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do rol ni ków po wia tu bu skie go okrę -
go wy in spek tor pra cy w Kiel cach or -
ga ni zu jąc cykl szko leń na te mat
sze ro ko po ję te go za trud nie nia pra -
cow ni ków se zo no wych. Za an ga żo -
wa nie sta ro sty oraz wie lu in nych
urzęd ni ków i in sty tu cji po zwo li ło
na kom plek so we prze ka za nie
wszel kich in for ma cji.

Nie wa żne ja ki – wa żne jak się 
wy ko nu je swój za wód
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Śmier tel ny upa dek z rusz to wa nia
Mi mo że za gro że nie zwią za ne z po ło -
że niem sta no wi ska pra cy osza co wa -
ne zo sta ło przez pra co daw cę ja ko
du że i nie do pusz czal ne, to pra ca zo -
sta ła pod ję ta. Kon tro la po wy pad ko -
wa wy ka za ła w miej scu wy pad ku
wiele nie pra wi dło wo ści.

10 Po stę po wa nie skar go we
Prze pi sy do ty czą ce dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji
Pra cy nie do pusz cza ją, aby pra cow ni cy wy ko nu ją cy
czyn no ści kon tro l ne ujaw nia li in for ma cję, iż kon tro la
prze pro wa dza na jest w na stęp stwie skar gi, chy ba, że
zgła sza ją cy skar gę wy ra zi na to pi sem ną zgo dę.

Okładka:
fot. Lubelski Węgiel

BOGDANKA Spółka Akcyjna

Pa tro nat nad ob cho da mi ob jął głów ny
in spek to r pra cy. Wśród go ści za pro szo nych
na se mi na rium by li: przed sta wi cie le świa -
ta na uki, pra co daw cy, spo łecz ni in spek to -
rzy pra cy, wła dze Dol ne go Ślą ska i związ -
kow cy.

Kon fe ren cję otwo rzył za stęp ca prze wod -
ni czą ce go Za rzą du Re gio nu NSZZ „So li dar -
ność” Ka zi mierz Kim so. Wy stą pie nia zo -
sta ły po prze dzo ne mi nu tą ci szy dla upa -
mięt nie nia ofiar ka ta stro fy lot ni czej w Smo -
leń sku, wśród któ rych zna la zła się po seł
Alek san dra Na tal li-Świat, za pro szo na
wcze śniej do udzia łu w spo tka niu.

Ja nusz Śnia dek, prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar ność”, po dzię -
ko wał Pań stwo wej In spek cji Pra cy za za -
an ga żo wa nie w dzia ła nia na rzecz po pra -
wy wa run ków pra cy. Okre ślił PIP mia nem
naj lep sze go so jusz ni ka w sta ra niach o bez -
piecz ną pra cę. Pod kre ślił ak cep ta cję związ -
ku dla zmian w pra wie, o któ re wno si in -
spek cja pra cy.

Wi ce wo je wo da dol no ślą ski Zdzi sław
Śred niaw ski przy po mniał ze bra nym hi -
sto rię usta no wie nia 28 kwiet nia Dniem Pa -
mię ci Ofiar Wy pad ków przy Pra cy i Cho -

rób Za wo do wych wspo mi na jąc tych, któ -
rzy zgi nę li na po cząt ku XX wie ku w jed nej
z ka na dyj skich ko palń, a któ rych śmierć
sta ła się dla Kon gre su Ka na dyj skie go
Związ ków Za wo do wych im pul sem do przy -
ję cia da ty 28 kwiet nia ja ko „Dnia Pa mię -

ci Pra cow ni ków”. Prze ka zał sło wa uzna nia
dla związ ków za wo do wych, spo łecz nych in -
spek to rów pra cy, Pań stwo wej In spek cji

Pra cy za wszyst kie dzia ła nia po dej mo wa -
ne dla pra cow ni cze go do bra.

O dba ło ści o bez pie czeń stwo pra cow -
ni ków w aspek cie dzia łań związ ków za wo -
do wych mó wił Piotr Du da ze ślą sko -dą -
brow skiej „So li dar no ści”, bę dą cy jed no -
cze śnie człon kiem Ra dy Ochro ny Pra cy.
Pod kre ślił, że w za kła dach i bra nżach,
gdzie uzwiąz ko wie nie za ło gi jest ni skie,
czę ściej do cho dzi do za nie dbań, któ -
rych kon se kwen cją są wy pad ki przy pra -
cy. Jako przy kład wy mie nił bu dow nic two,
gdzie do związ ków na le ży mniej niż
20 proc. za łóg, w któ rym nie ma pra wie
mo żli wo ści po wo ła nia spo łecz nej in spek -
cji pra cy i w efek cie wciąż ro sną sta ty sty -
ki wy pad ko we.

Wkład spo łecz nej in spek cji pra cy
w kształ to wa nie bez piecz nych wa run ków za -
trud nie nia uwy pu klił w swo im wy stą pie niu
dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy. Mó wił o wy ni kach in spek -
cyj nych kon tro li, ba da ją cych przy czy ny
i oko licz no ści wy pad ków przy pra cy. 

Dokonczenie na stronie 6.
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„Wy pad ki przy pra cy a pra cow ni czy udział w nad zo rze nad wa run ka mi pra cy” – to ha sło kon -
fe ren cji, któ rą 26 kwiet nia br. zor ga ni zo wał we Wro cła wiu Za rząd Re gio nu Dol ny Śląsk NSZZ
„So li dar ność”. Spo tka nie mia ło cha rak ter ogól no pol ski i sta no wi ło głów ną część kra jo wych
ob cho dów Dnia Pa mię ci Ofiar Wy pad ków przy Pra cy i Cho rób Za wo do wych. Współ or ga ni za -
to ra mi se mi na rium by li Okrę go wy In spek to rat Pra cy i Ośro dek Szko le nia PIP we Wro cła wiu. 



Po znań Z oka zji Dnia Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia w Pra -
cy oraz 60–le cia spo łecz nej in spek cji pra cy w Pol sce 20 kwiet nia w Sa -
li Wi tra żo wej Wiel ko pol skiej Izby Rze mieśl ni czej w Po zna niu od by ła się
oko licz no ścio wa kon fe ren cja, zor ga ni zo wa na przez Okrę go wy In spek -
to rat Pra cy i Za rząd Re gio nu Wiel ko pol ska NSZZ „So li dar ność”. Uczest -
ni czy li w niej spo łecz ni in spek to rzy pra cy, przed sta wi cie le za kła do wych
i po nadza kła do wych or ga ni za cji związ ko wych, or ga ni za cji pra co daw ców,
or ga nów nad zo ru nad wa run ka mi pra cy, a ta kże przed sta wi cie le
władz ad mi ni stra cyj nych i sa mo rzą do wych z te re nu Wiel ko pol ski. W kon -
fe ren cji wziął udział Ta de usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy, któ -
ry ude ko ro wał dzia ła czy związ ko wych Od zna ka mi Ho no ro wy mi za Za -
słu gi dla Ochro ny Pra cy. Naj ak tyw niej si spo łecz ni in spek to rzy pra cy otrzy -
ma li oko licz no ścio we dy plo my i na gro dy rze czo we, któ re wrę czy li:
Krzysz tof Fi kle wicz, okrę go wy in spek tor pra cy w Po zna niu oraz Ja -
ro sław Lan ge, prze wod ni czą cy Za rzą du Re gio nu Wiel ko pol ska NSZZ
„So li dar ność”. Pod czas kon fe ren cji nad in spek tor pra cy Grze gorz Stró -
żyk omó wił dzia ła nia pre wen cyj ne Pań stwo wej In spek cji Pra cy w kon -
tek ście współ dzia ła nia ze spo łecz ną in spek cją pra cy. Te ma tem wy stą -
pie nia star sze go in spek to ra pra cy Mi cha ła Wy szkow skie go by ła na -
to miast „Spo łecz na kon tro la prze strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy
w świe tle pra wa mię dzy na ro do we go i eu ro pej skie go”.

Ka to wi ce W sie dzi bie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy 15 kwiet -
nia od by ło się se mi na rium dla pra co daw ców pro wa dzą cych nie pu blicz -
ne za kła dy opie ki zdro wot nej, uczest ni czą cych w pro gra mie pre wen cyj -
nym PIP do ty czą cym cza su pra cy w pla ców kach ochro ny zdro wia. W trak -
cie se mi na rium Ja nusz Piecz ka, nad in spek tor pra cy oraz Ra fał Wój -
cic ki, star szy in spek tor pra cy omó wi li pro ble ma ty kę prze strze ga nia prze -
pi sów o cza sie pra cy oraz wy na gra dza niu, m.in. w świe tle no we li za cji
prze pi sów usta wy z 30 sierp nia 1991 r. o za kła dach opie ki zdro wot nej.
Pod czas pre lek cji zwró co no przede wszyst kim uwa gę na licz ne nie pra -
wi dło wo ści stwier dza ne w trak cie kon tro li pro wa dzo nych w nie pu blicz -
nych za kła dach opie ki zdro wot nej, w tym na nie pra wi dło wo ści w za kre -
sie prze strze ga nia prze pi sów do ty czą cych okre sów roz li cze nio wych, sys -

te mów i roz kła dów cza su pra cy, pra cy w go dzi nach nad licz bo wych, jak
rów nież prze pi sów o od po czyn ku oraz tzw. do bie pra cow ni czej. Na wnio -
sek uczest ni ków se mi na rium in spek to rzy pra cy omó wi li szcze gó ło wo za -
gad nie nia zwią za ne ze sto so wa niem prze pi sów usta wy z 1 lip ca 2009
r. o ła go dze niu skut ków kry zy su eko no micz ne go dla pra cow ni ków i przed -
się bior ców, w tym prze pi sów umo żli wia ją cych wpro wa dza nie in dy wi du -
al nych roz kła dów cza su pra cy.

Zie lo na Gó ra Na za pro sze nie okrę go we go in spek to ra pra cy Fran -
cisz ka Grześ ko wia ka w okrę gu prze by wa ła w koń cu mar ca de le ga -
cja nie miec kiej in spek cji z Cot t bus w skła dzie: Ber thold Lan ger i Diet -
mar Känisch. Spo tka nie do ty czy ło omó wie nia szcze gó łów me ry to rycz -
nych i or ga ni za cyj nych zwią za nych z prze pro wa dze niem ko lej ne -
go VIII Fo rum pol sko – nie miec kie go nt. prze wo zu to wa rów nie bez -
piecz nych. Usta lo no, iż fo rum od bę dzie się 8 i 9 czerw ca w ośrod ku
„Le śnik” w Ła go wie, a wio dą cy mi te ma ta mi bę dą za gad nie nia dot. ADR
oraz cza su pra cy kie row ców. W trak cie spo tka nia Fran ci szek Grześ -
ko wiak wrę czył Ber thol do wi Lan ge ro wi list i oko licz no ścio wy me dal
wy bi ty z oka zji 90-le cia in spek cji pra cy w Pol sce w po dzię ko wa niu za wie -
lo let nią, owoc ną współ pra cę obu part ner skich urzę dów.

War sza wa W sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy w War sza -
wie 29 mar ca od by ło się spo tka nie przed sta wi cie li Kra jo we go Związ -
ku Za wo do we go Cie płow ni ków z je go prze wod ni czą cym Le chem Hem -
mer lin giem na cze le z sze fem in spek cji pra cy, Ta de uszem Ja nem
Za ją cem oraz za stęp ca mi: An ną Tom czyk i dr. Ma ria nem Li wo, a ta -
kże dy rek to rem De par ta men tu Współ pra cy z Par la men tem i Part ne -
ra mi Spo łecz ny mi, Mał go rza tą Kwiat kow ską. Głów ny in spek tor pra -
cy po in for mo wał uczest ni ków spo tka nia m. in. o roz po czę ciu prac nad no -
we li za cją usta wy o PIP, któ re ma ją pro wa dzić do jesz cze bar dziej sku -
tecz ne go i efek tyw ne go wy ko ny wa nia za dań in spek cji pra cy. Prze wod -
ni czą cy KZZC Lech Hem mer ling po wie dział, że przez 25 lat dzia łal -
no ści związ ku cie płow ni ków, któ ry obec nie zrze sza 130 or ga ni za cji w ca -
łym kra ju, za wsze kła dzio no na cisk na po pra wę wa run ków pra cy, na -
wet w trud nych cza sach trans for ma cji ustro jo wej i go spo dar czej, gdy
wdra ża no zu peł nie no we, skom pli ko wa ne tech no lo gie. Sprzy ja ły te mu
szko le nia pro wa dzo ne przez in spek to rów pra cy. Dzię ku jąc za do tych -
cza so wą współ pra cę, wrę czył głów ne mu in spek to ro wi pra cy Ta de uszo -
wi J. Za ją co wi me dal pa miąt ko wy z oka zji 25- le cia Kra jo we go Związ -
ku Za wo do we go Cie płow ni ków. Me dal otrzy ma ła rów nież Mał go rza -
ta Kwiat kow ska, sze fo wa De par ta men tu Współ pra cy z Par la men tem
i Part ne ra mi Spo łecz ny mi w GIP.

Byd goszcz „Ma szy ny, urzą dze nia, czło wiek – bez piecz ny te ren
bu do wy” – pod ta kim ha słem 15 kwiet nia w Urzę dzie Wo je wódz kim
od by ło się se mi na rium zor ga ni zo wa ne przez dy rek to ra Urzę du Do zo -
ru Tech nicz ne go, wo je wódz kie go in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go,
pre ze sa Po mor sko -Ku jaw skiej Izby Bu dow nic twa oraz okrę go we go in -
spek to ra pra cy w Byd gosz czy. Je den z pa ne li do ty czył wy pad ków w bu -
dow nic twie – ich ska li i przy czyn na tle in nych bra nż. Sła wo mir Sa -
kraj da, za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy pod kre ślił, że brak za -
bez pie czeń, brak szko leń bhp, złe na wy ki i krót ki staż pra cy to głów -
ne przy czy ny wy pad ków w bu dow nic twie. Z ko lei in spek tor El wi ra Za -
war tow ska przy po mo cy pre zen ta cji mul ti me dial nej omó wi ła złe prak -
ty ki skut ku ją ce wy pad ka mi, po ka za ła ta kże bu do wy, na któ rych pra -
co daw cy i sa mi pra cow ni cy dba ją o bez pie czeń stwo pra cy. Okrę go wy
in spek tor pra cy Krzysz tof Adam ski po wie dział, że bu dow nic two bę -
dzie ob ję te w tym ro ku szcze gól ny mi dzia ła nia mi kon tro l ny mi i pre -
wen cyj ny mi PIP. Za chę cił do udzia łu w pod wy ższa ją cych stan dar dy bhp,
bez płat nych pro gra mach pre wen cyj nych PIP. W se mi na rium wzię ło
udział po nad stu pra cow ni ków bu dów w Ku jaw sko -Po mor skiem.

Bu sko Zdrój Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc pod -
czas Świa to we go Dnia Zdro wia, ob cho dzo ne go 7 kwiet nia, otwo rzył
kon fe ren cję pod na zwą „Żyj zdro wo i bez piecz nie”, zor ga ni zo wa ną przez
sta ro stę bu skie go, Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach i Po wia -
to wy In spek to rat Sa ni tar ny w Bu sku Zdro ju. Od by wa ła się ona
pod pa tro na tem głów ne go in spek to ra sa ni tar ne go, wo je wo dy świę to -

krzy skie go i mar szał ka wo je wódz twa. W trak cie kon fe ren cji, przed sta -
wi ciel Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Kiel cach omó wił pro ble ma -
ty kę zdro wia i bez pie czeń stwa w pra cy mło dych pra cow ni ków w kon -
tek ście re ali zo wa ne go przez PIP pro gra mu edu ka cyj ne go „Kul tu ra bez -
pie czeń stwa”. Po wia to wy In spek to rat Sa ni tar ny za chę cał licz nie
zgro ma dzo ną mło dzież, ro dzi ców i na uczy cie li do po dej mo wa nia w szko -
łach po nad gim na zjal nych dzia łań ma ją cych na ce lu pro mo cję zdro wia,
na to miast przed sta wi ciel po li cji sku pił uwa gę uczest ni ków kon fe ren -
cji na pro ble mie nar ko ma ni. W prze rwach mię dzy re fe ra ta mi od był się
po kaz udzie la nia po mo cy przed me dycz nej, wy stą pi ła też lau re at ka kon -
kur su pio sen ki o zdro wiu. Na za koń cze nie kon fe ren cji sta ro sta po wia -
tu bu skie go prze ka zał 8 szko łom i pla ców kom oświa to wym wy po sa że -
nie tu ry stycz nych ap te czek zdro wia.

Piotr ków Tryb. Piotr kow ski od dział OIP w Ło dzi wraz z Re gio -
nal ną Izbą Go spo dar czą w Piotr ko wie Try bu nal skim 15 kwiet nia zor -
ga ni zo wa li szko le nie w związ ku z pro wa dzo ną przez PIP kam pa nią pre -
wen cyj ną: „Czas pra cy a wy pad ki dro go we.” Szcze gó ło wo omó wio no
prze pi sy o cza sie pra cy kie row ców, za sa dy roz li cza nia te go cza su oraz
pro wa dze nia kon tro li po jaz dów na dro dze. Przed sta wio no in for ma cję
o wy pad kach przy pra cy, ja kim ule ga ją kie ru ją cy po jaz da mi i obo wiąz -

kach pra co daw cy w za kre sie or ga ni zo wa nia pra cy kie row ców w spo sób
za pew nia ją cy ochro nę ich ży cia i zdro wia. W szko le niu, prze pro wa dzo -
nym przez przed sta wi cie li Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi oraz
Wo je wódz kie go In spek to ra tu Trans por tu Dro go we go, Od dział w Piotr -
ko wie Try bu nal skim wzię li udział pra co daw cy i ich słu żby ka dro we. 

War sza wa W Sa li Pre zy dial nej War szaw skie go Do mu Tech ni ka
NOT 16 kwiet nia od by ło się po sie dze nie Pol skie go Ko mi te tu Na uko -
wo -Tech nicz ne go FSNT -NOT Er go no mii i Ochro ny Pra cy po świę co -
ne m.in. dzia łal no ści spe cja li stycz nych cza so pism zaj mu ją cych się pro -
ble ma ty ką ochro ny pra cy. Re dak cję „In spek to ra pra cy” re pre zen to -
wa ła Be ata Pie trusz ka, re dak tor pro wa dzą cy po szcze gól nych wy dań
na sze go mie sięcz ni ka. Przy wy ko rzy sta niu pre zen ta cji mul ti me dial -
nej omó wi ła ce le, za da nia i dzia łal ność pro gra mo wą pi sma. Wy stą pie -
nie spo tka ło się z du żym za in te re so wa niem człon ków ko mi te tu. O za -
ło że niach i pre zen to wa nej na ła mach pism pro ble ma ty ce mó wi li rów -
nież re dak to rzy „Ate stu”, „Bez pie czeń stwa Pra cy” oraz „Przy ja cie la
przy pra cy”. 

Ma ła Lu ci vna (Sło wa cja) Na za pro sze nie An dre ja Gmit te ra, dy -
rek to ra ge ne ral ne go sło wac kiej in spek cji pra cy, od 22 do 24 mar ca
w Ośrod ku Szko le nia In spek cji Pra cy w Ma lej Lu ci vnie go ści li przed -
sta wi cie le Pań stwo wej In spek cji Pra cy na cze le z sze fem PIP Ta de uszem
Ja nem Za ją cem. Ce lem wi zy ty by ło za po zna nie się ze sło wac ki mi prze -
pi sa mi i prak ty ką w za kre sie zwal cza nia nie le gal ne go za trud nie nia oraz
po zna nie struk tu ry or ga ni za cyj nej sło wac kiej in spek cji pra cy. Po za spo -
tka nia mi w Ośrod ku Szko le nia In spek cji Pra cy w Ma lej Lu ci vnie
przed sta wi cie le PIP od wie dzi li ta kże Re gio nal ny In spek to rat Pra cy w Zi -
li nie oraz znaj du ją cą się w tym mie ście fa bry kę sa mo cho dów KIA. Pod -
czas wi zy ty na Sło wa cji Ja ro sław Le śniew ski, dy rek tor De par ta men -
tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP wziął udział w trzech kon tro lach prze -
pro wa dza nych przez sło wac kich in spek to rów pra cy.

Luk sem burg W związ ku z kam pa nią SLIC, po świe co ną oce nie ry -
zy ka zwią za ne go z za gro że nia mi che micz ny mi w miej scu pra cy, 28 kwiet -
nia prze pro wa dzo no warsz ta ty szko le nio we dla ko or dy na to rów kra jo wych.
Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wał 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. Za -
sad ni czym ce lem spo tka nia by ło za po zna nie uczest ni ków ze spo so ba -
mi iden ty fi ko wa nia za gro żeń che micz nych wy stę pu ją cych w śro do wi sku
pra cy. Przed sta wio no rów nież no wo cze sne me to dy za po bie ga nia ry zy -
ku zwią za ne mu z ich wy stę po wa niem w pie kar niach, warsz ta tach sa mo -
cho do wych, fir mach zaj mu ją cych się sprzą ta niem oraz w za kła dach pro -
du ku ją cych me ble. In for ma cje te zo sta ną prze ka za ne in spek to rom pra -
cy re ali zu ją cym w Pol sce za da nia pre wen cyj ne i kon tro l ne w ra mach wspo -
mnia nej.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Głów nym ce lem pro jek tu, do któ re go zo -
sta ły wy ty po wa ne pań stwa przez któ re pro -
wa dzą szla ki han dlu ludź mi, jest na wią za -
nie i wzmac nia nie współ pra cy z or ga ni za -
cja mi zwal cza ją cy mi ten pro ce der oraz po -
zy ski wa nie no wych pod mio tów, mo gą -
cych sku tecz nie wspo móc wal kę z tym pro -
ble mem. Są ni mi wła śnie in spek cje pra cy.
Jed nak – jak pod kre śla ła Va le rie Qu adri
z Mi ni ster stwa Rów nych Szans Włoch
(DEO), któ re ko or dy nu je, pro mu je i fi nan -
su je pro gra my zwal cza nia han dlu ludź mi
– za an ga żo wa nie i si ła dzia ła nia in spek cji
pra cy za le żą od świa do mo ści in spek to rów,
dla te go nie zmier nie wa żnym jest uświa da -
mia nie im fak tu, że mo gą i po win ni od gry -
wać wa żną ro lę w wal ce z han dlem ludź -
mi i wy zy skiem w pra cy.

W cza sie se mi na rium za stęp ca głów ne -
go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo pod -
kre ślił, że pra ca przy mu so wa jest współ -
cze sną for mą nie wol nic twa, któ rą, wraz
z han dlem ludź mi i ter ro ry zmem, na le ży
wpi sać do co raz po wszech niej szych, nie -
ste ty, dra ma tycz nych zna ków na szych
cza sów. Stwier dził, iż na le ży po szu ki wać
jak naj szer szych mo żli wo ści roz wią zy wa -
nia te go ty pu pro ble mów i uznać za jed ną
z nich wal kę z nie le gal nym za trud nie niem,
pro wa dzo ną przez Pań stwo wą In spek cję
Pra cy. Do wal ki tej za an ga żo wa ne zo sta -
ły ta kże słu żby Stra ży Gra nicz nej, za pro -
szo ne do udzia łu w se mi na rium.

W 2009 r. za po cząt ko wa no pra ce
nad pod ręcz ni kiem dla in spek to rów pra -
cy pt. „Pra ca przy mu so wa i han del ludź mi”.
Na wro cław skim se mi na rium spraw dza na
by ła przy dat ność te go pod ręcz ni ka. Uczest -
ni cy ob rad wzię li udział w opra co wa niu za -
le ceń w ce lu do sto so wa nia pod ręcz ni ka
do re aliów na sze go kra ju. 

Se mi na rium by ło oka zją do pre zen ta cji
kra jo wych pla nów dzia łań na rzecz wal ki

z pra cą przy mu so wą i han dlem ludź mi
w aspek cie wy zwań, po trzeb i na rzę dzi
Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy.
O tym, jak i o klu czo wych ele men tach
w wal ce z pra cą przy mu so wą mó wił René
Ro bert, urzęd nik Pro gra mu ds. Ad mi ni -
stra cji i In spek cji Pra cy MOP. Stwier dził,
że pol ska in spek cja jest bar dzo ak tyw na
i za an ga żo wa na w spra wy do ty czą ce zwal -
cza nia pra cy przy mu so wej. Jak za zna czył,
w ce lu zwięk sze nia efek tyw no ści in spek -
cji pra cy w wal ce z przy mu so wą pra cą na -
le ża ło by zwięk szyć dzia ła nia mo ni to ru ją -
ce, ko mu ni ko wać i ko or dy no wać dzia ła nia
z in ny mi jed nost ka mi ad mi ni stra cji pra cy,
a we współ pra cy z part ne ra mi spo łecz ny -
mi utwo rzyć ka na ły in for ma cyj ne na rzecz
ochro ny ofiar. Pre le gent MOP zwró cił uwa -
gę na po trze bę po pra wy sku tecz no ści
dzia łań po przez su ro we ka ra nie win nych,
pu bli ko wa nie in for ma cji o na ru sze niach
pra wa i ich spraw cach w me diach, bez -
zwłocz ne eg ze kwo wa nie pra wa w ce lu
ochro ny ofiar i od stra sza nia spraw ców.

O ro li in spek to rów pra cy w zwal cza niu
han dlu ludź mi i zmu sza niu ich do pra cy
przy mu so wej w Eu ro pie mó wi ła An ne
Paw let ta – eks pert ds. han dlu ludź mi
i pra cy przy mu so wej MOP. Pod kre śli ła wa -
żną ro lę in spek cji pra cy w za kre sie zwal -
cza nia zja wi ska pra cy przy mu so wej – in -
spek to rzy ma ją in for ma cje z pierw szej rę -
ki, a ta kże pra wo prze pro wa dza nia kon tro -
li o ka żdym cza sie i w ka żdym miej scu.
Do prak tycz nych kwe stii zwią za nych ze
zwal cza niem zja wi ska pra cy przy mu so wej
An ne Paw let ta za li czy ła efek tyw ną współ -
pra cę in spek cji z in ny mi słu żba mi ty pu: po -
li cja, Straż Gra nicz na, or ga ny po dat ko we,
któ ra win na opie rać się o ja sne pro ce du -
ry. Wa żnym jest ta kże za pew nie nie wła ści -
we go bez pie czeń stwa dla in spek to rów
kon tro lu ją cych pra cę przy mu so wą. Roz po -

zna wal ność zja wi ska przy mu su pra cow ni -
cze go pod nieść mo że kre atyw ność in -
spek to rów pra cy – in fil tra cja śro do wi ska,
sto so wa nie ró żnych wy su bli mo wa nych
me tod kon tro li, a ta kże zbie ra nie in for ma -
cji z ró żnych źró deł.

O pol skich przy pad kach han dlu ludź mi
i wy ko rzy sty wa niu do pra cy, w kon tek ście
swo ich ba dań, mó wił Łu kasz Wie czo rek
z Ośrod ka Ba dań Han dlu Ludź mi Ka te dry
Kry mi no lo gii i Po li ty ki Kry mi nal nej IP SiR
Uni wer sy te tu War szaw skie go. Z pra cą
przy mu so wą naj czę ściej spo tkać się mo -
żna w tych sek to rach, w któ rych naj czę -
ściej do cho dzi do nie le gal ne go za trud nie -
nia, czy li w rol nic twie, bu dow nic twie – to
jest tam, gdzie in spek to rzy pra cy ma ją
ogra ni czo ne po le ma new ru. Ofia ra mi
przy mu so we go za trud nie nia zda ją się być
w więk szo ści nie udol ni spo łecz nie, bądź
znaj du ją cy się w bar dzo trud nej sy tu acji
ma te rial nej oby wa te le ta kich kra jów, jak:
Ban gla desz, Taj wan czy Wiet nam. Spraw -
cy dą żą do prze ję cia kon tro li nad ni mi po -
przez za kwa te ro wa nie w złych wa run -
kach, kon fi ska tę do ku men tów, prze moc
psy chicz ną bądź per ma nent ną kon tro lę
nad pra cow ni kiem.

Głów ny wnio sek na su wa ją cy się po wy -
słu cha niu osób bio rą cych udział w se mi na -
rium wska zu je, iż pra ca przy mu so wa
i han del ludź mi – to w Pol sce jed nak spo -
ry pro blem. Ni ska świa do mość spo łecz na
ist nie nia tych zja wisk, ci che przy zwo le nie
spo łe czeń stwa na te go ro dza ju prak ty ki,
trud na iden ty fi ka cja osób przy mu sza nych
do pra cy, nie przy sto so wa ny sys tem praw -
ny świad czą o ogro mie prac, któ ry stoi
przed na mi, ja ko spo łe czeń stwem oby wa -
tel skim, w wal ce z tym zja wi skiem.

Aga ta Ko styk -Le wan dow ska
OIP Wro cław

Pra ca przy mu so wa i han del ludź mi
Wro cław ski Ośro dek Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy 8 i 9 kwiet nia br. był miej scem
mię dzy na ro do wej dys ku sji na te mat ro li in spek cji pra cy w zwal cza niu pra cy przy mu so wej.
Kon fe ren cja na ten te mat zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy we współ -
pra cy z wło skim Mi ni ster stwem Rów no ści Szans oraz Mię dzy na ro do wą Or ga ni za cją Pra cy
w ra mach re ali za cji pro jek tu: „Mię dzy na ro do we dzia ła nia part ne rów spo łecz nych na rzecz
zwal cza nia han dlu ludź mi w ce lu wy ko rzy sty wa nia ich przez pra cę. Iden ty fi ka cja i ochro na
ofiar”. Pro gram fi nan so wa ny jest przez Ko mi sję Eu ro pej ską, a uczest ni czą w nim: Wło chy, Pol -
ska, Ru mu nia i Por tu ga lia.

Międzynarodowa konferencja we Wrocławiu

W ro ku ubie głym dla 401 osób dzień
w pra cy za koń czył się śmier cią. Wi nę
za to po no szą w du żej mie rze pra co daw -
cy, któ rzy spra wy bhp trak tu ją ja ko dru go -

rzęd ne. Spo ry ich pro cent nie do ko nu je
w ogó le oce ny ry zy ka za wo do we go na sta -
no wi skach pra cy, nie któ rzy oce nę tę ko piu -
ją od in nych przed się bior ców. Tym sa mym
sa mi nie zda ją so bie spra wy, z ja kim ry zy -
kiem mo że spo tkać się ich pra cow nik pod -
czas zle co nych mu ro bót. Dr M. Li wo wska -
zał ta kże na zna cze nie pre wen cji, któ rej ro -
la w udo sko na la niu wa run ków pra cy jest
wciąż nie do ce nia na.

Prze wod ni czą cy dol no ślą skiej ra dy
Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków
Za wo do wych An drzej Otrę ba mó wił o ko -
niecz no ści sta wia nia spraw bez pie czeń stwa
pra cy przed eko no mią.

Nad in spek tor Dol no ślą skie go Ze spo łu
ds. Bu dow nic twa OIP we Wro cła wiu Ja ro -
sław Gło wac ki przed sta wił ubie gło rocz -
ne sta ty sty ki wy pad ko wo ści na dol no ślą -
skich bu do wach. Swój prze kaz wzmoc nił
po ka zem zdjęć śmier tel nych ofiar wy -
pad ków bu dow la nych, ba da nych przez
wro cław ski in spek to rat PIP. Po ka zał ze bra -
nym film, na krę co ny za in sta lo wa ny mi
na pla cu bu do wy ka me ra mi prze my sło wy -
mi, któ ry sta no wił dla in spek to rów ma te -
riał do kon tro li wy pad ku – upad ku z wy so -
ko ści na jed nej z wro cław skich bu dów.

Te ma tem dys ku sji pa ne lo wej był m.in.
pro blem speł nia nia pod sta wo wych stan dar -
dów bez pie czeń stwa przez oso by świad czą -
ce pra ce na wła sny ra chu nek. Uczest ni cy

de ba ty zwró ci li uwa gę na sta ty sty kę za pre -
zen to wa ną przez Ja ro sła wa Gło wac kie -
go, z któ rej wy ni ka ło, iż aż 36 proc. ofiar
wy pad ków śmier tel nych w bu dow nic twie
to oso by za trud nia ne w for mach po za ko -
dek so wych, nie rzad ko wła śnie sa mo za trud -

nia ją ce się. Zau wa żo no, iż pro blem ten nie
do ty czy je dy nie pra cow ni ków bu dow la nych.
Jak wska zał Zdzi sław Fol ty no wicz, czło -
nek Ko mi sji Ochro ny Pra cy przy OIP
Wro cław, spo łecz ny in spek tor pra cy we

wro cław skim po go to wiu ra tun ko wym, po -
dob ną sy tu ację mo żna za uwa żyć ta kże
w słu żbie zdro wia. Je go zda niem, tak na -
praw dę nikt nie wie, ile pra cu ją nie któ rzy
le ka rze. Są ta cy, dla któ rych do ba wy da je
się mieć wię cej niż 24 go dzi ny, po tra fią pra -
co wać na wet 60 go dzin bez od po czyn ku.
W ta kich sy tu acjach trud no mó wić nie tyl -
ko o bez pie czeń stwie pra cy, ale ta kże bez -
pie czeń stwie pa cjen ta. 

Po ru szo no ta kże kwe stię nie do sto so wa -
nia w peł ni pol skie go usta wo daw stwa
do pra wa eu ro pej skie go. Szcze gól ną uwa -
gę zwró co no na ko niecz ność wpro wa dze -
nia zmian w usta wie Pra wo za mó wień pu -
blicz nych, któ re spo wo do wa ły by, iż za ma -
wia ją cy przy go to wu jąc spe cy fi ka cję, a wy -
ko naw cy – kal ku lu jąc ofer tę, zo bo wią za ni
by li by do uwzględ nia nia kosz tów po no szo -
nych na za pew nie nie bez pie czeń stwa pra -
cy. Na le ży bo wiem do pro wa dzić do sy tu -
acji, gdy nie mo żli wym sta nie się wy gry wa -
nie prze tar gów przez ofe ren tów naj tań -
szych, w któ rych kosz to ry sach brak jest ja -
kich kol wiek na kła dów na ochro nę zdro wia
pra cow ni ków. 

Zbi gniew Ko ło dyń ski, za stęp ca okrę -
go we go in spek to ra pra cy we Wro cła wiu,
na wią zał do słów prze wod ni czą ce go „So -
li dar no ści” Ja nu sza Śniad ka, któ ry uznał
in spek cję pra cy za naj więk sze go so jusz ni -
ka związ ków. Przed sta wi ciel PIP wy ra ził
na dzie ję, iż – w imię do brej współ pra cy
– co raz rza dziej bę dzie do cho dzić do sy -
tu acji, w któ rej in spek cja, miast dzia łać
na po lu ochro ny pra cy, bę dzie mu sia ła zaj -
mo wać się skar ga mi związ kow ców na po -
stę po wa nia in spek to rów. Tym bar dziej, iż

w 90 proc. przy pad ków skar gi te oka zu ją
się cał ko wi cie bez pod staw ne.

Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław

Dokończenie ze strony 3.
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E 953 P3 R. Filtr wy pro du ko wa ło kon sor -
cjum w skła dzie: Fil ter Ser wi ce Sp. z o.o.
Zgierz i Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra -
cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy w War -
sza wie. Wrę czył rów nież GRAND PRIX SA -
WO w ka te go rii: in ne wy ro by i roz wią za -

nia zwią za ne z te ma ty ką tar gów za fo to lu -
mi ne scen cyj ny pro fil ostrze gaw czy, wy pro -
du ko wa ny przez TOP DE SINGN Chwasz -
czy no Chu dziń ski, Stup nic ki Sp. j. 

Pod czas tar gów od by ło się wie le im prez
to wa rzy szą cych, w tym po ka zów, se mi na riów

i kon fe ren cji po świę co nych te ma ty ce ochro -
ny pra cy, po żar nic twa i ra tow nic twa. 

Pań stwo wa In spek cja Pra cy zor ga ni zo -
wa ła mię dzy na ro do wą kon fe ren cję „Oce -
na ry zy ka za wo do we go – czyn ni ki psy cho -
spo łecz ne. Do bre prak ty ki w kra jach Unii
Eu ro pej skiej”. Re fe rat nt.: „Czy stres da
się zmie rzyć? Efek ty dzia łań Pań stwo wej
In spek cji Pra cy” przed sta wił dr Ma te usz
War chał z Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Ka to wi cach. Z ko lei przed sta wi -
ciel Ho len der skiej In spek cji Pra cy Leo de
Jong, omó wił te mat: „Oce na ry zy ka za wo -
do we go i prze ciw dzia ła nie ne ga tyw nym
skut kom stre su w miej scu pra cy – ho len -
der skie do bre prak ty ki”. 

Przed sta wi cie le Pań stwo wej In spek cji
Pra cy wzię li udział ta kże w trzech in nych
kon fe ren cjach. Pod czas zor ga ni zo wa ne -
go przez Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie
Pra cow ni ków Słu żby Bez pie czeń stwa
i Hi gie ny Pra cy kon fe ren cji „Wy pad ki
przy pra cy a świa do mość spo łecz na” re -
fe rat pt. „Obo wiąz ki pra co daw cy a wy pa -
dek przy pra cy” przed sta wił Krzysz tof
Stel mach, kie ru ją cy na co dzień sek cją
wy pad ko wą w Głów nym In spek to ra cie
Pra cy. W kon fe ren cji uczest ni czył se na -
tor Jan Ru lew ski. 

In ną kon fe ren cję z udzia łem Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy zor ga ni zo wał Cen tral -
ny In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań stwo wy
In sty tut Ba daw czy”. W jej trak cie Le szek
Za jąc, za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu
Nad zo ru i Kon tro li GIP, przed sta wił „Do -
świad cze nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy
w za kre sie kon tro li bez pie czeń stwa i użyt -
ko wa nia ma szyn i urzą dzeń oraz wska zów -
ki po stę po wa nia w tym za kre sie dla przed -
się bior ców”.

Mie sięcz nik „ATEST” i Ogól no pol skie
Sto wa rzy sze nie Pra cow ni ków Słu żby BHP
zor ga ni zo wa ły kon fe ren cję „Do bre prak ty -
ki a wy pad ki przy pra cy”, pod czas któ re j
Prze my sław Ja chal ski, star szy in spek tor
pra cy w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy
w Po zna niu przed sta wił re fe rat: „Po stę po -
wa nie wy pad ko we w oce nie PIP i ana li za wy -
pad ków pro wa dzo na przez PIP”. 

Wszyst kie kon fe ren cje z udzia łem przed -
sta wi cie li Pań stwo wej In spek cji Pra cy
zgro ma dzi ły licz ną rze szę osób zaj mu ją cych
się spra wa mi ochro ny zdro wia i bez pie -
czeń stwa w miej scu pra cy.

Ko lej ną edy cję tar gów SA WO za pla no -
wa no na kwie cień 2012 r. 

Jacek Strzyżewski
Fot. Marek Karlik

OIP Poznań

95/2010 IP

Tra dy cyj nie swo ją obec ność na tar -
gach sil nie za ak cen to wa ła Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy. Na sto isku in for ma cyj nym
PIP przed sta wio no bo ga tą ofer tę wy daw -
ni czą po rad ni ków, bro szur i ulo tek o te ma -
ty ce bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Szcze gól ne za in te re so wa nie zwie dza ją -
cych wy wo ła ły po rad ni ki do ty czą ce stre su
w pra cy. Ca ły przy go to wa ny na im pre zę na -
kład zo stał wy czer pa ny już w dru gim
dniu tar gów.

W przy go to wa nej pre zen ta cji mul ti me -
dial nej za pre zen to wa no lau re atów ogól no -
pol skie go kon kur su „Pra co daw ca – or ga -
ni za tor pra cy bez piecz nej”. W bez po śred -
nich roz mo wach od wie dza ją cy sto isko
Pań stwo wej In spek cji Pra cy mo gli sko rzy -
stać z po rad praw nych i tech nicz nych
udzie la nych przez in spek to rów pra cy.
Z mo żli wo ści tej chęt nie ko rzy sta li za rów -
no spe cja li ści słu żb bhp, jak i pra co daw cy
oraz oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi. 

Na tar gach, ob ję tych pa tro na tem mi ni -
stra go spo dar ki, mi ni stra pra cy i po li ty ki

spo łecz nej, głów ne go in spek to ra pra cy
oraz ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, obec ny był szef Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy Ta de usz Jan Za -
jąc. Pod czas uro czy ste go otwar cia tar gów

w to wa rzy stwie An drze ja Byr ta, pre ze -
sa Za rzą du Mię dzy na ro do wych Tar gów Po -
znań skich, wrę czył GRAND PRIX SA WO
w ka te go rii ochro ny in dy wi du al ne za filtr
prze ciw py ło wy wie lo krot ne go użyt ku BIO

W Po zna niu od 26 do 29 kwiet nia br. od by ła się ju bi le uszo wa, dwu dzie sta już edy cja Mię dzy -
na ro do wych Tar gów Ochro ny Pra cy, Po żar nic twa i Ra tow nic twa SA WO. Wzię ło w nich udział
po nad 200 wy staw ców z 20 kra jów Eu ro py i Azji. Za pre zen to wa li oni naj now szy sprzęt i roz -
wią za nia tech nicz no -or ga ni za cyj ne w za kre sie ochro ny pra cy. Ofer tę tar go wą uzu peł niał bo -
ga ty asor ty ment sprzę tu i urzą dzeń dla stra ży po żar nych i słu żb ra tow ni czych.

Głów ny in spek tor pra cy wrę czył
Grand Prix SA WO
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Pra wo oby wa te li do skła da nia skarg
i wnio sków zo sta ło skon kre ty zo wa ne w Dzia -
le VIII Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj -
ne go (Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r., tekst
jed no li ty z późn. zm.) oraz w Roz po rzą dze -
niu Ra dy Mi ni strów z 8 stycz nia 2002 r.
w spra wie or ga ni za cji przyj mo wa nia i roz pa -
try wa nia skarg i wnio sków (Dz. U. nr 5,
poz. 46).

Kto, kie dy i jak?

Prze pi sy do ty czą ce po stę po wa nia skar go -
we go okre śla ją ro dza je or ga nów zo bo wią za -
nych do roz pa try wa nia i za ła twia nia skarg
i wnio sków oraz od po wie dzial ność za ter mi -
no wość i spo sób ich za ła twie nia. Od no szą się
one rów nież do Pań stwo wej In spek cji Pra cy
w za kre sie za dań zle co nych jej do wy ko na -
nia przez prze pi sy usta wy z 13 kwiet nia 2007
r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy (Dz. U. nr 89,
poz. 589).

Za da nia te do ty czą nad zo ru i kon tro li prze -
strze ga nia pra wa pra cy, a w szcze gól no ści
prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy, a ta kże prze pi sów do ty czą cych le gal -
no ści za trud nie nia oraz wy ko ny wa nia in nej
pra cy za rob ko wej.

Na grun cie dzia łal no ści Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, pro ce du ry zwią za ne z przyj -
mo wa niem, roz pa try wa niem i za ła twia niem

skarg i wnio sków zo sta ły okre ślo ne w In struk -
cji w spra wie or ga ni za cji przyj mo wa nia,
roz pa try wa nia i za ła twia nia skarg i wnio sków,
sta no wią cej za łącz nik do Za rzą dze nia
nr 13/07 Głów ne go In spek to ra Pra cy z 14 li -
sto pa da 2007 r. w spra wie or ga ni za cji przyj -
mo wa nia, roz pa try wa nia i za ła twia nia skarg
i wnio sków oraz udzie la nia po rad praw nych
w jed nost kach or ga ni za cyj nych PIP (Biu le -
tyn Urzę do wy PIP nr 3 z 2007 r., poz. 14).

Bez ogra ni czeń 
i le gi ty ma cji

Na le ży pod kre ślić, że pra wo do wno sze -
nia pe ty cji, skarg i wnio sków nie zo sta ło ogra -
ni czo ne do kon kret nych pod mio tów. Ka żdy
mo że z nie go sko rzy stać. Jest to bo wiem kon -
sty tu cyj ne pra wo ka żde go oby wa te la, któ re -
go prak tycz na re ali za cja w przy pad kach za -
sad nych, mo że spo wo do wać, że wno szą cy
skar gę czy wnio sek bę dzie miał re al ny

wpływ na dzia łal ność in sty tu cji pań stwa. Skar -
gi i wnio ski mo gą być bo wiem ele men tem wy -
mu sza ją cym zgod ne z pra wem dzia ła nia or -
ga nów i in sty tu cji oraz wpły wać na li kwi do -
wa nie pa to lo gii w ró żnych spra wach or ga ni -
za cyj nych, go spo dar czych i spo łecz nych.

Obo wią zu ją ce unor mo wa nia w przed mio -
cie wno sze nia skarg i wnio sków nie wy ma -
ga ją ja kiej kol wiek le gi ty ma cji do ich skła da -

nia. Or gan, do któ re go zo sta ły wnie sio ne nie
mo że też żą dać, by ska rżą cy lub wnio sko daw -
ca uza sad nił in te res praw ny w ich zło że niu. 

Co w skar dze i wnio sku?

Przed mio tem skar gi mo że być w szcze gól -
no ści za nie dba nie lub nie na le ży te wy ko ny wa -
nie za dań przez wła ści we or ga ny al bo ich pra -
cow ni ków; na ru sze nie pra wo rząd no ści lub
in te re sów ska rżą cych, a ta kże prze wle kłe lub
biu ro kra tycz ne za ła twia nie spraw (art. 227
kpa). Za kres przed mio to wy skar gi jest więc bar -
dzo sze ro ki. Ma on cha rak ter otwar ty, co pod -
kre śla zwrot „w szcze gól no ści”, a więc przy -
kła do wy. Prze pi sy ko dek su po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go nie za wie ra ją de fi ni cji skar -
gi, lecz po da ją je dy nie sy tu acje, któ re mo gą być
uzna ne, ja ko sta no wią ce pod sta wę do jej zło -
że nia. 

Z ko lei przed mio tem wnio sku mo gą być
w szcze gól no ści spra wy ulep sze nia or ga ni -
za cji, wzmoc nie nia pra wo rząd no ści, uspraw -
nie nia pra cy i za po bie ga nia nad uży ciom,
ochro ny wła sno ści, lep sze go za spo ka ja nia po -
trzeb lud no ści (art. 241 kpa). Przed miot wnio -
sku więc, po dob nie jak skar gi, uj mo wa ny jest
rów nież bar dzo sze ro ko i ma cha rak ter nie -
okre ślo ny oraz ogól ny. Przed mio tem wnio -
sku nie mo że być za tem za rzut czy za rzu ty
nie wła ści we go po stę po wa nia or ga nu, lecz wo -
la ulep sze nia okre ślo ne go dzia ła nia w sze ro -
kim te go sło wa zna cze niu.

Prze pi sy ko dek su po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go sta no wią, że au to rzy wno szo nych
pe ty cji, skarg i wnio sków nie po no szą od po -
wie dzial no ści z po wo du ich zło że nia, je że li
ich treść nie na ru sza obo wią zu ją ce go pra wa
(art. 225 kpa). Od po wie dzial ność mo że
mieć miej sce w przy pad ku: znie sła wie nia,
znie wa gi, oszczer stwa, ujaw nie nia ta jem ni -
cy pań stwo wej, słu żbo wej czy praw nie chro -
nio nej ta jem ni cy za wo do wej (art. 212, 216
§ 2, 226, 257, 265, 266 kk). 

Skła da nie pe ty cji, skarg i wnio sków jest in sty tu cją kon sty tu cyj ną, któ ra da je mo żli wość ich
wno sze nia w in te re sie wła snym oraz in nych osób, jed na kże pod wa run kiem, że oso by te wy -
ra żą na to zgo dę. Po nad to, ich przedkładanie do or ga nów wła dzy oraz do or ga ni za cji i in sty -
tu cji spo łecz nych jest ogra ni czo ne na ty le, że mu si po zo sta wać w związ ku z wy ko ny wa ny mi
przez te pod mio ty za da nia mi okre ślo ny mi w od ręb nych prze pi sach. Ad re sa tem tych prze pi sów,
jest ta kże Pań stwo wa In spek cja Pra cy.

Pra wo

Po stę po wa nie skar go we
Henryk Buchowicz

Kon sty tu cja Rze czy po spo li tej Pol skiej z 2 kwiet -
nia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483) w art. 63 sta no wi:
ka żdy ma pra wo skła dać pe ty cje, wnio ski i skar gi
w in te re sie pu blicz nym, wła snym lub in nej oso by
za jej zgo dą do or ga nów wła dzy pu blicz nej oraz
do or ga ni za cji i in sty tu cji spo łecz nych w związ ku
z wy ko ny wa ny mi przez nie za da nia mi zle co ny mi z za -
kre su ad mi ni stra cji pu blicz nej.

§
Skar gi wno szo ne do Pań stwo wej In spek -

cji Pra cy mo gą do ty czyć dwo ja kie go ro dza -
ju pro ble mów: na ru sze nia praw pra cow ni ków
przez or ga ni za to rów pra cy (pra co daw ców)
oraz za rzu tów nie wy peł nie nia usta wo wych
obo wiąz ków przez or ga ny PIP. Wnio ski na -
to miast do ty czyć mo gą spraw no ści dzia ła nia
in spek cji. Przed mio tem skar gi kie ro wa nej
do Pań stwo wej In spek cji Pra cy mo gą być ta -
kże pi sma kwe stio nu ją ce wnio ski za war te
w wy stą pie niu in spek to ra pra cy (cy to wa na
In struk cja GIP, § 2 ust. 4).

We dług tre ści, 
a nie na zwy 

O tym, czy wnie sio ne pi smo jest skar gą
lub wnio skiem de cy du je je go treść a nie for -
ma ze wnętrz na, czy też na zwa nada na przez
wno szą ce go pi smo. Bar dzo czę sto gra ni ca
mię dzy wnio skiem, a skar gą jest trud na
do roz ró żnie nia. Jak za uwa żył Z. Ja no wicz
skar gę wno si się prze ciw czyn no ściom bę dą -
cym w to ku lub już do ko na nym al bo też prze -
ciw ist nie ją cym sy tu acjom (np. bez czyn -
ność or ga nu). Wnio sek na to miast ma zna cze -
nie pre wen cyj ne, pro fi lak tycz ne, zmie rza bo -
wiem do usu nię cia pew nych nie pra wi dło wo -
ści, uchy bień czy bra ków w przy szło ści (Z.
Ja no wicz, Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go. Ko men tarz. War sza wa. 1996 r.
Wy daw nic two Praw ni cze PWN, s. 533).
Wnio sek sta no wi za tem „for mę ini cja ty wy
oby wa tel skiej” i w prze ci wień stwie do skar -
gi wno szo ny jest z re gu ły w in te re sie spo łecz -
nym (T. Bi go, Ochro na in te re su in dy wi du al -
ne go w pro jek cie kpa. PIP 1960, nr 3,
s. 463). Je że li na to miast pi smo za wie ra za -
rów no ele men ty skar gi jak i wnio sku, po win -
no zo stać za ła twio ne we wła ści wym try bie,
od po wied nio dla skar gi i dla wnio sku.

Wnie sie nie skarg bądź wnio sków przez oby -
wa te li wsz czy na po stę po wa nie, któ re go nie re -
gu lu je Kon sty tu cja RP, bo nie na le ży to
do usta wy za sad ni czej. Pro ce du ry zwią za ne
z wsz czę ciem po stę po wa nia re gu lu ją ak ty
nor ma tyw ne ni ższe go rzę du. W przy pad ku Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy po stę po wa nie wy ja -
śnia ją ce w spra wach skarg i wnio sków pro wa -
dzo ne jest po przez kon tro lę w za kła dzie pra -
cy lub po przez udzie la nie za in te re so wa nym wy -
ja śnień o przy słu gu ją cych im pra wach lub o try -
bie po stę po wa nia w ce lu ich re ali za cji (In struk -
cja w spra wie or ga ni za cji przyj mo wa nia, roz -
pa try wa nia i za ła twia nia skarg i wnio sków oraz
udzie la nia po rad praw nych w jed nost kach or -
ga ni za cyj nych PIP – § 16 ust. 1, sta no wią ca za -
łącz nik do za rzą dze nia nr 13/07 Głów ne go In -
spek to ra Pra cy z 14 li sto pa da 2007 r. w przed -
mio to wej spra wie).

Po uf ne źró dło

Prze pi sy do ty czą ce dzia łal no ści Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy nie do pusz cza ją, aby pra -
cow ni cy wy ko nu ją cy czyn no ści kon tro l ne
ujaw nia li in for ma cję, iż kon tro la prze pro wa -
dza na jest w na stęp stwie skar gi, chy ba, że
zgła sza ją cy skar gę wy ra zi na to pi sem ną zgo -
dę (usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy, Dz. U. nr 89, poz. 589,
art. 44 ust. 3). Za kaz ta ki wy ra żo ny zo stał ta -
kże w Kon wen cji nr 81 Mię dzy na ro do wej Or -
ga ni za cji Pra cy do ty czą cej in spek cji pra cy
w prze my śle i han dlu, przy ję tej w Ge ne -
wie 11 lip ca 1947 r., ra ty fi ko wa nej przez Pre -
zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej 19 kwiet -
nia 1995 r., (Dz. U. nr 72, poz. 450 z 1997 r.).
Art. 15c Kon wen cji sta no wi, iż „in spek to rzy
pra cy bę dą trak to wać ja ko ab so lut nie po uf -
ne źró dło ja kiej kol wiek skar gi in for mu ją cej
ich o na ru sze niu lub zła ma niu prze pi sów
praw nych i nie da dzą żad nej wska zów ki
pra co daw cy lub je go przed sta wi cie lo wi, że
in spek cję prze pro wa dzo no w na stęp stwie
otrzy ma nia skar gi”.

Po stę po wa nie skar go we ma cha rak ter
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go uprosz -
czo ne go, w któ rym jak to uj mu je po sta no wie -
nie NSA z 25 ma ja 2006 r. (I OSK 457/2006)
– …nie ma stron po stę po wa nia, nie wy da je
się roz strzy gnięć ad re so wa nych do ska rżą -
cych, a tyl ko za wia da mia się ich o pod ję tych
dzia ła niach, nie ma to ku in stan cji ani środ -
ków za ska rże nia… (patrz ta kże: R. Kę dzio -
ra: Ogól ne po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne,
War sza wa 2008 r., s. 3). 

W trak cie po stę po wa nia skar go we go po -
win ny być sto so wa ne okre ślo ne za sa dy po -
stę po wa nia, w szcze gól no ści za sa dy pra wo -
rząd no ści (le gal no ści) oraz za sa dy szyb ko ści
i pro sto ty po stę po wa nia.

Mo żli wie szyb ko i pro sto

Or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej dzia ła ją
na pod sta wie pra wa po wszech nie obo wią zu -
ją ce go. Nie są zwią za ne pod sta wą praw ną po -
da ną przez ska rżą ce go. Sa mo dziel nie też
usta la ją stan fak tycz ny oraz dzia ła ją w spra -
wie wni kli wie i szyb ko, po słu gu jąc się naj -
prost szy mi środ ka mi pro wa dzą cy mi do jej za -
ła twie nia. Spra wy, któ re nie wy ma ga ją zbie -
ra nia do wo dów, in for ma cji lub wy ja śnień, po -
win ny być za ła twio ne nie zwłocz nie. Ta ki spo -
sób po stę po wa nia w prak ty ce re ali zu je za sa -
dy szyb ko ści i pro sto ty po stę po wa nia.

Prze pi sy do ty czą ce za ła twia nia skarg
i wnio sków sta no wią, iż or gan wła ści wy po -
wi nien je za ła twić bez zbęd nej zwło ki. Na to -
miast je śli skar ga wnie sio na zo sta ła przez par -

la men ta rzy stów, rad nych, któ rzy wnie śli ją
we wła snym imie niu (z wła snej ini cja ty wy)
al bo prze ka za li do za ła twie nia skar gę in nej
oso by, po win ni być za wia do mie ni o spo so bie
jej za ła twie nia, naj póź niej w ter mi nie czter -
na stu dni od dnia jej wnie sie nia al bo prze ka -
za nia. Do ty czy to ta kże sy tu acji kie dy spra -
wa wy ma ga ze bra nia do wo dów, wy ja śnień i in -
for ma cji.

Pra cow nik, z wi ny któ re go spra wa nie zo -
sta ła za ła twio na w ter mi nie lub w ter mi nie
do dat ko wym, pod le ga od po wie dzial no ści
po rząd ko wej lub dys cy pli nar nej al bo in nej od -
po wie dzial no ści prze wi dzia nej w prze pi -
sach pra wa.

Na le ży za uwa żyć, że pro blem ter mi nu roz -
pa trze nia skar gi mo że być kwe stio no wa ny
je dy nie skar gą. Nie mo że być za tem roz pa -
try wa ny w dro dze po stę po wa nia są do we go.
W myśl po sta no wie nia NSA z 21 li sto pa -
da 2000 r. (III SAB 108/99, Lex nr 48017),
Skar gą do są du nie jest ob ję te uprosz czo ne
po stę po wa nie o cha rak te rze ad mi ni stra -
cyj nym do ty czą ce skarg i wnio sków ure gu -
lo wa ne w dzia le VIII kpa (art. 221 – 256
kpa). W ta kim po stę po wa niu nie roz strzy ga
się kon kret nej spra wy ad mi ni stra cyj nej.
Kon se kwen cją te go jest, że w tym po stę po -
wa niu nie przy słu gu je rów nież skar ga na bez -
czyn ność.

Obiek tyw nie i pi sem nie

W po stę po wa niu skar go wym obo wią zu je ta -
kże re ali zo wa nie za sa dy praw dy obiek tyw nej.
Obej mu je ona wszel kie nie zbęd ne czyn no ści
zmie rza ją ce do do kład ne go wy ja śnie nia sta -
nu fak tycz ne go. Zgod nie z tą za sa dą, or gan ad -
mi ni stra cji pu blicz nej jest zo bo wią za ny w spo -
sób wy czer pu ją cy ze brać i roz pa trzyć ca ły ma -
te riał do wo do wy.

Przy roz pa try wa niu skarg i wnio sków
na le ży mieć ta kże na uwa dze zre ali zo wa nie
za sa dy uwzględ nia nia in te re su spo łecz ne go
i słusz ne go in te re su stro ny. Re ali zu jąc tę za -
sa dę, or gan ad mi ni stra cji pu blicz nej jest zo -
bo wią za ny do za ła twie nia spra wy, ma jąc
na wzglę dzie in te res spo łecz ny i słusz ny in -
te res oby wa te li, a więc tyl ko ta ki, któ ry znaj -
du je swo je opar cie w szcze gól no ści w nor mie
praw nej.

Po stę po wa nie skar go we po dob nie, jak
wnio sko we koń czy się za wia do mie niem
o spo so bie ich za ła twie nia. Za wia do mie nie
po win no mieć for mę pi sem ną. Tym sa mym
or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej, przy za ła twie -
niu skarg i wnio sków re ali zu ją rów nież za sa -
dę pi sem no ści. 

Po przez obo wią zek za wia do mie nia ska rżą -
ce go o spo so bie za ła twie nia skar gi lub jej 



Do koń ca ma ja bę dzie pro wa dzo na kam pa nia in spek cyj na w za -
kre sie za po bie ga nia wy pad kom przy pra cy, skie ro wa na do in we -
sto rów pu blicz nych. Kam pa nia zo sta ła przy go to wa na z ini cja ty -
wy słu żb in spek cyj nych kon tro lu ją cych wa run ki pra cy w Mi ni -
ster stwie Za trud nie nia, Pra cy i Dia lo gu Spo łecz ne go.

Dzia ła nia kon cen tru ją się na bu do wach tym cza so wych i ru cho -
mych, któ re są za rzą dza ne przez wła dze lo kal ne, wy stę pu ją ce w ro -
li in we sto ra.

In we sto rzy pu blicz ni w Bel gii zo bo wią za ni są do prze strze ga -
nia prze pi sów usta wy o wa run kach pra cy z 1996 ro ku, jak rów -
nież obo wiąz ków na ło żo nych na nich, a wy ni ka ją cych z De kre -
tu Kró lew skie go z sierp nia 2001 ro ku. Dy rek cja Ge ne ral na Kon -
tro li Wa run ków Pra cy do ko na oce ny, w ja kim stop niu in we sto -
rzy pu blicz ni prze strze ga ją prze pi sy i – w ra zie po trze by – po -
dej mie od po wied nie środ ki.

Fran cu ski Mi ni ster ds. Imi gra cji, Eric Bésson, przed sta wił Ra -
dzie Mi ni strów pro jekt no wej usta wy w spra wie imi gra cji, in te -
gra cji i na ro do wo ści, któ ra wdra ża za le ce nia od po wied nich dy -
rek tyw unij nych. Usta wa prze wi du je za ostrze nie pro ce dur wy -
da la nia nie le gal nych imi gran tów, wpro wa dze nie świad czeń z ty -
tu łu in te gra cji oraz sank cje prze ciw ko pra co daw com za trud nia -
ją cym nie le gal nych imi gran tów. Jest w niej mo wa o zwięk sze niu
kar fi nan so wych dla przed się biorstw, któ rych dzia łal ność opie -
ra się na pra cy nie le gal nej i za trud nia niu imi gran tów bez po zwo -
le nia na pra cę. Do pusz cza ta kże mo żli wość za mknię cia fir my i wy -
eg ze kwo wa nia zwro tu po mo cy fi nan so wej udzie lo nej przez pań -
stwo. Przed się bior stwa nie le gal nie za trud nia ją ce imi gran tów nie
bę dą rów nież brać udzia łu w prze tar gach pu blicz nych i pry wat -
nych. Sank cje od no sić się bę dą rów nież do przed się biorstw za -
wie ra ją cych umo wy z pod wy ko naw ca mi, któ rzy za trud nia ją imi -
gran tów bez po zwo le nia na pra cę. Do dat ko wo, pro jekt usta wy
o fi nan so wa niu ubez pie czeń spo łecz nych na 2010 r. umo żli wia
ode bra nie ta kim przed się bior com pra wa do zwol nie nia z obo wiąz -
ku od pro wa dza nia skła dek so cjal nych.

Ra da Mi ni strów za twier dzi ła de kret kró lew ski, któ ry zmie nia
trzy po przed nie de kre ty do ty czą ce pre wen cji ry zy ka za wo do we -
go w sek to rze bu dow nic twa. Mo dy fi ka cji ule gły prze pi sy 

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

o słu żbach za trud nie nia, o pod wy ko naw stwie w sek to rze bu dow -
nic twa oraz pod sta wo we po sta no wie nia na te mat bez pie czeń stwa
i zdro wia na bu do wach. Zmia ny te ma ją wpły nąć na po pra wę wa -
run ków bez pie czeń stwa i zdro wia za wo do we go pra cow ni ków z sek -
to ra bu dow la ne go. Przed się bior com ła twiej te raz bę dzie wy kry -
wać za gro że nia, do ko ny wać oce ny ry zy ka i okre ślać od po wied -
nie środ ki pre wen cyj ne. Jed no cze śnie, obok przed się biorstw, w cią -
głą po pra wę wa run ków pra cy za an ga żu ją się słu żby za trud nie nia.
No wo za twier dzo ny de kret sta no wi wa żny krok w kon tek ście włą -
cza nia do hisz pań skie go usta wo daw stwa za ło żeń Hisz pań skiej Stra -
te gii Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy 2007-2012. Za pi sy usta -
wy sku pia ją się głów nie na mo dy fi ka cji prze pi sów o słu żbach pre -
wen cyj nych. Pod sta wo wym ce lem jest uła twie nie przed się bior -
stwom, szcze gól nie tym ma łym i śred nim, prze strze ga nia za sad
pre wen cji ry zy ka za wo do we go – bez strat na po zio mie ochro ny
pra cow ni ków – po przez ró żne dzia ła nia, ta kie jak: uprosz cze nie
do ku men tów, zwol nie nie z au dy tu oraz zwięk sze nie licz by
przed się biorstw, w któ rych pra co daw ca oso bi ście an ga żu je się
w pre wen cję ry zy ka. 

Na wet o 10% mo że ulec ob ni że niu skład ka na ubez pie cze nie
od ry zy ka za wo do we go (wy pad ków i cho rób za wo do wych) dla
przed się biorstw, któ re w spo sób szcze gól ny an ga żu ją się w pre -
wen cję i ob ni że nie po zio mu wy pad ko wo ści w za kła dach pra cy.
Ob ni żki mo gą osią gnąć po ziom 5% od wy so ko ści skła dek opła -
co nych w okre sie ob ser wa cji lub też wzro snąć do 10% dla przed -
się biorstw, któ re uzy ska ły już bo ni fi ka tę w okre sie bez po śred -
nio po prze dza ją cym okres ob ser wa cji. Jed no cze śnie no wa usta -
wa za kła da że, aby wnio sko wać o ob ni żki, su ma mi ni mal na opła -
co nych skła dek w okre sie ob ser wa cji (mak sy mal nie czte ro let nim)
mu si wy no sić 5.000 eu ro. Bra ne pod uwa gę rocz ne okre sy uisz -
cza nia skła dek mu szą na stę po wać bez po śred nio po so bie i po -
prze dzać rok, w któ rym wnio sku je się o bo ni fi ka ty. Fi nan so wa -
nie sys te mu bo ni fi kat od by wać się bę dzie z Fun du szu Pre wen -
cyj no -Re ha bi li ta cyj ne go, w któ rym zgro ma dzo no 80% nad wy żki
Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych z ty tu łu skła dek na ubez pie -
cze nie od wy pad ków i cho rób za wo do wych. Przed się bior stwa pra -
gną ce uzy skać pra wo do zni żek po win ny przed sta wić wnio sek
w od po wied niej jed no st ce ubez pie cze nio wej w co rocz nym ter mi -
nie od 1 kwiet nia do 15 ma ja. 

We dług da nych Na ro do we go In sty tu tu Sta ty stycz ne go, bez ro -
bo cie w Por tu ga lii osią gnę ło w 2009 r. po ziom 9,5%, co jest naj -
wy ższym wy ni kiem od trzech de kad. Po nad to, Ge ne ral na Kon -
fe de ra cja Pra cow ni ków Por tu gal skich (CGTP) twier dzi, że licz -
ba bez ro bot nych jest jesz cze wy ższa, je że li wziąć pod uwa gę oso -
by nie ak tyw ne za wo do wo oraz oso by świad czą ce pra cę po ni żej
swo ich kwa li fi ka cji za wo do wych. CGTP pod no si ta kże, że wzrost
bez ro bo cia nie spo tkał się z po pra wą sy tu acji w za kre sie ochro -
ny so cjal nej.

Wi ce mi ni ster pra cy, Da ra Cal le ary, za in au gu ro wał no wy trzy -
let ni pro gram ochro ny pra cow ni ków kła dą cy na cisk na kul tu rę
bez pie czeń stwa, zdro wia za wo do we go i ogól ne go do bro sta nu w za -

kła dach pra cy. No wa stra te gia, to za po wiedź zde cy do wa nej po -
pra wy bez pie czeń stwa pra cow ni ków. W trak cie jej opra co wy wa -
nia wzię to pod uwa gę mo żli wość wy stą pie nia trud no ści zwią za -
nych z pro wa dze niem dzia łal no ści w nie sprzy ja ją cych eko no micz -
nych oko licz no ściach przy jed no cze snych wy sił kach ma ją cych za -
pew nić pra cow ni kom bez pie czeń stwo i do bre wa run ki pra cy.
W ubie głym ro ku od no to wa no zde cy do wa nie naj mniej szą w hi -
sto rii licz bę śmier tel nych wy pad ków w miej scu pra cy. Za ob ser -
wo wa no zde cy do wa ną po pra wę sy tu acji od kąd, po nad dwa dzie -
ścia lat te mu, utwo rzo ny zo stał ir landz ki Urząd ds. Zdro wia i Bez -
pie czeń stwa. Wy zwa nie w tym mo men cie po le ga nie tyl ko
na utrzy ma niu te go sta nu rze czy, ale pod ję ciu da lej idą cych dzia -
łań. – do dał szef ir landz kiej in spek cji pra cy, Mar tin O’Hal lo ran.
Pod kre ślił, że bez piecz na i zdro wa pra ca idzie w pa rze z suk ce -
sem eko no micz nym fir my. Z fi nan so we go punk tu wi dze nia, wy -
pad ki w miej scu pra cy kosz tu ją go spo dar kę gru bo po nad 3 mi -
liar dy eu ro rocz nie. Je że li cho dzi o or ga ni za cję, wła ści cie le firm
i dy rek to rzy po win ni zdać so bie spra wę z te go, że sys te mo we po -
dej ście do bez pie czeń stwa pra cow ni ków i ich ogól ne go do bro sta -
nu to nie tyl ko wy móg for mal ny, ale, przede wszyst kim, klucz
do suk ce su i mą dra in we sty cja w przy szłość.

Ir landz ka in spek cja pra cy uru cho mi ła no wą stro nę in ter ne to -
wą po świę co ną bez piecz nym prak ty kom w rol nic twie i zwią za -
ną z tym oce ną ry zy ka: www.hsa.ie lub www.farm sa fe ly.com.
Pierw sze te go ro dza ju bez płat ne na rzę dzie in ter ne to we przy go -
to wa ne zo sta ło przy wspar ciu FBD In su ran ce (ubez pie czy ciel)
z my ślą o pre wen cji wy pad ko wej w go spo dar stwach rol nych.
W ostat niej de ka dzie, przy czy nami wy pad ków w go spo dar -
stwach są głów nie: ma szy ny (49%), trzo da (15%), uto nię cia / za -
tru cia ga zem (14%), upad ki (10%). Ko rzy sta jąc z no we go sys te -
mu, użyt kow ni cy mo gą wy ge ne ro wać sper so na li zo wa ną oce nę ry -
zy ka do sto so wa ną do po trzeb ich go spo dar stwa. Pat Grif fin, star -
szy in spek tor w HSA wie rzy, że rol ni cy za po zna ją się z no wym
na rzę dziem i bę dą go uży wać. Po wszech nie wia do mo, że ir landz -
cy rol ni cy en tu zja stycz nie przyj mu ją no we roz wią za nia. 83% rol -
ni ków ma do stęp do kom pu te ra. No wy sys tem po mo że rol ni kom
dzia łać zgod nie z prze pi sa mi oraz zmniej szyć nie do pusz czal nie
du żą licz bę wy pad ków w sek to rze.

Ra da Ad mi ni stra cyj na Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy przy -
ję ła no wą li stę cho rób za wo do wych. Za stę pu je ona po przed nią,
sta no wiąc Za łącz nik do Za le ce nia nr 194 MOP do ty czą ce go li sty
cho rób za wo do wych oraz re je stro wa nia i zgła sza nia wy pad ków
i cho rób za wo do wych z ro ku 2002. Ma być po moc na kra jom w do -
sko na le niu pro ce dur zgła sza nia i re je stro wa nia cho rób spo wo do -
wa nych pra cą, iden ty fi ka cji ich przy czyn i sto so wa niu środ ków
pre wen cji, a ta kże ewen tu al nym sto so wa niu pro ce dur przy zna -
wa nia od szko do wań. No wa li sta za wie ra sze reg cho rób za wo do -
wych uzna wa nych w bar dzo wie lu kra jach, po cząw szy od cho rób
spo wo do wa nych czyn ni ka mi che micz ny mi, fi zycz ny mi i bio lo gicz -
ny mi, po przez cho ro by ukła du od de cho we go i mię śnio wo -szkie -
le to we go, skór ne, a skoń czyw szy na no wo two rach zwią za nych
z pra cą. Po raz pierw szy wpi sa no na li stę za bu rze nia umy sło we
i be ha wio ral ne.

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

Do in we sto rów                BEL GIA

W spra wie imi gra cji     FRAN CJA

Ob ni żki skła dek

Bez ro bo cie            POR TU GA LIA

Oce na ry zy ka

No wa li sta MOP
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od mow nym za ła twie niu, re ali zo wa na jest rów nież ad mi ni stra cyj na
za sa da po głę bia nia świa do mo ści i kul tu ry praw nej oby wa te li. W od -
po wie dzi na skar gę oby wa tel in for mo wa ny jest o za sad no ści, bądź
o jej nie za sad no ści. W szcze gól no ści brak pod staw do uzna nia za -
sad no ści za rzu tu, po wi nien być uza sad nio ny nie tyl ko pod wzglę dem
fak tycz nym (przed sta wie nie usta lo ne go sta nu fak tycz ne go), ale i praw -
nym po przez wska za nie na prze pi sy pra wa do ty czą ce roz pa try wa -
nej spra wy. Na le ży wska zać, że kwe stio no wa nie spo so bu roz pa trze -
nia i za ła twie nia spraw skar go wych nie pod le ga skar dze do są du ad -
mi ni stra cyj ne go, na to miast mo że być przed mio tem no wej skar gi
– w try bie skarg i wnio sków (por. po sta no wie nie NSA z 14 wrze -
śnia 2004 r., OSK 642/04, Lex 160611, któ re sta no wi, że: Czyn no -
ści – nie za le żnie od for my – po dej mo wa ne przez or ga ny ad mi ni stra -
cji pu blicz nej w try bie prze pi sów dzia łu VIII ko dek su po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go…nie pod le ga ją ko gni cji są du ad mi ni stra cyj ne go.

Du żą ro lę w roz pa try wa niu in ter wen cji oby wa te li od gry wa ją me -
dia w sze ro kim te go sło wa zna cze niu. Skar gi i wnio ski, a ta kże ma -
te ria ły pra so we lub in ne in for ma cje po da ne do pu blicz nej wia do mo -
ści ma ją ce zna mio na skar gi, prze ka za ne przez re dak cje pra so we, ra -
dio we i te le wi zyj ne do jed no stek or ga ni za cyj nych Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy (czy in nych jed no stek), pod le ga ją roz pa trze niu i za ła twie -
niu w ter mi nach i w try bie okre ślo nym w prze pi sach kpa (art. 248
do 251) oraz w In struk cji GIP.

W in spek cyj nych re aliach

Re ali zu jąc prze pi sy ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go za -
war te w art. 257 do 259 oraz prze pis § 3 ust. 1 Roz po rzą dze nia Ra -
dy Mi ni strów z 8 stycz nia 2002 r. w spra wie or ga ni za cji przyj mo wa -
nia i roz pa try wa nia skarg i wnio sków (Dz. U. nr 5, poz. 46), jak rów -
nież w Za rzą dze niu nr 13/07 Głów ne go In spek to ra Pra cy za war to
po sta no wie nia w kwe stii nad zo ru nad roz pa try wa niem i za ła twia niem
skarg i wnio sków.

Ko or dy no wa nie prac w tym za kre sie w Głów nym In spek to ra cie
Pra cy po wie rzo ne zo sta ło kie row ni ko wi Sek cji Kon tro li We wnętrz -
nej. W okrę go wych in spek to ra tach pra cy wy mie nio ne pra ce nad zo -
ru je wy zna czo ny za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy.

W wy ni ku prze pro wa dzo nych kon tro li oraz okre so wych ocen przyj -
mo wa nia i roz pa try wa nia skarg i wnio sków, or ga ny Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy po win ny po dej mo wać za rów no nie zbęd ne środ ki i dzia -
ła nia zmie rza ją ce do usu nię cia przy czyn wno szo nych skarg, jak też
zmie rzać do peł ne go wy ko rzy sta nia kie ro wa nych do nich wnio sków
dla uspraw nie nia dzia łal no ści.

Z co rocz nych spra woz dań Głów ne go In spek to ra Pra cy wy ni ka,
że z ro ku na rok do struk tur PIP wpły wa co raz wię cej skarg. W ro -
ku ubie głym by ło ich 34.846 w ska li kra ju. Przed mio tem wno szo -
nych skarg są za gad nie nia do ty czą ce nie wy pła ca nia pra cow ni kom
wy na gro dzeń i in nych świad czeń wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy
(38,1% pod no szo nych pro ble mów), na wią zy wa nia i roz wią zy wa nia
sto sun ku pra cy (19,6% pod no szo nych pro ble mów), na ru sza nia
prze pi sów bhp (9,6% pod no szo nych pro ble mów.

Po stę po wa nia wy ja śnia ją ce pro ble my za war te w skar gach wy ka -
za ły, że 51,1% wnie sio nych skarg jest za sad nych lub czę ścio wo za -
sad nych.

In sty tu cja skarg i wnio sków jest nie zmier nie po trzeb na, ja ko speł -
nia ją ca wa żną ro lę w za pew nie niu pra wo rząd no ści w okre ślo nych
wa run kach ży cia pu blicz ne go.

Hen ryk Bu cho wicz
OIP Kiel ce
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De kret Kró lew ski       HISZ PA NIA Klucz do suk ce su        IR LAN DIA



– Je ste śmy na nad szy biu ma te ria ło wo -
-zjaz do wym. Tu taj znaj du je się szyb, któ -
rym zje żdża i wy je żdża za ło ga oraz wo zy
z ma te ria łem – wy ja śnia kie row nik ru chu
za kła du. Wraz z Lesz kiem Raw skim, 
z -cą kie row ni ka dzia łu bhp i Jó ze fem
Przy by szem, spo łecz nym in spek to rem
pra cy po ka zu ją ko pal nię przed sta wi cie lom
Głów ne go In spek to ra tu Pra cy oraz in spek -
cji pra cy w Lu bli nie i Ka to wi cach. In spek -
to rzy ze Ślą ska do sko na le zna ją re alia tam -
tej szych ko palń, któ re nie ste ty, nie na le -
żą do naj bez piecz niej szych.

Je że li czło wiek wy ka zu je roz są dek, to
pra ca w ko pal ni „Bog dan ka” jest bez piecz -
na, zgod nie za pew nia ją fa chow cy od bhp.
Re al ne za gro że nia po wo du ją głów nie
urzą dze nia znaj du ją ce się w ru chu. Ta kże
wóz ki ła do wa ne do kla tek czy li wind.
Tych sa mych, któ ry mi de le ga cja z Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy zje dzie pod zie -
mię na po ziom 960 me trów. Pod czas ka -

żdej zmia ny ro bo czej tę tra sę po ko nu -
je 700 gór ni ków. 

16 me trów na se kun dę 

Przy ta kiej pręd ko ści pod róż gór ni -
czym szy bem trwa nie speł na dwie mi nu -
ty. Na sa mym do le ja wi się wi dok prze -
stron ne go, oświe tlo ne go tu ne lu, w któ rym
znaj du ją się po dwój ne to ry z ma ły mi wa -
go ni ka mi. Uda je my się do po cią gu spą go -
we go czy li wa go ni ków pod wie sza nych ni -
czym gon dol ki. Po dro dze Ja nusz Chmie -
lew ski wy ja śnia, w ja ki re jon ko pal ni po -
je dzie my. 

W fir mie pra cu je od 30 lat. Prze szedł
przez wszyst kie szcze ble za wo do we.
Od sta ży sty, bez po śred nio po ukoń cze niu
Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie,
po kie row ni ka ru chu za kła du i jed no cze -
śnie człon ka za rzą du ko pal ni z ra mie nia za -
ło gi, obec nie. Przez te wszyst kie la ta do -

sko na le po znał za kład i wszel kie za gro że -
nia, ja kie mo gą w nim wy stę po wać. Więk -
szość na le ży do pierw szej ka te go rii, co
ozna cza, że są naj mniej nie bez piecz ne.
Do po wa żniej szych, kla sy B za li cza się za -
gro że nia py łem wę glo wym. Je go wy buch
w re jo nie wy do byw czym, dla lu dzi, któ rzy
zna leź li się w stre fie bez po śred niej jest ka -
ta stro fą nie do prze ży cia. Ze wzglę du
na tem pe ra tu rę i stę że nie tlen ku wę gla.

– To naj gor sze, do cze go mo że dojść
w ko pal ni na do le – wy ja śnia nasz prze wod -
nik. Pro wa dzo na w tej dzie dzi nie w „Bog -
dan ce” pro fi lak ty ka przy no si po zy tyw ne
efek ty. Od kil ku lat nie by ło na wet in cy den -
tal nych zda rzeń zwią za nych z tym za gro -
że niem. Z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa
bar dzo wa żne są za po ry prze ciw wy bu cho -
we, któ re z jed nej stro ny za po bie ga ją po -
wsta wa niu wy bu chu, a z dru giej, je śli już
do nie go doj dzie, prze ciw dzia ła ją je go
roz prze strze nia niu się.

Je śli cho dzi o po ża ry en do ge nicz ne, czy -
li wy ni ka ją ce z sa mych wła ści wo ści wę gla,
któ ry jest skłon ny do sa mo za pa le nia, spe -
cja li ści ko pal ni po tra fią so bie ra dzić z nim
na ty le do brze, że do tych czas rów nież nie
od no to wa no ta kie go zda rze nia. W hi sto rii
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ko pal ni był je den przy pa dek po ża ru
pod zie mią. Wy wo ła ła go iskra w trak cie
spa wa nia me ta lo wych ele men tów. Za pa li -
ły się drew nia ne kasz ty z ko le jo wych sta -
ro -uży tecz nych pod kła dów, na są czo nych
sub stan cja mi ro po po chod ny mi, a więc
pal ny mi. To by ło trud ne do uga sze nia. – Pa -
mię tam, że świę ta spę dzi li śmy wte dy
pod zie mią, ale opa no wa li śmy za gro że nie
– wspo mi na Ja nusz Chmie lew ski. 

Wy star czy je den przy cisk

Z ochron ni ka mi na uszach je dzie my ko -
lej ką ja kieś 20 mi nut. Przez ma łe otwo ry
wa go ni ków wi dać po tę żne me ta lo we stem -
ple – żer dzie pod trzy mu ją ce stro py i ścia -
ny ko pal ni. Je den ko ło dru gie go, co 30 cen -
ty me trów. Gdy do cie ra my na miej sce szef
ko pal ni tłu ma czy, jak na le ży po ru szać się
i na co zwra cać uwa gę. 

W ko pal ni funk cjo nu je ca ła sieć te le fo -
nów, któ re słu żą do roz mów mię dzy gór -
ni ka mi, ob słu gą na ziem ną. Dzia ła ją ta kże
roz ma ite sy gna li za to ry. – Wy star czy je den
przy cisk, a pra cow nik uzy sku je kon takt
bez po śred nio z dys po zy to rem, a więc
oso bą, któ ra w da nym mo men cie czu wa
nad bez pie czeń stwem ru chu za kła du
na do le – wy ja śnia je den ze szty ga rów, któ -
rzy na co dzień do ko nu ją po dzia łu pra cy
w ko pal ni, for mu ją bry ga dy, przy dzie la ją
za da nia, wy zna cza ją gór ni ków przo do -
wych. Na Ślą sku na zy wa się to fe le zu nek. 

Na ścia nach, oprócz nie zli czo nej ilo ści
ka bli i prze wo dów z da le ka wi dać rów nież
ta bli ce in for ma cyj ne. Na jed nej z nich wid -
nie je na pis: Po le nie me ta no we. Ka żdy pra -
cow nik mu si do kład nie wie dzieć, w po lu
ja kie go ewen tu al nego za gro że nia ga zo we -
go się znaj du je. 

Me tan wy bu cha, gdy je go stę że nie
w zło żu wy do byw czym wy no si od 4,5
do 15%. To jest naj bar dziej nie bez piecz ne

stę że nie, któ re przy za ist nie niu iskry
elek trycz nej w od po wied niej tem pe ra tu rze
ini cju je wy buch. Czło wiek znaj du ją cy się
w tej stre fie ma bar dzo nie wiel kie szan se
na prze ży cie. W wy ni ku ta kie go wy bu chu
w ko pal ni „Wu jek -Śląsk” w ubie głym ro ku
zgi nę ło aż 20 osób, a 34 zo sta ły ran ne.
– W „Bog dan ce” nie mu si my się te go oba -

wiać – uspo ka ja jej szef. Jest to ko pal nia
pierw szej ka te go rii za gro że nia me ta no we -
go. Nie ma więc mo żli wo ści, że by na gro -
ma dzi ły się ta kie ilo ści me ta nu, któ re mo -
gły by stwa rzać nie bez pie czeń stwo wy bu -
chem. 

„Bog dan ka” ma opra co wa ny i za ak cep -
to wa ny przez Wy ższy Urząd Gór ni czy
plan ra tow nic twa. Wy zna czo ne są w nim
stre fy ko pal ni, w któ rych mo gło by wy stą -
pić za gro że nie. Opi sa ny jest prze bieg ak -

cji ra tow ni czej. Do kład nie okre ślo na jest
ta kże ro la po szcze gól nych osób kie row nic -
twa i nad zo ru ko pal ni. Zgod nie z prze pi -
sa mi, w ko pal ni znaj du ją sche ma ty dróg
uciecz ko wych z da nych od dzia łów oraz ró -
żne go ro dza ju in struk cje, tech no lo gie.
Przed roz po czę ciem pra cy gór ni cy mo gą
na nie zer k nąć i przy po mnieć so bie, w ja -
ki spo sób po win ni wy ko ny wać pra cę, że -
by by ło bez piecz nie. 

Jak opró sze ni mą ką 

W jed na ko wych ja snych ubra niach z cha -
rak te ry stycz ny mi pa ska mi od bla sko wy -
mi, wy po sa że ni w ka ski, la tar ki i ma ski
prze ciw py ło we pie szo wy ru sza my w kie -
run ku po kła dów wy do byw czych. Tam,
gdzie znaj du je się gór ni czy kom bajn. Ścia -
ny wy do byw cze są od da lo ne od szy bu zjaz -
do we go mak sy mal nie ok. sze ściu ki lo me -
trów. Nasz dy stans wy nie sie naj wy żej
trzy i pół. Od by wa my go we wszech obec -
nym py le. Po pierw szym prze by tym ki lo -

me trze wy glą da my jak opró sze ni mą ką. Po -
dob nie gór ni cy, któ rych spo ty ka my co kil -
ka na ście me trów. – To są do świad cze ni pra -
cow ni cy, pra cu ją cy pod zie mią po kil ka na -
ście, a na wet kil ka dzie siąt lat. Są świa do -
mi za gro żeń i te go, że wie le w tej kwe stii
za le ży od nich sa mych – tłu ma czy Jó zef
Przy bysz, spo łecz ny in spek tor pra cy. Nie -
któ rzy pra cę w ko pal ni za czy na li na Ślą sku,
ale tam nie chcie li by już wró cić. 

Dokończenie na stronie 18.

Re por taż

Cał ką 
stro pu nie po de przesz
W re jo nie wy do byw czym ko pal ni wy bu cha pył wę glo wy. Włą -
cza się sy gna li za tor alar mo wy. Dys po zy tor ru chu do ko nu je
szyb kiej oce ny, któ re wy ro bi ska są ob ję te wy bu chem. Na stę -
pu je ewa ku acja lu dzi ze stre fy za gro że nia. Roz po czy na się ak -
cja ra tow ni cza. Pro wa dzi ją oso ba naj wy ższa ran gą, ak tu al nie
znaj du ją ca się w za kła dzie. Zwy kle jest to nad szty gar gór ni -
czy, bądź kie row nik ru chu za kła du. W ko pal ni „Bog dan ka”
– Ja nusz Chmie lew ski. To tyl ko sy mu la cja dzia łań w ra zie
wy bu chu py łu wę glo we go, któ ry – na szczę ście – w tym za kła -
dzie gór ni czym, ni gdy nie miał miej sca.

Lu bel ski Wę giel „Bog dan ka” S. A. to
obec nie jed na z naj bar dziej wy daj nych
ko palń wę gla ka mien ne go w Pol sce. Ka -
żdej do by wy do by wa się tu taj ok. 20 ty -
się cy ton wę gla. To rów nież naj bar dziej
ren tow ny i efek tyw ny za kład gór ni czy
w kra ju (wy do by cie to ny wę gla kosz tu -
je 140 zł, a na Ślą sku 240 zł). Na le ży
do naj no wo cze śniej szych, naj więk -
szych, a ta kże naj bez piecz niej szych pol -
skich ko palń i to nie tyl ko ze wzglę dów
geo lo gicz nych (nie ma za gro żeń tąp nię -
cia mi, bar dzo ni skie jest ry zy ko wy bu -
chu me ta nu), ale przede wszyst kim
dla te go, że bez pie czeń stwo pra cy ma
tam ab so lut ny prio ry tet. Po twier dza ją to
otrzy ma ne licz ne ty tu ły i na gro dy, wśród
któ rych mo żna wy mie nić zdo by cie,
po raz ko lej ny w 2009 ro ku, pierw sze go
miej sca w pre sti żo wym ran kin gu „Ko pal -
nia Ro ku”, or ga ni zo wa nym co rocz nie
przez Szko łę Eks plo ata cji Pod ziem nej,
Wy ższy Urząd Gór ni czy, Fun da cję „Bez -
piecz ne Gór nic two” oraz Gór ni czą Izbę
Prze my sło wo -Han dlo wą. Lu bel ski Wę -
giel „Bog dan ka” S.A. to ta kże kra jo wy li -
der ryn ku pro du cen tów wę gla
ener ge tycz ne go, obec nie pry wat na spół -
ka. W „Bog dan ce” pra cu ją bli sko 4 ty sią -
ce osób. Tych na gó rze i pod zie mią.



W „Bogdance”

By pra ca pod zie mią by ła bez piecz na i wy daj na wspo -
ma gać ją mu szą po tę żne urzą dze nia do star cza ją ce
ener gię elek trycz ną, świe że  po wie trze i za pew nia ją ce
wy ma ga ną tem pe ra tu rę

Surowy węgiel na przenośniku taśmowym

Tak urabiany jest węgiel w „Bogdance”

Człowiek jest najważniejszy

Kopalniane chodniki 

Obsługa szybu wyciągowego - prawie kilometr pod ziemią

Fot: Dariusz Adamski
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W „Bog dan ce” są o wie le lep sze wa run -
ki i, przede wszyst kim, jest du żo bez piecz -
niej, a to naj wa żniej sze. Dla te go fir ma
wciąż szko li gór ni ków, wy po sa ża w no wo -
cze sny sprzęt. 

Je den z gór ni ków przo do wych po ka zu -
je nam urzą dze nie w kształ cie pi lo ta wiel -
ko ści ce gły, wy po sa żo ne w ró żne przy ci ski.
– To mo je na rzę dzie pra cy – tłu ma czy,
wska zu jąc też na ekran kom pu te ra i in ne
przy rzą dy, któ re obec nie za stę pu ją nie gdy -
siej sze ki lo fy. 

Na pierw szy ogień

Wszyst kie re jo ny ko pal ni „Bog dan ka”,
ta kże Nad ry bie i no we po le w Ste fa no wie
są na bie żą co mo ni to ro wa ne. To ok. 160
ki lo me trów wy ro bisk. Na sied miu zmia -
nach ro bo czych pra cu ją pra wie trzy ty sią -
ce lu dzi w ru chu cią głym. Na zmia nach „nie
ob ło żo nych” przy pro duk cji pra cu ją gru py
ob ser wa cyj ne. Week en dy zwy kle wy ko rzy -
sty wa ne są na ro bo ty kon ser wa cyj ne.
Cho dzi o kon tro lo wa nie nie spo dzie wa -
nych za gro żeń, jak za la nie wo dą, na gro ma -
dze nie me ta nu czy nie czyn na wen ty la cja. 

Na co dzień, na ka żdej zmia nie ro bo czej
za trud nio ne są dwa za stę py ra tow ni cze.
– Ci gór ni cy przy go to wa ni są do dzia łań
bez po śred nich, do pój ścia na pierw szy
ogień, je śli mia ło by coś się wy da rzyć. To
są fa chow cy naj wy ższej kla sy. Prze cho dzą
spe cjal ne szko le nia w Cen tral nej Sta cji Ra -
tow nic twa Gór ni cze go w By to miu. Do sko -
na le zna ją swój fach, uczest ni czą w po go -
to wiach ra tow ni czych trzy -, czte ro krot nie
w ro ku. Wów czas bio rą udział w ak cjach ra -
tow ni czych i pro fi lak tycz nych w ko pal niach
ślą skich – za pew nia na czel ny in ży nier lu -
bel skiej ko pal ni to wa rzy szą cy wi zy cie in -
spek to rów pra cy. Co ro ku Okrę go wy

Urząd Gór ni czy w Lu bli nie spraw dza sto -
pień przy go to wa nia ko pal ni i ka dry do pro -
wa dze nia ak cji ra tow ni czej. Ka żde go ro ku
od by wa się rów nież ta ki tre ning. 

Ko pal nia z kli mą

Zmie rza my do po chyl ni pią tej w po lu
pierw szym. W tym re jo nie ścia nę pro wa -
dzi od dział G3. Jest to też re jon pra cy od -
dzia łu GRP1, któ ry pro wa dzi wy ro bi ska
przy go to waw cze. Wszyst kie te ozna cze nia
ma ją wa żne zna cze nie, rów nież dla bez pie -
czeń stwa gór ni ków. Roz cię cie zło ża, układ
wy ro bisk, wen ty la cja. Te ter mi ny mu si
znać ka żdy pra cu ją cy na do le, ni czym ele -

men tarz. Ina czej trud no wy obra zić so bie
nie tyl ko pra cę w ko pal ni, ale choć by po -
ru sza nie się po niej. 

Na ścia nie, przez któ rą prze cho dzi my
tem pe ra tu ra wy no si 27, 28 °C. – Lu dzie
pra cu ją tu w skró co nym cza sie: sześć go -
dzin od wej ścia do klat ki win dy na po -
wierzch ni, aż do wyj ścia z niej na gó rze.

Gdy by tem pe ra tu ra osią gnę ła 33 stop nie,
to unie mo żli wia ła by pra cę. Wów czas mo -
gły by być wy ko ny wa ne je dy nie pra ce ra tow -
ni cze – tłu ma czy kie row nik ru chu za kła du. 

Ze wzglę dów eko no micz nych, ale rów -
nież, by po pra wić wa run ki pra cy, w więk -
szo ści re jo nów ko pal ni dzia ła kli ma ty za cja.
Obieg po wie trza wy mu sza zbu do wa na
na po wierzch ni sta cja wen ty la to rów głów -
nych. Plan in we sty cyj ny za kła du prze wi du -
je uru cho mie nie kli ma ty za cji na te re nie ca -
łej ko pal ni. Wów czas wszyst kie wy ro bi ska
bę dą cen tral nie schła dza ne. To jesz cze bar -
dziej po pra wi kom fort pra cy pod zie mią. 

Le piej za po bie gać niż…

W „Bog dan ce” sta wia się na pro fi lak ty -
kę. Raz w ty go dniu, w ka żdy wto rek szty -
ga rzy pro wa dzą przy go to wa ne dla wszyst -

kich szko le nie wy ko ny wa nia pra cy w da -
nym za kre sie. Nie za le żnie od te go, że sa -
mi pra cow ni cy zo bli go wa ni są do za po zna -
nia się z in struk cja mi, tech no lo gia mi, to
ka żda oso ba z do zo ru, kie ru ją ca lu dzi
do pra cy, ma obo wią zek od po wied nio ich
po in stru ować. Tam, gdzie mo że wy stą pić
po ten cjal ne nie bez pie czeń stwo na sta no -
wi sku pra cy, pra cow ni cy mu szą mieć in for -
ma cję, w ja ki spo sób bez piecz nie wy ko ny -
wać ro bo tę. 

– Fir ma in we stu je w sprzęt i środ ki
ochro ny. Zwra ca uwa gę na wet na naj -
drob niej sze spra wy, któ re mo gą słu żyć bez -
pie czeń stwu w ko pal ni – wy ja śnia fa cho -
wiec od bhp w „Bog dan ce”, wska zu jąc
na od bla sko we pa ski na gór ni czych ubra -
niach. Dzię ki te mu pro ste mu za bie go wi na -
wet tam, gdzie jest kiep ska wi docz ność,
mo żna do strzec pra cow ni ka. 

A jed nak w 2008 ro ku w ko pal ni do szło
do śmier tel ne go wy pad ku. Ma szy ni sta

nie wi dział pra cow ni ka, któ ry wszedł
na to ry wprost pod ja dą cy wa go nik. Zgi nął
na miej scu. Ba da nie przy czyn wy pad ku jed -
no znacz nie wy ka za ło wi nę po szko do wa ne -
go. W chwi li wy pad ku był pod wpły wem al -
ko ho lu.

Obec nie, ka żdy pra cow nik do kład nie
wie, jak bez piecz nie po ru szać się po ko pal -
ni, gdyż po wstał film, któ ry opo wia da
o zda rze niu, wska zu je je go przy czy ny,
wy ja śnia za sa dy bez pie czeń stwa. Po dob -
nie jak in ne te go ty pu ani ma cje jest emi -
to wa ny w naj bar dziej uczęsz cza nych przez
gór ni ków miej scach. W ten spo sób utrwa -
la się po praw ne i bez piecz ne za cho wa nia. 

Po mysł przy go to wa nia krót kich fil mów
in struk ta rzo wych tra fił do ko mi sji bez pie -
czeń stwa ko pal ni. Na jej wnio sek ku pio no
mo ni to ry do pre zen to wa nia ani ma cji, któ -
re naj czę ściej są sy mu la cją pew nych zda -
rzeń wy pad ko wych czy za gro żeń. Sa mi gór -
ni cy bar dzo chwa lą przed się wzię cie. Mó -
wią, że to jest naj lep sza in struk cja bez -
piecz nej pra cy pod zie mią.

Po re ani ma cji

Z nie ma łym wy sił kiem, ni czym akro ba -
ci po ko nu je my ko lej ny dy stans w ko pal ni.
Wcho dzi my na chod nik pod ścia no wy.
Po le wej stro nie znaj du je się prze no śnik
Pio ma -1200 trans por tu ją cy uro bek ze
ścia ny. Szy bem trze cim jest on wy wo żo ny
na po wierzch nię. Pod cho dzi my do gór ni -
ków, któ rzy po wo li koń czą pierw szą zmia -
nę. Ci z naj dłu ższym sta żem pra cy chęt nie
roz ma wia ją z przed sta wi cie la mi in spek cji
pra cy. By naj mniej nie dla te go, że by się ska -
rżyć. Wręcz prze ciw nie, że by po chwa lić się,
jak z za kła du, któ ry na po cząt ku lat 90-tych
ub. stu le cia znaj do wał się w ka ta stro fal nej
sy tu acji, dziś stał się li de rem w bra nży.

Po cząt ki by ły na praw dę trud ne. Jed no -
cy fro we przy cho dy ze sprze da ży po kry wa -
ły je dy nie oko ło 35 proc. kosz tów. Ra da Mi -
ni strów mia ła już przy go to wa ną de cy zję
o za mknię ciu „Bog dan ki”. Szczę śli wie
do te go nie do szło. W 1994 ro ku ko pal nia

uzy ska ła pierw szy do dat ni wy nik net to
i od tam tej po ry, z ro ku na rok, jest już tyl -
ko le piej. Utrzy ma nie ko pal ni by ło wa żne
ze wzglę du na miej sca pra cy za trud nio -
nych. Na Lu belsz czyź nie nie ist nie je, tak
jak na Ślą sku, dru ga ko pal nia, w któ rej mo -
gli by pra co wać. To dzię ki wiel kiej de ter -
mi na cji lu dzi ko pal nia prze trwa ła dra ma -
tycz ne mo men ty. Po cząw szy od dy rek to -
ra Sta ni sła wa Sta cho wi cza, na zy wa ne -
go me na dże rem in ten syw nej te ra pii, któ -
re mu „Bog dan ka” bar dzo du żo za wdzię cza
(stwo rzył zna ko mi ty ze spół, wpro wa dził
nie kon wen cjo nal ne roz wią za nia, zde cy -
do wał o zwol nie niach gru po wych, po stę po -
wa niu ukła do wym), po sze re go wych pra -
cow ni ków pod zie mią. Re ani ma cja ko pal -
ni oku pio na by ła bar dzo cię żką pra cą ca -
łej za ło gi.

Prze cho dzi my w po bli żu kru szar ki, po -
tę żnej ma szy ny, któ ra ma prze ciw dzia łać
po wsta wa niu za to rów w trans por to wa -
nym urob ku. W tych urzą dze niach obec nie
jest bar dzo du żo elek tro ni ki, co nie tyl ko
uła twia pra cę, spra wia, że jest lżej sza, ale
i bez piecz niej sza. – W ko pal ni czu je my się
mniej za gro że ni niż na uli cy – za pew nia -
ją gór ni cy, któ rzy za po mo cą spą go ła do war -
ki ła du ją uro bek na prze no śnik ta śmo wy.
Miej sce, w któ rym pra cu ją jest co naj mniej
metr wy żej niż to, do któ re go za chwi lę się
uda my.

Naj wa żniej si są lu dzie

Jed nym z bar dziej nie bez piecz nych ob -
sza rów ko pal ni jest ten, w któ rym od by wa

się ra bu nek czy li li kwi da cja wy ro bi ska. Gór -
ni cy usu wa ją obu do wę z po stę pem ścia ny
na tak zwa ny za wał. Pra ca mi kie ru je Jan
Mie dziół ka, gór nik przo do wy z 30-let nim
sta żem. Pod kre śla, że pra ce wy ko ny wa ne
są zgod nie z in struk cja mi, przy za cho wa -
niu szcze gól nej uwa gi i ostro żno ści. – Cał -
ką stro pu nie po de przesz – żar tu je, wy ja -
śnia jąc jed no cze śnie, że wy kształ ce nie
i wie dza w tej ro bo cie, to za ma ło. Ko niecz -
ne jest do świad cze nie. Przy zna je, że
„przy ra bun ku” nie trud no o wy pa dek. Jed -
nak nie pa mię ta, aby, po za drob ny mi ura -
za mi pal ców czy nóg w wy ni ku po tknięć,
do szło do po wa żne go zda rze nia.

Za trzy mu je my się przy kom baj nie ścia -
no wym. Kie dyś, ta skom pli ko wa na ma szy -
na by ła ste ro wa na ręcz nie. Pul pit znaj do -
wał się na kom baj nie, co stwa rza ło ja kieś
nie bez pie czeń stwo. Obec nie, ste ro wa nie
od by wa się za po mo cą pi lo ta. – Tym wę -
giel się te raz ko pie – wy ja śnia kom baj ni -
sta. Ta pra ca wią że się z du żą od po wie dzial -
no ścią za sie bie, in nych gór ni ków i sa mą
ma szy nę. W miej scu, gdzie pra cu je kom -
bajn za gro że niem są rów nież od ry wa ją ce
się ska ły. To one mo gą być po wo dem wy -
pad ków. Tu trze ba za cho wać szcze gól ną
roz wa gę. Nie do po my śle nia jest, by pra -
co wać bez heł mu czy oku la rów, ma ski prze -
ciw py ło wej oraz ochron ni ków słu chu. – To
po pro stu jest w na szym in te re sie – po in -
tu je i wra ca do pra cy.

W no wym po lu wy do byw czym w Ste fa -
no wie II za miast kom baj nów bę dą wy ko -
rzy sty wa ne no wo cze sne stru gi. Za pew nią
do bry uro bek, na po zio mie 10 ty się cy ton
na do bę, i bez pie czeń stwo. Wa żny jest ra -
chu nek eko no micz ny, ale naj wa żniej si są
lu dzie. Pierw sze szko le nia zwią za ne z eks -
plo ata cją stru gów gór ni cy przej dą na pi lo -
ta żo wej ścia nie w „Bog dan ce”. Jed nej
z tych, któ re oglą da li in spek to rzy pra cy, ta -
kże ci ze Ślą ska. 

Opusz cza li śmy lu bel ską ko pal nię w prze -
ko na niu, że na wet w tak nie bez piecz nym
za kła dzie, mo że być jed nak bez piecz nie. 

Be ata Pie trusz ka
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Istot nym i naj czę ściej nie unik nio nym
eta pem pro ce su uzdat nia nia wo dy jest jej
de zyn fek cja. W Pol sce, po dob nie jak i w in -
nych kra jach, w po nad 95 proc. wszyst kich
in sta la cji do de zyn fek cji wy ko rzy sty wa ny
jest chlor w po sta ci chlo ru ga zo we go
lub 14 proc. han dlo we go pod chlo ry nu so -
do we go. Chlor jest sku tecz nym de zyn fek -
tan tem, a przy tym mo żli we jest utrzy my -
wa nie nie wiel kiej je go ilo ści (po ni żej 0,3
mg/l) w wo dzie wy peł nia ją cej sieć wo do -
cią go wą w ce lu jej ochro ny przed wtór ny -
mi ska że nia mi. 

Nie ste ty, sto so wa niu chlo ru ga zo we go
i han dlo we go pod chlo ry nu so do we go to wa -
rzy szy kil ka pro ble mów. Za rów no chlor, jak
i pod chlo ryn so do wy są sub stan cja mi nie -
bez piecz ny mi, a więc ich trans por to wa nie,
ma ga zy no wa nie i sto so wa nie wy ma ga
speł nie nia do dat ko wych pro ce dur bez -
pie czeń stwa.

Dy na micz ny roz wój tech no lo gii w prze -
my śle elek tro che micz nym, ja ki od no to wa -
no w ostat nim dwu dzie sto le ciu, spo wo do -
wał po wsta nie no wych ge ne ra cji po włok
ano do wych. Dzię ki nim sta ło się mo żli we
kon stru owa nie kom pak to wych, sto sun ko -
wo nie wiel kich urzą dzeń ge ne ru ją cych
pod chlo ryn so do wy me to dą elek tro li zy
wod ne go roz two ru so li ku chen nej. Urzą -
dze nia te mo gą być in sta lo wa ne bez po śred -
nio na in sta la cji, np. w sta cji uzdat nia nia

wo dy. Po wsta ją cy tą me to dą de zyn fek tant
nie jest sub stan cją nie bez piecz ną z uwa -
gi na sto sun ko wo ni skie (po ni żej 1 proc.)
stę że nie chlo ru w pro du ko wa nym tą me -
to dą pod chlo ry nie so do wym.

Re ali za cją jed nej z ta kich me tod jest
tech no lo gia de zyn fek cji wo dy po le ga ją ca
na wy ko rzy sta niu elek tro li ze ra MIOX [1].

Sys tem de zyn fek cji skła da się z: elek tro -
li ze ra MIOX 500, zmięk cza cza wo dy,
zbior ni ka na so lan kę, zbior ni ka na de zyn -
fek tant i pomp do zu ją cych. Efek tem pra -
cy tych ele men tów in sta la cji jest wy twa rza -
nie de zyn fek tan ta w pro ce sie elek tro li zy
so lan ki (roz twór NaCl). Pod sta wo wym
skład ni kiem de zyn fek tan ta jest wod ny
roz twór pod chlo ry nu so do we go.

De zyn fek tant uniesz ko dli wia bak te rie
i wi ru sy za war te w wo dzie. Sto so wa nie tej
tech no lo gii wy ni ka z dą żeń do mi ni ma li za -
cji za rów no ucią żli wo ści pro ce su i pro ble -
mów tech nicz nych, jak i za gro żeń wy ni ka -
ją cych ze sto so wa nia chlo ru ga zo we go
i han dlo we go pod chlo ry nu so do we go
w pro ce sie uzdat nia nia wo dy.

Do pod sta wo wych za let elek tro li tycz ne -
go wy twa rza nia środ ka do de zyn fek cji
wo dy na le żą [2, 3]:

● wy eli mi no wa nie za gro że nia dla per -
so ne lu pod czas trans por tu i ob słu gi urzą -
dzeń (de zyn fek tant jest wy twa rza ny na miej -
scu, je go sto so wa nie nie wy ma ga spe cja li -
stycz nej ob słu gi, grup ra tow ni czych, sprzę -
tu ochro ny in dy wi du al nej itp.),

● brak ko niecz no ści wy ty cza nia stref
ochron nych,

● brak ko niecz no ści ma ga zy no wa nia
nie bez piecz nych sub stan cji,

● pro sta, zauto ma ty zo wa na i bez piecz -
na eks plo ata cja elek tro li ze rów,

● mo żli wość uru cho mie nia i za trzy ma -
nia pro duk cji de zyn fek tan ta w do wol nej
chwi li,

● po trzeb ne są tyl ko trzy ele men ty: sól,
wo da i ener gia elek trycz na,

● pH de zyn fek tan ta w prze dzia le 8-9,
● znacz nie ogra ni czo ne pro ble my z ko -

ro zją urzą dzeń i zwią za ny mi z tym po trze -
ba mi prze pro wa dza nia okre so wych re -
mon tów urzą dzeń,

● du żo więk sza trwa łość pod chlo ry nu
elek tro li tycz ne go (nie pod le ga roz kła do wi)
w po rów na niu z han dlo wym,

● wy eli mi no wa nie ty po we go dla han -
dlo we go pod chlo ry nu so do we go po wsta -
wa nia kry sta licz nych osa dów utrud nia ją -
cych pra cę pomp.

Ist nie je kil ka roz wią zań tech no lo gii
uzdat nia nia wo dy przy uży ciu chlo ru po zy -
ski wa ne go me to dą elek tro li tycz ną z chlor -
ku so du. Sto su je się elek tro li ze ry wy ko rzy -
stu ją ce roz twór so li ku chen nej, sto su ją ce
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wo dę mor ską lub prze pły wo we – wy ko rzy -
stu ją ce na tu ral ne za so le nie wo dy (ba se ny).

Idea dzia ła nia elek tro li ze rów opie ra
się na wy ko rzy sta niu na stę pu ją cej re ak cji:

2NaCl + H2O • Na OCl + NaCl + H2

Ze wzglę du na kon struk cję urzą dzeń, ist -
nie ją na stę pu ją ce ro dza je ogniw:

● „pro ste” – ogni wa po je dyn cze,
● „wie lo krot ne” – elek tro lit prze pły wa

przez ogni wa po łą czo ne sze re go wo,
● „mem bra no we” – w ogni wie znaj du -

je się mem bra na jo no se lek tyw na.
Pew nym man ka men tem mo że wy da -

wać się wo dór po wsta ją cy pod czas re ak -
cji. Jed nak je go ilo ści są ma łe. W przy pad -
ku ogniw pro stych mo że on być gra wi ta -
cyj nie od pro wa dza ny na ze wnątrz bu dyn -
ku, gdyż wy cho dzi z ogniw w for mie do -
brze ufor mo wa nych ga zo wych bą bli. Wa -
żnym jest, aby prze wód do od pro wa dza -
nia wo do ru wy ko na ny był z PVC lub in -
ne go ma te ria łu, któ ry się nie elek try zu -
je. Na prze wo dzie tym nie na le ży in sta -

lo wać za wo rów, ko lan lub in nych ele men -
tów utrud nia ją cych a na wet unie mo żli wia -
ją cych od pro wa dza nie ga zu.

W przy pad ku ogniw elek tro li tycz nych,
w któ rych wo dór se pa ru je się źle i w for -
mie emul sji gaz/ciecz prze do sta je się
do zbior ni ka pro duk tu, na le ży do te go
zbior ni ka wtła czać po wie trze w ce lu roz -
cień cze nia po wsta ją ce go wo do ru.

Dla te go też po miesz cze nia elek tro li ze -
rów mu szą być do dat ko wo wy po sa ża ne
w spraw ną wen ty la cję gra wi ta cyj ną, gwa -
ran tu ją cą utrzy ma nie stę że nia wo do ru
po ni żej 2 proc. (50 proc. dol nej gra ni cy wy -
bu cho wo ści). Wen ty la cja ta po win na gwa -
ran to wać bez pie czeń stwo na wet w sy tu acji
za ist nie nia awa rii prze wo du od pro wa dza -
ją ce go wo dór, kie dy ca ła ilość po wsta ją ce -
go wo do ru prze do sta wać się mo że do po -
miesz cze nia elek tro li ze ra.

Z uzy ska nych da nych wy ni ka, że pro jek -
tan ci naj czę ściej za kła da ją 3 wy mia ny po -
wie trza na go dzi nę. 

Pre zen to wa na tech no lo gia mo że być
z po wo dze niem sto so wa na w: sta cjach

uzdat nia nia wo dy, oczysz czal niach ście ków,
obie gach chłod ni czych, prze my śle spo żyw -
czym, szpi ta lach i na ba se nach.

dr inż. Ja ro sław Krzy wań ski
OIP Ka to wi ce

Dzię ku ję pa nu Wło dzi mie rzo wi Ci chom -
skie mu z ITS War sza wa za współ pra cę,
kon sul ta cje, udo stęp nio ne ma te ria ły oraz
cen ne su ge stie wy ko rzy sta ne przy opra co -
wa niu ni niej sze go ar ty ku łu.

Li te ra tu ra
1. http://www.pod chlo ryn.pl/, http:

//www.it swo da.pl/
2. De sto uches P., Lan gla is B., Elek tro -

chlo ro wa nie ja ko przy szło ścio wa me to da
de zyn fek cji wo dy, Ochro na Śro do wi ska
nr 1, 1996, str. 11-13

3. Wą sow ski J., Wa ści szew ska M., Tech -
no lo gicz no -tech nicz ne i eko no micz ne
aspek ty de zyn fek cji wo dy roz two ra mi pro -
du ko wa ny mi w elek tro li ze rach, Ochro na
Śro do wi ska nr 4, 2003, str. 23-26

Ja ro sław Krzy wań ski

Bez pie czeń stwo pra cy

Przy uzdat nia niu
wo dy
Bli sko trzy la ta te mu w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Ka -
to wi cach utwo rzo no 14 ze spo łów bra nżo wych. Ce lem by ło
zor ga ni zo wa nie grup in spek to rów pra cy, ma ją cych spe cja li -
zo wać się w za gad nie niach sze ro ko ro zu mia ne go bez pie czeń -
stwa pra cy w po szcze gól nych bra nżach go spo dar ki.
Człon ko wie Ze spo łu Go spo dar ki Ko mu nal nej or ga ni zu ją spo -
tka nia wy jaz do we, umo żli wia ją ce za po zna nie się z no wo cze -
sny mi roz wią za nia mi tech nicz ny mi obiek tów oraz in sta la cji.
Wi zy tu ją in sta la cje i obiek ty słu żą ce pro ce som uzdat nia nia
wo dy, oczysz cza nia ście ków i go spo dar ki od pa da mi. W ar ty -
ku le za pre zen to wa no jed ną z me tod uzdat nia nia wo dy, cie ka -
wą z uwa gi na mo żli wość eli mi na cji za gro żeń wy stę pu ją cych
zwy kle przy te go ro dza ju pro ce sach. 

Rys. 1 Sche mat ide owy in sta la cji MIOX do de zyn fek cji wo dy. [1]

Fot. 1 Po miesz cze nie in sta la cji do de zyn fek cji MIOX: ko mo ra elek tro li ze ra (z le wej) oraz zbior nik so lan ki
z elek tro li ze rem i ste row ni kiem w tle (z pra wej).

Fot. 2 Po miesz cze nie in sta la cji do de zyn fek cji MIOX – zbior ni ki so lan ki i de zyn fek tan ta oraz wor ki z chlor kiem
so du (z pra wej).
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Pod sta wo wym za gro że niem zwią za nym
z udzie la niem świad czeń zdro wot nych
jest za gro że nie szko dli wy mi czyn ni ka mi
bio lo gicz ny mi. Nie ina czej jest w przy pad -
ku udzie la nia świad czeń z za kre su sto ma -
to lo gii. Pra cow ni cy świad czą cy pra cę
w ga bi ne tach den ty stycznych na ra że ni
są na kon takt z sze re giem czyn ni ków
wska za nych w wy ka zie znaj du ją cym się
w roz po rzą dze niu Mi ni stra Zdro wia z
22 kwiet nia 2005 r. w spra wie szko dli wych
czyn ników bio lo gicz nych dla zdro wia w śro -
do wi sku pra cy oraz ochro ny zdro wia pra -
cow ni ków zawo do wo na ra żo nych na te
czyn ni ki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn.
zm.), w tym za li cza nych do 2 i 3 gru py za -
gro że nia, ta kich jak ade no wi ru sy, ko ro na -
wi ru sy, wi ru sy za pa le nia wą tro by ty pu A,
B, C, G, D, wi rus opryszcz ki po spo li tej, wi -
ru sy gry py, re owi ru sy, ludz ki wi rus upo -
śledze nia od por no ści (HIV), ludz kie wi ru -
sy bia ła czek z ko mó rek T, a ta kże bak te -
rie wy stę pu ją ce w ja mie ust nej czło wie ka,
w tym bez tle no we, pro mie niow ce, czy też
tle now ce (np. dwo in ka za pa le nia opon mó -
zgo wych) oraz grzy by – dro żdża ki (np. can -
di da al bi cans). Czyn ni ki bio lo gicz ne prze -
no szo ne są w wy ni ku kon tak tu z krwią pa -
cjen ta lub też roz prze strze nia ją się drogą
po wietrz ną – po wietrz no kro pel ko wą i po -
wietrz no -py ło wą w po sta ci bio aero zo lu
po wstają ce go w trak cie wier ce nia, po le ro -
wa nia, lub też np. usu wa nia ka mie nia na -
zęb ne go.

Nie bez zna cze nia jest ta kże wpływ py -
łów i czyn ni ków che micz nych, w tym sto -
so wanych przez den ty stów pro duk tów
far ma ceu tycz nych (le ków) oraz sub stan cji
che micz nych wcho dzą cych w skład ma te -
ria łów pod kła do wych, wy peł nia ją cych, czy
też pro te tycz nych, np. kom po zy tów, kom -
po me rów, ce men tów fos fo ra no wych i krze -
mo wych, amal ga ma tów (rtęć). Trze ba ta -

kże wziąć pod uwa gę na ra że nie pra cow ni -
ków na nie bez piecz ne sub stan cje i pre pa -
ra ty che micz ne sto so wa ne w pro ce sach de -
zyn fek cji na rzę dzi den ty stycz nych, apa ra -
tu ry oraz ma łych i du żych po wierzch ni
w ga bi ne tach den ty stycz nych.

Gło śno i o krok 
od wy pad ku

Od ręb ną gru pą są wy stę pu ją ce w śro do -
wi sku pra cy czyn ni ki fi zycz ne – przede
wszyst kim: nad mier ny ha łas ge ne ro wa ny
przez wier tar ki oraz sprę żar ki i pom py za -
si la ją ce uni ty den ty stycz ne, wi bra cje miej -
sco we ge ne ro wa ne przez trzy ma ne w rę -
kach na rzę dzia, ul tra dźwię ki sto so wa ne
do usu wa nia ka mie nia na zęb ne go, pro mie -
nio wa nie UV (ul tra fio le towe) w za kre sie
od 400 do 500 nm (sto so wa ne do ini cja cji
pro ce su po li me ry za cji wy peł nień kom po -
zy cyj nych z uży ciem tzw. lamp UV) oraz
sto so wa ne w pro ce sach de zyn fek cji po -
wierzch ni i po wie trza ni sko ci śnie nio we pro -
mien ni ki pro mie nio wa nia ul tra fio le to we -
go emi tu jące szko dli we pro mie nio wa nie
UV w za kre sie UV -C, a ta kże pro mie nio -
wa nie jo ni zu ją ce ge nero wa ne w trak cie
rent ge now skich ba dań sto ma to lo gicz nych
– apa ra ty rtg do zdjęć pa no ramicz nych
i zdjęć zę bo wych we wnątrz ust nych.

Oso by wy ko nu ją ce pra ce zwią za ne
z udzie la niem świad czeń zdro wot nych
w ga bi netach den ty stycz nych na ra żo ne są
ta kże na czyn ni ki mo gą ce po wo do wać
wy pad ki, ta kie jak prąd elek trycz ny za si -
la ją cy od bior ni ki ener gii elek trycz nej 
(np. uni ty sto ma to lo gicz ne, lam py UV, au -
to kla wy), ostre na rzę dzia, igły sto so wa ne
do in iek cji, go rą ce po wierzch nie i pa ra
wod na z au to kla wów oraz ura zy oczu spo -
wo do wa ne przez py ły i cząst ki bio aero zo -
lu uno szą ce się w po wie trzu. Na le ży jed -

na kże pod kre ślić, że w la tach 2005-2009
nie stwier dzo no na tere nie dzia ła nia Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi -
cach wy stą pie nia wy pad ków przy pra cy,
w któ rych po szko do wa ne zo sta ły by oso by
udzie la ją ce świad czeń zdro wot nych w gabi -
ne tach den ty stycz nych.

Szcze gól nie na ra że ni

Wśród czyn ni ków za gro że nia wy stę pu -
ją cych w ga bi ne tach den ty stycz nych za sad -
ni cze zna cze nie ma ją czyn ni ki er go no micz -
ne i czyn ni ki z gru py do ty czą cej or ga ni za -
cji pra cy, z któ rych ne ga tyw nym wpły wem
zwią za ne są do le gli wo ści oraz scho rze nia
ukła du ru chu sta no wią ce bar dzo po wa żny
pro blem spo łecz ny i eko no micz ny. Trze ba
przy tym pa mię tać, że sto ma to lo dzy są gru -
pą za wo do wą na ra żo ną w spo sób szcze gól -
ny na wy stę po wa nie za wo do wych i pa ra za -
wo do wych scho rzeń ukła du ru chu, zwią za -
nych ze spo so bem wy ko ny wa nia pra cy.
Przy czy ną jest przede wszyst kim zła, tj. nie -
er go no micz na po zy cja den ty sty przyj mo -
wa na w trak cie za bie gów. Den ty ści, po mi -
mo no wo cze sne go sprzę tu, uni tów sto ma -
to lo gicznych, po zwa la ją cych na za ję cie
przez le ka rza po zy cji za lub nie co z bo ku
uło żo ne go w po zycji le żą cej pa cjen ta, na -
dal przyj mu ją nie ko rzyst ne po zy cje cia ła
z po chy le niem i skrę ce niem tu ło wia i gło -
wy oraz uno sze niem ra mion. 

Skut kiem wpły wu nie ko rzyst nych wa -
run ków pra cy są scho rze nia wy stę pu ją ce
w popu la cji le ka rzy den ty stów oraz tech -
ni ków den ty stycz nych, w tym cho ro by za -
wo do we oraz pa ra za wo do we, wśród któ -
rych naj czę ściej wy stę pu ją: za pa le nia nad -
kłyk cia ko ści ra mien nej, za pa le nie bar ku,
ka na łu łok cio we go, ze spół cie śni nad -
garst ka, ze spół uci sku ner wu bocz nego
skór ne go uda, cho ro by za kaź ne, cho ro by

ukła du od de cho we go (ast ma za wo do wa i in -
ne scho rze nia wy wo ły wa ne przez czyn ni -
ki bio lo gicz ne wy stę pu ją ce w śro do wi sku
pra cy), choro by skó ry po cho dze nia za wo -
do we go (aler gicz ne kon tak to we za pa le nie
skó ry, kon tak to we za pa le nie skó ry z pod -
ra żnie nia, fo to der ma to zy, prze bar wie nia
skó ry, po krzyw ka kon tak to wa i grzy bi ca
skó ry).

Cho ro by za wo do we

Z da nych bę dą cych w po sia da niu Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi -
cach wyni ka dla przy kła du, że w la -
tach 2007-2009 na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go wy da no łącz nie 18 de cy zji
o stwier dze niu cho ro by za wo do wej, do ty -
czą cych osób wy ko nu ją cych pra ce związa -
ne z udzie la niem świad czeń zdro wot nych

w ga bi ne tach den ty stycz nych. Wśród tych
osób by ło 13 le ka rzy den ty stów (dwie de -
cy zje zo sta ły wy da ne w 2007 r., sześć de -
cy zji w 2008 r. oraz pięć po zo sta łych
w 2009 r.) oraz pię ciu tech ni ków den ty -
stycz nych (dwie de cy zje zo sta ły wy da ne
w 2007 r., na to miast trzy w 2009 r.).

W gru pie za wo do wej le ka rzy den ty -
stów w la tach 2007-2009 stwier dzo no:

– trzy cho ro by wska za ne w poz. 18.1
wy ka zu cho rób za wo do wych za miesz czo -
ne go w roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów
z 30 czerw ca 2009 r. w spra wie cho rób za -
wo do wych (Dz. U. Nr 105, poz. 869)
– cho ro by skó ry: aler gicz ne kon tak to we za -

pa le nie skó ry, przy czym czyn ni kiem,
któ ry wy wo łał cho ro bę by ła eks po zy cja skó -
ry na ma te ria ły sto ma to lo gicz ne za wie ra -
ją ce akry la ny (me ta kry lan), a okres na ra -
że nia wy no sił w ró żnych przy pad kach
od 12 do 25 lat,

– trzy cho ro by wska za ne w poz. 19.5 wy -
ka zu – prze wle kłe cho ro by ukła du ru chu wy -
wo ła ne spo so bem wy ko ny wa nia pra cy:
prze wle kłe za pa le nie nad kłyk cia ko ści ra -
mien nej, w przypad ku któ rych czyn ni kiem
etio lo gicz nym by ło dłu go trwa łe wie lo krot -
ne po wta rza nie ru chów oraz wy mu szo na po -
zy cja cia ła i wy ko ny wa nie pra cy ob cią ża ją -
cej sta wy bar ko we, w okre sie na ra że nia za -
wo do we go wy no szą cym kil ka dzie siąt lat,

– pięć cho rób wska za nych w poz. 20.1
wy ka zu – prze wle kłe cho ro by ob wo do we -
go ukła du ner wo we go wy wo ła ne spo so bem
wy ko ny wa nia pra cy: ze spół cie śni w ob rę -

bie nad garstka, spo wo do wa ne wy ko ny -
wa niem czyn no ści po wta rzal nych po łą -
czo nych ze zgi na niem i pro sto wa niem
rąk w sta wie nad garst ko wym, czę sto z uży -
ciem si ły, w okre sie na ra że nia wy no szą cym
od 29 do 38 lat,

– jed ną cho ro bę wska za ną w poz. 20.2
wy ka zu – prze wle kłe cho ro by ob wo do we -
go ukła du ner wo we go wy wo ła ne spo so bem
wy ko ny wa nia pra cy: ze spół row ka ner wu
łok cio we go, dla któ rej czyn ni kiem za gro -
że nia by ło ob cią że nie koń czyn gór nych
i mo no ty pia ru chów w trak cie wy ko ny wa -
nia za bie gów sto ma to lo gicz nych, w okre -
sie na ra że nia wy no szą cym 44 la ta,

– jed ną cho ro bę wska za ną w poz. 26 wy -
ka zu – cho ro by za kaź ne lub pa so żyt ni cze
al bo ich na stęp stwa, przy czym jed nost ka
cho ro bo wa – prze wle kłe za pa le nie wą tro -
by ty pu C – zo sta ła wy wo ła na przez wi rus
za pa le nia wą tro by za war ty w śli nie lub krwi
le czo nych pacjen tów, a okres na ra że nia wy -
no sił 35 lat.

W gru pie za wo do wej tech ni ków den ty -
stycz nych w la tach 2007-2009 wy da no de -
cy zje osta tecz ne, któ ry mi orze czo no:

– dwie cho ro by wska za ne w poz. 18.1
wy ka zu cho rób za wo do wych za miesz czo -
ne go w roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów
z 30 czerw ca 2009 r. w spra wie cho rób za -
wo do wych (Dz. U. Nr 105, poz. 869)
– cho ro by skó ry: aler gicz ne kon tak to we za -
pa le nie skó ry, przy czym czyn ni ka mi aler -
gi zu ją cy mi, któ re wy wo ła ły cho ro bę był ni -
kiel oraz ma te ria ły sto mato lo gicz ne za wie -
ra ją ce akry la ny, a okres na ra że nia wy no -
sił kil ka na ście lat,

– dwie cho ro by wska za ne w poz. 20.1
wy ka zu – prze wle kłe cho ro by ob wo do we -
go ukła du ner wo we go wy wo ła ne spo so bem
wy ko ny wa nia pra cy: ze spół cie śni w ob rę -
bie nad garstka, przy czym czyn ni kiem etio -
lo gicz nym by ło wy ko ny wa nie czyn no ści ob -
cią ża ją cych koń czy ny gór ne i po wta rzal ne
zgi na nie i pro sto wa nie rąk w sta wie nad -
garst ko wym przy wy ko ny wa niu pro tez
sto ma to lo gicz nych oraz drga nia me cha nicz -
ne o dzia ła niu miej sco wym, na to miast
okres na ra że nia wy no sił 20 lat oraz
– w dru gim przy pad ku – 29 lat,

– jed ną cho ro bę wska za ną w poz. 22.1
wy ka zu – ze spół wi bra cyj ny: po stać na czy -
nio wo -ner wo wa, przy czym jed nost ka cho -
ro bo wa zo sta ła wy wo ła na przez drga nia
dzia ła ją ce na or ga nizm czło wie ka przez
koń czy ny gór ne, a okres na ra że nia wy no -
sił 30 lat.

Bio rąc pod uwa gę fakt wy stę po wa nia
opi sa nych za gro żeń za wo do wych, w tym
ich skut ki w po sta ci stwier dzo nych cho rób
za wo do wych, wska zać na le ży na po trze bę
pod ję cia przez Pań stwo wą In spek cję Pra -
cy od po wied nich dzia łań pre wen cyj nych.
Jed nym z ele men tów pre wen cji mo że być
prze pro wa dze nie kam pa nii in for ma cyj -
nej w for mie od po wied nich szko leń oraz
kam pa nii ulot ko wej, któ rej ce lem by ło by
za po bie ga nie wy stę po wa niu u pra cow ni -
ków ga bi ne tów den ty stycz nych nie ko -
rzyst nych skut ków zdro wot nych wy wo ły wa -
nych za gro że nia mi za wo do wy mi zwią za ny -
mi ze śro do wi skiem pra cy oraz spo so bem
wy ko ny wa nia pra cy. 

Ra fał Wój cic ki
OIP Ka to wi ce
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Za gro że nia za wo do we w ga bi ne tach den ty stycz nych

Co gry zie sto ma to lo gów?
Ra fał Wój cic ki

Więk szość z nas ko rzy sta ła ze świad czeń zdro wot nych z za kre su sto ma to lo gii za cho waw czej
oraz pro te ty ki, udzie la nych w ga bi ne tach den ty stycz nych przez le ka rzy den ty stów, tech ni ków
den ty stycz nych, czy też or to don tów. Ga bi ne ty ta kie funk cjo nu ją za rów no w ra mach in dy wi du -
al nych i gru po wych prak tyk le kar skich, jak też w struk tu rze za kła dów opie ki zdro wot nej (przy -
chod nie i spe cja li stycz ne kli ni ki sto ma to lo giczne). War to zwró cić uwa gę na kształ to wa ne tam
przez czyn ni ki bio lo gicz ne, che micz ne i fi zycz ne wa run ki śro do wi ska pra cy.
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Ró żno rod ność urzą dzeń po ja wia ją cych
się na te re nie bu do wy kra kow skie go cen -
trum han dlo wo -usłu go wo -roz ryw ko we go
Bo nar ka, jak rów nież ob słu ga urzą dzeń
pod do zo ro wych przez ob co kra jow ców,
spo wo do wa ła ko niecz ność bie żą ce go kon -
tak to wa nia się i wspól ne go roz strzy ga nia
spraw, któ re bu dzi ły wąt pli wo ści nie tyl ko
in spek to rów pra cy, ale rów nież in spek to -
rów Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go. Przy -
kład tej bu do wy po ka zu je rów nież, jak po -
wa żnym pro ble mem w za kła dach pra cy
i na pla cach bu do wy jest pro wa dze nie ob -
słu gi urzą dzeń pod do zo ro wych przez oso -
by nie po sia da ją ce do te go upraw nień. 

De cy zją in spek to rów

Z in for ma cji po sia da nych przez in spek -
to rów pra cy wy ni ka, że 285 pra cow ni ków,
w tym 105 ob co kra jow ców (Wę grów, Sło -
wa ków, Hisz pa nów) wy ko nu ją cych pra cę
na te re nie bu do wy Bo nar ki, pod da ło się eg -
za mi nom i uzy ska ło upraw nie nia UDT

do ob słu gi ru cho mych po de stów ro bo -
czych, żu ra wi i dźwi gów to wa ro wo -oso bo -
wych na sku tek de cy zji wy da nych przez in -
spek to rów pra cy. W wy ni ku dzia łań nie tyl -
ko nad zor czych, ale rów nież pre wen cyj -
nych, upraw nie nia UDT uzy ska ła znacz nie
więk sza licz ba osób. Ro bo cze po de sty
ru cho me by ły naj licz niej re pre zen to wa ną
ka te go rią urzą dzeń pod do zo ro wych, jed -
nak pro blem bra ku upraw nień do ty czył
rów nież in nych urzą dzeń, np. wóz ków
jez dnio wych z me cha nicz nym na pę dem
pod no sze nia i od no sił się za rów no do oby -
wa te li Pol ski, jak rów nież in nych państw
człon kow skich UE.

W trak cie kon tro li bu do wy stwier dzo no
nie pra wi dło wo ści przy wy ko ny wa niu mon -
ta żu na wy so ko ści kon struk cji pre fa bry ka -
tów żel be to wych przez pra cow ni ków fir my
sło wac kiej, w tym ta kże z uży ciem po de -
stów ru cho mych prze jezd nych i żu ra wi sa -
mo jezd nych. Na ru sze nia prze pi sów do ty -
czy ły: czte rech po de stów ru cho mych
i ośmiu żu ra wi sa mo jezd nych ob słu gi wa -

nych przez ob co kra jow ców nie po sia da ją -
cych wy ma ga nych upraw nień kwa li fi ka cyj -
nych wy da nych przez UDT zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi na te re nie RP prze pi sa mi, za -
bez pie czeń pra cow ni ków przed upad kiem
z wy so ko ści, ozna ko wa nia stref nie bez -
piecz nych w re jo nie pro wa dzo nych prac,
szko leń bhp, nad zo ru bez po śred nie go,
or ga ni za cji sta no wisk pra cy na wy so ko ści,
eks plo ata cji urzą dzeń pod do zo ro wych bez
wy ma ga nych de cy zji UDT do pusz cza ją cych
urzą dze nia do pra cy na te ry to rium Rzecz -
po spo li tej Pol skiej wy da nych w opar ciu
o pol skie prze pi sy. Wy da no 14 de cy zji na -
ka zo wych (w tym pięć de cy zji wstrzy ma -
nia prac i czte ry de cy zje skie ro wa nia
17 pra cow ni ków do in nych prac), któ re zo -
sta ły wy ko na ne. W efek cie ich re ali za cji
14 ope ra to rów sło wac kich uzy ska ło upraw -
nie nia do ob słu gi żu ra wi. Po nad to in struk -
ta żo wi sta no wi sko we mu pod da no po now nie
wszyst kich za trud nio nych pra cow ni ków,
za pew nio no do dat ko wy sta ły nad zór (zmie -
nio no oso by do tych cza so we go nad zo ru
sło wac kie go), uzy ska no dla 11 urzą dzeń pod -
do zo ro wych (żu ra wi sa mo jezd nych i po de -
stów ru cho mych) de cy zje UDT do pusz cza -
ją ce urzą dze nia do eks plo ata cji na te re nie
RP oraz pod ję to dzia ła nia or ga ni za cyj ne
w ce lu eli mi na cji za gro żeń po przez sa mo -
kon tro lę. W po stę po wa niu wy kro cze nio wym
na oso by od po wie dzial ne za nad zór na ło żo -
no trzy man da ty (w tym dwa go tów ko we dla
sło wac kie go nad zo ru) w łącz nej kwo cie 6
tys. zło tych. W trak cie wy ko ny wa nia dal -
szych prac na bu do wie, już po za koń cze niu
kon tro li, nie stwier dzo no nie pra wi dło wo ści.
Na stą pi ła po pra wa sta nu bez pie czeń stwa
na sta no wi skach pra cy.

W trak cie kon tro li sta no wisk pra cy na bu -
do wie Bo nar ki w paź dzier ni ku 2009 r. od -
no to wa no nie le gal ne po wie rze nie pra cy

przez przed się bior cę jed ne mu oby wa te lo -
wi Ukra iny, któ ry nie miał wi zy upo wa żnia -
ją cej do le gal ne go po by tu na te re nie RP.
W od nie sie niu do po zo sta łych oby wa te li
Ukra iny nie pra wi dło wo ści do ty czy ły bra -
ku oświad czeń o za mia rze po wie rze nia wy -
ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem co wi lub ze zwo -
le nia na pra cę za re je stro wa nych we wła ści -
wym miej sco wo PUP. W sto sun ku
do przed się bior cy zo stał skie ro wa ny wnio -
sek o uka ra nie do są du grodz kie go w związ -
ku z nie le gal nym za trud nie niem oby wa te -
li Ukra iny.

Bu dow la na cor ri da

Pod czas kon tro li przed się bior ców hisz -
pań skich, pro wa dzą cych ada pta cję lo ka li
przy szłych na jem ców, stwier dzo no nie pra -
wi dło wo ści przy wy ko ny wa niu ro bót mon -
ta żo wych i wy koń cze nio wych w pię ciu lo -
ka lach. Na ru sze nia prze pi sów do ty czy ły:
bra ku nad zo ru bez po śred nie go ob słu gi
urzą dzeń pod do zo ro wych (czte rech po de -
stów ru cho mych, dźwi gu to wa ro wo -oso bo -
we go GE DA, wóz ka jez dnio we go) przez ob -
co kra jow ców nie po sia da ją cych wy ma ga -
nych upraw nień kwa li fi ka cyj nych wy da nych
przez UDT zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi na te re nie RP; mon ta żu rusz -
to wań me ta lo wych -bu dow la nych przez ob -
co kra jow ców nie po sia da ją cych wy ma ga -
nych upraw nień, za bez pie cze nia pra cow -
ni ków przed upad kiem z wy so ko ści, szko -
leń bhp, ba dań le kar skich, or ga ni za cji
sta no wisk pra cy na wy so ko ści; eks plo ata -
cji urzą dzeń pod do zo ro wych bez wy ma ga -
nych de cy zji UDT. In spek to rzy pra cy pro -
wa dzi li kon tro le we współ pra cy z UDT.

Z uwa gi na nie prze strze ga nie przez oby -
wa te li hisz pań skich prze pi sów, z chwi lą roz -
po czę cia prac na bu do wie zo sta li oni usu -
nię ci przez in we sto ra (łącz nie na 7dni)
do cza su wy ko na nia de cy zji na ka zo wych
oraz pod ję cia dzia łań zmie rza ją cych
do prze strze ga nia prze pi sów bhp obo -
wią zu ją cych na te re nie RP. Fir ma hisz pań -
ska, wspie ra na przez praw ni ków, pro wa -
dzi ła ró żne dzia ła nia ma ją ce na ce lu za stra -
sze nie in spek to rów pra cy, m.in. ka ra mi
w wy so ko ści ok. 5000 eu ro za ka żdy
dzień prze sto ju oraz unie mo żli wie nie wej -
ścia pra cow ni ków hisz pań skich na te ren
bu do wy. Sta now cze dzia ła nia in spek to -
rów pra cy, po pie ra ne przez in we sto ra, do -
pro wa dzi ły do wy ko na nia wszyst kich 20 de -
cy zji na ka zo wych (w tym 11 de cy zji wstrzy -
ma nia prac i trzy de cy zje skie ro wa nia
trzech pra cow ni ków do in nych prac) oraz
re ali zo wa nia prac zgod nie z obo wią zu ją cy -

mi na te re nie RP prze pi sa mi. W re zul ta -
cie ośmiu pra cow ni ków hisz pań skich uzy -
ska ło wy ma ga ne upraw nie nia do ob słu gi
urzą dzeń pod do zo ro wych, in struk ta żo wi
sta no wi sko we mu pod da no po now nie
wszyst kich za trud nio nych i uzy ska no dla
nich za świad cze nia o zdol no ści do pra cy
na zaj mo wa nym w Pol sce sta no wi sku.
Za pew nio no po nad to do dat ko wy sta ły
nad zór pol ski, uzy ska no dla dźwi gu to wa -
ro wo -oso bo we go GE DA 1500 de cy zję
UDT do pusz cza ją cą urzą dze nie do eks plo -
ata cji na te re nie bu do wy oraz pod ję to dzia -
ła nia or ga ni za cyj ne w ce lu eli mi na cji za gro -
żeń po przez sa mo kon tro lę. 

W po stę po wa niu wy kro cze nio wym,
na oso by od po wie dzial ne za nad zór, na ło -
żo no dwa man da ty w łącz nej kwo cie 4 tys.
zło tych. W trak cie wy ko ny wa nia prac
na bu do wie, już po za koń cze niu kon tro li,
nie ujaw nio no nie pra wi dło wo ści. Na stą pi -
ła po pra wa sta nu bez pie czeń stwa na sta -
no wi skach pra cy. Hisz pań ska fir ma od kil -
ku lat pro wa dzi w Pol sce, po dob ne do tych
w Kra ko wie in we sty cje, jed nak – we dług
opi nii jej przed sta wi cie li – na żad nej bu -
do wie nie zo sta li zmu sze ni do pod ję cia ta -
kiej liczby ró żnych dzia łań w za kre sie
bhp, jak w Bo nar ka Ci ty Cen ter. Pod kre -
śli li jed nak, że wie dza, któ rą wy nie śli
z kon tro li, znaj dzie po zy tyw ne od zwier cie -
dle nie w dal szej ich dzia łal no ści na bu do -
wach w na szym kra ju. 

Dźwig na ma łym ga zie

Mi mo pro wa dzo nych na bu do wie Bo nar -
ka Ci ty Cen ter w Kra ko wie dzia łań pre wen -
cyj nych, ukie run ko wa nych na pod nie sie nie
świa do mo ści pra cow ni ków na te mat za gro -
żeń wy pad ko wych, w trak cie jed ne go z ob -

cho dów bu do wy in spek tor pra cy stwier dził,
że ope ra tor ob słu gu ją cy dźwig bu dow la ny
to wa ro wo -oso bo wy Ge da 1500, jest nie trzeź -
wy. Wstrzy ma no wy ko ny wa nie prac trans -
por to wych z uży ciem te go dźwi gu, za bez -
pie czo no plat for mę dźwi gu, odłą czo no za -
si la nie i zde mon to wa no pa nel ste ro wa nia.
Pa trol ochro ny za brał pra cow ni ka na po ste -
ru nek głów ny obiek tu, gdzie dal sze czyn no -
ści wo bec ope ra to ra pro wa dzi li we zwa ni
na bu do wę po li cjan ci. Prze ka za li ko pię
pro to ko łu uży cia urzą dze nia kon tro l no -po -
mia ro we go do ozna cze nia ilo ści al ko ho lu
w wy dy cha nym przez ope ra to ra po wie -
trzu, któ ry, bę dąc w sta nie nie trzeź wo ści,
wy ko ny wał pra ce tj. ob słu gi wał win dę to wa -
ro wo -oso bo wą na te re nie bu do wy BCC
w Kra ko wie. W pro to ko le za pi sa no wy nik
ba da nia: go dzi na 14.10 – 1,83 mg/l. 

W to ku czyn no ści kon tro l nych usta lo no,
że na bu do wie nie by ło oso by od po wie dzial -
nej za nad zór nad ope ra to ra mi ob słu gu ją -
cy mi trzy dźwi gi bu dow la ne. W trak cie kon -
tro li in spek tor pra cy wy dał sześć de cy zji
na ka zo wych, któ re zo sta ły wy ko na ne. Za -
trud nio no do ob słu gi dźwi gów bu dow la -
nych na bu do wie do dat ko wych ope ra to rów
oraz usta no wio no do dat ko wy nad zór
nad ope ra to ra mi. W po stę po wa niu wy kro -
cze nio wym na ło żo no man dat na pra co daw -
cę w kwo cie 1500 zło tych. Z pra cow ni kiem
roz wią za no umo wę o pra cę bez wy po wie -
dze nia z wi ny pra cow ni ka oraz wy da no za -
kaz wstę pu na bu do wę. Wy stą pio no
do Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go w Kra -
ko wie, któ ry wcze śniej wy dał ope ra to ro wi
upraw nie nia, o pod ję cie sto sow nych dzia -
łań zmie rza ją cych do ich cof nię cia.

Ro bert Pa si kow ski
OIP Kra ków

Na pol skim ryn ku po ja wia się co raz wię cej no wych, nie ty po wych, nie spo ty ka nych wcze śniej
ma szyn i urzą dzeń. Co raz czę ściej do cho dzi do sy tu acji, w któ rej ko niecz ne jest do ko na nie kla -
sy fi ka cji urzą dze nia, za kwa li fi ko wa nia go do wła ści wej gru py urzą dzeń oraz usta le nia wy mo -
gów zwią za nych z je go ob słu gą i eks plo ata cją. Po wo du je to ko niecz ność bar dziej in ten syw nej
współ pra cy po mię dzy Pań stwo wą In spek cją Pra cy a or ga na mi Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go,
po le ga ją cej m.in. na bie żą cej wy mia nie in for ma cji do ty czą cych urzą dzeń użyt ko wa nych w za -
kła dach pra cy i na pla cach bu do wy. 

Z inspektorskiej praktyki

Bonarka 
pod specjalnym nadzorem

Ro bert Pa si kow ski
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W po miesz cze niu spa wa nia znaj do wa -
ły się dwie sprę żar ki po wietrz ne ze zbior -
czym zbior ni kiem sprę żo ne go po wie trza.
Pra co daw ca nie po sia dał de cy zji Urzę du
Do zo ru Tech nicz ne go do pusz cza ją cej
zbior nik do eks plo ata cji.

Pra co daw ca nie okre ślił czyn ni ków
szko dli wych dla zdro wia wy stę pu ją cych
na sta no wi skach pra cy oraz nie wy ko nał
ba dań i po mia rów tych czyn ni ków, a więc
ha ła su, za py le nia, stę że nia sub stan cji
szko dli wych. 

W trak cie kon tro li w za kła dzie stwier -
dzo no licz ne za gro że nia po ra że nia prą dem.

Stwier dzo no ta kże do pusz cza nie do pra -
cy ro bot ni ków bez ba dań le kar skich po -
twier dza ją cych brak prze ciw wska zań
do wy ko ny wa nia pra cy na zaj mo wa nym sta -
no wi sku, a ta kże wła ści we go prze szko le -
nia w za kre sie bhp. 

Kon tro la wy ka za ła rów nież, że pra co -
daw ca nie od pro wa dzał skła dek na Fun dusz
Pra cy oraz obo wiąz ko we ubez pie cze nie
spo łecz ne.

Wo bec ra żą cych nie pra wi dło wo ści, któ -
re bez po śred nio za gra ża ły zdro wiu i ży ciu
pra cow ni ków, in spek to rzy pra cy skie ro wa -
li wnio sek do okrę go we go in spek to ra pra -
cy o wy da nie de cy zji na ka zu ją cej za prze -
sta nie pro wa dze nia dzia łal no ści przez
pra co daw cę. Skie ro wa no ta kże wnio sek
o uka ra nie do są du grodz kie go. In spek to -
rzy zło ży li rów nież za wia do mie nie do pro -
ku ra tu ry o po peł nie niu prze stępstw ści ga -
nych z urzę du z art. 219 art. 220 § 1
art. 271 § 3 kk. O stwier dzo nych nie pra -
wi dło wo ściach po wia do mio no Po wia to we -
go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go.

Mał go rza ta War sitz
OIP Opo le 

Po miesz cze nia za kła du nie speł nia ły
pod sta wo wych wy mo gów bhp m.in. w za -
kre sie wy ma ga nej prze pi sa mi wy so ko ści
stro pu. Ścia ny po miesz czeń oraz su fi ty by -
ły bar dzo za bru dzo ne, a po wło ki ma lar skie
za py lo ne. W po miesz cze niach pra cy, w któ -
rych wy stę pu je ha łas, za py le nie i szko dli -
we che micz ne czyn ni ki dla zdro wia, nie by -
ło wen ty la cji. Stwier dzo no brak oświe tle -
nia na tu ral ne go po miesz cze nia ma lo wa nia
kon struk cji i po miesz cze nia ma szy no we -

go. Oświe tle nie elek trycz ne by ło czę ścio -
wo nie spraw ne, gdyż wie le punk tów świetl -
nych nie dzia ła ło.

We wszyst kich lo ka lach bra ko wa ło swo -
bod nych przejść i dojść do sta no wisk pra -
cy. Szat nia pra cow ni ków wraz z ja dal nią zo -
sta ła zor ga ni zo wa na w po miesz cze niu
pro duk cyj nym w po bli żu pie ca cen tral ne -
go ogrze wa nia. 

In spek to rzy pra cy stwier dzi li sze reg nie -
pra wi dło wo ści sta nu tech nicz ne go urzą -

dzeń pra cy tj. brak osłon, nie spraw ne me -
cha ni zmy ma ją ce wpływ na bez piecz ne
użyt ko wa nie ma szyn.

Wier tar ka sto ło wa mia ła nie spraw ny me -
cha nizm sa mo pow ro tu wrze cio na do po zy -
cji gór nej, bra ko wa ło uchwy tu do mo co wa -
nia ob ra bia ne go ele men tu oraz wy łącz ni -
ka awa ryj ne go. Szli fier ka dwu tar czo wa -sto -
ło wa nie po sia da ła peł nej osło ny le wej i pra -
wej tar czy ścier nej, a ta kże wy łącz ni ka awa -
ryj ne go. Pi lar ka tar czo wa, tzw. sa mo rób -

ka, nie by ła wy po sa żo na w me cha nizm po -
wro tu ra mie nia do po zy cji gór nej, nie by -
ła za in sta lo wa na peł na osło na prze kład ni
pa so wej na pę du tar czy, bra ko wa ło wy -
łącz ni ka awa ryj ne go.

W za kła dzie ślu sar skim

Po ra ża ją co źle
Małgorzata Warsitz

Opol scy in spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li kon tro lę w jed nym
z za kła dów ślu sar skich w Opo lu, któ ry funk cjo no wał w za aran -
żo wa nym po miesz cze niu ga ra żu sa mo cho do we go z przy bu -
dów ką. Pro wa dzo no tam pra ce, przy któ rych wy stę pu je ha łas,
za py le nie, che micz ne czyn ni ki szko dli we dla zdro wia pra cow -
ni ków, ta kie jak spa wa nie, ma lo wa nie czy szli fo wa nie. By ła to
jed na z tych kon tro li, któ ra za koń czy ła się dla pra co daw cy wy -
da niem decyzji o za prze sta niu pro wa dze nia dzia łal no ści.
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Piec cen tral ne go ogrze wa nia za in sta lo wa ny w po miesz cze niu pro duk cyj nym przy szaf kach ubra nio wych
pra cow ni ków – brak ła du i po rząd ku.

Wy rwa ne gniaz do, do któ re go pod -
ła czo ne są elek tro na rzę dzia.

Gię tar ka sa mo rób ka: brak osło ny prze kład ni zę ba tej oraz wy łącz ni ka
awa ryj ne go.

Brak swo bod ne go do stę pu do roz dziel ni cy elek trycz nej przez za sta -
wie nie pi lar ką tar czo wą.

Brak za bez pie cze nia przed skut -
ka mi do ty ku bez po śred nie go i po -
śred nie go: brak po kry wy pusz ki
pod łą cze nia za si la nia sil ni ka pi -
lar ki tar czo wej.

Szli fier ka dwu tar czo wa -sto ło wa:
brak peł nej osło ny le wej tar czy
ścier nej oraz osło ny pra wej tar czy,
a ta kże wy łącz ni ka awa ryj ne go.



Ulot ka przed sta wia za sa dy uczest nic twa oraz re -
gu la mi ny pię ciu kon kur sów or ga -

n i  z o  w a  n y c h
przez Pań stwo -
wą In spek cję
Pra cy. 
Są to: Pra co daw -
ca – or ga ni za tor
pra cy bez piecz -
nej, Bez piecz na
bu do wa, Bez -
piecz na pie kar nia,
Bez piecz ne go spo -
dar stwo rol ne oraz
Naj ak tyw niej szy za -
kła do wy spo łecz ny
in spek tor pra cy. Ce -
lem kon kur sów jest
pro mo cja za kła dów
no wo cze snych, któ re
pro fe sjo nal nie trak tu ją
pro blem bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy
oraz osób naj bar dziej
za an ga żo wa nych w sta -
ra nia na rzecz po pra wy

wa run ków pra cy. Aby wziąć udział w te go rocz nych
kon kur sach jest jesz cze czas. Za chęć my więc pra -
co daw ców! 

Z ini cja ty wy śro do wi ska
pie lę gniar skie go zo sta ła
wzno wio na bro szu ra pt.
„Jak chro nić układ mię -
śnio wo -szkie le to wy pod -
czas pra cy”. Ko niecz -
ność dłu go trwa łej pra cy
w po zy cji sto ją cej, ob słu -
ga pa cjen tów przy po -
chy lo nym lub skrę co -
nym tu ło wiu, po moc
oso bom nie peł no spraw -
nym pod czas co dzien -
nych czyn no ści, pod no -
sze nie cho rych po upad -
ku, czy trans por to wa nie
cię żkie go sprzę tu me -

dycz ne go, to tyl ko nie któ re czyn no ści sprzy ja ją -
ce ura zom mię śni i prze cią że niom krę go słu pa pra -
cow ni ków słu żby zdro wia. 
W bro szu rze przed -
sta wio no bez piecz -
ne dla zdro wia spo -
so by wy ko ny wa nia
pra cy za rów no
w po zy cji sie dzą cej,
jak i sto ją cej.
Przy po mo cy zdjęć
i ry sun ków po ka za -
ne zo sta ły złe i do -
bre przy kła dy dźwi -
ga nia, pcha nia, czy
trans por to wa nia
cho re go. Sto so wa -
nie do brych prak -
tyk zmniej szy ry zy -
ko cho rób ukła du
mię śnio wo -szkie le -
to we go.

W ja ki spo sób li kwi do wać ba rie ry ar chi tek to -
nicz ne i przy sto so wy wać bu dyn ki oraz ich oto cze -
nie do po trzeb osób nie peł no spraw nych? Od po -
wiedź na to py ta nie mo żna uzy skać w bro szu rze
pt. „Nie peł no spraw ni. Wy ma ga nia tech nicz no -bu -

dow la ne”. 
Wzno wio na (po sied miu la -
tach) pu bli ka cja, oma wia kry te -
ria, ja kie po win ny speł niać: cią -
gi ko mu ni ka cyj ne pie sze, par -
kin gi, wej ścia do bu dyn ków,
po miesz cze nia hi gie nicz no -sa -
ni tar ne oraz urzą dze nia dźwi go -
we dla osób z dys funk cją słu -
chu, wzro ku i ru chu. Ka żde
za gad nie nie jest opa trzo ne bar -
dzo czy tel ny mi ry sun ka mi. Są
na nich za zna czo ne obo wią zu -
ją ce roz wią za nia tech nicz no -
-bu dow la ne (np: wy mia ry po -
de stów przy wej ściach do bu -
dyn ku czy ka bi ny dźwi go wej
słu żą cej do prze wo zu osób
nie peł no spraw nych).
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Wszyst ko za czę ło się w li sto pa -
dzie 2009 ro ku w cza sie po sie dze nia Wo -
je wódz kiej Ko mi sji ds. BHP w Rol nic twie.
Wła śnie wte dy po ru szo no, wa żną dla re -
gio nu, te ma ty kę do ty czą cą wa run ków
pra cy, a ta kże ró żnych form za trud nie nia
w go spo dar stwach rol nych. W spo tka niu
uczest ni czy li Ta de usz Jan Za jąc, głów ny
in spek tor pra cy oraz sta ro sta po wia tu bu -
skie go ja ko przed sta wi ciel Po wia to we go
Ze spo łu ds. BHP w Rol nic twie, po wo ła -
ne go z ini cja ty wy okrę go we go in spek to -
ra pra cy w Kiel cach.

Kie dy w grud niu 2009 ro ku sta ro sta bu -
ski i za stęp ca okrę go we go in spek to ra
pra cy oma wia li te ma ty współ pra cy, zro dził
się po mysł, aby pod jąć dzia ła nia in for ma -
cyj ne dla rol ni ków w za kre sie bez pie -
czeń stwa pra cy i le gal no ści za trud nie nia
pra cow ni ków z po ło że niem na ci sku na cu -
dzo ziem ców. Do współ pra cy, oprócz wy -
mie nio nych wcze śniej in sty tu cji, za pro szo -
no przed sta wi cie li Ośrod ka Do radz twa Rol -

ni cze go, pla ców ki Agen cji Re struk tu ry za -
cji i Mo der ni za cji Rol nic twa w Bu sku
Zdro ju oraz wój tów i bur mi strzów ośmiu
gmin po wia tu bu skie go. Pa tro nat nad ca -
łym przed się wzię ciem ob jął mar sza łek
wo je wódz twa świę to krzy skie go. 

300 rol ni ków

In for ma cje o spo tka niach dla rol ni ków
prze ka zy wa li do rad cy rol ni ODR pod czas
in dy wi du al nych roz mów. Za chę ca ją ce za -
wia do mie nia po ja wi ły się ta kże na stro nach
in ter ne to wych gmin, sta ro stwa, OIP, PUP.
Soł ty si do sta li do roz po wszech nia nia od -
no śne pla ka ty. W wy ni ku oso bi ste go za an -
ga żo wa nia sta ro sty bu skie go, przed sta wi -
ciel sta ro stwa czu wał nad prze pły wem in -
for ma cji wśród in sty tu cji i gmin.

Dzię ki spraw nie prze pro wa dzo nej ak cji
in for ma cyj nej w cy klu dzie się ciu spo tkań
in for ma cyj no -szko le nio wych wzię ło udział
po nad 300 rol ni ków. Wio dą cym punk tem

by ła pre zen ta cja Okrę go we go In spek to ra -
tu Pra cy do ty czą ca le gal no ści za trud nie nia
oraz bez pie czeń stwa pra cy w go spo dar -
stwach rol nych. Uczest ni ków za po zna no
z ro dza jem i ró żni ca mi pod staw na wią za -
nia sto sun ków praw nych świad czeń pra cy
za rob ko wej w for mie umów o pra cę oraz
umów wy ni ka ją cych z prze pi sów ko dek su
cy wil ne go. Dość szcze gó ło wo przy po -
mnia no o obo wiąz ku szko le nia pra cow ni -
ków se zo no wych w za kre sie bhp po dob nie
jak świad czą cych pra cę na za sa dzie in nych
umów. Wska zy wa no na po trze bę za po zna -
nia się z za gro że nia mi wy pad ko wy mi do -
mow ni ków go spo darstw rol nych. 

Uczest ni cy otrzy ma li wy daw nic twa PIP
do ty czą ce le gal no ści za trud nie nia oraz bez -
pie czeń stwa pra cy.

In ne in sty tu cje uzu peł ni ły te ma ty kę za -
trud nia nia i świad cze nia pra cy oraz opła -
ca nia skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne
rol ni ków i pra cow ni ków go spo darstw rol -
nych. Po ru sza ne by ły rów nież kwe stie
do ty czą ce mo żli wo ści or ga ni za cji sta ży
w go spo dar stwach rol nych re fun do wa -
nych przez po wia to we urzę dy pra cy a tak -
że obo wiąz ków wy ni ka ją cych z po wie rze -
nia pra cy cu dzo ziem com. Przed sta wi cie -
le ODR oraz pla ców ki Agen cji Re struk tu -
ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa, po in for -
mo wa li o za sa dach wza jem nej zgod no ści,
któ re do ty czą ta kże bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy a bę dą w ca ło ści obo wią zy wać
rol ni ków od stycz nia 2013 ro ku, w po wią -
za niu z płat no ścia mi bez po śred ni mi w go -
spo dar stwach rol nych.

Pod su mo wa nie 

Spo tka nia cie szy ły się rze czy wi stym za -
in te re so wa niem rol ni ków, zwłasz cza w gmi -
nach, gdzie wy stę pu je du że za po trze bo wa -
nie na pra cow ni ków se zo no wych, w tym ob -
co kra jow ców. Za an ga żo wa nie sta ro sty
oraz tak wie lu in sty tu cji po zwo li ło na kom -
plek so we prze ka za nie in for ma cji. W ten
spo sób ca łe przed się wzię cie sta ło się do -
brym przy kła dem współ pra cy part ner -
skiej in sty tu cji dzia ła ją cych na rzecz rol -
nic twa in dy wi du al ne go. Ze bra ne wy po wie -
dzi rol ni ków, do ty czą ce form za trud nie nia
przy pra cach se zo no wych w in dy wi du al -
nych go spo dar stwach rol nych oraz in for -
ma cje na te mat prze bie gu spo tkań, sta ro -
sta bu ski prze ka zał do wo je wo dy i mar szał -
ka wo je wódz twa świę to krzy skie go ja ko ma -
te riał do dys ku sji spo łecz nej. 

Sta ni sław Gol men to
OIP Kiel ce

Le gal ność za trud nie nia i bez pie czeń stwo pra cy 

Rol ni ku, 
przyj mij cu dzo ziem ca
Z no wa tor skim pro jek tem wy stą pił do rol ni ków po wia tu bu -
skie go w wo je wódz twie świę to krzy skim Okrę go wy In spek tor
Pra cy w Kiel cach. W po ro zu mie niu z lo kal nym sta ro stą, Za kła -
dem Ubez pie czeń Spo łecz nych, Po wia to wym Urzę dem Pra cy
oraz Ka są Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go za pro po -
no wał cykl szko leń na te mat sze ro ko po ję te go za trud nie nia.
Po wiat bu ski bo wiem do mi nu je w se zo no wym za trud nia niu
ob co kra jow ców ze wscho du przy pra cach se zo no wych w go -
spo dar stwach rol nych.

Nowości wydawnicze ● Nowości wydawnicze
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

00.00.00 Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 16 mar -
ca 2010 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te go
tek stu usta wy – Ko deks wy kro czeń // Dzien -
nik Ustaw. – 2010, nr 46, poz. 275.

00.00.02 Ob wiesz cze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 16 mar ca 2010
r. w spra wie wskaź ni ka wa lo ry za cji skła dek
na ubez pie cze nie eme ry tal ne za IV kwar -
tał 2009 r. // Mo ni tor Pol ski. – 2010, nr 15,
poz. 159.

00.00.02 Ob wiesz cze nie Pre ze sa Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych z dnia 15 mar -
ca 2010 r. w spra wie wskaź ni ka wa lo ry za cji
pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo we go
przy ję tej do ob li cze nia świad cze nia re ha bi -
li ta cyj ne go w II kwar ta le 2010 r. // Mo ni tor
Pol ski. – 2010, nr 15, poz. 161.

00.00.02 Oświad cze nie rzą do we z dnia 18
stycz nia 2010 r. w spra wie mo cy obo wią zu -
ją cej Umo wy o za bez pie cze niu spo łecz nym
mię dzy Rze czą po spo li tą Pol ską a Re pu bli ką
Ko rei, pod pi sa nej w War sza wie dnia 25 lu -
te go 2009 r. // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 35,
poz. 193.

22.01.12 Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra -
struk tu ry z dnia 1 kwiet nia 2010 r. w spra -
wie szko le nia kie row ców wy ko nu ją cych prze -
wóz dro go wy // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 53, poz. 314.

00.00.02 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 26 mar ca 2010 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie ró żni -
co wa nia sto py pro cen to wej skład ki na ubez pie -
cze nie spo łecz ne z ty tu łu wy pad ków przy pra -
cy i cho rób za wo do wych w za le żno ści od za -
gro żeń za wo do wych i ich skut ków // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 50, poz. 304.

00.00.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra -
wie dli wo ści z dnia 23 mar ca 2010 r. zmie nia -
ją ce roz po rzą dze nie w spra wie utwo rze nia
są dów pra cy i są dów ubez pie czeń spo łecz -

nych // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 49,
poz. 294.

00.00.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra -
wie dli wo ści z dnia 30 mar ca 2010 r. w spra -
wie sta no wisk i szcze gó ło wych za sad wy na -
gra dza nia urzęd ni ków i in nych pra cow ni ków
są dów i pro ku ra tu ry oraz od by wa nia sta żu
urzęd ni cze go // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 49, poz. 299.

26.00.00 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro -
wia z dnia 22 mar ca 2010 r. w spra wie wy -
ka zu sta cji sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych
wy ko nu ją cych ba da nia la bo ra to ryj ne i po mia -
ry ze wska za niem ob sza ru // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 55, poz. 336.

00.00.02 Umo wa o za bez pie cze niu spo -
łecz nym mię dzy Rze czą po spo li tą Pol ską
a Re pu bli ką Ko rei, pod pi sa na w War sza wie
dnia 25 lu te go 2009 r. // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 35, poz. 192.

00.00.00 Usta wa z dnia 8 stycz nia 2010
r. o zmia nie usta wy o re ha bi li ta cji za wo do -
wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób
nie peł no spraw nych // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 40, poz. 223.

22.01.00 Usta wa z dnia 12 lu te go 2010 r.
o zmia nie usta wy o trans por cie dro go wym
oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 43, poz. 246.

26.01.00 Usta wa z dnia 19 lu te go 2010 r.
o zmia nie usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro -
wej // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 57,
poz. 353.

WY DAW NIC TWA

00.00.00 Orzecz nic two Są du Naj wy ższe -
go do ty czą ce pra wa pra cy: wy bór. – T. 1.
– War sza wa: Wy daw. „Bibl. Prac.”, 2010.
– 158 s. (Bi blio tecz ka Pra cow ni cza: Po rad -
nik; 227).

W pierw szym to mie opra co wa nia za war -
to wy ro ki Są du Naj wy ższe go do ty czą ce pra -
wa pra cy (przy wró ce nia do pra cy, usta le nia
ist nie nia sto sun ku pra cy, świa dec twa pra cy
oraz po wódz twa praw ne go) za rok 2007.

22.01.00 Usta wa o trans por cie dro go wym:
ko men tarz / Re na ta Stra chow ska. – War sza -
wa: ABC, 210. – 434 s.

Pu bli ka cja za wie ra omó wie nie po szcze gól -
nych ar ty ku łów usta wy o trans por cie dro go -
wym wraz z ob ja śnie niem prze pi sów ak tów
wy ko naw czych, prze pi sów pra wa wspól no to -
we go w po wią za niu z orzecz nic twem są dów. 

00.00.00 Zwol nie nia gru po we / Fran ci szek
Ma łysz. – War sza wa: Wy daw. „Bibl.
Prac.”, 2010. – 143 s. (Bi blio tecz ka Pra cow -
ni cza: Po rad nik; 225).

Treść: Za gad nie nia ogól ne. – Kon sul ta cje
ze związ ka mi za wo do wy mi i za war cie po ro -
zu mie nia. – Zwol nie nia w try bie in dy wi du al -
nym. – Do ko ny wa nie wy po wie dzeń umów
o pra cę. – Roz wią za nie sto sun ku pra cy
na mo cy po ro zu mie nia stron. – Zmia na wa -
run ków pra cy i pła cy. – Roz wią zy wa nie sto -
sun ków pra cy z pra cow ni ka mi w ra zie ogło -
sze nia upa dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy.
– Od pra wa pie nię żna. – Po now ne za trud nie -
nie u do tych cza so we go pra co daw cy.

NOR MY

23.01.00 22.01.00 PN -EN 1501-3: 2009 Po -
jaz dy do usu wa nia od pa dów z po jem ni ków
i zwią za ne z ni mi me cha ni zmy za ła dow cze.
Wy ma ga nia ogól ne i wy ma ga nia do ty czą ce
bez pie czeń stwa. Część 3: Po jaz dy do usu wa -
nia od pa dów z po jem ni ków, ła do wa ne z przo -
du. – Za stę pu je PN -EN 1501-3: 2008; [za -
twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 27 li sto -
pa da 2008 r.].

Opi sa no sy tu acje i przy pad ki, w któ rych
mo gą wy stą pić istot ne za gro że nia po wsta łe
pod czas uży cia (zgod ne go z prze zna cze -
niem) po jaz dów do usu wa nia od pa dów z po -
jem ni ków, ła do wa nych z przo du oraz okre ślo -
no wy ma ga nia tech nicz ne ko niecz ne do zmi -
ni ma li zo wa nia tych za gro żeń.

23.01.00 22.01.00 PN -EN 1501-4: 2009 Po -
jaz dy do usu wa nia od pa dów z po jem ni ków
i zwią za ne z ni mi me cha ni zmy za ła dow cze.
Wy ma ga nia ogól ne i wy ma ga nia do ty czą ce
bez pie czeń stwa. Część 4: Pro ce du ra po -
mia ru ha ła su dla po jaz dów do usu wa nia od -
pa dów z po jem ni ków. Za stę pu je PN -EN 1501-
4: 2007; [za twier dzo na przez Pre ze sa PKN
dnia 27 li sto pa da 2008 r.].

Opra co wa ła: Da nu ta Szot
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● stre fa nie bez piecz na przy rusz to -
wa niu nie zo sta ła wy gro dzo na ba lu stra da -
mi w spo sób unie mo żli wia ją cy do stęp
oso bom po stron nym i od po wied nio ozna -
ko wa na,

● na rusz to wa niu nie zo sta ła wy wie -
szo na ta bli ca okre śla ją ca do pusz czal ne ob -
cią że nia po mo stów i kon struk cji rusz to -
wa nia oraz wy ko naw cę mon ta żu rusz to -
wa nia,

● zblo cze li no we, wy ko rzy sty wa ne
przy trans por cie pa kie tów sty ro pia nu
na wy ższe po zio my po mo stów ro bo czych
rusz to wa nia, zo sta ło za mo co wa ne do wy -
się gni ka za po mo cą dru tu gład kie go o śred -
ni cy 6 mm (skrę co ne go na „wę zeł”),

● rusz to wa nie sto ja ko we (sys te mo we)
zo sta ło usta wio ne w od le gło ści oko ło 0,4 m
od ścia ny ze wnętrz nej bu dyn ku wie lo ro -
dzin ne go,

● w za kła dzie nie opra co wa no wy ka zu
prac szcze gól nie nie bez piecz nych, jak rów -
nież nie okre ślo no pod sta wo wych wy ma gań
bhp przy wy ko ny wa niu ta kich prac.

In spek tor pra cy w wy ni ku kon tro li (li -
sto pad 2009 – lu ty 2010r.) wy dał:

● 13 pi sem nych za rzą dzeń na ka zo -
wych i 2 de cy zje ust ne (w tym bez zwłocz -
ne wstrzy ma nie prac ter mo izo la cyj nych
z uwa gi na wy stę pu ją ce za gro że nia i nie -
pra wi dło wo ści),

● 6 wnio sków w wy stą pie niu, w tym do -
ty czą ce we ry fi ka cji oce ny ry zy ka za wo do -
we go na sta no wi skach pra cow ni ka bu dow -
la ne go,

– po za koń cze niu czyn no ści kon tro l nych
(w tym po prze słu cha niu świad ków i ana -
li zie do dat ko wych do ku men tów pra co -
daw cy) spo rzą dzo ny zo stał wnio sek do Pro -
ku ra tu ry Re jo no wej w Ję drze jo wie o wsz -

czę cie dzia łań w związ ku z po peł nie niem
prze stęp stwa przez wła ści cie la fir my Z.

Re ali za cja środ ków praw nych wy da -
nych przez in spek to ra pra cy:

– wy ko na ne zo sta ły wszyst kie za rzą dze -
nia na ka zo we (z pi sem nym po twier dze -
niem pra co daw cy),

– wdro żo ne zo sta ły wnio ski z wy stą pie -
nia,

– pro ku ra tu ra w Ję drze jo wie umo rzy ła
po stę po wa nie w sto sun ku do wła ści cie la
fir my Z. z uwa gi na brak do pa trze nia się
zna mion czy nu za bro nio ne go i przy czy nie -
nie się do wy pad ku sa me go po szko do wa -
ne go, któ ry w chwi li za ist nie nia zda rze nia
był w sta nie nie trzeź wo ści. Okrę go wy In -
spek to rat Pra cy w Kiel cach zło żył za ża le -
nie na umo rze nie, a pro ku ra tu ra od mó wi -
ła je go przy ję cia. 19 kwietnia br. wnie sio -
no w związ ku z tym za ża le nie na od mo wę
przy ję cia za ża le nia do Wy dzia łu Kar ne go
Są du Re jo no we go w Ję drze jo wie. Spra wa
jest w to ku roz pa try wa nia.
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Zda niem psy cho lo ga

Nie wa żne ja ki –
wa żne jak się wy ko nu je swój za wód

Za wód in spek to ra pra cy nie wąt pli wie za li cza ny jest do gru py
za wo dów o pod wy ższo nym po zio mie ry zy ka, skła da ją cym się z wie -
lu sy tu acji stre so wych. Jed ną z nich jest kon takt z ró żny mi ludź -
mi. Spe cy fi ka re la cji, ja ka two rzy się w trak cie kon tro li po mię -
dzy kon tro lu ją cym, a kon tro lo wa nym by wa bar dzo zło żo na za rów -
no pod wzglę dem in te lek tu al nym jak i emo cjo nal nym.

Uda jąc się na kon tro lę, in spek tor ni gdy nie wie, ko go spo tka.
Czy bę dzie to part ner do roz mo wy, czy mo że oso ba gra ją ca na emo -
cjach lub ma ni pu lant pró bu ją cy wy ko rzy stać wszel kie sztucz ki
do obro ny wła snych in te re sów, tak jak to spo tka ło au to ra ar ty -
ku łu Mści wość czy kon se kwen cja? („In spek tor Pra cy” nr 3 z 2010
r.). Eu ge niusz Dą brow ski, in spek tor pra cy OIP w Olsz ty nie, Od -
dzia łu w El blą gu mu siał zmie rzyć się z pra co daw cą pró bu ją cym
za po mo cą si ły, prze kła mań i gróźb za stra szyć urzęd ni ka i na kło -
nić go do za prze sta nia wy ko ny wa nia czyn no ści kon tro l nych. Pra -
co daw ca oraz je go współ pra cow nik po słu ży li się sze ro ką ga mą
tech nik agre syw no -ma ni pu la cyj nych. Po cząw szy od po mó wień,
po przez ró żne go ro dza ju groź by, oszczer stwa, znie wa że nia,
a skoń czyw szy na pro wo ka cji. Kon se kwent nie ude rza li w jed ną
z pod sta wo wych po trzeb ka żde go czło wie ka – po trze bę bez pie -
czeń stwa, jak rów nież po trze bę sza cun ku i uzna nia.

Jest to sy tu acja, o któ rej z pew no ścią mo żna w aspek cie psy cho -
lo gicz nym po wie dzieć – sy tu acja trud na, o cha rak te rze za gro że nia. 

Sy tu acja trud na – to ta ki ro dzaj sy tu acji, w któ rej do cho dzi do bra -
ku rów no wa gi po mię dzy po trze ba mi i za da nia mi, a spo so ba mi i wa -
run ka mi ich re ali za cji. Nie rów no wa ga ta po wo du je, że za kłó co ny
zo sta je nor mal ny prze bieg ak tyw no ści i zmniej sza się praw do po -

do bień stwo re ali za cji za da nia na po zio mie nor mal nym. Sy tu acja
ta ka wy wo łu je stan na pię cia ner wo we go, uto żsa mia się ją ze sta -
nem stre su psy chicz ne go. Do te go do cho dzą za bu rze nia prze wi -
dy wal no ści re aliów zwięk sza ją ce praw do po do bień stwo nie po wo -
dze nia. Sy tu acja za gro że nia po ja wia się na to miast w mo men cie ry -
zy ka utra ty ce nio nych war to ści – w tym wy pad ku po czu cia bez pie -
czeń stwa oraz utrzy ma nia do brej opi nii i po zy cji spo łecz nej.

Sy tu acja trud na zmu sza do od po wie dzi na py ta nie: czy zmo -
bi li zo wać si ły na prze zwy cię że nie trud no ści, czy też wy co fać się,
chro niąc się przed ewen tu al ny mi kon se kwen cja mi? Od po wiedź
na to py ta nie uza le żnio na jest od ro dza ju sy tu acji trud nej, ale
przede wszyst kim od in dy wi du al nych pre dys po zy cji oso by, któ -
ra się w tej sy tu acji zna la zła, wy ni ka ją cych z jej cech tem pe ra -
men tal nych, oso bo wo ścio wych oraz za so bów oso bi stych.

Jed na oso ba, wy co fa się i nie po nie sie z te go ty tu łu żad nych
oso bi stych kon se kwen cji. Dru ga, przy pła ci to sze ro ko ro zu mia -
nym dys kom for tem psy chicz nym, a jesz cze in na, po dej mie wal -
kę w obro nie wła snej god no ści, jak i re pu ta cji urzę du, któ ry re -
pre zen tu je – tak jak au tor wspo mnia ne go tek stu.

W tym przy pad ku upór, kon se kwen cja i de ter mi na cja w re ali -
zo wa niu obo wiąz ków wy ni ka ją cych z peł nio nej funk cji do pro wa -
dzi ły do po zy tyw ne go roz strzy gnię cia spra wy. Oczy wi ście trze -
ba wziąć pod uwa gę kosz ty psy cho lo gicz ne, ja kie mo gły zo stać
po nie sio ne w tym pro ce sie. Czy jed nak nie by ły by one więk sze
w przy pad ku wy co fa nia się? Na to py ta nie ka żdy mo że od po wie -
dzieć so bie in dy wi du al nie, tak sa mo jak na py ta nie o to, ja ki mi
ce cha mi po wi nien cha rak te ry zo wać się ide al ny in spek tor pra cy.

Ka mi la Paw łow ska
psy cho log, GIP

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



W dniu wy pad ku, po roz po czę ciu zmia ny ro bo czej ok.
godz. 8, wśród pię ciu pra cow ni ków bry ga dy zo stał do ko na ny po -
dział prac przez oso bę nie umo co wa ną praw nie przez pra co daw -
cę do nad zo ro wa nia za trud nio nych w za kła dzie, czy do dzia ła -
nia w je go imie niu. Je den z pra cow ni ków otrzy mał za da nie wbi -
ja nia, we wcze śniej wy wier co ne otwo ry, koł ków mo cu ją cych sty -
ro pian do ścia ny po łu dnio wej bu dyn ku, a na stęp nie wy kle je nia
szpa let okien nych pły ta mi sty ro pia nu o gru bo ści 20 mm. Pra -
ce te wy ko ny wał suk ce syw nie, na co raz wy ższych po mo stach ro -
bo czych rusz to wa nia sto ja ko we go (sys te mo we go) z rur sta lo wych,
ty pu Plet tac Kom bi 70/100. Po po nad sze ściu go dzi nach pra -
cy ro bot nik zna lazł się na naj -
wy ższym po mo ście rusz to -
wa nia, na wy so ko ści około
10 m li cząc od po zio mu
przy le głe go grun tu. W cza sie
pra cy stra cił rów no wa gę
i spadł na zie mię. We zwa ny
le karz po go to wia ra tun ko we -
go, po pró bie re ani ma cji po -
szko do wa ne go, stwier dził
je go zgon w wy ni ku od nie -
sio nych ob ra żeń cia ła.

Przy czy ny wy pad ku usta -
lo ne przez in spek to ra pra cy:

� brak kom plet nych środ -
ków ochro ny zbio ro wej za bez -
pie cza ją cych przed upad -
kiem z wy so ko ści, tj. za mo -
co wa nej po rę czy ochron nej
(na wy so ko ści 1.1m) przy po -
mo ście ro bo czym, na któ -
rym po szko do wa ny świad czył pra cę w chwi li wy pad ku. Bez po -
śred nio po wy pad ku po ręcz ta by ła z jed nej stro ny od pię ta i zwi -
sa ła pio no wo. Ucho tej po rę czy oraz uchwyt ją mo cu ją cy nie po -
sia da ły uszko dzeń me cha nicz nych. Mo że to świad czyć, że po -
ręcz zo sta ła od pię ta w dniu wy pad ku lub wcze śniej. Wy mia ry
ze wnętrz ne pa kie tów sty ro pia nu unie mo żli wia ły ich prze ło że -
nie przez otwo ry w po mo stach ro bo czych pod czas trans por tu
na rusz to wa nie przy uży ciu li no cią gu ręcz ne go, a co za tym idzie,
mu sia ły być po da wa ne od stro ny ze wnętrz nej rusz to wa nia. To
zaś po wo do wa ło ko niecz ność wy chy la nia się po szko do wa ne go
po za ba lu stra dę ochron ną. Blok li no cią gu za mon to wa no w po -
ło wie wy so ko ści przed ostat nie go po mo stu ro bo cze go rusz to wa -
nia, a to ozna cza ło, że pacz ka sty ro pia nu mu sia ła być po da wa -
na na naj wy ższy po most ro bo czy ręcz nie (po stro nie ze wnętrz -
nej rusz to wa nia). Przyj mu jąc, że oso ba znaj du ją ca się na naj wy -
ższym po mo ście, chcia ła ode brać pacz kę sty ro pia nu z li no cią -
gu, mo gła wów czas od piąć po ręcz ochron ną w ce lu uła twie nia
so bie pra cy. Roz wa ża nia te mo gą wska zy wać rów nież na nie pra -
wi dło wą or ga ni za cję prac trans por tu pa kie tów sty ro pia nu
i na nie po praw ne zor ga ni zo wa nie sta no wi ska od bio ru tych pa -

czek na po szcze gól nych po zio mach po mo stów ro bo czych rusz -
to wa nia,

� mon taż rusz to wa nia sto ja ko we go (sys te mo we go) z rur sta -
lo wych zo stał prze pro wa dzo ny przez oso by nie po sia da ją ce wy -
ma ga nych upraw nień kwa li fi ka cyj nych,

� brak od bio ru tech nicz ne go rusz to wa nia przed przy stą pie -
niem do je go użyt ko wa nia,

� brak bez po śred nie go nad zo ru nad pra ca mi szcze gól nie nie -
bez piecz ny mi, wy ko ny wa ny mi na wy so ko ści,

� brak udo ku men to wa nej oce ny ry zy ka za wo do we go na sta -
no wi sku mu ra rza, wy ko nu ją ce go pra ce ter mo izo la cyj ne przy ścia -

nach ze wnętrz nych bu dyn ku
wie lo ro dzin ne go:

Pra co daw ca do ko nał oce -
ny ry zy ka za wo do we go wy -
stę pu ją ce go przy wy ko ny -
wa niu okre ślo nych prac
na sta no wi sku – „pra cow nik
bu dow la ny wy ko nu ją cy do -
cie ple nia w Sę dzi szo wie”.
Ana li za kar ty tej oce ny ry zy -
ka wy ka za ła, że:

� nie okre ślo no me to dy
sza co wa nia po zio mu ry zy ka
za wo do we go,

� nie przy ję to żad nych
kry te riów oce ny ry zy ka,

� brak w kar cie oce ny ry -
zy ka za wo do we go do kład -
ne go opi su oce nia ne go sta -
no wi ska pra cy (nie zo sta ły
wy szcze gól nio ne: sto so wa ne

ma szy ny i na rzę dzia, wy stę pu ją ce na sta no wi sku; nie bez piecz -
ne, szko dli we i ucią żli we czyn ni ki śro do wi ska pra cy oraz sto so -
wa ne środ ki ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej),

� zo sta ły zi den ty fi ko wa ne tyl ko głów ne za gro że nia wy stę pu -
ją ce na tym sta no wi sku pra cy.

Mi mo że za gro że nie zwią za ne z po ło że niem sta no wi ska pra cy
osza co wa ne zo sta ło przez pra co daw cę ja ko du że i nie do pusz czal -
ne, to pra ca zo sta ła pod ję ta. Kon tro la po wy pad ko wa do dat ko wo
wy ka za ła w miej scu wy pad ku na stę pu ją ce nie pra wi dło wo ści:

� rusz to wa nie sto ja ko we (sys te mo we) z rur sta lo wych, wy -
ko rzy sty wa ne przy wy ko ny wa niu prac ter mo izo la cyj nych ścian
ze wnętrz nych bu dyn ku wie lo ro dzin ne go, nie zo sta ło wy po sa żo -
ne w de ski kra wę żni ko we i siat ki ochron ne, a po nad to:

� nie po sia da ło czę ści pio nów ko mu ni ka cyj nych oraz po rę -
czy ochron nych i ba rier po śred nich,

� nie zo sta ło po sa do wio ne na grun cie zgod nie z DTR,
rów nież:
� nie zo stał wy ko na ny da szek ochron ny nad wej ściem

do bu dyn ku wie lo ro dzin ne go,
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Śmier tel ny upa dek z rusz to wa nia
Kon tro lę za kła du usłu go wo -han dlo we go w R. in spek tor pra cy OIP Kiel ce prze pro wa dził
w związ ku ze śmier tel nym wy pad kiem przy pra cy, do ja kie go do szło w cza sie ro bót ter mo -
izo la cyj nych ścian ze wnętrz nych bu dyn ku wie lo ro dzin ne go w S.


