ło bli sko 7 ty się cy spo łecz nych
in spek to rów pra cy.

Gra tu lu jąc ju bi le uszu, szef PIP ży czył
spo łecz nym in spek to rom pra cy licz nych
suk ce sów w trud nej i od po wie dzial nej, ale
też przy no szą cej wie le sa tys fak cji słu -
żbie na rzecz bez piecz nej i god nej pra cy.

W imie niu Ra dy Ochro ny Pra cy gra tu -
la cje z oka zji ju bi le uszu zło ży ła spo łecz -
nym in spek to rom prze wod ni czą ca ROP
po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka.

Zwró ci ła uwa gę, że od 60. lat spo łecz na
in spek cja pra cy za pi su je bo ga tą kar tę
w kształ to wa niu bez piecz nych i hi gie nicz -
nych wa run ków wy ko ny wa nia pra cy, a ta -
kże w ochro nie upraw nień pra cow ni -
czych.

– Zda niem wie lu osób – po wie dzia ła Iza -
be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka – po trzeb ne są
zmia ny le gi sla cyj ne, do sto so wu ją ce za sa -
dy dzia łal no ści spo łecz nej in spek cji pra cy,
jej usy tu owa nie i za kres kon tro li do ak tu -
al nych uwa run ko wań ryn ku pra cy. Nie
prze sła nia to jed nak ge ne ral ne go ob ra zu
i zna czą cych do ko nań spo łecz nej in spek -
cji pra cy. Jej do ro bek to ogrom ny ka pi tał,
któ re go nie wol no nam zmar no wać. 

Jak wska za ła po słan ka, ak tyw ność i de -
ter mi na cja w dzia ła niu, tak cha rak te ry -
stycz ne dla wie lu spo łecz nych in spek to rów
pra cy, przy czy ni ły się do usu nię cia wie lu
istot nych na ru szeń pra wa, któ re mo gły być

źró dłem nie tyl ko za gro żeń wy pad ko wych
i cho rób za wo do wych, ale ta kże kon flik tów
pra cow ni czych. 

Po dzię ko wa nia za wie lo let nie, owoc ne
peł nie nie spo łecz ni kow skiej mi sji słu żą cej
po pra wie prze strze ga nia pra wa pra cy,
w tym prze pi sów i za sad bhp oraz gra tu la -
cje i ży cze nia dal szych suk ce sów prze ka za -
li spo łecz nym in spek to rom od kie row nic twa
cen tral związ ko wych: prze wod ni czą cy OPZZ
Jan Guz, wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji
Kra jo wej NSZZ „So li dar ność” Je rzy Lan -
ger oraz prze wod ni czą cy Fo rum Związ ków
Za wo do wych Wie sław Sie wier ski.

Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za -
jąc w to wa rzy stwie prze wod ni czą cej Ra dy
Ochro ny Pra cy po seł Iza be li Ka ta rzy ny
Mrzy głoc kiej wrę czył kil ku dzie się ciu przed -
sta wi cie lom spo łecz ne go nad zo ru nad wa -
run ka mi pra cy Od zna ki Ho no ro we za Za -
słu gi dla Ochro ny Pra cy.            (D.D.)

Za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Iwo na Hic kie -
wicz by ła ho no ro wym go ściem in au gu ra cyj ne go
po sie dze nia Wo je wódz kiej Ko mi sji ds. BHP w Bu -
dow nic twie w Opo lu, któ re od by ło się 12 lu te go br.

Otwie ra jąc po sie dze nie, okrę go wy in spek tor pra cy Le sław Man -
drak przy po mniał, że dą że nie do po pra wy sta nu bez pie czeń stwa
pra cy na bu do wach wy ma ga wzmo żo nych dzia łań kon tro l no -nad -
zor czych, wspo ma ga nych po przez przed się wzię cia o cha rak te rze
pre wen cyj nym i pro mo cyj nym. Wła śnie w tym ce lu kie row nic two
OIP w Opo lu wy stą pi ło z ini cja ty wą po wo ła nia Wo je wódz kiej Ko -
mi sji ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie, ja ko or ga nu kon -
sul ta cyj no -do rad cze go, usy tu owa ne go przy OIP. W jej skład we szli
przed sta wi cie le or ga nów nad zo ru nad wa run ka mi pra cy, sa mo rzą -
du wo je wódz kie go, or ga ni za cji pra co daw ców i pra cow ni ków, sto -
wa rzy szeń na uko wo -tech nicz nych, izb sa mo rzą dów za wo do wych
i uczel ni. Do za dań ko mi sji bę dzie na le żeć ini cjo wa nie przed się -
wzięć do ty czą cych ochro ny pra cy w bu dow nic twie, usta la nych
przy współ pra cy za in te re so wa nych in sty tu cji, urzę dów i or ga ni za -
cji, w tym przed się wzięć ma ją cych na ce lu pod no sze nie po zio mu

wie dzy z za kre su ochro ny pra cy, zna jo mo ści prze pi sów bez pie czeń -
stwa pra cy, na by wa nia po trzeb nych umie jęt no ści i prak tycz ne go
sto so wa nia bez piecz nych me tod wy ko ny wa nia pra cy wśród osób
uczest ni czą cych w pro ce sach bu dow la nych.

Prze wod ni czą cym ko mi sji zo stał dr Hen ryk No wak z Wy dzia -
łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Opol skiej, a sta no wi sko za stęp cy po -
wie rzo no Mie czy sła wo wi Mo lenc kie mu z Opol skiej Izby In -
ży nie rów Bu dow nic twa. Ko mi sja bę dzie ob ra do wać co kwar tał.

Powstała opolska Komisja ds. bhp w budownictwie

Jak w ka żdej dzie dzi nie dzia łal no ści zor -
ga ni zo wa nej, któ rą pań stwo kształ tu je w po -
żą da ny spo sób w try bie przy mu so wym, ta kże

w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy nie zbęd ny jest spraw nie funk cjo nu ją cy sys -
tem kon tro li i nad zo ru przez pod mio ty zo bo -

wią za ne.1 Czę ścią te go sys te mu sta ła się spo -
łecz na in spek cja pra cy po wo ła na usta wą
z 4.02.1950 r.2, któ ra, jak wy ni ka z ów cze -
snych ko men ta rzy do tej usta wy, stwo rzy ła
wa run ki praw ne do roz bu do wa ne go sys te mu
in spek cji w ra mach związ ków za wo do wych
i wpro wa dze nia no wej for my kon tro li wa run -
ków pra cy opar tej na ak tyw no ści sa mych pra -
cow ni ków. Mia ło to sta no wić czyn nik mo bi -
li zu ją cy za ło gi do udzia łu w bez piecz nym wy -
ko ny wa niu pra cy.3 Uwa run ko wa nia hi sto rycz -
ne po prze dza ją ce uchwa le nie usta wy
z 4.02.1950 r. by ły zło żo ne. Z jed nej stro ny,
mia ło miej sce po gar sza nie się bez pie czeń -
stwa pra cy wy ni ka ją ce mię dzy in ny mi z bra -
ku ka dry za wo do wej, in ten syw nej od bu do wy
kra ju, a z dru giej stro ny, nie wy star cza ją ca ak -
tyw ność spo łecz na nie in spi ro wa ła do wy ko -
ny wa nia pra cy w spo sób bez piecz ny.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że na prze strze ni lat
spo łecz na in spek cja pra cy uzy ska ła du ży au -
to ry tet i ak cep ta cję po trze by jej funk cjo no wa -
nia ze wzglę du na umiej sco wie nie w za kła dach

pra cy i mo żli wość nie zwłocz ne go re ago wa nia
na ma ją ce miej sce ne ga tyw ne zja wi ska, któ -
re w ka żdym za kła dzie są zró żni co wa ne i za -
le żne od wie lu przy czyn. Na wet bo wiem naj -
prost sze czyn no ści, czy też i te bar dziej zło -
żo ne, wy ma ga ją, aby wy ko ny wa ne by ły
z uwzględ nie niem kwa li fi ka cji osób je re ali zu -
ją cych, prze szko le nia, ba dań le kar skich, środ -
ków ochro ny, zna jo mo ści ry zy ka za wo do we -
go, pra wi dło wej or ga ni za cji pra cy i nad zo ru
prze ło żo nych wy mu sza ją ce go prze strze ga -
nie prze pi sów. Przy kła dem są nie pra wi dło we
za cho wa nia w pro ce sie pra cy, któ re nie sie co -
dzien na rze czy wi stość, wska zu ją ce na nie pra -
wi dło wą or ga ni za cję pra cy i brak nad zo ru. Jak
wy ni ka z tre ści obec nej usta wy z 24.06.1983
r. o spo łecz nej in spek cji pra cy4, re pre zen tu -
je ona in te re sy wszyst kich pra cow ni ków
w za kła dach pra cy i jest kie ro wa na przez za -
kła do we or ga ni za cje związ ko we. Do za kre su
jej dzia ła nia na le ży kon tro la, któ rej ce lem jest
usta le nie sta nu fak tycz ne go w za kre sie prze -
strze ga nia prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy, z włą cze niem do niej okre ślo nych
w usta wie prze pi sów pra wa pra cy, w szcze gól -
no ści z punk tu wi dze nia zdro wia i ży cia pra -
cow ni ków.

Usta wo daw ca wy po sa żył spo łecz ną in -
spek cję pra cy w sze ro ki za kres upraw nień,
w wy ni ku któ rych mo że ona nie tyl ko usta -
lać stan fak tycz ny, ale rów nież od dzia ły wać
wy cho waw czo w ce lu two rze nia pra wi dło wych
po staw w za kre sie or ga ni za cji i wy ko ny wa -
nia pra cy. Środ kiem praw nym zmie rza ją cym
do usu wa nia stwier dzo nych na ru szeń do ty -
czą cych prze strze ga nia pra wa pra cy są za le -
ce nia zbli żo ne do na ka zu in spek to ra pra cy,
nie bę dą ce jed na kże de cy zja mi ad mi ni stra -
cyj ny mi. Spo łecz ni in spek to rzy pra cy, nie bę -

dąc or ga na mi ad mi ni stra cji, nie są bo wiem
upraw nie ni do sto so wa nia środ ków praw nych
przy słu gu ją cych tym or ga nom. Stąd też
pod kre śla się upraw nie nia kon tro l ne spo łecz -
nych in spek to rów pra cy bez upraw nień nad -
zor czych w ro zu mie niu pra wa ad mi ni stra cyj -
ne go, jak kol wiek za le ce nia wy da wa ne przez
tych in spek to rów zmie rza ją, po dob nie jak na -
kaz in spek to ra pra cy, do usu nię cia sta nu
sprzecz ne go z pra wem.5 Re ali za cji za dań spo -
łecz nej in spek cji pra cy słu ży jej współ dzia -
ła nie z Pań stwo wą In spek cją Pra cy i in ny mi
or ga na mi nad zo ru i kon tro li wa run ków pra -
cy w for mach okre ślo nych usta wo wo.6 Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy ce ni so bie tę mo żli -
wość, gdyż przy no si to wy mier ne ko rzy ści dla
obu in spek cji i ma wpływ na więk szą efek tyw -
ność dzia łań na praw czych.

Do ko na nia spo łecz nej in spek cji pra cy
na tle 60-le cia jej dzia łal no ści bu dzą po dziw
i sza cu nek oraz po zwa la ją na stwier dze nie,
że, w wy ni ku ak tyw nych i zde ter mi no wa nych
po staw wie lu spo łecz nych in spek to rów pra -
cy, usu nię te zo sta ły istot ne na ru sze nia pra -
wa, któ re mo gły być źró dłem nie tyl ko za gro -
żeń wy pad ko wych i cho rób za wo do wych, ale
ta kże kon flik tów. Tak, jak w ka żdej struk tu -
rze zor ga ni zo wa nej, tak też w słu żbie spo łecz -
nej, ja ką jest spo łecz na in spek cja pra cy, o jej
suk ce sie de cy du ją lu dzie, wśród któ rych by -
ło wie lu wy bit nych in spek to rów. Na trwa łe
za pi sa li się w hi sto rii za kła dów pra cy i wy cho -
wa li god nych na stęp ców. 

Zna ne są obec ne uwa run ko wa nia ma ją ce
wpływ na dzia łal ność tej spo łecz nej słu żby
kon tro li wa run ków pra cy, po wo do wa ne in ną
sy tu acją w ru chu związ ko wym i w za kła dach.
Wy kra cza ją one po za za kres od dzia ły wa nia
Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Jest to bo -

wiem do me na usta wo daw cy, któ ra bę dzie wy -
ma ga ła prze my śleń i pod ję cia roz wią zań
uwzględ nia ją cych obec ny stan rze czy, ta kże
w or ga nach pań stwo we go nad zo ru i kon tro -
li oraz ro dza ju kon tro li spo łecz nej, jej usy tu -
owa nia, za kre su i po trzeb.

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

1 Bez pie czeń stwo jest przed mio tem wie -
lu dzie dzin na uki i ga łę zi pra wa. Wska zu je się
mię dzy in ny mi na bez pie czeń stwo pu blicz ne,
we wnętrz ne, ob ro tu go spo dar cze go, bez -
pie czeń stwo pra cy, zob. S. Pie prz ny, Ochro -
na bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go
w pra wie ad mi ni stra cyj nym, Rze szów 2007,
s. 15; A. Mi siuk, Ad mi ni stra cja Po rząd ku
i Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Zgad nie nia
Praw no -Ustro jo we, War sza wa 2009, s. 15.

Ma ono też wie le zna czeń wy ni ka ją cych
ze słow ni ka ję zy ka pol skie go jak: stan spo -
ko ju i pew no ści, nie za gro że nia, zob. Słow nik
współ cze sne go ję zy ka pol skie go, t. I, War sza -
wa 1998, s. 50 

2 Dz. U. nr 20 z 1955 r, poz. 134 i Dz. U.
nr 13 z 1956 poz. 91

3 Zob. Spo łecz na In spek cja Pra cy, Prze -
pi sy. Do ku men ty. Ma te ria ły, War sza wa 1986
r., s. 4

4 Dz. U. z 1983, nr 35, poz. 163 z późn.
zm.

5 Zob. G. Szpor, Kon tro la ad mi ni stra cji
[w:] Pra wo ad mi ni stra cyj ne, Z. Nie wia dom -
ski, war sza wa 2007, s. 305-306.

6 Zo sta ły one okre ślo ne w roz dzia le 4 Usta -
wy o Spo łecz nej In spek cji Pra cy z 24.06.1983
r. i w art. 29 usta wy z 1.04.2007 r. o Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy (Dz. U. nr 89, poz. 589
z późn. zm.).

Rze czy po spo li tej nie stać jesz cze na za pew nie nie (oby wa te lom) bez pie czeń stwa
so cjal ne go i eko no micz ne go. Mo że jed nak za gwa ran to wać wszyst kim bez pie -
czeń stwo praw ne i po li tycz ne.

Pre zy dent RP Lech Wa łę sa, 
w uza sad nie niu pro jek tu Kar ty Praw i Wol no ści. Li sto pad 1992 rok.

Praw no -or ga ni za cyj ne uwa run ko wa nia

Spo łecz na in spek cja pra cy
60-let ni okres, ja ki upły nął od po wo ła nia tej spo łecz nej słu żby
peł nio nej przez pra cow ni ków w ce lu za pew nie nia bez piecz -
nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy oraz okres ochro ny
upraw nień okre ślo nych w prze pi sach pra wa pra cy skła nia ją
do re flek sji nad jej do ko na nia mi i pro gno za mi na przy szłość.

Dokończenie ze strony 3.

Ju bi le usz 60-le cia SIP
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W oce nie PIP, istot ny wpływ na wy so -
ką wy pad ko wość w bu dow nic twie ma ją: ob -
ni ża nie kosz tów dzia łal no ści, w tym zwłasz -
cza „oszczęd no ści” zwią za ne z za trud -
nie niem w fir mach bu dow la nych pra cow -
ni ków po sia da ją cych nie wiel ką wie dzę
i prak ty kę, du ża ro ta cja pra cow ni ków
spo wo do wa na mi gra cją za rob ko wą do -
świad czo nej ka dry, se zo no wy cha rak ter ro -
bót bu dow la nych oraz ni ski ogól ny po ziom
kul tu ry bez pie czeń stwa pra cy. Pe wien
opty mizm mo żna wią zać z od no to wa nym
w ro ku ubie głym spad kiem licz by po szko -
do wa nych w wy pad kach przy pra cy, nie
zmie nia to jed nak ge ne ral ne go ob ra zu złe -
go sta nu bez pie czeń stwa pra cy na kra jo -
wych bu do wach.

W 2009 ro ku in spek to rzy pra cy prze pro -
wa dzi li wg jed no li tych wy tycz nych 6272
kon tro le prze strze ga nia prze pi sów bhp
na pra wie 4 ty sią cach bu dów. Kon tro le
ukie run ko wa no na pra ce nie bez piecz ne,
przy któ rych wy ko ny wa niu rok rocz nie
do cho dzi do naj więk szej licz by wy pad ków.
By ły to pra ce na wy so ko ści, pra ce w wy -
ko pach, a ta kże ro bo ty dro go we i mo sto -
we.

Na te re nach bu dów naj wię cej istot -
nych nie pra wi dło wo ści to wa rzy szy ło pra -
com na wy so ko ści. Stwier dza no brak
środ ków ochro ny zbio ro wej przed upad -
kiem z wy so ko ści, nie za bez pie cze nie
dojść i przejść, nie za bez pie cze nie otwo rów
tech no lo gicz nych oraz nie sto so wa nie środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej za bez pie cza ją -
cych przed upad kiem z wy so ko ści. 

Pra co daw cy bar dzo czę sto nie do peł nia -
li obo wiąz ku od bio ru rusz to wań przez oso -

by upraw nio ne. W więk szo ści przy pad ków
skut ko wa ło to wy ko ny wa niem pra cy na nie -
pra wi dło wo zmon to wa nych, nie kom plet -
nych rusz to wa niach. Brak też by ło po rę -
czy ochron nych przy po mo stach ro bo -
czych rusz to wań lub po rę cze ta kie by ły nie -
pra wi dło we.

Jed na pią ta kon tro li ujaw ni ła nie wy po -
sa że nie lub nie sto so wa nie przez pra cow -
ni ków wy ma ga nych środ ków ochro ny in dy -
wi du al nej, w tym przede wszyst kim ochron
gło wy i środ ków chro nią cych przed upad -
kiem z wy so ko ści.

Z ko lei przy pra cach dro go wych i mo -
sto wych naj wię cej nie pra wi dło wo ści do ty -
czy ło za bez pie cze nia oraz ozna ko wa nia
stref i miejsc nie bez piecz nych, mię dzy in -

ny mi w po bli żu pra cu ją cych
spe cja li stycz nych ma szyn
i urzą dzeń do ro bót ziem -
nych, dro go wych i bu dow la -
nych. Co pią ty kon tro lo wa ny
pra co daw ca nie opra co wał in -
struk cji bez piecz ne go wy ko ny -
wa nia ro bót. Skut ko wa ło to
zwy kle nie wła ści wym spo so -
bem wy ko ny wa nia prac, w tym
rów nież prac szcze gól nie nie -
bez piecz nych.

Jak pod kre ślił dr Ma rian Li -
wo, w wy ni ku re ali za cji za sto -

so wa nych przez in spek to rów pra cy środ -
ków praw nych stwier dzo ne nie pra wi dło wo -
ści zo sta ły usu nię te. W wie lu przy pad kach
nie osią gnię to jed nak trwa łe go efek tu, bo -
wiem błę dy wy eli mi no wa ne dzię ki dzia ła -
niom in spek cji na jed nej bu do wie, po ja wia -
ły się u te go sa me go pra co daw cy na in nej

bu do wie lub na tej sa mej bu do wie wkrót -
ce po wyj ściu in spek to ra pra cy. 

Za stęp ca sze fa PIP po in for mo wał, że
w ce lu osią gnię cia trwa łej po pra wy bez pie -
czeń stwa pra cy na bu do wach w ro ku 2010
in spek cja pra cy pro wa dzić bę dzie rów nież
tzw. kon tro le krót kie. Po le ga ją one na tym,
że in spek to rzy kon cen tru ją swą uwa gę
na bez po śred nich za gro że niach zdro wia lub
ży cia pra cow ni ków, sto su jąc ade kwat ne
środ ki praw ne, a kon tro le na bu do wie po -
wta rza ne są kil ka krot nie.

Uczest ni cy dys ku sji ja ko jed ną z głów -
nych przy czyn złe go sta nu wa run ków pra -
cy w bu dow nic twie wy mie nia li złe prze pi -
sy do ty czą ce po stę po wa nia prze tar go we -
go. Do mi nu ją ce w tym pro ce sie kry te rium
ce no we po wo du je, że nie rzad ko prze tar -
gi wy gry wa ją nie rze tel ni ofe ren ci, któ rzy
póź niej szu ka ją zy sku w oszczę dza niu
na bez pie czeń stwie pra cy. Mó wio no rów -
nież o po trze bie edu ka cji pra cow ni ków bu -
dow la nych w dzie dzi nie bhp, ak cen tu jąc do -
tych cza so we do ko na nia Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy i Cen tral ne go In sty tu tu
Ochro ny Pra cy w kształ to wa niu po żą da nej
świa do mo ści pra co daw ców. Za su ge ro wa -
no wpro wa dze nie cer ty fi ka tów po świad cza -
ją cych kom pe ten cje dla pra cow ni ków bu -
dow nic twa i zgło szo no po mysł zor ga ni zo -
wa nia 4-5 po ka zo wych bu dów do ce lów
edu ko wa nia i upo wszech nia nia wśród pra -
co daw ców do brych prak tyk.

W ob ra dach, któ rym prze wod ni czy ła po -
seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka,
wzię li udział głów ny in spek tor pra cy Ta -
de usz Jan Za jąc i An na Tom czyk, za -
stęp ca sze fa PIP.                        (D.D.)

ROP o bez pie czeń stwie ro bót bu dow la nych
Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie by ło naj wa żniej szym te ma tem oma wia nym na po sie -
dze niu Ra dy Ochro ny Pra cy 16 lu te go br. w sie dzi bie Sej mu. Do świad cze nia z dzia łal no ści
kon tro l no -nad zor czej Pań stwo wej In spek cji Pra cy w tym sek to rze go spo dar ki przed sta wił za -
stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo.

W przed ło żo nym po słom pro jek cie no we -
li pre zy dent RP pro po nu je wy łą cze nie
spod prze pi sów roz dzia łu 5 usta wy, do ty czą -
ce go kon tro li dzia łal no ści go spo dar czej
przed się bior cy, sfe rę kon tro li prze pro wa dza -
nych przez PIP. Obec ne ure gu lo wa nia za -
war te w tym roz dzia le prze wi du ją m. in.:
obo wią zek za wia do mie nia przed się bior cy
o za mia rze wsz czę cia kon tro li, za kaz rów -
no cze sne go po dej mo wa nia i pro wa dze nia
przez wy spe cja li zo wa ne or ga ny wię cej niż
jed nej kon tro li, ogra ni cze nie cza su trwa nia
wszyst kich kon tro li u przed się bior cy w da -
nym ro ku ka len da rzo wym. Ma ją one ne ga -

tyw ny wpływ na dzia łal ność kon tro l ną or -
ga nów PIP i ich sku tecz ność, co w kon se -
kwen cji po wo du je utrud nie nia w wy wią zy -
wa niu się z na ło żo nych na in spek cję pra cy
za dań. Ogra ni cze nia te szcze gól nie moc no
od bi ja ją się na ja ko ści kon tro li prze pro wa -
dza nych w wy ni ku skarg pra cow ni ków, do -
ty czą cych wa run ków bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, za gad nień zwią za nych z wy na -
gro dze nia mi za pra cę, a zwłasz cza dzie dzi -
ny le gal no ści za trud nie nia.

Mó wi ła o tym Bo że na Bo rys -Szo pa,
pod se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy den -
ta RP, przed sta wia jąc pro jekt zmian w usta -
wie o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej.

– Naj czę ściej sy gna li zo wa nym w związ -
ku z usta wo wy mi za pi sa mi pro ble mem,
utrud nia ją cym sku tecz ność pro ce su kon tro -

l ne go, jest uprze dza nie o za mia rze prze pro -
wa dze nia kon tro li. Jest to roz wią za nie nie -
spo ty ka ne i nie prak ty ko wa ne w dzia łal no -
ści in spek cji w żad nym unij nym kra ju oraz
w tych pań stwach na świe cie, gdzie ist nie -
ją or ga ny nad zo ru nad wa run ka mi pra cy
– stwier dzi ła Bo że na Bo rys -Szo pa.

Przy po mnia ła, że Pol ska ra ty fi ko wa ła
Kon wen cję nr 81 Mię dzy na ro do wej Or ga -
ni za cji Pra cy do ty czą cą in spek cji pra cy
w prze my śle i han dlu. Prze pi sy tej kon wen -
cji upo wa żnia ją in spek to rów pra cy do swo -
bod ne go wstę pu, bez uprzed nie go za wia -
do mie nia, o ka żdej po rze dnia i no cy, do ka -

żde go za kła du pra cy pod le ga ją ce go in spek -
cji. Upraw nia ją po nad to do tak czę ste go
kon tro lo wa nia przed się biorstw, jak to tyl -
ko bę dzie ko niecz ne dla za pew nie nia sku -
tecz ne go sto so wa nia od po wied nich prze -
pi sów pra wa. Jed na kże re gu la cje kon -
wen cji do ty czą za kła dów prze my sło wych
i han dlo wych, nie ma ją na to miast za sto so -
wa nia do kon tro li pro wa dzo nych przez PIP
w in nych sek to rach dzia łal no ści go spo dar -
czej, np. usłu gach.

Ja ko przy kła dy przed się biorstw wy łą czo -
nych spod dzia ła nia prze pi sów kon wen cji
Bo że na Bo rys -Szo pa wy mie ni ła funk cjo nu -
ją ce przy ko pal niach przed się bior stwa
usłu go we, któ re za trud nia ją bli sko 100 tys.
pra cow ni ków. Po dob nie jest z tzw. spół ka -
mi oko ło bu dow la ny mi, świad czą cy mi ja -

ko pod wy ko naw cy usłu gi dla wiel kich
firm bu dow la nych.

– Uprze dze nie o za mia rze prze pro wa -
dze nia kon tro li unie mo żli wia sku tecz ną
kon tro lę w sy tu acji, gdy za gro że nia dla
zdro wia lub ży cia mo żna stwier dzić do pie -
ro po roz po czę ciu czyn no ści kon tro l nych.
Idzie, przy kła do wo, o zjazd pod zie mię
w ko pal ni, spraw dze nie w do ku men tach
upraw nień pra cow ni ków do wy ko ny wa nia
da nych czyn no ści, spraw dze nie i ujaw nie -
nie sto so wa nia za bro nio nych tech no lo gii
czy uży wa nia nie bez piecz nych, nie do -
pusz cza nych do ru chu ma szyn i urzą -
dzeń. Po nad to unie mo żli wia sku tecz na kon -
tro lę w za kre sie le gal no ści za trud nie nia.
Mó wiąc szcze rze, kon tro la le gal no ści za -
trud nie nia po uprzed nim uprze dze niu
nie ma po pro stu sen su – stwier dzi ła mi -
ni ster w Kan ce la rii Pre zy den ta RP.

Ar gu men ta cji tej nie po dzie li li uczest ni -
czą cy w ob ra dach przed sta wi cie le Mi ni ster -
stwa Go spo dar ki. Pod se kre tarz sta nu w tym
mi ni ster stwie Mar cin Ko ro lec po wie dział,
że re pre zen to wa ny przez nie go re sort „nie
wi dzi za sad no ści wpro wa dze nia od po wied -
nich zmian w prze pi sach usta wy o swo bo -
dzie dzia łal no ści go spo dar czej”. Prze ciw ni
no we li za cji, głów nie z oba wy o po ja wie nie
się do dat ko wych ob cią żeń dla przed się -
bior ców, by li rów nież nie któ rzy po sło wie.

Więk szość ko mi sji w gło so wa niu opo wie dzia -
ła się jed nak za przy ję ciem wnio sku jej wi -
ce prze wod ni czą ce go po sła Ja nusz Kra so -
nia, po pie ra ją ce go pre zy denc ką ini cja ty wę.

Po sło wie po wo ła li 7-oso bo wą Pod ko mi -
sję nad zwy czaj ną do przy go to wa nia ko mi -
syj ne go pro jek tu usta wy o zmia nie usta -
wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

W ob ra dach, któ rym prze wod ni czył po -
seł Ar ka diusz Czar to ry ski, uczest ni czy -
li za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy: dr
Ma rian Li wo i Iwo na Hic kie wicz z gru -
pą współ pra cow ni ków. Dr Ma rian Li wo mó -
wił o ocze ki wa niach in spek cji pra cy zwią -
za nych z no we li za cją usta wy o swo bo dzie
dzia łal no ści go spo dar czej, za uwa ża jąc jed -
na kże ich skrom niej szy za kres niż wy ni ka -
ją cy z pro jek tu pre zy den ta RP.    (D.D.)

Sej mo wa ko mi sja 
za znie sie niem utrud nień w kon tro lach
Po sło wie z Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej na po sie -
dze niu 17 lu te go br. w gma chu Sej mu po zy tyw nie za opi nio wa li
pre zy denc ki pro jekt no we li za cji usta wy o swo bo dzie dzia łal -
no ści go spo dar czej w czę ści do ty czą cej znie sie nia ogra ni -
czeń w dzia łal no ści kon tro l nej Pań stwo wej In spek cji Pra cy.
Przy ję cie przez Sejm pro po no wa nych zmian po zwo li ło by
na sku tecz niej sze eg ze kwo wa nie przez PIP pra wo rząd no ści
w sto sun kach pra cy.
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Z ro bo czą wi zy tą 23 i 24 lu te go br. prze by wa ła w War -
sza wie de le ga cja Pań stwo we go Ko mi te tu Ukra iny ds.
Bez pie czeń stwa Prze my sło we go, Ochro ny Pra cy i Nad -
zo ru Gór ni cze go z je go wi ce prze wod ni czą cym Ste fa -
nem Du na sem na cze le. Ce lem wi zy ty by ło m.in.
omó wie nie per spek tyw współ pra cy, a ta kże wy mia na
do świad czeń z dzia łal no ści kon tro l nej w za kre sie nad -
zo ru nad bu do wą obiek tów spor to wych w ra mach przy -
go to wań do pił kar skich mi strzostw Eu ro py EU RO 2012. 

Pierw sze go dnia za gra nicz ni go ście prze by wa li w Głów nym In spek -
to ra cie Pra cy. Za po zna li się z sys te mem nad zo ru pań stwo we go
nad bez pie czeń stwem za wo do wym i wa run ka mi pra cy w Pol sce, dzia -
łal no ścią i za da nia mi Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Człon ko wie
ukra iń skiej de le ga cji, pre zen tu jąc swój urząd i je go za da nia, zwró -
ci li uwa gę na pro ble my, z ja ki mi bo ry ka ją się w ich kra ju pra cow ni -
cy i pra co daw cy, szcze gól nie w sfe rze bez pie czeń stwa pra cy.

Spo tka nie w GIP by ło oka zją do wy mia ny do świad czeń zwią za nych
z nad zo rem bu do wy obiek tów spor to wych na EU RO 2012, a ta kże

omó wie nia me tod za cie śnie nia i uspraw nie nia współ pra cy or ga nów
kon tro l nych Pol ski i Ukra iny. Go spo da rzem by ła An na Tom czyk,
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy.

Dru gie go dnia po by tu w Pol sce ukra iń ska de le ga cja go ści ła w Okrę -
go wym In spek to ra cie Pra cy w War sza wie, gdzie roz ma wia no m. in.
na te mat ba da nia wy pad ków przy pra cy. Po ru szo no przy czy ny wy -
pad ku śmier tel ne go na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go. Na stęp nie
uda no się na te ren bu do wy Sta dio nu Na ro do we go. Wal de mar Spól -
nic ki, ko or dy na tor PIP ds. EU RO 2012, za po znał go ści ze sta nem
wa run ków pra cy bu do wy oraz omó wił dzia łal ność kon tro l ną.

Wśród ukraińskich gości byli: Oleg Nazarenko, dyrektor
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Przemysłowego i Ochrony
Pracy w Budownictwie, Mykola Prokopyak, dyrektor Działu ds.
Budownictwa, Gazu, Górnictwa i Przetwórstwa Minerałów, Produktów
Gazo i Ropopochodnych oraz Przemysłu Chemicznego, Natalia
Iemelianova, zastępca dyrektora Departamentu ds. Organizacji
Nadzoru Publicznego, Olga Havrylets, główny specjalista Działu
ds. Kontaktów Międzynarodowych i Współpracy Komitetu z Radą
Najwyższą Ukrainy i Radą Ministrów Ukrainy.
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Z udzia łem ge ne ral ne go in spek to ra pra cy Pau lo Mor ga do de Ca -
rval ho Urząd ds. Wa run ków Pra cy za ini cjo wał w stycz niu br. eu ro -
pej ską kam pa nię do ty czą cą oce ny ry zy ka zwią za ne go z uży ciem sub -
stan cji nie bez piecz nych. Jej ce lem jest do tar cie do pra co daw ców i pra -
cow ni ków ró żnych bra nż, m.in. pro duk cji drew na, me bli, bra nży sa -
mo cho do wej i pie kar ni czej z in for ma cją nt. za gro żeń che micz nych
oraz pro mo wa nie do brych prak tyk w przed się bior stwach, któ re wy -
ko rzy stu ją nie bez piecz ne sub stan cje che micz ne w pro ce sach pro -
duk cyj nych. W Por tu ga lii kam pa nia bę dzie ad re so wa na głów nie do sek -
to ra drzew no -me blo we go, w któ rym pra cę wy ko nu je oko ło 50 tys.
pra cow ni ków za trud nio nych w 4,5 tys. przed się biorstw. W ra mach
eu ro pej skiej ini cja ty wy opra co wa ne zo sta ną ró żne ma te ria ły in for -
ma cyj ne, przede wszyst kim fol de ry i pla ka ty. Po wsta nie rów nież stro -
na in ter ne to wa, na któ rej znaj dą się ma te ria ły szko le nio we, do ty czą -
ce oce ny ry zy ka za wo do we go. Za koń cze nie, pro mo wa nej przez Ko -
mi tet Wy ższych In spek to rów Pra cy, za pla no wa no w mar cu 2011 r.

Spe cjal ny au to kar Fun da cji na rzecz Pra cy w Bu dow nic twie, tzw.
mo bil na sa la, kon ty nu uje prze jazd przez re gion An da lu zji, pro mu -
jąc kam pa nię „Szlak do Two je go Bez pie czeń stwa”. Za zna ja mia miesz -
kań ców z Kar tą Pro fe sjo nal ne go Pra cow ni ka Bu dow la ne go (TPC).
Ce lem kam pa nii, któ ra zo sta ła już za pre zen to wa na w po łu dnio wej
Ka sty lii i Es tre ma du rze, jest roz po wszech nie nie TPC wśród jak naj -
więk szej licz by pra cow ni ków i przed się biorstw z sek to ra bu dow la -
ne go, co ma uspraw nić i przy śpie szyć pro ces wpro wa dza nia te go do -
ku men tu w ży cie. Od 1 stycz nia 2011 r. ka żdy hisz pań ski pra cow nik,
za trud nio ny w bu dow nic twie, bę dzie mu siał obo wiąz ko wo po sia dać
ta ką kar tę. Oprócz udzie la nia in for ma cji i po rad oraz po mo cy przy za -
ła twia niu for mal no ści zwią za nych z wy da wa niem Kar ty Pro fe sjo nal -
ne go Pra cow ni ka Bu dow la ne go, pod czas kam pa nii or ga ni zo wa ne bę -
dą sta łe za ję cia z pre wen cji, któ re są pod sta wą ośmio go dzin ne go szko -
le nia z za kre su bez pie czeń stwa i zdro wia w pra cy. Od by cie te go szko -
le nia jest nie odzow nym wy mo giem otrzy ma nia Kar ty Pro fe sjo nal -
ne go Pra cow ni ka Bu dow la ne go.

„Szwaj car skie Tech ni ki Bu dow la ne”, to ha sło ko lej nej edy cji kur -
su or ga ni zo wa ne go przez Dy rek cję Ge ne ral ną ds. Emi gra cji przy Mi -
ni ster stwie Pra cy i Imi gra cji we współ pra cy ze Szwaj car skim To wa -
rzy stwem Przed się bior ców Bu dow la nych, związ ka mi za wo do wy mi UNIA
i SY NA oraz przy wspar ciu fi nan so wym po cho dzą cym z Wza jem ne go
Fun du szu na rzecz Szko leń. Ak cja szko le nio wa skie ro wa na jest
do hisz pań skich pra cow ni ków za trud nio nych w szwaj car skiej bra nży
bu dow la nej. Obej mu je 320 go dzin za jęć do ty czą cych m. in.: sza lo wa -
nia, ka na li za cji, ko pa nia i obu do wy otwo rów i stud ni, ce gla nej ob mu -
rów ki, pod staw in ter pre ta cji pla nów ar chi tek to nicz nych oraz bhp. Po -
dob nie jak w po przed nich edy cjach, na rzę dzia i ma te ria ły wy ko rzy sty -
wa ne pod czas kur su po cho dzą ze Szwaj ca rii, na uczy cie le zaś zo sta li
wcze śniej od po wied nio prze szko le ni w ośrod ku szko le nio wym Szwaj -
car skie go To wa rzy stwa Przed się bior ców Bu dow la nych w Sur see. 

Wio dą ce eu ro pej skie sto wa rzy sze nie ds. bhp – IOSH 24 i 25 mar -
ca br. or ga ni zu je w Glas gow co rocz ną kon fe ren cję, tym ra zem po -
świę co ną pre zen ta cji ar gu men tów na rzecz po pra wy bhp. Jed nym
z ak tyw nych uczest ni ków kon fe ren cji ma być bry tyj ska in spek cja
pra cy (HSE). Eks per ci z wie lu ró żnych sek to rów przed sta wią przy -
kła dy uda nych dzia łań zwią za nych z po pra wą stan dar dów bhp
przy jed no cze snym ogra ni cza niu kosz tów, wpły wa niu na kie row nic -
two wy ższe go szcze bla i uzy ski wa niu zwro tu po nie sio nych na kła -
dów. Or ga ni za to rzy kie ru ją swo je za pro sze nie do wszyst kich
przed sta wi cie li prze my słu, któ rzy mo gą wy bie rać spo śród 34 za -
pla no wa nych se sji. Pod czas kon fe ren cji prze wi dzia no: wy wia dy z dy -
rek to rem wy ko naw czym HSE i dy rek to rem „Cen tral Ne tworks”,
in te rak tyw ną dys ku sję na te mat wnio sków wy ni ka ją cych z du żych
ka ta strof, dwie se sje warsz ta to we, któ re ma ją po móc uczest ni kom
roz wi nąć umie jęt no ści przed sta wia nia ar gu men tów i sku tecz ne go
in for mo wa nia w swo jej fir mie, au tor ski pro jekt pt.:”Na ży wo z sa -
li są do wej”, w ra mach któ re go gru pa wy bit nych praw ni ków prze -
ana li zu je pierw szą spra wę są do wą o „kor po ra cyj ne za bój stwo” 1

i od po wie na py ta nia z za kre su pra wa. Or ga ni za to rzy spo dzie wa -
ją się 2000 uczest ni ków. 

1 Bry tyj ska usta wa o kor po ra cyj nym za bój stwie (Cor po ra te
Man slau gh ter and Cor po ra te Ho mi ci de Act) z 2007 r. sta no wi, że
spół ka jest win na prze stęp stwa, je śli pro wa dzi dzia łal ność, jest za -
rzą dza na lub zor ga ni zo wa na w spo sób, któ ry do pro wa dził do czy jejś
śmier ci wsku tek ra żą ce go na ru sze nia obo wiąz ku do cho wa nia na le -
ży tej sta ran no ści wo bec ofia ry. Usta wa od dzie la od po wie dzial ność
sa mych spół ek od od po wie dzial no ści osób. Nie są one ze so bą zwią -
za ne ani się nie wy klu cza ją.

Bry tyj ska in spek cja pra cy po da ła, że za padł wy rok w spra wie du -
żej fir my ob słu gu ją cej lot ni sko He ath row, prze ciw ko któ rej HSE skie -
ro wa ło akt oska rże nia w związ ku z wy pad kiem, w wy ni ku któ re go
w 2008 ro ku zgi nął pra cow nik. Mę żczy zna przy po mo cy le war ka, za -
pew nia ją ce go tyl ko je den punkt pod par cia, wy ko ny wał na pra wę sa -
mo cho du uży wa ne go do cią gnię cia wóz ków z ba ga żem. Kie dy me -
cha nik znaj do wał się pod sa mo cho dem, le wa rek prze su nął się do ty -
łu, a sa mo chód opadł na pra cow ni ka, po wo du jąc u nie go ob ra że nia
gło wy i nie dłu go po tem zgon. In spek tor HSE po wie dział, że tra gicz -
nej śmier ci te go pra cow ni ka mo żna by ło unik nąć, gdy by me cha ni -
cy mie li ru ty no wo na wy po sa że niu pod po ry pod osie i je sto so wa -
li. Ofia ra wy pad ku mo gła by żyć, gdy by wy da no 30 fun tów na pa rę
pod pór pod osie. Fir mę Avian ce UK uka ra no grzyw ną w wy so ko ści 90
tys. fun tów i na ka za no zwrot kosz tów w kwo cie 18 ty się cy fun tów.
HSE przy po mnia ło, że pra ca pod źle za bez pie czo ny mi po jaz da mi
od wie lu lat jest uwa ża na za po wa żny pro blem. In spek cja bry tyj ska
opu bli ko wa ła wy tycz ne, w któ rych wy raź nie po da je, że ab so lut nie
nie wol no pra co wać pod po jaz da mi pod par ty mi tyl ko na le war kach.
Za sa dy po da ne w wy tycz nych po win ni znać i sto so wać wszy scy dy -
rek to rzy i kie row ni cy firm z bra nży na pra wy sa mo cho dów.

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
Oce na ry zy ka         POR TU GA LIA

Szkolenia                    SZWAJCARIA

Mo bil na sa la              HISZ PA NIA

Po pra wa bhp  WIEL KA BRY TA NIA

90 tys. fun tów grzyw ny

– Ja ka jest ro la Pań stwo we go Ko mi te tu Ukra iny ds. Bez -
pie czeń stwa Prze my sło we go, Ochro ny Pra cy i Nad zo ru Gór -
ni cze go, je śli cho dzi o re ali za cję bu do wy sta dio nów na EU -
RO 2012?

– Przede wszyst kim prze pro wa dza my eks per ty zy pro jek tów, a ta -
kże sprzę tu i urzą dzeń, ele men tów bu dow la nych, któ re są wy ko -
rzy sty wa ne przy re ali za cji obiek tów do pił kar skich
mi strzostw Eu ro py. Wy da je my rów nież sto sow -
ne cer ty fi ka ty. Oczy wi ście pro wa dzi my dzia łal ność
kon tro l ną. 

– A jak wy glą da ją ta kie kon tro le, jak czę -
sto są pro wa dzo ne? Czy, tak jak to jest w Pol -
sce, są po wo ła ni ze stro ny in we sto rów spe -
cjal ni ko or dy na to rzy bhp?

– Bu dow nic two jest bra nżą o pod wy ższo nym
stop niu ry zy ka, je śli cho dzi o bez pie czeń stwo pra -
cy. Na ta kich obiek tach prze pro wa dza my kon tro -
le przy naj mniej raz w ro ku, na to miast na tak wiel -
kiej in we sty cji, jak np. sta dion olim pij ski, re ali zo -
wa nej przez bar dzo wie le firm, gdzie pra cu ją ty -
sią ce lu dzi, na si in spek to rzy są na co dzień. Zo sta -
li tam od de le go wa ni, by na bie żą co kon tro lo wać
wszel kie pra ce. Ka żde go ra na oma wia ją stan bez pie czeń stwa i wy -
da ją za le ce nia głów ne mu ko or dy na to ro wi prac z ra mie nia wy ko naw -
cy. Wska zu ją mu, jak na le ży usu nąć nie do cią gnię cia, uster ki...

– Z ja ki mi pro ble ma mi naj czę ściej spo ty ka ją się?
– Pod sta wo wy pro blem wią że się z ogrom ną licz bą lu dzi za trud -

nio nych na bu do wach sta dio nów. Cho dzi o to, by za dbać o bez pie -
czeń stwo ka żdej pra cu ją cej tam oso by, by prze strze ga ła za sad bhp.
In spek to rzy pra cy szko lą i pod no szą ich kwa li fi ka cje, że by by li świa -
do mi za gro żeń, a co za tym idzie swo ich praw i obo wiąz ków. Bar dzo
istot ne przy tym jest to, że by pra cow ni cy mie li umo wy o pra cę.

– Czy tak, jak w Pol sce, ukra iń scy in spek to rzy mo gą we -
ry fi ko wać le gal ność za trud nie nia?

– Tak, to ta kże kon tro lu je my.
– A czy na któ rejś z in we sty cji re ali zo wa nych pod ką tem

EU RO do szło do wy pad ku śmier tel ne go?

– Był je den tra gicz ny wy pa dek na sta dio nie olim pij skim. Pod -
czas bu do wy ko lek to ra je den z pra cow ni ków zo stał po ra żo ny prą -
dem. Za koń czy li śmy już ba da nie te go wy pad ku. Przy czy ną był nie -
za do wa la ją cy stan tech nicz ny urzą dze nia, by ła na ru szo na izo la cja.
Po nad to urzą dze nie pra co wa ło w zbyt wil got nym po miesz cze niu.

– Pra ce na bu do wie sta dio nów na EU RO 2012 wy ko ny -
wa ne są w du żym po śpie chu, pod pre sją
cza su. Wie my, że np. we Lwo wie bu do wa
ma du że opóź nie nia. To po wa żna, choć za -
pew ne nie je dy na bo lącz ka, z ja ką spo ty -
ka ją się ukra iń scy in spek to rzy pra cy nad -
zo ru ją cy te bu do wy? 

– In ten syw ność prac ma ogrom ny i bez po -
śred ni wpływ na bez pie czeń stwo. By wa, że lu -
dzie pra cu ją na trzy zmia ny, a więc i w no cy. I to
ma wiel kie zna cze nie dla bez pie czeń stwa tak
jak wszel kie spra wy do ty czą ce tech nicz ne go bez -
pie czeń stwa pra cy.

– Czy już w tej chwi li mo żna po wie dzieć,
jak wy glą da współ pra ca mię dzy na szy mi
urzę da mi w związ ku z EU RO 2012? 

– W ubie głym ro ku mie li śmy spo tka nie
w jed nym z wa szych wo je wództw, w in spek cji pra cy. Oma wia li śmy
ró żne pro ble my zwią za ne z or ga ni za cją nad zo ru przy re ali za cji pro -
jek tów na EU RO 2012, np. w kon tek ście za trud nia nia ob co kra jow -
ców czy też wy ko rzy sty wa nia no wo cze sne go sprzę tu. Na bu do wie,
a wła ści wie re kon struk cji Sta dio nu Olim pij skie go w Ki jo wie roz -
po czął pra cę naj więk szy na świe cie dźwig, któ ry bę dzie mon to wał
spe cjal ne ko lum ny. Ma ją one utrzy mać kon struk cję za da sze nia sta -
dio nu. To, ta kże je śli cho dzi o nad zór, bar dzo trud ne za da nie i trze -
ba się do nie go do brze przy go to wać. 

– Cze go mo gli by so bie Pań stwo ży czyć, je śli cho dzi
o współ pra cę z pol ską in spek cją pra cy?

– Nie mie li by śmy nic prze ciw ko te mu, że by prze pro wa dzać
wspól ne kon tro le na bu do wie sta dio nów. Mo gli by śmy w ten spo -
sób wy mie niać do świad cze nia. My ślę, że ta ka współ pra ca by ła by
bar dzo po ży tecz na dla obu urzę dów. 

Ukra iń scy in spek to rzy z wi zy tą w War sza wie

Ze Ste fa nem Du na sem, wi ce prze wod ni czą cym 
Pań stwo we go Ko mi te tu Ukra iny ds. Bez pie czeń stwa Prze my sło we go, Ochro ny

Pra cy i Nad zo ru Gór ni cze go, roz ma wia Be ata Pie trusz ka
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Dzia łal ność HSA ure gu lo wa na jest usta wą
o bez pie czeń stwie, zdro wiu i do bro sta nie
w pra cy z 2005 ro ku. Spo śród 13 za dań na ło -
żo nych na HSA prze pi sa mi ar ty ku łu 34 usta -
wy, na pierw szym miej scu wy mie nio no pro mo -
cję, za chę ca nie do wspie ra nia pre wen cji wy -
pad ków, nie bez piecz nych wy da rzeń i ob ra żeń
w pra cy, zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa -
mi pań stwo wy mi. Pro mo cja i wspie ra nie ró żne -
go ro dza ju przed się wzięć słu żą cych kształ to -
wa niu bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków
pra cy (w tym w za kre sie edu ka cji, współ pra -
cy i kon sul ta cji, po rad nic twa i in for mo wa nia)
sta no wi przed miot ko lej nych za dań. Oczy wi -
ście jed nym z za dań HSA jest też eg ze kwo wa -
nie sto so wa nia prze pi sów od no szą cych się
do zdro wia i bez pie czeń stwa w pra cy. 

Prio ry te to we 
i fun da men tal ne

W spra woz da niu z dzia łal no ści za 2008 r.
HSA przed sta wia się wła śnie ja ko or gan pań -
stwo wy od po wie dzial ny za: eg ze kwo wa nie sto -
so wa nia prze pi sów do ty czą cych bez pie czeń -
stwa i zdro wia, pro mo cję i wspie ra nie pre -
wen cji wy pad ko wej, a ta kże po rad nic two i do -
star cza nie in for ma cji oraz prac ba daw czych
wszyst kim przed się bior stwom, or ga ni za -
cjom i oso bom fi zycz nym. Ja ko swój cel nad -
rzęd ny wska zu je uczy nie nie z za gad nień bez -
pie czeń stwa i hi gie ny w miej scu pra cy in te -
gral ne go ele men tu pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej w Ir lan dii. 

Prio ry te tem HSA jest ogra ni cze nie wy pad -
ko wo ści po przez do star cza nie wska zó wek
i me ry to rycz ne go wspar cia, tak dla pra co daw -
ców, jak i pra cow ni ków. Ma to za pew nić prze -
strze ga nie przez pra co daw ców i in ne pod mio -
ty obo wią zu ją ce go usta wo daw stwa. Za da nie
to jest trak to wa ne fun da men tal nie. Jed na kże
tam, gdzie za wo dzi po dej ście pre wen cyj ne,

urząd jest zde ter mi no wa ny do po dej mo wa -
nia środ ków praw nych nie zbęd nych do ochro -
ny pra cow ni ków i za pew nie nia sto so wa nia
stan dar dów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
W trzy let niej stra te gii, za pro gra mo wa nej
tak, aby osią gnąć przed sta wio ne wy żej ce le
stra te gicz ne, HSA przy ję ła na stę pu ją ce ce -
le po śred nie:

– zwięk sze nie ogól nej świa do mo ści za gad -
nień zdro wia i bez pie czeń stwa w miej scu pra -
cy wśród pra co daw ców i pra cow ni ków, i ca -
łe go spo łe czeń stwa,

– przy go to wa nie pra cow ni ków i me na dże -
rów przy szło ści po przez pro mo cję i wdra ża -
nie kul tu ry bez pie czeń stwa  po przez po szcze -
gól ne szcze ble edu ka cji,

– udo stęp nie nie wszyst kim, któ rzy zaj mu -
ją się za rzą dza niem lub pro mo cją bez pie czeń -
stwa w miej scu pra cy, od po wied nich i do sto -
so wa nych do spe cy fi ki po szcze gól nych sek -
to rów i za gro żeń in for ma cji i wska zó wek, a ta -
kże udzie la nie im po mo cy w osią gnię ciu ce -
lów w za kre sie bez pie czeń stwa i zdro wia
w miej scu pra cy,

– za pew nie nie sto so wa nia (eg ze kwo wa -
nia) prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy po przez ukie run ko wa ne i prio ry te to we kon -
tro le, łącz nie z po dej mo wa niem dzia łań praw -
nych, gdy oka że się to nie zbęd ne.

Re ali za cji tak okre ślo nych ce lów sprzy ja
za rów no struk tu ra urzę du, jak i za da nia po -
szcze gól nych je go jed no stek. W in te re su ją -
cym nas za kre sie wio dą cą ro lę peł nią dwa,
jak by śmy je na zwa li, de par ta men ty, czy też
wy dzia ły: Nad zo ru i Do radz twa (Work pla ce
Com plian ce and Ad vi ce Di vi sion) oraz Pre -
wen cji (Pre ven tion Sre vi ces Di vi sion).

Tak urzę du, jak i pań stwa

De par ta ment Pre wen cji kreu je kra jo wą
stra te gię pre wen cji wy pad ków i cho rób

zwią za nych z pra cą. Za kła da się, że w wy -
ni ku jej re ali za cji pra co daw cy i pra cow ni -
cy bę dą świa do mi swo ich obo wiąz ków
i od po wie dzial no ści oraz, z prze ko na -
niem o słusz no ści tych obo wiąz ków i od -
po wie dzial no ści, bę dą je re ali zo wać. Dzię -
ki te mu miej sca pra cy bę dą bez piecz niej -
sze i zdrow sze dla ka żde go. Osią gnię cie te -
go ce lu wy ma ga jak naj szer sze go do cie ra -
nia z prze sła niem „Kul tu ra bez pie czeń stwa
dla wszyst kich” oraz jak naj szer sze go
i jak naj ła twiej sze go do stę pu do przy go to -
wy wa nych in for ma cji, wska zó wek i prze -
wod ni ków. Bar dzo bo ga ta jest w tym za kre -
sie ofer ta wi try ny in ter ne to wej HSA,
z któ rej bez płat nie mo żna po brać licz ne wy -
daw nic twa (do stęp ne rów nież w wer sji wy -
dru ko wa nej, ta jed nak jest od płat na), fil -
my (np. se ria fil mów, z któ rych ka żdy za -
wie ra stu dium przy pad ku wy ko ny wa nia
ręcz nych prac trans por to wych); jest też ob -
szer ny dział za wie ra ją cy wy ja śnie nia i od -
po wie dzi na naj czę ściej za da wa ne py ta nia. 

Dzia ła nia re ali zo wa ne w De par ta men -
cie Pre wen cji obej mu ją mię dzy in ny mi:

● ana li zo wa nie da nych i pla no wa nie
prio ry te tów w dzia łal no ści HSA (na pod -
sta wie wy stę pu ją ce go ry zy ka i je go skut -
ków), w tym opra co wy wa nie stra te gii
urzę du (bę dą cej w isto cie stra te gią pań -
stwa w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy) oraz przy go to wy wa nie kon tro li
ukie run ko wa nych na okre ślo ne za gro że nia
lub bra nże (łącz nie z opra co wa niem kwe -
stio na riu szy i wska zó wek do prze pro wa dze -
nia tych kon tro li, czę sto za wie ra ją cych
przy kła dy pro mo wa nych roz wią zań, a ta -
kże przy kła dy i omó wie nie środ ków praw -
nych mo żli wych do za sto so wa nia w za le -
żno ści od stwier dzo nych sta nów fak tycz -
nych); jed ną z ta kich prio ry te to wych, ze
wzglę du na wy so ki po ziom wy pad ko wo ści,

Do świad cze nia ir landz kie

Kon tro la i pre wen cja
– ra zem czy osob no? Da riusz Bo ro wiec ki

Od kil ku lat pre wen cja od gry wa co raz wa żniej szą ro lę wśród za dań re ali zo wa nych przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy. Wi docz na jest w pro gra mie i spra woz da niach z dzia łal no ści urzę du.
W pla nach na 2010 rok dzia ła nia pre wen cyj ne zo sta ły jesz cze bar dziej zin te gro wa ne z za da -
nia mi kon tro l no -nad zor czy mi. Co ja kiś czas jed nak po wra ca po sta wio ne w ty tu le py ta nie. Mo -
że war to w związ ku z tym przed sta wić, na czym po le ga pre wen cja i jak jest re ali zo wa na przez
ir landz ki Urząd ds. Zdro wia i Bez pie czeń stwa (HSA), uzna wa ny pod wzglę dem sku tecz no ści
dzia ła nia za dru gą, po bry tyj skiej HSE, in spek cję w Eu ro pie.

bra nż jest bu dow nic two – i fak tycz nie,
w 2008 r. 44% ogó łu kon tro li zo sta ło
prze pro wa dzo nych w tej wła śnie bra nży,
dla po rów na nia w Pol sce kon tro le w bu dow -
nic twie sta no wi ły 16,8 % ogó łu kon tro li
prze pro wa dzo nych w 2008 ro ku;

● udział w przy go to wa niu nie zbęd -
nych i ade kwat nych do za gro żeń wy stę pu -
ją cych w śro do wi sku pra cy ak tów praw nych
(w prak ty ce opra co wy wa nie pro jek tów
kra jo wych prze pi sów bhp);

● pro mo cję stan dar dów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy za rów no na po zio mie
ogól nej świa do mo ści spo łe czeń stwa, jak
i w po szcze gól nych sek to rach lub w od nie -
sie niu do okre ślo nych za gro żeń (np. po -
przez or ga ni zo wa nie udzia łu HSA w tar -
gach i in nych im pre zach ma so wych, szko -
leń kie ro wa nych do po szcze gól nych bra nży,
czy grup za wo do wych);

● do star cza nie ła two do stęp nych in for -
ma cji i wska zó wek (w tym przy go to wy wa -
nie ko dów prak ty ki, prze wod ni ków, po rad -
ni ków, ulo tek, ma te ria łów na wi try nę in -
ter ne to wą, new slet te ra, aler tów bez pie -
czeń stwa itp.);

● edu ka cję i zwięk sza nie świa do mo ści
przy szłych pra cow ni ków;

● wdra ża nie ini cja tyw pre wen cyj nych
do ty czą cych miejsc pra cy;

● roz wój współ pra cy z part ne ra mi spo -
łecz ny mi w ce lu ure gu lo wa nia klu czo wych
wy zwań, w tym udział w ko mi te tach part -
ner skich, kon sul to wa nie i wy ja śnia nie, or -
ga ni zo wa nie wspól nych se mi na riów, itp.;

● re pre zen to wa nie HSA ja ko kra jo -
wych władz (or ga nów) w ob sza rze ADR (eu -
ro pej ska umo wa do ty czą ca mię dzy na ro do -
we go prze wo zu dro go we go ma te ria łów
nie bez piecz nych) i dy rek ty wy o ci śnie nio -
wych urzą dze niach trans por to wych (TPED);

● re pre zen to wa nie HSA w ko mi te tach
part ner skich i do rad czych in sty tu cji mię -
dzy na ro do wych;

● peł nie nie funk cji eks perc kiej (do rad -
czej) dla in spek to rów.

To, co zo sta nie przy go to wa ne, czy też
za pro gra mo wa ne przez De par ta ment Pre -
wen cji, jest re ali zo wa ne w te re nie przez
in spek to rów zgru po wa nych w De par ta men -
cie Nad zo ru i Do radz twa. Głów nie po przez
kon tro le pro wa dzo ne w miej scach, w któ -
rych wy ko ny wa na jest pra ca. W trak cie
kon tro li, na pod sta wie do ko na nych ob ser -
wa cji i prze pro wa dza nych wy wia dów, in -
spek to rzy oce nia ją, jak pra co daw ca wy wią -
zu je się z obo wiąz ków w za kre sie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy. Stwier dzo ne przy -
pad ki nie prze strze ga nia obo wią zu ją cych
prze pi sów trak to wa ne są ja ko symp to my

świad czą ce o nie peł nym za an ga żo wa niu
pra co daw cy w za pew nia nie bez piecz nych
wa run ków pra cy. 

Skraj nie ró żne po dej ście

W po li ty kę HSA wpi sa ne jest pierw szeń -
stwo do bro wol nych dzia łań pra co daw ców
zwią za nych z do sto so wa niem się do obo -
wią zu ją cych prze pi sów. Co wię cej, za pi sy
usta wy za bra nia ją wy cią ga nia ja kich kol wiek
kon se kwen cji w sto sun ku do osób, któ re
zre zy gno wa ły ze sto so wa nia środ ków przy -
mu su, na rzecz uzgod nie nia z pra co daw -
cą do bro wol nych przed się wzięć, na wet je -
śli w wy ni ku za nie dba nia pra co daw cy
w ta kiej sy tu acji do szło by do wy pad ku lub
strat ma te rial nych. Da je to in spek to ro wi
du żą swo bo dę w do bo rze środ ków od dzia -
ły wa nia. Za le żą one od po wa gi nie pra wi -
dło wo ści, po sta wy pod mio tu kon tro lo wa -
ne go w cza sie kon tro li, a ta kże do tych cza -
so wych do świad czeń z tym pod mio tem. 

A za tem: w dwóch, na po zór ta kich sa -
mych sta nach fak tycz nych, in spek tor mo -
że za sto so wać skraj nie ró żne po dej ście.
Mo że ogra ni czyć się do udzie le nia po ra -
dy ust nej, za pi sać po ra dę (bę dą cą w isto -
cie po le ce niem) w for mie pi sem nej w ra -
por cie z kon tro li lub za sto so wać je den
z dwóch do stęp nych na ka zów: usu nię cia
nie pra wi dło wo ści lub za ka zu (wy ko ny wa -
nia pra cy, użyt ko wa nia sprzę tu, urzą dzeń,
in sta la cji itp. – od chwi li wy da nia do cza -
su speł nie nia wy ma gań bez pie czeń stwa).
W eks tre mal nych przy pad kach, gdy za gro -
że nia sta ją się nie bez piecz ne dla zdro wia
lub ży cia i jest ich wie le, bądź pra co daw -
ca lek ce wa ży do tych cza so we de cy zje, in -
spek tor mo że wy stą pić z wnio skiem o za -

mknię cie za kła du (lub je go czę ści) do cza -
su za pew nie nia bez pie czeń stwa. 

W cza sie kon tro li in spek tor nie po prze -
sta je na sto so wa niu środ ków praw nych. Ka -
żda nie pra wi dło wość jest omó wio na z kon -
tro lo wa nym pra co daw cą tak, aby wie dział,
ja kie dzia ła nia po wi nien pod jąć, by za pew -
nić zgod ność z pra wem (na przy kład za ka -
za nie wy ko ny wa nia pra cy na wy so ko ści wią -
że się jed no cze śnie z prze ka za niem in for -
ma cji, w ja ki spo sób mo żna zor ga ni zo wać
tę pra cę tak, aby wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa by ły speł nio ne). Co wię cej, w trak cie
kon tro li in spek to rzy in te re su ją się ta kże
przy szły mi pra ca mi i spo so bem za pew nie -
nia bez pie czeń stwa przy ich wy ko ny wa niu
(na przy kład w cza sie kon tro li bu do wy
na eta pie wy ko ny wa nia kon struk cji bu -
dyn ku in spek to rzy już py ta ją o spo sób za -
bez pie cze nia prze wi dzia ny dla pra cow ni ków
wy ko nu ją cych kon struk cję i po kry cie da -
chu). We wszyst kich ta kich przy pad kach in -
spek to rzy peł nią ro lę do rad czą i in for ma cyj -
ną. Upo wszech nia ją wie dzę o wy ma ga -
niach prze pi sów, do brych prak ty kach, za -
pra sza ją też do za po zna nia się ze stro ną in -
ter ne to wą HSA, gdzie za in te re so wa ni mo -
gą zna leźć do dat ko we in for ma cje. Część
kon tro li w ogó le jest ukie run ko wa na na pro -
pa go wa nie wcho dzą cych w ży cie prze pi sów
lub za le ca nych dzia łań pre wen cyj nych, wy -
ni ka ją cych z ana li zy za gro żeń, ich skut ków
i do stęp nych środ ków za po bie gaw czych. 

Pro i re ak tyw ne

No men kla tu ra sto so wa na w ir landz -
kim urzę dzie od ró żnia opi sa ne wy żej kon -
tro le, okre śla ne mia nem „in spec tion”,
od kon tro li pro wa dzo nych w ce lu wy ja śnie -
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nia za sad no ści skar gi lub zba da nia oko licz -
no ści i przy czyn wy pad ku przy pra cy,
okre śla nych mia nem „in ve sti ga tion”, bar -
dziej od po wia da ją cym pol skie mu „do cho -
dze nie”. Te pierw sze okre śla ne są też ja -
ko pro ak tyw ne, wy prze dza ją ce nie ja ko
ne ga tyw ny sku tek pra cy nie zgod nej z wy -
ma ga nia mi bhp, pod czas gdy dru ga gru pa
kon tro li są to kon tro le re ak tyw ne, gdzie
do ta kie go skut ku już do szło (choć by
w po sta ci dys kom for tu oso by wy ko nu ją cej
pra cę lub bę dą cej świad kiem za gro że -
nia). Z re gu ły w trak cie kon tro li „do cho -
dze nio wych” in spek to rzy są bar dziej re -
stryk cyj ni, zwłasz cza je śli są to kon tro le
po wy pad kach śmier tel nych, czę sto koń -
czą ce się przy go to wa niem ak tu oska rże nia. 

Ak tu al nym za gad nie niem dla kie row nic -
twa ir landz kie go urzę du oraz in spek to rów
jest zna le zie nie od po wied niej rów no wa gi
po mię dzy dzia ła nia mi pre wen cyj ny mi (pre -
ven tion) po dej mo wa ny mi w cza sie kon tro -
li, a sto so wa niem środ ków przy mu su (en -
for ce ment). W ostat nich la tach, zwłasz cza
po au dy cie prze pro wa dzo nym przez przed -
sta wi cie li SLIC, kie row nic two HSA nie co
więk szy na cisk kła dzie na dzia łal ność na -
ka zo wą, przede wszyst kim do ty czą cą za -
rzą dza nia bez pie czeń stwem.

Od teo rii do prak ty ki

Uzna nie wzbu dza spo sób, w ja ki w Ir -
lan dii za ła twia ne są po wa żne pro ble my, zi -

den ty fi ko wa ne ja ko głów ne źró dła wy -
pad ków. Od by wa się to w cią gu na stę pu -
ją cych po so bie dzia łań:

– przy go to wa nie i uchwa le nie od po wied -
nich prze pi sów, któ rych sto so wa nie ma wy -
eli mi no wać za gro że nia;

– prze pro wa dze nie sze ro ko za kro jo nej
ak cji in for ma cyj nej – przy go to wa nie prze -
wod ni ków, po rad ni ków, ulo tek in for ma cyj -
nych i ko dów prak ty ki, od by wa ją ce się rów -
no le gle z przy go to wy wa niem no wych prze -
pi sów, or ga ni zo wa nie se mi na riów dla part -
ne rów spo łecz nych oraz za in te re so wa -
nych grup za wo do wych, po świę co nych
omó wie niu nie tyl ko tre ści, ale i idei tych
prze pi sów, prze pro wa dze nie szko leń we -
wnętrz nych dla wszyst kich in spek to rów,

łącz nie z prze ka za niem jed no li tej wy kład -
ni i wska zó wek do kon tro li;

– in for mo wa nie o wej ściu w ży cie no -
wych prze pi sów w trak cie kon tro li pro wa -
dzo nych przez in spek to rów w miej scach
wy ko ny wa nia prac. W okre sie przej ścio -
wym in spek to rzy z re gu ły ogra ni cza ją się
do in for mo wa nia, do pie ro póź niej sto su ją
dzia ła nia nad zor cze (jest to usank cjo no wa -
ne ofi cjal ną po li ty ką HSA i wska zów ka mi
do kon tro li). Po za koń cze niu okre su przej -
ścio we go no we prze pi sy są z ca łą kon se -
kwen cją eg ze kwo wa ne w cza sie kon tro li,
przy za cho wa niu spój ne go i jed no li te go po -
dej ścia (wy kład ni).

Mię dzy in ny mi w ten spo sób wdro żo no
prze pi sy do ty czą ce pra cy na wy so ko ści,

opie ra ją ce się na obo wiąz ku or ga ni zo wa -
nia, pro wa dze nia i nad zo ro wa nia tych
prac w spo sób eli mi nu ją cy ry zy ko,
z uwzględ nie niem pod sta wo wych za sad
pre wen cji okre ślo nych dy rek ty wa mi unij -
ny mi. W efek cie, w 2008 ro ku upad ki z wy -
so ko ści prze sta ły być naj częst szy mi wy pad -
ka mi śmier tel ny mi na ir landz kich bu do -
wach. Ich miej sce za ję ły po trą ce nia przez
cię żki sprzęt bu dow la ny, co sta ło się im -
pul sem do wpro wa dze nia prze pi sów na ka -
zu ją cych wy po sa że nie po jaz dów użyt ko wa -
nych na bu do wach w urzą dze nia wspo ma -
ga ją ce wi docz ność z ty łu po jaz du w trak -
cie co fa nia. Wdro że nie tych prze pi sów od -
by ło się rów nież we dług przed sta wio ne go
wcześniej sche ma tu.

Wra ca jąc za tem do po sta wio ne go w ty -
tu le py ta nia: kon tro la i pre wen cja – ra zem
czy osob no?, trze ba stwier dzić, że w Ir lan -
dii by ło by ono zu peł nie nie zro zu mia łe.
W tam tej szym sys te mie pre wen cja jest
pod sta wą za po bie ga nia wy pad kom i cho -
ro bom oraz ura zom zwią za nym z pra cą,
a kon tro la jest jed ną z form sze ro ko ro zu -
mia nej pre wen cji.

Da riusz Bo ro wiec ki
OIP Łódź

Ar ty kuł sta no wi skrót pre zen ta cji przed -
sta wio nej na szko le niu dla za stęp ców
okrę go wych in spek to rów pra cy oraz kie -
row ni ków sek cji pre wen cji i pro mo cji
w OSPIP we Wro cła wiu 28.01.2010 r.

Śmier tel ne 
po ra że nie prą dem

Pod ko niec 2009 ro ku in spek tor pra -
cy OIP Opo le prze pro wa dził kon tro lę
w spra wie usta le nia oko licz no ści i przy -
czyn wy pad ku przy pra cy, w któ rym
śmierć po niósł 51-let ni kie row ca cią gni -
ka sio dło we go IVE CO. Tra ge dia ro ze gra -
ła się na te re nie za kła du pro duk cyj ne go
w po wie cie brze skim. 

W dniu wy pad ku kie row ca przy je chał
po żwir. Po zwa że niu pu ste go sa mo cho -
du i za ła twie niu for mal no ści w biu rze,
wska za no mu miej sce za ła dun ku. Boks
ze żwi rem znaj do wał się we wschod niej
czę ści za kła du, przed li nią elek tro -
ener ge tycz ną o na pię ciu 15 kV prze bie -
ga ją cą na wy so ko ści 7.80 m. Po szko do -
wa ny za py tał, gdzie mógł by oczy ścić

skrzy nię ła dun ko wą na cze py i pod je chał
we wska za ne miej sce. Naj praw do po dob -
niej nie za uwa żył, że usta wił na cze pę
do kład nie pod li nią elek tro ener ge tycz -
ną. Włą czył hy drau li kę aby pod nieść
skrzy nię ła dun ko wą i wy siadł z ka bi ny.
Do pie ro wte dy, gdy skrzy nia ła dun ko -
wa pod nio sła się mak sy mal nie do gó ry,
zo rien to wał się, że le wą bur tą do ty ka
prze wo du li nii elek tro ener ge tycz nej.
Kie dy pró bo wał włą czyć opusz cza nie
skrzy ni zo stał po ra żo ny prą dem. Po -
niósł śmierć na miej scu.

Pro wa dzą cy kon tro lę po wy pad ko wą
in spek tor pra cy stwier dził:

● nie pra wi dło we usy tu owa nie pla cu
skła do wa nia kru szy wa pod li nią elek tro -
ener ge tycz ną śred nie go na pię cia 15
kV (jest to nie zgod ne z po sta -
no wie niem § 77 pkt 2 roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki So cjal nej z 26 wrze -
śnia 1997 r. w spra wie ogól -
nych prze pi sów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy [Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
ze zmia na mi oraz z 2008 r.
Nr 108, poz. 690] któ re sta -
no wi, że nie do pusz czal ne
jest skła do wa nie ma te ria łów
bez po śred nio pod elek tro -
ener ge tycz ny mi li nia mi na po -
wietrz ny mi)

● brak ta blic ostrze ga ją cych
przed za gro że niem po ra że nia prą dem
oraz brak zna ków za ka zu ją cych za trzy -
my wa nia się i po sto ju pod li nią elek tro -
ener ge tycz ną prze bie ga ją cą nad dro gą
we wnątrz za kła do wą;

● nie pra wi dło wą or ga ni za cję ru chu
ko ło we go, po wo du ją cą, że ze sta wy trans -
por to we ocze ku ją ce na za ła du nek kru -
szy wa za trzy my wa ły się pod li nią elek -
tro ener ge tycz ną.

In spek tor pra cy skie ro wał do wła ści -
cie la za kła du na kaz za pew nie nia na te -
re nie fir my bez piecz nej or ga ni za cji ru -
chu ko ło we go. Pra co daw ca oraz oso ba
kie ru ją ca pra cow ni ka mi zo sta li uka ra ni
man da ta mi kar ny mi w łącz nej wy so ko -
ści 2700 zł.

Pod
inspektorską

lupą



1773/2010 IP166 IP 3/2010

233

Za sa dy, któ ry mi na le ży się kie ro wać przy or ga ni za cji sta no wisk pra cy i sa mej pra cy, mo gą być za czerp nię te z roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 1 grud nia 1998 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na sta no wi skach wy -
po sa żo nych w mo ni to ry ekra no we (Dz. U. nr 148, poz. 973).

Pro blem do ty czą cy bez piecz ne -
go dla zdro wia użyt ko wa nia
prze no śnych sys te mów kom pu -
te ro wych, czy li no te bo oków, ist -
nie je od daw na… wła ści wie
od cza su, gdy za czę to je użyt ko -
wać z ta ką in ten syw no ścią, co
sta cjo nar ne sys te my kom pu te -
ro we. Wy go da zwią za na z mo żli -
wo ścią prze miesz cza nia się
z „biu rem” w czar nym pu deł ku
spo wo do wa ła, że in spek to rzy
pra cy, po dob nie, jak przed sta wi -
cie le in nych za wo dów, ko rzy sta -
ją z ta kiej mo żli wo ści. Jed nak
z dru giej stro ny na wet ce cha,
do tych czas uwa ża na za za le tę,
mo że stać się z cza sem ucią żli -
wo ścią. Do ty czy to sy tu acji, gdy
przy cho dzi nam przez dłu ższy
czas opra co wy wać ma te ria ły
na sta no wi sku nie do koń ca
przy go to wa nym do te go ce lu.

Wła śnie kry te rium cza su pra cy z lap to pem jest głów ną prze słan ką

do za ję cia się za gad nie niem pra wi dło wo zor ga ni zo wa ne go sta no wi ska

pra cy wy po sa żo ne go w prze no śny sys tem kom pu te ro wy. Im dłu żej pra -

cu je my w po zy cji nie wy god nej (wy mu szo nej), tym więk sze jest praw -

do po do bień stwo po ja wie nia się np.: bó lów ple ców (krę go słu pa w od -

cin ku lę dźwio wym oraz szyj nym), gło wy, koń czyn gór nych (szcze gól -

nie w nad garst kach) itp. Po zy cja cia ła przyj mo wa na pod czas pra cy jest

zde ter mi no wa na głow nie przez kon struk cję prze strzen ną sta no wi ska

pra cy. Dla te go od dzia ły wa nie w tym ob sza rze oraz ak tyw nie wy ko rzy -

sty wa ne prze rwy w pra cy z kom pu te rem po świę co ne ćwi cze niom roz -

cią ga ją cym i roz luź nia ją cym mię śnie, mo gą wpły nąć na kom fort pra -

cy i efek tyw ność pra cow ni ka.

Pra cu jąc z lap to pem na le ży prze strze gać pod sta wo wych za sad do ty -

czą cych uwzględ nia nia wy ma gań er go no mii pod czas or ga ni zo wa nia sta -

no wisk pra cy. W tym przy pad ku ist nia ła ko niecz ność do sto so wa nia wy -

so ko ści sie dzi ska i wy so ko ści płasz czy zny pra cy do mo żli wo ści fi zycz -

nych użyt kow ni ka. Do sto so wa nie po le ga na usta le niu ta kiej wy so ko ści

sie dzi ska, by za cho wać kąt pro sty w sta wie ko la no wym oraz ta kiej wy -

so ko ści bla tu ro bo cze go, by prze strzeń mię dzy uda mi a bla tem po zwo -

li ła na swo bod ne sie dze nie. Pa mię tać na le ży też o usta wie niu pod ło kiet -

ni ków na wy so ko ści umo żli wia ją cej wy god ne po ło że nie rąk na bla cie

i utrzy ma nie ką ta pro ste go w sta wie łok cio wym.

Praca z laptopem

TAK – pra wi dło wa po zy cja jest za pew nio na przez do sto so -
wa nie do po trzeb pra cow ni ka wy so ko ści płasz czy zny pra -
cy oraz wy so ko ści, głę bo ko ści i po chy le nia sie dzi ska.
Wa żne jest też od cią że nie od cin ka lę dźwio we go krę go słu -
pa przez od po wied nie usta wie nie opar cia (wy so ko ści i po -
chy le nia) lub za mon to wa nie „pa jącz ka”.

TAK – lap top na pod staw ce, na wy so ko ści po zwa la ją cej na utrzy my wa nie
gło wy pro sto. Do dat ko wo za mon to wa na kla wia tu ra, któ ra uło żo na jest
na biur ku w od le gło ści ok. 10 cm od je go kra wę dzi.

NIE – pod czas pra cy w biu rze, do mu lub w te re nie uni kaj pra cy z lap to pem na ko la nach lub na krze słach nie po zwa la ją -
cych na re gu la cję pod sta wo wych pa ra me trów. Dłu go trwa łe przyj mo wa nie ta kiej po zy cji cia ła bę dzie skut ko wa ło do le gli -
wo ścia mi mię śnio wo -szkie le to wy mi.
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Po prze pro wa dzo nym w paź dzier ni ku
ub. r. w Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy szko le niu nt. „Po stę po wa nia
w spra wach o wy kro cze nia zwią za ne z wy -
ko ny wa niem pra cy za rob ko wej i le gal no -
ścią za trud nie nia oraz prze stęp stwa prze -
ciw ko pra wom osób wy ko nu ją cych pra cę
za rob ko wą” mo żna od nieść wra że nie, że
współ pra ca or ga nów Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy z or ga na mi po li cji i pro ku ra tu ry
nie ukła da się w spo sób ocze ki wa ny, z po -
sza no wa niem wszyst kich stron. Przy czym
trze ba za zna czyć, że zgło szo ne przez
uczest ni ków pro ble my nie do ty czą po je dyn -
czych okrę gów.

Do wód oso bi sty or ga nu

Szcze gól ny nie po kój bu dzi nie zmien ne
żą da nie od in spek to rów pra cy le gi ty mo wa -
nia się do wo dem oso bi stym, a nie le gi ty -
ma cją słu żbo wą. Zgod nie z art. 34 usta wy
z 10 kwiet nia 1974 r. o ewi den cji lud no ści
i do wo dach oso bi stych, od ukoń cze nia 18
ro ku ży cia oso ba bę dą ca oby wa te lem pol -
skim i za miesz ka ła w Rze czy po spo li tej Pol -
skiej obo wią za na jest po sia dać do wód
oso bi sty. Na le ży za uwa żyć, że ża den prze -
pis pra wa nie na kła da na peł no let nie go oby -
wa te la RP obo wiąz ku po sia da nia do wo du
oso bi ste go przy so bie. Czy jed nak mo żna
trak to wać in spek to ra pra cy jak oso bę fi -
zycz ną? Zgod nie z art. 17 usta wy z 13
kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, in spek tor pra cy jest or ga nem Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy. Czy od or ga nu
mo żna wy ma gać po sia da nia do wo du oso -
bi ste go? W mo jej oce nie – nie. 

Rów no cze śnie art. 24 usta wy o PIP sta -
no wi, że in spek tor pra cy prze pro wa dza
kon tro lę po oka za niu le gi ty ma cji słu żbo -
wej. Li te ral ne brzmie nie prze pi su jest ja -
sne i zro zu mia łe, ale do ty czy je dy nie
czyn no ści kon tro l nych. A co z in ny mi
czyn no ścia mi? Prze cież prze słu cha nie
w cha rak te rze świad ka w to ku po stę po wa -
nia przed są dem bądź or ga na mi ści ga nia
jest jak naj bar dziej zwią za ne z prze pro wa -
dzo ny mi czyn no ścia mi słu żbo wy mi, ale nie
jest po stę po wa niem kon tro l nym. Dla te go,

mo im zda niem, na le ża ło by dą żyć do zmia -
ny po wy ższe go prze pi su na na stę pu ją cy:
„w to ku czyn no ści słu żbo wych in spek tor
pra cy (pra cow nik Pań stwo wej In spek cji
Pra cy) ma obo wią zek po słu gi wać się le gi -
ty ma cją słu żbo wą”. Ana lo gicz ne ure gu lo -
wa nia znaj du ją się w usta wie o po li cji oraz
w usta wie o pro ku ra tu rze. 

Słu żbo wa to żsa mość

W od nie sie niu do pra cow ni ków Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy wy mie nio ny pro blem
jest przed mio tem je dy nie za rzą dze nia
nr 18 mar szał ka Sej mu Rze czy po spo li tej
Pol skiej z 3 grud nia 2007 r. w spra wie usta -
le nia wzo ru le gi ty ma cji słu żbo wej pra cow -
ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy wy ko -
nu ją cych lub nad zo ru ją cych czyn no ści
kon tro l ne. W myśl te go za rzą dze nia pra -
cow ni cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy wy -
ko nu ją cy lub nad zo ru ją cy czyn no ści kon -
tro l ne w ce lu wy ko ny wa nia obo wiąz ków
słu żbo wych otrzy mu ją le gi ty ma cję słu -
żbo wą, któ ra sta no wi do ku ment po twier -
dza ją cy ich upraw nie nia (a nie to żsa -
mość), wy ni ka ją ce z usta wy z 13 kwiet -
nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy.
Za rzą dze nie jest jed nak ak tem pra wa we -
wnętrz ne go i nie wy wo łu je skut ków po za
urzę dem. W to czą cych się po stę po wa -
niach są do wych i pro ku ra tor skich in spek -
to rzy pra cy wy stę pu ją na to miast ja ko or -
ga ny Pań stwo wej In spek cji Pra cy, a nie ja -
ko oso by pry wat ne, gdyż ja ko ta kie, nie mo -
gą wy po wia dać się na te mat za kre su
i prze bie gu kon tro li.

Pry wat nie chro nio ny

Ko lej nym ar gu men tem prze ma wia ją cym
za po słu gi wa niem się le gi ty ma cją słu żbo -
wą jest bez pie czeń stwo in spek to rów pra -
cy. Pry wat ny ad res za miesz ka nia in spek -
to rów pra cy pod le ga ochro nie zgod nie
z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie prze pi -
sa mi, ana lo gicz nie jak ad res za miesz ka nia
sę dzie go, pro ku ra to ra i po li cjan ta. Z uwa -
gi na cha rak ter wy ko ny wa nej pra cy, ma to
istot ne zna cze nie nie tyl ko dla nie na ru szal -

no ści mi ru do mo we go, ale przede wszyst -
kich dla za pew nie nia bez pie czeń stwa in -
spek to rom pra cy i ich ro dzi nom.

Z te go wzglę du przy obo wią zu ją cych
obec nie sfor mu ło wa niach in spek to rzy
pra cy po win ni po wo ły wać się na usta wę
z 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych
oso bo wych, po nie waż z ak ta mi spra wy mo -
że za po znać się ka żdy. Dla te go war to pa -
mię tać, że:

– ja ko ad res dla do rę czeń na le ży po da -
wać sie dzi bę OIP,

– nu mer in spek to ra pra cy (za wie ra ją cy
nu mer okrę gu i nu mer pra cow ni ka) po zwa -
la na iden ty fi ka cję or ga nu kon tro li na tych
sa mych za sa dach, co nu mer pe sel w przy -
pad ku oso by fi zycz nej,

– ka żda le gi ty ma cja słu żbo wa po sia da
swój in dy wi du al ny nu mer, rów nież umo żli -
wia ją cy iden ty fi ka cję pra cow ni ka PIP. 

Ile ra zy mo żna?

Ko lej ny zgło szo ny pro blem to wie lo krot -
ne za wia da mia nie o tym sa mym prze stęp -
stwie. Za gad nie nie to na le ży roz pa try wać
dwu to ro wo:

1. W sy tu acji, kie dy or gan ści ga nia
wsz czy na po stę po wa nie z urzę du (np.
w przy pad ku wy pad ków przy pra cy),
a na or ga nie Pań stwo wej In spek cji Pra cy
spo czy wa obo wią zek zło że nia za wia do -
mie nia do ty czą ce go te go sa me go czy nu.

2. W sy tu acji, kie dy po zło że niu pi sem -
ne go za wia do mie nia o po peł nie niu prze -
stęp stwa in spek tor pra cy wzy wa ny jest
do po now ne go za wia do mie nia – tym ra zem
ust ne go – w trak cie prze słu cha nia w cha -
rak te rze świad ka. 

Od no śnie pierw szej sy tu acji (pkt 1) na -
le ży pa mię tać, że wsz czę cie po stę po wa nia
z urzę du nie uchy la obo wiąz ku wy ni ka ją -
ce go z art. 304 usta wy z 6 czerw ca 1997
r. Ko deks po stę po wa nia kar ne go. Z dru -
giej stro ny skła da nie za wia do mie nia w spra -
wie, któ ra zo sta ła już wsz czę ta z urzę du
wy da je się nie ce lo we i biu ro kra tycz ne.
Obo wią zu ją ce w po szcze gól nych okrę -
gach uzgod nie nia (np. nie skła da nia za wia -
do mie nia w przy pad ku wsz czę cia po stę po -

wa nia z urzę du al bo skła da nia za wia do mie -
nia z po wo ła niem się na sy gna tu rę spra wy
już wsz czę tej) są tyl ko roz wią za niem pro -
wi zo rycz nym i do raź nym oraz mo gą ulec
zmia nie/anu lo wa niu przy zmia nie or ga nów
nad rzęd nych/kie row nic twa.

Za cho wa nie opi sa ne w punk cie 2. nie
znaj du je uza sad nie nia w obo wią zu ją cych
prze pi sach pra wa. Pod sta wę do zło że nia
za wia do mie nia o prze stęp stwie sta no wi
art. 304 kpk, któ ry nie re gu lu je for my, w ja -
kiej za wia do mie nie ma być zło żo ne. Rów -
no cze śnie art. 304a i 143 kpk sta no wią, że
ust ne zło że nie za wia do mie nia ma miej sce
przy rów no cze snym prze słu cha niu w cha -
rak te rze świad ka, a czyn no ści te wy ma ga -
ją spi sa nia pro to ko łu. Po da wa ne przez
uczest ni ków szko le nia przy kła dy świad czą
o tym, że in spek to rzy pra cy skła da ją pi sem -
ne za wia do mie nia o po peł nie niu prze -
stęp stwa, a na stęp nie są wzy wa ni do ust -
ne go zło że nia za wia do mie nia przy prze słu -
cha niu w cha rak te rze świad ka. I nie cho -
dzi tu o uzu peł nie nie zło żo ne go uprzed nio
za wia do mie nia, ale o po now ne zło że nie za -
wia do mie nia. Czę stym uza sad nie niem ta -
kie go po stę po wa nia po da wa nym przez
po li cjan tów jest po le ce nie pro ku ra to ra, któ -
re na le ży wy ko nać. Prak ty ka ta nie po win -
na mieć miej sca na ka żdym eta pie po stę -
po wa nia i przed ka żdym or ga nem.

Nie zna jo mość pra wa
szko dzi

Jest jesz cze je den pro blem, z któ rym
dość czę sto sty ka my współ pra cu jąc z or -
ga na mi po li cji. Cho dzi o brak zna jo mo ści

prze pi sów re gu lu ją cych funk cjo no wa nie
Pań stwo wej In spek cji Pra cy czy ure gu lo -
wań do ty czą cych pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej, a na wet pro ce du ry kar nej.
Nie kie dy też zda rza ją się sy tu acje, w któ -
rych po li cja za po zna je się je dy nie z tre ścią
za wia do mie nia, z po mi nię ciem za łącz ni -
ków, przyj mu je bez żad ne go kry ty cy zmu
oświad cze nia/przy rze cze nia skła da ne przez
pra co daw ców, po mi ja jąc do ku men ty urzę -
do we spo rzą dzo ne przez or gan kon tro li
oraz ba ga te li zu jąc prze stęp stwa z art. 225
§ 2 usta wy z 6 czerw ca 1997 r. Ko deks kar -
ny. To ostat nie prze ja wia się naj czę ściej
w za ło że niu, że in spek tor pra cy nie wy ko -
rzy stał wszyst kich przy słu gu ją cych mu
upraw nień do prze pro wa dze nia kon tro li,
gdyż nie uka rał pra co daw cy w try bie
art. 88 usta wy z 14 czerw ca 1960 r. Ko deks
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Za strze -
że nia też bu dzą bez za sad ne od mo wy wsz -
czę cia śledz twa. Spo ty ka my się z za rzu tem,
że prze sła ne za wia do mie nie nie jest wy -
star cza ją ce do udo wod nie nia wi ny pra co -
daw cy. Czę sto też or ga ny po li cji uzna ją
na pod sta wie tre ści za wia do mie nia, że czyn
za rzu ca ny pra co daw cy nie za wie ra zna mion
czy nu za bro nio ne go z art. 225 § 2 kk.
A prze cież to nie do or ga nów kon tro li (tj.
or ga nów Pań stwo wej In spek cji Pra cy) na -
le ży usta le nie i udo wod nie nie wi ny pra co -
daw cy w po stę po wa niu kar nym. Jest to za -
da nie or ga nów ści ga nia. I oczy wi ste jest,
że nie da się te go usta lić po przez za po zna -
nie się je dy nie z tre ścią za wia do mie nia,
a mo ty wy dzia ła nia pra co daw cy mo żna po -
znać np. po przez je go wni kli we prze słu cha -
nie. Dla te go wy da je się nie zbęd ne, aby

skła da ne po li cji/pro ku ra tu rze pi sma za wie -
ra ły szcze gó ło wy opis zda rze nia wraz
z przy to cze niem od po wied nich pod staw
praw nych oraz plik po trzeb nych za łącz ni -
ków (w ory gi na le al bo po twier dzo nych
za zgod ność z ory gi na łem), a po nad to za -
wie ra ły in for ma cję o obo wiąz kach i upraw -
nie niach pra co daw cy/przed się bior cy wy -
ni ka ją cych, np. usta wy z 26 czerw ca 1974
r. Ko deks pra cy, usta wy z 23 kwiet -
nia 1964 r. Ko deks cy wil ny, usta wy z 15
wrze śnia 2000 r. Ko deks spół ek han dlo -
wych, usta wy z 2 lip ca 2004 r. o swo bo dzie
dzia łal no ści go spo dar czej, usta wy z 20
sierp nia 1997 r. o Kra jo wym Re je strze Są -
do wym. Rów nie nie zbęd ne wy da je się
ska rże nie po sta no wień od ma wia ją cych
wsz czę cia śledz twa w spra wach, w któ rych
nie wy ko na no in nych czyn no ści po za prze -
czy ta niem za wia do mie nia, za rzu ca jąc or -
ga nom ści ga nia na ru sze nie art. 297 kpk.

Pod su mo wu jąc, na le ży za ak cen to wać, że
są też po zy ty wy współ dzia ła nia, ale jest ich
mniej… Wa żne, aby śmy wspól nie po dej mo -
wa li dzia ła nia zmie rza ją ce do roz wią za nia
sy tu acji kon flik to wych – za rów no na ob sza -
rze wo je wództw, jak i w ska li ogól no pol -
skiej. Wa żne też jest, aby in spek tor pra cy
i po li cjant czy pro ku ra tor mie li mo żli wość
wy mie nić się spo strze że nia mi i do świad -
cze nia mi. Dla te go na le ży po pie rać wza jem -
ne szko le nia i na ra dy. W mo jej, oce nie
wska za ne by ło by rów nież pod ję cie dzia łań
usta wo daw czych, eli mi nu ją cych opi sa ne
pro ble my.

Mo ni ka Wro niec ka
OIP War sza wa

Ar ty kuł dys ku syj ny

O współ pra cy z or ga na mi ści ga nia
Mo ni ka Wro niec ka
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Wie lo mie sięcz ne zma ga nia in spek to ra
pra cy, ma ją ce na ce lu wy eli mi no wa nie za -
gro żeń dla zdro wia i ży cia pra cow ni ków
przy nio sły wy mier ny sku tek – stan bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy w fir mie, któ ra
zna la zła się pod nad zo rem el blą skie go od -
dzia łu Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Olsz ty nie, zde cy do wa nie się po pra wił.
Zmia ny na lep sze do ty czy ły też praw nej
ochro ny pra cy – umo wy o dzie ło zo sta ły
za mie nio ne na umo wy o pra cę. Jed nak tyl -
ko in spek tor pra cy wie, ile do pro wa dze nie
tej spra wy do fi na łu i po pra wa wa run ków
za trud nie nia kosz to wa ły go ner wów oraz
jak du żej de ter mi na cji i kon se kwen cji
w dzia ła niu wy ma ga ły. (red.)

Kon tro la ta ka, 
jak ka żda

Na po cząt ku czerw ca 2008 r. do od dzia -
łu PIP w El blą gu, któ re go je stem kie row -
ni kiem, wpły nę ło za wia do mie nie od pra -
co daw cy z wo je wódz twa po mor skie go, że
bę dzie usu wał pły ty azbe sto we z bu dyn ku
miesz kal ne go na el blą skim osie dlu.
W związ ku z tym, że jest to pra ca szcze -
gól nie nie bez piecz na, zle ci łem prze pro wa -
dze nie kon tro li in spek to ro wi pra cy spe cja -
li zu ją ce mu się w tej pro ble ma ty ce. In spek -
tor stwier dził nie prze strze ga nie prze pi sów
bhp na bu do wie, nie le gal ne za trud nia nie
pra cow ni ków na pod sta wie umów o dzie -
ło oraz nie za wia do mie nie po wia to we go
urzę du pra cy o za trud nie niu dwóch osób
bez ro bot nych, w tym jed nej oso by po bie -
ra ją cej za si łek dla bez ro bot nych. W związ -
ku z wy kro cze nia mi do ty czą cy mi le gal no -
ści za trud nie nia, in spek tor skie ro wał
wnio sek o uka ra nie do są du grodz kie go.

Cho ciaż pra co daw ca pod pi sał pro to -
kół z kon tro li bez za strze żeń, to jed nak

po skie ro wa niu wnio sku o uka ra nie do są -
du na pi sał do okrę go we go in spek to ra
pra cy w Olsz ty nie wnio sek o…wsz czę cie
po stę po wa nia dys cy pli nar ne go prze ciw ko
in spek to ro wi pra cy, za rzu ca jąc mu prze pro -
wa dze nie kon tro li na pry wat ne zle ce nie
kon ku ren cji i sfał szo wa nie usta leń kon tro -
l nych. Jed no cze śnie do dał, że kie ru je
do głów ne go in spek to ra pra cy wnio sek
o wsz czę cie po stę po wa nia dys cy pli nar ne -
go rów nież w sto sun ku do mnie, po nie waż
– jak to spre cy zo wał w ko lej nym pi śmie – ja
rów nież na le żę do si twy, któ ra po sta no wi -
ła wy eli mi no wać je go fir mę z przy szłych
prac w El blą gu za czym sto ją du że pie nią -
dze pro po no wa ne przez kon ku ren cję.

Re ak cja ta ka, jak zwy kle

Tak się zło ży ło, że w trak cie roz pa try -
wa nia opi sy wa nych skarg ich au tor roz po -
czął wy ko ny wa nie ro bót do cie ple nio wych
na bu dyn kach miesz kal nych na uli cy,
przy któ rej miesz kam. Pew ne go dnia,
w sierp niu 2008 r., po przy jeź dzie z pra -
cy za uwa ży łem przez okno, że przy są sied -
nim bu dyn ku pra cow nik sta wia rusz to wa -
nie w spo sób za gra ża ją cy je go ży ciu lub
zdro wiu, m.in. z po wo du bra ku sze lek bez -
pie czeń stwa z li ną bez pie czeń stwa.
W związ ku z tym krzyk ną łem, aby na tych -
miast zszedł z rusz to wa nia. Pra cow nik po -
cząt ko wo dys ku to wał ze mną, dla te go
wzią łem apa rat fo to gra ficz ny i wy ko na łem
kil ka zdjęć mó wiąc, że je że li nie zej dzie
na tych miast z rusz to wa nia to zo sta ną
wy cią gnię te kon se kwen cje. Zszedł jed nak
z rusz to wa nia, ja na to miast od stą pi łem
od dal sze go po stę po wa nia, po nie waż koń -
czo no pra cę. Po nad to, w związ ku z tym,
że pra co daw ca te go pra cow ni ka zło żył
na mnie wcze śniej skar gę, prze pro wa dza -

nie kon tro li na tej bu do wie prze ze mnie
by ło nie wska za ne.

Na stęp ne go dnia, wy cho dząc do pra cy
za uwa ży łem na są sied nim bu dyn ku dwóch
lu dzi pra cu ją cych na kra wę dzi dasz ku
nad bal ko nem na pią tej kon dy gna cji. Nie
mie li sze lek bez pie czeń stwa z li ną bez pie -
czeń stwa, co gro zi ło śmier cią w przy pad -
ku upad ku z wy so ko ści ok. 15m. Za te le fo -
no wa łem więc do biu ra od dzia łu i we zwa -
łem dwóch in spek to rów pra cy, aby prze -
pro wa dzi li na bu do wie kon tro lę w za kre -
sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Cze -
ka jąc na przy jazd in spek to rów pra cy na kła -
nia łem pra cow ni ków do zej ścia z da chu ale,
z po wo du ogrom ne go ha ła su wy wo ła ne go
przez pra cu ją ce wier tar ki, a ta kże nie obec -
no ści na bu do wie pra co daw cy lub je go
przed sta wi cie la, by ło to nie mo żli we. Chcąc
udo ku men to wać wy ko ny wa nie prac na wy -
so ko ści bez środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej za bez pie cza ją cych przed upad kiem
z wy so ko ści wy ko na łem fo to gra fie.

Oko ło godz. 8.00 na bu do wę przy je cha -
li we zwa ni prze ze mnie in spek to rzy pra -
cy wraz z pra cow ni kiem od by wa ją cym apli -
ka cję in spek tor ską. Mniej wię cej w tym sa -
mym cza sie po ja wił się tam rów nież brat
pra co daw cy Jó zef S., kie ru ją cy fak tycz nie
ro bo ta mi na tej bu do wie. Pod szedł do nie -
go in spek tor pra cy wy zna czo ny prze ze
mnie na kie row ni ka kon tro li. Rów no cze -
śnie ja wraz z apli kan tem za czą łem roz ma -
wiać z pra cow ni kiem, któ ry po przed nie go
dnia pra co wał bez za bez pie cze nia na rusz -
to wa niu. Po pro si łem o po da nie da nych oso -
bo wych wy ja śnia jąc, że w związ ku z dzi siej -
szą sy tu acją rów nież wczo raj sze nie pra wi -
dło wo ści zo sta ną ujaw nio ne. Gdy pra cow -
nik za czął po da wać in spek to ro wi da ne oso -
bo we, pod biegł Jó zef S. (brat pra co daw cy)
i krzy cząc, za ka zał po da wa nia tych in for -
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ma cji. Sam ta kże od mó wił pod da nia się
kon tro li, po da nia swo ich da nych oso bo -
wych oraz da nych oso bo wych pra cow ni ków
pra cu ją cych na dal na wy so ko ści bez żad -
nych za bez pie czeń.

W tej sy tu acji we zwa łem na bu do wę po -
li cję. Za te le fo no wa łem też do dzien ni kar -
ki „Dzien ni ka El blą skie go”, z któ rą współ -
pra cu ję w pro pa go wa niu bez pie czeń stwa
pra cy i pięt no wa niu je go na ru sza nia przez
pra co daw ców, in for mu jąc ją o wy jąt ko -
wym za cho wa niu przed sta wi cie la pra co daw -
cy. Dzien ni kar ka przy je cha ła nie -
zwłocz nie i wy ko na ła fo to gra fie
pra cow ni ków na dal pra cu ją cych
na da chu bez środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej. Pró bo wa ła ta kże roz -
ma wiać z bra tem pra co daw cy,
któ ry jed nak od mó wił udzie le nia
ja kiej kol wiek in for ma cji.

Oszczer stwa ta kie, 
jak za wsze

Kil ka dni póź niej w „Dzien ni -
ku El blą skim” uka zał się ob szer -
ny ar ty kuł ze zdję cia mi, w któ rym
dzien ni kar ka opi sa ła fakt za gro że -
nia ży cia pra cow ni ków na bu do wie
i brak re ak cji ze stro ny pra co daw -
cy. Ar ty kuł miał cha rak ter ty po -
wo pre wen cyj ny, po nie waż nie wy -
mie niał na zwy przed się bior stwa,
któ re pro wa dzi ło ro bo ty, a tym
bar dziej na zwi ska ani na wet ini cja -
łów pre ze sa fir my m.in. dla te go, że in for -
ma cji ta kich dzien ni kar ce nie udzie li -
łem.

Po mi mo te go, Cze sław S., pra co daw ca
i pre zes tej fir my, na pi sał do „Dzien ni ka
El blą skie go” list, żą da jąc je go opu bli ko wa -
nia. Za rzu cił w nim, że rze ko mo bie ga łem
wo kół bu do wy z pia ną na ustach, krzy cząc
ze msta jest słod ka i ja mu po ka żę oraz, że
uru cho mi łem nie wąt pli wie za pla no wa ne
przed się wzię cia zmie rza ją ce od wy eli mi -
no wa nia je go fir my z te re nu mia sta El blą -
ga. Na koń cu za dał mi py ta nie kto i ile Pa -
nu za pła cił że by tak gnę bić fir mę…. W li -
ście tym po dał peł ną na zwę swo jej fir my
oraz swo je imię i na zwi sko oraz imię
i na zwi sko wraz z ad re sem za miesz ka nia
swo je go bra ta.

List ten zo stał w opu bli ko wa ny „Dzien -
ni ku El blą skim” z usu nię ciem tyl ko naj bar -
dziej dra stycz nych sfor mu ło wań.

We wrze śniu i paź dzier ni ku 2008 r. Cze -
sław S. wy słał po nad to kil ka li stów do głów -
ne go in spek to ra pra cy, okrę go we go in spek -
to ra pra cy w Olsz ty nie, „Dzien ni ka El blą -

skie go” i Ko men dy Miej skiej Po li cji w El -
blą gu. Oska rżał mnie w nich o dzia ła nia ko -
rup cyj ne na zy wa jąc prze stęp cą i ko mu ni -
stycz nym wład cą, a ko le gę in spek to ra
o sfał szo wa nie za świad czeń z po wia to wych
urzę dów pra cy i in ne rze ko me fał szer stwa.
Żą dał po nad to wy łą cze nia od dzia łu PIP
w El blą gu z kon tro lo wa nia je go fir my.

Fak tycz nie no wych kon tro li w 2008 r.
u te go pra co daw cy nie prze pro wa dzi li śmy.
Uzna li śmy na to miast, że do tych czas stwier -
dzo ne fak ty mu szą być kon se kwent nie roz -

li czo ne nie ba cząc na to, że mo że to być
ode bra ne ja ko swo iste „od gry wa nie się”.

Kon se kwen cja ta ka, 
ja kie pra wo

W związ ku z od mo wą pod da nia się
kon tro li, nie sta wie niem pra co daw cy na we -
zwa nie in spek to ra pra cy do biu ra od dzia -
łu i unie mo żli wie nie spraw dze nia re ali za -
cji na ka zu in spek to ra pra cy wy da ne go
po kon tro li na po przed niej bu do wie, wy -
stą pi łem do Od dzia łu PIP w Mal bor ku,
na te re nie któ re go mie ści się sie dzi ba pra -
co daw cy, o prze pro wa dze nie kon tro li
w tym za kre sie.

In spek tor pra cy z Mal bor ka kon tro lę
prze pro wa dził, stwier dził nie wy ko na nie de -
cy zji in spek to ra pra cy do ty czą cej pod da -
nia pra cow ni ków ba da niom le kar skim
i uka rał pra co daw cę man da tem w wy so ko -
ści 1.500 zł (na te go in spek to ra pra co daw -
ca oczy wi ście też na pi sał skar gę).

Na stęp nie wy sto so wa łem za wia do mie -
nia do Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych

w Prusz czu Gdań skim o nie le gal nym za -
trud nia niu przez pra co daw cę 10 pra cow -
ni ków na pod sta wie umów o dzie ło, po mi -
mo wy ko ny wa nia przez nich pra cy w wa -
run kach cha rak te ry stycz nych dla sto sun -
ku pra cy za wy na gro dze niem usta lo nym
w staw ce mie sięcz nej. In spek to rat ZUS
w Prusz czu Gd., na pod sta wie na szej do -
ku men ta cji, wy dał pra wo moc ne de cy zje
o na li cze niu skła dek na pra cow ni cze ubez -
pie cze nie spo łecz ne od wy pła co ne go wy -
na gro dze nia za pra cę oso bom za trud nia -

nym na pod sta wie umów o dzie -
ło na bu do wie w El blą gu.

W spra wie do pusz cze nia pra -
cow ni ka do mon ta żu rusz to wa nia
w spo sób za gra ża ją cy wy pad kiem
przy pra cy skie ro wa łem do są du
grodz kie go wnio sek o uka ra nie
pra co daw cy za po peł nie nie wy kro -
cze nia prze ciw ko pra wom pra cow -
ni ka okre ślo ne go w art. 283 § 1
ko dek su pra cy. In spek tor, bę dą -
cy kie row ni kiem kon tro li, skie ro -
wał na to miast za wia do mie nie
do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w El -
blą gu o po peł nie niu przez Jó ze fa
S. i Cze sła wa S. prze stęp stwa
okre ślo ne go w art. 225 § 2 ko dek -
su kar ne go, po le ga ją ce go na unie -
mo żli wie niu prze pro wa dze nia
kon tro li, a w sto sun ku do Jó ze fa
S. rów nież prze stęp stwa prze wi -
dzia ne go w art. 220 § 1 ko dek su
kar ne go, po le ga ją ce go na stwo -

rze niu bez po śred nie go za gro że nia dla
zdro wia i ży cia pra cow ni ków. Pro ku ra tu -
ra Re jo no wa w El blą gu po prze pro wa dze -
niu do cho dze nia w tej spra wie skie ro wa -
ła akt oska rże nia do Są du Re jo no we go
w El blą gu.

W związ ku z tym, że pra co daw ca po mó -
wił na ła mach „Dzien ni ka El blą skie go”
mnie oraz in spek to ra, któ ry prze pro wa dził
u nie go pierw szą kon tro lę o po stę po wa nie
po ni ża ją ce nas w opi nii pu blicz nej i na ra -
ża ją ce na utra tę za ufa nia po trzeb ne go dla
zaj mo wa nych sta no wisk, a w pi smach
do głów ne go in spek to ra pra cy i okrę go we -
go in spek to ra pra cy w Olsz ty nie, prze sy -
ła nych do na szej wia do mo ści oraz do wia -
do mo ści „Dzien ni ka El blą skie go” i Ko men -
dy Miej skiej Po li cji w El blą gu, znie wa żał
nas uwła cza ją cy mi na szej god no ści epi te -
ta mi „si twa”, „prze stęp ca”, „ko mu ni stycz -
ny wład ca” skie ro wa li śmy akt oska rże nia
do Są du Re jo no we go w El blą gu za rzu ca -
jąc po peł nie nie prze stęp stwa prze wi dzia -
ne go w art. 212 § 1 i 2 oraz art. 216 ko dek -
su kar ne go. 

Ry zy ko za wo do we in spek to ra pra cy

Mści wość czy kon se kwen cja?
Eu ge niusz Dą brow ski

Kon tro li nikt nie lu bi, a tym bar dziej pra co daw cy, któ rzy nie kie dy na ru sza ją obo wią zu ją ce nor -
my praw ne, od no szą ce się rów nież do bez pie czeń stwa pra cy. Opi sy wa na re ak cja na dzia ła nia
in spek cji za pro wa dzi ła pra co daw cę na ła wę są do wą. Co ro ku znacz na część kie ro wa nych
przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy za wia do mień do pro ku ra tu ry o po dej rze niu po peł nie nia
prze stęp stwa do ty czy uda rem nia nia lub utrud nia nia in spek to rom pra cy wy ko ny wa nia czyn no -
ści słu żbo wych. 
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no wym w Mal bor ku, po nie waż wszy scy sę -
dzio wie Wy dzia łu Kar ne go w Tcze wie
wy łą czy li się ze spra wy (z uwa gi na fakt,
że świad ka mi w spra wie bę dą pra cow ni -
cy Są du w Tcze wie).

Ka ra ta ka, 
jak prze wi nie nie

We wrze śniu 2009 r., po prze pro wa dze -
niu sze ściu roz praw, Sąd Re jo no wy w Tcze -
wie wy dał wy rok w spra wie wy kro cze nio -
wej. Uznał Cze sła wa S. win nym do pusz cze -
nia do mon ta żu rusz to wa nia przez pra cow -
ni ka nie wy po sa żo ne go w sprzęt ochron -
ny i wy mie rzył ka rę grzyw ny w wy so ko -
ści 5.000 zł, tj. w „dol nych gra ni cach za -
gro że nia za ten czyn” oraz za są dził kosz -
ty są do we w kwo cie 1.080zł. W uza sad nie -
niu wy ro ku sąd nie wy mie nił, ja ko oko licz -
no ści ma ją cej wpływ na wy so kość ka ry, za -
cho wa nia ob wi nio ne go po po peł nie niu
wy kro cze nia i w trak cie roz praw są do wych,
ale nie wąt pli wie wziął to pod uwa gę.
W trak cie roz praw Cze sław S. kon cen tro -
wał swo ją obro nę przede wszyst kim na su -
ge stiach, że pra cow nik nie pra co wał
na rusz to wa niu, ale po zo wał mi do zdję cia.
Py ta nia, ja kie mi za da wał w cza sie dwu krot -
ne go prze słu cha nia w cha rak te rze świad -
ka do ty czy ły głów nie te go, dla cze go ro bi -
łem zdję cia tyl ko mło dym chłop com, a nie
chcia łem rze ko mo ro bić zdjęć star szym
pra cow ni kom (sę dzia py ta nia te uchy la ła).

Sąd Re jo no wy w Tcze wie na to miast wy -
dał 30 wrze śnia 2009 ro ku wy rok w spra -
wie z oska rże nia pry wat ne go o prze stęp -
stwa z art. 212 i 216 ko dek su kar ne go.
Uznał w nim Cze sła wa S. win nym po mó -
wie nia mnie na ła mach „Dzien ni ka El blą -
skie go” o to, że bie ga łem wo kół bu do wy
bez ka sku ochron ne go z pia ną na ustach
krzy cząc ze msta jest słod ka, ja mu po ka -
żę oraz, że uru cho mi łem nie wąt pli wie za -

pla no wa ne przed się wzię cia zmie rza ją ce
do wy eli mi no wa nia je go fir my z te re nu mia -
sta El blą ga oraz że w pi śmie do re dak cji
„Dzien ni ka El blą skie go” po mó wił mnie
o dzia łal ność ko rup cyj ną. Za te za rzu ty sąd
wy mie rzył ka rę grzyw ny w wy so ko -
ści 5.000 zł oraz na wiąz kę na rzecz Pol skie -
go Czer wo ne go Krzy ża rów nież w kwo -
cie 5.000 zł. Po nad to, za są dził od Cze sła -
wa S. na rzecz Skar bu Pań stwa opła tę
w kwo cie 500 zł oraz 300 zł na mo ją rzecz,
ty tu łem zwro tu po nie sio nych kosz tów
pro ce su.

Sąd unie win nił na to miast pra co daw cę
od po mó wień i znie wag za war tych w pi -
smach kie ro wa nych do głów ne go i okrę go -
we go in spek to ra pra cy. Po wo łał się
przy tym na to, że in spek to rzy pra cy mu -
szą li czyć się z tym, że kry ty ka ze stro ny
osób, z któ ry mi się sty ka ją, w tym rów nież
kry ty ka po zba wio na uza sad nio nych pod -
staw, jest wpi sa na w ich ry zy ko za wo do we,
tak jak w przy pad ku wie lu in nych za wo dów,
ta kich jak za wód po li ty ka, po li cjan ta, na -
uczy cie la czy sę dzie go. W uza sad nie niu wy -
ro ku sąd za mie ścił po nad to bar dzo istot -
ne stwier dze nie, że wy su nię cie po wa -
żnych za rzu tów (na ła mach pra sy) pod ad -
re sem kie row ni ka od dzia łu Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy mo gło za gro zić re pu ta cji in -
sty tu cji pań stwo wej po wo ła nej do dba nia

o ży cie i zdro wie pra cow ni ków i na ra zić nie
tyl ko je go, ale ca łą in sty tu cję na utra tę nie -
zbęd ne go do peł nie nia jej funk cji za ufa nia.
Zga dza jąc się z tą opi nią, w grud niu 2009
r. skie ro wa łem po zew cy wil ny do Są du
Okrę go we go w Gdań sku z żą da niem na ka -
za nia te mu pra co daw cy opu bli ko wa nia
na ła mach „Dzien ni ka El blą skie go” spro -
sto wa nia nie praw dzi wych in for ma cji i pu -
blicz ne go prze pro sze nia mnie, a tym sa -
mym na szej in sty tu cji za fał szy we po mó -
wie nia.

Po wy da niu przez sąd w Tcze wie tych
dwóch nie ko rzyst nych dla pra co daw cy
wy ro ków je go za cho wa nie na spra wie
kar nej do ty czą cej prze stępstw z art. 225
§ 2 i 220 § 1 ko dek su kar ne go ule gło ra -
dy kal nej zmia nie. Prze stał kpić z in spek -
to rów pra cy i wy mo gów bhp, ale za czął uda -
wać pra co daw cę prze śla do wa ne go przez
mści we go in spek to ra pra cy. 

I jesz cze py ta nia

Czy to jest mści wość czy kon se kwen -
cja? Czy bez tej kon se kwen cji by ło by mo -
żli we wy eg ze kwo wa nie prze strze ga nia
pra wa przez te go pra co daw cę? Po now na
kon tro la prze pro wa dzo na u nie go przez
in spek to rów pra cy z Olsz ty na w czerw -
cu 2009 r. wy ka za ła bo wiem sto sun ko wo
po zy tyw ny stan wa run ków bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy na bu do wie w El blą -
gu, a przede wszyst kim, że oso by za trud -
nia ne w 2008 r. na pod sta wie umów
o dzie ło otrzy ma ły umo wy o pra cę! Czy
nie war to więc być kon se kwent nym
w dzia ła niu, na wet je że li bę dzie się to wią -
za ło z za rzu ta mi o rze ko me dzia ła nie z ni -
skich po bu dek?

Bo co jest ce lem na szej pra cy: eg ze -
kwo wa nie prze strze ga nia przez pra co -
daw ców praw pra cow ni czych czy uni -
ka nie wła snych pro ble mów?

Eu ge niusz Dą brow ski
OIP Olsz tyn

Wszyst kie trzy spra wy skie ro wa ne
do Są du Re jo no we go w El blą gu zo sta ły
prze ka za ne przez Sąd Okrę go wy do Są du
Re jo no we go w Tcze wie z uwa gi na fakt, że
więk szość świad ków miesz ka ła na te re nie
po wia tu tczew skie go.

Sąd w Tcze wie za czął roz pa try wać te
spra wy w pierw szych mie sią cach 2009 ro -
ku. Pra co daw ca po cząt ko wo był bar dzo za -
do wo lo ny z mo żli wo ści uczest nic twa w roz -
pra wach, na ka żdej wciąż zgła szał no we
wnio ski do wo do we i go dzi na mi prze słu chi -
wał nas ja ko świad ków. Mnie do dat ko wo
po ma wiał i znie wa żał w trak cie tych pro -
ce sów i przed sa lą roz praw. Głów nie
twier dził, że mo je in ter wen cje na pro wa -

dzo nych przez nie go bu do wach nie mia ły
na ce lu za po bie ga nie wy pad kom, ale by ły
pre tek stem do fo to gra fo wa nia „mło dych,
ład nych chłop ców”, do któ rych mam rze -
ko mo upodo ba nia.

Agre sja ta ka, jak strach

W mia rę upły wu cza su agre sja ze stro -
ny pra co daw cy i je go bra ta co raz bar dziej
na ra sta ła. W czerw cu 2009 r., po za koń cze -
niu jed nej z roz praw, Jó zef S. pod biegł
do mnie i za czął krzy czeć: Nie wiesz
z kim masz do czy nie nia. My cię tak urzą -
dzi my, że do koń ca ży cia to za pa mię tasz.
W tym sa mym cza sie Cze sław S. krzy czał
do idą ce go z przo du ko le gi in spek to ra: Ty
kłam co, ty oszu ście, ty fał sze rzu, spró buj
da lej tak ze zna wać to cię tak za ła twię, że

po pa mię tasz. Po dob ne okrzy ki Cze sław S.
wzno sił rów nież po wyj ściu z bu dyn ku są -
du krzy cząc m.in. Mo her, po ża łu jesz oraz
no, zrób mi zdję cie, ja też mam ład ny tors.

W tej sy tu acji za wia do mi łem Pro ku ra -
tu rę Re jo no wą w Tcze wie o po peł nie niu
przez Cze sła wa i Jó ze fa S. prze stępstw
prze wi dzia nych w art. 226 § 1, art. 245
i art. 190 § 1 ko dek su kar ne go po le ga ją -
cych na znie wa ża niu in spek to rów pra cy
i uży wa niu gróźb w ce lu za stra sze nia
oska rży cie la i świad ka. Do pre ze sa Są du
Re jo no we go w Tcze wie, w któ re go bu dyn -
ku nie by ło żad nej ochro ny, wy stą pi łem na -
to miast o za pew nie nie nam tej ochro ny
w cza sie na stęp nych roz praw. Ochro na po -

li cji za po bie gła po dob nym in cy den tom
w cza sie na stęp nych roz praw.

Do eska la cji agre sji ze stro ny pra co daw -
cy do szło na to miast w miej scu mo je go za -
miesz ka nia, gdzie przed się bior ca kon ty -
nu ował pra ce re mon to wo -bu dow la ne.
Pew ne go dnia, w czerw cu, Jó zef S. wraz
z jed nym z pra cow ni ków za czął w go dzi -
nach po ran nych de mon stra cyj nie prze cha -
dzać się pod oknem mo je go miesz ka nia,
a w przed dzień roz pra wy wy kro cze nio wej,
na któ rej mia łem być prze słu cha ny ja ko
świa dek, za blo ko wał mi sa mo cho dem
mo żli wość wy jaz du do pra cy. W lip cu 2009
ro ku, w przed dzień roz pra wy kar nej, nie -
zna ny spraw ca wy bił mi na to miast szy bę
w sa mo cho dzie i wrzu cił ga ze tę por no gra -
ficz ną. Wy je żdża jąc do pra cy mi ną łem sa -
mo chód do staw czy z po mor ską re je stra -

cją, w któ rym ob ser wo wa ła mnie nie zna -
na mi ko bie ta. Po my śla łem, że mo że to być
żo na Jó ze fa lub Cze sła wa S. i dla te go,
po pew nym cza sie, po sta no wi łem po je chać
na te ren bu do wy, gdzie fir ma pro wa dzi ła
ro bo ty. Wte dy pod szedł do mnie Jó zef S.
i zro bił te le fo nem ko mór ko wym zdję cie
mo je go sa mo cho du, a na stęp nie spy tał się
Jak po do ba ła się ga ze ta? Lep sza by ła by
z chłop ca mi?. Nic na to nie od po wie dzia -
łem, tyl ko ma jąc pew ność, że wy bi cie szy -
by jest ko lej ną pró bą za stra sze nia mnie,
po je cha łem na po li cję w El blą gu w ce lu
zgło sze nia te go fak tu. Po li cja prze ka za ła
to zgło sze nie wraz z fo to gra fią sa mo cho -
du i wy ni ka mi ba da nia dak ty lo sko pij ne go

ga ze ty por no gra ficz nej do Pro ku ra tu ry Re -
jo no wej w Tcze wie, któ ra pro wa dzi ła już
w tym cza sie do cho dze nie w spra wie
sto so wa nia gróźb ka ral nych w sto sun ku
do mnie. Po je go za koń cze niu skie ro wa -
ła do Są du Re jo no we go w Tcze wie akt
oska rże nia prze ciw ko Jó ze fo wi i Cze sła -
wo wi S. o po peł nie nie prze stępstw
z art. 245 i 226 § 1 ko dek su kar ne go. Jed -
no cze śnie pro ku ra tor wy stą pił z po zwa mi
ad he zyj ny mi, żą da jąc za są dze nia dla mnie
oraz ko le gi in spek to ra pra cy, któ ry rów -
nież był znie wa ża ny i za stra sza ny, za dość -
uczy nie nia za wy rzą dzo ną krzyw dę w łącz -
nej wy so ko ści 3.000 zł oraz do ko nał za ję -
cia ru cho mo ści do mo wych tych osób
w ra mach za bez pie cze nia ma jąt ko we go
na po czet grzy wien. Pro ces w tej spra wie
roz po czął się w lu tym przed Są dem Re jo -



253/2010 IP24 IP 3/2010

Się gnie my do wy bra nych za gad nień do ty -
czą cych cza su pra cy w II Rzecz po spo li tej ze
szcze gól nym uwzględ nie niem han dlu, gdyż
w od nie sie niu do tej bra nży po na wia ne są pro -
po zy cje ró żnych roz wią zań praw nych. War -
to przy tym wspo mnieć, że wów czas wie dza
w tym za kre sie by ła pro pa go wa na wśród
przed się bior ców za po mo cą wy daw nictw
bra nżo wych.1

Nie tyl ko dla han dlu

Pierw szym ak tem praw nym do ty czą cym
cza su pra cy w II Rzecz po spo li tej był De kret
o 8-go dzin nym dniu pra cy z 23.11.1918 r.2 Ko -
lej nym, któ ry re gu lo wał za sa dy cza su pra cy
w spo sób kom plek so wy, sze ro ko obej mu jąc
ró żne gru py za wo do we, w tym han del, by ła
Usta wa z 18 grud nia 1919 ro ku o cza sie pra -
cy w prze my śle i han dlu.3 Na le ży pod kre ślić,
że, choć z cza sem usta wa ule ga ła mo dy fi ka -
cjom, to jed nak obo wią zy wa ła, uwzględ nia -
jąc do ko ny wa ne zmia ny, od 6 lu te go 1920 r.
do 31 grud nia 1974 r.4 

W ar ty ku le 1 szcze gó ło wo wska zy wa ła ona
za kres pod mio to wy, obej mu jąc nim „(…) pra -
cow ni ków, za trud nio nych na pod sta wie umo -
wy w prze my śle, gór nic twie, han dlu, ko mu -
ni ka cji i prze wo zie oraz w in nych za kła dach
pra cy, choć by na zysk nie obli czo nych, a pro -
wa dzo nych w spo sób prze my sło wy”. Z za pi -
sów usta wy wy raź nie wy ni ka ło, że od no si się
ona do za kła dów pry wat nych, pań stwo wych
i sa mo rzą do wych.

W tym ak cie praw nym prze wi dy wa no, że
czas pra cy po wi nien wy no sić naj wy żej 8 go -
dzin na do bę, a w so bo tę 6 go dzin na do bę i nie
mo że prze kra czać 46 go dzin na ty dzień.
Istot ne by ło to, że usta lo na licz ba 8 go dzin
na do bę nie obej mo wa ła przerw od po czyn ko -
wych. W ar ty ku le 8 i 9 usta wy prze wi dzia no
od stęp stwo od 6 go dzin pra cy w so bo tę. Ze -
zwa la no bo wiem na pra cę w so bo tę przez 8
go dzin w za kła dach pra cy o ru chu cią głym,
han dlu, za kła dach fry zjer skich i łaź niach.
Re gu la cja ta ule gła zmia nie w 1934 r., kie dy
we szła w ży cie usta wa z 22 mar ca 1933 r.

w spra wie zmian w usta wie z 18 grud nia 1919
r. o cza sie pra cy w prze my śle i han dlu.5 Zmo -
dy fi ko wa no w ten spo sób po przed nie po sta -
no wie nia do ty czą ce pra cy w so bo tę. Wpro wa -
dzo no nor mę praw ną, zgod nie z któ rą czas pra -
cy mógł wy no sić 8 go dzin na do bę i 48 go dzin
na ty dzień. By ła to istot na no we li za cja, al bo -
wiem usu nię to po sta no wie nia o pra cy w so -
bo tę w licz bie 6 go dzin i wy dłu żo no czas pra -
cy w ty go dniu z 46 do 48 go dzin. Ce lem za -
pew nie nia spój no ści i przej rzy sto ści prze pi -
sów, usu nię to wzmian ko wa ne ar ty ku ły 8 i 9,
któ re re gu lo wa ły pra cę w so bo tę od mien nie
dla wy bra nych bra nż.

Dziś do dys po zy cji, a kie dyś?

Ar ty kuł 2 usta wy o cza sie pra cy w prze -
my śle i han dlu wpro wa dzał de fi ni cję le gal ną
cza su pra cy, zgod nie z któ rą pod tym po ję -
ciem ro zu mia no „(…) licz bę go dzin, przez któ -
re pra cow nik obo wią za ny jest na mo cy umo -
wy po zo sta wać w za kła dzie pra cy lub po za
nim do roz po rzą dze nia kie row ni ka ro bót”. Po -
rów nu jąc to po sta no wie nie do obo wią zu ją ce -
go obec nie ar ty ku łu 128 § 1 ko dek su pra cy,
mo że my stwier dzić, że są to re gu la cje zbli -
żo ne, ale nie to żsa me. Obo wią zu ją ca te raz
nor ma praw na pod po ję ciem cza su pra cy ro -
zu mie czas, w któ rym pra cow nik po zo sta je
do 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. Istot ną ró żni cą po mię dzy
obu de fi ni cja mi jest to, że usta wa z 1919 r.
za czas pra cy uzna wa ła go dzi ny, kie dy pra -
cow nik był zo bo wią za ny na mo cy umo wy po -
zo sta wać do roz po rzą dze nia kie row ni ka ro -
bót, na to miast ko deks pra cy od wo łu je się
ogól nie do cza su, w któ rym pra cow nik po zo -
sta je do dys po zy cji pra co daw cy. De fi ni cja ko -
dek so wa obej mu je w swo im za kre sie szer szy
krąg zda rzeń, któ re mo gą być za li czo ne
do cza su pra cy, po nie waż nie od wo łu je się
do mo żli wo ści roz po rzą dze nia oso bą pra cow -
ni ka przez kie row ni ka ro bót, a je dy nie od no -
si się do po zo sta wa nia w dys po zy cji pra co -
daw cy. 

Usta wo daw ca w 1919 r. do strze gał rów nież
ko niecz ność wska zy wa nia mo men tów roz po -
czę cia pra cy w spe cy ficz nych przy pad kach.
Po sta no wie nia usta wo we za li cza ły do cza su
pra cy w gór nic twie czas po świę co ny na zjazd
i wy jazd. Prze wi dy wa no jed no cze śnie, że re -
gu la min we wnętrz ny ko pal ni po wi nien pre -
cy zo wać ko lej ność zjaz du i wy jaz du ro bot ni -
ków pra cu ją cych w gór nic twie. W od nie sie -
niu do han dlu, pra wo daw ca prze wi dy wał, że
czas sprze da ży i otwar cia skle pów nie mógł
prze kra czać usta lo nych norm cza su pra cy.
Go dzi nę otwie ra nia i za my ka nia skle pów
okre ślić mia ła osob no dla ka żdej ga łę zi han -
dlu w da nej miej sco wo ści po wia to wa wła dza
sa mo rzą do wa, po wy słu cha niu za in te re so wa -
nych stron. Ta re gu la cja do wo dzi bar dzo dro -
bia zgo we go i szcze gó ło we go okre śla nia po -
win nych za cho wań przez pod mio ty zo bo wią -
za ne. In ge ren cja usta wo daw cy nie do ty czy -
ła więc tyl ko cza su pra cy, ale rów nież cza su
sprze da ży i go dzin otwar cia pla có wek. 

Po za wia do mie niu in spek cji

Usta wa o cza sie pra cy w prze my śle i han -
dlu prze wi dy wa ła rów nież mo żli wość przed -
łu ża nia cza su pra cy z ró żnych przy czyn.
W przy pad ku han dlu prze wi dy wa no przy pa -
dek in wen ta ry za cji rocz nej. Wów czas pra ca
w go dzi nach nad licz bo wych nie mo gła prze -
kra czać 120 go dzin rocz nie i 4 go dzin na do -
bę. Po wy ższe upraw nie nie wa run ko wa ne by -
ło uprzed nim za wia do mie niem urzę du in -
spek cji pra cy. Po rów nu jąc dzi siej sze mo żli -
wo ści pra co daw cy w za kre sie or ga ni za cji pra -
cy w go dzi nach nad licz bo wych, wi dać wy raź -
nie ró żni cę po le ga ją cą na tym, że zle ce nie
pra cy w go dzi nach nad licz bo wych nie wy ma -
ga za wia do mie nia Pań stwo wej In spek cji
Pra cy. A i przy czy ny zle ce nia pra cy w go dzi -
nach nad licz bo wych są dość sze ro ko po ję te,
zwłasz cza współ cze sna prze słan ka szcze gól -
nych po trzeb pra co daw cy. Usta wa dość pre -
cy zyj nie wska zy wa ła też sy tu acje ze zwa la ją -
ce na przed łu że nie cza su pra cy. O ile do pusz -
cza ła przed łu ża nie cza su pra cy, to wią za ło się

to z ko niecz no ścią za wia do mie nia np. wła ści -
we go urzę du in spek cji pra cy czy uzy ska nia
ze zwo le nia Mi ni ster stwa Opie ki Spo łecz nej. 

W nie dzie lę i świę ta

Za kaz pra cy w nie dzie lę i dni świą tecz ne
usta wą ozna czo ne wpro wa dzał ar ty kuł 10 usta -
wy. Do pusz cza ła ona jed nak rów nież pew ne
wy jąt ki od tej za sa dy, wy mie nia jąc pra cę ko -
niecz ną ze wzglę du na uży tecz ność spo łecz -
ną i co dzien ne po trze by lud no ści. W szcze gól -
no ści wska za no tu: wo do cią gi, oświe tle nie,
oczysz cza nie, ko mu ni ka cję, ap te ki, ho te le i ja -
dło daj nie, ką pie le rzecz ne i mor skie oraz ku -
ra cyj ne, opie kę cho rych, te atry i wi do wi ska
pu blicz ne. Wy ró żnio no ta kże mle czar nie
i kwia ciar nie, czy niąc za strze że nie, że pra ca
w nich nie mo że być wy ko ny wa na dłu żej niż
przez 3 go dzi ny, do go dzi ny 10.00. Rów nież
w za kła dach o ru chu cią głym do pusz czal na by -
ła pra ca w nie dzie lę i świę ta, o ile ze wzglę -
dów tech no lo gicz nych nie by ło mo żli we
wstrzy ma nie dzia łal no ści. Po nad to, ze zwa la -
no na pra cę w te dni w przy pad ku zda rzeń lo -
so wych, ko niecz no ści utrzy ma nia ru chu za kła -
du, któ ry nie mógł być wstrzy ma ny oraz w sy -
tu acji spo wo do wa nej „ko niecz no ścia mi na ro -
do we mi” na pod sta wie roz po rzą dze nia Ra dy
Mi ni strów. 

Je śli cho dzi o han del, do pusz cza no pra cę
w skle pach od go dzi ny 1-ej w po łu dnie do 6-
ej wie czo rem w ostat nią nie dzie lę przed Świę -
ta mi Bo że go Na ro dze nia i Wiel kiej No cy. Na -
dal jed nak wy ma ga ne by ło uprzed nie za wia -
do mie nie wła ści we go urzę du in spek cji pra -
cy. Kon se kwen cją pra cy w nie dzie lę po wy -
żej 3 go dzin by ła ko niecz ność otrzy ma nia
przez pra cow ni ka rów nej licz by go dzin wol -
nych w ty go dniu. Od 1934 r. wpro wa dzo no
po sta no wie nie, zgod nie z któ rym za pra cę

w nie dzie lę przy słu gi wał dzień wol ny w ty -
go dniu. Usta wa prze wi dy wa ła też obo wią zek
wpro wa dze nia prze rwy, naj póź niej po 6 go -
dzi nach pra cy, któ ra po win na być nie krót -
sza niż jed na go dzi na i nie by ła wli cza na
do cza su pra cy. Jak wi dać, ów cze sne usta wo -
daw stwo nie do pusz cza ło za sad ni czo mo żli -
wo ści han dlu w świę ta i w nie dzie lę.6

Czas sprze da ży 
i otwar cia

Usta wą z 14 lu te go 1922 r. wpro wa dzo no
zmia nę do usta wy z 18 grud nia 1919 r. o cza -
sie pra cy w prze my śle i han dlu.7 Zgod nie z tą
zmia ną, ozna czo no czas sprze da ży i otwar cia
skle pów w licz bie 10 go dzin dzien nie bez przy -
mu so wej prze rwy w po łu dnie. To no we ogra -
ni cze nie nie do ty czy ło ap tek i ja dło daj ni. 

War to zwró cić uwa gę, że pra wo daw ca, roz -
strzy ga jąc o cza sie pra cy pra cow ni ków na jem -
nych, in ge ro wał rów nież w czas sprze da ży
oraz otwar cia skle pów i in nych punk tów
sprze da ży. Szcze gó ło wo tę kwe stię re gu lo wa -
ło Roz po rzą dze nie Pre zy den ta Rze czy po spo -
li tej z 22 mar ca 1928 r. o go dzi nach han dlu
i go dzi nach otwar cia za kła dów han dlo wych
i nie któ rych prze my sło wych.8 Po wy ższy akt
praw ny, obo wią zu ją cy aż do 14 kwiet nia 1967
r. wpro wa dzał za sa dę, zgod nie z któ rą czas
sprze da ży i otwar cia skle pów oraz wszel kich
miejsc za wo do wej sprze da ży nie mógł w dni
po wsze dnie prze kra czać 10 go dzin na do bę.
Od mien ne ure gu lo wa nia do ty czą ce go dzin
funk cjo no wa nia obej mo wa ły:

1) jat ki z mię sem, wę dli niar nie i skle py
spo żyw cze, z wy jąt kiem skle pów zaj mu ją cych
się wy łącz ną lub w prze wa ża ją cym stop niu
sprze da żą na po jów al ko ho lo wych, któ re mo -
gły być otwar te w dni po wsze dnie do 12 go -
dzin na do bę;

2) bud ki i kio ski, w któ rych sprze da wa -
no do spo ży cia na miej scu wo dę so do wą, wo -
dy mi ne ral ne i na po je chło dzą ce oraz sło -
dy cze i owo ce, na to miast nie sprze da wa no
in nych to wa rów; sprze daż mo gła się od by -
wać we wszyst kie dni ty go dnia w cza sie od 1
kwiet nia do 30 wrze śnia w go dzi nach od 9-
ej do 21-ej; 

3) sprze daż ulicz ną ga zet i cza so pism oraz
wy ro bów ty to nio wych, któ ra mo gła być pro -
wa dzo na w dni po wsze dnie od 7-tej do 23-ej,
a sprze daż ulicz na wszel kich in nych to wa rów
tyl ko w go dzi nach otwar cia skle pów; (roz po -
rzą dze nie wpro wa dza ło rów nież de fi ni cję
sprze da ży ulicz nej – by ła to sprze daż do ko -
ny wa na na uli cach i pla cach z ru cho mych
miejsc sprze da ży ta kich jak: ko sze, sto li ki,
skrzyn ki);

4) ja dło daj nie (re stau ra cje, cu kier nie, ka -
wiar nie, mle czar nie, pasz te ciar nie, pi wiar nie,
wi niar nie, gar kuch nie, ba ry, kuch nie pu blicz -
ne, szyn ki, trak tier nie, go spo dy, ru cho me
kuch nie ulicz ne), gdzie czas otwar cia we
wszyst kie dni ty go dnia był okre śla ny przez wła -
dze po wia to we ad mi ni stra cji ogól nej, a w m.
St. War sza wie – przez ko mi sa rza rzą du,
w po ro zu mie niu z in spek to rem pra cy wła ści -
we go okrę gu i po wy słu cha niu opi nii rad gmin -
nych, miej skich, wła ści wych izb prze my sło wo -
-han dlo wych i rze mieśl ni czych, oraz przed sta -
wi cie li za in te re so wa nych stron.

Prze wi dy wa no, że do cza su otwar cia wy -
mie nio nych pod mio tów wli cza ne by ły prze -
rwy, kie dy pla ców ka by ła za mknię ta. 

Do 19-ej, ale z wy jąt ka mi

Cie ka wym roz wią za niem praw nym oka za -
ło się wpro wa dze nie ści słych go dzin za my -
ka nia pla có wek. Za sa dą by ło, że skle py
i miej sca za wo do wej sprze da ży mo gły funk -

W związ ku z obec ną dys ku sją do ty czą cą zmian prze pi sów o cza sie pra cy, war to przyj rzeć się
re gu la cjom praw nym, któ re obo wią zy wa ły wcze śniej. In te re su ją cym mo że być re tro spek tyw -
ne spoj rze nie na okres po wsta wa nia pań stwa pol skie go. Za po zna nie się z ów cze sny mi unor -
mo wa nia mi mo że bo wiem uła twić przy go to wa nie ko lej nych no we li za cji w ta ki spo sób, aby ich
in ter pre ta cja nie na strę cza ła zbyt wie lu trud no ści, a sto so wa nie na wet przez ma łych przed -
się bior ców, mo gło być pra wi dło we.

Łu kasz Pa roń An drzej Szcze pa niak

Pra wo pra cy kie dyś i dziś

Czas pra cy 
w II Rzecz po spo li tej
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cjo no wać do go dzi ny 19-ej. Od po wy ższej re -
gu ły wpro wa dzo no wy jąt ki, o któ rych mo wa
w punk tach 2, 3 i 4. W so bo ty i dni przed świą -
tecz ne skle py i miej sca za wo do wej sprze da -
ży, ta kie jak: jat ki z mię sem, wę dli niar nie
i skle py spo żyw cze, z wy jąt kiem skle pów zaj -
mu ją cych się tyl ko lub w prze wa ża ją cym stop -
niu sprze da żą na po jów al ko ho lo wych, mo gły
być otwar te do go dzi ny 20-ej. Od po wy ższej
re gu la cji do pusz czal ne by ło od stęp stwo
na te re nie gmin wiej skich, gdzie wła dze po -
wia to we ad mi ni stra cji ogól nej mo gły, w okre -
sie od 1 kwiet nia do 30 wrze śnia przed łu żyć
czas otwar cia do go dzi ny 21-ej. Od mien nie
go dzi ny otwar cia prze wi dzia no w Wi gi lię Bo -
że go Na ro dze nia i Wiel ką So bo tę. Wte dy skle -
py i miej sca za wo do wej sprze da ży mo gły być
otwar te do go dzi ny 18-ej. Prze wi dzia no rów -
nież od ręb ną re gu la cję dla miejsc za wo do wej
sprze da ży znaj du ją cych się w ob rę bie dwor -
ców ko le jo wych. 

Skle py z in ną dzia łal no ścią

In te re su ją ce roz wią za nie praw ne by ło
prze wi dzia ne w czę ści roz po rzą dze nia o na -
zwie „Po sta no wie nia spe cjal ne”. Do ty czy ło
ono sy tu acji, gdy w da nej pla ców ce pro wa dzo -
no, oprócz dzia łal no ści han dlo wej, in ną dzia -
łal ność, np. usłu go wą. Ar ty kuł 12 prze wi dy -
wał, że „sprze da ży to wa rów w skle pach po -
łą czo nych z ja dło daj nia mi, za kła da mi fry zjer -
ski mi, ka lo tech nicz ny mi lub z przed się bior -
stwa mi nie pod le ga ją cy mi ni niej sze mu roz -
po rzą dze niu wol no do ko ny wać tyl ko w go dzi -
nach okre ślo nych dla sa mo dziel nych skle pów
tej sa mej ga łę zi han dlu. W in nych go dzi nach
miej sce sprze da ży to wa rów mu si być w tych
skle pach i za kła dach za mknię te i to wa ry dla
ku pu ją cych unie do stęp nio ne. W go dzi nach,

kie dy skle py są za mknię te, w ja dło daj niach
do zwo lo ne jest wy da wa nie to wa rów tyl ko
do spo ży cia na miej scu”. 

Ko lej ne od stęp stwo od ogól nych za sad
otwar cia i pro wa dze nia han dlu, prze wi dy wał
ar ty kuł 14 Roz po rzą dze nia Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej z 22 mar ca 1928 r. o go dzi nach
han dlu i go dzi nach otwar cia za kła dów han -
dlo wych i nie któ rych prze my sło wych, sta no -
wiąc: „w cza sie trwa nia wy staw lub tar gów
ogól no kra jo wych i mię dzy na ro do wych, wo je -
wo da w po ro zu mie niu z in spek to rem pra cy
wła ści we go okrę gu, mo że ze zwa lać na otwie -
ra nie i za my ka nie skle pów, miejsc za wo do -
wej sprze da ży i za kła dów, znaj du ją cych się
na te re nie ta kich wy staw lub tar gów, w in -
nych go dzi nach niż okre ślo ne w roz po rzą dze -
niu ni niej szem lub w roz po rzą dze niach wy -
da nych na je go pod sta wie. Ze zwo le nia ta kie
mo gą być wy da wa ne je śli zmia na go dzin uza -

sad nio na jest ro dza jem i po trze ba mi wy sta -
wy lub tar gu, przy czem jed nak skle py, miej -
sca za wo do wej sprze da ży i za kła dy nie mo -
gą być otwar te dłu żej niż do go dzi ny 21-ej,
o ile roz po rzą dze nie ni niej sze nie prze wi du -
je wy jąt ków (…) a czas ich otwar cia nie mo -
że prze kra czać norm w roz po rzą dze niu
usta no wio nym”. 

W po rze noc nej

War to rów nież zwró cić uwa gę na dość re -
stryk cyj ną re gu la cję do ty czą cą pra cy w po -
rze noc nej. Usta wo daw ca w spo sób jed no -
znacz ny okre ślił go dzi ny trwa nia po ry noc -
nej, tj. od go dzi ny 21 do 5, a w za kła dach pra -
cu ją cych na dwie zmia ny – od 22 do 4. W tych
go dzi nach wzbro nio na by ła pra ca. Przy pad -
kiem, gdy w han dlu do pusz cza no po rę noc -
ną, by ła do rocz na in wen ta ry za cja. Do dat ko -
wą prze słan ką do pusz cza ją cą jed nak pra cę
w tej po rze i w tej sy tu acji był obo wią zek
uprzed nie go za wia do mie nia urzę du in spek -
cji pra cy. Do pusz czal ność pra cy w po rze noc -
nej do ty czy ła rów nież sy tu acji, gdy wy ko ny -
wa no ro bo ty ko niecz ne ze wzglę du na ich uży -
tecz ność spo łecz ną i co dzien ne po trze by lud -
no ści, w szcze gól no ści w ap te kach al bo
w ho te lach i ja dło daj niach.

Łu kasz Pa roń
An drzej Szcze pa niak

OIP Wro cław

1 In for ma tor ku piec ki, Po znań 1926 r
2 Dz. P. P. nr 17, poz. 42
3 Dz. U. R. P. z 1920 r., nr 2, poz. 7
4 Uchy le nie na stą pi ło 01.01.1975 r. usta -

wą z dnia 26 czerw ca 1974 r. – Prze pi sy wpro -
wa dza ją ce Ko deks Pra cy (Dz. U. nr 24,
poz. 142)

5 Dz. U. R. P. z 1933 r., nr 27, poz. 227
6 In for ma tor ku piec ki, Po znań 1926 r.,

s. 101
7 Dz. U. R. P. z 1922 r., nr 14, poz. 127
8 Dz. U. R. P. z 1928 r., nr 38, poz. 364

O pro ble mach 
w ko mu ni ka cji in ter per so nal nej

Lu dzie z ety kie tą
Przy kle ja nie ety kiet, za rów no tych po zy tyw -
nych jak i ne ga tyw nych spra wia, że je ste śmy
głu si na to, co in ni pró bu ją nam za ko mu ni ko -
wać. Ety kie ta jest pew ne go ro dza ju wor kiem
do któ re go wkła da my wie lu, po dob nych
do sie bie pod pew nym wzglę dem, lu dzi.

Po słu gu jąc się ste reo ty pa mi, ma my go to wy po gląd na te mat in -
nej oso by i na ogół nie sta ra my się o niej do wie dzieć niczego wię -
cej. Je że li je ste śmy moc no przy wią za ni do ja kie goś ste reo ty pu, to
na wet wte dy, gdy da na oso ba za cho wa się ina czej czę sto po zo sta je -
my głu si na wszyst ko, co nie jest z nim zgod ne. Dla cze go tak się dzie -
je? Oso ba, któ ra ety kie tu je, za czy na my śleć i czuć zgod nie z tym, co
wła śnie po wie dzia ła roz mów cy, co raz bar dziej utwier dza jąc się w słusz -
no ści swo je go za cho wa nia.

War to zwró cić uwa gę na to, że sło wa ma ją moc spraw czą nie tyl -
ko dla nadaw cy, ale rów nież dla oso by, któ rej przy pi sa no ja kąś ce -
chę. Ety kie ta zmie nia ob raz wła snej oso by, a ta kże re la cje in nych
lu dzi wo bec niej. Jest to ba rie ra ko mu ni ka cyj na, któ ra na le ży
do ka te go rii zwią za nych z kry ty ko wa niem i sta wia niem szyb kich dia -
gnoz. Kon se kwen cją dia gno zo wa nia za cho wa nia na sze go roz mów cy,
np.: po przez ana li zę ukry tych mo ty wów, kom plek sów oso by z któ -
rą roz ma wia my, mo że być przy ję cie po sta wy ule głej, de fen syw nej lub
agre syw nej. Wszyst kie one bo wiem pro wa dzą do du że go uprasz cza -
nia spo strze ga nej przez nas rze czy wi sto ści. Pod wpły wem ta kich ba -
rier w po ro zu mie wa niu, oso ba czę sto czu je się upo ko rzo na, ob ra żo -
na, nie zro zu mia na.

Ko lej ne ba rie ry ko mu ni ka cyj ne two rzą ka te go rię da wa nia roz wią -
zań. Za li cza my do nich: 

— roz ka zy wa nie (ni gdzie nie pój dziesz, bo ja tak mó wię), 
— mo ra li zo wa nie (za zwy czaj są to zda nia za czy na ją ce się od „po -

win no się”, „nie po win no się”, „po wi nie neś”), sta wia nie zbyt wie lu
lub nie wła ści wych py tań (tj. py tań su ge ru ją cych: zgo dzi się pan ze
mną, że… oraz tych, któ re za czy na ją się od sło wa „dla cze go”, któ -
re nie jed no krot nie wy wo łu ją roz dra żnie nie oraz po czu cie wi ny), 

— do ra dza nie (co mo że ob ra zić in te li gen cję roz mów cy, bo do ra -
dza ją cy nie zna wszyst kich stron pro ble mu, więc z je go per spek ty -
wy wy glą da on pro sto i dla te go ła two mu pod su wać go to we roz wią -
za nia, a tym cza sem roz mów ca ma wra że nie, że po trak to wa no go jak
ma ło spraw ną in te lek tu al nie oso bę, któ ra nie po tra fi roz wią zy wać
dzie cin nie pro stej spra wy).

Na stęp ną ka te go rią ba rier w po ro zu mie wa niu jest uni ka nie udzia -
łu w tro skach dru gie go czło wie ka. Dzie je się tak za zwy czaj, gdy nie
po tra fi my al bo nie chce my zaj mo wać się lę ka mi, tro ska mi oso by
z któ rą roz ma wia my. Czę stym sche ma tem ta kich za cho wań jest np.
wi zy ta ro dzi ny cho re go w szpi ta lu, któ ry - po wiedz my - ma przejść
ope ra cję. W ta kiej sy tu acji uni ka my roz mów o cho ro bie al bo od -
wra ca my uwa gę, zmie nia jąc te mat: …ale wiesz, co mnie się przy -
da rzy ło…, prze su wa jąc cen trum uwa gi na sa mych sie bie. Po ta kiej
wi zy cie na sza bli ska oso ba, któ ra ocze ki wa ła wspar cia, po zo sta je
w jesz cze więk szym lę ku zwią za nym z ope ra cją, niż przed spo tka -
niem z ro dzi ną.

In ną ba rie rą w ko mu ni ko wa niu się jest lo gicz ne ar gu men to wa -
nie. W pierw szym mo men cie mo że bu dzić zdzi wie nie. Lo gi ka bo -
wiem speł nia wie le wa żnych funk cji i w sy tu acjach ne go cja cyj nych
jest atu tem w roz mo wie. Gdy jed nak ktoś po zo sta je pod wpły wem
sil ne go stre su lub gdy mię dzy ludź mi po ja wia się kon flikt, pro po -
no wa nie lo gicz nych roz wią zań, sku pia nie się na fak tach mo że przy -
pra wić o wście kłość.

Ostat nia, naj czę ściej spo ty ka na ba rie ra to uspo ka ja nie, któ re jest
wy god nym spo so bem unik nię cia wło że nia wy sił ku w po moc dru giej
oso bie. Choć stwier dze nie ty pu wszyst ko „bę dzie do brze” wy da je
się for mą po cie sze nia, to fak tycz nie pro wa dzić mo że jed nak do cze -
goś prze ciw ne go.

Więk szość osób, od cza su do cza su, sto su je ba rie ry ko mu ni ka cyj -
ne. Nie ma w tym nic złe go, do pó ki ich sto so wa nie nie sta je się na -
wy kiem. Aby te go unik nąć, war to na uczyć się słu chać za kła da jąc, że
nie wie my, co dru ga oso ba chce nam po wie dzieć. Ina czej nie bę dzie -
my jej słu chać, bo po co, sko ro z gó ry wie my kim jest i cze go chce.
Nie jed no krot nie, aby po twier dzić swo je wstęp ne za ło że nia, igno ru -
je my sło wa roz mów cy. 

Za tem, pod sta wą pra wi dło wej ko mu ni ka cji jest po zba wio na
wstęp nych za ło żeń i uprze dzeń otwar tość na to, co po wie dru gi czło -
wiek.

Jo an na Bar to szek
psy cho log, GIP

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

Bar dzo pro szę o roz wa że nie mo żli wo ści za pre nu me ro wa -
nia przez Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej Gli wi ce Sp.
z o.o. mie sięcz ni ka „IN SPEK TOR PRA CY”. Cza so pi smo jest
bar dzo in te re su ją ce, za wie ra bo wiem ar ty ku ły do prak tycz -
ne go wy ko rzy sta nia w dzia łal no ści słu żb bhp.

Z po wa ża niem
An na Ja wor ska

Zwra ca li śmy się z proś bą o in for ma cję do ty czą cą kosz -
tów pre nu me ra ty mie sięcz ni ka pt. „In spek tor Pra cy”. Chcie -
li by śmy, aby „In spek tor Pra cy” od 2010 ro ku znaj do wał się
w zbio rach na szej Bi blio te ki Tech nicz nej. Wpraw dzie otrzy -
ma li śmy od Pań stwa eg zem plarz oka zo wy mie sięcz ni ka, lecz
nie zna leź li śmy in for ma cji o kosz tach pre nu me ra ty oraz ad -
re su pod któ ry mo gli by śmy zło żyć za mó wie nie.

Mał go rza ta Resz czyń ska 
Za kła dy Che micz ne ZA CHEM S.A.

Bi blio te ka Tech nicz na

Z redakcyjnej poczty

Od redakcji
Uprzej mie in for mu je my, że nie ma mo żli wo ści za pre nu me ro wa nia „In spek to ra Pra cy” ze wzglę du na je -
go ogra ni czo ny na kład. Bio rąc pod uwa gę licz ne sy gna ły świad czą ce o du żym za in te re so wa niu na -
szym mie sięcz ni kiem, a jed no cze śnie brak mo żli wo ści zwięk sze nia je go na kła du, udo stęp nia my wer sję
elek tro nicz ną „In spek to ra Pra cy” na pierw szej stro nie serwisu Internetowego PIP. 

Nasz ad res: www.pip.gov.pl



In spek to rzy uczest ni czy li w licz nych im -
pre zach ple ne ro wych ad re so wa nych do rol -
ni ków. W spe cjal nie uru cha mia nych punk -
tach pro mo cyj nych ofe ro wa li licz ne pu bli -
ka cje z za kre su bez piecz nej pra cy w rol -

nic twie oraz udzie la li po rad do ty czą cych
bez piecz nej pra cy. Pra cow ni cy okrę gu
prze pro wa dzi li po nad 400 wi zy ta cji prze -
bie gu prac po lo wych, głów nie żniw nych,
a ta kże or ga ni zo wa li lub uczest ni czy li
w wie lu szko le niach i po ga dan kach oraz
kon kur sach zwią za nych z bez piecz ną pra -
cą w rol nic twie.

Sztan da ro wym kon kur sem w okrę gu
jest olim pia da wie dzy o bez pie czeń stwie
pra cy w rol nic twie in dy wi du al nym. Jej
współ or ga ni za to rem jest Lu bu ska Ko mi -
sja ds. Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy
w Rol nic twie In dy wi du al nym, w skład któ -
rej wcho dzą: Od dział Re gio nal ny Ka sy Rol -
ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go
w Zie lo nej Gó rze, Lu bu ski Ośro dek Do -
radz twa Rol ni cze go w Kal sku, Lu bu ska
Izba Rol ni cza, Ko men da Wo je wódz ka

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Go rzo wie
Wiel ko pol skim, Urząd Wo je wódz ki i Mar -
szał kow ski, Od dział Te re no wy Agen cji
Nie ru cho mo ści Rol nej w Go rzo wie Wiel -
ko pol skim oraz Agen cja Re struk tu ry za -

cji i Mo der ni za cji Rol nic twa w Zie lo nej
Gó rze.

Po roz grzew ce… start

Punk tu al nie o godz. 10.00 czwar te go
grud nia ub.r., w sie dzi bie Lu bu skie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go w Kal sku
roz po czę ła się V edy cja olim pia dy. Gra tu -
lu jąc uczest ni kom chę ci i od wa gi spraw dze -
nia swo jej wie dzy, Elżbie ta Ły ko dy rek tor
LODR w Kal sku za po zna ła uczest ni ków
z za sa da mi ry wa li za cji. Na stęp nie, prze -
wod ni czą cy ko mi sji, młod szy in spek tor pra -
cy Ja nusz Paw lak, przed sta wił re gu la min
kon kur su oraz za sa dy i kry te ria oce ny prac.

Kwa li fi ka cje

W pierw szym eta pie wszy scy uczest ni -
cy kon kur su (43 rol ni ków re pre zen tu ją -
cych 10 po wia tów wo je wódz twa lu bu skie go)
otrzy ma li test pod sta wo wy skła da ją cy się
z 30 py tań. Za kres te ma tycz ny był bar dzo
zró żni co wa ny, po cząw szy od za sad udzie la -
nia po mo cy przed me dycz nej, bez piecz nej
ob słu gi cią gni ków, ma szyn rol ni czych, a ta -
kże zwie rząt go spo dar skich, a koń cząc
na za sa dach bez piecz nej pra cy w cza sie wy -
ko ny wa nia che micz nych za bie gów ochro ny
ro ślin oraz prac spa wal ni czych. 

Zwy cię sko z te go eta pu olim pia dy wy -
szło 21 rol ni ków. Udzie li li naj wię cej po -
praw nych od po wie dzi i zo sta li za kwa li fi ko -
wa ni do ko lej ne go eta pu olim pia dy. 

Fi nisz

Wy ło nie nie zwy cięz ców na stą pi ło
po trze cim jej eta pie, w trak cie któ re go
ośmiu rol ni ków od po wia da ło na py ta nia

293/2010 IP28 IP 3/2010

pro ble mo we. Przed sta wio no im zdję cia ob -
ra zu ją ce nie pra wi dło wo ści stwier dzo ne
pod czas prac w go spo dar stwie i wy ko ny -
wa nych za bie gów upra wo wych oraz pro szo -
no o wska za nie nie pra wi dło wo ści, za gro -
żeń, a ta kże spo so bów ich eli mi na cji.

Me ta

W pod su mo wa niu koń czą cym V Olim pia -
dę Wie dzy o Bez pie czeń stwie Pra cy w Rol -
nic twie In dy wi du al nym uczest ni czy li przed -
sta wi cie le in sty tu cji rol ni czych or ga ni zu -
ją cych olim pia dę. Na stą pi ło uro czy ste
ogło sze nie jej zwy cięz ców. Woj ciech Wo -
łosz czuk miesz ka ją cy w Jan cze wie gm.
San tok za jął I miej sce. W na gro dę, z rąk
okrę go we go in spek to ra pra cy Fran cisz -

ka Grześ ko wia ka, otrzy mał lap top, zaś
spe cjal ny pu char wrę czył zwy cięz cy Sta -
ni sław Tom czy szyn, czło nek za rzą du wo -
je wódz twa. Lau re atem II na gro dy zo stał
Cze sław Tow pik za miesz ka ły w My cie li -
nie gm. Nie go sła wi ce, a III miej sce za ję -
ła Do ro ta Pru gar -Wa sie lew ska miesz -
ka ją ca w Póź nej gm. Gu bin. 

Wszy scy uczest ni cy olim pia dy otrzy ma -
li oko licz no ścio we dy plo my po twier dza ją -
ce udział w zma ga niach.

Post scrip tum

Ze sta ty styk wy pad ków i cho rób za wo -
do wych, któ ry mi dys po nu je Od dział Ka -
sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne -
go w Zie lo nej Gó rze wy ni ka, że zmniej -

szy ła się licz ba wy pad ków przy pra cy rol -
ni czej w wo je wódz twie lu bu skim. Być mo -
że, ta kże dzię ki dzia łal no ści pre wen cyj -
nej in spek cji pra cy, w któ rą wpi su je się
olim pia da dla rol ni ków. Tak du że za in te -
re so wa nie tą for mą, iście spor to wej, ry -
wa li za cji po zwa la opty mi stycz nie pa trzeć
w przy szłość… A więc, do zo ba cze nia
za rok, na VI Olim pia dzie Wie dzy o Bez -
pie czeń stwie Pra cy w Rol nic twie In dy wi -
du al nym.

Prze bieg olim pia dy był sze ro ko ko -
men to wa ny w fa cho wej pra sie rol ni czej
(Rol ni czy Puls, Lu bu skie Ak tu al no ści Rol -
ni cze) oraz pro gra mie TVP 3 Go rzów Wiel -
ko pol ski pt. „Biz nes na ro li”.

Ja nusz Paw lak 
OIP Zie lo na Gó ra

W rol nic twie in dy wi du al nym 

O bez piecz nej pra cy na… spor to wo
Aby sku tecz nie pro pa go wać za sa dy bez piecz nej pra cy wśród
rol ni ków in dy wi du al nych wo je wódz twa lu bu skie go pra cow ni -
cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Zie lo nej Gó rze w mi nio -
nym ro ku zor ga ni zo wa li i prze pro wa dzi li wie le ró żno rod nych
dzia łań pre wen cyj no -pro mo cyj nych. Zwień cze niem by ła pią -
ta już olim pia da wie dzy o bez pie czeń stwie pra cy w rol nic twie
in dy wi du al nym.

Bry tyj ska in spek cja pra cy (HSE) zor ga ni zo -
wa ła w lu tym br., w Ton brid ge (Kent) Dzień
świa do mo ści za gad nień bhp dla rol ni ków
z po łu dnio wo -wschod niej An glii. Spo tka nie
zgro ma dzi ło 300 rol ni ków. 

Pro wa dzo ne w ca łym kra ju dni świa do mo ści za gad nień bhp po -
le ga ją na po ka zy wa niu za gro żeń i prze ka zy wa niu rol ni kom po rad
oraz in for ma cji na te mat bez pie czeń stwa pod czas trans por tu, prac
na wy so ko ści, dźwi ga nia ręcz ne go i in. Rol ni cy mo gą za da wać py -

ta nia i dzie lić się in for ma cja mi do ty czą cy mi sto so wa nia przez sie -
bie do brych prak tyk. W efek cie więk szość uczest ni ków spo tkań
wpro wa dza co naj mniej jed ną zmia nę, aby po pra wić stan bhp
w swo im go spo dar stwie. Ini cja ty wa zwią za na z pod no sze niem świa -
do mo ści bhp w rol nic twie jest ostat nią fa zą re ali zo wa nej od ubie -
głe go ro ku kam pa nii skie ro wa nej do rol ni ków, a za ty tu ło wa nej
„Złóż obiet ni cę – wróć do do mu bez piecz nie”.

W swo im co rocz nym ra por cie „Wy pad ki śmier tel ne w rol nic -
twie, le śnic twie i ogrod nic twie w 2008/09” bry tyj ska in spek cja
pra cy po da ła, że od 1 kwiet nia 2008 do 30 mar ca 2009 pod czas
prac w rol nic twie i sek to rach po krew nych zgi nę ło 30 osób.

Wielka Brytania

Dni świadomości zagadnień bhp dla rolników
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

28.01.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo -
dar ki z dnia 28 grud nia 2009 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy bu do wie
i eks plo ata cji sie ci ga zo wych oraz uru cha mia -
niu in sta la cji ga zo wych ga zu ziem ne go //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 2, poz. 6.

21.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu -
ka cji Na ro do wej z dnia 18 grud nia 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wy -
so ko ści mi ni mal nych sta wek wy na gro dze nia
za sad ni cze go na uczy cie li, ogól nych wa run ków
przy zna wa nia do dat ków do wy na gro dze nia za -
sad ni cze go oraz wy na gra dza nia za pra cę
w dniu wol nym od pra cy // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 222, poz. 1755.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 22 grud nia 2009
r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie ró -
żni co wa nia sto py pro cen to wej skład ki
na ubez pie cze nie spo łecz ne z ty tu łu wy pad -
ków przy pra cy i cho rób za wo do wych w za -
le żno ści od za gro żeń za wo do wych i ich
skut ków // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 223,
poz. 1783.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 20 stycz nia 2010
r. uchy la ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa -
run ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa -
nia in nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla
pra cow ni ków za trud nio nych w pań stwo wych
jed nost kach sfe ry bu dże to wej dzia ła ją cych
w za kre sie śro do wi ska // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 16, poz. 84.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 20 stycz nia 2010
r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa -
run ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa -
nia in nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla
pra cow ni ków za trud nio nych w nie któ rych jed -
nost kach pań stwo wej sfe ry bu dże to wej //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 16, poz. 85.

00.00.02 00.00.18 Roz po rzą dze nie Mi ni -
stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 20
stycz nia 2010 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie mie sięcz ne go do fi nan so wa nia
do wy na gro dzeń pra cow ni ków nie peł no -

spraw nych // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 16,
poz. 86.

20.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi z dnia 18 grud nia 2009 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa -
run ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa -
nia in nych świad czeń zwią za nych z pra cą pra -
cow ni kom jed no stek do radz twa rol ni cze go
// Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 223, poz. 1785.

17.00.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro -
wia z dnia 28 grud nia 2009 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie wy ma gań, ja kim po -
win no od po wia dać me dycz ne la bo ra to rium
dia gno stycz ne // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 223, poz. 1794.

00.00.00 Usta wa z dnia 8 stycz nia 2010
r. o zmia nie usta wy o ochro nie rosz czeń pra -
cow ni czych w ra zie nie wy pła cal no ści pra co -
daw cy // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 18,
poz. 100.

NOR MY

15.00.27 PN -EN 474-2+A1: 2009 Ma szy -
ny do ro bót ziem nych. Bez pie czeń stwo.
Część 2: Wy ma ga nia do ty czą ce spy cha rek cią -
gni ko wych. – Za stę pu je PN -EN 474-
2+A1: 2009; [za twier dzo na przez Pre ze sa
PKN dnia 6 sierp nia 2009 r.].

Po da no istot ne za gro że nia i nie bez piecz -
ne przy pad ki do ty czą ce ko ło wych i gą sie ni -
co wych spy cha rek cią gni ko wych. Okre ślo no
środ ki tech nicz ne eli mi nu ją ce lub ogra ni cza -
ją ce za gro że nia zwią za ne z prze ka zy wa -
niem do eks plo ata cji, użyt ko wa niem i ob słu -
gą spy cha rek cią gni ko wych.

15.00.27 PN -EN 474-3+A1: 2009 Ma szy -
ny do ro bót ziem nych. Bez pie czeń stwo.
Część 3: Wy ma ga nia do ty czą ce ła do wa rek.
– Za stę pu je PN -EN 474-3+A1: 2009; [za twier -
dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 6 sierp -
nia 2009 r.]. Po da no istot ne za gro że nia
i nie bez piecz ne przy pad ki do ty czą ce ła do wa -
rek. Okre ślo no środ ki tech nicz ne eli mi nu ją -
ce lub ogra ni cza ją ce za gro że nia zwią za ne
z prze ka zy wa niem do eks plo ata cji, użyt ko wa -
niem i ob słu gą ła do wa rek.

02.05.27 PN -EN 12012-1+A1: 2009 Ma -
szy ny do prze twór stwa two rzyw sztucz nych
i mie sza nek gu mo wych. Ma szy ny roz drab nia -
ją ce. Część 1: Wy ma ga nia bez pie czeń stwa do -
ty czą ce ma szyn roz drab nia ją cych no żo wych.
– Za stę pu je PN -EN 12012-1+A1: 2008; [za -

twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 25
mar ca 2009 r.].

W nor mie wy szcze gól nio no pod sta wo we
wy ma ga nia do ty czą ce bez pie czeń stwa sto so -
wa ne pod czas pro jek to wa nia i bu do wy ma -
szyn roz drab nia ją cych no żo wych uży wa nych
do roz drab nia nia do po sta ci gra nu la tu przed -
mio tów i ma te ria łów z two rzyw sztucz nych
oraz gu my. 

02.02.27 PN -EN 12581: 2008 Urzą dze nia
do po wle ka nia. Urzą dze nia do po wle ka nia za -
nu rze nio we go i elek tro fo re tycz ne go cie kły -
mi or ga nicz ny mi ma te ria ła mi po wło ko wy mi.
Wy ma ga nia bez pie czeń stwa. – Za stę pu je
PN -EN 12581: 2006; [za twier dzo na przez
Pre ze sa PKN dnia 22 paź dzier ni ka 2008 r.].

Opi sa no za sa dy pro jek to wa nia i kon struk -
cji urzą dzeń do po wle ka nia za nu rze nio we go
i elek tro osa dza nia cie kłych or ga nicz nych ma -
te ria łów po wło ko wych na wy ro bach prze my -
sło wych. Po da no wy kaz zna czą cych za gro żeń,
wy ma ga nia bez pie czeń stwa oraz in for ma cje
do ty czą ce użyt ko wa nia. Okre ślo no spo so by
spraw dza nia wy ma gań bez pie czeń stwa.

02.05.27 PN -EN 15067: 2009 Ma szy ny
do prze twór stwa two rzyw sztucz nych i mie -
sza nek gu mo wych. Ma szy ny do wy twa rza nia
wor ków i to reb z fo lii. Wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa. – Za stę pu je PN -EN 15067: 2008; [za -
twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 29
kwiet nia 2009 r.].

Okre ślo no wy ma ga nia bez pie czeń stwa
sto so wa ne pod czas pro jek to wa nia i bu do wy
ma szyn do pro duk cji wor ków i to reb z fo lii.

15.00.27 PN -EN ISO 3471: 2009 Ma szy -
ny do ro bót ziem nych. Kon struk cje chro nią -
ce przy prze wró ce niu się ma szy ny. Ba da nia
la bo ra to ryj ne i wy ma ga nia tech nicz ne. – Za -
stę pu je PN -EN ISO 3471: 2008; [za twier dzo -
na przez Pre ze sa PKN dnia 23 lip ca 2009 r.].

Okre ślo no wy ma ga nia tech nicz ne do ty czą -
ce me ta lo wych kon struk cji chro nią cych
przy prze wró ce niu się ma szy ny (ROPS)
oraz usta lo no jed no li te i po wta rzal ne spo so -
by oce ny zgod no ści z ty mi wy ma ga nia mi.
Nor ma do ty czy kon struk cji ROPS dla na stę -
pu ją cych ma szyn sa mo jezd nych (ste ro wa nych
przez sie dzą ce go ope ra to ra): spy cha rek, ła -
do wa rek, ko par ko -ła do wa rek, wy wro tek,
ukła da rek rur, czę ści cią gni ko wej ma szy ny
ze spo lo nej (np. zgnia tar ka cią gni ko wa), rów -
nia rek, ugnia ta rek, wal ców, ko pa rek ro wów.

Opra co wa ła: Da nu ta Szot
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Po nie waż mon taż rusz to wa nia trwał już
dru gi dzień, więc po win no być ono w dniu
zda rze nia sku tecz nie uzie mio ne. Jed nak
prze pi sy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
nie okre śla ją, czy rusz to wa nie ma być uzie -
mio ne już na eta pie mon ta żu. Wy móg ten
obo wią zu je w mo men cie od bio ru tech nicz -
ne go, po do ko na niu po mia ru re zy stan cji
uzio mu i przed do pusz cze niem rusz to wa -
nia do użyt ko wa nia.

Wa dli wa in sta la cja
Z oglę dzin in sta la cji elek trycz nej oświe -

tle nia ze wnętrz ne go wy ni ka, że by ła ona wa -
dli wa (po mi ja jąc nie spraw ność lam py).
Za in sta lo wa no bo wiem łącz nik oświe tle nia
ulicz ne go na prze wo dzie neu tral nym peł -
nią cym też ro lę prze wo du ochron ne go
(PEN), za miast na prze wo dzie czyn nym
(tzw. „fa zie”) in sta la cji dwu prze wo do wej za -
si la ją cej przed mio to wą lam pę oświe tle -
nia ulicz ne go. Do wo dzi te go fakt, że
przy wy łą czo nej tym łącz ni kiem lam pie (wy -
pa dek miał miej sce w dzień i lam pa nie by -
ła włą czo na) do szło do po ra że nia prą dem.
Ja ko sys tem ochro ny przed do ty kiem po -
śred nim (do dat ko wej ochro ny prze ciw po -
ra że nio wej) w obiek cie sto so wa ne by ło „ze -
ro wa nie”. Jest to do pusz czal ny ro dzaj
ochro ny w obiek tach sta rych, nie do pusz -
czal ny zaś w obiek tach no wych i prze bu do -
wa nych, co wią że się ze zmia ną prze pi sów
tech nicz no -bu dow la nych na prze strze ni
kil ku dzie się ciu lat. Przy ta kim sys te mie do -
dat ko wej ochro ny prze ciw po ra że nio wej
(ze ro wa niu) za bro nio ne jest in sta lo wa nie
łącz ni ka na prze wo dzie, któ ry jed no cze śnie
speł nia ro lę prze wo du neu tral ne go i ochron -
ne go (PEN).

Su ma su ma rum
Do po ja wie nia się na pię cia na obu do wie

lam py ko niecz ne by ło jed no cze sne za ist -
nie nie dwóch czyn ni ków: uszko dze nia
lam py i wa dli we go za mon to wa nia łącz ni -
ka oświe tle nia ze wnętrz ne go. Żad na z tych
nie pra wi dło wo ści od dziel nie nie po wo do -
wa ła za gro że nia. Po ra że nie prą dem mo gło
na stą pić tyl ko w przy pad ku wy stę po wa nia
obu nie pra wi dło wo ści łącz nie oraz bra ku
sku tecz ne go uzie mie nia rusz to wa nia.

In spek tor usta lił na stę pu ją ce przy czy -
ny zda rze nia:

■ nie spraw ność tech nicz ną lam py
oświe tle nia o mo cy 250W, po le ga ją cą

na po ja wia niu się na pię cia na me ta lo wej
obu do wie przy nor mal nej eks plo ata cji
i jed no cze snej nie pra wi dło wo ści bu do wy
ob wo du elek trycz ne go oświe tle nia ze -
wnętrz ne go bu dyn ku, po le ga ją cej na za in -
sta lo wa niu łącz ni ka jed no bie gu no we go
na prze wo dzie neu tral nym i ochron nym
(PEN) in sta la cji elek trycz nej, za miast
na prze wo dzie czyn nym (ro bo czym),
przy sto so wa nej prze ciw po ra że nio wej
ochro nie przed do ty kiem po śred nim -- ze -
ro wa niu; 

■ bra k sku tecz ne go uzie mie nia rusz to -
wa nia me ta lo we go, czę ścio wo zmon to -
wa ne go;

■ bra k bez po śred nie go nad zo ru nad wy -
ko ny wa ny mi pra ca mi mon ta żo wy mi rusz -
to wa nia przez oso bę upraw nio ną;

■ nieu ży wa nie przez po szko do wa ne go
środ ków ochro ny in dy wi du al nej przed
upad kiem z wy so ko ści;

■ bra k upraw nień po szko do wa ne go
w za kre sie mon ta żu rusz to wań me ta lo -
wych, bu dow la no-mon ta żo wych;

■ nie wie dza po szko do wa ne go o za gro -
że niu, spo wo do wa nym obec no ścią na pię -
cia na obu do wie lam py i me ta lo wych czę -
ściach rusz to wa nia. 

In spek tor pra cy wstrzy mał eks plo ata cję
rusz to wa nia, na ło żył na pra co daw cę man -
dat kar ny w mak sy mal nej wy so ko ści, do -
dat ko wo na ka zał do ko na nie prze glą du
oświe tle nio wej in sta la cji elek trycz nej eks -
plo ato wa nej w re mon to wa nym bu dyn ku.
W spra wie tra gicz ne go wy pad ku po stę po -
wa nie przy go to waw cze pro wa dzi też wła -
ści wa pro ku ra tu ra re jo no wa.

W związ ku z tym, że nie jest mo żli we
usta le nie, w ja kim cza sie i w ja kich oko -
licz no ściach do szło do uszko dze nia lam -

py oświe tle nio wej oraz nie pra wi dło we go
wy ko na nia in sta la cji oświe tle nia ze wnętrz -
ne go bu dyn ku, in spek tor nie po wo łał
na ru szo nych przy tym prze pi sów. Nie
mógł ich rów nież wska zać, je śli cho dzi
o nie sku tecz ne uzie mie nie rusz to wa nia
bę dą ce go w mon ta żu, ze wzglę du na fakt
bra ku pre cy zyj nych ure gu lo wań w tym za -
kre sie. 

War to na to miast zwró cić uwa gę, że przy -
by ły na miej sce zda rze nia in spek tor pra -
cy, w pierw szym rzę dzie, na ka zał odłą cze -
nie in sta la cji oświe tle nio wej bu dyn ku
od za si la nia. Rusz to wa nie aż do tej chwi -
li po zo sta wa ło pod na pię ciem! Na su wa to
re flek sję na te mat za cho wa nia się in -
spek to ra pra cy pod czas do ko ny wa nia
oglę dzin miej sca zda rze nia wy pad ko we go
(i rów nież pod czas prze glą dów sta no wisk
pra cy w za kła dach), do ty czą cą ko niecz no -
ści za cho wa nia szcze gól nej ostro żno ści
w cza sie wy ko ny wa nia tych czyn no ści.

Adam Woj ta sik
Wik tor Ko wal czyk

OIP Łódź
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Po ra żo ny, spadł z rusz to wa nia



Tra ge dia ro ze gra ła się na czwar tym po zio mie rusz to wa nia.
Jak wy ni ka ło z oglę dzin in spek to ra pra cy, dwa są sied nie, naj wy -
żej po ło żo ne po mo sty ro bo cze (na wy so ko ści 8 m od pod ło ża)
nie by ły wy po sa żo ne w ba lu stra dy ochron ne. Je dy nie w czę ści
środ ko wej za mon to wa no po je dyn czą ra mę rusz to wa nia o wy so -
ko ści 2 m. Na ścia nie bu dyn ku zaś, nie co po wy żej czwar te go po -
zio mu rusz to wa nia, za mo co wa na by ła lam pa ulicz na. Jej me ta -
lo wa obu do wa sty ka ła się z me ta lo wym po mo stem ro bo czym i ra -
mą rusz to wa nia.

Cha rak ter pro wa dzo nych prac re mon to wych (ma lo wa nie ele -
wa cji) nie wy ma gał uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę, co za tym
idzie, nie by ło obo wiąz ku usta no wie nia przez in we sto ra kie row -
ni ka bu do wy.

Nie ko rzyst ne prze słan ki
Wo bec zgod nych ze znań na ocz nych świad ków mo żna od two -

rzyć dość do kład ny prze bieg zda rze nia. Mę żczy zna mon to wał rusz -
to wa nie bez za bez pie cze nia, sto jąc na czwar tym po zio mie po mo -
stów ro bo czych. Gdy do tknął jed ną rę ką bla sza ne go po kry cia da -
chu (uzie mio ne go, peł nią ce go ro lę in sta la cji od gro mo wej), trzy -
ma jąc się dru gą za me ta lo wą ra mę rusz to wa nia, za czął się „trząść”,
a po chwi li stra cił rów no wa gę i bez wład nie spadł z po mo stu.

Z opi nii le ka rza wy ni ka ło, że przy czy ną śmier ci by ły ob ra że -
nia czasz ko wo -mó zgo we oraz wstrząs krwo tocz ny z po głę bia ją -
cą się nie wy dol no ścią od de cho wo -krą że nio wą w na stęp stwie do -
zna nych ob ra żeń wie lo na rzą do wych, któ re mo gły po wstać
w wy ni ku upad ku z wy so ko ści. Wpraw dzie na wet ba da nie hi sto -
pa to lo gicz ne nie po twier dzi ło zmian mo gą cych wska zy wać

na po ra że nie prą dem, to jed nak bie gły z za kre su me dy cy ny nie
wy klu czył ta kiej mo żli wo ści. Po twier dza ją to jed no znacz ne ze -
zna nia świad ków. Zda niem in spek to ra pra cy, po krzyw dzo ny już
w chwi li upad ku był nie przy tom ny, co po twier dza ją świad ko wie,
mó wią cy o bez wład nym i bez gło śnym upad ku po szko do wa ne go. 

O skut kach po ra że nia czło wie ka prą dem elek trycz nym de cy -
du ją głów nie: war tość prą du ra że nia, czas prze pły wu prą du przez

or ga nizm i dro ga prze pły wu prą du przez cia ło ludz kie. W tym
przy pad ku mia ły miej sce dwie skraj nie nie ko rzyst ne prze słan -
ki: dro ga prze pły wu prą du przez cia ło by ła naj nie bez piecz niej -
sza z mo żli wych (przez gór ną część tu ło wia, a więc i ser ce), na -
to miast prąd ra że nia, teo re tycz nie mógł w tym przy pad ku wy -
no sić 230 mA. Za naj mniej sze na tę że nie prą du po wo du ją ce utra -
tę mo żli wo ści sa mo dziel ne go od dy cha nia przyj mu je się 20mA,
a mo gą ce spo wo do wać śmierć – 30 mA. Czas od dzia ły wa nia prą -
du na po krzyw dzo ne go wy no sił od kil ku do 20 se kund.

Prze bi cie na ma sę
Pod czas eks pe ry men tu, prze pro wa dzo ne go przez in spek to -

ra pra cy ba da ją ce go oko licz no ści i przy czy ny wy pad ku oraz przed -
sta wi cie li za kła du po sia da ją cych upraw nie nia do eks plo ata cji urzą -
dzeń elek trycz nych po zde mon to wa niu lam py, bez sprzecz nie
stwier dzo no jej uszko dze nie. Otóż, pod czas pra wi dło we go za -
si la nia na pię cie po ja wia ło się na me ta lo wej obu do wie (ko lo kwial -
nie mó wiąc „prze bi cie na ma sę”). Skut ko wa ło to za gro że niem
po ra że niem prą dem elek trycz nym.

Lam pa by ła nie spraw na przed jej de mon ta żem. Pod czas pró -
by za łą cze nia na pię cia łącz ni kiem znaj du ją cym się w bu dyn ku,
za dzia ła ły – sto so wa ne w in sta la cji oświe tle nia elek trycz ne go
– za bez pie cze nia nad mia ro we. Za nim to na stą pi ło, przy uży ciu
neo no we go wskaź ni ka na pię cia stwier dzo no na pię cie po ja wia -
ją ce się na me ta lo wych ele men tach rusz to wa nia. Jest oczy wi -
ste, że ta nie pra wi dło wość ist nia ła w chwi li zda rze nia.

In ną rze czą jest, czy uszko dze nie lam py po wsta ło w związ -
ku z mon ta żem rusz to wa nia (np. wsku tek ude rze nia w obu do -
wę), czy też wcze śniej (np. wsku tek ko ro zji czę ści me ta lo wych).
Gdy by na wet uszko dze nie wy stą pi ło na dłu go przed roz po czę -
ciem ro bót, nie mu sia ło by się to ujaw nić ze wzglę du na brak do -
stę pu do urzą dze nia, któ re wi sia ło na wy so ko ści 8 m, a lam pa
stwa rza ła za gro że nie tyl ko w chwi li do tknię cia jej obu do wy.

Nie sku tecz ne uzie mie nie
Rusz to wa nie „uzie mio no” po przez okrę ce nie dru tem in sta la -

cji od gro mo wej bu dyn ku. Ta kie po łą cze nie nie za pew nia ło na le -
ży te go sty ku czę ści prze wo dzą cych prąd elek trycz ny. W związ ku
z tym po łą cze nie elek trycz ne me ta lo wych czę ści rusz to wa nia z uzie -
mio ną czę ścią in sta la cji od gro mo wej bu dyn ku by ło nie pew ne, tzn.
ist nia ło lub nie, w za le żno ści od czyn ni ków ze wnętrz nych, tj. ru -
chu rusz to wa nia, drgań pod ło ża, wia tru itp. Gdy by „uzie mie nie”
rusz to wa nia by ło sku tecz ne, do wy pad ku by nie do szło. W chwi -
li „prze bi cia” za dzia ła ły by za bez pie cze nia nad mia ro we in sta la cji
elek trycz nej w bu dyn ku, odłą cza jąc za si la nie tak, jak to mia ło miej -
sce pod czas prze pro wa dzo ne go eks pe ry men tu. 

Dokończenie na stronie 30.

Po ra żo ny, spadł z rusz to wa nia
Czę sto zda rza się w prak ty ce in spek tor skiej ba da nie oko licz no ści i przy czyn upad ku lu dzi
z rusz to wań. Do dość nie ty po we go wy pad ku do szło w Beł cha to wie. Zgi nął mon ta ży sta rusz -
to wa nia me ta lo we go, sys te mo we go, któ ry spadł z wy so ko ści po uprzed nim po ra że niu prą -
dem. Nie był wy po sa żo ny w in dy wi du al ny sprzęt ochro ny przed upad kiem. Nie miał ta kże
upraw nień mon ta ży sty rusz to wań me ta lo wych.


