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10 Po moc eks perc ka, a nie pra ca u pod staw
W Por tu ga lii in spek tor pra cy i pod miot kon tro lo wa ny
dzia ła ją „po tej sa mej stro nie ba ry ka dy”. Przy czy na
ta kie go sta nu rze czy le ży praw do po dob nie w in nym
spo so bie my śle nia Por tu gal czy ków o bez pie czeń -
stwie pra cy. Bar dziej niż pol scy pra co daw cy i pra cow -
ni cy, trak tu ją tę sfe rę ja ko in te gral ną część pro ce su,
a nie zbęd ny lub co naj mniej ucią żli wy ba last. Okładka:

fot. archiwum

31/2010 IP

Ra da po zy tyw nie oce ni ła w nim pla no wa -
ną kon cen tra cję dzia łań in spek cji w tych ob -
sza rach pra wa pra cy i za kła dach, gdzie naj -
czę ściej do cho dzi do ła ma nia prze pi sów. Jed -
no cze śnie, w związ ku ze stwier dzo nym
w ostat nich la tach wzro stem wskaź ni ka wy -
pad ko wo ści, za słusz ną uzna ła po trze bę
więk sze go ukie run ko wa nia dzia łań PIP
na pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy, zwłasz cza w od nie sie niu do wy stę pu -
ją cych za gro żeń za wo do wych i przy czyn wy -
pad ków przy pra cy.

Po zy tyw ną oce nę Ra dy Ochro ny Pra cy zy -
ska ło rów nież zwró ce nie w pro gra mie PIP
szcze gól nej uwa gi na za kła dy ma łe, w któ rych
wy stę pu ją bar dzo licz ne za gro że nia i du że na -
si le nie wy pad ków przy pra cy.

„Re ali za cję pla no wa nych licz nych za dań
PIP za mie rza osią gnąć po przez zwięk sze nie
licz by prze pro wa dzo nych w 2010 ro ku kon -
tro li oraz skró ce nie cza su ich trwa nia. Ocze -
ki wać na le ży, że za mie rzo ny wzrost licz by
kon tro li do 90 ty się cy w 2010 ro ku bę dzie
wią zać się ta kże z ich więk szą efek tyw no ścią”
– za pi sa no w sta no wi sku.

Ra da za le ci ła, aby in spek cja pra cy ukie run -
ko wa ła i wzbo ga ci ła za da nia pro gra mu dłu -
go fa lo we go o wnio ski wy ni ka ją ce z „Oce ny
sta nu bhp za 2008 r.”, opra co wa ne przez Mi -

ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej oraz
o wnio ski wy ni ka ją ce ze sta no wisk ROP.
Wska za ła, że wy bór za kła dów (np. pla có wek
han dlo wych), w któ rych bę dą prze pro wa dza -
ne kon tro le prze strze ga nia prze pi sów pra wa
pra cy, po wi nien uwzględ niać ana li zę skarg
za 2009 r. Kon tro le szko le nia pra cow ni ków
w za kre sie bhp po win ny do ty czyć przede
wszyst kim szko le nia wstęp ne go na sta no wi -
sku pra cy. Uza sad nia to du ża wy pad ko wość
wśród pra cow ni ków o bar dzo krót kim sta żu
pra cy, co wska zu je na ich nie do sta tecz ne
prze szko le nie.

Ra da za le ci ła rów nież ogra ni cze nie do nie -
zbęd ne go mi ni mum do ku men ta cji po kon trol -
nej, a ta kże roz wa że nie przez PIP za sad no -
ści kon tro li i mo ni to ro wa nia prze strze ga nia
prze pi sów tzw. usta wy an ty kry zy so wej.

W koń co wej czę ści do ku men tu człon ko wie
Ra dy Ochro ny Pra cy pod kre śli li, że nie -
zbęd nym wa run kiem osią gnię cia przez PIP
za mie rzo nych ce lów jest zwięk sze nie jej
bu dże tu.

Ra da Ochro ny Pra cy przy ję ła ta kże sta no -
wi sko w spra wie współ dzia ła nia Pań stwo wej
In spek cji Pra cy z ZUS i KRUS oraz or ga na -
mi nad zo ru nad wa run ka mi pra cy w za kre -
sie pre wen cji i pro mo cji za gad nień ochro ny
pra cy w śro do wi sku wiej skim. Zwra ca w nim

uwa gę na po trze bę wzmoc nie nia dzia łań w za -
kre sie pre wen cji i pro mo cji pro ble ma ty ki
ochro ny pra cy w śro do wi sku wiej skim. Go -
spo dar stwo rol ne – jak stwier dza się w sta -
no wi sku – jest bo wiem spe cy ficz nym, ale jed -
nak przed się bior stwem, a rol nik w nim pra -
cu ją cy – przed się bior cą pra cu ją cym na wła -
sny ra chu nek. 

Człon ko wie ROP po stu lu ją zmia nę ist nie -
ją ce go sta nu praw ne go ce lem stwo rze nia mo -
żli wo ści kon tro lo wa nia przez PIP in dy wi du al -
nych go spo darstw rol nych w za kre sie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy. Za le ca ją opra co wa -
nie przez mi ni stra rol nic twa i roz wo ju wsi pro -
gra mu dzia łań zmie rza ją cych do po pra wy
sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w rol -
nic twie. Pro gram ten po wi nien za wie rać kon -
kret ne roz wią za nia or ga ni za cyj ne i tech nicz -
ne do ty czą ce ta kże wa run ków pra cy rol ni ków
in dy wi du al nych. Po stu lu ją rów nież wpro wa dze -
nie bodź ców eko no micz nych mo ty wu ją cych
do prze strze ga nia za sad bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia w pra cy rol ni czej.

W po sie dze niu, któremu przewodniczyła
poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka,
uczest ni czy li: dr Ma rian Li wo, za stęp ca
głów ne go in spek to ra pra cy i dy rek to rzy de -
par ta men tów w Głów nym In spek to ra cie
Pra cy.(d)

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

Sta no wi sko w spra wie pro gra mu dzia ła nia PIP

„Pro gram dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy uj mu je kom plek so wo pro ble ma ty kę bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz pra wa pra cy, za rów no w za kre sie dzia łań kon tro l nych, jak i pre -
wen cyj nych” – stwier dzi li człon ko wie Ra dy Ochro ny Pra cy w sta no wi sku w spra wie oce ny
pro gra mu dzia łal no ści PIP na rok 2010 oraz pla nu dłu go fa lo we go na la ta 2010-2012. Przy ję li
je na po sie dze niu 4 grud nia br. w sie dzi bie Sej mu.



War sza wa Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc za ape -
lo wał 22 grud nia ub. r. za po śred nic twem pra sy, ra dia i te le wi zji do pra -
co daw ców i pra cow ni ków, aby za dba li o bez piecz ne i hi gie nicz ne wa -
run ki wy ko ny wa nia pra cy w okre sie zi mo wym. W zor ga ni zo wa nym z tej
oka zji w Głów nym In spek to ra cie Pra cy spo tka niu z dzien ni ka rza mi to -
wa rzy szy li mu: za stęp ca dr Ma rian Li wo i dy rek tor De par ta men tu
Praw ne go GIP Ha li na Tul win. Przy po mnia no m.in. o ko niecz no ści
za cho wa nia szcze gól nej roz wa gi i ostro żno ści pod czas wy ko ny wa nia
prac bu dow la nych. Zi ma, spe cy ficz na pod wzglę dem po go dy po ra ro -
ku, nie sprzy ja bo wiem pro wa dze niu ta kich ro bót. Wi chu ry, sil ne wia -
try, opa dy śnie gu i ni skie tem pe ra tu ry sta no wią do dat ko we za gro że -
nie, zwłasz cza przy pra cach na otwar tej prze strze ni. Ta de usz J. Za jąc
za ak cen to wał, że pra cow nik ma pra wo po wstrzy mać się od wy ko ny wa -
nia pra cy, je śli za gra ża to w spo sób bez po śred ni je go ży ciu i zdro wiu.
Pań stwo wa In spek cja Pra cy jest w peł ni przy go to wa na do udzie le nia
ta kie mu pra cow ni ko wi nie zbęd nej po mo cy.

Zie lo na Gó ra Na wspól nym po sie dze niu 15 grud nia ub. r. ze bra -
ły się Lu bu ska Ko mi sja ds. Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy w Rol nic -
twie i po wia to wa ko mi sja ds. bhp w rol nic twie dzia ła ją ca na te re nie po -
wia tu ża gań skie go. Pod su mo wa no ca ło rocz ne przed się wzię cia pre wen -
cyj ne i pro mo cyj ne kie ro wa ne do rol ni ków i śro do wi ska wiej skie go.
Człon ko wie ko mi sji stwier dzi li, że dzia ła nia pro wa dzo ne wspól nie od kil -
ku lat w wo je wódz twie przez in sty tu cje i urzę dy dzia ła ją ce na rzecz
rol nic twa przy no szą co raz wy mier niej sze efek ty. Z da nych KRUS wy -
ni ka, że spa da licz ba wy pad ków przy pra cach go spo dar czych, a ta kże
zwięk sza się za in te re so wa nie i udział rol ni ków w ad re so wa nych
do nich ofer tach pre wen cyj nych. Po sie dze nie pro wa dził Fran ci szek
Grześ ko wiak, okrę go wy in spek tor pra cy.

Ma dryt W sto li cy Hisz pa nii od 11 li sto pa da do 3 grud nia ub. r. to -
czy ły się ob ra dy mię dzy na ro do wej kon fe ren cji pod ha słem: „Ad mi ni stra -
cja pra cy i in spek cja pra cy. Przy szłe wy zwa nia i kie run ki”. Spo tka nie zor -
ga ni zo wa ło ge new skie Biu ro Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy
przy współ pra cy z Mię dzy na ro do wym Cen trum Szko le nio wym MOP w Tu -
ry nie. W kon fe ren cji udział wzię ły Gra ży na Pa nek, dy rek tor Ośrod ka
Szko le nia PIP we Wro cła wiu i Mar ta Cho do row ska, star szy rad ca w Sek -
cji Współ pra cy z Za gra ni cą GIP. Dys ku to wa no na te mat przy szło ści ad -
mi ni stra cji pra cy. Pierw sze dwa dni kon fe ren cji mia ły cha rak ter warsz -

ta tów, pod czas któ rych oce nia no ma te riał szko le nio wy za pro po no wa ny
przez Biu ro MOP. Po zo sta łe dni przy bli ży ły uczest ni kom ob rad sfe ry dzia -
ła nia, głów ne za da nia i ce le Pro gra mu Ad mi ni stra cji i In spek cji Pra cy
(LAB/AD MIN), no wo utwo rzo nej ko mór ki Biu ra MOP w Ge ne wie. Jej
przed sta wi cie le po pro wa dzi li dys ku sję na te mat no wych wy zwań ad mi -
ni stra cji pra cy i in spek cji pra cy, po trze by po dej mo wa nia współ pra cy i wy -
mia ny in for ma cji, pro gra mów wspie ra ją cych roz wój ad mi ni stra cji pra -
cy, a ta kże ocze ki wań ró żnych in sty tu cji od Pro gra mu LAB/AD MIN.

Pra ga W koń cu li sto pa da ub. r. od by ło się ko lej ne spo tka nie gru -
py AD CO ds. dy rek ty wy o środ kach ochro ny in dy wi du al nej. Pań stwo -
wą In spek cję Pra cy re pre zen to wał Ja ro sław Ny zio, star szy in spek -
tor pra cy w OIP w Po zna niu. Go spo da rzem spo tka nia by ła cze ska in -
spek cja han dlo wa. Znacz na część ob rad by ła po świę co na wy ni kom kam -
pa nii pro wa dzo nych w An glii i Cze chach w za kre sie ka sków ochron -
nych do użyt ku po za za wo do we go. Po nad to stro na fran cu ska omó wi -
ła za sto so wa ne środ ki praw ne w związ ku z nie pra wi dło wo ścia mi stwier -
dzo ny mi pod czas kam pa nii w za kre sie ubrań chro nią cych przed czyn -
ni ka mi che micz ny mi. Fran cu zi roz wa ża ją wnie sie nie sprze ci wu
do norm zhar mo ni zo wa nych, do ty czą cych wy zna cza nia od por no ści
na prze ni ka nie or ga nicz nych cie kłych sub stan cji che micz nych me to -
dą chro ma to gra fii ga zo wej.

Ka to wi ce Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc 4 grud -
nia ub. r. wziął udział w uro czy sto ściach bar bór ko wych w sie dzi bie Wy -
ższe go Urzę du Gór ni cze go. Prze ka zał gór ni kom w dniu ich świę ta
od pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy wy ra zy naj wy ższe go sza -
cun ku i uzna nia za co dzien ną cię żką pra cę. Wska zał, że gór nic two jest
cią głym zma ga niem się czło wie ka z na tu rą, któ ra nie ustan nie za ska -
ku je. Za po wie dział, iż przy ję ty na rok 2010 pro gram dzia ła nia Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy za kła da kon se kwent ne eg ze kwo wa nie prze strze -
ga nia prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa pra cy w pod ziem nych za kła -

dach gór ni czych. Ce lem dzia łań in spek cji pra cy bę dzie dą że nie
do ob ni że nia wskaź ni ka wy pad ków przy pra cy w na szym kra ju. Szef
PIP ży czył gór ni kom, by ka żda szych ta koń czy ła się bez piecz nie i wszy -
scy szczę śli wie wra ca li do swych do mów. Spo tka nie za koń czy ło się wrę -
cze niem oso bom szcze gól nie za słu żo nym dla gór nic twa od zna czeń pań -
stwo wych i re sor to wych oraz nada niem stop ni gór ni czych.

Bia ły stok Wy ni ki VIII edy cji kon kur su „Bez piecz na bu do wa” ogło -
szo no pod czas uro czy sto ści, któ ra od by ła się 16 grud nia ub. r. w Mu -
zeum Rzeź by Al fon sa Kar ne go. Do kon kur su w ro ku 2009 r. za kwa -
li fi ko wa no 6 obiek tów. Na gro dzo no 3 re ali za cje, a in ne 2 wy ró żnio no.
Pod czas uro czy sto ści okrę go wy in spek tor pra cy Da riusz Siw czyń -
ski przed sta wił dzia ła nia pre wen cyj no -pro mo cyj ne w bu dow nic twie re -
ali zo wa ne przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy. War to przy po mnieć, że
za ło że nia kon kur su, któ ry dziś ma ran gę ogól no kra jo we go, po wsta ły
w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Bia łym sto ku. Kon kurs stał się
wy da rze niem nie tyl ko pre sti żo wym i me dial nym, ale już od kil ku lat
in te gru je śro do wi sko bra nży bu dow la nej. Je go prze bie giem in te re su -
ją się za rów no in we sto rzy, wy ko naw cy ro bót bu dow la nych, jak i or ga -
ni za cje i sto wa rzy sze nia pra co daw ców, a ta kże or ga ni za cje związ ko -
we. Gra tu lu jąc lau re atom, Da riusz Siw czyń ski za chę cił ze bra nych
do uczest nic twa w przed się wzię ciach pro mo cyj nych Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy w 2010 ro ku.

Wro cław Za po bie ga nie za gro że niom czyn ni ka mi che micz ny mi
w ma łych za kła dach – to pro gram pre wen cyj no -in for ma cyj ny PIP skie -
ro wa ny do ma łych pra co daw ców, któ rych pra cow ni cy na ra że ni są na nie -
bez piecz ne sub stan cje i pre pa ra ty che micz ne. Na prze ło mie li sto pa -
da i grud nia 2009 r. Okrę go wy In spek to rat Pra cy zor ga ni zo wał dwa
bez płat ne szko le nia dla pra co daw ców pro wa dzą cych dzia łal ność w za -
kre sie kon ser wa cji i na pra wy po jaz dów oraz usług sprzą ta nia. Od by -
ły się one w Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy im. prof.
Ja na Ro sne ra we Wro cła wiu. Pod czas szko leń przed sta wio no m.in. me -
to dy spo rzą dza nia oce ny ry zy ka za wo do we go, zwią za ne go z wy stę po -
wa niem czyn ni ków che micz nych w śro do wi sku pra cy. Uczest ni cy otrzy -
ma li rów nież ma te ria ły szko le nio we, któ re bę dą mo gły po słu żyć im
do oce ny ry zy ka za wo do we go w za kła dach pra cy.

Bruk se la 14 grud nia ub. r. od by ło się dru gie spo tka nie pod gru py
ds. roz wo ju sys te mu wy mia ny in for ma cji, po wo ła nej przez Ko mi tet Eks -
per tów ds. De le go wa nia Pra cow ni ków. Spo tka nie zor ga ni zo wa ła Dy rek -
cja Ge ne ral na ds. Za trud nie nia, Spraw So cjal nych i Rów nych Szans Ko -
mi sji Eu ro pej skiej. Z ra mie nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy uczest ni czy -
ła w nim Be ata Kra jew ska, głów ny spe cja li sta w De par ta men cie Le -
gal no ści Za trud nie nia GIP. Na spo tka niu kon ty nu owa no dys ku sję
na te mat in for ma cji, któ re bę dą prze ka zy wa ne w sys te mie wy mia ny in -
for ma cji two rzo nym na po trze by dy rek ty wy 96/71/WE. Po nad to przed -
sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej za po zna li uczest ni ków spo tka nia z za -
sa da mi dzia ła nia sys te mu IMI (The In ter nal Mar ket In for ma tion Sys -
tem) oraz sy te mu wy mia ny in for ma cji w za kre sie za bez pie cze nia spo -
łecz ne go. Ten ostat ni sys tem jest jesz cze w trak cie two rze nia. 

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

ne osią gnię cia w opra co wy wa niu opro gra mo wa nia na po trze by PIP na -
gro dy otrzy ma li: To masz Ja rosz, in for ma tyk w De par ta men cie Pla -
no wa nia i Sta ty sty ki Głów ne go In spek to ra tu Pra cy, Ma rek Kocz nur,
kie row nik Sek cji Ana liz w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Kiel cach,
Pa weł Ma tu ła, kie row nik Sek cji Ana liz i In for ma ty ki w Okrę go wym
In spek to ra cie Pra cy w Rze szo wie, Woj ciech Wo lic ki, kie row nik Sek -
cji Ana liz i In for ma ty ki w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Szcze -
ci nie. Za szcze gól ne za an ga żo wa nie w re ali za cję pro jek tu plat for my
ko mu ni ka cyj nej PIP z usłu ga mi e -le ar nin gu dla oby wa te li i przed się -
biorstw, w przy go to wa nie pro jek tu kry te riów oce ny ka dry in spek tor -
skiej, w two rze nie kon cep cji no we go po dej ścia w dzia łal no ści PIP i no -
wej stra te gii dzia ła nia urzę du na gro da mi głów ne go in spek to ra pra cy
uho no ro wa ni zo sta li eks per ci w Głów nym In spek to ra cie Pra cy: Wie -
sław Ba ka larz i Krzysz tof Po piel ski, któ ry pra co wał ta kże
przy two rze niu „Na vi ga to ra”. Za wy jąt ko we za an ga żo wa nie w dzia ła -
nia na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa pra cy w rol nic twie in dy wi du al -
nym na te re nie wo je wódz twa świę to krzy skie go na gro dę otrzy mał Sta -
ni sław Gol men to, spe cja li sta w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy
w Kiel cach (wię cej o lau re atach i prze bie gu uro czy sto ści w na stęp nym
nu me rze „In spek to ra Pra cy”).

Byd goszcz Okrę go wy In spek to rat Pra cy zor ga ni zo wał 8 grud nia
ub. r. se mi na rium po świę co ne wy pad kom w bu dow nic twie, obo wią zu -
ją cym na bu do wach prze pi som pra wa pra cy oraz do brym prak ty kom.
Do udzia łu za pro szo no przed sta wi cie li sa mo rzą dów z wo je wódz twa ku -
jaw sko -po mor skie go oraz spe cja li stów z nad zo ru bu dow la ne go.
Uczest ni cy wy słu cha li wy kła dów: star sze go in spek to ra pra cy Mi ro sła -
wa Tro ja now skie go, któ ry przed sta wił oko licz no ści i naj częst sze przy -
czy ny wy pad ków w bu dow nic twie oraz star sze go in spek to ra pra cy El -
wi ry Za war tow skiej, któ ra omó wi ła pro ble ma ty kę udzia łu in spek -
to ra pra cy w nad zo ro wa niu prze bie gu pro ce su bu dow la ne go na eta -
pie pro jek to wa nia i re ali za cji in we sty cji. O do brych prak ty kach w bu -
dow nic twie mó wi ła Da ria Kraw czak, me na dżer do spraw bhp w fir -
mie „Skan ska” bu du ją cej ko lej ny od ci nek au to stra dy A -1.

Opo le W PGE Elek trow nia Opo le S.A. 9 grud nia ub. r. od by ło się
przed świą tecz ne spo tka nie człon ków Klu bu Spo łecz ne go In spek to ra
Pra cy dzia ła ją ce go przy Za rzą dzie Re gio nu NSZZ „So li dar ność” Ślą -
ska Opol skie go. Wzię li w nim udział przed sta wi cie le Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy na cze le z okrę go wym in spek to rem pra cy w Opo lu Le -
sła wem Man dra kiem. Ce lem spo tka nia by ła wy mia na do świad czeń
po mię dzy spo łecz ny mi in spek to ra mi pra cy z opol skich przed się biorstw.
Uczest ni cy wy słu cha li in for ma cji na te mat efek tów dzia łań w za kre -
sie po pra wy bez pie czeń stwa pra cy w Elek trow ni Opo le. Zwie dzi li za -
kład za po zna jąc się z wy stę pu ją cy mi w nim za gro że nia mi i spo so ba -
mi ich ogra ni cza nia w opar ciu o zin te gro wa ny sys tem za rzą dza nia. Nad -
in spek to rzy pra cy OIP prze ka za li spo łecz nym in spek to rom prak tycz -
ne wska zów ki na te mat me to dy ki funk cjo no wa nia sip, a ta kże omó wi -
li zmia ny w prze pi sach pra wa pra cy wpro wa dzo ne w 2009 r.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Ra da Ochro ny Pra cy przy Sej mie RP na po sie dze niu w dniu 20
paź dzier ni ka 2009 ro ku za po zna ła się z przed sta wio nym przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy (PIP) opra co wa niem pt. „Bez pie czeń stwo
pra cy w bu dow nic twie – efek ty dzia łań kon tro l nych i pre wen cyj nych
Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz ana li za pro ble mów zwią za nych z wy -
stę po wa niem sza rej stre fy w bu dow nic twie”. 

Przed sta wio ne w tym opra co wa niu da ne sta ty stycz ne o wy pad -
kach w bu dow nic twie w ostat nich la tach, świad czą o na dal utrzy mu -
ją cym się wy so ce nie za do wa la ją cym sta nie bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy w bu dow nic twie. 

W la tach 2007-2008 ogól na licz ba wy pad ków w tej sek cji go spo -
dar ki wzro sła o 12% i by ła 2-krot nie wy ższa niż w ca łej go spo dar ce.
Szcze gól nie nie po ko ją cy jest gwał tow ny (po nad 3-krot nie wy ższy niż
w ca łej go spo dar ce) wzrost licz by ofiar śmier tel nych. 

Nie zmie nia się od lat struk tu ra nie bez piecz nych wy da rzeń, po -
wo du ją cych wy pad ki przy pra cy w bu dow nic twie. W I pół ro -
czu 2009 r. wg da nych GUS do mi no wa ło wśród nich po dob nie, jak
w la tach po przed nich:

• po śli zgnię cie, po tknię cie się, upa dek oso by na tym sa mym po -
zio mie (17,6% wy pad ków),

• ude rze nie po szko do wa ne go przez spa da ją cy z gó ry czyn nik ma -
te rial ny, np. przez trans por to wa ne, mon to wa ne i wy rzu ca ne ma te -
ria ły bu dow la ne; ele men ty rusz to wań i sza lun ków, de mon to wa ne ele -
men ty kon struk cji bu dyn ku itp. (12,1% wy pad ków),

• upa dek oso by z wy so ko ści (9,6% wy pad ków). 
W ba da nych przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy przed się bior stwach

bu dow la nych do mi no wa ły:
• upa dek z wy so ko ści (da chy, stro py, otwo ry okien ne, pły ty bal -

ko no we, ta ra sy, rusz to wa nia, dra bi ny itp.) – 37,6% ogól nej licz by wy -
da rzeń,

• ude rze nie po szko do wa ne go przez po ru sza ją cy się po bu do wie
obiekt (np. po jazd lub ob słu gi wa ny sprzęt ro bo czy) – 8,2%,

• przy sy pa nie i za sy pa nie po szko do wa ne go zie mią – 7,3%,
• ude rze nie, po chwy ce nie lub przy gnie ce nie po szko do wa ne go

przez ma szy nę, urzą dze nie lub na rzę dzie – 5,1%. 
Wśród przy czyn te go sta nu w szcze gól no ści nie do za ak cep to wa -

nia jest to le ro wa nie przez oso by nad zo ru ją ce pra ce bu dow la ne od -
stępstw od prze pi sów i za sad BHP oraz sto so wa nie nie wła ści wych
tech no lo gii (14,2% przy czyn or ga ni za cyj nych wy pad ków przy pra cy).
Po nad to, wśród nie pra wi dło wo ści stwier dza się głów nie: brak
szko leń wstęp nych i in struk ta żu sta no wi sko we go, brak udo ku men -
to wa nej oce ny ry zy ka za wo do we go, nie wy po sa ża nie pra cow ni ków
w środ ki ochro ny in dy wi du al nej, a ta kże brak za bez pie cze nia
(szcze gól nie wy ko pów) oraz ozna ko wa nia stre fy i miej sca nie bez -
piecz ne go. 

Zwra ca uwa gę ta kże fakt, że 16% kon tro lo wa nej przez PIP po pu -
la cji pra cow ni ków bu dow nic twa nie po sia da ło sto sow nych ba dań le -
kar skich. 

Ca ło kształt po wy ższych da nych świad czy o ni skim po zio mie kul -
tu ry bez pie czeń stwa w bu dow nic twie oraz nie sku tecz no ści bez po -
śred nie go nad zo ru i kon tro li sta nu bhp w tym sek to rze. 

Istot nym czyn ni kiem ma ją cym po śred nio wpływ na zły stan BHP
w bu dow nic twie jest zja wi sko nie le gal ne go za trud nie nia. Od 1 lip -
ca do 31 grud nia 2007 r. in spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li po nad 2
tys. kon tro li w za kła dach pra cy na le żą cych do sek cji bu dow nic two.

Ob ję to ni mi le gal ność za trud nie nia bli sko 14 tys. osób. Kon tro le te
ujaw ni ły nie le gal ne za trud nie nie lub nie le gal ne po wie rze nie in nej
pra cy za rob ko wej w co czwar tym skon tro lo wa nym pod mio cie. 

W 2008 r. prze pro wa dzo no w bra nży bu dow la nej bli sko 6,6 tys.
kon tro li, któ re do ty czy ły le gal no ści za trud nie nia prze szło 44 tys. osób.
Nie le gal ne za trud nie nie lub nie le gal ne po wie rze nie in nej pra cy za -
rob ko wej wy ka za no w co szó stym kon tro lo wa nym pod mio cie, tj.
w 15,6% za kła dów pod da nych kon tro li. W wy ni ku tych kon tro li ujaw -
nio no nie le gal ną pra cę po nad 2 tys. osób. 

Wy ko ny wa nie prac bu dow la nych przez oso by za trud nio ne nie le -
gal nie, z re gu ły bez przy go to wa nia za wo do we go i wie dzy o za gro -
że niach zdro wia i ży cia przy tych pra cach, zna czą co wpły wa na ob -
ni że nie po zio mu bez pie czeń stwa na bu do wach. Zja wi sko to wy ma -
ga po głę bio nej ana li zy i sku tecz niej szych dzia łań pre wen cyj nych. 

Rów nie nie ko rzyst na dla sta nu bez pie czeń stwa na bu do wach jest
ta kże wie lość pod mio tów wy ko nu ją cych pra ce na pla cu bu do wy, co
przy nie sku tecz nej ich ko or dy na cji zwięk sza ry zy ko wy pad ków. 

Wy so ki wskaź nik wy pad ko wo ści w bu dow nic twie, w tym ze skut -
kiem śmier tel nym, w ska zu je na ko niecz ność zin ten sy fi ko wa nia dzia -
łań ma ją cych na ce lu zmia nę tej sy tu acji. 

W związ ku z po wy ższym, Ra da Ochro ny Pra cy uwa ża za nie zbęd -
ne pod ję cie in ten syw nych dzia łań w ce lu po pra wy ist nie ją cej sy tu -
acji, przede wszyst kim przez:

• pro wa dze nie dal szych in ten syw nych kon tro li sta nu bez pie czeń -
stwa na bu do wach przez upraw nio ne or ga ny, w tym szcze gól nie PIP,
ce lem bez względ ne go eg ze kwo wa nia speł nia nia wy ma gań bez pie -
czeń stwa i ochro ny zdro wia za trud nio nych; 

• pro mo wa nie wdra ża nia sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń -
stwem i hi gie ną pra cy na bu do wach;

• współ pra ca PIP i ZUS w ce lu po pra wy sku tecz no ści eg ze kwo -
wa nia prze pi sów o zró żni co wa nej skład ce na ubez pie cze nie wy pad -
ko we w przed się bior stwach bu dow la nych;

• wpro wa dze nie sku tecz niej szych me cha ni zmów ogra ni cze nia
zja wi ska „sza rej stre fy” w bu dow nic twie;

• prze pro wa dze nie przez PIP po głę bio nej ana li zy wpły wu wiel -
ko ści pod mio tów wy ko nu ją cych pra ce w obiek cie bu dow la nym na stan
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy osób za trud nio nych;

• wspie ra nie przez Mi ni stra In fra struk tu ry, Głów ne go In spek -
to ra Pra cy oraz Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych ini cja tyw po dej -
mo wa nia prac ba daw czych z za kre su kształ to wa nia bez pie czeń stwa
na bu do wach przez od po wied nie roz wią za nia tech nicz ne i or ga ni -
za cyj ne;

• prze pro wa dze nie szcze gó ło wej oce ny spo so bu pro wa dze nia
wstęp ne go in struk ta żu sta no wi sko we go;

• za sad ni cze zmia ny spo so bu prze ka zy wa nia tre ści i szer sze go
za kre su kam pa nii nt. bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie z włą -
cze niem środ ków ma so we go prze ka zu. 

W związ ku ze zło żo no ścią pro ble ma ty ki bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy w bu dow nic twie i wy so ce nie za do wa la ją cą sy tu acją w tej
dzie dzi nie za ce lo we uznać na le ży mo żli wie pil ne opra co wa nie przez
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry kom plek so we go pro gra mu po pra wy tej
sy tu acji. 

Prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy
Po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka

War sza wa, 17 li sto pa da 2009 r. 

No we li za cji wy ma ga ją m.in.: Ko deks pra -
cy, usta wa o Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
usta wa o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach
ryn ku pra cy. Sze rzej wnio ski de le ge fe ren -
da in spek cji pra cy z ostat nich trzech lat
przed sta wio no w ob szer nym opra co wa niu do -
star czo nym po słom.

– Wy ra ża my prze ko na nie, że wpro wa dze -
nie unor mo wań za pro po no wa nych w opra co -
wa niu umo żli wi nie tyl ko spraw niej sze i pew -
niej sze eg ze kwo wa nie cią żą cych na kon tro -
lo wa nych pod mio tach obo wiąz ków, ale też
zmniej szy in ten syw ność czyn no ści nad zor -
czych ze stro ny in spek cji, gdyż cią gle bar dzo
wie le nie pra wi dło wo ści wy ni ka z nie ja sno ści
in ter pre ta cyj nych unor mo wań praw nych.
To zaś po zwo li na sze mu urzę do wi sku pić się
na tych sfe rach dzia łal no ści i bra nżach, któ -
re po trze bu ją naj wię cej uwa gi – stwier dził Ta -
de usz Jan Za jąc.

Szef PIP pod kre ślił, że licz ne prze pi sy pra -
wa pra cy są nie ja sne, nie spój ne i po wo du ją

w kon se kwen cji wie le wąt pli wo ści, co utrud -
nia wy ko ny wa nie na ło żo nych na in spek cję za -
dań. Są wśród nich re gu la cje tak klu czo we,
jak: prze pi sy o cza sie pra cy, unor mo wa nia
z za kre su bhp, le gal no ści za trud nie nia
(w tym za trud nie nia cu dzo ziem ców), prze -
pi sy do ty czą ce upraw nień in spek cji lub po -
stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia.
W tym kon tek ście Ta de usz J. Za jąc wska zał

na ko niecz ność two rze nia pra wa pra cy zro -
zu mia łe go, spój ne go i cie szą ce go się spo łecz -
ną ak cep ta cją. Tyl ko bo wiem ta kie pra wo da -
je rę koj mię je go po sza no wa nia.

Po sło wie przy ję li wnio sek za stęp cy prze -
wod ni czą ce go Ko mi sji do Spraw Kon tro li
Pań stwo wej Ja nu sza Kra so nia, aby wy sto -
so wać de zy de rat do pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów o za ję cie sta no wi ska na te mat pro po -
zy cji in spek cji pra cy. Ko mi sja ocze ku je in for -
ma cji od rzą du, któ re z przed sta wio nych pro -
po zy cji bie rze już on pod uwa gę, któ re uwa -
ża za cen ne i god ne pod ję cia dal szych prac,
a z któ ry mi się nie zga dza, co z ko lei uto ru -
je dro gę do pod ję cia ini cja ty wy usta wo daw -
czej przez po słów. Na po sie dze nie ko mi sji,
na któ rym bę dzie oma wia na od po wiedź
na de zy de rat, po sta no wio no za pro sić przed -
sta wi cie li Ko mi sji Trój stron nej: pra co daw ców
i związ kow ców.

Ob ra dom prze wod ni czył po seł Ar ka diusz
Czar to ry ski. Uczest ni czy li w nich: dr Ma rian
Li wo, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy,
dy rek to rzy de par ta men tów GIP, przed sta wi -
cie le Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej oraz Naj wy ższej Izby Kon tro li.

Donat Duczyński

Bę dzie de zy de rat do rzą du 
w spra wie zmian w pra wie

– Do świad cze nia kon tro l ne i po za kon trol ne Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy po zwa la ją na ana li zę obo wią zu ją cych unor mo -
wań praw nych. Wy ni ka z niej, że za cho dzi ko niecz ność
do ko na nia zmian wie lu ak tów praw nych – po wie dział Ta de usz
Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy 15 grud nia br. w sie dzi bie
Sej mu na po sie dze niu Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej.
Oma wia no wnio ski PIP do ty czą ce nie zbęd nych zmian w usta -
wo daw stwie.

W Sztok hol mie 23 i 24 li sto pa da br. od by ło się 57 po sie dze nie Ko -
mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC). Pań stwo wą In spek cję
Pra cy re pre zen to wa li: Ta de usz Jan Za jąc, szef urzę du oraz Grze -
gorz Ły jak, dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li w Głów nym
In spek to ra cie Pra cy. Ob ra dy skła da ły się z jed no dnio wej kon fe ren -
cji, zwa nej Dniem Te ma tycz nym oraz ob rad ple nar nych po świę co -
nych ini cja ty wom SLIC na fo rum ogól no eu ro pej skim.

Kon fe ren cja pod ha słem „Nad zór oce ny ry zy ka psy cho spo łecz ne -
go” na wią zy wa ła do pro ble ma ty ki Dnia Te ma tycz ne go, któ ry od był
się pod czas po przed niej pre zy den cji Szwe cji w Unii Eu ro pej skiej w ro -
ku 2001. Pro gram te go rocz ne go wy da rze nia skła dał się z trzech se -
sji po świę co nych wpro wa dze niu do te ma tu ry zy ka psy cho spo łecz -
ne go i je go oce ny w miej scu pra cy, omó wie niu ró żnych na rzę dzi in -
spek cyj nych słu żą cych nad zo ro wa niu ry zy ka za wo do we go oraz wy -
mia nie do świad czeń i naj lep szych prak tyk w za kre sie eli mi na cji i ogra -
ni cza nia za gro żeń psy cho spo łecz nych w za kła dach pra cy. Obok przed -
sta wi cie li urzę dów in spek cji pra cy państw człon kow skich SLIC w kon -
fe ren cji udział wzię li re pre zen tan ci świa ta na uki oraz or ga ni za cji pra -
co daw ców i pra cow ni ków.

Pro gram dru gie go dnia spo tka nia Ko mi te tu SLIC sku piał się przede
wszyst kim na omó wie niu po stę pów prac nad no wą unij ną kam pa nią
do ty czą cą oce ny ry zy ka zwią za ne go ze sto so wa niem sub stan cji che -
micz nych w miej scu pra cy. Jej ce lem jest pro mo wa nie wie dzy i do -
brych prak tyk w za kre sie oce ny za gro żeń che micz nych oraz opra -
co wa nie prak tycz nych na rzę dzi kon tro l nych dla in spek to rów pra cy.
Ko or dy na cję kam pa nii, prze wi dzia nej na la ta 2009-2010, po wie rzo -
no por tu gal skiej in spek cji pra cy.

Kam pa nia skie ro wa na jest do ma łych i śred nich za kła dów pra cy
i kon cen tru je się przede wszyst kim na sek to rach pro duk cji me bli,
na pra wy po jaz dów, sprzą ta nia i pie kar nic twa. Roz po czę ła się
w grud niu ub. r. ak cją in for ma cyj ną. Wio sną br. od bę dą się szko le -
nia dla in spek to rów pra cy przy go to wu ją ce do kon tro li w za kła dach
pra cy. Po dob nie jak w przy pad ku za koń czo nej już kam pa nii na te -
mat trans por tu ręcz ne go w miej scu pra cy, in spek to rzy prze szko le -
ni na po zio mie unij nym prze pro wa dzą na stęp nie szko le nia w swo -
ich kra jach. Po czą tek kon tro li za pla no wa no na po ło wę wrze śnia br.
Ko or dy na tor kam pa nii za pro po no wał, aby ca łą ini cja ty wę za koń czyć
se mi na rium pod su mo wu ją cym w mar cu 2011 ro ku.(rj)

STA NO WI SKO RA DY OCHRO NY PRA CY
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w bu dow nic twie

Ob ra do wał Ko mi tet Wy ższych In spek to rów Pra cy
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Pod ha słem „Etycz ność w pra cy oraz dia -
log spo łecz ny ja ko me to da opty ma li za cji roz -
wo ju i współ pra cy” prze bie ga ła ko lej na kon -
fe ren cja z cy klu „Za kład pra cy wspól nym do -
brem” re ali zo wa ne go przez Okrę go wy In spek -
to rat Pra cy w War sza wie. W cza sie spo tka nia,
któ re od by ło się 15 grud nia br. w sa lach Ma -
zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go w War -
sza wie re fe rat o ety ce w pra cy in spek to ra wy -
gło sił za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy, 
dr Ma rian Li wo.

Jak stwier dził dr Je rzy Do nar ski w wy -
kła dzie „Wpływ etycz no ści pra cy na efek ty
go spo dar cze i spo łecz ne” nie na le ży obec nie
my lić „ety ki” z „etycz no ścią”. Ety ka bo wiem,
to zbiór pew nych, ści śle okre ślo nych za sad,
na to miast „etycz ność pra cy to sto pień zgod -
no ści z >>Mo de lo wą Li stą ZA SAD etycz nej
pra cy<<”. De fi ni cja ta po wsta ła ja ko ana lo -
gia do de fi ni cji ja ko ści, któ ra brzmi: „ja kość
to sto pień zgod no ści ze stan dar dem ja ko ści”.
Źró dła mi za sad etycz nej pra cy sta ły się
szcze gó ło we ba da nia i do ku men ty Unii Eu -
ro pej skiej, ONZ i Ir lan dii, me mo ran dum Eu -
ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Na ro do wych
Cen trów Pro duk tyw no ści oraz en cy kli ki Ja -
na Paw ła II. 

Przy bli ża jąc me to dy ba daw cze oraz no wa -
tor ski „Pro jekt nor my etycz no ści pra cy
EK 1000” pre le gent wy ja śniał, że etycz ność
pra cy za ło gi fir my jest dla pra co daw ców mia -
rą re zer wy twór cze go za an ga żo wa nia ka pi -
ta łu ludz kie go fir my w pro duk tyw ność, zaś

dla pra co bior ców sta nie się mia rą par ty cy -
pa cji w two rze niu war to ści do da nej i uzy ski -
wa nia spo łecz nych ko rzy ści. 

Na wią zu jąc do słów przed mów cy dr Ma -
rian Li wo po wie dział m. in.: – Ze wzglę du
na szcze gól ną mi sję i sta tus urzęd ni ka po wi -
nien on kie ro wać się za sa da mi ety ki i nor ma -
mi mo ral ny mi. We dług Ja na Paw ła II cha rak -
te ry stycz ne dla czło wie ka XXI wie ku po win -
ny być po sta wy od po wie dzial no ści oso bi stej
i wo bec in nych roz wi ja ją ce uczu cie obo wiąz -
ku i uczci wo ści pra cy, wza jem nej po mo cy
i sza cun ku.

W swo im re fe ra cie dr Li wo zwró cił ta kże
uwa gę na fakt, że w Pol sce bra ku je obec nie

jed ne go do ku men tu okre śla ją ce go nor my
ocze ki wa ne go po stę po wa nia urzęd ni cze go. Po -
ziom etycz ny in sty tu cji pu blicz nej jest wy pad -
ko wą wie lu czyn ni ków za rów no we wnętrz nych
jak i ze wnętrz nych. Pra wo zaś wy zna cza ob -
szar do pusz czal ne go za cho wa nia nie tyl ko oby -
wa te lom, ale przede wszyst kim urzęd ni kom.
Źle skon stru owa ne pra wo znie chę ca do je go
prze strze ga nia, sta jąc się za chę tą do ró żne -
go ro dza ju od stępstw i wy kro czeń.

Pod su mo wu jąc tę edy cję kon fe ren cji okrę -
go wy in spek tor pra cy w War sza wie Ja nusz

Nie dziół ka pod kre ślił, że ta kon fe ren cja jest
do wo dem na ist nie nie dia lo gu. A jest on nie -
zmier nie wa żny bo wiem dzię ki nie mu stro -
ny sto sun ku pra cy bę dą po strze ga ły za kład
ja ko wspól ne do bro.

Kon fe ren cja od by wa ła się pod pa tro na tem
Prze wod ni czą ce go Wo je wódz kiej Ko mi sji
Dia lo gu Spo łecz ne go, Wo je wo dy Ma zo wiec -
kie go Jac ka Ko złow skie go.

Je rzy Wla zło

Kon fe ren cja z cy klu „Za kład pra cy wspól nym do brem”

Ety ka i etycz ność w pra cy

Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc przy znał do rocz ne
na gro dy dla dzien ni ka rzy ma ją cych szcze gól ne osią gnię cia w po pu -
la ry za cji pro ble ma ty ki ochro ny pra cy. Wrę czył je 11 grud nia br. w sie -
dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy w War sza wie. W uro czy sto ści
uho no ro wa nia na gro da mi przed sta wi cie li me diów wzię ły udział Iwo -
na Hic kie wicz i An na Tom czyk, za stęp czy nie sze fa Pań stwo wej
In spek cji Pra cy oraz dy rek to rzy de par ta men tów GIP.

Roz strzy gnię ty już po raz dwu dzie sty ogól no pol ski kon kurs dla dzien -
ni ka rzy o Na gro dę Głów ne go In spek to ra Pra cy ma na ce lu po pu la ry -
zo wa nie pro ble ma ty ki pra wa i bez pie czeń stwa pra cy oraz in spi ro wa -
nie me diów do po dej mo wa nia za gad nień ochro ny pra cy. Ko mi sja kon -
kur so wa wy ła nia spo śród au to rów pu bli ka cji pra so wych, ra dio wych i te -
le wi zyj nych dzien ni ka rzy naj bar dziej za an ga żo wa nych w upo wszech -
nia nie te ma ty ki praw nej i tech nicz nej ochro ny pra cy, któ rych na stęp -
nie przed sta wia do ak cep ta cji głów ne mu in spek to ro wi.

W ro ku bie żą cym Ta de usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy,
po sta no wił uho no ro wać tra dy cyj ny mi na gro da mi 24 dzien ni ka rzy, re -
pre zen tu ją cych za rów no cen tral ne jak i lo kal ne me dia.

– Je ste ście Pań stwo na szy mi bar dzo wa żny mi so jusz ni ka mi. Wie -
le dzia łań in spek to rów pra cy jest in spi ro wa nych wa szy mi ma te ria -
ła mi, w któ rych przed sta wia cie przy kła dy wy ko ny wa nia pra wa pra -
cy w spo sób nie zgod ny z nor ma mi cy wi li zo wa ne go kra ju – po wie dział
do dzien ni ka rzy szef PIP, pod kre śla jąc jed no cze śnie, że edu ka cja spo -
łe czeń stwa, pro pa go wa nie idei bez piecz nej pra cy tak na praw dę by -
ły by nie mo żli we bez współ pra cy in spek cji z me dia mi.

Do dał, iż nie za wsze in spek to rzy zga dza ją się z tre ścią pu bli ka -
cji. Nie mniej, nie któ re ma te ria ły dzien ni kar skie po ma ga ją uwy pu -
klić wa dy w dzia łal no ści in spek cji pra cy i przy czy nia ją się do do sko -
na le nia me tod jej funk cjo no wa nia, a tym sa mym na wią zy wa nia lep -
sze go kon tak tu ze spo łe czeń stwem, co jest pod sta wo wą mi sją PIP.

Ta de usz Jan Za jąc po dzię ko wał re dak cjom „Rzecz po spo li tej”
i „Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej”, któ re współ pra cu jąc z PIP przy czy -
ni ły się do wska za nia ab sur dów w pol skim pra wie pra cy, co po win -
no umo żli wić lep sze sta no wie nie pra wa. W imie niu pra cow ni ków i kie -
row nic twa szef in spek cji zło żył przed sta wi cie lom pra sy, ra dia i te -
le wi zji ży cze nia świą tecz ne. (d)

W po ło wie grud nia ubie głe go ro ku za pa dła osta tecz na de -
cy zja: Eu ro 2012 od bę dzie się w czte rech mia stach w Pol sce
i w czte rech na Ukra inie, a fi nał na sta dio nie w Ki jo wie. Był
Pan nie daw no na Ukra inie, czy po dzie lał Pan – i dla cze go
– oba wy FI FA, że nasz part ner mo że nie zdą żyć na czas z przy -
go to wa niem in fra struk tu ry na mi strzo stwa?

Sta dio ny w Do niec ku i Char ko wie są już prak tycz nie go to we.
Pod kil ko ma wzglę da mi naj wa żniej szy jest Sta dion Olim pij ski w Ki -
jo wie, bo tam zo sta ną ro ze gra ne me cze gru po we, ćwierć fi nał, no
i przede wszyst kim wiel ki fi nał EU RO 2012. Obec nie trwa ją pra ce
mo der ni za cyj ne te go obiek tu, któ ry zo stał wy bu do wa ny w 1923 ro -
ku. Był wpraw dzie wie lo krot nie prze bu do wy wa ny – w la -
tach 1941, 1966, 1978 i 1999, ale do pie ro te raz wzbo ga ci się o no -
wo cze sny dach. Pra ce po win ny się skoń czyć w po ło wie 2011 ro ku.

Naj go rzej jest we Lwo wie. Pro jekt za kła da, że try bu ny po miesz -
czą 33 ty sią ce wi dzów. Sta dion ma mieć dwa po tę żne te le bi my, pod -
ziem ny i na ziem ny par king o po wierzch ni sze ściu ty się cy me trów
kwa dra to wych. Wo kół sta dio nu zbu do wa ne ma być cen trum wy sta -
wien ni czo -tar go we i ho tel. Nie ste ty, już te raz wia do mo, że ter min
od da nia sta dio nu do użyt ku, czy li ko niec 2010 ro ku, nie zo sta nie do -
trzy ma ny. We wrze śniu te go ro ku wstrzy ma no pra ce, po nie waż po -
ja wi ły się pro ble my z za pew nie niem fun du szy na tę in we sty cję. 

Sta dio ny i w Pol sce, i na Ukra inie mi mo wszyst ko po wsta -
ją w za wrot nym tem pie. To ogrom ne wy zwa nie, nie tyl ko dla
firm bu dow la nych, ale ta kże, a mo że przede wszyst kim, dla
słu żb bhp. Z ja ki mi pro ble ma mi spo ty ka ją się in spek to rzy kon -
tro lu ją cy owe in we sty cje?

Kon sor cja po wo ła ły słu żby bhp z ko or dy na to ra mi na cze le, któ -
rych głów nym za da niem jest ko or dy na cja pro wa dzo nych prac
pod wzglę dem bhp. Słu żby bhp pro wa dzą in struk ta że wpro wa dza ją -
ce lub ada pta cyj ne. To one wpro wa dza ją wszyst kich pra cow ni ków
w czę sto za wi łe taj ni ki bez pie czeń stwa pra cy cha rak te ry zu ją ce te in -
we sty cje. Po wo ła ni z na szej ini cja ty wy ko or dy na to rzy bhp przy in -
we sto rach już te raz na wszyst kich re ali zo wa nych sta dio nach -go spo -
da rzach zdo by wa ją co raz więk sze za ufa nie. 

W trak cie re ali za cji tak wiel kie go przed się wzię cia jak na przy kład
Sta dion Na ro do wy w War sza wie pod sta wo wym pro ble mem oka za ły się
roz li cze nia fi nan so we po mię dzy po szcze gól ny mi pod mio ta mi go spo -
dar czy mi. Prze pływ pie nię dzy od in we sto ra po przez głów ne kon sor -
cjum, kon sor cja sek cyj ne i da lej do pod wy ko naw ców, zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi w Pol sce za sa da mi, trwa wie le ty go dni. Wie lu wła ści cie -
li firm nie zda wa ło so bie z te go spra wy. Nie po sia da li sto sow ne go wła -
sne go za bez pie cze nia fi nan so we go i już po pierw szym, czy dru gim mie -
sią cu sta nę li przed pro ble mem wy pła ce nia pra cow ni kom wy na gro dzeń.
No i kil ku z nich, jak się oka za ło, pró bo wa ło się wzbo ga cić, nie re gu -
lu jąc skła dek ubez pie cze nio wych i nie pła cąc po dat ku.

Uda ło się roz wią zać ten pro blem?
Okrę go we in spek to ra ty pra cy na tych miast prze pro wa dzi ły kon -

tro le we wszyst kich sie dzi bach kon sor cjów sek cyj nych. Więk szość
ma swo je sie dzi by na te re nie OIP Kra ków, OIP Rze szów i OIP Ka -
to wi ce. Stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści do ty czy ły przede wszyst kim
nie wy pła ca nia ter mi no wo wy na gro dzeń i ich skład ni ków. Tyl ko w kil -
ku przy pad kach bra ko wa ło pod pi sa nych umów. Spo tka li śmy się też

z na ru sza niem prze pi sów o cza sie pra cy. Sto sun ko wo naj wię cej nie -
pra wi dło wo ści wy kry li śmy jak do tąd w jed nym z kon sor cjów z sie -
dzi bą w Msza nie Dol nej. Z na szej ini cja ty wy pra wie na tych miast usu -
nię to je go dwóch do tych cza so wych człon ków. Część pra cow ni ków,
któ ra po zo sta ła na bu do wie, za trud nia ją in ni pod wy ko naw cy, a za -
le głe na le żno ści suk ce syw nie re gu lo wał li der kon sor cjum. Dla po -
zo sta łych wy eg ze kwo wa li śmy wy na gro dze nia po prze pro wa dze niu
kon tro li in spek to rów pra cy. Ca ła ta sy tu acja do pro wa dzi ła do za pew -
nie nia co ty go dnio we go dy żu ru in spek to ra pra cy na bu do wie i sta -
łe go pod te le fo nem.

Z ko lei na po cząt ku grud nia ubie głe go ro ku na bu do wie Sta dio -
nu Na ro do we go prze pro wa dzi li śmy zma so wa ną kon tro lę le gal no ści
za trud nie nia przy udzia le Po li cji, Słu żby Gra nicz nej i 30 in spek to -
rów pra cy. Pro szę pa mię tać, że obec nie pra cu je tam oko ło 1400 osób,
z cze go bli sko 150 osób to ka dra kie row ni cza i nad zor cza, a my skon -
tro lo wa li śmy za trud nie nie po nad po ło wy z nich, kon cen tru jąc się na ro -
dza jach za war tych umów, wy pła tach wy na gro dzeń i prze strze ga niu
cza su pra cy. Obec nie trwa spraw dza nie in for ma cji, któ re wte dy ze -
bra li śmy. Wy da je się jed nak, że bu do wa sta dio nu w War sza wie nie
od bie ga pod tym wzglę dem od in nych du żych in we sty cji w kra ju. Ale
jest naj bar dziej me dial na, więc o ła ma niu pra wa i spra wach bhp na tej
bu do wie naj wię cej się pi sze i mó wi.

Na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go zda rzył się wy pa dek
śmier tel ny. Czy już wia do mo, ja kie by ły je go przy czy ny? Co
zro bio no, aby ta kich wy pad ków unik nąć w przy szło ści?

Trwa do cho dze nie spe cjal ne go ze spo łu do zba da nia oko licz no ści
i przy czyn wy pad ku przy pra cy po wo ła ne go przez głów ne go in spek -
to ra pra cy. Do mo men tu za koń cze nia prac nie udzie la my żad nych
in for ma cji, po tem wy ni ki i wnio ski zo sta ną po da ne do pu blicz nej wia -
do mo ści. 

Sta dion w Po zna niu jest bu do wa ny ab so lut nie no wa tor ską
tech ni ką. Ja kich roz wią zań bhp wy ma ga ła ta bu do wa?

No wa tor ską tech ni ką był mon to wa ny dach (pi sa li śmy o tym szcze -
gó ło wo w wy da niu „In spek to ra Pra cy” z li sto pa da 2009 – przyp. red.)
na sta dio nie Le cha. Do pod no sze nia tej ogrom nej kon struk cji zo stał
uży ty spe cja li stycz ny sprzęt. Osiem si łow ni ków hy drau licz nych za -
mon to wa nych na do dat ko wych kon struk cjach sta lo wych unio sło dźwi -
ga ry na wy so kość po nad 30 me trów. Do tej skom pli ko wa nej ak cji zo -
sta ła spro wa dzo na szwaj car ska fir ma He be tec En gi ne ering AG. By -
ła to pierw sza na ta ką ska lę ope ra cja w Eu ro pie. In struk cja mon ta -
żu po wsta ła na wy raź ny wnio sek in spek cji pra cy, do ko na li śmy w niej
jesz cze sze re gu po pra wek uwzględ nia ją cych wa run ki bez piecz ne go
mon ta żu i je go ewen tu al ne oko licz no ści.

Czy pod wzglę dem bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy sy tu acja
na bu do wach EU RO 2012 na Ukra inie bar dzo ró żni się
od sy tu acji w Pol sce?

Da ne do ty czą ce in spek cji pra cy na Ukra inie są trud no do stęp ne.
W cza sie kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej w Ki jo wie w paź dzier ni -
ku 2009 ro ku z ini cja ty wy Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni” oraz
Zjed no cze nia Pra cow ni ków Prze my słu Ma te ria łów Bu dow la nych Ukra -
iny (CBMI WUU) Ly ud my la Vo ly nets z Uni wer sy te tu Ber liń skie go
za pre zen to wa ła wy ni ki ba dań son da żo wych prze pro wa dzo nych
na ukra iń skich in we sty cjach EU RO 2012. Oka zu je się, że na gmin -
ne są tam przy pad ki nie wy pła ca nia wy na gro dzeń lub na ru sze nia cza -
su pra cy. Stwier dzo no też wie le przy pad ków za trud nia nia pra cow -
ni ków „na czar no”.

Ja kie są for mal ne i usta wo we po do bień stwa i ró żni ce w za -
pew nia niu i kon tro lo wa niu bez pie czeń stwa pra cy na bu do wach
w Pol sce i na Ukra inie? 

In spek cja pra cy na Ukra inie przy po mi na na szą sprzed 30 lat. Zo -
sta ła umo co wa na przy związ kach za wo do wych przed się biorstw i naj -
więk szych za kła dów pra cy. To pod po rząd ko wa nie to zde cy do wa na ró -
żni ca mię dzy pol ską a ukra iń ską in spek cją pra cy. Po dob ne są na to miast
pro ble my na po ty ka ne przez obie in spek cje i wa run ki ich pra cy. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

BHP na mia rę 
EU RO 2012

Z Wal de ma rem Spól nic kim, 
kra jo wym ko or dy na to rem nad zo ru PIP
nad EU RO 2012 roz ma wia Je rzy Wla zło

Na gro dy za po pu la ry zo wa nie pra wa pra cy
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„Bu do wać bez piecz nie po nad gra ni ca -
mi” – to ha sło pro jek tu re ali zo wa ne go
przez PIP w ce lu roz sze rze nia pol sko -nie -
miec kiej współ pra cy w za kre sie bez pie -
czeń stwa pra cy na bu do wach w re gio nie
przy gra nicz nym. W ubie głym ro ku we
wspól nych kon tro lach z ko le ga mi z bry tyj -
skiej HSE na bu do wach w Wiel kiej Bry ta -
nii uczest ni czył pol ski in spek tor pra cy.
W na szym kra ju go ści li pra cow ni cy nor we -
skiej in spek cji pra cy, na co dzień nad zo ru -
ją cy bu do wy, na któ rych za trud nio nych by -
ło kil ka dzie siąt ty się cy pol skich pra cow ni -
ków. Wy mia na do świad czeń i in for ma cji
na te mat do brych prak tyk w ochro nie pra -
cy w tym sek to rze go spo dar ki ma w Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy dłu gą tra dy cję,
a szcze gól ne go zna cze nia na bie ra w kon -
tek ście re ali za cji ta kich za dań, jak po wie -
rzo na PIP ko or dy na cja Eu ro pej skiej Kam -
pa nii „Ręcz ne prze miesz cza nie cię ża -
rów”, (w han dlu i bu dow nic twie wła śnie),
któ ra – we dług oce ny part ne rów z ca łej Eu -
ro py – zo sta ła prze pro wa dzo na zgod nie
z naj lep szy mi stan dar da mi. Ko rzy sta nie ze
spraw dzo nych do świad czeń in sty tu cji part -
ner skich przy no si wy mier ne ko rzy ści.
Nie da lej niż dwa la ta te mu eks per ci
z Wiel kiej Bry ta nii dzie li li się w Ośrod ku
Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy
we Wro cła wiu swo ją wie dzą na te mat or -
ga ni za cji kam pa nii me dial nych, a dziś
pol skie me dia pre zen tu ją spo ty re klam spo -
łecz nych, pro fe sjo nal nie przy go to wa nej
przez PIP kam pa nii „Bez pie czeń stwo pra -
cy w bu dow nic twie”. Nic więc dziw ne go,
że dzia ła nia w tym za kre sie są kon ty nu owa -
ne. W ten nurt wpi su je się wi zy ta stu dyj -
na in spek to ra pra cy PIP w Por tu ga lii, bę -
dą ca efek tem po ro zu mie nia o współ pra cy,
któ re 1 wrze śnia 2008 ro ku pod pi sa li
w War sza wie Ta de usz Jan Za jąc, głów -
ny in spek tor pra cy i Pa olo Mor ga do de
Ca rval ho, szef por tu gal skie go Urzę du 
ds. Wa run ków Pra cy. 

Wi zy ta prze bie ga ła zgod nie z pro gra -
mem usta lo nym wcze śniej ze stro ną por -
tu gal ską. W pierw szym dniu, w sie dzi bie
ACT w Li zbo nie, od by ło się spo tka nie
z udzia łem pra cow ni ków De par ta men tu
Ko or dy na cji Dzia łal no ści Kon tro l nej. Po -
świę co ne by ło omó wie niu za kre su dzia ła -
nia tej in sty tu cji. Urząd jest pod po rząd ko -
wa ny ad mi ni stra cji rzą do wej, któ ra we
współ pra cy z part ne ra mi spo łecz ny mi,
de fi niu je dłu go - i krót ko ter mi no we ce le je -
go dzia ła nia. Pra ca tam, za rów no na po zio -
mie cen tral nym jak i w te re nie, po le ga
przede wszyst kim na re ali za cji wie lo let nich
i krót ko ter mi no wych pla nów. Przy kła do wo,
jed ną z pod sta wo wych prze sła nek uwzględ -
nio nych w opra co wa nej przez ACT Na ro -

do wej Stra te gii na rzecz Bez pie czeń stwa
i Zdro wia w Pra cy na la ta 2008-2012, by -
ła re la tyw nie wy so ka licz ba wy pad ków
przy pra cy za re je stro wa nych w mi nio -
nych la tach. 

Elektroniczne bazy 
da nych

Po dob nie jak PIP, ACT jest in spek cją
ogól ną, obej mu ją cą swo im dzia ła niem za rów -
no kwe stie pra wa pra cy (w tym le gal ność
za trud nie nia, dys kry mi na cję i rów ne trak -
to wa nie) jak i bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, przy czym istot na ró żni ca do ty czy pra -
cow ni ków za trud nio nych w sek to rze ad mi -
ni stra cji pu blicz nej, gdzie kom pe ten cje tej

in sty tu cji obej mu ją je dy nie sfe rę bez pie czeń -
stwa pra cy. Urząd za trud nia ok. 400 in spek -
to rów. W przy bli że niu je den in spek tor
przy pa da na 10 ty się cy za trud nio nych.
Struk tu ra obej mu je pię ciu in spek to ra tów
re gio nal nych i 32 jed nost ki lo kal ne. Przy re -
ali za cji za dań, przede wszyst kim w sfe rze
pla no wa nia i ewa lu acji dzia łań, na ka żdym
po zio mie pra cow ni cy ko rzy sta ją z elek tro -
nicz nych baz da nych, za wie ra ją cych in for -
ma cje o pod mio tach go spo dar czych, stop -
niu re ali za cji te ma tów, prze pro wa dzo nych
kon tro lach i za sto so wa nych środ kach praw -
nych. Do stęp do tych źró deł jest ró żni co wa -
ny w za le żno ści od po trzeb wy ni ka ją cych
z za dań przy dzie lo nych po szcze gól nym
jed nost kom. Na szcze blu kra jo wym pra cow -
ni cy cen tra li mo gą uzy skać in for ma cje
z ca łe go kra ju.

Na bu do wie tu ne lu 

Pro gram po by tu pol skie go in spek to ra
pra cy w Por tu ga lii prze wi dy wał wi zy ta cje
pla ców bu do wy. Zo stał on przy go to wa ny
przez go spo da rzy tak, aby za de mon stro wać
zró żni co wa nie po zio mu prze strze ga nia
prze pi sów i za sad bhp w za le żno ści od ro -
dza ju in we sty cji. Ja ko pierw szą, dru gie go
dnia wi zy ty, skon tro lo wa no bu do wę tu ne -
lu na tra sie ko lej ne go od cin ka me tra,
któ ry ma po łą czyć ist nie ją cą w Li zbo nie
sieć ko lei pod ziem nej z lot ni skiem
na obrze żach sto li cy. Pra ce na tej bu do wie
pro wa dzo ne są od 2007 ro ku przez kon sor -
cjum czte rech firm por tu gal skich. Ak tu al -
nie znaj du ją się w fa zie koń co wej. Łącz na
dłu gość tu ne lu wy no si trzy ki lo me try.
Re ali za cja tej in we sty cji od by wa ła się za -
rów no me to dą od kryw ko wą jak i po przez
drą że nie, miej sca mi na po zio mie 20 me -
trów po ni żej po zio mu grun tu. W cza sie
kon tro li, pra cę na bu do wie wy ko ny wa ło
oko ło 50 osób. Czyn no ści kon tro l ne prze -

bie ga ły we dług sche ma tu przy po mi na ją ce -
go pol skie re alia: po in for mo wa nie kie row -
nic twa bu do wy o ce lu i za kre sie kon tro li,
wi zy ta cja sta no wisk pra cy, kon tro la do ku -
men ta cji i pod pi sa nie pro to ko łu. Przy kon -
tro li do ku men ta cji spraw dza ny jest plan
BIOZ, pro jekt bu do wy i do ku men ta cja pra -
cow ni cza w za kre sie szko leń bhp, umów
o pra cę, ba dań le kar skich i kwa li fi ka cji.
Zgod nie z wy mo ga mi prze pi sów por tu gal -
skich obo wią zu ją cych w tym za kre sie,
do ku men ty te pra co daw ca jest zo bo wią za -
ny prze cho wy wać na te re nie bu do wy.
W ra mach czyn no ści kon tro l nych, oprócz
kon tro li sta nu bez pie czeń stwa, in spek to -
rzy pra cy zbie ra li rów nież od pra cow ni ków
oświad cze nia na po trze by usta leń w za kre -
sie le gal no ści za trud nie nia oraz prze -
strze ga nia za sad rów no upraw nie nia. Ze
wzglę du na prze szłość ko lo nial ną, gros imi -
gran tów pra cu ją cych na bu do wach, po cho -
dzi z te re nów by łych po sia dło ści por tu gal -
skich w Afry ce (An go la, Mo zam bik).

Prze rwa na po si łek i…

Po za koń cze niu czyn no ści kon tro l nych
na bu do wie in spek to rzy pra cy ko rzy sta li
z prze rwy na lunch. Ogól nie obo wią zu ją -
ce prze pi sy prze wi du ją go dzin ną prze rwę
na po si łek w cią gu dnia, a w przy pad ku pra -
cow ni ków ACT czas ten zo stał usta lo ny
na pół to rej go dzi ny. Por tu gal scy pra cow -
ni cy w go dzi nach oko ło po łu dnio wych ma -
so wo od wie dza ją re stau ra cje, ba ry i pu by,
a zna le zie nie miej sca w tych naj bar dziej po -
pu lar nych jest prak tycz nie nie mo żli we.
Do po sił ku stan dar do wo za ma wia ny jest al -
ko hol (naj czę ściej wi no lub pi wo), a prze -
pi sy do pusz cza ją nie tyl ko kon ty nu owa nie
pra cy po lamp ce por to czy szkla necz ce la -
ge ra, ale rów nież pro wa dze nie sa mo cho -
du (in spek to rzy ACT rów nież hoł do wa li te -
mu zwy cza jo wi). 

Ko lej ne bu do wy

In we sty cją wi zy to wa ną po lun chu był
biu ro wiec, bu do wa ny w pół noc no -wschod -
niej czę ści Li zbo ny, na te re nach daw nej wy -
sta wy EXPO, któ rą Por tu ga lia or ga ni zo wa -
ła w 1998 r. Na ów cze snym eta pie re ali za -
cji tej in we sty cji ro bo ty kon struk cyj ne zo -
sta ły za koń czo ne. Pro wa dzo ne by ły pra ce
wy koń cze nio we, co mię dzy in ny mi po wo -
do wa ło, że jed no cze śnie na te re nie bu do -
wy prze by wa ło po nad 180 pra cow ni ków, za -
trud nio nych przez kil ka na ście firm.

W trze cim dniu po by tu pol skie go in spek -
to ra pra cy w Por tu ga lii, czyn no ści kon tro -
l ne, w któ rych uczest ni czył, by ły pro wa dzo -
ne po za mia stem sto łecz nym, w miej sco wo -
ści Ka sh kai. Przed po łu dniem wi zy to wa na
by ła bu do wa du że go apar ta men tow ca,
gdzie pra co wa ło 380 pra cow ni ków, a po po -
łu dniu bu do wa re mi zy stra żac kiej, gdzie pra -
cę wy ko ny wa ło tyl ko sie dem osób. 

Ni czym w Pol sce

W ostat nim dniu wi zy ty, w sie dzi bie
ACT, od by ło się spo tka nie pod su mo wu ją -
ce. Wy da je się, że – co do za sa dy – stan
prze strze ga nia prze pi sów bhp przy pra cach
bu dow la nych, bez więk sze go ry zy ka po peł -
nie nia błę du, mo żna okre ślić ja ko zbli żo -
ny do te go, z ja kim stan dar do wo in spek -
tor pra cy spo ty ka się na pol skich bu do -
wach. Po dob nie prze bie ga ją też czyn no ści
kon tro l ne. Naj ogól niej mo żna po wie dzieć,
że przy re ali za cji du żych in we sty cji, stan
w tym za kre sie przed sta wia się zna czą co
le piej niż na ma łych pla cach bu dów, gdzie
za an ga żo wa ne są mi kro -przed się bior stwa.
W pierw szym przy pad ku za kres we wnętrz -
ne go nad zo ru jest zwy kle bar dzo roz le gły,
nie jed no krot nie na bu do wie wpro wa dza ny
jest sys tem za rzą dza nia bez pie czeń stwem.
W przy pad ku ma łych pla ców bu do wy licz -
ba nie pra wi dło wo ści jest znacz nie więk sza,
zda rza ją się rów nież przy pad ki pra cy nie -
re je stro wa nej.

Do le gli wość fi nan so wa

Na du żych bu do wach prak tycz nie nie spo -
ty ka się przy pad ków pra cy nie re je stro wa -
nej, bo eli mi nu je je we wnętrz ny sys tem kon -
tro li. Do spra wo wa nia nad zo ru w tym za kre -
sie mo ty wu ją pra co daw ców prze pi sy, któ -
re na kła da ją na nich od po wie dzial ność fi nan -
so wą obej mu ją cą wszel kie go ro dza ju ob cią -
że nia wią żą ce się z ujaw nie niem pra cy nie -
le gal nej, w tym kosz ty de por ta cji. 

Dokończenie na stronie 24.

Por tu gal skie do świad cze nia

Po moc eks perc ka, a nie pra ca u pod staw
Bog dan So la wa 

Dzie le nie się wie dzą na te mat do brych prak tyk do ty czą cych za po bie ga nia wy pad kom w bu -
dow nic twie jest pod sta wo wym ce lem wy mia ny in spek to rów pra cy PIP i por tu gal skie go Urzę -
du ds. Wa run ków Pra cy (ACT), zor ga ni zo wa nej w opar ciu o po ro zu mie nie o współ pra cy.
Uczest ni czył w niej in spek tor pra cy Bog dan So la wa z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Kra -
ko wie, któ ry w li sto pa dzie ubie głe go ro ku prze by wał w Por tu ga lii.
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Wła ści wy po ziom oświe tle nia w biu rze, la bo ra to rium czy w ha -
li pro duk cyj nej mo że za po bie gać wy pad kom. Zwra ca ją na to uwa -
gę związ ki za wo do we oraz bra nżo we ka sy ubez pie cze nia wy pad -
ko we go. Wła ści we oświe tle nie po ma ga w po rę roz po znać za gro -
że nie po tknię cia mi i po śli zgnię cia mi oraz unik nąć wy pad ków. Po -
nad to, od po wied nie oświe tle nie ma du ży wpływ na zdro wie pra -
cow ni ków i wy daj ność pra cy. Po zwa la chro nić oczy, za po bie ga
przed wcze sne mu zmę cze niu, uła twia kon cen tra cję. Wła ści we
oświe tle nie za le ży od wie lu czyn ni ków. Po win no być do sto so wa -
ne do ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy. Du żą ro lę od gry wa ją też spo -
sób wy ko ny wa nia czyn no ści w pra cy, czas oraz wiek pra cow ni -
ka. Oczy wi ście, opty mal nym roz wią za niem jest uży wa nie w miej -
scu pra cy świa tła dzien ne go.

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

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

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

HSE roz po czę ło kam pa nię ma ją cą na ce lu in for mo wa nie ro bot -
ni ków bu dow la nych z Pol ski, Ru mu nii i In dii pra cu ją cych w Lon -
dy nie, na te mat za sad bhp na bu do wach oraz ro li HSE w udzie la -
niu im po mo cy i ochro nie ich praw, zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze -
pi sa mi. HSE chce uświa do mić imi gran tom, że ma ją oni ta kie sa -
mo pra wo do ochro ny zdro wia i ży cia w miej scu pra cy, jak ro bot -

ni cy bry tyj scy. W ra mach kam pa nii, HSE wy da ło w ró żnych ję zy -
kach ma ło -for ma to we ulot ki nt. bhp, któ re bę dą roz pro wa dza ne
wśród imi gran tów oraz uru cho mi ło spe cjal ną li nię te le fo nicz ną ob -
słu gi wa ną w ję zy kach w/w imi gran tów – dla Po la ków jest to nu -
mer: 0207 556 2239. HSE uru cho mi ło też ad res pocz ty elek tro -
nicz nej: outre ach@hse.gsi.gov.uk i spe cjal ną stro nę in ter ne to wą. 

W Wiel kiej Bry ta nii 4. li sto pa da był „Kra jo wym dniem świa -
do mo ści nt. stre su”. Kam pa nia Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze -
nia Za rzą dza nia Stre sem (In ter na tio nal Stress Ma na ge ment As -
so cia tion) kon cen tru je się na pod kre śla niu po zy tyw nych aspek -
tów stre su (wg mot to „stres sing the po si ti ves”). HSE wspie ra
wspo mnia ną ak cję i przy po mi na, że jed nym z po zy tyw nych dzia -
łań pra co daw ców, aby sku tecz nie ra dzić so bie ze stre sem
w swo jej fir mie, mo że być sto so wa nie „Stan dar dów za rzą dza nia”
opu bli ko wa nych przez HSE.

W sta cjach ob słu gi po jaz dów znaj du je się du żo ró żne go ro dza -
ju przed mio tów i na rzę dzi. Stwa rza to ry zy ko wy pad ków. W więk -
szo ści, za po bie gać im mo gą pro ste środ ki za cho waw cze (do bre prak -
ty ki). Dy rek cja Ge ne ral na Kon tro li Wa run ków Pra cy roz po czę ła
ogól no kra jo wą kam pa nię kon tro l no -pre wen cyj ną, któ ra trwać bę -
dzie do koń ca stycz nia 2010. Jej ce lem jest spraw dze nie, w ja ki spo -
sób, na co dzień ser wi sy sa mo cho do we zaj mu ją ce się na pra wą i kon -
ser wa cją sa mo cho dów oso bo wych, cię ża ró wek i au to ka rów prze -
strze ga ją za sad pre wen cji. Do ty czy ona za rów no wiel kich sie ci kon -
ce sjo no wa nych sta cji ob słu gi, jak rów nież ma łych warsz ta tów me -
cha nicz nych. W związ ku z kam pa nią, in spek to rzy kon tro lu ją
wdra ża nie przez pra co daw ców środ ków bez pie czeń stwa.

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

HSE               WIEL KA BRY TA NIA

W serwisach pojazdów   BELGIA

„Stres pozytywny”

„Wy bierz bez pie czeń stwo”, to ha sło pro gra mu szko le nio we go
urzę du ir landz kiej in spek cji pra cy, któ ry wszedł do pro gra mu na -
ucza nia wszyst kich ir landz kich szkół po nad pod sta wo wych. Pro gram
ad re so wa ny jest przede wszyst kim do uczniów, któ rzy po ukoń cze -
niu gim na zjum my ślą o kon ty nu owa niu na uki w szko le śred niej
z przy go to wa niem za wo do wym lub któ rzy chcą roz po cząć swo ją
pierw szą pra cę za rob ko wą. Jest opar ty na za sa dach bez pie czeń -
stwa i zdro wia w miej scu pra cy. Skła da się z kom ple tu ma te ria łów
edu ka cyj nych (pod ręcz nik ucznia, pod ręcz nik na uczy cie la oraz pły -
tę DVD), a je go re ali za cję ob li czo no na 20 go dzin lek cyj nych. Ko -
or dy na to rem pro gra mu na szcze blu kra jo wym jest Cen trum
Oświa ty w Kil ken ny. Z pro gra mem „Wy bierz bez pie czeń stwo” HSA
za mie rza do trzeć do po nad 300 szkół i 16 ty się cy uczniów
w pierw szym ro ku je go re ali za cji na szcze blu ogól no kra jo wym.

Kra jo wy In sty tut Ba dań i Zdro wia (INRS) udo stęp nił on li ne no -
wą ba zę (Ca rA tex – ce chy ATEX) da nych opi su ją cych pal ność i wy -
bu cho wość sub stan cji pal nych. Za wie ra in for ma cje o po nad 1000
ga zów i opa rów oraz da ne na te mat py łów i sub stan cji. Po wpi sa -
niu po szu ki wa nej sub stan cji do udo stęp nio nej na stro nie INRS wy -
szu ki war ki (http://www. inrs. fr/ca ra tex), mo żna uzy skać o niej na -
stę pu ją ce in for ma cje: po stać, w ja kiej wy stę pu je da na sub stan cja,
tem pe ra tu ra za pło nu, tem pe ra tu ra sa mo za pło nu, naj ni ższa i naj -
wy ższa gra ni ca pal no ści, tem pe ra tu ra wrze nia, ci śnie nie par ga -
zu, wskaź nik pa ro wa nia, gę stość par ga zu.

Fran cu ski kon cern te le ko mu ni ka cyj ny Fran ce Te le com wy asy -
gno wał 1 mld eu ro dla ze stre so wa nych pra cow ni ków. W związ ku
z pro wa dzo ną re or ga ni za cją 25 pra cow ni ków ode bra ło so bie ży cie.
W dą że niu do od bu do wy mo ra le za ło gi fir ma wstrzy ma ła no wy roz -
dział obo wiąz ków pra cow ni czych. Naj bar dziej po dat ni na re or ga -
ni za cyj ny stres są pra cow ni cy w wie ku przed eme ry tal nym,
zwłasz cza po 57. ro ku ży cia, któ rzy roz po czy na li pra cę w cza sie,
gdy fir ma by ła mo no po li stą i na le ża ła do sek to ra pu blicz ne go. Z my -
ślą o uspo ko je niu właśnie tych za trud nio nych, za rząd Te le ko mu
zgo dził się, by do eme ry tu ry mo gli pra co wać w nie peł nym wy mia -
rze go dzin bez uszczerb ku dla za rob ków. Wiel ka Bry ta nia jest, dru -
gim po Fran cji, naj więk szym ryn kiem Fran ce Te le com (gdzie jest
wła ści cie lem te le fo nii ko mór ko wej Oran ge), zaś Pol ska czwar tym
naj więk szym (gdzie Fran cu zi kon tro lu ją Te le ko mu ni ka cję Pol ską). 

Sze fo wie hisz pań skich re sor tów Rów nych Szans oraz Pra cy
i Imi gra cji pod pi sa li dwa pro to ko ły, na mo cy któ rych oba mi -

ni ster stwa zo bo wią zu ją się do wza jem nej współ pra cy w ce lu zwal -
cza nia dys kry mi na cji ko biet w miej scu pra cy, w szcze gól no ści
pod wzglę dem wy na gro dzeń. Dys kry mi na cja ta mia ła by wy ni -
kać z „uzna nio we go” przy zna wa nia mę żczy znom do dat ków do wy -
na gro dzeń, któ rych ko bie ty w tej sa mej ka te go rii za wo do wej nie
otrzy mu ją. W tym ce lu prze pro wa dzo ne zo sta ną kon tro le
w oko ło 260 przed się bior stwach, gdzie zba da ne bę dą wy na gro -
dze nia, któ re zo sta ły wy pła co ne w ostat nich dwóch la tach oraz
skład ki spo łecz ne od pro wa dzo ne w tym okre sie. Wy ni ki ana li -
zy i in for ma cje na te mat środ ków pod ję tych pod czas dzia łań in -
spek tor skich zo sta ną prze ka za ne do Mi ni ster stwa Rów nych
Szans. Szcze gól na uwa ga zwró co na też bę dzie na zja wi sko nie -
prze pi so we go za trud nia nia ko biet na nie peł ny etat lub uni ka -
nia re je stra cji pra cow nic w sys te mie ubez pie czeń spo łecz nych.
Wstęp nie pro to ko ły obo wią zy wać bę dą przez rok, co nie wy klu -
cza mo żli wo ści przed łu że nia ich wa żno ści. Oba za an ga żo wa ne
mi ni ster stwa ma ją po wo łać wspól ne ko mi sje, któ rych za da niem
bę dzie spra wo wa nie nad zo ru nad wy peł nia niem po sta no wień
ka żde go z po ro zu mień. 

Na za koń cze nie Eu ro pej skiej Kam pa nii na te mat oce ny ry zy -
ka za wo do we go, za ini cjo wa nej w ze szłym ro ku przez Eu ro pej ską
Agen cję Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy, Pań stwo wy In sty tut
Bez pie czeń stwa i Hi gie ny w Pra cy w Hisz pa nii, peł nią cy ro lę kra -
jo we go cen trum in for ma cji Eu ro pej skiej Agen cji, za pla no wał se -
rię Dni Tech nicz nych, pod czas któ rych omó wio ny zo sta nie te mat
kam pa nii. Wspo mnia na ini cja ty wa po dyk to wa na jest chę cią pro -
mo wa nia za sad sku tecz nej oce ny ry zy ka, ja ko nie zbęd ne go in stru -
men tu w za po bie ga niu wy pad kom za wo do wym oraz na rzę dzia pro -
wa dzą ce go do nie ustan nej po pra wy wa run ków zwią za nych z bez -
pie czeń stwem i zdro wiem w pra cy.

In sty tut Zdro wia Za wo do we go w Na wa rze za mie ścił na swo -
jej stro nie in ter ne to wej (www. cfna var ra. es/insl), w za kład ce: „Do -
ku men ty (Do cu men ta ción)” – „Re je stry, prze wod ni ki i pod ręcz -
ni ki tech nicz ne (Fi chas, Guías y Ma nu ales Técni cos)” – czte ry,
go to we do po bra nia, prze wod ni ki do ty czą ce do sto so wy wa nia wa -
run ków pra cy i oce ny ry zy ka za wo do we go pod czas prac z uży -
ciem suw nic po mo sto wych, wóz ków pod no śni ko wych oraz pod -
czas eks plo ata cji la su i za jęć rol no -ho dow la nych. 

Mo żna rów nież po brać Re jestr tech nicz ny nr 28, do ty czą cy pre -
wen cji. No si on ty tuł: „Me to dy oce ny ry zy ka er go no micz ne go”.
In sty tut w Na wa rze wśród pu bli ka cji zwią za nych z oce ną ry zy -
ka po sia da też „Prze wod nik na te mat oce ny ry zy ka za wo do we -
go przy re ali za cji in we sty cji bu dow la nych” oraz pu bli ka cję za ty -
tu ło wa ną „Iden ty fi ka cja ry zy ka za wo do we go, me to dy pre wen cyj -
ne oraz oce na pod czas kon struk cji mo stów i tu ne li”. 

Oby dwa do ku men ty do stęp ne pod ad re sem: 
http://www.cfna var ra.es/insl/pu b00C.htm

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

Ca rA tex                        FRAN CJA

Oświe tle nie                     NIEM CY

Dla szkół                      IRLANDIA

Na stres

Re pre zen ta cja     LUKSEMBURG

Dys kry mi na cja           HISZ PA NIA

RE ACH                       FINLANDIA

Ła twiej o pra cę         NOR WE GIA

Ocena ryzyka

Przewodniki

Z nie do wie rza niem i ogrom nym ża lem przy ję li śmy wia -
do mość, że 15 grud nia 2009 r. od szedł od nas wspa nia ły przy -
ja ciel, do bry ko le ga i współ pra cow nik, naj rze tel niej szy
pracownik

Kon rad Zdro jew ski
wie lo let ni pra cow nik wał brzy skie go Od dzia łu Okrę go we go

In spek to ra tu Pra cy we Wro cła wiu, za an ga żo wa ny w spra wy
bez pie czeń stwa pra cy w rol nic twie czło nek Sek cji Rol nej te -
go OIP’u.

Nam – ko le gom i współ pra cow ni kom – bra ko wać bę dzie je -
go śmie chu, po czu cia hu mo ru, umie jęt no ści znaj do wa nia po -
zy ty wów tam, gdzie nikt in ny do pa trzyć by się ich nie umiał. 

Rol ni kom, któ rych od wie dzał, za brak nie je go fa cho wo ści,
zro zu mie nia i po moc nej dło ni.

Wie my, że wal czył, by po ko nać tę kosz mar ną cho ro bę, któ -
ra za bie ra tak wie lu i – choć zwy cię ży ła ona – wie rzy my, że
od szedł, by żyć te raz ży ciem, w któ rym jest spo kój, od po czy -
nek i któ re wol ne jest od bó lu.

Kon ra dzie! Choć je steś już po dru giej stro nie te go świa ta,
po zo sta niesz na za wsze w na szej pa mię ci. Zo sta wi łeś w nas
dźwięk two je go śmie chu, a w na szych ser cach tkwi two je do -
bre sło wo. I tak już zo sta nie. Że gnaj!

Kie row nic two i współ pra cow ni cy 
z Okrę go we go In spek to ra tu Pracy we Wro cła wiu
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Re ali za cja za da nia zo sta ła po wie rzo na
z mo cy usta wy or ga nom Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy – in spek to rom pra cy dzia ła -
ją cym w ra mach wła ści wo ści te ry to rial nej
okrę go wych in spek to ra tów pra cy. Za sa dy
po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia
zo sta ły okre ślo ne w Ko dek sie po stę po wa -
nia w spra wach o wy kro cze nia2 i od no szą
się one rów nież do dzia łań po dej mo wa nych
w oma wia nym za kre sie przez in spek to rów
pra cy. In spek to rom pra cy le gi ty mo wa -
nym do dzia ła nia na mo cy usta wy o PIP
i kpw, przy słu gu ją sze ro kie kom pe ten cje
w za kre sie ści ga nia wy kro czeń prze ciw ko
pra wom osób wy ko nu ją cych pra cę za rob -
ko wą. Do ty czą one:

1) skie ro wa nia do są du wnio sku o uka -
ra nie,

2) na ło że nia grzyw ny w dro dze man da -
tu kar ne go, 

3) za sto so wa nia środ ków od dzia ły wa nia
wy cho waw cze go.

Do ko na nie przez in spek to ra pra cy wy -
bo ru for my dzia ła nia w ra zie stwier dze nia
po peł nie nia wy kro cze nia prze ciw ko pra -
wom osób wy ko nu ją cych pra cę za rob ko wą,
po prze dza ją czyn no ści wy ja śnia ją ce. Są
one od zwier cie dle niem czyn no ści kon -
tro l nych prze wi dzia nych w usta wie o Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy.

Czyn no ści 
kon tro l ne

W to ku czyn no ści wy ja śnia ją cych na le -
ży przede wszyst kim usta lić, czy do szło
do po peł nie nia czy nu, któ ry mo że być
przed mio tem od po wie dzial no ści za wy kro -
cze nie, w ja kich oko licz no ściach czyn zo -
stał po peł nio ny i kto jest je go spraw cą.
W tym ce lu in spek tor pra cy ma pra wo: 

1) swo bod ne go wstę pu na te ren oraz
do obiek tów i po miesz czeń pod mio tu
kon tro lo wa ne go,

2) prze pro wa dza nia oglę dzin obiek -
tów, po miesz czeń, sta no wisk pra cy, ma -
szyn i urzą dzeń oraz prze bie gu pro ce sów
tech no lo gicz nych i pra cy,

3) żą da nia od pod mio tu kon tro lo wa ne -
go oraz od wszyst kich pra cow ni ków lub
osób, któ re są lub by ły za trud nio ne, al bo
któ re wy ko nu ją lub wy ko ny wa ły pra cę
na je go rzecz na in nej pod sta wie niż sto -
su nek pra cy, w tym osób wy ko nu ją cych
na wła sny ra chu nek dzia łal ność go spo dar -
czą, pi sem nych i ust nych in for ma cji w spra -
wach ob ję tych kon tro lą oraz wzy wa nia
i prze słu chi wa nia tych osób w związ ku
z prze pro wa dza ną kon tro lą,

4) żą da nia oka za nia do ku men tów do ty -
czą cych bu do wy, prze bu do wy lub mo der -
ni za cji oraz uru cho mie nia za kła du pra cy,
pla nów i ry sun ków tech nicz nych, do ku men -
ta cji tech nicz nej i tech no lo gicz nej, wy ni -
ków eks per tyz, ba dań i po mia rów do ty czą -
cych pro duk cji bądź in nej dzia łal no ści
pod mio tu kon tro lo wa ne go, jak rów nież do -
star cze nia mu pró bek su row ców i ma te ria -
łów uży wa nych, wy twa rza nych lub po -
wsta ją cych w to ku pro duk cji, w ilo ści
nie zbęd nej do prze pro wa dze nia ana liz
lub ba dań, gdy ma ją one zwią zek z prze -
pro wa dza ną kon tro lą,

5) żą da nia przed ło że nia akt oso bo wych
i wszel kich do ku men tów zwią za nych z wy -
ko ny wa niem pra cy przez pra cow ni ków lub
oso by świad czą ce pra cę na in nej pod sta -
wie niż sto su nek pra cy,

6) za po zna nia się z de cy zja mi wy da ny -
mi przez in ne or ga ny kon tro li i nad zo ru
nad wa run ka mi pra cy oraz ich re ali za cją,

7) utrwa la nia prze bie gu i wy ni ków
oglę dzin obiek tów, po miesz czeń, sta no wisk
pra cy, ma szyn i urzą dzeń, pro ce sów tech -
no lo gicz nych i pra cy za po mo cą apa ra tu -
ry i środ ków tech nicz nych słu żą cych
do utrwa la nia ob ra zu lub dźwię ku,

8) wy ko ny wa nia nie zbęd nych dla ce lów
kon tro li od pi sów lub wy cią gów z do ku men -
tów, jak rów nież ze sta wień i ob li czeń
spo rzą dza nych na pod sta wie do ku men tów,
a w ra zie po trze by żą da nia ich od pod mio -
tu kon tro lo wa ne go,

9) spraw dza nia to żsa mo ści osób wy ko -
nu ją cych pra cę lub prze by wa ją cych na te -
re nie pod mio tu kon tro lo wa ne go, ich prze -
słu chi wa nia i żą da nia oświad czeń w spra -
wie le gal no ści za trud nie nia lub pro wa dze -
nia in nej dzia łal no ści za rob ko wej,

10) ko rzy sta nia z po mo cy bie głych
i spe cja li stów oraz akre dy to wa nych la bo -
ra to riów.

Wy kro cze nie, czy li co?

W pierw szej ko lej no ści in spek tor pra -
cy mu si usta lić, czy czyn, któ ry zo stał po -
peł nio ny jest wy kro cze niem, do ści ga nia
któ re go z mo cy prze pi sów pra wa jest
upraw nio ny. Zgod nie z tre ścią art. 1 kpw,
od po wie dzial no ści za wy kro cze nie pod le -
ga ten tyl ko, kto po peł nia czyn spo łecz nie
szko dli wy, za bro nio ny przez usta wę obo -
wią zu ją cą w cza sie je go po peł nia nia
pod groź bą ka ry aresz tu, ogra ni cze nia wol -
no ści, grzyw ny do 5 000 zł, na ga ny. Nie po -
peł nia wy kro cze nia spraw ca czy nu za bro -
nio ne go, je że li nie mo żna mu przy pi sać wi -
ny w cza sie czy nu.

Wa run kiem od po wie dzial no ści za wy kro -
cze nie jest za tem bez praw ność czy nu, je -
go spo łecz na szko dli wość i wi na spraw cy. 

W li te ra tu rze przyj mu je się, że czyn jest
bez praw ny, je że li jest sprzecz ny z nor mą
praw ną. In ny mi sło wy, bez praw nym bę dzie
ta kie za cho wa nie spraw cy czy nu, któ rym
na ru sza on prze pis usta wy za wie ra ją cej
prze pi sy z za kre su wy kro czeń. Na ru sze nie
na ka zu lub za ka zu prze wi dzia ne go ta ką
usta wą. 

Wy ja śnie nia wy ma ga rów nież po ję cie
spo łecz nej szko dli wo ści czy nu, bę dą ce
ma te rial ną ce chą wy kro cze nia, w od ró żnie -
niu od ce chy for mal nej, ja ką by ła omó wio -
na bez praw ność czy nu. Zgod nie z tre ścią
art. 1 kw3, tyl ko czyn spo łecz nie szko dli -
wy ro dzi po stro nie je go spraw cy od po wie -
dzial ność za wy kro cze nie. W przy pad ku wy -
kro czeń, tyl ko zu peł ny brak spo łecz nej
szko dli wo ści czy nu wy łą cza je go ka ral ność.
Usta le nie za tem, że czyn jest spo łecz nie
szko dli wy je dy nie w stop niu zni ko mym, nie
po zba wia go cech wy kro cze nia. Ta kie
usta le nie mo że mieć co naj wy żej wpływ
na pod ję cie przez in spek to ra de cy zji
w przed mio cie wy bo ru środ ka praw ne go. 

Przy oce nie stop nia spo łecz nej szko dli -
wo ści czy nu, jak sta no wi art. 47 § 6 kw,
bie rze się pod uwa gę ro dzaj i cha rak ter
na ru szo ne go do bra, roz mia ry wy rzą dzo -
nej lub gro żą cej szko dy, spo sób i oko licz -
no ści po peł nie nia czy nu, wa gę na ru szo -
nych obo wiąz ków, jak rów nież po stać za -
mia ru, mo ty wa cję spraw cy, ro dzaj na ru -
szo nych re guł ostro żno ści i sto pień ich na -
ru sze nia. 

W na stęp nej ko lej no ści in spek tor usta -
la, kto jest spraw cą wy kro cze nia i czy mo -
żna mu przy pi sać wi nę przy po peł nia niu
czy nu, gdyż ko lej nym istot nym ele men tem
od po wie dzial no ści za wy kro cze nie jest
wi na spraw cy. Zgod nie z roz wią za niem
przy ję tym przez usta wo daw cę wy kro cze -
nie mo żna po peł nić za rów no umyśl nie jak
i nie umyśl nie, chy ba że usta wa przyj mu -
je od po wie dzial ność wy łącz nie za wy kro -
cze nie umyśl ne. Wy kro cze nia prze ciw ko
pra wom osób wy ko nu ją cych pra cę za rob -
ko wą mo żna po peł nić za rów no umyśl nie,
jak i nie umyśl nie. 

Wy kro cze nie umyśl ne za cho dzi wte dy,
gdy spraw ca ma za miar po peł nie nia czy -
nu za bro nio ne go, to jest chce go po peł nić,
al bo prze wi du jąc ta ką mo żli wość, go dzi się
na to. Na to miast z wy kro cze niem po peł -
nio nym nie umyśl nie ma my do czy nie nia
wte dy, gdy spraw ca nie ma za mia ru po peł -
nie nia wy kro cze nia ale je po peł nia, na sku -
tek nie za cho wa nia ostro żno ści wy ma ga nej
w da nych oko licz no ściach, mi mo że mo żli -
wość po peł nie nia te go czy nu prze wi dy wał
al bo mógł prze wi dzieć.

Re asu mu jąc: brak któ re go kol wiek ze
wska za nych ele men tów, tj. bez praw no ści
i spo łecz nej szko dli wo ści czy nu oraz wi ny
spraw cy po wo du je wy łą cze nie od po wie -
dzial no ści za wy kro cze nie. 

Od ogó łu do szcze gó łu

W cza sie prze pro wa dza nia czyn no ści wy -
ja śnia ją cych, oma wia ne ele men ty na le ży
ana li zo wać w po łą cze niu z usta wo wy mi zna -
mio na mi cha rak te ry stycz ny mi dla kon kret -
ne go wy kro cze nia okre ślo ne go przez usta -
wę. Czyn mo że bo wiem sta no wić wy kro -
cze nie prze ciw ko pra wom pra cow ni ka,
a tym sa mym po wo do wać po stro nie
spraw cy od po wie dzial ność z te go ty tu łu tyl -
ko wte dy, gdy bę dzie za wie rał ce chy cha -
rak te ry stycz ne dla da ne go ty pu wy kro czeń.
Usta wo we zna mio na kon kret ne go wy kro -
cze nia zwra ca ją uwa gę na te je go ce chy
i wska zu ją jed no cze śnie, ja kie ele men ty
mu szą być wy ka za ne, by spraw ca mógł po -
nieść od po wie dzial ność za po peł nie nie wy -
kro cze nia. Brak któ re go kol wiek ze zna -
mion wy kro cze nia, okre ślo nych w kon kret -
nym prze pi sie, sta no wią cych pod sta wę uka -
ra nia, po wo du je wy łą cze nie od po wie dzial -
no ści z te go prze pi su. 

Prze pro wa dza jąc czyn no ści wy ja śnia ją -
ce (kon tro l ne), po prze dza ją ce za sto so -
wa nie przez in spek to ra jed ne go ze środ -
ków pra wem prze wi dzia nych, na le ży za tem
zwra cać uwa gę na: przed miot wy kro cze nia
(do bro pra wem chro nio ne), stro nę przed -
mio to wą (oko licz no ści po peł nie nia czy nu),
pod miot (spraw cę czy nu) i stro nę pod mio -
to wą (wi nę spraw cy), któ re to sta no wią
usta wo we zna mio na wy kro cze nia. 

Czyn no ści kon tro l ne ma ją za tem na ce -
lu wy ja śnie nie wszel kich wąt pli wo ści zwią -
za nych z po peł nio nym czy nem i usta le nie,
czy za cho dzą pod sta wy do wy stą pie nia
z wnio skiem o uka ra nie, czy też za sto so -
wa nia po stę po wa nia man da to we go bądź
środ ka od dzia ły wa nia wy cho waw cze go.
Mo żna stwier dzić, że prze pro wa dza jąc
czyn no ści kon tro l ne, in spek tor pra cy re -
ali zu je czyn no ści wy ja śnia ją ce. 

Gdzie i kie dy?

Czyn no ści kon tro l ne na le ży prze pro wa -
dzić w mia rę mo żli wo ści w miej scu po peł -
nie nia czy nu, bez po śred nio po je go ujaw -
nie niu. Usta le nia z kon tro li do ku men to wa -
ne są w for mie pro to ko łu. Na pod sta wie
stwier dzo nych w nim oko licz no ści wy da -
wa ne są póź niej środ ki praw ne. Pro to kół
z czyn no ści kon tro l nych sta no wi rów nież

do wód we wsz czę tym przez in spek to ra po -
stę po wa niu w spra wach o wy kro cze nia
prze ciw ko pra wom osób wy ko nu ją cych pra -
cę za rob ko wą. 

W ra mach czyn no ści wy ja śnia ją cych in -
spek tor pra cy prze słu chu je rów nież oso -
bę, co do któ rej ist nie je uza sad nio na pod -
sta wa do spo rzą dze nia prze ciw ko niej
wnio sku o uka ra nie. Od prze słu cha nia tej
oso by mo żna od stą pić tyl ko wte dy, gdy by -
ło by to po łą czo ne ze znacz ny mi trud no ścia -
mi. Na le ży tu pod kre ślić, że cho dzi o wy -
jąt ko we sy tu acje. Obo wią zek ten zo stał bo -
wiem na ło żo ny na in spek to ra pra cy i za nie -
cha nie go na ru sza okre ślo ny po dział kom -
pe ten cji or ga nów pro ce so wych w to ku po -
stę po wa nia przed są dem. Wy jąt ko wo za -
tem, je że li nie ma mo żli wo ści prze słu cha -
nia oso by, co do któ rej ist nie je po dej rze -
nie po peł nie nia wy kro cze nia, oso ba ta mo -
że na de słać in spek to ro wi wy ja śnie nia
w cią gu sied miu dni od od stą pie nia
od prze słu cha nia, o czym na le ży ją po -
uczyć. Na le ży za zna czyć, że od stą pie nie
od prze słu cha nia oso by, o któ rej mo wa i za -
nie cha nie po ucze nia o przy słu gu ją cych jej
pra wach na ru sza jej pra wo do obro ny,
a tym sa mym sta no wi na ru sze nie jed nej
z pod sta wo wych za sad pro ce so wych. Za -
rów no od stą pie nie od prze słu cha nia jak
i po ucze nie w tym przed mio cie do ku men -
tu je się no tat ką urzę do wą. 

Po prze pro wa dze niu czyn no ści kon -
tro l nych, któ re mo im zda niem, po win ny po -
prze dzać ka żdą de cy zję in spek to ra pra cy
o wsz czę ciu po stę po wa nia w spra wach
o wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow -
ni ka, in spek tor pra cy mo że sko rzy stać
z prze wi dzia nych pra wem mo żli wo ści, tj.:
wy stą pić do są du z wnio skiem o uka ra nie
spraw cy czy nu, wsz cząć po stę po wa nie
man da to we, za sto so wać śro dek od dzia ły -
wa nia wy cho waw cze go.

Alek san dra Kęp niak
OIP Łódź

Przypisy
1 Usta wa z dnia 13 kwiet nia 2007 r. o Pań -

stwo wej In spek cji Pra cy (Dz. U. 07.89.589);
na po trze by ni niej sze go ar ty ku łu bę dzie uży -
wa ny skrót „usta wa o PIP”

2 Usta wa z dnia 24 sierp nia 2001 r. Ko -
deks po stę po wa nia w spra wach o wy kro -
cze nia (Dz. U. 01.106.1148)

Na po trze by ni niej sze go ar ty ku łu bę dzie
uży wa ny skrót „kpw”

3 Usta wa z dnia 20 ma ja 1971 r. Ko deks
wy kro czeń (Dz. U. 07.109.756); na po trze -
by ni niej sze go ar ty ku łu bę dzie uży wa ny
skrót „kw”

Prawo pracy (cz. 1)

Ści ga nie wy kro czeń 
prze ciw ko pra wom pra cow ni czym Alek san dra Kęp niak

Jed nym z pod sta wo wych za dań Pań stwo wej In spek cji Pra cy, wska za nych w art. 10 pkt 15 usta -
wy o PIP1 jest ści ga nie wy kro czeń okre ślo nych nie tyl ko w Ko dek sie pra cy, ale rów nież w usta -
wie o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy, a ta kże in nych wy kro czeń, gdy usta wy
tak sta no wią oraz udział w po stę po wa niu w tych spra wach w cha rak te rze oska rży cie la pu -
blicz ne go. Przed mio tem za in te re so wa nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy w za kre sie ści ga nia wy -
kro czeń są pra wa osób wy ko nu ją cych pra cę za rob ko wą.
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Sto sun ko wo krót ki okres funk cjo no -
wa nia sys te mów za rzą dza nia bez pie czeń -
stwem w gór nic twie wę gla ka mien ne go nie
po zwa la na jed no znacz ne wska za nie po zy -
tyw nych efek tów w za kre sie ogra ni cza nia
za gro żeń za wo do wych i ra cjo na li zo wa nia
wy dat ków na bez pie czeń stwo oraz po -
pra wę wa run ków pra cy. Ich we ry fi ka cja
jest trud nym przed się wzię ciem. Trud no -
ści w do ko na niu obiek tyw nej oce ny wy ni -
ka ją z kil ku po wo dów.

1. Wdra ża nie sys te mów za rzą dza nia
bez pie czeń stwem w ko pal niach wę gla na -
ło ży ło się w cza sie na dzia ła nia re struk tu -
ry za cyj ne pro wa dzo ne w bra nży gór nic twa
wę gla ka mien ne go.

2. Po ziom bez pie czeń stwa jest funk cją
m.in. wa run ków gór ni czo -geo lo gicz nych
pro wa dze nia eks plo ata cji wę gla.

3. Do tych czas nie wy pra co wa no mier -
ni ków oce ny efek tyw no ści sys te mów za rzą -
dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy.

Nie za le żnie od wska za nych trud no ści,
po okre sie prze cięt nie pię ciu lat funk cjo -
no wa nia sys te mów za rzą dza nia bez pie czeń -
stwem pra cy w gór nic twie, do ko na nie ta -
kiej oce ny wy da je się przed się wzię ciem wa -
żnym z punk tu wi dze nia wy mier nych
efek tów i ra cjo na li zo wa nia wy dat ków
na bez pie czeń stwo oraz po pra wę wa run -
ków pra cy. Ma te ria ła mi do prze pro wa dze -
nia ana li zy by ły da ne sta ty stycz ne do ty czą -
ce sta nu wy pad ko wo ści, na kła dów fi nan so -
wych na bez pie czeń stwo i hi gie nę pra cy,
a ta kże in for ma cje uzy ska ne przez au to -
ra w trak cie spra wo wa nia nad zo ru w ra -
mach obo wiąz ków słu żbo wych.

Cer ty fi ka ty zgod ne 
z nor mą

Ana li zie pod da na zo sta ła jed na ze spół -
ek wę glo wych, któ ra naj dłu żej funk cjo nu -
je na ryn ku w nie zmie nio nej for mie praw -
nej. Pro ce sy re struk tu ry za cyj ne zwią za ne
ze zmniej sza niem licz by ko palń dzia ła ją -
cych w struk tu rach spół ki zwią za ne by ły
z na tu ral nym pro ce sem wy czer pa nia za so -
bów prze my sło wych. Zmniej sza nie licz by
ko palń, dzię ki wpro wa dzo nym pro ce du rom

alo ka cji, od by ło się bez ko niecz no ści pro -
wa dze nia zwol nień gru po wych. Za ło gi
prze cho dzą ce do pra cy w in nych ko pal -
niach w ra mach tej sa mej spół ki, dzię ki
wcze śniej sze mu kon tak to wi z pro ce du ra -
mi sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem,
by ły przy go to wa ne do pra cy w wa run kach
funk cjo nu ją ce go sys te mu. W ko pal niach
zrze szo nych w spół ce au dy ty cer ty fi ku ją -
ce Sys tem Za rzą dza nia Bez pie czeń stwem
oraz uzy ska nie cer ty fi ka tów mia ło miej sce
w la tach 2002-2003. Wszyst kie cer ty fi ka -
ty po twier dza ły zgod ność sys te mu z nor -
mą PN -N -18001 i by ły wdra ża ne przez tę
sa mą jed nost kę cer ty fi ku ją cą.

Garść da nych

Prze pro wa dzo no ana li zę sta nu wy pad -
ko wo ści oraz na kła dów na bez pie czeń stwo
i hi gie nę pra cy w la tach po prze dza ją cych
uzy ska nie cer ty fi ka tów Sys te mu Za rzą dza -
nia Bez pie czeń stwem (od ro ku 1996)
oraz w okre sie peł nych lat od da ty uzy ska -
nia cer ty fi ka tu do ro ku 2006 (ostat nie peł -
ne da ne za rok ka len da rzo wy). (wykres 1)

W okre sie przed wpro wa dze niem sys -
te mo we go za rzą dza nia bez pie czeń stwem,
po dob nie jak w przy pad ku po je dyn czych
ko palń, w ska li ca łej spół ki na stę pu je sys -
te ma tycz ny i wy raź ny spa dek ogól nej licz -
by wy pad ków. Na to miast w gru pie wy pad -
ków śmier tel nych i cię żkich nie wy stę pu -
je ten den cja spad ko wa – licz ba tych wy pad -
ków utrzy mu je się na względ nie sta łym po -
zio mie.

Po uzy ska niu cer ty fi ka tów sys te mu za -
rzą dza nia bez pie czeń stwem, w po cząt ko -
wym okre sie ob ser wu je się w ska li spół -
ki spa dek licz by wy pad ków wszyst kich ka -
te go rii. Na to miast po cząw szy od ro ku 2005
na stę pu je sta bi li za cja licz by wy pad ków
przy pra cy.  (wykres 2)

Do ko nu jąc ana li zy sta nu wy pad ko wo ści
w funk cji sys te mo we go za rzą dza nia bez pie -
czeń stwem, nie mo żna po mi nąć zja wi ska
sys te ma tycz ne go spad ku za trud nie nia
w po rów ny wa nych okre sach oraz je go
wpły wu na da ne ob ra zu ją ce stan wy pad ko -
wo ści.  (wykres 3)

W przy pad ku ba da nej spół ki li nie tren -
du licz by za trud nio nych oraz ogól nej licz -

by wy pad ków przy pra cy wy ka zu ją sta łą
ten den cję spad ko wą. 

Za trud nie nie a wy pad ki

Bli ższa ana li za wska zu je, że o ile li nia
spad ku za trud nie nia jest to żsa ma z li nią
tren du w la tach 2000-2004, to już w la -
tach 2005-2006 na stę pu je spo wol nie nie
spad ku za trud nie nia. Mo że to świad czyć,
że przy za ło że niu obec nej wiel ko ści pro -
duk cji (wy do by cia wę gla), wy czer pu ją się
mo żli wo ści dal sze go ogra ni cza nia za trud -
nie nia.

Na to miast krzy wa ob ra zu ją ca da ne do -
ty czą ce wy pad ko wo ści, mi mo za ła ma nia

w la tach 2003-2004, po sia da trend nie -
znacz nie bar dziej spad ko wy od tren du
spad ku za trud nie nia. Symp to ma tycz nym
jest, że spo wol nie niu spad ku za trud nie nia
w la tach 2005-2006 to wa rzy szy de fac to
sta gna cja w za kre sie ob ni ża nia wy pad ko -
wo ści przy pra cy.

W la tach 2003-2004 (przyj mu jąc
rok 2003 ja ko da tę uzy ska nia cer ty fi ka tu
sys te mu za rzą dza nia w ko pal niach spół ki),
wi dać wy raź ny spa dek licz by wy pad ków.
Spad ko wi za trud nie nia na po zio mie 4,79%
to wa rzy szył spa dek licz by wy pad ków
o 9,23%.

La ta 2005-2006, jak wspo mnia no wy żej,
cha rak te ry zu ją się znacz nie mniej szą dy -

na mi ką spad ku za trud nie nia. Wdro że nie
i do sko na le nie od ro ku 2003 Sys te mów Za -
rzą dza nia Bez pie czeń stwem Pra cy win no
sty mu lo wać dal szy po stęp w ogra ni cze niu
licz by wy pad ków przy pra cy. Tym cza sem
uzy ska ne wy ni ki wska zu ją, że ocze ki wa nia
ta kie nie speł nia ją się. Co wię cej, w la -
tach 2005-2006 przy spad ku za trud nie nia
o 3,06%, za no to wa no wzrost licz by wy pad -
ków przy pra cy o 1,08%.

Pierw sze wnio ski

Omawiana za le żność mo że wska zy wać,
że wpro wa dze nie Sys te mów Za rzą dza nia
Bez pie czeń stwem nie przy nio sło spo dzie -
wa nych skut ków w po sta ci wy raź ne go
tren du spad ko we go w za kre sie za ist nia łych
wy pad ków przy pra cy.

Jest to jed nak wnio sek nie do koń ca
upraw nio ny, gdyż na ten den cję licz by wy -
pad ków przy pra cy ma wpływ wie le zmien -
nych w ob sza rach tech no lo gicz nych, so cjo -
lo gicz nych i praw nych. Wdro że nie SZB wy -
mu si ło prze pro wa dze nie rze tel nej i wni kli -
wej oce ny ry zy ka za wo do we go na po -
szcze gól nych sta no wi skach, funk cjo no -
wa nie pro ce dur sy te mu wspie ra pro ce sy
za rzą dza nia a wy ni ki pro wa dzo nych au dy -
tów ze wnętrz nych i we wnętrz nych wska -
zu ją ob sza ry nie zbęd nych i nie zwłocz -
nych dzia łań. Sto sun ko wo krót ki okres dzia -
ła nia oraz wpływ czyn ni ka ludz kie go,
a zwłasz cza ba rie ry wy ni ka ją cej z men tal -
no ści, po wo du je, że do tych czas nie za no -
to wa no po zy tyw nych zmian sta nu bez pie -
czeń stwa w na stęp stwie wdro że nia SZB.

Ja nusz Sa piń ski
OIP Ka to wi ce

Za rzą dza nie bez pie czeń stwem a po pra wa wa run ków 
pra cy na przy kła dzie spół ki wę glo wej 

Wy pad ki w gór nic twie: by ły, są i…?
Ja nusz Sa piń ski
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Zatrudnienie Liczba wypadków ogó em

(1) Stan wypadkowości w spółce – przed uzyskaniem certyfikatu

(2) Stan wypadkowości w spółce po uzyskaniu certyfikatu

(3) Stan wypadkowości w spółce w funkcji spadku zatrudnienia 
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Z da nych umiesz czo nych na ta blicz ce zna -
mio no wej pi lar ki wy ni ka ło, że pro du cen tem
urzą dze nia jest jed na z chiń skich firm. Na -
to miast na pod sta wie za pi sów z de kla ra cji
zgod no ści i fak tu ry za ku pu usta lo no, że im -
por te rem i sprze daw cą ma szy ny, a tym sa -
mym oso bą od po wie dzial ną za wpro wa dze -
nie ma szy ny na ry nek UE, jest nie miec ka
fir ma z Lip ska. W kon tro lo wa nej pi lar ce ele -
men tem ste row ni czym jest pe dał no żny, któ -
ry po wo du je unie sie nie ob ra ca ją cej się
tar czy pi ły i opusz cze nie gór nej osło ny pi -
ły dzia ła ją cej jed no cze śnie ja ko do ci skacz
ob ra bia ne go ma te ria łu.

Na ba kier 

Kon tro la pi lar ki wy ka za ła sze reg nie -
zgod no ści z wy ma ga nia mi za sad ni czy mi
i in ny mi okre ślo ny mi w dy rek ty wie ma szy -
no wej 98/37/WE, trans po no wa nej do na -
sze go pra wo daw stwa roz po rzą dze niem
Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 20 grud -

nia 2005 r. w spra wie za sad ni czych wy ma -
gań dla ma szyn i ele men tów bez pie czeń -
stwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170). Bra ko wa -
ło osłon sta łych po stro nie po da wa nia i od -
bie ra nia ma te ria łu, co umo żli wia ło swo bod -
ny do stęp rąk do stre fy cię cia pi ły pod osło -
ną ru cho mą do ci ska ją cą (fot. 1 i 2). Szcze -
li ny po mię dzy rol ka mi sto łu po stro nie od -
bie ra nia po zwa la ły na do stęp do stre fy cię -
cia (fot. 3). Osło na ru cho ma chro nią ca
przed do stę pem do pi ły w po ło że niu spo -

czyn ko wym oraz do ru cho mych ele men tów
prze no sze nia na pę du (drzwicz ki pod sto -
łem ro bo czym od stro ny czo ło wej) nie by -
ła wy po sa żo na w urzą dze nie blo ku ją ce z ry -
glo wa niem (osło na ta otwie ra się ręcz nie
za po mo cą po krę tła, bez uży cia na rzę dzia)
(fot. 4-7). Otwór w tyl nej ścia nie kor pu su
pi lar ki (na prze wód od cią gu wió rów i tro -

cin) umo żli wiał do stęp rąk do ob ra ca ją cej
się pi ły (kształt otwo ru owal ny, wy mia -
ry 260x125 mm) (fot. 7).

W urzą dze niu bra ko wa ło ha mul ca, co po -
wo do wa ło, że czas za trzy ma nia pi ły wy łącz -
ni kiem awa ryj nym wy no sił oko ło 14 se -

kund. Wy łącz nik awa ryj ny nie po wo do wał
odłą cze nia od za si la nia ukła du pneu ma tycz -
ne go, tj. do ci sku osło ny ru cho mej i pod -
nie sie nia pi ły. Nie by ło żół te go tła przy wy -
łącz ni ku awa ryj nym (fot. 8). Ma szy ny nie
wy po sa żo no we wła ści we urzą dze nie odłą -
cza ją ce od źró dła ener gii elek trycz nej
(za sto so wa no układ wty ka–gniaz do). Nie
wy stę po wa ło ozna cze nie urzą dze nia odłą -
cza ją ce go od źró dła ener gii pneu ma tycz -
nej (czar ny prze łącz nik). Na pi sy ostrze gaw -

cze by ły ty ko w ję zy ku an giel skima na ma -
szy nie nie umiesz czo no ozna ko wa nia CE
(fot. 9), bra ko wa ło rów nież na zwy i ad re -
su pro du cen ta w ro zu mie niu dy rek ty wy
ma szy no wej, czy li oso by od po wie dzial nej
za wpro wa dze nie wy ro bu na ry nek UE. In -
struk cja ob słu gi pi lar ki nie za wie ra ła
wszyst kich wy ma ga nych in for ma cji ta -
kich jak:

– ozna cze nia CE i roku bu do wy,
– na ry sun ku ma szy ny z wy mie nio ny mi

czę ścia mi skła do wy mi nie za zna czo no

i nie wy mie nio no ele men tu odłą cza ją ce go
ener gię pneu ma tycz ną,

– nie by ło opi su sche ma tu ukła du elek -
trycz ne go ma szy ny i ukła du pneu ma tycz -
ne go ma szy ny,

– bra ko wa ło in for ma cji do ty czą cej ha -
ła su emi to wa ne go przez ma szy nę.

W związ ku z licz ny mi nie pra wi dło wo ścia -
mi, ze wzglę du na fakt, że pod miot wpro -
wa dza ją cy wy rób do ob ro tu znaj du je się
na te re nie in ne go niż RP kra ju UE, do ku -
men ta cję z kon tro li wy ro bu prze sła no

za po śred nic twem GIP do nie miec kie go or -
ga nu nad zo ru ryn ku. 

Na cen zu ro wa nym
w Niem czech

Dy rek cja Kra jo wa ds. Ochro ny Pra cy
Okrę gu Dre zno w Niem czech po dzię ko wa -
ła za in for ma cje i prze ka za ne do ku men ty
in for mu jąc jed no cze śnie, że owa nie miec -
ka fir ma jest im do brze zna na i, nie ste ty ko -
ja rzo na z nad zo rem ryn ku ja ko pod miot, któ -

ry wpro wa dza do ob ro tu ró żne
ma szy ny, czę sto nie speł nia ją ce
pod sta wo wych wy mo gów dy -
rek ty wy ma szy no wej lub dy rek -
ty wy ni sko na pię cio wej. In spek -
to rzy nie miec kie go or ga nu nad -
zo ru ryn ku wie lo krot nie po dej -
mo wa li wo bec fir my środ ki ad -
mi ni stra cyj ne, a w ostat nim
cza sie jej wła ści ciel zo stał uka -
ra ny wy so ką grzyw ną. Z na de -
sła ne go pi sma wy ni ka rów nież,

że do ku men ty ad mi ni stra cyj ne zo sta ły
prze ka za ne do są du z proś bą o wy da nie sto -
sow nej de cy zji. Po nad to, w opar ciu o do ku -
men ty na de sła ne z Głów ne go In spek to ra -
tu Pra cy do ty czą ce nie zgod no ści stwier dzo -
nych w pi lar ce MJ 274, nie miec cy in spek -
to rzy omó wi li z im por te rem kon kret ne
nie pra wi dło wo ści stwier dzo ne pod czas
kon tro li wy ro bu.

Wło dzi mierz Ła ba now ski
OIP Olsz tyn

Z in spek tor skiej prak ty ki

Nie miec ka fan ta zja, 
chiń ska tech ni ka Wło dzi mierz Ła ba now ski

In spek tor pra cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Olsz ty nie
prze pro wa dził w jed nej z firm z Lidz bar ku War miń skie go, zaj -
mu ją cej się pro duk cją ar ty ku łów ze szkła, kon tro lę wy ro bów
w ra mach nad zo ru ryn ku. Przed mio tem kon tro li by ła m.in. pi -
lar ka jed no pi ło wa pół au to ma tycz na dol now rze cio no wa po -
przecz na do cię cia ma te ria łów drew nia nych typ MJ 274,
wy pro du ko wa na w 2007 ro ku. 

Fot. 1 i 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot.  5, 6, 7

Fot. 8

Fot. 9
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Bu dow nic two jest jed ną z naj nie bez piecz -
niej szych dzie dzin go spo dar ki. Przy re ali zo -
wa niu ko lej nych in we sty cji wciąż do cho dzi
do wie lu nie pra wi dło wo ści. Dzie je się tak po -
nie waż przy wy ko ny wa niu prac bu dow la nych
wy stę pu ją pra wie wszyst kie czyn ni ki nie bez -
piecz ne i szko dli we, ja kie mo gą po ja wić się
w śro do wi sku pra cy.

Bu do wy obiek tów sa kral nych, w prze wa -
ża ją cej więk szo ści, pro wa dzo ne są sys te mem
go spo dar czym przez pro bosz czów pa ra fii, nie -
przy go to wa nych do te go me ry to rycz nie. Za -
trud nia ni tam pa ra fia nie, świad czą cy pra cę
spo łecz nie, czę sto nie po sia da ją od po wied -
nie go przy go to wa nia za wo do we go, pra cu ją
bez prze szko le nia z za kre su bhp, bez ba dań
le kar skich pro fi lak tycz nych, bez ko niecz nych
za bez pie czeń. Ale w ta kich sy tu acjach pod -
miot re ali zu ją cy bu do wę – pa ra fia – nie jest
ani pra co daw cą, ani przed się bior cą. W związ -
ku z tym Pań stwo wa In spek cja Pra cy nie ma
wła ści wie mo żli wo ści praw nych nad zo ro -
wa nia i kon tro lo wa nia tych bu dów. Po wsta -
ła więc pro po zy cja współ pra cy, aby in spek -
tor pra cy mógł na bu do wy do trzeć, cho cia -
żby z pre wen cją.

Po ro zu mie nie w spra wie dzia łal no ści pre -
wen cyj nej i kon tro l no -nad zor czej pod czas re -
ali za cji bu dów obiek tów sa kral nych pro wa dzo -
nych na te re nie Die ce zji Ło mżyń skiej pa ra -
fo wa no jesz cze pod ko niec 2006 ro ku. Stro -
na ko ściel na zo bo wią za ła się wów czas do in -
for mo wa nia Okrę go wy In spek to rat Pra cy
o re ali zo wa nych bu do wach, na to miast in spek -
to rat, do prze szko le nia księ ży in we sto rów
w za kre sie bhp i pra wa bu dow la ne go oraz
do prze pro wa dza nia kon tro li lub wi zy ta cji
zgło szo nych pla ców bu do wy. Po ro zu mie nie
mie li re ali zo wać wy zna cze ni, ze stro ny Ko -
ścio ła ksiądz Ry szard Na piór kow ski, eko nom
die ce zjal ny, zaś ze stro ny OIP, nad in spek tor
pra cy Sta ni sław Go łą bec ki kie row nik ło -
mżyń skie go Od dzia łu OIP.

Szko li li i spraw dza li

Przez ko lej ny rok, in spek to rzy pra cy Da -
riusz Siw czyń ski (obec ny Okrę go wy In spek -
tor Pra cy w Bia łym sto ku), Ja cek Gry czew ski
i Sta ni sław Go łą bec ki prze pro wa dzi li cykl

szko leń dla księ ży pro bosz czów bę dą cych in -
we sto ra mi bu dów lub pra co daw ca mi. Do ty -
czy ły one praw nej ochro ny pra cy, bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy ko ny wa nia
prac bu dow la nych oraz pra wa bu dow la ne go
w czę ści do ty czą cej pro wa dze nia in we sty cji.
W szko le niu uczest ni czy ło 20 księ ży. Na stęp -
nie przez pół to ra ro ku prze pro wa dzo no
kon tro le. Do ty czy ły one: bu do wy kryp ty
pod głów nym oł ta rzem Ka te dry Ło mżyń skiej
wraz z re mon tem pre zbi te rium oraz więź by
da cho wej Ka te dry; bu do wy Ko ścio ła Pa ra fial -
ne go pod we zwa niem Krzy ża Świę te go oraz
je go scho dów ze wnętrz nych, rów nież Ko ścio -
ła Pa ra fial ne go pw. Św. An drze ja Bo bo li w Ło -
mży, bu do wy Do mu Pa ra fial ne go przy Pa ra -
fii pw. Chry stu sa Kró la Wszech świa ta w Kol -
nie. Kon tro lą, in spek to rzy pra cy, ob ję li ta kże
pra ce zwią za ne z prze bu do wą Ko ścio ła Pa -

ra fial ne go pw. Św. An ny w Kol nie (2 kon tro -
le), bu do wę Ko ścio ła Pa ra fial ne go pw. Słu -
gi Bo że go Ja na Paw ła II w Gra je wie, re mont
ple ba nii przy Ko ście le Rek to ral nym pw.
Św. An to nie go Pa dew skie go w Pod gó rzu oraz
prze bu do wę bra my głów nej i par ka nu cmen -
ta rza Ka te dry Ło mżyń skiej. Pod czas wszyst -
kich kon tro li uczest ni czy li księ ża pro bosz czo -
wie po szcze gól nych pa ra fii oraz kie row ni cy
bu dów.

Po nie waż bu do wy w Pa ra fii Ka te dral nej
w Ło mży oraz Pa ra fii pw. Św. An ny w Kol -
nie by ły pro wa dzo ne przez wy ko naw ców z ze -
wnątrz, bę dą cych jed no cze śnie pra co daw ca -
mi, stwier dzo ne tam nie pra wi dło wo ści in -
spek to rzy pra cy ure gu lo wa li przy słu gu ją cy -
mi im środ ka mi praw ny mi. W su mie wy da -
li 30 de cy zji na ka zo wych oraz skie ro wa -
li jeden wnio sek w formie wy stą pie nia.
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Po zo sta łe bu do wy by ły re ali zo wa ne sys te -
mem go spo dar czym przez pro bosz czów,
a wszyst kie pra ce wy ko ny wa li spo łecz nie pa -
ra fia nie. Pod czas tych kon tro li stwier dzo no
w su mie 53 nie pra wi dło wo ści z za kre su
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, sta no wią cych
mniej sze lub więk sze za gro że nia dla ży cia lub
zdro wia osób pra cu ją cych i po stron nych.

„Grze chy” głów ne

Wśród nie pra wi dło wo ści in spek to rzy pra -
cy stwier dza li:

● brak za bez pie cze nia pla ców bu dów
przed do stę pem osób po stron nych,

● brak za bez pie cze nia przed upad kiem
z wy so ko ści sta no wisk pra cy i cią gów ko mu -
ni ka cyj nych,

● brak ozna ko wa nia stref i miejsc nie bez -
piecz nych,

● nie pra wi dło wą eks plo ata cję ma szyn
i urzą dzeń tech nicz nych (brak dasz ków
ochron nych nad sta no wi ska mi ob słu gi, brak
upraw nień ope ra to rów),

● nie pra wi dło wą eks plo ata cję in sta la cji
i urzą dzeń elek trycz nych (nie za bez pie czo -
ne przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi
prze wo dy za si la ją ce urzą dze nia, nie za bez -
pie czo ne przed do stę pem osób po stron nych
roz dziel ni ce, brak po mia rów prze ciw po ra -
że nio wych).

Po nie waż pa ra fie nie by ły ani pra co daw -
ca mi, ani przed się bior ca mi, po za koń cze niu
kon tro li nie sto so wa no środ ków praw nych re -
gu lu ją cych stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści.
Kie ro wa no na to miast pi sma pro fi lak tycz ne
do księ ży in we sto rów i kie row ni ków bu -
dów, w któ rych wska zy wa no nie pra wi dło wo -
ści i na ru szo ne prze pi sy bhp, z proś bą
o pod ję cie sto sow nych dzia łań, pro wa dzą cych
do wy eli mi no wa nia za gro żeń. Skie ro wa no też
dwa pi sma do urzę du do zo ru tech nicz ne go
in for mu ją ce o użyt ko wa niu wy cią gów bu dow -
la nych WBT bez de cy zji UDT ze zwa la ją cych
na ich eks plo ata cję.

Na tym nie ko niec

Pod su mo wu jąc współ pra cę Okrę go we go
In spek to ra tu Pra cy w Bia łym sto ku i Die ce -
zji Ło mżyń skiej w za kre sie dzia łań pre wen -
cyj nych pod czas pro wa dze nia prac bu dow la -
nych w obiek tach sa kral nych przed sta wi cie -
le in spek cji pra cy przed sta wi li in for ma cję za -
wie ra ją cą stwier dzo ne, naj czę ściej po wta rza -
ją ce się nie pra wi dło wo ści. Ksiądz bi skup,
dzię ku jąc za do tych cza so wą współ pra cę,
wska zał na po trze bę jej kon ty nu owa nia.
Pro sił rów nież o roz sze rze nie jej o praw ną
ochro nę pra cy, szcze gól nie po przez szko le -
nie w tym za kre sie księ ży pro bosz czów.
Współ pra ca jest kon ty nu owa na.

Sta ni sław Go łą bec ki
OIP Białystok

Z in spek tor skiej prak ty ki 

Na bu do wach obiek tów sa kral nych
Okrę go wy In spek tor Pra cy w Bia łym sto ku wy stą pił do or dy na riu szy czte rech die ce zji rzym sko -
ka to lic kich i jed nej pra wo sław nej, le żą cych na te re nie dzia ła nia in spek to ra tu z pro po zy cją po -
ro zu mie nia w spra wie dzia łal no ści pre wen cyj nej i kon tro l no -nad zor czej pod czas re ali za cji
bu do wy obiek tów sa kral nych. Pro po zy cję współpracy przyjął Or dy na riusz Die ce zji Ło mżyń skiej.

Bu do wa ko ścio ła
pod we zwa niem
Świę te go Krzy ża
w Ło mży

Na spo tka niu pod su mo wu ją cym współ pra cę (od le wej: Da riusz Siw czyń -
ski, J. E. ks. Sta ni sław Ste fa nek, ks. Ry szard Na piór kow ski, Sta ni sław Go -
łą bec ki)

Bu do wa ko ścio ła pod we zwa niem 
Słu gi Bo że go Ja na Paw ła II w Gra je wie

Prze bu do wa ko ścio ła pa ra -
fial ne go pod we zwa niem

Świę tej An ny w Kol nie

Sta ni sław Go łą bec ki
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Naj czę ściej sły sza ne i uży wa ne sfor mu ło -
wa nie to: …… nie mam cza su ….. gdy bym mia -
ła wię cej cza su to …. ten cią gły brak cza su …

Jed no jest pew ne: cza su nie da się oszu -
kać i nie da się go roz cią gnąć w nie skoń czo -
ność. Funk cjo nu je my tu i te raz, i tyl ko
świa do me go spo da ro wa nie cza sem mo że spo -
wo do wać, że wy ko rzy sta my go mak sy mal nie,
efek tyw nie wy ko nu jąc czyn no ści i dzia ła nia
ja kie przed tem za pla nu je my i za ło ży my.

Za rzą dza nie cza sem to, w grun cie rze czy,
za rzą dza nie so bą i czyn no ścia mi, któ re wy -
ko nu je my w cią gu mi nu ty, go dzi ny, dnia, ty -
go dnia… Po czą tek no we go ro ku, to bar dzo
do bry mo ment, aby do ko nać po zy tyw nych
zmian w so bie. Je że li po sta no wi my zmie nić
swo je złe na wy ki, da my so bie szan sę aby ży -
cie po to czy ło się in nym, lep szym to rem. 

Umie jęt ność by cia efek tyw nym nie jest
czymś wro dzo nym, tyl ko jest su mą pew nych
za bie gów, któ rych mo żna się wy uczyć. Kto ma
jed nak szan sę na po zy tyw ną zmia nę? 

Oso ba, któ ra do brze po zna ła swo je ogra -
ni cze nia i mo żli wo ści, świa do mie de cy du je się
na ta kie zmia ny, któ re dla niej są obiek tyw nie
mo żli we i wy ko nal ne i na nich się kon cen tru -
je. Cho dzi więc o świa do mą de cy zję po zby cia
się okre ślo nych na wy ków i opa no wa nia in nych,
lep szych spo so bów re ago wa nia. Czyn ni kiem
mo ty wu ją cym do zmian mo gą być ocze ki wa -
nia au to ry te tów, osób zna czą cych, we wnętrz -
ny kon flikt, nie za do wo le nie z sie bie czy po trze -

ba roz wo ju. Za tem je że li czu je my się zmę cze -
ni, znie chę ce ni i sfru stro wa ni, nie do ce nia ni,
kry ty ko wa ni, nie ro zu mia ni to naj praw do po dob -
niej nad szedł czas, by spró bo wać cze goś no -
we go w swo im po dej ściu do ży cia i po my śleć,
jak tych zmian do ko nać.

Zmia ny wy ma ga ją jed nak pew ne go pla nu.
Spon ta nicz ność jest po żą da na przy in nych
dzia ła niach, jed nak w pro ce sie zmian by wa
za bój cza. W osią gnię ciu suk ce su nie zbęd ne
jest kon se kwent ne re ali zo wa nie wcze śniej
prze my śla ne go i za ak cep to wa ne go pla nu.
Suk ce sy mo żna za pla no wać for mu łu jąc swo -
je ży cze nia i usta la jąc ce le. Efek tyw ne pla -
no wa nie po wo du je spraw niej sze wy ko ny -
wa nie za dań. A za tem, by dzia łać sku tecz niej
w trud nych sy tu acjach, war to zde fi nio wać
swo je re al ne i wy ko nal ne ce le.

Je że li je ste śmy w sta nie wy obra zić so bie
cel oraz kro ki, któ re do nie go pro wa dzą,
zwięk sza się szan sa na wpro wa dze nie w ży -
cie rze czy wi stych zmian. Wy bie ra jąc po -
szcze gól ne za da nia ze swo ich pla nów dzia -
ła nia na le ży je wte dy osa dzić w kon kret nych
ra mach cza so wych i kon se kwent nie je re ali -
zo wać. Pla nu jąc eta py re ali za cji na szych ce -
lów za rów no za wo do wych, jak i oso bi stych
istot ne jest, aby by ły one w gra ni cach na szych
mo żli wo ści. Na le ży rów nież pa mię tać, że po -
zna nie swo ich ogra ni czeń i po go dze nie się
z ni mi to nie błąd, lecz ozna ka in te li gen cji.
Re ali stycz ne osza co wa nie mo żli wo ści po ma -

ga unik nąć roz cza ro wa nia, gdy pró bu je my do -
wieść nie mo żli we go. Im ja śniej okre śli my
i zde fi niu je my cel, tym ła twiej mo że my się
zo rien to wać czy jest on osią gal ny. Na le ży
zwró cić rów nież uwa gę czy nie ma roz bie żno -
ści po mię dzy na szy mi ce la mi. Je że li ktoś
na przy kład chce osią gnąć awans za wo do wy,
po wi nien li czyć się z tym, że tym sa mym mo -
że mieć wię cej obo wiąz ków. Tak więc, je śli
jed no cze śnie dą ży do te go, że by mieć wię -
cej cza su wol ne go, to ce le te mo gą się wza -
jem nie wy klu czać, po głę bia jąc tym sa mym
po ten cjal ne pro ble my.

Wa run kiem do brze sfor mu ło wa ne go ce lu
jest więc to, aby był on:

– wy mier ny (ile do kład nie chce my), sfor -
mu ło wa ny po zy tyw nie (cze go chce my, a nie
to, cze go nie chce my), 

– mo żli wy do osią gnię cia (po wi nien znaj -
do wać się pod na szą kon tro lą, przy naj mniej
w pierw szej fa zie re ali za cji),

– uchwyt ny na dro dze zmy sło wej (je ste -
śmy w sta nie wy obra zić so bie atrak cyj ny dla
nas cel),

– okre ślo ny w pew nym kon tek ście (wa run -
ki któ re mu szą być speł nio ne – kie dy, gdzie,
z kim?),

– spraw dzal ny eko no micz nie (na le ży so -
bie od po wie dzieć na py ta nie: po czym mo -
żna roz po znać, że cel zo stał osią gnię ty?).

Re asu mu jąc: po trze ba po zy tyw nych zmian
jest ozna ką kre atyw no ści i in te li gen cji czło -
wie ka. Aby ta kich zmian do ko nać, mu si my
zde fi nio wać ce le, usta lić czy są one re al ne
i nie po zo sta ją ze so bą w sprzecz no ści, za -
pla no wać dzia ła nia i umie ścić je w ra mach
cza so wych. Po tem po zo sta je tyl ko je wdro -
żyć i cie szyć się z po zy tyw nych efek tów.

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

Psy cho log od po wia da

Bo wciąż bra ku je mi cza su…
Ostat nio za uwa ży łam, że gdy przy cho dzę do pra cy czu ję się spię -
ta. Ilość za dań, któ re mu szę wy ko nać, chwi la mi mnie prze ra sta.
Nie mam na nic cza su i nie wiem od cze go za cząć. Mam uczu cie,
że nie je stem w sta nie tych obo wiąz ków ogar nąć...

Z re dak cyj nej pocz ty

W imie niu Cen trum In for ma cji Biz ne so wej i Eu ro pej skiej
Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Kra ko wie ser decz nie dzię -
ku ję za ca ło rocz ną współ pra cę, któ ra wy ra ża ła się w bez płat -
nej pre nu me ra cie wy da wa ne go przez Pań stwa cza so pi sma „In -
spek tor Pra cy”. Cza so pi smo, któ re nam Pań stwo udo stęp ni -
li cie szy się du żym za in te re so wa niem wśród na szych czy tel -
ni ków. 

Wszyst kie ma te ria ły otrzy my wa ne od Pań stwa opra co wu -
je my i udo stęp nia my w czy tel ni, gdzie ma my spe cjal ne dzia -
ły po świę co ne po szcze gól nym bra nżom.

In for ma cje ze bra ne u nas wy ko rzy sty wa ne są mię dzy in ny -
mi w pro jek tach i pra cach pi sa nych przez stu den tów oraz pra -
cow ni ków na uko wych wy ższych szkół eko no micz nych z te re nu
Ma ło pol ski. Z na szych zbio rów ko rzy sta ją ta kże oso by pro wa -
dzą ce wła sną dzia łal ność go spo dar czą i miesz kań cy Kra ko wa. 

Za le ży nam bar dzo na tym, aby w dal szym cią gu uzu peł niać
i wzbo ga cać zbio ry o ak tu al ne in for ma cje i opra co wa nia, któ -
re znaj du ją się w cza so pi śmie wy da wa nym przez Pań stwa. 

Z po zdro wie nia mi
Jo an na Jo na kow ska

Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na w Kra ko wie
Cen trum In for ma cji Biz ne so wej i Eu ro pej skiej

Przy kła do wo, w przy pad ku bu do wy
apar ta men tow ca, wszy scy pra cow ni cy by -
li zo bo wią za ni do no sze nia iden ty fi ka to rów,
a fir ma pod wy ko naw cza, któ ra wpro wa dzi -
ła na bu do wę pra cow ni ka z po mi nię ciem
we wnętrz ne go pro ce su re je stra cji zo sta -
ła usu nię ta z pla cu bu do wy przez ge ne ral -
ne go wy ko naw cę. Po dob nie na in nych
du żych bu do wach (bu do wa tu ne lu me tra
i biu row ca) – in spek to rzy pra cy stwier dzi -
li w prak ty ce drob ne uchy bie nia. Na to miast
na nie wiel kiej bu do wie re mi zy stra żac kiej,
re ali zo wa nej 20 ki lo me trów od sto li cy, stan
fak tycz ny od bie gał w znacz nym stop niu
od wy mo gów okre ślo nych prze pi sa mi. 

Współ pra ca 
z kon tro lo wa nym

Co do prak ty ki kon tro l nej, to w bar dziej
szcze gó ło wych aspek tach ist nie ją jed nak
pew ne ró żni ce, do ty czą ce przede wszyst -
kim cha rak te ru współ pra cy ze stro ną
kon tro lo wa ną oraz do ku men to wa nia usta -
leń z kon tro li. Wy da je się, że mi mo iż kon -
tro le by ły prze pro wa dzo ne bez uprze dze -
nia (o ile mo żna to obiek tyw nie oce nić) to
po ja wie nie się in spek to rów pra cy na bu -
do wie nie wzbu dzi ło wśród pra cow ni ków
i kie row nic twa żad nej ner wo wo ści, na wet
tam gdzie licz ba nie pra wi dło wo ści i ich cha -
rak ter po wo do wa ły, że stan fak tycz ny
zna czą co od bie gał od okre ślo ne go prze pi -
sa mi. Bez wi docz nych emo cji przed sta wi -
cie le stro ny kon tro lo wa nej re ago wa li rów -
nież na sto so wa ne przez in spek to rów
środ ki praw ne ma ją ce na ce lu do pro wa dze -
nie sta nu fak tycz ne go do zgod ne go z wy -
mo ga mi. Jak wy ni ka z wy ja śnień in spek -
to rów ACT, dzie je się tak dla te go, że oni
sa mi sta ra ją się zwra cać uwa gę przede
wszyst kim na kwe stie naj bar dziej istot ne
dla bez pie czeń stwa pra cu ją cych, któ rych
zna cze nia pra co daw ca z oczy wi stych wzglę -
dów nie mo że kwe stio no wać, z dru giej stro -
ny są otwar ci na pro po zy cje pod mio tu kon -
tro lo wa ne go co do spo so bu usu nię cia
nie pra wi dło wo ści. Przy kła do wo na bu do -
wie tu ne lu me tra, na ele men tach kon struk -
cyj nych rusz to wa nia sys te mo we go, na wy -
so ko ści oko ło pię ciu me trów od po zio mu
grun tu uło żo ny był z po je dyn czych de sek
nie oba rie ro wa ny po most, któ ry w cza sie
czyn no ści kon tro l nych nie był w ża den spo -
sób wy ko rzy sty wa ny. Pra co daw ca wy ja śnił,

że uży wa ny jest on spo ra dycz nie i kie dy
znaj du ją się na nim pra cow ni cy za wsze sto -
su ją środ ki ochro ny in dy wi du al nej chro nią -
ce przed upad kiem z wy so ko ści. Zda -
niem in spek to ra pra cy ist nia ła jed nak
mo żli wość, że po most ten mógł by zo stać
wy ko rzy sta ny przez któ re goś z pra cow ni -
ków ja ko dro ga ko mu ni ka cyj na i wte dy ry -
zy ko za gro że nia upad kiem by ło by bar dzo
wy so kie. W re zul ta cie, usta lo no, że po most
zo sta nie po sze rzo ny i oba rie ro wa ny po obu
stro nach. O wy ko na niu za le ce nia pra co daw -
ca po in for mo wał in spek to ra pra cy w tym
sa mym dniu, prze sy ła jąc e -ma ilem fo to gra -
fie po mo stu po uzu peł nie niu za bez pie czeń. 

To, w czym ró żni my się

Naj bar dziej istot ne ró żni ce w prak ty ce
kon tro l nej obu in sty tu cji do ty czą jed nak
spo so bu pro wa dze nia i do ku men to wa nia

czyn no ści kon tro l nych. We dług in for ma cji
prze ka za nych przez stro nę por tu gal ską
– co do za sa dy – pra wie wszyst kie kon tro -
le re ali zo wa ne są w skła dzie dwu oso bo -
wym, a w przy pad ku kon tro li bu dów za sa -
da ta jest bez względ nie prze strze ga na. Je -
że li cho dzi o do ku men to wa nie usta leń
z kon tro li i sto so wa nie środ ków praw nych
in spek to rzy ko rzy sta ją z dru ków sa mo ko -
piu ją cych, któ re w przy pad ku for mu la rza
do do ku men to wa nia usta leń kon tro li w za -
kre sie bhp po zwa la ją jed no cze śnie na zde -
fi nio wa nie nie pra wi dło wo ści, usta le nie
za le co nych środ ków ko ry gu ją cych oraz
okre śle nie ter mi nu ich re ali za cji. Ko lej na
ró żni ca do ty czy spo so bu do ku men to wa nia
usta leń. In spek tor pra cy spo rzą dza je den
pro to kół do ty czą cy ca łej bu do wy, bez
wzglę du na ilość pod mio tów, któ rych pra -
cow ni cy znaj du ją się na pla cu bu do wy. Pro -

to kół ta ki jest pod pi sy wa ny przez przed -
sta wi cie la ge ne ral ne go wy ko naw cy, ko or -
dy na to ra ds. bhp lub in spek to ra bhp.

Po tej sa mej stro nie

Jest jesz cze jed na istot na ró żni ca w sto -
sun ku do re aliów pol skich bu dów, któ ra
– mo żna po wie dzieć – w spo sób oczy wi sty
rzu ca się w oczy, a do ty czy stop nia sfe mi -
ni zo wa nia ob sa dy sta no wisk kie row ni -
czych i słu żby bhp na wszyst kich bu do -
wach. Na pol skich pla cach bu do wy – co
do za sa dy – ko bie ta sta no wi ra czej wy ją -
tek niż re gu łę, na to miast w Por tu ga lii pa -
nie re la tyw nie licz nie by ły re pre zen to wa -
ne za rów no wśród osób spra wu ją cych sa -
mo dziel ne funk cje tech nicz ne w bu dow nic -
twie jak i w ob sa dzie słu żb bhp. Wy da je się,
że ta z po zo ru ma ło wa żna in for ma cja
wska zu je jed nak na pew ną od mien ność re -
aliów, z ja ki mi – mi mo wie lu po do bieństw
w pra cy – ma ją do czy nie nia in spek to rzy
pra cy ACT i PIP. Trud no jest pre cy zyj nie
od dać sło wa mi o co kon kret nie cho dzi, bo
pro blem do ty czy ta kich ka te go rii jak at mos -
fe ra czy kli mat kon tro li. Cho dzi o wra że -
nie, że bar dziej niż ma my z tym
do czy nie nia w Pol sce, in spek tor pra -
cy i pod miot kon tro lo wa ny dzia ła ją
„po tej sa mej stro nie ba ry ka dy”. Przy -
czy na ta kie go sta nu rze czy le ży praw -
do po dob nie w in nym spo so bie my śle -
nia Por tu gal czy ków o bez pie czeń -
stwie pra cy. Bar dziej niż pol scy pra co -
daw cy i pra cow ni cy, trak tu ją oni tę sfe -
rę ja ko in te gral ną część pro ce su,
a nie zbęd ny lub co naj mniej ucią żli -
wy ba last. Wnio sek pły ną cy z ta kie go
sta nu rze czy jest oczy wi sty: po dej mo -
wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu zmia -
nę spo so bu my śle nia wszyst kich
uczest ni ków pro ce su bu dow la ne go
o bez pie czeń stwie pra cy ma pod sta wo -
we zna cze nie dla po pra wy sta nu te go
bez pie czeń stwa, co au to ma tycz nie
wy wie ra po zy tyw ny wpływ na wa -
run ki pra cy in spek to rów PIP kon tro -
lu ją cych pla ce bu do wy. Bez stwo rze -
nia trwa łych pod wa lin dla kul tu ry
bez pie czeń stwa, kon tro le na pol skich
bu do wach bę dą mia ły bar dziej cha rak -
ter pra cy u pod staw niż po mo cy eks -
perc kiej świad czo nej przez in spek to -
rów pra cy, w ra zie pro ble mów pra co -
daw cy zwią za nych z za pew nie niem
wła ści we go po zio mu bez pie czeń stwa. 

Bog dan So la wa 
OIP Kra ków

Dokończenie ze strony 11.

Po moc eks perc ka...
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Zgod nie z Pol ską Nor mą PN -M -47900-
2: 1996 stę że nia dzie lą się na (rys. 1): 

● pio no we – są to ele men ty kon struk cyj -
ne łą czą ce sto ja ki w li nii prze kąt nej po mię -
dzy wę zła mi rusz to wa nia w płasz czyź nie pio -
no wej, usztyw nia ją ce i za bez pie cza ją ce
rusz to wa nie przed utra tą sta tecz no ści, 

● po zio me – są to ele men ty kon struk -
cyj ne łą czą ce sto ja ki w li nii prze kąt nej po -
mię dzy wę zła mi rusz to wa nia w płasz czyź -
nie po zio mej. 

Na le ży zda wać so bie spra wę, że stę że -
nia mi nie mu szą być ele men ty łą czą ce wę -
zły ruszto wa nia w li nii prze kąt nej. Nor ma
eu ro pej ska PN -EN 12810-1: 2004 Rusz to -
wa nia ele wa cyj ne z ele men tów pre fa bry -
ko wa nych – Część 1: Spe cy fi ka cje tech nicz -
ne wy ro bów (oryg.) – do pusz cza rów nież
in ne spo so by stę ża nia (rys. 2). Wy ró żnio -
no w niej sześć ty pów stę żeń po dłu żnych,
któ re po wsta ły w opar ciu o stę że nie ze -
wnętrz ne go li ca rusz to wa nia, co za pew nia
utwo rze nie sztyw nej płasz czy zny pio no wej. 

Stę że nie pio no we po przecz ne jest na -
to miast utwo rzo ne w opar ciu o ra mę pio -

no wą usy tuowa ną w po przek rusz to wa nia.
Ze staw skła da ją cy się z se rii ta kich ra mek,
umiesz czo nych jed na nad dru gą, two rzy
sztyw ną płasz czy znę pio no wą (rys. 3).

Pod sta wo wą za sa dą stę ża nia pio no we -
go rusz to wań jest ta kie roz miesz cza nie stę -
żeń, aby od le głość po mię dzy po la mi stę -
żeń (prze dzia ła mi stę żo ny mi) nie prze kra -
cza ła 10 m. Cza sa mi in struk cje pro du cen -
ta za ostrza ją ten wa ru nek. Dla przy kła du
in struk cja rusz to wań plet tac Kom bi
SL70/100 uści śla, iż dla pól o dłu go -
ści 3,0 m stę że nia na le ży mon to wać
w co czwartym po lu, a dla pól o dłu go -
ści 1,5 m; 2,0 m i 2,5 m stę że nia mon to -
wać w co piątym po lu. Do ty czy to stę ża nia
w spo sób wie żo wy – stę że nia roz miesz czo -
ne są w jed nym pio no wym cią gu (rys. 4).

In struk cje mon ta żu rusz to wań za kła da -
ją nie kie dy od mien ny spo sób stę ża nia
pio no we go, a mia no wi cie w ukła dzie wiel -
ko płasz czy zno wym (rys. 5). Jed nak ze
wzglę du na mo żli wość popeł nia nia błę dów
pod czas stę ża nia w ten spo sób, nie jest on
za le ca ny (mon te rzy nie stę ża ją rusz to wa -

nia przez jed na ko wą liczbę pól na ca łej wy -
so ko ści rusz to wa nia i płasz czy zna nie
jest wy star cza ją co stę żo na). Naj bar dziej
czy tel nym spo so bem stę ża nia pio no we go
jest więc układ wie żo wy. Sto su jąc rusz to -
wa nia o po lach 2,5 m stę że nia na le ży roz -
miesz czać mak sy mal nie co piąte po le. Na -

le ży pa mię tać, iż naj ni ższy wę zeł rusz to -
wa nia po wi nien znaj do wać się bez po śred -
nio nad pod ło żem (na wet roz po czy na jąc
mon taż od ram po śred nich o wy so ko -
ści 0,5 m; 1,0 m lub 1,5 m). Roz miesz cza -
jąc pra wi dło wo stę że nia pio no we w po zio -

mie pod sta wy rusz to wa nia trze ba za cho -
wać ta ki sam ich roz kład na ca łej wy so ko -
ści rusz to wa nia.

Na fot. 1 przed sta wio no frag men ty
nie pra wi dło wo stę żo nych kon struk cji. Stę -
że nia pio no we są za mon to wa ne w spo sób
nie re gu lar ny i nie sta no wią ukła du wie żo -
we go ani też wiel kopłasz czy zno we go. Stę -
ża nie rusz to wań w ten spo sób mo że do pro -

wa dzić do nie za cho wa nia odpo wied nich od -
le gło ści po mię dzy po la mi stę żeń, a w kon -
se kwen cji do prze suw no ści wę złów i ka ta -
stro fy bu dow la nej. 

Przy rusz to wa niach fa sa do wych mon to -
wa nych za po mo cą rusz to wań mo du ło -
wych stę że nia pio no we na le ży wy ko ny wać
w ukła dzie wie żo wym. Roz miesz cze nie
stę żeń rusz to wań ko lum no wych i prze -

strzen nych po wi nien okre ślać pro jekt rusz -
to wa nia.

W rusz to wa niach ra mo wych stę że nia mi
po zio my mi są po de sty sys te mo we. Z te go
też wzglę du nie ma po trze by do dat ko we -
go stę ża nia ta kich rusz to wań w po zio -
mie, lecz na le ży pamię tać o tym, że wszyst -
kie po la na ca łej wy so ko ści rusz to wa nia mu -
szą być cał ko wi cie wy peł nio ne po de sta mi. 

Po dob na sy tu acja wy stę pu je przy rusz -
to wa niach mo du ło wych, np. Plet tac Per fect
Con tur. Sto su jąc po de sty sys te mo we mo -
co wa ne do ry gli, mo żna zre zy gno wać ze
stę żeń po zio mych, na le ży jed na kże za bez -
pie czyć po de sty przed unie sie niem, mon -
tu jąc za bez pie cze nia po de stu na ka żdym
ry glu pod po ro wym.

Opra co wa nie:
mgr inż. Piotr Kmie cik 

dok to rant Po li tech ni ki Wro cław skiej
mgr inż. Da riusz Gnot

Błę dy w mon ta żu rusz to wań 

Stę ża nie rusz to wań 
W 2009 ro ku opu bli ko wa li śmy w In spek to rze pra cy cykl ar ty -
ku łów do ty czą cych bez piecz ne go mon ta żu rusz to wań. W ak -
tu al nym nu me rze pre zen tu je my ma te riał po ru sza ją cy te mat
pra wi dło we go stę ża nia kon struk cji rusz to wa nio wych. 

Rys. 1. Rodzaje stężeń: A – pionowe podłużne, B – pionowe poprzeczne,
C – poziome 

Rys. 2. Spo sób stę ża nia po dłu żne go kon -
struk cji rusz to wań:
1 – za po mo cą za strza łu,
2 – za po mo cą krzy ża św. An drze ja;
3 – przy za sto so wa niu ram ki po rę czo wej (a),
4 – przy uży ciu ram ki po rę czo wej (b),
5 – za po mo cą ram ki po rę czo wej (c),
6 – przy po mo cy wie lo funk cyj nej jed nost ki
po rę czo wej

Rys. 3. Przy kła dy sztyw nych płasz czyzn pio -
no wych utwo rzo nych przy uży ciu stę że nia
po przecz ne go 

Rys. 4. Przykład stężenia pionowego wieżowego

Rys. 5. Przykład stężenia pionowego wielopłaszczyznowego

Fot. 1. Nie ra cjo nal ny układ stę żeń
w rusz to wa niu

Fot. 2. Kon struk cja zmon to wa na pra wi dło wo – stę że nia po zio me re ali -
zo wa ne za po mo cą po de stów sys te mo wych, stę że nia pio no we w ukła -
dzie wie żo wym 
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Nowości wydawnicze PIP Ro la psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy w kształ to wa niu przy -
ja zne go, bez piecz ne go i zdro we go, a tym sa mym wy daj ne go miej -
sca pra cy, bę dzie w przy szło ści ro snąć. Co raz wa żniej sze bę dzie
też wza jem ne do pa so wa nie psy cho spo łecz nych wa run ków pra -
cy do mo żli wo ści i po trzeb fi zycz nych, in te lek tu al nych
i emo cjo nal nych wszyst kich pra cu ją cych osób, za rów no
pra cow ni ków, jak i ka dry kie row ni czej. Z tą świa do mo -
ścią roz po czę to w Pań stwo wej In spek cji Pra cy w 2006
ro ku re ali za cję pro gra mu pre wen cyj ne go do ty czą ce go
prze ciw dzia ła nia ne ga tyw nym skut kom prze cią że nia psy -
chicz ne go i stre su w miej scu pra cy. Je go ce lem by ło udo -
stęp nie nie pra co daw com me to dy po zwa la ją cej na obiek -
tyw ną oce nę psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy w za -
kła dzie oraz udzie le nie im po mo cy w roz po zna niu
przy czyn stre su cha rak te ry stycz nych dla za kła du oraz
w za pla no wa niu i pod ję ciu ade kwat nych dzia łań pro fi lak -
tycz nych.

Nie któ re z uczest ni czą cych w pro gra mie za kła dów,
po prze pro wa dze niu oce ny psy cho spo łecz nych wa run -
ków pra cy i przy go to wa niu od po wied nich pro po zy cji dzia -
łań pro fi lak tycz nych, za de kla ro wa ły chęć ich zre ali zo wa -
nia oraz pod da nie się ze wnętrz ne mu au dy to wi spraw dza -
ją ce mu.

Po prze ana li zo wa niu w Głów nym In spek to ra cie
Pra cy wy ni ków pro gra mu, wy bra no kil ka na ście za kła -
dów osią ga ją cych naj lep sze wy ni ki w ogra ni cza niu po -
zio mu stre su za wo do we go. W po ło wie ubie głe go ro ku
prze pro wa dzo no w nich au dyt spraw dza ją cy. Je go ce -
lem by ło po twier dze nie wdro że nia przez pra co daw cę
za pro po no wa nych dzia łań pro fi lak tycz nych. Udział
w au dy cie przed sta wi cie li pra co daw ców i pra cow ni ków
miał cha rak ter do bro wol ny. W skład ze spo łu au dy tu ją -
ce go wcho dził m.in. przed sta wi ciel PIP z wła ści we go
te ry to rial nie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy. By ła to
naj czę ściej oso ba zna na w za kła dzie, gdyż wcze śniej ko -
or dy no wa ła prze pro wa dze nie w nim oce ny psy cho spo -
łecz nych wa run ków pra cy.

Stres w pra cy
Przy kła dy do brych prak tyk

W wy daw nic twie tym znaj du ją się przy kła dy do brych prak tyk
do ty czą ce pro ble mu stre su w pra cy, z je de na stu wy bra nych za -
kła dów pra cy. Za miesz czo no w nim rów nież opis pro gra mu pre -
wen cyj ne go PIP i zwię złe pod su mo wa nie je go re ali za cji w la -

tach 2006–2008. Bro szu ra po wsta ła, by w pro sty, cie ka wy
i zwię zły spo sób przed sta wić pro ble ma ty kę stre su za wo do we go,
prak tycz ne roz wią za nia i re al ne dzia ła nia zmie rza ją ce do ogra -
ni cza nia po zio mu te go zja wi ska w ró żnych bra nżach i za kła dach.

Mo że być po moc na i in spi ru ją ca dla pra co daw ców pla nu ją cych
zmie rze nie się z tym co raz bar dziej po wszech nym pro ble mem
we współ cze snym śro do wi sku pra cy.

Ma ciej So ko łow ski
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji GIP

Wy na gro dze nie
za pra cę 

In for ma cje 
dla 

pra co daw ców 

Wy na gro dze nia za pra -
cę to je den z czę ściej po ja -
wia ją cych się te ma tów po -
rad udzie la nych w okrę go -
wych in spek to ra tach pra -
cy. Do tych czas, świad czą cy
te po ra dy nie dys po no wa li
od po wied nim wy daw nic -
twem, któ re wspie ra ło by
wy ja śnie nia spraw do ty czą -
ce wy na gro dzeń. Py ta ją
o nie za rów no pra cow ni cy
jak i pra co daw cy. O tym
jak istot ne to za gad nie nia,
niech świad czą co mie sięcz -
ne w mi nio nym ro ku spo tka -
nia głów ne go in spek to ra
pra cy z dzien ni ka rza mi
na te mat wnio sków wy pły -
wa ją cych z kon tro li in spek -
cji w tym za kre sie. Z ini cja -
ty wą przy go to wa nia ulot ki
wy stą pi li pra cow ni cy Od -
dzia łu z Ostro wa Wiel ko -
pol skie go. Opra co wa li ma te -
riał, któ ry zo stał uwzględ nio -
ny w bie żą cym pla nie wy -
daw ni czym. 

Dźwi gaj 
bez piecz nie
In for ma cje 

dla rol ni ków
i pra cow ni ków

sek to ra 
rol ni cze go

Dwa la ta te mu PIP pro -
wa dzi ła kam pa nię do ty czą cą
ręcz ne go prze miesz cza nia
cię ża rów w pra cy. Nie od no -
si ła się ona wów czas do pro -
ble mu dźwi ga nia wią żą ce go
się z pra cą rol ni ka. Aby
uzu peł nić ofer tę wy daw ni -
czą w tym za kre sie przy go -
to wa ny zo stał afisz oraz

ulot ka. Przy po mo cy
zdjęć po ka za ne zo sta ły
złe i do bre przy kła dy
dźwi ga nia, oczy wi ście
z ak cen tem na te do bre.
Nad mier ne dźwi ga nie,
naj czę ściej w nie umie -
jęt ny spo sób, jest przy -
czy ną do le gli wych cho -
rób. Uświa do mie nie te -
go fak tu rol ni kom jest
szan są, że wie lu z nich
za cho wa do bre zdro wie
na dłu żej.

Mob bing

Ulot ki o mob bin gu
pu bli ko wa ne by ły kil ka -
krot nie. Tym ra zem jed -
nak pro po nu je my no wy, dość no wa tor ski ma te riał. Przy go to wał
go in spek tor, któ ry udzie la po rad praw nych w tym za kre sie. Prze -
stu dio wa nie tek stu ulot ki ma
umo żli wić udzie le nie od po -
wie dzi na py ta nie: czy to co
nas nie po koi w pra cy, to już
jest mob bing, czy też za cho -
wa nia prze ło żo nych miesz -
czą się ra mach wy ma gań wy -
daj nej, efek tyw nej i ryt micz -
nej pra cy. Ulot ka za wie ra ze -
staw py tań, na któ re po wi -
nien od po wie dzieć so bie pra -
cow nik za nim się zgło si
po po moc, gdy bę dzie się
czuł za gro żo ny mob bin giem. 

Uwa ga, azbest! 
Wa żne in for ma cje

dla rol ni ków

Ulot ka przed sta wia naj -
wa żniej sze za gro że nia zwią za -
ne z usu wa niem po kryć da -
cho wych w go spo dar stwach
rol nych, za sa dy bez piecz nej
pra cy z azbe stem oraz mi ni -
ma li zo wa nia szko dli wo ści od -
pa dów azbe sto wych. Wy da -
nie 2009 r.

An drzej Ja wor ski
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji GIP

Główny inspektor pracy zaakceptował plan wydawniczy na rok
bieżący. Lista zawiera formalnie 48 pozycji, jednak wypada
zauważyć, że na niektóre z nich złoży się kilka publikacji. Plan został
tak przygotowany, aby w maksymalnym stopniu wspierał program
działania Państwowej Inspekcji Pracy. Największy blok, bo aż 23
pozycje stanowić będą publikacje z dziedziny bezpieczeństwa i
higieny pracy. Jedna z nich to pakiet broszur, ulotek i afiszy będących
instrumentem kampanii SLIC „Ocena ryzyka zawodowego
związanego ze stosowaniem substancji chemicznych w miejscu
pracy”. Dwanaście broszur i ulotek przygotowanych zostanie, aby

popularyzować prawo pracy. Ukaże się zupełnie nowy informator
o prawie pracy dla pracodawców. Część publikacji z dziedziny prawa
to będą wznowienia zawierające niezbędne aktualizacje. Tak jak
co roku będą także ulotki i broszury zaadresowane do rolników.
Opublikujemy broszury dokumentujące rezultaty konkursu
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz nagrody im.
Haliny Krahelskiej. Niektóre pozycje wydawnicze wymagają
znalezienia autorów i negocjacji z nimi terminów przygotowania
tekstów. Po ukończeniu prac zostanie opublikowany przewidywany
harmonogram terminów publikacji.

Będzie co czytać

Pro gram an ty stre so wy
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

26.01.00 Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 15 paź -
dzier ni ka 2009 r. w spra wie ogło sze nia jed -
no li te go tek stu usta wy o ochro nie prze ciw -
po ża ro wej // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 178,
poz. 1380.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Fi nan -
sów z dnia 23 paź dzier ni ka 2009 r. w spra -
wie otrzy my wa nia przez funk cjo na riu szy cel -
nych wy ży wie nia lub rów no wa żni ka pie nię -
żne go w za mian za wy ży wie nie // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 180, poz. 1406.

00.00.54 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Fi -
nan sów z dnia 28 paź dzier ni ka 2009 r.
w spra wie szcze gó ło wych wa run ków bez pie -
czeń stwa i hi gie ny słu żby funk cjo na riu szy cel -
nych // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 181,
poz. 1412.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Fi -
nan sów z dnia 28 paź dzier ni ka 2009 r.
w spra wie na le żno ści przy słu gu ją cych funk -
cjo na riu szom cel nym z ty tu łu pod ró ży słu żbo -
wych od by wa nych na ob sza rze kra ju //
Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 181, poz. 1413.

00.00.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Fi -
nan sów z dnia 28 paź dzier ni ka 2009 r.
w spra wie świa dec twa słu żby // Dzien nik
Ustaw. – 2009, nr 182, poz. 1420.

00.00.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Fi -
nan sów z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r.
w spra wie wła ści wo ści miej sco wej or ga nów
Słu żby Cel nej w za kre sie, w ja kim wła ści wość
ta nie wy ni ka z prze pi sów re gu lu ją cych za -
da nia or ga nów cel nych i or ga nów po dat ko -
wych // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 182,
poz. 1422.

00.00.20 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo -
dar ki z dnia 5 li sto pa da 2009 r. w spra wie
szcze gó ło wych wy ma gań dla wy ro bów ae ro -
zo lo wych // Dzien nik Ustaw. – 2009, nr 188,
poz. 1460.

00.00.20 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo -
dar ki z dnia 5 li sto pa da 2009 r. w spra wie jed -

no znacz ne go ozna cze nia ma te ria łów wy bu -
cho wych prze zna czo nych do użyt ku cy wil ne -
go, ozna cza nia obiek tów pro duk cyj nych oraz
re je stru ozna czeń // Dzien nik Ustaw. – 2009,
nr 189, poz. 1470.

26.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra -
wie dli wo ści z dnia 8 paź dzier ni ka 2009 r.
w spra wie wa run ków wy na gra dza nia pra cow -
ni ków ad mi ni stra cyj nych i pra cow ni ków ob -
słu gi za trud nio nych w Kra jo wej Szko le Są -
dow nic twa i Pro ku ra tu ry i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą // Dzien -
nik Ustaw. – 2009, nr 177, poz. 1373.

00.00.02 Usta wa z dnia 28 sierp nia 2009
r. o zmia nie usta wy o świad cze niach pie nię -
żnych z ubez pie cze nia spo łecz ne go w ra zie
cho ro by i ma cie rzyń stwa // Dzien nik Ustaw.
– 2009, nr 179, poz. 1383.

WY DAW NIC TWA

00.00.07 Ro dzi ciel stwo pra cow ni ka: obo -
wiąz ki pra co daw cy / pod red. A. Gwa rek, B.
Le nart, K. Ty mo rek. – Stan praw ny: ma -
rzec 2009. – War sza wa: C. H. Beck, 2009.
– 241 s. 

W po rad ni ku omó wio no upraw nie nia pra -
cow ni ków – ro dzi ców do urlo pu ma cie rzyń -
skie go, urlo pu oj cow skie go, urlo pu na wa run -
kach urlo pu ma cie rzyń skie go, urlo pu wy cho -
waw cze go, zwol nie nia na opie kę nad dziec -
kiem, ochro ny sto sun ku pra cy w cza sie cią -
ży i urlo pu ma cie rzyń skie go oraz urlo pu wy -
cho waw cze go, ko rzy sta nia z ob ni żo ne go
wy mia ru cza su pra cy. Wy ja śnio no rów nież
wąt pli wo ści do ty czą ce za sił ku cho ro bo we go,
ma cie rzyń skie go i opie kuń cze go. Do opra -
co wa nia do łą czo na jest pły ta CD za wie ra ją -
ca wszyst kie wzo ry do ku men tów za miesz czo -
ne w ksią żce. 

AR TY KU ŁY Z CZA SO PISM

00.00.20 Dzia łal ność Kra jo we go Punk tu
In for ma cyj ne go ds. czyn ni ków bio lo gicz -
nych oraz wstęp na ana li za da nych po cho dzą -
cych z Kra jo we go Re je stru Czyn ni ków Bio -
lo gicz nych / An na Ko zaj da, Ire na Szad kow -
ska -Stań czyk // Me dy cy na Pra cy. – 2009,
nr 4, s. 327-334.

Wy mie nio no głów ne za da nia Kra jo we go
Punk tu In for ma cyj ne go oraz Kra jo we go Re -
je stru Czyn ni ków Bio lo gicz nych w Miej scu
Pra cy, funk cjo nu ją cych od 2005 r. w In sty -
tu cie Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi. Przed sta wio -
no ana li zę wy bra nych da nych z ra por tu Kra -
jo we go Re je stru Czyn ni ków Bio lo gicz nych
w Miej scu Pra cy.

00.00.30 Mo żli we za kre sy mo der ni za cji
dźwi gów oso bo wych i to wa ro wych w świe tle
prze pi sów zwięk sza ją cych bez pie czeń stwo
ich eks plo ata cji / oprac. Pa weł Har dyn // Do -
zór Tech nicz ny. – 2009, nr 5, s. 98-104.

Przed sta wio no ana li zę nie szczę śli wych
wy pad ków i nie bez piecz nych uszko dzeń
dźwi gów oso bo wych. Opi sa no kry te ria, ja -
ki mi po wi nien kie ro wać się wła ści ciel dźwi -
gu przy po dej mo wa niu de cy zji o je go mo der -
ni za cji. Po da no spo so by po pra wy bez pie -
czeń stwa dźwi gów na pod sta wie ana li zy za -
gro żeń wy mie nio nych w nor mie PN -EN 81-
80: 2005 oraz w za le ce niach Ko mi sji Eu ro -
pej skiej z dnia 8 czerw ca 1995 r. (95/216
/EC) w spra wie po pra wy bez pie czeń stwa
dźwi gów ist nie ją cych.

15.00.20 Oce na na ra że nia na py ły pra cow -
ni ków bu dow nic twa w Pol sce w la tach 2001-
2005 / Stel la Bu jak -Pie trek, Ire na Szad -
kow ska -Stań czyk // Me dy cy na Pra cy. – 2009,
nr 4, s. 247-257.

Przed sta wio no ana li zę na ra że nia na py ły
pra cow ni ków za trud nio nych na ró żnych sta -
no wi skach w sek to rze bu dow la nym. 

13.00.20 Za gro że nie py ła mi szko dli wy mi
dla zdro wia w pol skich ko pal niach wę gla ka -
mien ne go / An drzej Ka lus, Krzysz tof Ma tu -
szew ski // Bez pie czeń stwo Pra cy i Ochro na
Śro do wi ska w Gór nic twie. – 2009, nr 10,
s. 19-25.

Przed sta wio no pro ble ma ty kę za cho ro -
wal no ści na py li cę płuc w pol skich ko pal niach
wę gla ka mien ne go. Omó wio no dzia łal ność ze -
spo łu ds. zwal cza nia za gro że nia py ła mi szko -
dli wy mi dla zdro wia oraz wy bu chem py łu wę -
glo we go. Za pre zen to wa no rów nież oce nę sku -
tecz no ści pro wa dzo nych dzia łań pro fi lak -
tycz nych.

Opra co wa ła:
Da nu ta Szot
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Po dat ny grunt

Ana li zu jąc czyn ni ki wy stę pu ją ce w pro -
ce sie pro duk cji mo żna stwier dzić, że
sprzy ja ły one po wsta niu po ża ru. Mia no wi -
cie, uwal nia ny w wy ni ku sto so wa nej tech -
no lo gii pył pal ny, nie był od po wied nio za -
bez pie czo ny przed źró dła mi za pło nu wy -
stę pu ją cy mi w tym pro ce sie. Po wsta niu po -
ża ru sprzy jał rów nież za sto so wa ny w sys -
te mie od py la ją cym wo rek ba weł nia ny. Po -
nad to wo rek po chła nia cza wy cią gu usy tu -
owa ny był obok szli fier ki w ha li pro duk cyj -
nej. Źró dłem ognia stał się wła śnie ów wo -
rek z py łem pal nym, od któ re go za ję ła się
skrzyn ka z py łem alu mi nio wo -ma gne zo -
wym. W ten spo sób po wsta ło bez po śred -
nie za gro że nie dla wszyst kich wy ko nu ją -
cych pra ce w za kła dzie. 

Zgod nie z de kla ra cją zgod no ści po -
chła niacz OP -1500 mo że być sto so wa ny tyl -
ko do py łów drew na. W in struk cji okre ślo -
no mi ni mal ną wiel kość ele men tów od sy -
sa nych 0,3 mm3. Urzą dze nie nie ma za sto -
so wa nia do od py la nia py łu ma gne zo wo -alu -
mi nio we go, gdyż nie po sia da ate stu na in -
ne ro dza je za sto so wań niż pył drew na. Szli -
fo wa nie ele men tów me ta lo wych po sia da
od mien ne pa ra me try tech nicz ne od szli -
fo wa nia po wierzch ni drew nia nych.
Przy szli fo wa niu drew na nie wy stę pu je
iskrze nie i nie po wsta je wy so ka tem pe ra -
tu ra, jak to jest w przy pad ku me ta lu. Za -
sto so wa nie po chła nia cza z sys te mem rur
PCV i ba weł nia nym wor kiem do py łu me -
ta li pal nych nie jest zgod ne z de kla ra cją
zgod no ści CE, a więc nie do pusz czal ne.

Uchy bień ciąg dal szy

W wy ni ku kon tro li stwier dzo no rów nież
sze reg in nych nie pra wi dło wo ści z za kre su
tech nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy: brak
wy po sa że nia po szko do wa ne go w od po wied -
nią odzież ochron ną, nie prze pro wa dza nie
szko leń w za kre sie bhp, brak in struk cji bez -
piecz ne go sto so wa nia i skła do wa nia ma te -
ria łów nie bez piecz nych (pył ma gne zo wy,
pył alu mi nio wy) z uwzględ nie niem ich wła -
sno ści wy bu cho wych, brak opra co wa nej
oce ny ry zy ka za wo do we go, brak wy zna czo -
nych stref za gro żo nych wy bu chem. Stwier -
dzo no rów nież nie do sto so wa nie do mi ni -
mal nych wy ma gań eks plo ato wa nej szli fier -
ki. Po wy ższe nie pra wi dło wo ści do ty czy ły

rów nież in nych osób wy ko nu ją cych pra ce
w za kła dzie, wszyst kie oso by świad czy ły
pra cę na pod sta wie umo wy zle ce nia. Jak
usta lo no ok. 1,5 mie sią ca przed roz po czę -
ciem kon tro li w za kła dzie nie by ły wy ko -
ny wa ne żad ne pra ce.

Ze wzglę du na ra żą ce nie pra wi dło wo ści
z za kre su tech nicz ne go bez pie czeń stwa
pra cy skie ro wa no za wia do mie nie do pro -
ku ra tu ry o po dej rze niu po peł nie nia prze -
stęp stwa przez wła ści cie la za kła du
z art. 220 § 1 ko dek su kar ne go.

Wy bu cho wość py łów me ta li

Nie bez pie czeń stwo wy stą pie nia po ża ru
i wy bu chu py łów alu mi nium w za kła dach
pra cy jest obiek tem wie lu ba dań w ró żnych
ośrod kach na uko wych, m.in. w CIOP. 

Ze wzglę du na sil ne wła ści wo ści wy bu -
cho we py łów alu mi nium na le ży za cho -
wać da le ko idą cą ostro żność. Znaj du ją cy
się na sta no wi sku pra cy pył osia dły, ta kże
wió ry i opił ki po wsta ją ce pod czas ob rób -
ki me cha nicz nej ele men tów, mo gą ulec za -
pa le niu pod wpły wem ja kie goś źró dła za -
pło nu (np. iskra). Ru chy po wie trza spo wo -
do wa ne spa la niem się py łu mo gą wy two -
rzyć ob łok py łu w po wie trzu, a na stęp nie
za ini cjo wać je go za płon. Czę sto pier wot -
ny wy buch ob ło ku py łu w po wie trzu po wo -
du je pod nie sie nie się py łu osia dłe go i wy -
stą pie nie wy bu chu wtór ne go, któ re go
skut ki mo gą być znacz ne po wa żniej sze niż
skut ki wy bu chu pier wot ne go1.

Za po bie ga nie wy bu chom py łów pal -
nych, w tym py łów alu mi nium ma na ce -
lu, przede wszyst kim, za po bie ga nie two -
rze niu się mie sza nin py ło wo -po wietrz -
nych o stę że niach miesz czą cych się w za -
kre sie wy bu cho wo ści oraz wy eli mi no wa nie
źró deł za pło nu1.

Zda rza się, że pył pal ny jest przy czy ną
wy bu chów w za kła dach pra cy, w któ rych
do cho dzi do wy pad ków zbio ro wych, rów -
nież śmier tel nych. Przy kła dem są wy pad -
ki, do ja kich do szło w 2000 r. i 2001 r.
na sku tek wy bu chu py łu alu mi nium, w za -
kła dach: „Pre fa bet” w Ło dzi, Spół ka „Ita -
lian Lo ok” w Go rzo wie, PPUH „Emer stal”
w Dą bro wie Gór ni czej. 

Cie ka wost ką jest, że wła ści wo ści pal ne
me ta li zna la zły swo je za sto so wa ne. Przy -
kła do wo py ły me ta li (naj czę ściej alu mi nium
lub ma gne zu) są, oprócz sil ne go utle nia -
cza, skład ni ka mi pro chu bły sko we go (zwa -
ne go: proch fo to bły sko wy FB). Je go spa -
la niu to wa rzy szy nie spo ty ka nie ja sny błysk
bia łe go świa tła i sto so wa ny jest: 

● w woj sku, ja ko ma te riał bły sko wy w ła -
dun kach ma ją cych za za da nie ośle pić
wro ga na pe wien czas,

● przez pi ro tech ni ków, w fa jer wer -
kach ja ko mie szan ka efek to wa,

● cza sem ja ko ma te riał mio ta ją cy.
Elżbie ta Adam ska

OIP Po znań

Li te ra tu ra:
1 „Bez pie czeń stwo Pra cy” 10/2006

(„Wy bu cho wość py łów me ta li”)
2 Kar ta cha rak te ry sty ki: ma gnez sprosz -

ko wa ny
3 Kar ta cha rak te ry sty ki: pro szek alu mi -

nium

Dokończenie ze strony 32.

Ognisty pył zabija

Za mon to wa ny no wy po chła niacz                 Spa lo ny po chła niacz 



Pył pal ny wy stę pu je w szcze gól no ści w za kła dach pro du ku ją -
cych oku cia bu dow la ne i me blo we oraz ga lan te rię me ta lo wą.
W pro duk cji tych wy ro bów głów ny mi su row ca mi są alu mi nium
i je go sto py oraz, cho ciaż w mniej szej ilo ści, sta le, któ re obok
że la za za wie ra ją miedź, cynk, ni kiel, man gan czy ma gnez i mo -
sią dze1. Ry zy ko wy stą pie nia wy bu chu po ja wia się np. pod czas prac
szli fier skich i po le ro wa nia wy mie nio nych wy ro bów, gdy w pro -
ce sie tech no lo gicz nym uwal nia ją się py ły alu mi nium i ma gne zu.

W prak ty ce in spek tor skiej spo tka łam się z pal ny mi wła ści wo -
ścia mi py łu alu mi nio wo -ma gne zo we go. Do ty czy ło to kon tro li pro -
wa dzo nej w związ ku z in for ma cją z pro ku ra tu ry o śmier tel nym
wy pad ku przy pra cy. Wła ści ciel za kła du nie zgło sił na tych miast
te go wy pad ku do pro ku ra tu ry i okrę go we go in spek to ra pra cy.
Pro ku ra tu ra po sta wi ła mu więc akt oska rże nia z art. 221 kk. 

Płonący pracownik
Po szko do wa ny był za trud nio ny na pod sta wie umo wy zle ce nia.

W dniu wy pad ku zaj mo wał się szli fo wa niem kla mek wy ko na nych
ze sto pu Al -Mg. Jak wy ni ka z ze znań świad ków, po prze rwie śnia -
da nio wej włą czo no wy ciąg szli fier ki, przy któ rej pra co wał po szko -
do wa ny. Spo wo do wa ło to za płon ba weł nia ne go wor ka po chła nia -
cza wy cią gu. Pło mień się gał pra wie do su fi tu. W trak cie ga sze -
nia po ża ru za uwa żo no, że za czę ła się obok tlić skrzyn ka pla sti -
ko wa, na któ rej znaj do wał się pył ze szli fo wa nia kla mek. Na tych -
miast wy nie sio no ją na ze wnątrz. 

Jak wy ni ka z dal szych usta leń po szko do wa ny pod szedł do tlą -
cej się skrzyn ki i prze wró cił ją na dru gą stro nę. W tym mo men -
cie skrzyn ka sta nę ła w pło mie niach. Po szko do wa ny za czął ska -
kać po pa lą cym się grun cie sta ra jąc się zdu sić ogień, ale za pa -
li ło się wte dy je go ubra nie. Uga sił je wła ści ciel za kła du, gdy do -
go nił pło ną ce go pra cow ni ka. Po szko do wa ne go prze trans por to -
wa no do szpi ta la. Nie ste ty, w wy ni ku od nie sio nych ob ra żeń /po -
pa rze nia I i II stop nia/ zmarł w szpi ta lu po 11 dniach.

Łatwopalne, wybuchowe
W ce lu do ko na nia usta leń oko licz no ści za ist nia łe go wy pad ku

przy pra cy ana li zę opar to o kar ty cha rak te ry styk ma te ria łów nie -
bez piecz nych: sprosz ko wa ne go ma gne zu i prosz ku alu mi nium. Oka -
zu je się, że obie sub stan cje są bar dzo ła two pal ne. Sprosz ko wa ny
ma gnez mo że spon ta nicz nie za pa lić się w kon tak cie z po wie trzem,
ku rzem lub wil go cią, a w re ak cji z wil go cią lub kwa sa mi wy dzie la
się wo dór, two rzą cy w bar dzo sze ro kim za kre sie mie sza ni ny wy -
bu cho we z po wie trzem. W kon tak cie ze sprosz ko wa nym ma gne zem
na le ży sto so wać od po wied nie środ ki ochro ny oso bi stej: ubra nia
ochron ne z tka nin po wle ka nych, rę ka wi ce ochron ne, oku la ry ochron -
ne w szczel nej obu do wie, ochro ny dróg od de cho wy ch2.

W kar cie cha rak te ry sty ki prosz ku alu mi nium po da no, że w kon -
tak cie z wo dą wy zwa la wy so ce ła two pal ny gaz (wo dór), na to miast
z po wie trzem two rzy mie sza ni nę wy bu cho wą. Pro szek alu mi nio -

wy mo że ulec za pło no wi po przez sta tycz ne wy ła do wa nie i spło -
nąć w bar dzo wy so kiej tem pe ra tu rze. W kar cie uwzględ nio no środ -
ki ochro ny in dy wi du al nej: cer ty fi ko wa ne ma ski lub pół ma ski prze -
ciw py ło we, oku la ry i rę ka wi ce ochron ne w przy pad ku dłu go trwa -
łe go bądź czę ste go kon tak tu3.

W kar tach obu sub stan cji po da no rów nież spo so by po stę po -
wa nia w za kre sie ma ga zy no wa nia i trans por tu. 

Z do stęp nych źró deł wia do mo, że wy bu cho wość py łów wra sta
wraz ze zmniej sza niem się wy mia rów czą stek oraz wzro stem wil -
go ci. Wy buch py łów pal nych mo że wy stą pić tyl ko przy okre ślo -
nym stę że niu, tzn. kie dy za war tość skład ni ka pal ne go w mie sza -
ni nie z po wie trzem mie ści się w za kre sie wy bu cho wo ści. Mi ni -
mal ne i mak sy mal ne stę że nia wy bu cho we, przy któ rych za płon
jest lub jesz cze jest mo żli wy są ró żne dla po szcze gól nych py łów
pal nych. We dług da nych przed sta wio nych w li te ra tu rze, mi ni mal -
ne stę że nie wy bu cho we w ob ło ku dla sto pu alu mi nium, ma gne -
zo we jest mniej sze niż dla prosz ku alu mi nio we go, i tak war tość
wy no si: stop alu mi nium ma gne zo we – 20 [g/m3], pro szek alu mi -
nio wy – 40-140 [g/m3] 1.

Źródło zapłonu 
W wy ni ku do ko na nych oglę dzin miej sca wy pad ku stwier dzo no

sze reg ra żą cych na ru szeń prze pi sów w za kre sie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy. Jak usta lo no, bez po śred nią przy czy ną wy pad ku by -
ło za sto so wa nie nie od po wied nie go sys te mu od py la ją ce go przy szli -
fier ce. W za kła dzie pra cy py ły me ta li: alu mi nium i ma gne zu, emi -
to wa ne by ły w pro ce sie tech no lo gicz nym pod czas szli fo wa nia od -
le wów ze sto pu alu mi nium z ma gne zem. Pro ce so wi szli fo wa nia pod -
da wa ne by ły go to we wy ro by – klam ki. Ze wzglę du na ro dzaj ob -
ra bia ne go ma te ria łu w za kła dzie ist nia ło ry zy ko wy stą pie nia wy -
bu chu py łów me ta li, w szcze gól no ści py łu alu mi nium i ma gne zu.
Wy ni ka ło ono z wła ści wo ści fi zycz nych, któ re w pew nych wa run -
kach two rzą owe mie sza ni ny z po wie trzem. Py ły te pod wpły wem
czyn ni ka ini cju ją ce go za płon /np. iskra/ lub prze kro cze nia tem pe -
ra tu ry sa mo za pło nu wy bu cha ją, czy li ule ga ją gwał tow ne mu spa -
la niu po łą czo ne mu ze wzro stem ci śnie nia.

Wy stą pie nie za pło nu w wa run kach pro duk cyj nych, np.
przy szli fo wa niu sto pów Al -Mg, mo że zo stać za ini cjo wa ne np. przez
iskrę me cha nicz ną. Do in nych źró deł za pło nu na le żą rów nież: elek -
trycz ność sta tycz na, tar cie oraz tlą ce się miej sca.

W sto so wa nym pro ce sie tech no lo gicz nym uwal nia ny był pył
pal ny, któ ry, za po mo cą sys te mu od py la ją ce go, wcią ga ny był do ba -
weł nia ne go po chła nia cza. Wa run ki od py la nia sys te mem rur
do wor ka nie za bez pie cza ły przed tar ciem czą stek i elek trycz no -
ścią sta tycz ną. Po nad to, w pro ce sie szli fo wa nia na su cho, mo gły
zo stać uwol nio ne iskry me cha nicz ne. Sto so wa ny w za kła dzie sys -
tem od py la ją cy nie był prze ciw wy bu cho wy. To rów nież mo gło przy -
czy nić się do po wsta nia źró dła za pło nu.

Dokończenie na stronie 30.

Ognisty pył zabija
Pro blem wy bu cho wo ści do ty czy wszyst kich za kła dów pra cy, w któ rych wy stę pu ją py ły pal ne.
Za li cza my do nich py ły po cho dze nia or ga nicz ne go, np. py ły drew na, wę gla, mą ki, py ły środ -
ków che micz nych m.in. pig men tów or ga nicz nych oraz py ły me ta li, ta kie jak py ły alu mi nium
czy ma gne zu. Choć w po wszech nej opi nii py ły me ta li uwa ża ne są za nie pal ne to, jak wska zu -
ją sta ty sty ki, do ty czą one co dzie sią te go wy bu chu py łów pal ny ch1.


