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Na pod sta wie do tych cza so wych
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pra wy bez pie czeń stwa pra cy
w ska li ca łe go sek to ra wy twa rza -
nia ener gii elek trycz nej i ciepl nej
na le ży zwe ry fi ko wać ist nie ją ce in -
struk cje eks plo ata cji dla wszyst -
kich ro dza jów bio mas
wpro wa dza nych do stru mie nia
pa li wa.
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Gdy pra cow nik zo sta je ta tą

Do tknię ci kry zy sem

W mediach

Nie daj się na bić w bu tlę!
Ogól no pol ska kam pa nia ma cha rak -
ter edu ka cyj no -in for ma cyj ny. POGP
chce przede wszyst kim in for mo wać
użyt kow ni ków bu tli o za sa dach
dzia ła nia ryn ku ga zu w bu tlach
i ostrze gać przed skut ka mi oraz
kon se kwen cja mi ko rzy sta nia z bu tli
na peł nio nych przez nie upraw nio ne
pod mio ty.

Nowości wydawnicze PIP

EU RO NEW SY

Wspo mnie nie o Mi cha li nie Ol czak

Nagrodzeni autorzy

For my ma ni pu la cji

Uto pił się w zbo żu

6 Bu do wa nie mo że być bez piecz ne
Obec nie na ryn ku bu dow la nym w Wiel kiej Bry ta nii od -
no to wu je się hi sto rycz nie ni ską licz bę wy pad ków i hi -
sto rycz nie ni ski wskaź nik wy pad ko wo ści.
Na bu do wach firm zrze szo nych w MCG od no to wa no
dwa lub mniej wy pad ków śmier tel nych. W Wiel kiej
Bry ta nii wskaź nik wy pad ko wo ści jest na po zio mie
ok. 2,4, dla po rów na nia w Sta nach Zjed no czo nych
– ok. 10, a śred nia w Unii Eu ro pej skiej – ok. 9. 

Okładka:
fot. W. Spólnicki

Jed no myśl ną ak cep ta cją pro po zy cji do -
brych prak tyk wo bec pod wy ko naw ców
na bu do wach za koń czy ło się 28 lip ca br. ko -
lej ne po sie dze nie Ra dy ds. Bez pie czeń stwa
Pra cy w Bu dow nic twie przy Głów nym In -
spek to rze Pra cy. Naj wa żniej szym punk tem
ob rad by ło za po zna nie człon ków Ra dy
i za pro szo nych go ści z wy ni ka mi prac ze -
spo łu re pre zen tu ją ce go du że przed się bior -
stwa bu dow la ne i Pań stwo wą In spek cję
Pra cy w za kre sie stra te gicz nych kie run ków
dzia łań na rzecz po pra wy bez pie czeń -
stwa pra cy na pol skich bu do wach.

W spo tka niu, któ re go go spo da rzem
był głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan
Za jąc, obok sta łych człon ków Ra dy oraz
za pro szo nych part ne rów spo łecz nych,
udział wzię li: Krzysz tof An dru le wicz pre -
zes fir my Skan ska, Da riusz Blo cher
pre zes Bu di me xu, Ur szu la Gaw ry siak
kie row nik dzia łu bhp War bud S.A., Woj -
ciech Łu ka szek wi ce pre zes za rzą du fir -
my Hoch tief Pol ska, Agniesz ka Stań czyk
dy rek tor biu ra spraw oso bo wych Po li -
mex Mo sto stal, Kon stan ty Bniń ski re -
pre zen tu ją cy Bil fin ger Ber ger Bu dow nic -
two S.A. Wśród za pro szo nych go ści był Ne -
il Mo ore me ne dżer ds. bhp fir my Skan -
ska na Eu ro pę, któ ry po dzie lił się z ze bra -
ny mi swo imi do świad cze nia mi w za kre sie
dzia łań na rzecz bez pie czeń stwa pra cy
na bu do wach w Wiel kiej Bry ta nii. 

Na wstę pie ob rad, na wią zu jąc do te ma -
tu spo tka nia po pra wy bez pie czeń stwa
pra cy na pol skich bu do wach, głów ny in -
spek tor pra cy Ta de usz J. Za jąc przy wo łał
dwa tra gicz ne wy pad ki, któ re mia ły miej -
sce w ostat nim cza sie w Za ko pa nem,
gdzie w cza sie roz biór ki ha li zgi nę ło
trzech ro bot ni ków i w Cho rzo wie gdzie
pod czas wy bu rza nia ko mi na śmierć po nio -
sło czte rech pra cow ni ków. – Dla te go chcę
bar dzo ser decz nie po dzię ko wać pa nom
pre ze som firm bu dow la nych za to, że ze -
chcie li nie zwy kle po wa żnie po dejść
do współ pra cy z na szym urzę dem wy ka zu -
jąc da le ko idą cą ini cja ty wę zmie rze nia się
z pro ble mem nad mier nej licz by zda rzeń
wy pad ko wych na pla cach bu dów – mó wił
szef in spek cji pra cy.

Pro po zy cje do brych prak tyk wo bec
pod wy ko naw ców na bu do wach opra co -
wa ne przez ze spół ro bo czy, w któ re go

skład we szli eks per ci z naj więk szych firm
bu dow la nych oraz spe cja li ści PIP, z ra mie -
nia Głów ne go In spek to ra tu Pra cy przed -
sta wił ze bra nym Wie sław Ba ka larz.
Stra te gicz ne kie run ki dzia łań na rzecz po -
pra wy bez pie czeń stwa pra cy na pol skich
bu do wach po dzie lo no na sześć ob sza rów.
Pierw szy obej mu je okre śle nie mi ni mal -
nych wy ma gań bhp wo bec pod wy ko naw cy
a wśród nich obo wią zek skła da nia do ku -
men tów po twier dza ją cych wa żność szko -
leń bhp, prze pro wa dze nie pro ce su oce ny
ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z za kre -
sem przy pi sa nym pod wy ko naw cy, za pew -
nie nie bez po śred nie go nad zo ru nad swo -

imi pra cow ni ka mi, wy zna cze nie oso by
do kon tak tów w spra wach bhp, udział
w mo ni to ro wa niu sta nu bhp na sta no wi -
skach pra cy, obo wią zek zgła sza nia wszel -
kich zda rzeń wy pad ko wych, zgo da
na udział przed sta wi cie la ge ne ral ne go
wy ko naw cy w po stę po wa niach zwią za -
nych z wy pad ka mi i awa ria mi a ta kże pro -
po zy cje kar fi nan so wych. Pro po zy cje do -
brych prak tyk mia ły by sta no wić za łącz nik
do umo wy z pod wy ko naw cą.

Dru gi ob szar okre śla wy mo gi wo bec pod -
wy ko naw ców wa run ku ją ce wej ście fir my
na bu do wę. Wśród nich zna la zły się m. in.:
obo wią zek szko le nia in for ma cyj ne go, opra -
co wa nie in struk cji bez piecz ne go wy ko ny wa -
nia ro bót, ak tu al na do ku men ta cja UDT czy
imien ny, ak tu ali zo wa ny na bie żą co, wy kaz
pra cow ni ków pod wy ko naw cy.

Trze ci ob szar to usta le nie jed no li te go
spo so bu iden ty fi ka cji pra cow ni ków po -
szcze gól nych firm pod wy ko naw czych
na bu do wie. Nie speł nie nie te go wy mo gu
skut ko wał by nie wpusz cze niem ro bot ni -
ków na plac bu do wy. Czwar ty ob szar ści -
śle wią że się z po przed nim a do ty czy wy -
po sa że nia pra cow ni ka wa run ku ją ce go do -
pusz cze nie go do pra cy. 

Ko lej ny ob szar to wska za nia do opra co -
wa nia in struk cji bez piecz ne go wy ko ny wa -
nia ro bót zaś ostat ni, szó sty, szcze gó ło wo
okre śla ro lę słu żb i ko or dy na to rów bhp
na bu do wach. Jak za pi sa no w do ku men cie:
„Sys te ma tycz na kon tro la i oce na po sta no -

wień okre ślo nych w ob sza rach 2, 3, 4, 5
po win na słu żyć po dej mo wa niu de cy zji
przez kie row nic two bu do wy i ge ne ral ne -
go wy ko naw cę zmie rza ją cej do kon se -
kwent ne go eg ze kwo wa nia za sa dy „Ze ro To -
le ran cji”.

Obec ni na spo tka niu przed sta wi cie le
naj więk szych firm bu dow la nych zo bo wią -
za li się wstęp nie do wpro wa dza nia w ży cie
tych pro po zy cji od 1 wrze śnia br. – Do te -
go cza su – mó wił na za koń cze nie ob rad
głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc
– do pra cu je my szcze gó ły tak, aby śmy
mo gli jak naj szyb ciej nasz wspól ny pro jekt
przed sta wić sej mo wej Ra dzie Ochro ny
Pra cy. Rów no cze śnie prze ka że my go Ol -
gier do wi Dzie koń skie mu pod se kre ta rzo -
wi sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry. 
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Do bre prak ty ki 
dla pod wy ko naw ców na bu do wach



Łódź Pod su mo wa niu eta pu wo je wódz kie go ogól no kra jo we go kon -
kur su „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne” po świę co na by ła kon fe ren -
cja w Do biesz ko wie ko ło Ło dzi. Zor ga ni zo wa ła ją na pół met ku wa ka -
cji Wo je wódz ka Ko mi sja ds. Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy w Rol nic -
twie przy Okrę go wym In spek to rze Pra cy przy współ pra cy przed sta -
wi cie li władz wo je wódz kich i sa mo rzą do wych oraz in sty tu cji pra cu ją -
cych na rzecz rol nic twa. Re fe rat po świę co ny teo re tycz nym i prak tycz -
nym za gad nie niom bez pie czeń stwa pra cy w go spo dar stwie rol nym wy -
gło sił Ja kub Choj nic ki z De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji Głów -
ne go In spek to ra tu Pra cy. Pro ble ma ty kę cho rób za wo do wych rol ni ków
i zdro wot nych skut ków wy pad ków przy pra cy omó wił Krzysz tof Bie -
lec ki z cen tra li Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go w War -

sza wie. Prze wod ni czą cy Wo je wódz kiej Ko mi sji ds. Bez pie czeń stwa i Hi -
gie ny Pra cy w Rol nic twie Sta ni sław Za wil ski przed sta wił wy ni ki i lau -
re atów eta pu wo je wódz kie go kon kur su „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol -
ne”. Na pierw szym miej scu zna leź li się Wio let ta i Pa weł Brzo zow -
scy ze wsi Chru ście le, gmi na Kier no zia, po wiat Ło wic ki. Wszy  scy
lau re aci otrzy ma li na gro dy rze czo we, pu cha ry i dy plo my oraz pa miąt -
ko we ry ci ny.

Po znań Prze pro wa dzo na 3 i 4 sierp nia kon tro la przez in spek cyj -
nych ko or dy na to rów ds. in we sty cji EU RO 2012 w PIP: Wal de ma ra
Spól nic kie go z OIP War sza wa, Krzysz to fa Du dy z OIP Po znań, Ja -
ro sła wa Gło wac kie go z OIP Wro cław, To ma sza Gol ca z OIP Gdańsk
i Sta ni sła wa Ma li now skie go z OIP Ka to wi ce na bu do wie Sta dio nu
Miej skie go w związ ku z przej mo wa niem go do użyt ko wa nia wy ka za -
ła wie le nie za koń czo nych ro bót bu dow la nych, a ta kże nie pra wi dło wo -
ści i błę dów pro jek to wych, któ re unie mo żli wia ją je go funk cjo no wa nie.
In spek to rzy pra cy wy zna czy li in we sto ro wi gra nicz ny ter min za koń cze -
nia wszyst kich prac bu dow la nych i in sta la cyj nych przez po szcze gól nych
wy ko naw ców. Wspól na kon tro la ko or dy na to rów PIP pro jek tu EU -
RO 2012 po zwo li ła na po zna nie spe cy fi ki te go ty pu czyn no ści kon tro -
l nych in spek to rów pra cy. Do świad cze nia te bę dą wy ko rzy sta ne
przy od bio rze ko lej nych in we sty cji sta dio no wych. 

War sza wa Kam pa nia me dial na „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow -
nic twie – upad ki, po śli zgnię cia”, re ali zo wa na w 2009 r. przez Pań stwo -
wą In spek cję Pra cy i ZUS uzy ska ła jed ną z 3 no mi na cji do na gro dy głów -
nej w kon kur sie „Kam pa nia Spo łecz na Ro -
ku 2009” w ka te go rii kam pa nii zgła -
sza nych przez in sty tu cje pu -
blicz ne i agen dy rzą do we.
Do kon kur su zgło szo ne zo -
sta ły 53 kam pa nie spo -
łecz ne. Pro jek ty oce nia ne
są pod wzglę dem: przy go -
to wa nia stra te gii ko mu ni -
ka cyj nej i do pa so wa nia
do gru py do ce lo wej, au -
ten tycz no ści spo łecz ne go
przed mio tu kam pa nii, ory gi -
nal no ści i ce lo wo ści wy ko rzy -
sta nia ka na łów ko mu ni ka cji, ory -
gi nal no ści po my słu, traf no ści do bo ru
ar gu men ta cji dla od bior cy, pro wa dzo nych dzia -
łań PR, efek tyw no ści, a ta kże ja ko ści zdjęć, gra fi ki, re ży se rii i mon -
ta żu. Kre acja kam pa nii me dial nej przy go to wa na zo sta ła przez Fa bry -
kę Ko mu ni ka cji Spo łecz nej.

Lyon Na za pro sze nie In sty tu tu Pra cy, Za trud nie nia i Szko le nia Za -
wo do we go od 11 do 13 lip ca ze bra li się w Lyonie człon ko wie sie ci RIIFT
(Mię dzy na ro do wej Sie ci In sty tu tów Szko le nio wych w Dzie dzi nie Pra -
cy). Te ma tem prze wod nim spo tka nia – z udzia łem Gra ży ny Pa nek,
dy rek to ra Ośrod ka Szko le nia PIP we Wro cła wiu oraz Mał go rza ty Mar -
sza łek, głów ne go spe cja li sty w tym ośrod ku – by ła ro la ad mi ni stra -
cji pra cy w pro mo cji kul tu ry zdro wia i bez pie czeń stwa za wo do we go.
Dzię ki zró żni co wa nym pre zen ta cjom uczest ni cy spo tka nia mo gli za -
po znać się ze spe cy fi ką dzia łań pro mo cyj nych po szcze gól nych in sty -
tu tów oraz prze dys ku to wać naj czę ściej na po ty ka ne trud no ści. Pod czas
spo tka nia do sie ci jed no gło śnie przy ję to dwóch no wych człon ków: ko -
mór kę ds. szko leń z Bel gii oraz Szko łę In spek cji Pra cy i Ubez pie czeń
Spo łecz nych z Hisz pa nii. Pod ję to rów nież de cy zję o zmo dy fi ko wa niu
Kar ty Sie ci RIIFT, tak aby or ga ni za cja ta mo gła w przy szło ści zrze szać
przed sta wi cie li nie tyl ko sa mo dziel nych lub przy in spek cyj nych in sty -
tu tów szko le nio wych, ale rów nież in ne, mniej sze struk tu ry od po wie -
dzial ne za szko le nia in spek to rów pra cy.

War sza wa W I pół ro czu br. w po rów na niu z ana lo gicz nym okre -
sem ro ku ubie głe go o bli sko jed ną pią tą wzro sła licz ba przy pad ków nie -
wy pła ce nia pen sji pra cow ni kom za kła dów kon tro lo wa nych przez in spek -
to rów pra cy. Kwo ta nie wy pła co nych im na le żno ści zwięk szy ła się w tym
cza sie z 68 mln zł do 110 mln zł. Po in for mo wał o tym głów ny in spek -
tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc na spo tka niu z dzien ni ka rza mi 21 lip -

ca w War sza wie. Szef Pań stwo wej In spek cji Pra cy zwró cił jed no cze -
śnie uwa gę, że w po rów ny wa nym pół ro czu pół to ra krot nie zmniej szy -
ła się licz ba skarg kie ro wa nych do or ga nów in spek cyj nych w spra wie
zwol nień z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków. Świad czy to o za -
ha mo wa niu tej nie ko rzyst nej ten den cji. Ta de usz Jan Za jąc pod kre ślił,
że są dy sto sun ko wo ła god nie trak tu ją spraw ców te go ro dza ju wy kro -
czeń. Stwier dził, iż wy dał po le ce nie, by in spek to rzy pra cy za ostrzy li
orzecz nic two z ty tu łu nie wy pła ca nia wy na gro dzeń pra cow ni czych. Za po -
śred nic twem me diów Ta de usz Jan Za jąc za ape lo wał ta kże do pra co -
daw ców i pra cow ni ków o bez względ ne prze strze ga nie prze pi sów i za -
sad okre śla ją cych spo sób wy ko ny wa nia prac na wy so ko ści. Skło ni ły go
do te go m.in. ostat nie tra gicz ne zda rze nia w Cho rzo wie i Za ko pa nem,
gdzie pod czas prac bu dow la nych w wy pad kach przy pra cy śmierć po -
nio sło 7 pra cow ni ków. W kon fe ren cji pra so wej, któ rą pro wa dzi ła Da -
nu ta Rut kow ska, rzecz nik głów ne go in spek to ra pra cy, uczest ni czy -
li: Le szek Za jąc, wi ce dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li oraz
An na Mar tu sze wicz, wi ce dy rek tor De par ta men tu Praw ne go GIP.

Ka to wi ce W związ ku z pro wa dzo nym przez Okrę go wy In spek to -
rat Pra cy w Ka to wi cach pro gra mem pre wen cyj nym „Bhp w za kła dach
usług le śnych” 22 i 23 lip ca od by ły się spo tka nia z wła ści cie la mi za -
kła dów usług le śnych. W spo tka niach uczest ni czy li wła ści cie le za kła -
dów wy ko nu ją cych pra ce le śne na te re nie nad le śnictw: Ka to wi ce, Ko -
biór oraz Ryb nik. Omó wio no nie ja sno ści oraz ewen tu al ne trud no ści
zwią za nych ze sto so wa niem „Li sty Kon tro l nej” prze ka za nej za kła dom
usług le śnych pod czas szko leń, któ re mia ły miej sce 11, 25 oraz 26 mar -

ca br. we wspo mnia nych nad le śnic twach. Na py ta nia i wąt pli wo ści przy -
by łych pra co daw ców od po wia da li pra cow ni cy Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy w Ka to wi cach: nad in spek tor Zbi gniew Pod haj ski oraz re -
fe rent praw ny Piotr Bog dań ski. W spo tka niu wzię ło udział łącz nie 16
przed sta wi cie li za kła dów usług le śnych.

Zie lo na Gó ra Bez piecz ne wa ka cje to pro gram pre wen cyj ny, któ -
re go ce lem jest kształ to wa nie wśród dzie ci i mło dzie ży bez piecz nych
i po zy tyw nych na wy ków w za cho wa niach. Okręg wspól nie z od dzia łem
KRUS w Zie lo nej Gó rze do cie ra do obo zów har cer skich i śro do wisk
wiej skich, aby or ga ni zo wać po ga dan ki, qu izy i kon kur sy na te mat bez -
piecz ne go la ta. 15 lip ca spo tka nie ta kie mia ło miej sce na obo zie zor -
ga ni zo wa nym przez Zwią zek Har cer stwa Pol skie go w Zbą szyn ku nad Je -
zio rem Ko pal nia nym. Po nad set ka dzie ci obej rza ła film ani mo wa ny, a na -
stęp nie mia ła oka zję wy ka zać się ta len tem ar ty stycz nym i wie dzą
na wspo mnia ny wy żej te mat. Naj lep si otrzy ma li na gro dy ufun do wa ne
przez okrę go we go in spek to ra pra cy oraz KRUS.

Szcze cin W Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy 29 lip ca od by ło się
szko le nie dla pra co daw ców bra nży bu dow la nej, kie ro wa ne w szcze gól -
no ści do uczest ni ków pro gra mu pre wen cyj ne go pn. „Pro mo cja stan -
dar dów bhp”. Szko le nie by ło po świę co ne za gad nie niom bez pie czeń -
stwa pra cy na pla cu bu do wy. In spek to rzy PIP pod po wia da li jak oce -
niać ry zy ko za wo do we, ja kie dzia ła nia na le ży po dej mo wać dla ogra ni -
cze nia licz by wy pad ków przy pra cy. Dla ka żde go z pra co daw ców wy -

zna czo no in spek to ra pra cy – ko or dy na to ra pro gra mu, któ ry bę dzie
wspo ma gał pra co daw cę, a kon kret nie – udzie lał po rad tech nicz nych
i praw nych w ce lu po pra wy sta nu bez pie czeń stwa na te re nie bu do wy.
Spo tka nie roz po czę ło się krót kim re por ta żem te le wi zji lo kal nej, do -
ty czą cym za gro żeń oraz sta ty styk wy pad ko wych na bu do wach.

Po znań 6 i 7 sierp nia in spek to rzy Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy, re ali zu jąc za ło że nia kam pa nii pre wen cyj nej „Czas pra cy a wy pad -
ki dro go we”, wspól nie z in spek to ra mi In spek cji Trans por tu Dro go we -
go uczest ni czy li w Na ro do wym Eks pe ry men cie Bez pie czeń stwa
„Week end Bez Ofiar”. 6 sierp nia in spek tor Piotr Pie trzak udzie lał
po rad praw nych i prze ka zy wał ma te ria ły pre wen cyj ne kie row com sa -
mo cho dów cię ża ro wych za trzy my wa nych do kon tro li przez pa trol In -
spek cji Trans por tu Dro go we go w Po zna niu. 7 sierp nia in spek to rzy pra -
cy: Grze gorz Stró żyk i Zbi gniew Fle szar wspól nie z in spek to ra mi
trans por tu dro go we go z Ostro wa Wiel ko pol skie go na punk cie kon tro -
li po jaz dów w Ka li szu pro wa dzi li dzia ła nia edu ka cyj ne ma ją ce na ce -
lu zwró ce nie uwa gi na na ru sza nie prze pi sów o cza sie pra cy kie row -
ców i zwią za ne z tym kon se kwen cje. Dzia ła nia te po le ga ły na: udzie -
la niu kie row com po rad, uświa da mia niu kon se kwen cji praw nych i eko -
no micz nych wy pad ków ko mu ni ka cyj nych, bę dą cych skut kiem na ru sza -
nia prze pi sów o cza sie pra cy. Kie row cy otrzy ma li oko licz no ścio we bre -
locz ki oraz ma te ria ły pre wen cyj ne do ty czą ce cza su pra cy.

Kiel ce Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach uczest ni czył 27
czerw ca w „Dniach Otwar tych Świę to krzy skie go Ośrod ka Do radz twa
Rol ni cze go” w Mo dli sze wi cach. Pod su mo wa no kon kur sy „Bez piecz -
ne Go spo dar stwo Rol ne” i „Pięk ne i bez piecz ne go spo dar stwo agro -
tu ry stycz ne”. Zor ga ni zo wa ne by ło sto isko in for ma cyj no-po rad ni cze OIP,
roz po wszech nia ją ce wy daw nic twa pre wen cyj ne PIP. „Dni Otwar te
ŚODR” to zna czą ca im pre za wy sta wien ni cza dla rol ni ków z wo je wódz -
twa świę to krzy skie go i re jo nów ościen nych. Uczest ni czy ło w niej po -
nad 100 wy staw ców z ró żnych in sty tu cji, or ga ni za cji i pod mio tów dzia -
ła ją cych na rzecz rol nic twa, a od wie dzi ło – po nad 8000 osób. Uczest -
ni ka mi by li nie tyl ko rol ni cy, ho dow cy i sym pa ty cy te go świę ta, ale ta -
kże eu ro po sło wie, se na to ro wie, po sło wie oraz wła dze ad mi ni stra cyj -
no-sa mo rzą do we wo je wódz twa. Za stęp ca okrę go we go in spek to ra
pra cy w Kiel cach wspól nie z wo je wo dą i mar szał kiem wo je wódz twa wrę -
czy li na gro dy lau re atom kon kur sów: „Bez piecz ne Go spo dar stwo
Rol ne 2010” oraz „Pięk ne i bez piecz ne go spo dar stwo agro tu ry stycz -
ne 2010”.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Przy ję ły sys tem cer ty fi ka cji i za czę ły pu bli -
ko wać swo je in for ma cje o wy pad kach. I za -
czę ły pra co wać we dług te go sa me go stan dar -
du. Czy li 35% ryn ku bu dow la ne go w Wiel kiej
Bry ta nii spo wo do wa ło, że te raz 90% ryn ku
dzia ła we dług ich sche ma tu. 

Ja kie ko rzy ści dla firm zrze szo -
nych w MCG wy ni ka ją z człon ko -

stwa w tej or ga ni za cji? 
Przede wszyst kim człon ko wie MCG ja ko

gru pa by li w sta nie ini cjo wać zmia ny i dbać
o spój ność w ra mach bra nży. Do wy ma gań
po je dyn czej fir my pod wy ko naw cy, do staw cy
mo gą się bo wiem nie do sto so wać.

Dzię ki wspól nym dzia ła niom od ro ku 2001
do 2009 wi docz ny jest wy raź nie sta bil ny spa -
dek licz by wy pad ków i wskaź ni ków wy pad ko -
wo ści. Obec nie na ryn ku bu dow la nym w Wiel -
kiej Bry ta nii od no to wu je się hi sto rycz nie ni -
ską licz bę wy pad ków i hi sto rycz nie ni ski
wskaź nik wy pad ko wo ści. Na bu do wach firm
zrze szo nych w MCG od no to wa no dwa lub
mniej wy pad ków śmier tel nych. W Wiel kiej
Bry ta nii wskaź nik wy pad ko wo ści jest na po -
zio mie ok. 2,4, dla po rów na nia w Sta nach
Zjed no czo nych – ok. 10, a śred nia w Unii Eu -
ro pej skiej – ok. 9. Kie dy ostat nio spraw dza -
łem, w Pol sce ten wskaź nik był wy ższy. 

Dla cze go od nie sio no suk ces
– wnio ski

Zło ży ło się na to kil ka przy czyn. Ten pro -
gram był re ali zo wa ny pod przy wódz twem pre -
ze sów zrze szo nych spół ek. Wpraw dzie
przed po wo ła niem MCG ist nia ła or ga ni za cja
zrze sza ją ca przed sta wi cie li słu żb bhp wszyst -
kich firm, ale nie mie li oni wła dzy, że by wpro -
wa dzać zmia ny w swo ich or ga ni za cjach. Ro -
la pre ze sów oka za ła się więc klu czo wa. 

Istot ne jest rów nież to, że by rzecz nik, re -
pre zen tant gru py, był oso bą god ną za ufa nia.
Pierw szym prze wod ni czą cym tej gru py ro -
bo czej ds. bhp w Wiel kiej Bry ta nii był John
Ar mid, te raz od po wie dzial ny za re ali za cję
wszyst kich obiek tów na olim pia dę w Lon dy -
nie w 2012 ro ku. 

Po nad to na le ży pa mię tać, aby nie sta wiać
so bie zbyt am bit nych ce lów, że by by ły one
mo żli we do osią gnię cia. 

Wa żną rze czą jest też ko mu ni ka cja, przede
wszyst kim z me dia mi bra nżo wy mi. MCG zor -
ga ni zo wa ło sze reg warsz ta tów, kon fe ren -
cji, na któ re za pra sza no wszyst kie fir my pod -
wy ko naw cze, wszyst kie fir my bu dow la ne, że -
by wy ja śnić ge ne zę i cel po dej mo wa nych dzia -
łań.

Nie mo żna też za po mnieć o otwar to ści
– ko niecz ne jest pu bli ko wa nie wy ni ków, po -
ka zy wa nie te go, co nam się uda ło osią gnąć,
a co nie. 

Py ta nie brzmi: czy bry tyj skie do świad -
cze nia mo gły by po móc bra nży bu dow la -
nej w Pol sce?

Chcia łem jesz cze po dzie lić się ta ką
re flek sją: za mło dych lat, miesz ka jąc tu,
na Czer nia ko wie, kie ro wa łem się ta ką
za sa dą prze ka za ną mi przez star szych ko -

le gów: to się mu si udać. Więc „to się mu -
si udać” cze go so bie i Pań stwu ży czę.

Z ra mie nia in spek cji pra cy w po sie dze -
niu Ra dy ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu -
dow nic twie przy Głów nym In spek to rze
Pra cy uczest ni czy li: Ja nusz Nie dziół ka
okrę go wy in spek tor pra cy w War sza wie,
Ewa Do śla dy rek tor Ga bi ne tu Głów ne go

In spek to ra Pra cy, Krzysz tof Ko wa lik dy -
rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji,
Le szek Za jąc wi ce dy rek tor De par ta men -
tu Nad zo ru i Kon tro li, Krzysz tof Po piel -
ski eks pert w GIP i Wal de mar Spól nic ki
ko or dy na tor ds. in we sty cji Eu ro 2012. Ob -
ra dom prze wod ni czył Zbi gniew Ja now ski.

Jerzy Wlazło

Do bre prak ty ki
Dokończenie ze strony 3.

Pra gnę po dzie lić się swo imi do świad cze -
nia mi z bra nży bu dow la nej i fir my Skan ska
w Wiel kiej Bry ta nii w la tach 2000-2009, po -
ka zać, w ja ki spo sób wy ko naw cy by li pre kur -
so ra mi zmian. 

Ry nek bu dow la ny w Wiel kiej 
Bry ta nii na po cząt ku 2000 ro ku
Ry nek bu dow la ny w Wiel kiej Bry ta nii skła -

dał się wów czas z se tek, je śli nie ty się cy, ma -
łych firm. Znacz na więk szość za trud nia ła
mniej niż 12 pra cow ni ków. W 2000 ro ku
w bra nży pra co wa ło 1,8 mln lu dzi, a naj więk -
sza fir ma mia ła udział w ryn ku je dy nie po -
ni żej 2%, co z ko lei ozna cza ło, że ani ona, ani
żad na in na, nie mia ła zna czą ce go wpły wu
na ry nek ja ko ca łość. 

Bu dow nic two by ło uwa ża ne za bra nżę,
w któ rej pra cu ją lu dzie o nie wiel kich umie -
jęt no ściach. Ro bot ni cy nie mu sie li się le gi -
ty mo wać wła ści wie żad ny mi kwa li fi ka cja mi,
a w związ ku z tym by li sła bo opła ca ni. Bra -
nża zy ska ła opi nię tej, w któ rej pra cu ją lu dzie
nie uczci wi i nie so lid ni. A do te go by ła po strze -
ga na ja ko nie bez piecz na. 

Nic dziw ne go, bo wiem w 1999 ro ku, za -
rów no licz ba wy pad ków, jak i wskaź nik wy -
pad ko wo ści dra stycz nie wzro sły. Na bra -
nżę bu dow la ną za czę to wy wie rać du ży na cisk.
Przed sta wi cie le par la men tu, człon ko wie
rzą du chcie li spo wo do wać, że by pra wo sta -
ło się bar dziej ry go ry stycz ne, a ka ry za wy -
pad ki w bu dow nic twie wy ższe. Przy łą czy ły się
do te go związ ki za wo do we. A sa ma bra nża
sta nę ła przed pro ble mem – skąd brać pra -
cow ni ków, sko ro bu dow nic two uwa ża ne jest
za tak nie bez piecz ne.

Po wo ła nie MCG
W ta kich oko licz no ściach po wsta ła Ma -

jor Con trac tors Gro up (MCG). Skła da ła się
z 23 naj więk szych firm bu dow la nych Wiel -
kiej Bry ta nii. Po cząt ko wo był to przede
wszyst kim zwią zek bra nżo wy, gru pa lob bin -
go wa zaj mu ją ca się współ pra cą z rzą dem
w za kre sie zmian prze pi sów. Ale kie dy fir -
my na le żą ce do MCG, po sia da ły już 35%
udzia łu w ryn ku bu dow la nym w Wiel kiej
Bry ta nii ich pre ze si zde cy do wa li, że wła sny -
mi środ ka mi mo żna wpły nąć na po pra wę
bez pie czeń stwa pra cy.

Po wo ła no gru pę ro bo czą ds. bhp, w skład
któ rej we szli sze fo wie jed no stek od po wie -
dzial nych za bhp ze wszyst kich firm na le żą -
cych do MCG. Otrzy ma li oni upo wa żnie nia
do dzia ła nia z pre ro ga ty wa mi za rzą dów
i pre ze sów. Ich pierw szym za da niem by ło
stwo rze nie stra te gii bhp dla firm na le żą cych
do MCG. 

Prze wod ni czą cym gru py zo stał pre zes jed -
nej ze spół ek zrze szo nych w MCG. On
prze wod ni czył ob ra dom, a na stęp nie wspól -

nie wy pra co wa ne sta no wi ska przed sta wiał
pre ze som po zo sta łym spół ek. Stwo rzo no kil -
ka pod grup sku pia ją cych się na kon kret nych
ele men tach stra te gii – np. gru pa ds. kwa li -
fi ka cji al bo gru pa ds. pod wy ko naw ców. Wy -
zna czo no rów nież oso bę, me ne dże ra pro jek -
tu, któ ry był od po wie dzial ny za zbie ra nie da -
nych od firm człon kow skich i przy go to wy wa -
nie ra por tów. Ten je den me ne dżer pro jek tu
był nie za le żny od firm człon kow skich zrze -
szo nych w MCG, peł nił ro lę se kre ta rza
na wszyst kich spo tka niach i re pre zen to wał
MCG na tle bra nży. Ta funk cja re pre zen ta -
cyj na by ła klu czo wą w pierw szym okre sie, po -
nie waż wów czas kwe stia ko mu ni ka cji, in for -
mo wa nia, czy też prze ka zy wa nia me diom
pew nych in for ma cji by ła bar dzo wa żna.

Jaw ność i szcze rość
Wszy scy człon ko wie MCG zo bo wią za li się

do prze strze ga nia kil ku za sad. Po pierw sze
do zre du ko wa nia licz by wy pad ków o 10% rocz -
nie. Po dru gie do za trud nia nia wy łącz nie wy -
kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków. Przy ję to, że
ka żda oso ba, któ ra bę dzie chcia ła roz po cząć

pra cę na pla cu bu do wy, mu si przejść szko -
le nie od po wied nie dla da nej in we sty cji. (…)

Fir my zo bo wią za ły się rów nież do pro wa -
dze nia co sześć mie się cy warsz ta tów, na któ -
rych wy mie nia no się naj lep szy mi prak ty ka -
mi. Mia ło to istot ne zna cze nie, bo to pre ze -
si firm ocze ki wa li od swo ich lu dzi, że bę dą
się wy mie niać do świad cze nia mi i po my sła -
mi w za kre sie bhp. Człon ko wie MCG zgo dzi -
li się rów nież pu bli ko wać rocz ny ra port do -
ty czą cy wy ni ków w za kre sie bhp, za wie ra ja -
cy dwa ro dza je da nych – o licz bie wy pad ków
i o licz bie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków.
Co kwar tał człon ko wie MCG przy sy ła li da ne
do me ne dże ra pro gra mu, któ ry na stęp nie
przy go to wy wał ra port i udo stęp niał go prze -
wod ni czą ce mu, a za je go po śred nic twem pre -
ze som zrze szo nych spół ek. Aby te da ne by -
ły szcze re i praw dzi we, spół ki prze ka zy wa -
ły je ano ni mo wo.

Cer ty fi ka ty
Obec nie w Wiel kiej Bry ta nii w bra nży bu -

dow la nej ist nie je sys tem cer ty fi ka cji umie -
jęt no ści bu dow la nych. Aby uzy skać cer ty fi -
kat ko niecz ne jest udo wod nie nie, że po sia -
da się umie jęt no ści pra cy w za wo dzie, któ -
ry się wy ko nu je na bu do wie. Ale trze ba do -
dat ko wo przejść test z ob sza ru bhp. 

Pier wot nie te cer ty fi ka ty sku pia ły się
na za wo dach bu dow la nych, ale szyb ko się
oka za ło, że mu si my jesz cze prze szko lić nad -
zór, kie row ni ków bu do wy, me ne dże rów
pro jek tu. Za tem opra co wa no ko lej ne cer ty -
fi ka ty na ko lej ne kwa li fi ka cje. Po twier dza -
ją je imien ne kar ty CSCS. Przy wej ściach
na plac bu do wy bar dzo czę sto wid nie ją ta -
kie oto na pi sy: „Nie ma kar ty – nie ma wej -
ścia – nie ma pra cy”.

Ja ki wpływ ten sys tem cer ty fi ka cji
miał na bez pie czeń stwo pra cy?
Od 2001 do 2008 ro ku licz ba wy pad ków

wśród człon ków MCG spa dła dość dra stycz -
nie, a gwał tow nie wzro sła licz ba pra cow ni ków
wy kwa li fi ko wa nych. Kie dy pro gram się roz -
po czął, w 2001 ro ku, kar ty CSCS po sia da ło
ok. 35% pra cow ni ków na bu do wach. W ro -
ku 2008 wskaź nik ten wy no sił już po -
nad 90%.

Wspo mnia łem wcze śniej, że fir my zrze szo -
ne w MCG mia ły ok. 35% udział w ryn ku bu -
dow la nym w Wiel kiej Bry ta nii. Szyb ko oka -
za ło się, że in ne or ga ni za cje, fir my nie zrze -
szo ne w MCG, po szły za do brym przy kła dem.

Bu do wa nie mo że być bez piecz ne
Frag men ty wy stą pie nia Ne ila Mo ore’a, me ne dże ra ds. BHP fir my

Skan ska na Eu ro pę 

Chciał bym przy wo łać czte ry wy da rze nia,
któ re ma ją ze so bą zwią zek. Po pierw sze: mo -
ment, kie dy funk cję głów ne go in spek to ra pra -
cy ob jął pan Ta de usz Za jąc. Po nie waż zna my
się do syć dłu go i ma my do bre re la cje, za czę -
li śmy się spo ty kać. We trzech – głów ny in -
spek tor pra cy, pan prze wod ni czą cy Zbi -
gniew Ja now ski i ja. Wy ni kiem tych nie for -
mal nych, wręcz pry wat nych, spo tkań był po -
gląd, że dzia ła nia w ob sza rze bez pie czeń stwa
pra cy mu szą zna leźć no wą, nie sche ma tycz -
ną dro gę. Dro gę, któ ra bę dzie pro wa dzi ła
przez wiel ką współ pra cę.

Dru gim wy da rze niem by ła pró ba wcie le -
nia tej idei w ży cie, któ ra mia ła miej sce na te -
re nie dzia łal no ści fir my War bud. Mó wię
o oczysz czal ni ście ków „Czaj ka”. Głów ny in -
spek tor pra cy, a w ślad za nim je go słu żby,
pod ję ły współ pra cę z ge ne ral nym wy ko naw -
cą, aby na tej bu do wie stwo rzyć at mos fe rę,
w któ rej nie ma ukła du, że in spek cja ści ga,
a wy ko naw cy ucie ka ją, ale ist nie je współ pra -
ca pro wa dzą ca do pre wen cji. Ta współ pra ca
za koń czy ła się nie zwy kłym po wo dze niem.
Mo żna po wie dzieć, że wśród pra cow ni ków
przed się bior stwa War bud bez pie czeń stwo
pra cy sta ło się mod ne.

Trze cie ta kie wy da rze nie, to by ła ini cja ty -
wa fir my Skan ska, pa na pre ze sa Krzysz to fa An -
dru le wi cza. W sie dzi bie związ ków za wo do wych
przy uli cy Mo ko tow skiej stwier dził, że war to
stwo rzyć gru pę wiel kich wy ko naw ców, aby zjed -
no czyć wy sił ki w dzie dzi nie bez pie czeń stwa
pra cy. Ta pro po zy cja pa dła na po dat ny grunt.
Za lą żek ta kiej gru py po wstał, zresz tą god ny i re -
pre zen ta tyw ny dla ca łej bra nży.

I czwar te wy da rze nie – to dzi siej sze wy -
stą pie nie pa na Ne ila Mo ore’a. Tu nie tyl ko
cho dzi o in for ma cję. To jest świa dec two, że
to, o czym mó wi my, mo że się udać w prak -
ty ce. Że to nie jest tyl ko ide olo gia. Że jest
miej sce, w któ rym dra stycz nie ob ni żo no licz -
bę wy pad ków śmier tel nych. 

Je że li po pa trzy my na te czte ry wy da rze -
nia ja ko ma ją ce zwią zek ze so bą, to oka że się,
że je ste śmy na po cząt ku dro gi, któ ra mo że
nas za pro wa dzić do pierw sze go ce lu, ja kim
jest – mo im zda niem – ob ni że nie licz by wy -
pad ków śmier tel nych. 

Śmierć pra cow ni ka jest naj tra gicz niej szym
wy da rze niem w miej scu pra cy. W tym mo -
men cie po wiem rzecz bar dzo dra stycz ną
i pro szę to do brze zro zu mieć. W bu dow nic -
twie co ro ku gi nie po nad stu lu dzi. I nikt
o nich nie mó wi. Nikt nie po wo łu je ko mi sji
spe cjal nych do tych spraw, nikt nie to czy spe -
cjal nych śledztw, a me dia mil czą. Czym ró -
żnią się ci lu dzie od in nych? Ni czym. To są
lu dzie, któ rzy gi ną bez sen su. A o nich jest
mar twa ci sza, są wy pra ni ze świa do mo ści spo -
łecz nej. Tak da lej nie mo że być. 

My mu si my do pro wa dzić do te go, że
śmierć ro bot ni ka na bu do wie bę dzie dra -

stycz nie sy gna li zo wa na i bę dzie tra ge dią nas
wszyst kich. Spe cjal nie po wie dzia łem o tym,
że by uświa do mić, że w bu dow nic twie co ro -
ku, w cu dzy sło wie mó wiąc „od pa la my
do nie ba tę set kę”. I tak jest rok za ro kiem.
W cią gu 10 lat w bu dow nic twie gi nie po nad
ty siąc lu dzi. Do pie ro te licz by uświa da mia -
ją nam, ja ki dra mat dzie je się na na szych
oczach. 

Wróć my te raz do te go, o czym mó wi łem
wcze śniej. Otóż po pierw sze, uwa żam, że bę -
dą się kształ to wa ły dwa nur ty. Pierw szy – na -
zwij my go umow nie – po li tycz ny. To jest nurt,
któ ry skie ru je my do Ra dy Ochro ny Pra cy,
a to jest or gan sej mo wy, do Mar szał ka Sej -
mu po to, aby prze cie rać dro gę do świa do -
mo ści pu blicz nej i do zmian w pra wie. Na pi -
sa łem pi smo do Mar szał ka Sej mu, w któ rym
pro si łem, aby spra wie bez pie czeń stwa pra -
cy w pro ce sie le gi sla cyj nym nadać prio ry te -
to we zna cze nie. 

Dru gi nurt, na zwij my go prak tycz ny,
opie ra się na po ro zu mie niu wiel kich firm bu -
dow la nych. I ten nurt po win ni śmy kon ty nu -
ować, bo to, co zro bio no do tąd, to tyl ko ma -
te riał, któ ry po słu ży dla te go nur tu po li tycz -
ne go. To, co zro bi li ko le dzy w Wiel kiej Bry -
ta nii jest god ne uwa gi, bo jest nie zwy kle bli -
skie na szym po glą dom. (…) 

Wa ru nek jest je den. Udział w tej na szej
no wej struk tu rze dla spraw bez pie czeń stwa
mu szą brać pre ze si spół ek. Oni mu szą dać
im si łę. Bar dzo cie ka wa jest struk tu ra bry -
tyj ska, gdzie jest bar dzo ma łe cia ło or ga ni -
za cyj ne. Nie po wsta ła wiel ka struk tu ra
biu ro kra tycz na z wy dzia ła mi, re fe ra ta mi,
dzie siąt ka mi lu dzi. Je den czło wiek, któ ry ko -
or dy nu je, pre ze si firm, któ rzy da ją car te
blan che, i ci lu dzie, któ rzy zaj mu ją się na co
dzień bez pie czeń stwem pra cy. W su mie
przy ma łym na kła dzie ma te rial nym mo żna
stwo rzyć bar dzo sil ną i funk cjo nu ją cą struk -
tu rę. (…)

I jesz cze jed na uwa ga co do dzia ła nia tej
gru py. Au to no mia. Na co ja zwra cam uwa gę
ja ko prze wod ni czą cy związ ku. To zna czy, że
two rzą ją przed się bior stwa, one de cy du ją
o tym, co da na gru pa ro bi, one two rzą jej si -
łę me ry to rycz ną i one two rzą jej si łę od dzia -
ły wa nia. Oczy wi ście, mie ści się to w ra mach
ogól ne go pro gra mu, któ ry jest stwo rzo ny
przez od po wied nie struk tu ry pań stwa, ale do -
pó ki ta gru pa bę dzie au to no micz na i bę dzie
re pre zen to wa ła bez po śred nio przed się bior -
stwa, bę dzie dzia ła ła pra wi dło wo, bę dzie mia -
ła szan sę osią gnię cia wy ni ku, któ ry po ka zał
nam pan Mo ore w swo im wy stą pie niu.

Te go bym so bie bar dzo ży czył, po nie waż
je stem bar dzo głę bo ko przy wią za ny do idei,
któ rą dzi siaj oma wia my. We dług sta ty sty ki,
w tej chwi li bu dow nic two jest naj nie bez piecz -
niej szą bra nżą pol skiej go spo dar ki. Ape lu ję,
do łó żmy sta rań, że by to zmie nić. 

Czte ry wy da rze nia
Frag men ty wy stą pie nia prze wod ni czą ce go Pol skie go Związ ku 
In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa Wik to ra Piw kow skie go



Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu w dniu 6 lip ca 2010 r.
za po zna ła się z przed sta wio ny mi przez przed sta wi cie li Mi ni -
ster stwa Go spo dar ki i Pań stwo wej In spek cji Pra cy in for ma -
cja mi do ty czą cy mi ob ję cia szcze gól nym nad zo rem ma łych za -
kła dów pro duk cyj nych w kon tek ście za pew nie nia opty mal nych
wa run ków bez pie czeń stwa pra cy oraz dzia łań o cha rak te rze
pro fi lak tycz no -szko le nio wym skie ro wa nych do tych za kła dów. 

Ra da zwra ca uwa gę na du żą ska lę nie pra wi dło wo ści w za -
kre sie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy w ma -
łych i mi kro przed się bior stwach, stwier dza nych pod czas kon -
tro li prze pro wa dza nych przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy.
W szcze gól no ści w ok. 20% spo śród skon tro lo wa nych w 2009
ro ku 55 449 ma łych przed się biorstw nie prze pro wa dzo no udo -
ku men to wa nej oce ny ry zy ka za wo do we go, któ ra jest nie zbęd -
na do pra wi dło we go pro wa dze nia dzia łań pre wen cyj nych. Po -
nad to w prze pro wa dzo nych oce nach stwier dzo no nie pra wi dło -
wo ści w po nad 7,8 tys. tych przed się biorstw. Szcze gól nie nie -
po koi fakt, że od se tek nie pra wi dło wo ści w za kre sie oce ny ry -
zy ka za wo do we go jest znacz nie więk szy w dzia łal no ściach cha -
rak te ry zu ją cych się wy so ki mi wskaź ni ka mi wy pad ko wo ści i za -
pa dal no ści na cho ro by za wo do we. Przy kła do wo nie pra wi dło -
wą iden ty fi ka cję za gro żeń stwier dza się w ok. 35% przed się -
biorstw pro duk cyj nych oraz 37% przed się biorstw bu dow la nych. 

Pod kre ślić na le ży, że w Pol sce funk cjo nu je obec nie po nad
3,5 mln. mi kro przed się biorstw, za trud nia ją cych do 9 pra cow -
ni ków (ok. 95% ogó łu przed się biorstw) oraz nie mal 160 tys.
przed się biorstw ma łych, za trud nia ją cych do 49 pra cow ni ków,
zaś pro wa dzo ne przez in spek to rów PIP kon tro le obej mo wać
mo gą tyl ko nie wiel ki ich pro cent. Szcze gól nie istot ne jest więc
pro wa dze nie sku tecz nych dzia łań pro mo cyj nych i pre wen cyj -
nych, skie ro wa nych do tych przed się biorstw. Przy kła dem ta -
kich dzia łań mo że być re ali zo wa ny przez PIP pro gram pre wen -
cyj ny Zdo bądź dy plom PIP, ad re so wa ny do pra co daw ców pro -
wa dzą cych ma łe przed się bior stwa. W ro ku 2009 dy plo my ta -
kie uzy ska ło 460 pra co daw ców, spo śród 1100 de kla ru ją cych
udział w tym pro gra mie. Dzia ła nia pro mo cyj ne i pre wen cyj -
ne są ta kże pro wa dzo ne przez CIOP -PIB w ra mach pro gra mu
wie lo let nie go „Po pra wa bez pie czeń stwa i wa run ków pra cy”
oraz w ra mach dzia łań pre wen cyj nych ZUS.

Pod kre śla jąc po trze bę roz wo ju i in ten sy fi ka cji dzia łań
o cha rak te rze pro mo cyj nym i pre wen cyj nym, nie zbęd nych w ce -

lu po pra wy wa run ków pra cy w ma łych i mi kroprzed się bior -
stwach, za szcze gól nie istot ne dla ich re ali za cji Ra da uzna je:

● zwięk sze nie sku tecz no ści in for mo wa nia pra co daw ców
o ich obo wiąz kach w za kre sie za pew nie nia bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia pra cow ni ków; w tym ce lu Ra da po stu lu je
przy go to wa nie i roz po wszech nia nie przez od po wied nie in sty -
tu cje re je stru ją ce dzia łal ność fir my oraz ZUS, PIP i PIS in -
for ma cji do ty czą cych pod sta wo wych obo wiąz ków pra co daw -
ców w tym za kre sie;

● wzrost wy pad ko wo ści w ma łych i mi kro przed się bior -
stwach uza sad nia ukie run ko wa nie PIP na dzia łal ność o cha -
rak te rze do rad czym i kon tro lę tech nicz ną w tych przed się bior -
stwach;

● roz wój dzia łań re ali zo wa nych na rzecz ma łych i mi kro -
przed się biorstw w ra mach pre wen cji wy pad ko wej ZUS; 

● zak ty wi zo wa nie słu żby me dy cy ny pra cy wy ko nu ją cej ba -
da nia pro fi lak tycz ne na rzecz ma łych i mi kro przed się biortstw
do dzia łań pro mo cyj nych i pro fi lak tycz nych z za kre su bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy;

● roz wój w ra mach spo łecz nej od po wie dzial no ści biz ne -
su wspar cia przez du że przed się bior stwa w za kre sie kształ -
to wa nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy ma łych i mi kro przed -
się biorstw w re gio nie;

● kon ty nu owa nie pro wa dzo nych przez CIOP -PIB dzia łań
in for ma cyj nych i pro mo cyj nych skie ro wa nych na po pra wę bez -
pie czeń stwa i ochro ny zdro wia pra cow ni ków w ma łych i mi -
kro przed się bior stwach w dru gim eta pie pro gra mu wie lo let -
nie go „Po pra wa bez pie czeń stwa i wa run ków pra cy”;

● roz wój wy so kiej ja ko ści usług szko le nio wych i do rad czych
w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, a w szcze gól no -
ści cer ty fi ko wa nych przez CIOP -PIB i świad czo nych przez
upraw nio ne jed nost ki szko le nio we.

Trud no ści w do tar ciu do roz pro szo ne go od bior cy ja kim są
ma łe i mi kro przed się bior stwa mo gą zo stać sku tecz nie prze -
zwy cię żo ne tyl ko w wy ni ku pod nie sie nia w spo łe czeń stwie ogól -
nej świa do mo ści i wie dzy o ogra ni cza niu za gro żeń w śro do -
wi sku ży cia i pra cy w ra mach sys te mu edu ka cji usta wicz nej
i przy za an ga żo wa niu me diów. 

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

War sza wa, 3 sierp nia 2010 r.
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W prze sła nej po słom od po wie dzi mi ni -
ster in fra struk tu ry po in for mo wał, że nie
zgła sza za strze żeń „do roz wią zań przy ję -
tych w opi nii nr 23 Ko mi sji do Spraw Kon -
tro li Pań stwo wej w spra wie zmia ny prze -
pi sów – w za kre sie cza su jaz dy i cza su po -
sto ju, obo wiąz ko wych przerw i cza su od -
po czyn ku kie row ców – w ce lu wy eli mi no -
wa nia wąt pli wo ści in ter pre ta cyj nych”,
uchwa lo nej na po sie dze niu 9 czerw ca br.
Po nad to po twier dził zo bo wią za nie re sor -
tu do pod ję cia dzia łań zmie rza ją cych
do no we li za cji usta wy o cza sie pra cy kie -
row ców w ce lu do sto so wa nia pra wa kra jo -
we go do ure gu lo wań unij nych.

In for ma cję o sta nie bhp w za kła dach ob -
ję tych wzmo żo nym nad zo rem Pań stwo wej
In spek cji Pra cy w la tach 2007-2009 przed -
sta wił dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne -
go in spek to ra pra cy. Przy po mniał, że PIP
for mę wzmo żo ne go nad zo ru nad za kła da -
mi cha rak te ry zu ją cy mi się naj więk szym na -
si le niem za gro żeń za wo do wych pro wa dzi

od wie lu lat. Nad zór ta ki po le ga przede
wszyst kim na zwięk sze niu czę sto tli wo ści
kon tro li za kła dów do co naj mniej 2 w cią -
gu ro ku, w za le żno ści od po stę pu w li kwi -
da cji bądź ogra ni cze niu za gro żeń.

W la tach 2007-2009 wzmo żo nym nad -
zo rem ob ję to 76 za kła dów, za trud nia ją cych
ok. 61,5 tys. pra cow ni ków. W wa run kach
za gro że nia czyn ni ka mi zwią za ny mi ze
śro do wi skiem i ucią żli wo ścią pra cy, a ta -
kże czyn ni ka mi me cha nicz ny mi zwią za ny -
mi z ma szy na mi szcze gól nie nie bez piecz -
ny mi pra co wa ło po nad 24 tys. osób (pra -

wie 40 proc. ogó łu za trud nio nych). W więk -
szo ści za kła dów na pra cow ni ków od dzia -
ły wa ło kil ka czyn ni ków jed no cze śnie.

W za kła dach ob ję tych wzmo żo nym
nad zo rem w la tach 2007-2009 na stą pił wy -
raź ny spa dek ogól nej licz by wy pad ków.
Nie po ko ją cy na gły wzrost licz by wy pad ków
śmier tel nych oraz wy pad ków po wo du ją -
cych cię żkie uszko dze nie cia ła w 2009 r.
spo wo do wa ny był ka ta stro fą w KWK
„Wu jek”, w któ rej zgi nę ło 20 gór ni ków,
a 25 do zna ło cię żkich ob ra żeń. W 12 za -
kła dach ob ję tych w 2009 r. wzmo żo nym
nad zo rem w ogó le nie by ło wy pad ków
przy pra cy.

W la tach 2007-2009 zmniej szy ła się licz -
ba nie pra wi dło wo ści w za kre sie: oce ny ry -
zy ka za wo do we go, do sto so wa nia ma szyn
i urzą dzeń do wy mo gów bhp, pro wa dze nia
pro ce sów tech no lo gicz nych, eks plo ata cji
urzą dzeń i in sta la cji ener ge tycz nych.
Zmniej szy ła się rów nież licz ba pra cow ni -
ków pra cu ją cych w na ra że niu na dzia ła nie
czyn ni ków szko dli wych.

Nie ste ty wzrósł od se tek nie pra wi dło wo -
ści do ty czą cych ma ga zy no wa nia i skła do wa -
nia. Po le ga ły one głów nie na nie wła ści wym
do bo rze miej sca i spo so bu skła do wa nia, a ta -
kże na bra ku in for ma cji o do pusz czal nym
ob cią że niu pod łóg, stro pów i urzą dzeń
prze zna czo nych do ma ga zy no wa nia.
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STA NO WI SKO RA DY OCHRO NY PRA CY
w spra wie ob ję cia szcze gól nym nad zo rem ma łych za kła dów pro duk cyj nych
w kon tek ście za pew nie nia opty mal nych wa run ków bez pie czeń stwa pra cy, 
w tym przede wszyst kim ini cjo wa nia w tych za kła dach sto sow nych dzia łań

o cha rak te rze pro fi lak tycz no -szko le nio wym.

Po sło wie przy ję li
in for ma cję in spek cji pra cy
Sej mo wa Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej na po sie dze -
niu 5 sierp nia br. w gma chu par la men tu przy ję ła od po wiedź
mi ni stra in fra struk tu ry na opi nię po słów w spra wie wnio sko -
wa nej przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy zmia ny prze pi sów
o cza sie pra cy kie row ców. Roz pa trzy ła rów nież in for ma cję in -
spek cji pra cy do ty czą cą bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za -
kła dach ob ję tych wzmo żo nym nad zo rem w la tach 2007-2009.

Po gor szył się rów nież stan tech nicz ny
ele men tów obiek tów i po miesz czeń pra cy
(mi mo do raź nej po pra wy w 2008 r.), np.:
ścian, po sa dzek, okien, drzwi, bram, scho -
dów, po chyl ni. Naj czę ściej był to sku tek bra -
ku bie żą cych re mon tów, ła du i po rząd ku
na sta no wi skach pra cy oraz za bez pie czeń.

W wy ni ku wzmo żo ne go nad zo ru, re ali -
za cji środ ków praw nych za sto so wa nych
przez in spek to rów pra cy, a ta kże dzia łań
pra co daw ców w 49 za kła dach osią gnię to
po pra wę wa run ków pra cy, na to miast 6 za -
kła dów ogło si ło upa dłość lub zli kwi do wa -
ło wy dzia ły, na któ rych wy stę po wa ły za gro -

że nia. W ro ku obec nym i naj bli ższych
dwóch la tach wzmo żo nym nad zo rem PIP
ob ję tych jest 75 za kła dów pra cy.

Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej
za ak cep to wa ła in for ma cję Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy o stanie bhp w zakładach
objętych wzmożonym nadzorem.  (dd)
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– Pa trząc z ze wnątrz na dzia łal ność Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy na pierw szy plan
wy su wa ją się oczy wi ście spra wy pra cow -
ni cze: czas pra cy, urlo py, kwe stia umów
o pra cę – mó wił w sło wie wstęp nym szef
in spek cji pra cy. – Na to miast gdzieś w tle
po ja wia ją się spra wy bez pie czeń stwa tak
zwa ne go tech nicz ne go. No we tech no lo gie,
no we roz wią za nia nio są no we za gro że nia.
Wszyst kie wy pad ki, któ re ma ją miej sce, są
przez nas bar dzo szcze gó ło wo ba da ne
i ana li zo wa ne, aby mo żna by ło pod jąć
dzia ła nia pro fi lak tycz nie i zmi ni ma li zo wać
za gro że nie.

Tra ge dia, któ ra uczy

Ska lę pro ble mu i wy ni ka ją cych z te go nie -
bez pie czeństw przed sta wił nad in spek tor
Ja cek Czech z OIP Katowice po słu gu jąc się
przy kła dem tra gicz ne go wy pad ku, do któ -
re go do szło w Elek trow ni Dol na Od ra S.A.
24 stycz nia br. oraz wy ni ka mi kon tro li
prze pro wa dzo nych w kil ku wy bra nych elek -
trow niach i elek tro cie płow niach w kra ju. 

Ze spół ba da ją cy przy czy ny wy bu chu
usta lił, że w za kła dzie:

● wy stą pił czyn nik ini cju ją cy wy -
buch, któ rym by ła fa la po dmu chu go rą ce -
go po wie trza oraz ogień po wsta ły we -
wnątrz mły na wę glo we go wsku tek za pa le -
nia się mie szan ki py ło wo po wietrz nej za -
wie ra ją cej wę giel i bio ma sę ty pu Agro. Go -
rą ce po wie trze oraz ogień prze do sta ją ce
się po przez ru rę za sy po wą oraz przez po -
daj nik śli ma ko wy do prze strze ni za sob ni -

ka przy ko tło we go spo wo do wa ło za pa le nie
po zo sta łych w za sob ni ku skład ni ków pa li -
wa, tj. wę gla i bio ma sy. Po wsta ły w za sob -
ni ku po żar, był pod sy ca ny prze dmu chem
go rą ce go po wie trza od stro ny mły na wę -
glo we go. In ten syw ny ruch po wie trza za po -
cząt ko wał wznie ce nie ob ło ku py łu, a po żar
po wsta ły w za sob ni ku był ini cja łem ener -
ge tycz nym wy bu chu py łu mie sza ni ny wę -
gla i sub stan cji or ga nicz nych;

● wy stą pi ła at mos fe ra wy bu cho wa,
któ rą two rzy ła za wie si na py łu unie sio ne -
go w po wie trzu po cząt ko wo nad za sob ni -
kiem przy ko tło wym, a na stęp nie na ca łej
ga le rii na wę gla nia;

lwy stą pi ły od po wied nie wa run ki at -
mos fe rycz ne do uwol nie nia du żej ilo ści py -
łu w at mos fe rze, po nie waż 24 stycz nia br.
o go dzi nie 10.30, we dług da nych me teo,
wil got ność względ na po wie trza wy no si -
ła 57%, tem pe ra tu ra – 13,8oC , a ci śnie nie
at mos fe rycz ne 1033 hPa.

Praw do po dob ną przy czy ną za pa le nia
się mie szan ki py ło wo po wietrz nej we -
wnątrz ko mo ry mie le nia mły na wę glo we -
go był sa mo za płon frak cji bio ma sy ty pu
Agro wsku tek kon tak tu frag men tów bio -
ma sy z na grza ny mi po wierzch nia mi po zio -
my mi i pio no wy mi ele men tów kon struk -
cji ko mo ry mie le nia mły na wę glo we go.
Do dat ko wym czyn ni kiem był tlen po da wa -
ny do we wnątrz mły na w stru mie niu go -
rą ce go po wie trza po dmu cho we go. Do wo -
dem na po twier dze nie po wy ższe go stwier -
dze nia są wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych
przez Ko pal nię Do świad czal ną „Bar ba ra”

do ty czą ce po mia rów za pło nu mie sza ni ny
bio ma sy i wę gla oraz zdję cie wnę trza mły -
na wę glo we go wy ko na ne po po ża rze
i wy bu chu.

Pi smo pro fi lak tycz ne

W wy ni ku kon tro li prze pro wa dzo nych
w elek trow niach i elek tro cie płow niach
głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc
wy sto so wał do wszyst kich pi smo pro fi lak -
tycz ne, w któ rym ape lo wał o:

● do bór pa ra me trów tech no lo gicz -
nych pro wa dze nia ru chu ze spo łów mły no -
wych tak, aby zmi ni ma li zo wać za gro że nia
zwią za ne z mo żli wo ścią po wsta wa nia po -
ża rów lub wy bu chów w mły nach wę glo -
wych po wpro wa dze niu do stru mie nia
pa li wa ró żnych ty pów bio ma sy (po cho dze -
nia drzew ne go, bio ma sy z upraw ener ge -
tycz nych, bio ma sy z od pa dów i po zo sta ło -
ści z pro duk cji rol nej, bio ma sy z od pa dów
i po zo sta ło ści prze my słu prze twa rza ją -
ce go pro duk ty rol ne);

● zmo der ni zo wa nie sys te mów kon -
tro li czy sto ści pa li wa tak, aby zmi ni ma li -
zo wać mo żli wość po ja wie nia się w stru mie -
niu pa li wa czę ści ob cych me ta licz nych i nie -
me ta licz nych oraz wpro wa dzić or ga ni za cję
nad zo ru czy sto ści pa li wa – pel le tów i zręb -
ków oraz in nych ro dza jów bio ma sy;

● dą że nie do ogra ni cze nia po wsta wa -
nia i osa dza nia się py łu na ele men tach kon -
struk cji i urzą dzeń cią gów na wę gla nia
po przez wdro że nie or ga ni za cji sys te mu
sprzą ta nia za le ga ją ce go py łu oraz za bu do -
wa nie urzą dzeń zra sza nia wod ne go lub od -
pyl ni;

● wpro wa dze nie sys te mu kon tro li ter -
mo wi zyj nej tem pe ra tu ry ele men tów ta śmo -
cią gów słu żą cych do trans por tu pa li wa
z pla ców skła do wych do za sob ni ków przy -
ko tło wych tak, aby wy eli mi no wać za gro że -
nie zwią za ne z mo żli wo ścią po da nia do za -
sob ni ków tlą ce go się pa li wa;

● wdro że nie sys te mów kon tro li na peł -
nie nia pa li wem za sob ni ków przy ko tło -
wych tak, aby w spo sób jed no znacz ny mo -
żna by ło okre ślić sto pień na peł nie nia za -
sob ni ka po je go na wę gle niu;

● do ko na nie ana li zy roz wią zań tech -
nicz nych do ty czą cych za sto so wa nia od cię -
cia mię dzy mły nem wę glo wym i za sob ni -
kiem przy ko tło wym w ce lu za blo ko wa nia
mo żli wo ści prze dmu chu ognia lub fa li go -
rą ce go po wie trza z mły na wę glo we go
do za sob ni ka przy ko tło we go;

● do ko na nie ana li zy roz wią zań tech -
nicz nych do ty czą cych za sto so wa nia w mły -
nach wę glo wych sys te mów de kom pre sji

wy bu chu lub sys te mów tłu mie nia i ga sze -
nia wy bu chów py łu po przez wtrysk mie -
szan ki ga szą cej po wy kry ciu ognia lub wzro -
stu ci śnie nia i tem pe ra tu ry we wnątrz ko -
mo ry mie le nia lub ko mo ry pi ry to wej.

Na tych mia sto wa re ak cja

Na apel Głów ne go In spek to ra Pra cy od -
po wie dzia ły łącz nie 32 elek trow nie i elek -
tro cie płow nie spo śród któ rych w 20 współ -

spa la się wę giel ka mien ny i bio ma sę w ko -
tłach py ło wych. Na pod sta wie od po wie dzi
udzie lo nych przez za kła dy na pi smo pro -
fi lak tycz ne Głów ne go In spek to ra Pra cy
stwier dzo no na stę pu ją ce fak ty do ty czą ce
ochro ny prze ciw wy bu cho wej w związ ku
z wpro wa dze niem bio ma sy do stru mie nia
pa li wa:

● w pię ciu za kła dach ob ni żo no do gra -
ni cy nie więk szej niż 130oC tem pe ra tu rę
mie szan ki py ło wo -po wietrz nej przy któ rej
na stę pu je „wy pad nię cie” mły na;

● w dzie wię ciu za kła dach zmo der ni zo -
wa no sys te my kon tro li czy sto ści pa li wa tak,
aby zmi ni ma li zo wać mo żli wość po ja wie nia
się w stru mie niu pa li wa czę ści ob cych me -
ta licz nych i nie me ta licz nych;

● w dzie się ciu za kła dach zmie nio no
sys tem usu wa nia za py le nia na ga le riach na -
wę gla nia po przez za kup od ku rza czy prze -
my sło wych oraz po przez po wie rze nie
sprzą ta nia wy spe cja li zo wa nym fir mom
ze wnętrz nym;

● w czte rech za kła dach wdro żo no do -
dat ko we sys te my kon tro li tem pe ra tu ry pa -
li wa w trak cie trans por tu na prze no śni kach
ta śmo wych na to miast we wszyst kich elek -
trow niach i elek tro cie płow niach za de kla -
ro wa no, iż zwięk szo no czę sto tli wość do ko -
ny wa nia kon tro li tem pe ra tu ry wę gla i bio -
ma sy na skła do wi skach pa li wa;

● w sze ściu za kła dach za in sta lo wa no
sys te my kon tro li na peł nie nia za sob ni ków
pa li wem, w trzech za bu do wa no sys te my de -
tek cji CO nad za sob ni ka mi pa li wa,

● w trzech za kła dach wy ko na no sys te -
my od cię cia prze dmu chu od mły na wę glo -
we go w kie run ku za sob ni ka z pa li wem;

● w jed nym z za kła dów za bu do wa no
sys tem tłu mie nia wy bu chu w mły nie wę -
glo wym, w in nym – za bu do wa no sys te my
tłu mie nia wy bu chu na cią gach po da wa nia
bio ma sy bez po śred nio do ko tła;

● w trzech za kła dach wy ko na no sys te -
my de kom pre sji wy bu chu w ze spo łach mły -
no wych;

● w pię ciu za kła dach dla
ob sa dy ru cho wej cią gów na wę -
gla nia prze pro wa dzo no do dat ko -
we szko le nia z za kre su bez -
piecz ne go wy ko ny wa nia prac
w stre fach za gro że nia wy bu -
chem.

Wnio ski

W to ku dys ku sji uzna no, że
ko niecz ne jest stwo rze nie sys -
te mu for mal no -praw ne go re gu -
lu ją ce go wy da nie przez Pre ze sa
Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki
de cy zji o współ spa la niu bio ma -
sy i wę gla. Uczest ni cy spo tka nia
za de kla ro wa li go to wość wy mia -
ny do świad czeń i do brych prak -
tyk. Po nad to, na pod sta wie do -
tych cza so wych dzia łań w za kre -
sie ochro ny prze ciw wy bu cho wej
przy eks plo ata cji ze spo łów mły -
no wych w ener ge ty ce za wo do -
wej, uzna no, że dla po pra wy bez -
pie czeń stwa pra cy w ska li ca łe -
go sek to ra wy twa rza nia ener gii
elek trycz nej i ciepl nej na le ży 
m.in.: zwe ry fi ko wać ist nie ją ce
in struk cje eks plo ata cji dla
wszyst kich ro dza jów bio mas
wpro wa dza nych do stru mie nia
pa li wa; zak tu ali zo wać do ku men -
ta cje tech nicz no -ru cho we mły -
nów wę glo wych; opra co wać cykl
szko leń i wy kła dów dla in spek -
to rów PIP z za kre su za gro żeń

po ża ro wych i wy bu cho wych wy stę pu ją cych
pod czas wpro wa dza nia bio ma sy do stru -
mie nia pa li wa.

Re ali za cja po wy ższych za dań bę dzie
na bie żą co nad zo ro wa na przez Pań stwo wą
In spek cję Pra cy w ra mach sta tu to wych za -
dań re ali zo wa nych na rzecz ochro ny pra cy.

opr. Je rzy Wla zło
na pod sta wie ma te ria łów ze bra nych

i opra co wa nych przez nad in spek to ra
Jac ka Cze cha

No we za gro że nia
w ener ge ty ce za wo do wej
Wy pra co wa niu wspól nej kon cep cji dzia ła nia na rzecz wdro że -
nia ochro ny prze ciw wy bu cho wej w ener ge ty ce za wo do wej by -
ło po świę co ne spo tka nie przed sta wi cie li elek trow ni
i elek tro cie płow ni z przed sta wi cie la mi Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, któ re od by ło się 5 sierp nia br. w War sza wie. Z ra mie nia
PIP udział wzię li: Ta de usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy,
Le szek Za jąc, wi ce dy rek tor De par ta men tu Kon tro li i Nad zo ru,
Ja cek Czech, nad in spek tor pra cy, Wła dy sław Kar wow ski,
okrę go wy in spek tor pra cy w Szcze ci nie oraz Ewa Do śla, dy -
rek tor Ga bi ne tu Głów ne go In spek to ra Pra cy. 

Katastrofa w Elektrowni Dolna Odra S.A. – widok wnętrza młyna
węglowego po wybuchu, w którym znajdują się fragmenty słomy
przylegające do elementów wnętrza konstrukcji młyna



Po stę po wa nie to nie jest jed na kże in sty -
tu cją jed no li tą, po nie waż je go tryb za le ży
od te go, czy w wy ni ku de cy zji na stą pi ło na -
by cie pra wa lub nie1. Z te go też wzglę du dla
wy ja śnie nia wąt pli wo ści na tym tle nie zbęd -
ne jest usta le nie, co w orzecz nic twie są do -
wym i dok try nie ozna cza po ję cie na by cia lub
nie na by cia pra wa. Po ję cia te win ny być ro -
zu mia ne jed no li cie w od nie sie niu
do art. 154, 155 i 163 k. p. a. Sta no wią one
bo wiem kry te rium kwa li fi ka cji de cy zji zmie -
rza ją cych do pod da nia jej okre ślo nym wy mo -
gom pro ce so wym.2 Na le ży ta kże za uwa żyć,
że w przy pad ku bra ku na by cia praw prze słan -
ki wzru sze nia de cy zji są ła go dzo ne, gdy zaś
de cy zja two rzy pra wo na by te, prze słan ki
wzru sze nia de cy zji osta tecz nej są w k. p. a.
za ostrzo ne, bądź sto so wa ne są od ręb ne re -
gu la cje praw ne, do któ rych od sy ła art. 163
k. p. a., two rzą cy rów no le gły do ko dek so we -
go tryb wzru sze nia de cy zji.3

Jak wy ni ka z ukształ to wa ne go orzecz nic -
twa są do we go i po glą dów dok try ny art. 154
§ 1 k. p. a. da je pod sta wę do wzru sze nia de -
cy zji osta tecz nej, w wy ni ku któ rej żad na ze
stron nie na by wa pra wa w sfe rze pra wa ma -
te rial ne go, a nie pro ce so we go.4

Po ję cie na by cia pra wa na grun cie pra wa
ad mi ni stra cyj ne go ozna cza, że na sku tek wy -
da nia de cy zji do cho dzi do po sze rze nia
upraw nień, któ re win ny być ro zu mia ne ja ko
praw nie za gwa ran to wa na mo żli wość po dej -
mo wa nia okre ślo nych dzia łań bądź za nie cha -
nia. Pra wo zaś w tym kon tek ście ozna cza
praw nie za gwa ran to wa ną mo żli wość po dej -
mo wa nia okre ślo nych za cho wań.

Cha rak te ry zu jąc naj ogól niej pra wa na by -
te na le ży wska zać, że obej mu ją one wszel -
kie go ro dza ju pra wa, a więc ta kże ta kie, któ -
re po wsta ją w wy ni ku orze cze nia wła ści wej
wła dzy. W tym kon tek ście pra wem na by tym
jest rów nież pra wo do wy ko na nia cią żą ce -
go na stro nie obo wiąz ku w za kre sie usta lo -
nym w de cy zji. Na wet bo wiem de cy zje na -
kła da ją ce tyl ko obo wią zek są de cy zja mi po -
wo du ją cy mi na by cie pra wa do wy ko na nia tyl -
ko tych obo wiąz ków, któ re zo sta ły wska za -
ne w de cy zji, a nie in nych obo wiąz ków. De -

cy zje te nie mo gą być więc zmie nia ne, ani
uchy la ne na pod sta wie art. 154 § 1 k. p. a.
po nie waż po wo do wa ło by to okre ślo ne ob cią -
że nia stro ny po wo du ją ce po gor sze nie jej sy -
tu acji.6 Ina czej przez pra wa na by te na le ży
ro zu mieć wszel kie go ro dza ju pra wa, któ re
po wsta ją przez pra wo moc ne orze cze nie
wła ści wej wła dzy, za rów no w tym przy pad -
ku gdy na stro nie nie cią ży ża den obo wią -
zek, jak rów nież wte dy, gdy na stro nie spo -
czy wa obo wią zek w roz mia rach okre ślo nych
przez to orze cze nie, nie zaś we dług norm
wy ższych, jak i że stro na po sia da pra wo
do pew nych świad czeń, wy ko ny wa nia okre -
ślo nych dzia łal no ści lub uży wa nia okre ślo -
nej rze czy.7

Na tle po wy ższych cech cha rak te ry stycz -
nych de cy zji, w opar ciu o któ re stro na na by -
wa lub nie na by wa pra wo, de cy zja mi któ re
nie two rzą praw na by tych dla stro ny bę dą np.
de cy zje od ma wia ją ce za ła twie nia spra wy
zgod nie z żą da nia mi stro ny, po zba wia ją ce
stro ny w po stę po wa niu wsz czę tym z urzę du
okre ślo nych upraw nień, co fa ją ce okre ślo ne
ze zwo le nia itp. Ta ki mi de cy zja mi wy da wa ny -
mi przez or ga ny PIP (in spek to rów pra cy) bę -
dą de cy zje od ma wia ją ce wy da nia ze zwo le nia
na pra cę dzie ci na pod sta wie art. 3045 § 3 k.p.,
za ka zu ją ce dal sze go prze ka zy wa nia wy ro bu
okre ślo nym pod mio tom w przy pad ku, gdy
w wy ni ku kon tro li or gan wy spe cja li zo wa ny,
któ ry ją prze pro wa dził stwier dzi, że wy rób
nie speł nia za sad ni czych lub in nych wy ma -
gań art. 40 k usta wy z 30.08.2002 r. o sys -
te mie oce ny zgod no ści (t. j. Dz. U. z 2004 r.,
Nr. 204, poz. 2087 z późn. zm.). Bę dą to 
ta kże de cy zje za wie ra ją ce sprze ciw bę dą cy
sta no wi skiem or ga nu w spra wie nie zgod no -
ści wy ko na nia obiek tu bu dow la ne go z pro jek -
tem bu dow la nym, wy da ny na pod sta wie
art. 56 usta wy z 7.07.1994 r. Pra wo Bu dow -
la ne (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

Sprze ciw in spek to ra pra cy w tej sy tu acji
fak tycz nej i praw nej jest ty po wą de cy zją ne -
ga tyw ną – od mo wą, w wy ni ku któ rej stro na
nie otrzy mu je mo żli wo ści pod ję cia dal szych
okre ślo nych dzia łań, o któ re się ubie ga. Po -

dob ne uję cie sprze ci wu jak kol wiek w spra -
wach nie do ty czą cych dzia łal no ści PIP za wie -
ra wy rok SN z 3.06.1993 r. III AZ P27/93
(OSNCP z 1994 r., nr 2, poz. 4.3).

Ma jąc na uwa dze de cy zje wy da wa ne
przez or ga ny PIP na pod sta wie art. 11 usta -
wy z 13.04.2007 r. o in spek cji pra cy (Dz. U.
Nr 89, poz. 589 z późn. zm.) są one de cy zja -
mi, w wy ni ku któ rych stro na na by wa pra wo
do ich wy ko na nia w okre ślo nym za kre sie i ter -
mi nie, mi mo że z ich tre ści wy ni ka zo bo wią -
za nie do okre ślo ne go za cho wa nia.

Po dob nie de cy zja mi w opar ciu o któ re
stro na na by wa pra wo, na tle przy to czo nej ar -
gu men ta cji w za kre sie na by cia pra wa, są de -
cy zje wy da wa ne przez in spek to rów pra cy
na pod sta wie:

– art. 23711 § 4 k. p. na ka zu ją ce utwo rze -
nia słu żby bhp;

– art.. 3045 § 2 k. p. ze zwa la ją ce na pra -
cę dzie ci;

– art. 11a usta wy z 13.04.2007 r. o PIP
w brzmie niu nada nym art. 48 usta wy
z 19.12.2008 r. o eme ry tu rach po mo sto wych
(Dz. U. Nr 237, poz. 1656), w myśl któ rej wła -
ści we or ga ny Pań stwo wej In spek cji Pra cy są
upo wa żnio ne do na ka za nia pra co daw cy
umiesz cze nia pra cow ni ka w ewi den cji pra -
cow ni ków wy ko nu ją cych pra ce w szcze gól -
nych wa run kach lub o szcze gól nym cha rak -
te rze, o któ rej mo wa w art. 41 usta wy ust. 4
pkt 2 usta wy z 19.12.2008 r. o eme ry tu rach
po mo sto wych, wy kre śle nia go z ewi den cji
oraz do spo rzą dze nia ko rek ty wpi su w tej ewi -
den cji;

– art. 93 ust. 1 usta wy z 6.09.2001 r.
o Trans por cie Dro go wym (t. j. Dz. U. z 2007
r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), w wy ni ku
któ re go upraw nie ni do kon tro li, o któ rych
mo wa w art. 89 ust. 1 ma ją pra wo na ło żyć
na wy ko nu ją ce go prze wo zy dro go we lub in -
ne czyn no ści zwią za ne z tym pra wem, ka ry
pie nię żnej w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej;

– art. 28 ust. 2 usta wy z 27.08.1997 r. 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 (t. j. Dz. U.
z 2008 r., Nr 14, poz. 92) zgod nie z § 6 ust. 2
za rzą dze nia nr 42/09 GIP z 5.06.2009 r.

139/2010 IP12 IP 9/2010

An na Tom czyk Ma rian Li wo

Pra wo

Uchy le nie 
bądź zmia na de cy zji osta tecz nej 

(art. 154, art. 155, art. 163 k. p. a.)

Po stę po wa nie pro wa dzo ne na pod sta wie art. 154 § 1, art. 155 § 1 i art. 163 k. p. a. na le ży
do nad zwy czaj nych try bów po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Obej mu je ono przy pad ki we ry -
fi ka cji de cy zji osta tecz nych do tknię tych wa da mi kwa li fi ko wa ny mi lub nie kwa li fi ko wa ny mi oraz
de cy zji pra wi dło wych pod wzglę dem praw nym. §

w spra wie usta le nia za sad prze pro wa dza nia
kon tro li zwią za nych z re ali za cją przez or ga -
ny PIP obo wiąz ków wy ni ka ją cych po sta no -
wień 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 (Biu le tyn Urzę do wy PIP Nr 4,
poz. 43), za ję cie sta no wi ska stwier dza ją ce -
go, że obiek ty i po miesz cze nia użyt ko we
przez za kład pra cy speł nia ją wy ma ga nia
(lub nie), na stę pu je w for mie de cy zji. 

Isto ta wzru sze nia de cy zji okre śla na rów -
nież od wo łal no ścią de cy zji po le ga na tym, że
mo żli we jest uchy le nie lub zmia na de cy zji
osta tecz nej przez or gan ad mi ni stra cji pu blicz -
nej, któ ry ją wy dał lub przez or gan wy ższe -
go stop nia. Zbli ża to re gu la cje za war te
w art. 154 i 155 k. p. a. do in sty tu cji środ ków
nad zo ru, mi mo ich osta tecz no ści i nie za wie -
ra nia kwa li fi ko wa nych wad.

Tak więc wzru sze nie osta tecz nej nie wa -
dli wej de cy zji mo że na stą pić po przez:

■ uchy le nie, zmia nę de cy zji za zgo dą stro -
ny w try bie art. 155 k. p. a.,

■ uchy le nie, zmia nę de cy zji, na pod sta -
wie któ rej nie do szło do na by cia pra wa, w ka -
żdym cza sie, w ra mach uzna nia or ga nu ad -
mi ni stra cji w try bie art. 154 k. p. a.

Po zba wie nie osta tecz nej de cy zji mo cy
wią żą cej w ca ło ści lub czę ści wsku tek jej uchy -
le nia lub zmia ny na stę pu je w dro dze de cy zji
or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej, któ ra ma cha -
rak ter de cy zji pierw szej in stan cji. Po zba wie -
nie to na le ży trak to wać ja ko in sty tu cję wy jąt -
ko wą ze wzglę du na to, że sta no wi ona od stęp -
stwo od dwóch za sad po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go: za sa dy trwa ło ści de cy zji osta tecz nej
(art. 16 k. p. a.) oraz za sa dy zwią za nia or ga -
nu wła sną de cy zją (art. 110 k. p. a.).

Wzru sze nie fa kul ta tyw ne de cy zji osta tecz -
nej ure gu lo wa ne w art. 154 k. p. a. opie ra się
na na stę pu ją cych prze słan kach okre ślo nych
w tym ko dek sie:

■ de cy zja osta tecz na mo że być uchy lo na
bądź zmie nio na. Wska zu je to uzna nio wość
dzia ła nia or ga nu ją po dej mu ją ce go;

■ za uchy le niem bądź zmia ną mu si prze -
ma wiać wa żny in te res spo łecz ny lub słusz ny
in te res stro ny (a więc przy naj mniej je den
z tych in te re sów praw nych). Na le ży za uwa -
żyć, że okre śle nie „słusz ny” w sto sun ku do in -
te re su stro ny, jest po ję ciem nie ostrym, któ -
re go oce na bę dzie za le ża ła od or ga nu ad mi -
ni stra cji, któ ry de cy zję wy dał, jak i or ga nu
od wo ław cze go;

■ de cy zja osta tecz na mo że być wzru szo -
na w ka żdym nie ogra ni czo nym ter mi nem
okre sie cza su;

■ or ga nem wła ści wym jest or gan ad mi -
ni stra cji pu blicz nej, któ ry wy dał de cy zję
osta tecz ną, a więc któ ry orze kał w spra wie
ja ko ostat ni. Mo że to być za tem or gan
pierw szej, jak i dru giej in stan cji;

■ uchy le nie bądź zmia na de cy zji osta tecz -
nej ma jąc na uwa dze re gu la cje pro ce so we sta -

no wi od ręb ną spra wę. Wy da na de cy zja ma bo -
wiem cha rak ter de cy zji pierw szej in stan cji
otwie ra ją cej tok in stan cji.

Mo gą więc w kon se kwen cji za paść: a) de -
cy zje o uchy le niu, zmia nie de cy zji al bo b)
de cy zje o od mo wie uchy le nia, zmia ny de -
cy zji.

De cy zja o od mo wie uchy le nia, zmia nie
de cy zji mo że być wy da na wy łącz nie w sy tu -
acji gdy po stę po wa nie wsz czę to na żą da nie
stro ny.

Wzru sze nie fa kul ta tyw ne de cy zji osta tecz -
nej, na pod sta wie któ rej stro na na by wa pra -
wo opar te jest na po dob nej kon struk cji. Za -
le ży ono bo wiem tak sa mo od uzna nia or ga -
nu, któ ry na wet przy speł nie niu wszyst kich
prze sła nek z art. 155 k. p. a. mo że od mó wić
uchy le nia lub zmia ny de cy zji na pod sta wie te -
go prze pi su. Po stę po wa nie z art. 155 k. p. a.
za sad ni czo wsz czy na ne jest jed nak z urzę du.
Usta wo daw ca ma jąc bo wiem na uwa dze, że
wzru sze nie de cy zji, na pod sta wie któ rej do -
szło do na by cia pra wa sta no wi nie wąt pli wą
in ge ren cję w sfe rę stro ny upraw nio nej tą de -
cy zją, uza le żnia mo żli wość wzru sze nia (uchy -
le nia, zmia ny) od zgo dy stro ny (stron), któ -
re na by ły pra wo na pod sta wie de cy zji. Or gan
więc zo bo wią za ny jest do uzy ska nia nie bu dzą -
cej wąt pli wo ści zgo dy stron. Wy da nie de cy -
zji bez tej zgo dy na pod sta wie art. 155 k. p.
a. bę dzie sta no wi ło pod sta wę do stwier dze -
nia nie wa żno ści ta kiej de cy zji w opar ciu
o art. 156 § 1 pkt. 2 k. p. a. ja ko wy da nej z na -
ru sze niem pra wa. Jak pod kre ślił Na czel ny Sąd
Ad mi ni stra cyj ny w wy ro ku z 25.06.1985 r.
(SA/Wr351/85, ON SA 1985, z. 1, poz. 36):
Pod sta wo wym wa run kiem do pusz czal no ści
zmia ny lub uchy le nia de cy zji osta tecz nej jest
zgo da stro ny, któ ra na by ła pra wo, wo bec cze -
go gra ni cę do zwo lo nych zmian w de cy zji wy -
da nej na pod sta wie art. 155 k. p. a. wy zna -
cza treść wy ra żo nej zgo dy. W wy ro ku
z 4.12.1981 r. (I SA 2408/81, ON SA 1981,
z. 2, poz. 121) NSA wy ra ził po gląd, któ re go
za sad ność nie mo że ule gać wąt pli wo ści:
Uchy le nie przez or gan ad mi ni stra cji de cy zji
osta tecz nej bez zgo dy stro ny, któ ra na mo -
cy tej de cy zji na by ła pra wo, a za tem wbrew
za sa dzie art. 155 k. p. a. sta no wi ra żą ce na -
ru sze nie pra wa i skut ku je stwier dze nie nie -
wa żno ści ta kiej de cy zji na pod sta wie art. 156
§ 1 pkt. 2 k. p. a.

Z tre ści art. 155 k. p. a. wy ni ka ta kże wy -
móg nie sprze ci wia nia się przez prze pi sy
szcze gól ne uchy le niu, zmia nie de cy zji. Ten
wy móg ma zna cze nie in for ma cyj ne i po rząd -
ku ją ce o mo żli wo ści ist nie nia prze pi sów
szcze gól nych ogra ni cza ją cych wzru sze nie de -
cy zji osta tecz nej, któ re or gan ad mi ni stra cji
pu blicz nej zo bo wią za ny jest wziąć pod uwa -
gę z urzę du.

Prze pi sy szcze gól ne mo gą też za wie rać od -
stęp stwo w od nie sie niu do okre ślo nych de -
cy zji, po przez wpro wa dze nie od stęp stwa

w za kre sie prze sła nek ich wzru sze nia. Np.
art. 163 k. p. a. sta no wi uzu peł nie nie okre -
ślo ne go ro dza ju art. 155 k. p. a., za wie ra jąc
ode sła nie do prze pi sów ustaw szcze gól nych
w za kre sie, w ja kim re gu lu ją one uchy le nia
lub zmia nę de cy zji osta tecz nej. Do ty czy
ono przy tym tyl ko jed nej ka te go rii de cy zji
tj. de cy zji na pod sta wie któ rej stro na na by -
ła pra wo.

We dług Ja nu sza Bor kow skie go w art. 163
k. p. a. usta no wio ny zo stał przez usta wo daw -
cę rów no le gły do ko dek so we go tryb wzru sze -
nia de cy zji two rzą cych pra wa na by te dla
stron.8

Na le ży w koń cu za uwa żyć, że wzru sze nie
osta tecz nej nie wa dli wej de cy zji mo że ta kże
ustą pić w dro dze:

• uchy le nia de cy zji ze wzglę du
na oko licz no ści zwią za ne z jej wy ko na niem
na pod sta wie art. 162 § 2 k. p. a.,

• stwier dze nia wy ga śnię cia de cy zji
z po wo du bez pod mio to wo ści na pod sta wie
art. 162 § 1 pkt 1 k. p. a.,

• stwier dze nie wy ga śnię cia de cy -
zji w związ ku z wa run kiem ja kim de cy zja zo -
sta ła obar czo na na pod sta wie art. 162 § 1
pkt 2 k. p. a.

An na Tom czyk
Ma rian Li wo

za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy

Przypisy

1 zob. sze rzej J. Grusz ka, Środ ki za ska rże -
nia oraz środ ki nad zo ru w po stę po wa niu ad -
mi ni stra cyj nym ogól nym. Po stę po wa nie ad -
mi ni stra cyj ne J. Grusz ka, M. Sto żek, red.
War sza wa 2007 r., s. 132. 

2 zob. B. Ada miak, J. Bor kow ski, Ko deks
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, War sza -
wa 2006 r., s. 725.

3 ta mże, s. 715 i 728.
4 ta mże, s. 728.
5 zob. J. Grusz ka, Środ ki za ska rże nia oraz

środ ki nad zo ru, opcit, s. 132. 
6 zob. E. Iser son, Po stę po wa nie ad mi ni -

stra cyj ne. Ko men tarz. Kra ków 1937 r.,
s. 260, ta kie sta no wi sko za jął rów nież NSA
w dru giej te zie wy ro ku z 13.12.1985
r. III SA 1003/85 (OSPi KA 1987 r., Nr 7-8,
poz. 163), z któ rej wy ni ka, że usta no wie nie
przez or gan ad mi ni stra cji pań stwo wej no we -
go obo wiąz ku ko lej ną de cy zję w spra wie,
zmie nia sy tu ację praw ną stro ny i je że li
pierw sza de cy zja jest osta tecz na, usta no wie -
nie te go no we go obo wiąz ku mo że na stą pić
wy łącz nie za zgo dą stro ny.

7 B. Ada miak, J. Bor kow ski, Po stę po wa nie
ad mi ni stra cyj ne i są do wo -ad mi ni stra cyj ne i li -
te ra tu ra tam po wo ła na, War sza wa 2007 r.,
s. 344.

8 B. Ada miak, J. Bor kow ski, Ko deks po stę -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, opcit., s. 859.



Ko rzyst nym roz wią za niem praw nym
za bez pie cza ją cym in te re sy pra cow ni ków
w związ ku z do ko na nym przej ściem za kła -
du lub je go czę ści jest kon struk cja od po -
wie dzial no ści pra co daw ców. 

Od po wie dzial ność 
so li dar na

Pra co daw ca przej mu ją cy za kład w ca ło -
ści, wstę pu jąc w ro lę do tych cza so we go pra -
co daw cy, po no si peł ną od po wie dzial ność
za zo bo wią za nia wy ni ka ją ce ze sto sun ku
pra cy po wsta łe przed prze ję ciem.
Za wszyst kie zo bo wią za nia wy ni ka ją ce ze
sto sun ku pra cy, po wsta łe przed przej -
ściem czę ści za kła du pra cy na in ne go pra -
co daw cę, do tych cza so wy i no wy pra co daw -
ca od po wia da ją so li dar nie (art. 231 §2 k.
p.). Do od po wie dzial no ści so li dar nej sto -
su je się re gu la cję cy wil ną na pod sta wie
art. 300 k.p.6. Ozna cza to, że pra cow ni cy
ma ją mo żli wość wy bo ru żą da nia za spo ko -
je nia swo ich rosz czeń (w ca ło ści lub czę -
ści) łącz nie od do tych cza so we go i no we go
pra co daw cy lub od ka żde go z pra co daw ców
z osob na7. 

Po zwa la to do cho dzić pra cow ni kom
za le głych świad czeń od pod mio tu, któ ry
– we dług ich oce ny – szyb ciej je speł ni. Nie
do ty czy to pra cow ni ków, z któ ry mi roz wią -
za no umo wy o pra cę przed przej ściem za -
kła du pra cy na no we go pra co daw cę. W tym
wy pad ku od po wie dzial ność po no si tyl ko
po przed ni pra co daw ca (wy rok SN z 2 paź -
dzier ni ka 1996 r. I PRN 72/96, OSNAP
z 1997 r., nr 7, poz. 115).

Świad cze nia so cjal ne

Prze ję ci pra cow ni cy mo gą ko rzy stać ze
świad czeń so cjal nych. Obo wiąz ki pra co daw -
cy wy ni ka ją ce z przej ścia za kła du lub je go
czę ści za wie ra ją prze pi sy art. 7 usta wy z
4 mar ca 1994r. o za kła do wym fun du szu
świad czeń so cjal nych (tj. Dz. U. z 1996 r.
Nr 70, poz. 335 ze zm.). W ra zie przej ścia
ca łe go za kła du pra cy w try bie art. 231 k.p.
na pra co daw cę zo bo wią za ne go do two rze -

nia Fun du szu, Fun dusz pra co daw cy przej -
mu ją ce go przej mu je środ ki pie nię żne,
na le żno ści i zo bo wią za nia Fun du szu pra -
co daw cy prze ka zu ją ce go (art. 7 ust. 3). 

Je że li no wy pra co daw ca nie jest zo bo -
wią za ny do two rze nia Fun du szu, przej mu -
je on środ ki pie nię żne, na le żno ści i zo bo -
wią za nia Fun du szu pra co daw cy prze ka zu -
ją ce go. Nad wy żka prze ję tych środ ków
pie nię żnych wraz z od set ka mi oraz prze -
ję tych na le żno ści wraz z od set ka mi
nad prze ję ty mi zo bo wią za nia mi wraz z od -
set ka mi nie sta no wi przy cho du pra co -
daw cy przej mu ją ce go, jest gro ma dzo na
na od ręb nym ra chun ku ban ko wym lub wy -
dzie lo nym sub kon cie i pod le ga wy dat ko wa -
niu na za sa dach okre ślo nych usta wą dla do -
ko ny wa nia wy dat ków z Fun du szu.(art. 7
ust. 3a). W tym wy pad ku nie zbęd ne jest
usta le nie re gu la mi nu wy dat ko wa nia prze -
ję tych środ ków. W ra zie przej ścia czę ści
za kła du pra cy w try bie art. 231 ko dek su
pra cy na pra co daw cę zo bo wią za ne go
do two rze nia Fun du szu, Fun dusz pra co -
daw cy przej mu ją ce go zwięk sza się w czę -
ści przy pa da ją cej na licz bę przej mo wa nych
pra cow ni ków o rów no war tość kwo ty Fun -
du szu pra co daw cy prze ka zu ją ce go, sko ry -
go wa nej od po wied nio o na le żno ści i zo bo -
wią za nia Fun du szu, we dług sta nu na ostat -
ni dzień mie sią ca, w któ rym na stę pu je
przej ście (art. 7 ust. 3b).

Za sa dy po dzia łu pie nię dzy sta no wią cych
rów no war tość od pi su pod sta wo we go, ob -
cią ża ją ce go kosz ty pra co daw cy prze ka zu -
ją ce go, do ty czą ce go ro ku, w któ rym na stę -
pu je przej ście czę ści za kła du pra cy, okre -
śla po ro zu mie nie mię dzy pra co daw ca mi
(art. 7 ust. 3c).

Prze ka za nie środ ków, o któ rych mo wa,
na stę pu je w ter mi nie 30 dni od da ty
przej ścia czę ści za kła du pra cy, chy ba że po -
ro zu mie nie sta no wi ina czej (art. 7 ust. 3d).

Do ku men ta cja upraw nień

Dla pra cow ni ka przy usta la niu je go
przy szłych i obec nych upraw nień (pra cow -
ni czych, eme ry tal nych, ren to wych) istot -

ne jest ich udo ku men to wa nie. Na pod sta -
wie § 9 roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po -
li ty ki So cjal nej z 28 ma ja 1996 r. w spra -
wie za kre su pro wa dze nia przez pra co daw -
ców do ku men ta cji w spra wach zwią za nych
ze sto sun kiem pra cy oraz spo so bu pro wa -
dze nia akt oso bo wych (Dz. U. z 1996 r.
Nr 62, poz. 286 ze zm.) do tych cza so wy pra -
co daw ca jest obo wią za ny prze ka zać ak ta
oso bo we pra cow ni ka oraz po zo sta łą do ku -
men ta cję w spra wach zwią za nych z je go
sto sun kiem pra cy pra co daw cy przej mu ją -
ce mu te go pra cow ni ka. Za bez pie cze nie do -
ku men ta cji jest rów nież wy mier ną ochro -
ną praw pra cow ni ka.

Pod sta wą przej ścia za kła du pra cy lub je -
go czę ści na in ne go pra co daw cę mo gą być
ró żno rod ne czyn no ści lub zda rze nie praw -
ne np.: 

■ kup no -sprze daż lub dzie rża wa, 
■ prze kształ ce nie za kła du w spół kę, 
■ dzie dzi cze nie (art. 632 §3 k. p.), 
■ pry wa ty za cja (po łą cze nie lub po -

dział przed się bior stwa),
■ dzia ła nie prze pi sów pra wa,
■ akt ad mi ni stra cyj ny8.
Przej ście na stę pu je w chwi li fak tycz ne -

go ob ję cia za kła du lub je go czę ści przez in -
ny pod miot. Do przej ścia ko niecz ne są co
naj mniej dwa pod mio ty, któ re ule ga ją
prze kształ ce niu. Nie bę dzie przej ściem za -
kła du pra cy prze kształ ce nie spół ki z o.o.
w spół kę ak cyj ną. Zmia na ta do ty czy for -
my ustro jo wej jed ne go pod mio tu – przy za -
cho wa niu to żsa mo ści je go by tu praw ne go
(po sta no wie nie SN z 13 grud nia 1991
r. III CPR 321/21, OSNCP z 1992 r. Nr
7-8, poz. 142). W myśl art. 553 § 1 Ko dek -
su spół ek han dlo wych pra wa i obo wiąz ki
do ty czą te go sa me go pod mio tu. 

Przej ście 
czę ścio we

W przy pad ku przej ścia ca łe go za kła du
pra cy na no wy pod miot z re gu ły ro zu mie -
nie po ję cia „przej ścia za kła du” nie na strę -
cza trud no ści. Pro ble ma tycz ne sta je się
kie dy ma my do czy nie nia z przej ściem czę -

ści za kła du. Po ję cie za kła du i je go czę ści
mo że być ró żnie poj mo wa ne. Za kład pra -
cy mo że być ro zu mia ny w uję ciu przed mio -
to wym (bu dyn ki, ma szy ny, urzą dze nia), je -
że li re ali zu je cel eko no micz ny lub w uję -
ciu wy ko ny wa nych funk cji. 

Do sko na le przed sta wia to uza sad nie nie
wy ro ku Są du Naj wy ższe go z 16 mar -
ca 1994 r. (I PRN 4/94, OSNA PiUS
z 1994 r. nr 3, poz. 42) cyt. „W przy pad -
ku za kła dów pra cy o ce lach go spo dar czych
przy wy ja śnie niu po ję cia ich czę ści oraz
isto ty ak tu „prze ję cia” za sad ni cze zna cze -
nie ma ją ele men ty i uwa run ko wa nia ty pu
ma jąt ko we go, na to miast nie mo gą one od -
gry wać do mi nu ją cej ro li tam, gdzie do cho -
dzi do prze ję cia „czę ści” za kła du pra cy re -
ali zu ją ce go ce le spo łecz ne, po li tycz ne
czy pu blicz ne. W przy pad ku ta kich za kła -
dów pra cy jak szko ły, za sad ni czy mi ele men -
ta mi dla wy ja śnie nia ich isto ty, a tym sa -
mym od po wied nio i dla usta le nia isto ty
„czę ści szko ły” (ja ko za kła du pra cy) obok
or ga ni za cji i ma jąt ku są za da nia, a więc
„pod da nie dzie ci pro ce so wi kształ ce nia
i wy cho wa nia”. Wąt pli wo ści, czy do szło
do przej ścia za kła du pra cy lub je go czę ści
mo że roz strzy gnąć sąd pra cy. Pra cow nik
ma pra wo do cho dze nia na pod sta wie
art. 189 k. p. c. usta le nia ist nie nia sto sun -
ku pra cy w na stęp stwie zda rzeń okre ślo -
nych w art. 231 k. p. (wy rok SN z dnia
1 lip ca 1999 r. I PKN 133/99, OSNP
z 2000 r. Nr 18, poz. 687). 

W pol skim pra wie pra cy po ję cie prze -
ję cia za kła du jest ro zu mia ne sze rzej niż
w pra wie unij nym. We dług Dy rek ty -
wy 2001/23/WE prze ję ciu pod le ga tyl ko
jed nost ka go spo dar cza, któ ra za cho wu je
swo ją to żsa mość, ozna cza ją cą zor ga ni zo -
wa ne po łą cze nie za so bów, któ re go ce -
lem jest pro wa dze nie dzia łal no ści go spo -
dar czej. Nie sta no wi prze ję cia re or ga ni za -
cja ad mi ni stra cji pu blicz nej lub prze no sze -
nie funk cji ad mi ni stra cyj nych mię dzy ty -
mi pod mio ta mi.

Ko niecz na 
in for ma cja

Usta wo daw ca za ło żył, że dla pra cow ni -
ków przy dat ne są in for ma cje o za mie rzo -
nych prze kształ ce niach. Ma jąc sto sow ną
wie dzę mo gą oni oce nić, ja ki wpływ na ich
sto sun ki pra cy bę dzie mia ła zmia na pra co -
daw ców. 

Po win ność udzie le nia in for ma cji
o przej ściu ob cią ża do tych cza so we go
i no we go pra co daw cę – ró żne są pod mio -
ty do któ rych kie ru ją oni tę in for ma cję.
Zgod nie z art. 231 § 3 k. p. obo wią zek
udzie le nia in for ma cji pra cow ni kom do ty -
czy pra co daw ców, u któ rych nie dzia ła ją
za kła do we or ga ni za cje związ ko we. W ta -
kim przy pad ku do tych cza so wy i no wy pra -

co daw ca in for mu ją na pi śmie swo ich
pra cow ni ków o:

■ prze wi dy wa nym ter mi nie przej ścia
za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go
pra co daw cę,

■ je go przy czy nach (np. po łą cze nie, po -
dział, sprze daż),

■ praw nych, eko no micz nych oraz so -
cjal nych skut kach dla pra cow ni ków (kon -
ty nu owa nie za trud nie nia na do tych cza -
so wych wa run kach, pra wo do roz wią za -
nia umo wy za 7 dnio wym uprze dze -
niem, od po wie dzial no ści ma te rial nej
pra co daw ców, ob ję cie pra cow ni ków
świad cze nia mi so cjal ny mi – o ile ta kie
są prze wi dzia ne),

■ za mie rzo nych dzia ła niach do ty czą -
cych wa run ków za trud nie nia pra cow ni ków,
w szcze gól no ści wa run ków pra cy, pła cy
i prze kwa li fi ko wa nia (np.: prze wi dy wa -
nych zmian pła co wych, przy szłej wiel ko ści
za trud nie nia, zmia ny pro fi lu dzia łal no ści,
zwięk sze nie ogra ni cze nie do tych cza so -
wej pro duk cji, po li ty ki ka dro wej).

Prze ka za nie in for ma cji po win no na -
stą pić co naj mniej na 30 dni przed prze -
wi dy wa nym ter mi nem przej ścia za kła du
pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co daw -
cę. In for ma cję na le ży prze ka zać in dy wi du -
al nie ka żde mu pra cow ni ko wi. W za kre sie
udzie la nej in for ma cji bar dzo wa żny jest ter -
min przej ścia za kła du. Ma on zna cze nie
przy li cze niu dwu mie sięcz ne go okre su,
w któ rym prze ję ty pra cow nik ma pra wo
do roz wią za nia umo wy o pra cę bez wy po -
wie dze nia za sied mio dnio wym uprze dze -
niem. Od da ty przej ścia bę dzie li czo ny rocz -
ny okres obo wią zy wa nia ukła du zbio ro we -
go pra cy. Da ta ta roz dzie la ta kże od po wie -
dzial ność pra co daw ców za zo bo wią za nia do -
ty czą ce prze ję tych pra cow ni ków. Pra co -
daw cy po win ni wska zać do kład ną da tę
przej ścia za kła du lub je go czę ści. W przy -
pad ku jej zmia ny – in for ma cja po win na być
po now nie prze ka za na.

Pra wo związ ków

Ina czej usta wo daw ca ure gu lo wał prze -
ka za nie in for ma cji u pra co daw ców, gdzie
dzia ła ją za kła do we or ga ni za cje związ ko -
we. U ta kich pra co daw ców in for ma cja kie -
ro wa na jest tyl ko do or ga ni za cji związ ko -
wych. Na pod sta wie art. 261 usta wy
o związ kach za wo do wych, w ra zie przej -
ścia za kła du pra cy lub je go czę ści na no -
we go pra co daw cę, do tych cza so wy i no wy
pra co daw ca prze ka zu ją in for ma cję dzia -
ła ją cym u ka żde go z nich za kła do wym or -
ga ni za cjom związ ko wym. For ma i treść in -
for ma cji oraz ter min jej prze ka za nia or -
ga ni za cjom są ta kie sa me, jak w prze pi -
sie art. 231 § 3 kp. Na stęp nie na or ga ni -
za cjach związ ko wych spo czy wa obo wią zek
prze ka za nia ich pra cow ni kom. 

W usta wie po mi nię to pro ce du rę prze -
ka zy wa nia in for ma cji pra cow ni kom przez
or ga ni za cje związ ko we. W prak ty ce to
po śred nic two przy spa rza trud no ści. Bu dzi
też kon tro wer sje pra cow ni ków nie zrze szo -
nych w związ kach.

W przy pad ku pla no wa nych przez pra -
co daw ców lub pra co daw cę zmian wa run -
ków za trud nie nia pra cow ni ków wy ma ga -
ne jest pod ję cie ne go cja cji z za kła do wy -
mi or ga ni za cja mi związ ko wy mi w ce lu za -
war cia w tym za kre sie po ro zu mie nia
– w ter mi nie nie dłu ższym niż 30 dni
od dnia prze ka za nia in for ma cji. Za war te
po ro zu mie nie jest źró dłem zbio ro we go
pra wa pra cy, w ro zu mie niu art. 9 § 1 k.p.
(wy rok SN z 28 kwiet nia 2005
r. I PK 214/04, OSNP z 2006 r. Nr 1-2,
poz. 8). Na mo cy te go po ro zu mie nia
mo żna za pew nić pra cow ni kom upraw nie -
nia do ty czą ce np.: wy ższych od praw, na -
by cia ak cji przed się bior stwa, mo żli wo ści
od by cia szko leń, ogra ni cze nia do ty czą ce
zwol nień, po mo cy fi nan so wej. Nor ma tyw -
ny cha rak ter po ro zu mie nia da je pra cow -
ni kom gwa ran cję re ali za cji przez pra co -
daw cę upraw nień prze wi dzia nych w po -
ro zu mie niu oraz sku tecz ne go ich do -
cho dze nia przed są dem pra cy. W ra zie
nie mo żno ści uzgod nie nia przez stro ny tre -
ści po ro zu mie nia, pra co daw ca sa mo -
dziel nie po dej mu je de cy zję w spra wach
do ty czą cych wa run ków za trud nie nia pra -
cow ni ków. Po wi nien jed nak uwzględ nić
przy tym sta no wi ska przed sta wio ne przez
za kła do we or ga ni za cje związ ko we. 

Nie prze ka za nie przez pra co daw ców in -
for ma cji o prze ję ciu nie wpły wa na sku tecz -
ność przej ścia za kła du pra cy lub je go
czę ści na no we go pra co daw cę (wy rok SN
z 15 wrze śnia 2006 r. I PK 75/06,
OSNP 2007 nr17 -18, poz. 250; Pr. Pra -
cy 2007/2).

Ochro na 
bez względ na

Ze wzglę du na gwa ran cyj ny cel re gu la -
cji, ochro na pra cow ni ków prze wi dzia na
w art. 231 k. p. ma cha rak ter:

■ po wszech ny,
■ bez względ ny.
Dzia ła niem prze pi su ob ję te są wszyst -

kie pod mio ty pra wa pra cy, u któ rych na -
stę pu je prze ję cie. Wy łą cze nie lub ogra ni -
cze nie je go sto so wa nia mo że wy ni kać
tyl ko z in ne go prze pi su (np. wy ga sze nie
sto sun ków pra cy na pod sta wie art. 107
ust. 5 usta wy z 13 lip ca 2007 r. o Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy). Nie mo że to być jed -
nak prze pis ak tu pra wa miej sco we go (wy -
rok SN z lip ca 2005 r. II PK 353/04, OSNP
z 2006 r. Nr 17-18, poz. 261).
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In ny pra co daw ca, a ochro na prze ję tych pra cow ni ków (cz. 2)

Pod no wym sze fem
Ar tur Brze ziń ski 

Prze mia ny spo łecz ne i go spo dar cze, któ rych efek tem by ło zmniej sze nie sta nu za trud nie nia,
jak rów nież prze kształ ce nia wła sno ścio we i or ga ni za cyj no -praw ne za kła dów pra cy oraz ad -
mi ni stra cji by ły pod sta wą do stwo rze nia re gu la cji chro nią cej sto sun ki pra cy pra cow ni ków w ra -
zie zmia ny pra co daw cy.



Dobre praktyki 
w budownictwie
Dobre praktyki 
w budownictwie

Za bez pie cze nie kra wę dzi stro pu sys te mo wy mi ba lu stra da mi (po rę cze ści sko we). Pra cow ni cy wy ko nu ją pra ce na wy so -
ko ści z sa mo jezd ne go po de stu ru cho me go. Do trans por tu i pod trzy my wa nia ele men tu wiel ko ga ba ry to we go (ele ment
pier ście nia kon struk cji wspor czej da chu) uży to żu ra wia wie żo we go.

Za bez pie cze nie skraj ni stro pu przed upad kiem z wy so ko ści ba -
lu stra da mi.

Pi lar ka do drew na z osło na mi tar czy i in nych ele men tów ru -
cho mych, spraw ny mi włącz ni ka mi, nie usz ko dzo nym złą czem
si ło wym. Wi docz ny przy cisk awa ryj ny.

Za mon to wa no po mo sty ro bo cze przy de sko wa niach (sza lun kach)
pod słu py, któ re za bez pie cza ją pra cow ni ków przed upad kiem
z wy so ko ści pod czas be to no wa nia.

W trak cie wy ko ny wa nia prac
zbro jar skich cię żki ele ment
zbro je nia pod trzy my wa ny
jest na uchwy tach do zbro je -
nia (trój no gach wy ko na nych
z prę tów zbro je nio wych). 
Pra cow ni cy wy po sa że ni są
w rę ka wi ce ochron ne.

Pra cow nik trzy ma ofo lio wa ny ry su nek tech nicz ny (część pro jek tu bu dow la ne go),
co za po bie ga uszko dze niom me cha nicz nym i za wil go ce niu.

Za bez pie cze nie wy sta ją cych prę tów zbro je nio wych osło na mi PCV, któ re chro nią
przed ura za mi, ja kie mo gą spo wo do wać ostre koń ców ki prę tów.

Sys tem an ty upad ko wy Al si per cha za bez pie cza ją cy pra cow -
ni ka przed upad kiem z wy so ko ści, np. w trak cie ukła da nia
sza lun ków stro po wych, bel ko wych i roz kła da nia ele men tów
drew nia nych.



Wcze śniej oj co wie mo gli ko rzy stać
z urlo pu ma cie rzyń skie go tyl ko w sy tu acji,
gdy mat ka dziec ka wy ko rzy sta ła co naj -
mniej czter na ście ty go dni i zre zy gno wa ła
z po zo sta łej czę ści urlo pu oraz z urlo pu wy -
cho waw cze go.

Nie wąt pli wie urlop oj cow ski jest do sko -
na łym roz wią za niem i udo god nie niem dla
oboj ga ro dzi ców. Dzię ki nie mu oj ciec mo -
że spę dzić wię cej cza su z ro dzi ną. Co naj -
wa żniej sze – umo żli wia wzmoc nie nie wię -
zi z dziec kiem i jest rów nież pew ną for mą
wspar cia dla mat ki dziec ka.

Skan dy na wia li de rem

Na prze strze ni ostat nich lat mo żna za -
ob ser wo wać wzrost zna cze nia urlo pów oj -
cow skich w pań stwach eu ro pej skich.
Wpraw dzie zda rza się, że nie są one
praw nie ure gu lo wa ne (np. Ir lan dia), jed -
nak ta ka sy tu acja wy stę pu je wy jąt ko wo.
Naj czę ściej oj co wie ma ją mo żli wość sko -
rzy sta nia z kil ku dni wol ne go na spę dze -
nie cza su z dziec kiem. W nie któ rych kra -
jach urlop ten ma cha rak ter ob li ga to ryj ny
np. w Bel gii urlop oj cow ski wy no si 10 dni,
w tym 3 dni są obo wiąz ko we. 

Naj le piej w Eu ro pie roz wi nię ta jest in -
sty tu cja urlo pów ro dzi ciel skich w pań -
stwach skan dy naw skich. Tam urlo py oj cow -
skie ka te go ry zo wa ne są sze rzej ja ko su ma
urlo pów przy zna wa nych ro dzi com. W Da -
nii ro dzi ce ma ją 52 ty go dnie na spę dze nie
cza su ze swo im no wo na ro dzo nym dziec -
kiem. Oj cu przy słu gu ją dwa ty go dnie,
mat ce 18, a na stęp ne 32 ty go dnie do po -
dzia łu ma ją mię dzy so bą, we dług wła sne -
go uzna nia (www. two ja eu ro pa.
pl/1360/urlop -oj cow ski -w -eu ro pie). 

Urlop oj cow ski w Pol sce, od mo men -
tu je go wpro wa dze nia, cie szy się du żym za -
in te re so wa niem. W 2010 r. i w 2011 r. pra -
cow nik -oj ciec wy cho wu ją cy dziec ko ma pra -
wo do urlo pu oj cow skie go w wy mia rze jed -
ne go ty go dnia. Od stycz nia 2012 ro ku
urlop ten bę dzie wy no sił dwa ty go dnie. Ty -
dzień urlo pu zgod nie z art. 1831§ 1 k. p.
od po wia da 7 dniom ka len da rzo wym.

Mo że, 
ale nie mu si 

Urlop oj cow ski ma cha rak ter fa kul ta tyw -
ny. Pra cow nik mo że z nie go sko rzy stać
w ka żdym mo men cie do ukoń cze nia przez
dziec ko 12 mie sią ca ży cia. Nie ma zna cze -
nia, czy w tym sa mym cza sie mat ka ko rzy -
sta z urlo pu ma cie rzyń skie go, do dat ko we -
go urlo pu ma cie rzyń skie go bądź z urlo pu
wy cho waw cze go. Pra wo to przy słu gu je rów -
nież oj cu dziec ka, któ ry wcze śniej sko rzy -
stał z urlo pu ma cie rzyń skie go w czę ści nie -
wy ko rzy sta nej przez mat kę lub z do dat ko -
we go urlo pu ma cie rzyń skie go (Ko deks pra -
cy. Ko men tarz., R. Ce le da, E. Chmie lek -
-Łu biń ska, L. Flo rek, G. Goź dzie wicz, A.
Hintz, A. Ki jow ski, Ł. Pi sar czyk, J. Sko czyń -
ski, B. Wa gner, T. Zie liń ski, LEX, 2009,
wyd. V).

Prze pi sy ko dek su pra cy nie uza le żnia -
ją wy mia ru te go urlo pu od licz by dzie ci uro -
dzo nych przy jed nym po ro dzie. Dla te go wy -
miar urlo pu oj cow skie go w przy pad ku po -
ro du mno gie go jest ta ki sam jak przy uro -
dze niu jed ne go dziec ka. 

Głów ny In spek tor Pra cy w pi śmie 
z 29 stycz nia br. (GPP -316-4560-3-
1/10/PE/RP) stwier dził, że prze pi sy ko dek -
su pra cy do ty czą ce urlo pu oj cow skie go nie

prze wi du ją mo żli wo ści dzie le nia te go urlo -
pu na czę ści ani udzie la nia go w dniach.
Jest on nie po dziel ny i przy słu gu je w peł -
nym wy mia rze ty go dnia, a od 2012 ro ku
dwóch ty go dni.

Wa run kiem udzie le nia urlo pu oj cow skie -
go jest zło że nie przez pra cow ni ka pi sem -
ne go wnio sku przy naj mniej na 7 dni
przed dniem roz po czę cia te go urlo pu. Pra -
co daw ca ma obo wią zek uwzględ nie nia
wnio sku pra cow ni ka.

Urlop oj cow ski jest płat ny. Zgod nie
z art. 29 ust. 5a Usta wy z 25.06.1999 r.
o świad cze niach pie nię żnych z ubez pie -
cze nia spo łecz ne go w ra zie cho ro by i ma -
cie rzyń stwa (Dz. U. nr 77 z 2010 r.,
poz. 512) za okres urlo pu oj cow skie go
pra cow ni ko wi przy słu gu je za si łek ma -
cie rzyń ski z ubez pie cze nia cho ro bo we go.

Okres po bie ra nia za sił ku ma cie rzyń skie -
go jest zgod nie z art. 6 ust. 1 pkt 7 usta -
wy z 17.12.1998 r. o eme ry tu rach i ren -
tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz -
nych (Dz. U. nr 153 z 2009 r., poz. 1227)
okre sem skład ko wym. 

Pra co daw ca i Za kład Ubez pie czeń Spo -
łecz nych wy ma ga ją od pra cow ni ka, oprócz
wnio sku o udzie le nie urlo pu oj cow skie go,
rów nież od pi su ak tu uro dze nia dziec ka
oraz oświad cze nie, że za si łek ma cie rzyń -
ski przy słu gu ją cy pra cow ni ko wi w cza sie
prze by wa nia na urlo pie oj cow skim nie zo -
stał po bra ny z in ne go ty tu łu. Wska za ne do -
ku men ty są nie zbęd ne do wy pła ty świad -
cze nia.

Pod ochro ną

Wo bec pra cow ni ka prze by wa ją ce go
na urlo pie oj cow skim sto su je my ochro nę
ana lo gicz ną jak w przy pad ku pra cow ni cy
w cią ży. Ta ka szcze gól na ochro na po le ga
przede wszyst kim na:

● za ka zie wy po wia da nia przez pra co -
daw cę i roz wią zy wa nia umów o pra cę,

● za ka zie zmia ny wa run ków pra cy
i pła cy w dro dze wy po wie dze nia zmie nia -
ją ce go,

● za ka zie roz wią zy wa nia umów o pra -
cę bez wy po wie dze nia z przy czyn nie za wi -
nio nych przez pra cow ni ka.

● w przy pad ku sto so wa nia szcze gól nej
ochro ny mo żna roz wią zać sto su nek pra cy
z pra cow ni kiem prze by wa ją cym na urlo pie
oj cow skim tyl ko w dwóch przy pad kach:

● z po wo du ogło sze nia upa dło ści lub
li kwi da cji pra co daw cy, 

● bez wy po wie dze nia, z przy czyn za wi -
nio nych przez pra cow ni ka, gdy re pre zen -
tu ją ca go za kła do wa or ga ni za cja związ ko -
wa wy ra zi ła na to zgo dę.

War to w tym miej scu wspo mnieć
o uchwa le Są du Naj wy ższe go z 18.03.2008
r. (syg. akt II PZP 2/08), w któ rej sąd stwier -
dził, że w sy tu acji, gdy u pra co daw cy nie dzia -
ła za kła do wa or ga ni za cja związ ko wa, bądź ta -
ka or ga ni za cja funk cjo nu je, ale nie re pre zen -
tu je in te re sów pra cow ni cy, do pusz czal ne jest
roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie -
dze nia w okre sie cią ży pra cow ni cy.

Do pra cow ni ka prze by wa ją ce go na urlo -
pie oj cow skim sto su je my od po wied nio:
art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2,
art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4,
art. 1831§ 1 oraz art. 1832 k. p.

Nie dla wszyst kich

Po wej ściu w ży cie art. 1823 k. p. do -
ty czą ce go urlo pu oj cow skie go oka za ło się,
że z te go pra wa nie mo gą sko rzy stać
wszyst kie gru py za wo do we. Prze pi sy
usta wy z 11.09.2003 r. o słu żbie woj sko -
wej żoł nie rzy za wo do wych (Dz. U. nr 90
z 2010 r., poz. 593) od sy ła ją je dy nie
do sto so wa nia prze pi sów ko dek su pra cy
okre śla ją cych za sa dy i wy miar urlo pu ma -
cie rzyń skie go oraz urlo pu wy cho waw -
cze go. Aby żoł nierz za wo do wy mógł sko -

rzy stać z urlo pu oj cow skie go w usta wie
o słu żbie woj sko wej żoł nie rzy za wo do wych
po win no być wy raź ne ode sła nie
do art. 1823 k. p., któ re go do dnia dzi siej -
sze go nie ma. Mi ni ster obro ny na ro do wej
Bog dan Klich, w od po wie dzi z 17.02.2010 r.
na in ter pe la cję nr 14132, pod kre ślił, że
fun da men tal ną za sa dą peł nie nia za wo do -
wej słu żby woj sko wej jest peł na dys po zy -
cyj ność żoł nie rzy, a spe cy fi ka ich słu żby
nie uza sad nia sto so wa nia wo bec nich
wszyst kich upraw nień pra cow ni czych
(or ka2.sejm.gov.pl). 

Łu kasz Szpil ski
OIP Zie lo na Gó ra
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Prze pis ma cha rak ter bez względ ny.
Ozna cza to, że wo la pod mio tów co do je -
go nie sto so wa nia jest wy łą czo na. Uzgod -
nie nia mię dzy stro na mi nie mo gą wy klu -
czyć lub zmie nić skut ku przej ścia za kła du
pra cy lub je go czę ści (wy rok SN 
z 3 kwiet nia 2007 r. II PK 245/06, lex
nr 31787). Jak sil na jest ochro na pra cow -
ni ka prze wi dzia na w tym prze pi sie uka zu -
je sen ten cja wy ro ku Są du Naj wy ższe go 
z 6 stycz nia 1995 r. (I PRN 116/94, OSNP
z 1995 r. Nr 12, poz. 145) „Prze pis
art. 231 § 2 k. p. nor mu je sta tus praw ny
pra cow ni ków w sy tu acji prze ję cia za kła du
pra cy w ca ło ści lub czę ści przez in ny za -
kład pra cy i sta no wi lex spe cia lis w sto sun -
ku do art. 11 k. p. i art. 30 k. p. Trwa łość
sto sun ku pra cy wy ni ka ją ca z obo wiąz ku za -
kła du pra cy za trud nie nia pra cow ni ków
przej mo wa ne go w ca ło ści lub czę ści za kła -
du pra cy wy ni ka wprost z art. 231 § 2 k.p.
cho cia żby za kła dy pra cy umó wi ły się ina -
czej.” Po dob nie w wy ro ku Są du Naj wy ższe -
go z 29 sierp nia 1995 r. (I PRN 38/95,
OSNP z 1996 r. Nr 6, poz. 83). „Prze ję cie
za kła du pra cy w ro zu mie niu art. 231 § 2
k.p. ma miej sce ta kże wów czas, gdy do tych -
cza so wy i przej mu ją cy pra co daw cy nie dzia -
ła li zgod nie dla osią gnię cia te go ce lu, na -
to miast do szło do fak tycz ne go prze ję cia
ma jąt ku i za dań za kła du pra cy.”

Dla skut ku prze ję cia nie ma zna cze nia,
czy w opar ciu o prze ję ty za kład lub je go
część bę dzie pro wa dzo na ta ka sa ma dzia -
łal ność jak do tych czas czy ule gnie ona
zmia nie. Nie jest wy ma ga na też wo la za -
trud nio nych pra cow ni ków (uchwa ła SN
z 19 stycz nia 1993 r. I PZP 70/92,
OSNCP 1993r. Nr 6 poz. 100).

Pod su mo wu jąc na le ży stwier dzić, że wy -
żej oma wia ne prze pi sy za pew nia ją sku tecz -
ną ochro nę praw pra cow ni ków w przy pad -
ku prze ję cia za kła du pra cy lub je go czę ści.

Ar tur Brze ziń ski 
OIP Lu blin 

Przypisy

6 Zo bo wią za nia so li dar ne re gu lu je ko -
deks cy wil ny w prze pi sach Dzia -
łu I (art. 366-378).

7 A. Ma rek, Przej ście za kła du na in ne -
go pra co daw cę, Słu żba Pra cow ni cza nr 2
z 2008 r. s. 27.

8 A. Ma rek, Przej ście za kła du na in ne -
go pra co daw cę, Słu żba Pra cow ni cza nr 2
z 2008 r. s. 23.

Dokończenie ze strony 15.

Pod no wym
sze fem

Łu kasz Szpil ski

Urlop oj cow ski

Gdy pra cow nik 
zo sta je ta tą
Od po cząt ku br. pra cow ni cy mo gą ko rzy stać z no wych upraw -
nień ro dzi ciel skich: z do dat ko we go urlo pu ma cie rzyń skie go,
do dat ko we go urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go
oraz z urlo pu oj cow skie go, któ ry bę dzie przed mio tem dal -
szych roz wa żań. Pod sta wą praw ną tych in sty tu cji praw nych
jest Usta wa z 6.12.2008 r. o zmia nie usta wy Ko deks pra cy oraz
nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1654). 
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Usta wa an ty kry zy so wa ma ogra ni czo ny
za kres pod mio to wy po nie waż nie jest ad -
re so wa na do wszyst kich pra co daw ców. Klu -
czo we zna cze nie ma tu taj art. 3 usta wy an -
ty kry zy so wej, w myśl któ rej, prze pi sy
usta wy sto su je się do przed się bior cy w ro -
zu mie niu art. 4 usta wy z 2 lip ca 2004 r.
o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej.
W sto sun ku do pra co daw ców nie bę dą cych
przed się bior ca mi sto su je się do tych czas
obo wią zu ją ce re gu la cje ko dek su pra cy.

Oma wia na usta wa an ty kry zy so wa wpro -
wa dza w cy to wa nym art. 3 roz ró żnie nie
na „przed się bior ców w przej ścio wych trud -
no ściach fi nan so wych”, do tknię tych kry zy -
sem oraz po zo sta łych przed się bior ców. Na -
le ży tu taj nad mie nić, iż usta wa w peł nym
za kre sie ma za sto so wa nie do przed się bior -
ców bę dą cych w przej ścio wych trud no -
ściach fi nan so wych. Da je im m.in. mo żli -
wość ob ję cia pra cow ni ków prze sto jem
eko no micz nym, ob ni że nia wy mia ru cza su
pra cy, uzy ska nia po mo cy z Fun du szu Gwa -
ran to wa nych Świad czeń Pra cow ni czych, do -
fi nan so wa nia kosz tów szko le nia lub stu diów
po dy plo mo wych z Fun du szu Pra cy. Do po -
zo sta łych na to miast przed się bior ców od no -
szą się tyl ko wy bra ne ele men ty ta kie jak
np. mo żli wość przed łu ża nia okre sów roz -
li cze nio wych, wpro wa dza nie in dy wi du al -
nych roz kła dów cza su pra cy, ogra ni cze nia
w za trud nia niu na pod sta wie umów o pra -
cę na czas okre ślo ny. 

Przej ścio we trud no ści 

Do głów nych prze sła nek uzna nia przed -
się bior cy za przed się bior cę w przej ścio -
wych trud no ściach fi nan so wych, oprócz
prze sła nek wy ni ka ją cych z ogól nej de fi ni -

cji przed się bior cy z art. 4 usta wy o swo -
bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej na le żą:

– spa dek ob ro tów go spo dar czych ro zu -
mia nych ja ko sprze daż, nie mniej jed nak niż
o 25 proc., li czo ny w uję ciu ilo ścio wym lub
war to ścio wym w cią gu trzech ko lej nych mie -
się cy po 1 lip ca 2008 r. w po rów na niu z ana -
lo gicz ny mi trze ma mie sią ca mi w okre sie
od 1 lip ca 2007 r. do 30 czerw ca 2008 r., 

– brak za le gło ści w re gu lo wa niu zo bo -
wią zań po dat ko wych, skła dek na ubez pie -
cze nia spo łecz ne i ubez pie cze nie zdro wot -
ne oraz Fun dusz i Fun dusz Pra cy, z wy jąt -
kiem przy pad ku, gdy za dłu żo ny pra co daw -
ca za warł po ro zu mie nie w spra wie spła ty
za dłu że nia i ter mi no wo opła ca ra ty lub ko -
rzy sta z od ro cze nia ter mi nu płat no ści al -
bo za le ga nie w re gu lo wa niu skła dek
na ubez pie cze nia spo łecz ne i ubez pie cze -
nie zdro wot ne oraz Fun dusz i Fun dusz Pra -
cy po wsta ło za okres roz li cze nio wy po
1 lip ca 2008 r., a pro gram na praw czy, o któ -
rym mo wa w punk cie 5, prze wi du je peł ną
spła tę tych zo bo wią zań,

– brak prze sła nek do ogło sze nia upa dło -
ści,

– brak stwier dze nia na dzień 1 lip -
ca 2008 r. trud nej sy tu acji eko no micz nej
w ro zu mie niu od po wied nich prze pi sów pra -
wa unij ne go,

– opra co wa nie przez przed się bior cę pro -
gra mu na praw cze go,

– nie otrzy ma nie po mo cy pu blicz nej
na wy po sa że nie lub do po sa że nie sta no wi -
ska pra cy dla skie ro wa ne go bez ro bot ne go
ze środ ków Fun du szu Pra cy, a w przy pad -
kach otrzy ma nia ta kiej po mo cy, ale od dnia
wy da nia de cy zji o otrzy ma niu po mo cy
pu blicz nej na wy po sa że nie lub do po sa że -
nie sta no wi ska pra cy dla skie ro wa ne go bez -

ro bot ne go ze środ ków Fun du szu Pra cy
upły nę ło co naj mniej 12 mie się cy.

Ostat nim ele men tem ko niecz nym
do uzy ska nia sta tu su przed się bior cy
w przej ścio wych trud no ściach fi nan so -
wych jest uzy ska nie za świad cze nia po twier -
dza ją ce go speł nie nie wszyst kich prze sła -
nek. Za świad cze nie wy da je wła ści wy mi -
ni ster bądź mar sza łek wo je wódz twa.

Na le ży pod kre ślić, iż przy ję te w usta wie
roz wią za nia ma ją cha rak ter wy łącz nie
cza so wy i obo wią zy wać bę dą do 31 grud -
nia 2011 ro ku.

Dzia łal ność go spo dar cza

Przed się bior cą, w ro zu mie niu art. 4
usta wy z 2 lip ca 2004 ro ku o swo bo dzie
dzia łal no ści go spo dar czej jest oso ba fi zycz -
na, oso ba praw na lub jed nost ka or ga ni za -
cyj na nie bę dą ca oso bą praw ną, któ rej od -
ręb na usta wa przy zna je zdol ność praw ną,
wy ko nu ją ca we wła snym imie niu dzia łal -
ność go spo dar czą. 

Z po ję ciem przed się bior cy ści śle zwią -
za na jest de fi ni cja dzia łal no ści go spo dar -
czej okre ślo na w art. 2 usta wy. Zgod nie
z tym prze pi sem, dzia łal no ścią go spo -
dar czą jest za rob ko wa dzia łal ność wy -
twór cza, bu dow la na, han dlo wa, usłu go wa
oraz po szu ki wa nie, roz po zna wa nie i wy do -
by wa nie ko pa lin ze złóż, a ta kże dzia łal ność
za wo do wa, wy ko ny wa na w spo sób zor ga -
ni zo wa ny i cią gły. Dla uzna nia okre ślo nej
dzia łal no ści za dzia łal ność go spo dar czą, ko -
niecz ne jest łącz ne speł nie nie trzech wa -
run ków: da na dzia łal ność mu si być dzia łal -
no ścią za rob ko wą (dą że nie da ne go pod mio -
tu do osią gnię cia zy sku przez wy ko ny wa -
nie okre ślo nej dzia łal no ści), dzia łal no ścią
wy ko ny wa ną w spo sób zor ga ni zo wa ny
oraz w spo sób cią gły (istot ny jest za miar
po wta rzal no ści okre ślo nych czyn no ści ce -
lem osią gnię cia do cho du).

Pod mio ty speł nia ją ce kry te rium pod -
mio to we mo gą być uzna ne za przed się bior -
ców je że li wy ko nu ją dzia łal ność go spo dar -
czą okre ślo ną w art. 2 usta wy o swo bo dzie
dzia łal no ści go spo dar czej tj. pro wa dzą
w spo sób zor ga ni zo wa ny i cią gły dzia łal -
ność ma ją cą na ce lu uzy ska nie ko rzy ści ma -
jąt ko wej, któ ra zwią za na jest m.in. z dzia -
łal no ścią wy twór czą, bu dow la ną, han dlo wą
lub usłu go wą. 

Przy kła do wy ka ta log
przed się bior ców

● Oso ba fi zycz na – pro wa dzą ca dzia łal -
ność go spo dar czą we wła snym imie niu
i na wła sny ra chu nek np. rze mieśl nik.

● Oso ba praw na – Skarb Pań stwa
oraz jed nost ki or ga ni za cyj ne, któ rym
prze pi sy szcze gól ne przy zna ją zdol ność
praw ną.
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● Jed nost ka or ga ni za cyj na nie bę dą -
ca oso bą praw ną, któ rej od ręb na usta wa
przy zna je zdol ność praw ną.

● Wspól ni cy spół ki cy wil nej w za kre -
sie wy ko ny wa nej przez nich dzia łal no ści go -
spo dar czej.

● Spół ka oso bo wa (spół ka jaw na, spół -
ka part ner ska, spół ka ko man dy to wa, spół -
ka ko man dy to wo -ak cyj na) – wa run kiem
jest pro wa dze nie przed się bior stwa w ce -
lach za rob ko wych.

● Spół ka ka pi ta ło wa (spół ka z o. o.,
spół ka ak cyj na).

● Spół ka ka pi ta ło wa w or ga ni za cji,
jest to spół ka w fa zie po za war ciu umo wy
spół ki do cza su jej re je stra cji w KRS.

● Spół dziel nia miesz ka nio wa – SN
w wy ro ku z 25 czerw ca 1991 ro -
ku III CZP 53/91 uznał, iż spół dziel nia
miesz ka nio wa jest pod mio tem go spo dar -
czym w ro zu mie niu art. 4922 § 1 k. p. c.

● Sa mo dziel ny pu blicz ny za kład opie ki
zdro wot nej, nie pu blicz ny za kład opie ki
zdro wot nej – zgod nie ze sta no wi skiem
Ko mi sji Praw nej GIP z 26 li sto pa da 2009
ro ku w spra wie sto so wa nia do ZOZ prze pi -
sów: usta wy z 2 lip ca 2004 ro ku o swo bo -
dzie dzia łal no ści go spo dar czej, usta wy 

z 1 lip ca 2009 ro ku o ła go dze niu skut ków
kry zy su eko no micz ne go dla pra co daw ców
i przed się bior ców. Sąd Naj wy ższy w uchwa -
le z 11 ma ja 2005 r. III CZP 11/2005
OSNC 2006/3 poz. 48 stwier dził, iż sa mo -
dziel ny pu blicz ny za kład opie ki zdro wot nej
wpraw dzie tyl ko wy jąt ko wo mo że po bie rać
opła ty za swo je świad cze nia od świad cze -
nio bior ców (art. 33 ust. 1 uzoz), ale świad -
cze nia te są fi nan so wa ne ze środ ków pu -
blicz nych na za sa dach okre ślo nych w od ręb -
nych prze pi sach. Za kład otrzy mu je za tem
za pła tę za wy ko na ne usłu gi me dycz ne, ty -
le że nie od pa cjen tów, a przez roz li cze nia
z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia. Po nad -
to, pro wa dząc sze ro ko ro zu mia ne usłu gi me -
dycz ne mo że za wie rać umo wy, któ rych
przed mio tem jest udzie la nie za mó wień

na świad cze nia zdro wot ne (art. 35 uzoz),
a ta kże uczest ni czy w ob ro cie go spo dar czym
za wie ra jąc sa mo dziel nie umo wy cy wil no -
praw ne z in ny mi przed się bior ca mi. Wszyst -
ko to po zwa la uznać, że dzia łal ność sa mo -
dziel nych pu blicz nych za kła dów opie ki
zdro wot nej jest dzia łal no ścią go spo dar czą.

Nie są przed się bior ca mi

■ Sto wa rzy sze nie, fun da cja – pod wa -
run kiem, że nie po dej mą dzia łal no ści go -
spo dar czej.

■ Pu blicz ny za kład opie ki zdro wot nej
pro wa dzo ny w for mie jed nost ki bu dże to -
wej lub za kła du bu dże to we go – zgod nie ze
sta no wi skiem Ko mi sji Praw nej GIP 
z 26 li sto pa da 2009 ro ku w spra wie sto so -
wa nia do zoz prze pi sów: usta wy
z 2.07.2004 r. o swo bo dzie dzia łal no ści go -
spo dar czej, 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 co daw ców i przed się bior ców. 

■ Gmi na.
■ Syn dyk oraz za rząd ca ma sy upa dło -

ścio wej – pro wa dzo na dzia łal ność go spo dar -
cza nie jest wy ko ny wa na we wła snym imie -
niu tyl ko w imie niu za rzą dza nej ma sy.

■ Spół ka cy wil na. 
■ Przed się bior cą nie mo że być oso ba

ma ło let nia, gdyż nie ma ona peł nej zdol -
no ści do czyn no ści praw nych, ta kże oso -
ba ubez wła sno wol nio na czę ścio wo czy
cał ko wi cie, bo wiem ubez wła sno wol nie nie
skut ku je utra tą peł nej zdol no ści do czyn -
no ści praw nych.

Nie jed no ma imię

Po ję cie przed się bior cy w pol skim usta -
wo daw stwie nie jest jed no li te, bo wiem jak
wska zu je dok try na, ter min „przed się bior -
ca” i ter min „pod miot pro wa dzą cy dzia łal -
ność go spo dar czą” w świe tle ró żnych ak -
tów praw nych nie za wsze po kry wa ją się ze
so bą.1 Przy kła do we de fi ni cje:

– w usta wie o zwal cza niu nie uczci wej
kon ku ren cji: za przed się bior ców uwa ża się
oso by fi zycz ne, oso by praw ne oraz jed nost -
ki or ga ni za cyj ne nie ma ją ce oso bo wo ści
praw nej, któ re pro wa dząc, cho cia żby
ubocz nie, dzia łal ność za rob ko wą lub za wo -
do wą uczest ni czą w dzia łal no ści go spo dar -
czej;

– w usta wie z 23 kwiet nia 1964 ro ku Ko -
deks cy wil ny, art. 431: przed się bior cą jest
oso ba fi zycz na, oso ba praw na i jed nost ka
or ga ni za cyj na, o któ rej mo wa w art. 331 §1
czy li jed nost ka nie bę dą ca oso bą praw ną,
któ rej usta wa przy zna je zdol ność praw ną,
pro wa dzą ca we wła snym imie niu dzia łal -
ność go spo dar czą lub za wo do wą;

– w usta wie z 5 lip ca 2001 ro ku o ce -
nach: przed się bior cą jest pod miot pro wa -
dzą cy dzia łal ność go spo dar czą w ro zu mie -
niu pra wa dzia łal no ści go spo dar czej, a ta -
kże oso by pro wa dzą ce dzia łal ność wy -
twór czą w rol nic twie w za kre sie upraw rol -
nych oraz cho wu i ho dow li zwie rząt,
ogrod nic twa, wa rzyw nic twa, le śnic twa
i ry bac twa śród lą do we go;

– w usta wie z 14 lu te go 2003 ro ku
o udo stęp nia niu in for ma cji go spo dar czej:
za przed się bior ców uzna je się przed się bior -
ców w ro zu mie niu dzia łal no ści go spo dar -
czej oraz spół dziel czą ka sę oszczęd no ścio -
wo - kre dy to wą, wspól no tę miesz ka nio wą
oraz spół dziel nię miesz ka nio wą w za kre -
sie za spo ka ja nia po trzeb miesz ka nio wych
jej człon ków. 

Glo bal ny kry zys go spo dar czy spo wo do -
wał wy raź ne spo wol nie nie wzro stu go spo -
dar cze go w Pol sce. O ile bo wiem wzrost
PKB w I kwar ta le 2008 r. wy niósł 6,1%,
o ty le w I kwar ta le 2009 r. je go dy na mi -
ka zma la ła do 0,8%.2 W tej sy tu acji głów -
nym ce lem tzw. usta wy an ty kry zy so wej sta -
ło się ra to wa nie za gro żo nych miejsc pra -
cy kosz tem uela stycz nie nia np. prze pi sów
o cza sie pra cy oraz wspar cia fi nan so we go
przed się bior ców. Z prze pi sów usta wy,
któ ra by ła przed mio tem roz wa żań, mo gą
sko rzy stać nie tyl ko przed się bior cy w trud -
nej sy tu acji eko no micz nej, ale ta kże
w ogra ni czo nym za kre sie wszy scy przed -
się bior cy nie za le żnie od swo jej kon dy cji fi -
nan so wej. 

An drzej Paw łow ski
OIP Po znań

Przypisy

1 Ko men tarz do art. 4 usta wy z 2 lip -
ca 2004 r. o swo bo dzie dzia łal no ści go spo -
dar czej (Dz. U. 07.155.1095), [w:] A. Po -
wa łow ski (red.), S. Ko ro luk, M. Pa weł czyk,
E. Prze szło, K. Trzciń ski, E. Wie czo rek,
Usta wa o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar -
czej. Ko men tarz, ABC, 2007.

2 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1338
_PLK_HTML.htm [dostęp 30.06.2009]

An drzej Paw łow ski

Pra wo

Do tknię ci
kry zy sem
Świa to wy kry zys fi nan so wy, któ ry wy warł wpływ na sy tu ację
na ryn ku pra cy przy czy nił się do wpro wa dze nia w pol skim
usta wo daw stwie dzia łań ma ją cych na ce lu prze ciw dzia ła nie
i ła go dze nie owych skut ków. 22 sierp nia 2009 r. we szła w ży -
cie usta wa z 1 lip ca ub. 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 tzw. usta wa
an ty kry zy so wa. Uchwa le nie jej by ło wy ni kiem uzgod nień po -
mię dzy głów ny mi part ne ra mi, tj. re pre zen ta tyw ny mi or ga ni za -
cja mi związ ko wy mi i or ga ni za cja mi pra co daw ców.

9/2010 IP
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Mę żczy zna – oso ba or ga ni zu ją ca ro bo ty bu dow la ne wcho dzi do roz świe tlo ne go mar ke tu. Obo jęt nie mi ja pół -
ki, na któ rych le żą za bez pie cze nia in dy wi du al ne i zbio ro we wy ko rzy sty wa ne pod czas prac na wy so ko ści. 

Na końcu regału stoją fotografie. W gronie rodzin, przyjaciół, w grupie kolegów nie ma jednak jednej z osób.
Jej sylwetka jest czarna. Ten człowiek zginął na budowie. W markecie gaśnie światło. Nasz bohater stawia
tablicę z hasłem kampanii „Szanuj życie. Bezpieczna praca na wysokości”

Idąc dalej z zaskoczeniem dostrzega na półkach obiekty symbolicznie związane z wypadkami przy pracy.
Kołnierz ortopedyczny, wózek inwalidzki – wszystko ma swoją cenę – to koszty lekceważenia zagrożeń.

W mediach
W dru giej po ło wie wrze śnia, w te le wi zji po now nie zo ba czy my
spo ty po świę co ne bez pie czeń stwu pra cy w bu dow nic twie. Ru -
sza no wa edy cja kam pa nii Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Tym
ra zem ak cent po sta wio ny zo sta nie na koszt wy pad ku przy pra -
cy – nie współ mier nie wy ższy od kosz tów in we sty cji w sprzęt
i or ga ni za cję pra cy, za pew nia ją cych bez piecz ne wy ko na nie
ro bót bu dow la nych. Ka żdy in we stor mo że wes przeć kam pa nię
wy wie sza jąc ta bli cę z ha słem „Sza nuj ży cie”.

Kam pa nia in for ma cyj na ma na ce lu
zwięk sze nie świa do mo ści za gro żeń za wo -
do wych w bu dow nic twie (w szcze gól no ści
za gro żeń zwią za nych z pra cą na wy so ko ści),
bu do wa nie za an ga żo wa nia grup do ce lo wych
na rzecz po pra wy stan dar dów bez pie czeń -
stwa pra cy, a ta kże zwięk sze nie wie dzy do -
ty czą cej sto so wa nia środ ków ochro ny zbio -
ro wej. Ad re sa ta mi te go rocz nych dzia łań są
przede wszyst kim pra co daw cy, przed się -
bior cy oraz oso by od po wie dzial ne za po dej -
mo wa nie de cy zji in we sty cyj nych – w tym
do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy – w fir mach sek to ra bu dow la ne go. 

Kam pa nia me dial na za in au gu ro wa na
zo sta nie kon fe ren cją pra so wą Głów ne go In -
spek to ra Pra cy – 23 wrze śnia. W 4 sta cjach
te le wi zyj nych (TVN 24, TVN CNBC, Pol -
sat News i TVP IN FO) i roz gło śniach ra -
dio wych RMF FM i Ra dio ESKA roz pocz -
nie się emi sja spo tów in for ma cyj nych.
Kam pa nia pro wa dzo na bę dzie rów nież
za po śred nic twem por ta lu In te ria.pl, a ta -
kże pra sy co dzien nej i bra nżo wej.

Do czyn ne go wspar cia kam pa nii za pro -
szo ne są naj więk sze fir my bu dow la ne,
któ re otrzy ma ją wiel ko for ma to we plan -
sze z ha słem kam pa nii do umiesz cze nia
w wi docz nym miej scu na te re nie in we sty -
cji dro go wych, mo sto wych, bu dyn kach
wzno szo nych w cen trach miast. 

Ka żdy za in te re so wa ny in we stor otrzy ma
sa mo przy lep ne pla ka ty „Sza nuj ży cie”
do umiesz cze nia na te re nie bu do wy (na ten
cel przy go to wa nych zo sta nie 20 ty się cy na -
kle jek). Mar ke tom bu dow la nym chce my za -
pro po no wać wy dzie le nie stref bez pie czeń -
stwa, w któ rych zgro ma dzo ne zo sta ną
środ ki ochro ny in dy wi du al nej i zbio ro wej.

Ma my na dzie ję, że ak cja pro mo cyj na
pro wa dzo na w me diach, po dob nie jak z ro -
ku ubie głym, przy czy ni się do wspar cia dzia -
łań pre wen cyj nych pro wa dzo nych przez in -
spek to rów pra cy i pra cow ni ków me ry to -
rycz nych w ca łym kra ju.
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Jed nym z pod sta wo wych obo wiąz ków do -
sta wy ga zu, któ ry ma bez po śred ni wpływ
na bez pie czeń stwo kon su men tów, jest na peł -
nia nie bu tli wy łącz nie przez upraw nio ne roz -
lew nie ga zu płyn ne go. Na peł nia nie bu tli
w nie upraw nio nej roz lew ni lub za kup bu tli
z ma ło wia ry god ne go źró dła wią że się
z ogrom nym ry zy kiem. (…)

Kon tro le prze pro wa dzo ne przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy po twier dza ją, że nie
wszyst kie pod mio ty na ryn ku sto su ją się
do obo wią zu ją cych prze pi sów i nie uzy sku -
ją pi sem nej zgo dy fir my -wła ści cie la zna ku to -
wa ro we go na na peł nia nie bu tli ga zo wej z in -
nym zna kiem to wa ro wym” – do no sił Su per
Express w lip cu br. Wła śnie roz po czę ła się,
za ini cjo wa na przez Pol ską Or ga ni za cję Ga -
zu Płyn ne go, kam pa nia „Nie daj się na bić
w bu tlę”. Pa tro nat nad przed się wzię ciem ob -
ję ła m.in. Pań stwo wa In spek cja Pra cy.

Ogól no pol ska kam pa nia ma cha rak ter
edu ka cyj no -in for ma cyj ny. POGP chce przede
wszyst kim in for mo wać użyt kow ni ków bu tli
o za sa dach dzia ła nia ryn ku ga zu w bu tlach
i ostrze gać przed skut ka mi oraz kon se -
kwen cja mi ko rzy sta nia z bu tli na peł nio nych
przez nie upraw nio ne pod mio ty. Bu tle ga zo -
we są prak tycz ne i bez piecz ne, je że li są wła -
ści wie użyt ko wa ne oraz wia do mo, kto od po -
wia da za ich stan tech nicz ny. Nie wła ści we po -
stę po wa nie mo że mieć tra gicz ne skut ki.
War to pa mię tać, że nie pra wi dło we użyt ko wa -
nie bu tli ga zo wej jest rów no znacz ne ze
stwo rze niem za gro że nia nie tyl ko dla sie bie,
ale ta kże dla swo jej ro dzi ny czy są sia dów. 

We dług ba dań opi nii pu blicz nej z 2009 ro -
ku, w Pol sce z bu tli ga zo wych ko rzy sta pra -
wie sześć mi lio nów go spo darstw do mo -
wych, co ozna cza, że pra wie co dru gie go spo -
dar stwo do mo we ma wpływ na bez pie czeń -
stwo ob ro tu bu tla mi ga zo wy mi. W ob ro cie
han dlo wym na to miast znaj du je się oko ło
11 mi lio nów 11-ki lo gra mo wych bu tli ga zo -
wych. Ka żda z nich jest na peł nia nia co naj -
mniej trzy ra zy w ro ku (po nad 32 mln na peł -
nień). Bu tli ga zo wej uży wa się głów nie
do go to wa nia, ale ta kże do ogrze wa nia,
do za si la nia pa ra so li grzew czych, gril li, wóz -
ków wi dło wych. Więk szość urzą dzeń na gaz
płyn ny znaj du je się jed nak w bu dyn kach
miesz kal nych. Po wszech ność i miej sce użyt -
ko wa nia bu tli ga zo wych w Pol sce po wo du je,
że wszel kie nie pra wi dło wo ści nio są du że ry -
zy ko dla mi lio nów Po la ków.

Pol ska Or ga ni za cja Ga zu Płyn ne go do -
strze ga zna czą cy wzrost licz by zda rzeń nie -
bez piecz nych z udzia łem bu tli ga zo wych
w cią gu ostat nich trzech lat. Oka zu je się, że

śred nio raz w ty go dniu do cho dzi do wy pad -
ku, w wy ni ku któ re go, oprócz strat ma jąt ko -
wych, lu dzie do zna ją uszczerb ku na zdro wiu,
a na wet tra cą ży cie. Dla te go POGP uwa ża
za ko niecz ne pod ję cie dzia łań pro fi lak tycz -
nych, któ re przy czy nią się do zwięk sze nia bez -
pie czeń stwa użyt kow ni ków bu tli. Kam pa nia
„Nie daj się na bić w bu tlę” jest więc od po -
wie dzią na tę ro sną cą sta ty sty kę. 

Głów ne ce le po dej mo wa nych dzia łań to:
– wzrost świa do mo ści kon su men ta o me -

cha ni zmach ryn ku ga zu w bu tlach;
– ostrze że nie przed skut ka mi i kon se -

kwen cja mi ko rzy sta nia z bu tli ga zo wych na -
peł nio nych przez nie upraw nio ne do te go pod -
mio ty;

– utrwa le nie mo de lu ob ro tu bu tlą fir mo -
wą, ja ko gwa ran ta bez pie czeń stwa użyt kow -
ni ków ga zu w bu tlach, w tym zwró ce nie uwa -
gi na pra wi dło we ozna ko wa nie bu tli;

– po pra wa bez pie czeń stwa użyt kow ni ków
bu tli ga zo wych w Pol sce.

Ad re sa ta mi kam pa nii są dwie gru py:
– me dia – gdyż re la cjo no wa ne przez nie

wy pad ki z udzia łem bu tli ga zo wych ma ją cha -
rak ter sen sa cji. Opi sy wa ne są dzia ła nia 
słu żb, któ re sku pia ją się na usu wa niu skut -
ków. Nie wie le mó wi się o tym, jak kon su ment
mo że wpły wać na bez pie czeń stwo ob ro tu bu -
tla mi ga zo wy mi, jak za po bie gać wy pad kom
oraz co ro bić, kie dy na stą pi wy buch;

– kon su men ci – bo świa do my wy bór bez -
piecz nej bu tli le ży wła śnie po stro nie kon su -
men ta, dla te go też po wi nien on mieć od po -
wied nią wie dzę z za kre su pra wi dło we go
ozna ko wa nia bu tli ga zo wych, wszyst kich
eta pów jej ob ro tu, jak rów nież kon se kwen -
cji wy ni ka ją cych z nie pra wi dło we go użyt ko -
wa nia. Na le ży pa mię tać o pra wie kon su men -
ta do rze tel nej in for ma cji o po cho dze niu pro -
duk tu. Od po wie dzial nym za pro dukt – gaz
w bu tli – jest wła ści ciel zna ku to wa ro we go
umiesz czo ne go trwa le na po wierzch ni bu tli. 

Wię cej na te mat kam pa nii „Nie daj się na -
bić w bu tlę” na stro nie in ter ne to wej Pol skiej
Or ga ni za cji Ga zu Płyn ne go

http://pogp.pl

Pań stwo wa In spek cja Pra cy uczest ni czy
w re ali za cji Kra jo wej Stra te gii Kon tro li prze -
pi sów w za kre sie cza su jaz dy i cza su po sto -
ju, obo wią zu ją cych przerw i cza su od po czyn -
ku kie row ców. Stra te gia re ali zo wa na jest

przez or ga ny upraw nio ne do kon tro li
w tym za kre sie: In -

spek cję Trans por tu
Dro go we go, Po li cję, Straż Gra nicz -
ną, Słu żbę Cel ną i PIP. Na sza in spek -
cja re ali zu je te mat pre wen cyj ny
i kon tro l ny do ty czą cy bez pie czeń stwa
pra cy kie row ców, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem prze strze ga nia
norm cza su pra cy. Wa żnym ele men -
tem tych dzia łań są wy daw nic twa.
Nie daw no zo sta ła opu bli ko wa na ulot -
ka za adre so wa na do kie row ców oraz
bro szu ra „Czas pra cy kie row ców”.

Mał go rza ta Zofia Sta szew ska
oma wia w niej prze pi sy, re gu lu ją ce
czas pra cy kie row ców, je go ewi -
den cjo no wa nie i roz li cza nie. Wy ja -
śnia, pra wa przy słu gu ją ce pod czas
dy żu ru, prze rwy lub od po czyn ku,
wska zu je obo wiąz ki, cią żą ce na pra -
co daw cach. Atu ta mi pu bli ka cji jest
przy ja zna dla czy tel ni ka for ma py tań i od -
po wie dzi oraz omó wie nia cie ka wych przy -
kła dów. Ta ka kon struk cja ksią żki uła twia

zro zu mie nie prze pi sów. Pu bli ka cję po le -
ca my w szcze gól no ści wła ści cie lom i za rzą -
dom firm trans por to wych, lo gi stycz nych,
spe dy cyj nych, a ta kże kie row com. 

Obo wią zek przy go to wa nia do ku -
men ta cji oce ny ry zy ka za wo do we go
by wa dla wie lu pra co daw ców, zwłasz -
cza pro wa dzą cych nie wiel kie kil ku oso -

bo we fir my, kło po tli wym
i nie wdzięcz nym za ję -
ciem. Spra wa jest dla wie -
lu nie co za gma twa na, po -
nie waż ist nie je kil ka me tod.
Sam wy bór me to dy na strę -
cza już trud no ści. Naj now sza
pu bli ka cja za ty tu ło wa na „Jak
oce nić ry zy ko za wo do we?”, to
li czą ca 48 stron bro szu ra, któ -
rej au to rem jest Cze sław Ko -
wal czyk. Wy daw nic two prze -
zna czo ne jest dla pra co daw ców
ma łych firm, któ rzy chcą sa mo -
dziel nie przy go to wać oce nę ry zy -
ka za wo do we go oraz upo rząd ko -
wać swo ją wie dzę. Au tor w spo sób
przy stęp ny de fi niu je oce nę ry zy ka
za wo do we go. Przed sta wia, ja ki jest

za kres oce ny i zwią za ne z ni mi pro ce du -
ry. Dzię ki prze pro wa dzo nej oce nie ry zy -
ka za wo do we go pra co daw ca bę dzie mógł

zmi ni ma li zo wać za gro że nie w miej scu
pra cy, oraz przy go to wać do ku men ta cję,
któ ra za pew ne za in te re su je in spek to ra
pra cy przy naj bli ższej kon tro li.

Jed nym ze źró deł za gro że nia wy pad -
ko we go na wsi są nie bez piecz ne czyn -
ni ki che micz ne uży wa ne w go spo dar -
stwach rol nych. Pu bli ka cja To ma sza
Grau sza pt. „Che mia dla rol ni ków, po -
rad nik bhp” jest za adre so wa na do rol -
ni ków, z na dzie ją, że po jej prze czy ta -
niu bę dą umie li prze ciw dzia łać za gro -
że niom oraz po tra fi ą roz po zna wać
i zmniej szać ry zy ko zwią za ne z uży wa -
niem czyn ni ków tok sycz nych, a ta kże
będą wy ko rzy sty wa li środ ki che micz ne
zgod nie z in struk cją. Bro szu ra za wie -
ra też mię dzy in ny mi in for ma cje do ty -
czą ce kla sy fi ka cji środ ków che micz nych
sto so wa nych w rol nic twie, spo so bów
trans por tu, prze cho wy wa nia, spo rzą -
dza nia roz two rów i udzie la nia pierw szej
po mo cy. Uzu peł nie niem tre ści za war -
tych w pu bli ka cji jest spis li te ra tu ry fa -
cho wej i obo wią zu ją cych prze pi sów
praw nych. Jest ta kże nie spo dzian ka
– afisz ze zna ka mi ostrze gaw czy mi sto -
so wa ny mi na ety kie tach che mi ka liów

zna ko mi cie na da ją cy się do po wie sze nia
w po miesz cze niach, w któ rych rol ni cy prze -
cho wu ją wy ro by che micz ne.
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Nie daj się na bić w bu tlę!

Sie dem przy ka zań użyt kow ni ków bu tli ga zo wych:

1. Nie ku puj bu tli, któ ra nie po sia da wa żnej le ga li za cji – le ga li za cji bu tli
do ko nu je się z re gu ły co 10 lat; je śli da ta le ga li za cji znaj du ją ca się na ta -
blicz ce zna mio no wej jest nie ak tu al na, ozna cza to, że bu tla nie na da je się
do użyt ku.
2. Nie ku puj bu tli w przy pad ko wym, nie spraw dzo nym punk cie – nie ule -
gaj po zo rom oka zji ce no wych; na peł nia nie bu tli w nie przy sto so wa nych
do te go miej scach jest za bro nio ne.
3. Nie igno ruj bra ku jed no li to ści ozna ko wa nia bu tli – ka żdy le gal nie dzia -
ła ją cy do staw ca w Pol sce ma za strze żo ny dla sie bie ko lor bu tli, do dat ko wo
na zwa fir my na plom bie znaj du ją cej się na za wo rze po win na być zgod na
z na zwą znaj du ją cą się na bu tli.
4. Nie wy rzu caj plom by z fo lii ter mo kurcz li wej i pa ra go nu – plom ba bo -
wiem iden ty fi ku je fir mę na peł nia ją cą i świad czy o jej le gal no ści; pa ra gon
jest do wo dem za ku pu usłu gi oka zy wa nym w ra zie re kla ma cji.
5. Nie prze gap ter mi nu prze glą du in sta la cji we wnętrz nej – ka żda in sta -
la cja ga zo wa po win na być spraw dza na przy naj mniej raz w ro ku.
6. Nie prze cho wuj peł nych, nie peł nych ani opró żnio nych bu tli w piw ni -
cy i in nych po miesz cze niach po ni żej po zio mu te re nu – gaz płyn ny, ja ko
cię ższy od po wie trza mo że gro ma dzić się w za głę bie niach.
7. Nie spraw dzaj szczel no ści bu tli przy uży ciu otwar te go ognia
– na przy kład za pa lo ną za pał ką.

Nowości wydawnicze PIP

Czy taj sta le! Nie pro wadź bez prze rwy



No we ukła dy zbio ro we w duń skim sek to rze trans por tu i bu -
dow nic twa po mo gą zwal czyć dum ping so cjal ny i dys kry mi na cję
pra cow ni ków za gra nicz nych. Mi mo że głów ny cel pra cow ni ków
ja kim jest peł na od po wie dzial ność so li dar na wy ko naw ców i pod -
wy ko naw ców nie zo stał osią gnię ty, no we po ro zu mie nia zwięk szą
upraw nie nia związ ków za wo do wych w za kre sie pre wen cji dum -
pin gu so cjal ne go i pro mo cji, ści ślej szej współ pra cy po mię dzy part -
ne ra mi spo łecz ny mi.

Mi ni ster stwo Pra cy, Za trud nie nia i Słu żby Pu blicz nej przed -
sta wi ło dru gi plan zdro wot ny na la ta 2010-2014. Je go ce lem jest
m.in. po pra wa zna jo mo ści za gad nień z dzie dzi ny zdro wia za wo -
do we go, kon ty nu acja ak tyw nej po li ty ki za po bie ga nia ry zy ku za -
wo do we mu czy za chę ca nie do za po bie ga nia ry zy ku w przed się -
bior stwach, zwłasz cza w ma łych i śred nich oraz w bar dzo ma łych.
No wy plan wpi su je się w bar dziej ogól ny kon tekst dzia łań
wspól no to wej stra te gii eu ro pej skiej w dzie dzi nie zdro wia na la -
ta 2007-2012 za kła da ją cej zmniej sze nie ogól nej licz by wy pad ków
w pra cy o 25%. Do ty czy on rów nież zwięk sze nia ak tyw no ści za -
wo do wej se nio rów, wdro że nia przez pro du cen tów, im por te rów
i użyt kow ni ków prze pi sów chro nią cych pra cow ni ków przed ry -
zy kiem che micz nym oraz zwięk sze nia wra żli wo ści słu żb na nie -
któ re ty py ry zy ka, ta kie jak ry zy ko psy cho spo łecz ne oraz no we
ro dza je ry zy ka, w tym ry zy ko che micz ne.

„Rzuć cień na za gro że nie sło necz ne” to no wa kam pa nia Fun -
da cji na rzecz Pra cy w Bu dow nic twie. Do ty czy ona pre wen cji ry -
zy ka zwią za ne go z dzia ła niem słoń ca oraz wy stę po wa niem wy -
so kich tem pe ra tur po wie trza w okre sie let nim, szcze gól nie w kon -
tek ście hi per ter mii. Ka żde go la ta po nad mi lion pra cow ni ków z sek -
to ra bu dow la ne go w Hisz pa nii jest na ra żo nych na spe cy ficz ne za -
gro że nia cha rak te ry stycz ne dla se zo nu let nie go. Jed ną z kon se -
kwen cji nad mier ne go dzia ła nia słoń ca jest hi per ter mia, ob ja wia -
ją ca się pod wy ższe niem tem pe ra tu ry cia ła po nad nor mal ny po -
ziom. Skut ki prze grza nia się or ga ni zmu mo żna za uwa żyć bar dzo
szyb ko i w wie lu przy pad kach kon se kwen cje zdro wot ne są bar -
dzo po wa żne. Kam pa nia ma na ce lu in for mo wa nie o pod sta wo -
wych symp to mach hi per ter mii, jak rów nież pre zen to wać za sa dy
po stę po wa nia i udzie la nia pierw szej po mo cy, w przy pad ku ich
wy stą pie nia. In for ma cje nt. kam pa nii do stęp ne są na stro nie in -
ter ne to wej www.li ne apre ven ción.com. 

Hisz pań skie Sto wa rzy sze nie Kar dio lo gicz ne po przez Hisz pań -
ską Fun da cję na rzecz Cho rób Ser ca i we współ pra cy z Hisz pań -

skim Sto wa rzy sze niem Me dy cy ny i Bez pie czeń stwa w Pra cy za -
ini cjo wa ło pro gram pn. Przed się bior stwa Kar dioz dro we. Ma on
wpły nąć na ob ni że nie po zio mu ab sen cji w pra cy spo wo do wa nej
cho ro ba mi ukła du krą że nia, któ re są uzna wa ne w Hisz pa nii za jed -
ną z głów nych przy czyn zwol nień le kar skich. Ustę pu ją one je dy -
nie lum bal gii, de pre sji i do le gli wo ściom mię śnio wo -szkie le to wym.
Jed no na sześć zwol nień le kar skich to re zul tat cho rób ukła du krą -
że nia. Chcąc wpły wać na po pra wę sta nu zdro wia swo ich pra cow -
ni ków do przed się wzię cia włą czy ły się du że przed się bior stwa ta -
kie jak: Co ca -Co la, Da no ne, Sa no fi -Aven tis czy Co gal. 

W Rey kja vi ku ogło szo no da ne do ty czą ce bez ro bo cia wśród cu -
dzo ziem ców. Na sku tek kry zy su i dłu gów Is lan dii wzro sło ono
do 18 pro cent, co ozna cza, że bez pra cy po zo sta je co szó sty cu -
dzo zie miec na wy spie. Aż 61 pro cent bez ro bot nych sta no wią Po -
la cy. Przed utra tą pra cy wie lu pol skich oby wa te li pra co wa ło w bu -
dow nic twie lecz te raz szan se na za trud nie nie w tej bra nży są nie -
wiel kie. Po la cy sta no wią naj licz niej szą gru pę ob co kra jow ców na wy -
spie. Po mi mo kry zy su ich licz ba cią gle ro śnie. Jesz cze rok te mu
Po lo nia is landz ka li czy ła po nad 10 tys. osób, a obec nie jest o ty -
siąc więk sza.

Mi ni ster Pra cy, Za trud nie nia i Imi gra cji przed sta wił no wy zbiór
prze pi sów za ty tu ło wa ny „Umo wa o pra cę”. Uwzględ nia on zna -
czą ce zmia ny w pra wie pra cy wpro wa dza ne od 1996 ro ku. Po ru -
sza m.in. kwe stię ujed no li ce nia sta tu su pra cow ni ków fi zycz nych
i umy sło wych oraz roz wo ju pra wa eu ro pej skie go. W spo sób zwię -
zły i upo rząd ko wa ny opi su je istot ne prze pi sy ko dek su pra cy i ich
in ter pre ta cję, dzię ki cze mu przy czy nia się do zwięk sza nia zna -
jo mo ści pra wa pra cy. Do ku ment mo żna po brać bez płat nie
w Mi ni ster stwie Pra cy i Za trud nie nia.

W Nor we gii usta wo wy wiek eme ry tal ny to 67 lat. Od 2011 ro -
ku oso by na le żą ce do pań stwo we go sys te mu eme ry tal ne go bę -
dą mia ły mo żli wość po bie ra nia czę ści, tzn. 20%, 40%, 50%, 60%
lub 80% na le żnej eme ry tu ry już po osią gnię ciu wie ku 62 lat. Mo -
żli we bę dzie rów nież po bie ra nie czę ścio wej eme ry tu ry i jed no -
cze sne kon ty nu owa nie pra cy za wo do wej. Z opcji po bie ra nia czę -
ści eme ry tu ry od 62 ro ku ży cia bę dą mo gły sko rzy stać oso by, któ -
re zgro ma dzą od po wied nio wy so ką su mę skła dek na swo im kon -
cie, co bez po śred nio za le ży od licz by lat pra cy i wy so ko ści wy -
na gro dze nia, od któ re go od pro wa dza no skład ki. Nor we ski Urząd
Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych (NAV) udo stęp nia ubez pie czo -
nym tzw. kal ku la tor eme ry tur, po zwa la ją cy spraw dzić, czy da na
oso ba mo że wcze śniej roz po cząć po bie ra nie czę ści eme ry tu ry.
Uru cho mio no po nad to nu mer in fo li nii, pod któ rym mo żna uzy -
skać in for ma cje o sys te mie i wy li czo nych kwo tach.

Osiem dzie siąt pro cent an kie to wa nych Niem ców uwa ża za trud -
nie nie nie le gal nej po mo cy w do mu za oszu stwo po dat ko we i okra -
da nie pań stwa. Mi mo te go, Niem cy chęt nie za trud nia ją nie le gal -
nych pra cow ni ków. Jak wy ni ka z naj now szych ba dań, co pią te go -
spo dar stwo do mo we za trud ni ło kie dyś pra cow ni ka na czar no. Naj -
bar dziej po żą da ne są sprzą tacz ki i opie kun ki do dzie ci np. z Pol -
ski. Eks per ci sza cu ją, że sza ra stre fa w Niem czech po chło nie
w tym ro ku o 30 mld eu ro wię cej, niż w ubie głym ro ku. Z po wo -
du ni ższych za rob ków wie lu Niem ców bę dzie chcia ło so bie do -
ro bić na czar no, al bo za trud nić ko goś po ni ższych kosz tach.

1 lip ca br. José Lu is Pe re ira For te ob jął sta no wi sko Ge ne ral -
ne go In spek to ra Pra cy w Por tu ga lii. Jest sę dzią. Po sia da sze ro -
kie do świad cze nie w spra wo wa niu wy ższych urzę dów ad mi ni stra -
cji pu blicz nej. Pro wa dził za ję cia na uczel niach wy ższych, a ta kże
re pre zen to wał Por tu ga lię na wie lu fo rach kra jo wych i mię dzy na -
ro do wych. 

Prze mysł sa mo cho do wy na Sło wa cji prze zwy cię ża re ce sję,
a związ ki za wo do we do ma ga ją się pod wy żek wy na gro dze nia. Kon -
cern Volks wa gen Slo va kia do tknię ty w 2009 r. spo wol nie niem go -
spo dar czym wy ra ził zgo dę na 3% wzrost wy na gro dzeń wraz z jed -
no ra zo wą wy pła tą do dat ku w wy so ko ści 215 EUR. Dzia ła ją ce w fir -
mie związ ki za wo do we gro zi ły ak cja mi pro te sta cyj ny mi po fia sku
wstęp nych ne go cja cji w mar cu 2010 r. Osta tecz nie po ro zu mie -
nie osią gnię to kil ka ty go dni póź niej. 

Bry tyj ska in spek cja pra cy (HSE) opu bli ko wa ła wstęp ne da ne
sta ty stycz ne za rok ubie gły, z któ rych wy ni ka, że od 1 kwiet -
nia 2009 do 31 mar ca 2010 w wy pad kach przy pra cy zgi nę ło 151
pra cow ni ków, w po rów na niu z licz bą 178 ofiar śmier tel nych rok
wcze śniej i śred nią licz bą 220 ofiar śmier tel nych w cią gu ostat -
nich 5 lat. Prze wod ni czą ca HSE Ju dith Hac kitt po wie dzia ła: Wy -
nik ten w du żym stop niu za wdzię cza my sto so wa niu do brych prak -
tyk, wio dą cej ro li kie row nic twa w spra wach bhp i an ga żo wa niu
w nie pra cow ni ków. Nie wąt pli wie przy czy ni ły się do te go rów nież
in ne zja wi ska, ta kie jak ogra ni cze nie dzia łal no ści w pew nych sek -
to rach z po wo du re ce sji i mniej sza licz ba za trud nia nych no wych,
nie do świad czo nych pra cow ni ków. Po rów na nie z do stęp ny mi
da ny mi z czte rech in nych wio dą cych uprze my sło wio nych kra jów
Eu ro py: Nie miec, Fran cji, Hisz pa nii i Włoch po ka zu je, że od po -
nad 6 lat Wiel ka Bry ta nia ma naj ni ższy wskaź nik wy pad ków śmier -
tel nych. Mi mo ogól nej po pra wy, w rol nic twie za no to wa no tam
znacz ny wzrost licz by ofiar śmier tel nych z re kor do wo ni skiej licz -
by 25 w ro ku 2008/09 do 38 w ro ku ubie głym.

Od ubie głe go ro ku, bry tyj ska in spek cja pra cy pro wa dzi skie -
ro wa ną do rol ni ków kam pa nię in for ma cyj no -pro mo cyj ną pod na -
zwą „Obie caj. Wróć do do mu bez piecz nie”. Zdo by ła ona zło ty me -

dal w kon kur sie „Mar ke ting bez po śred ni” za sku tecz ne prze ko -
na nie do przy łą cze nia 15 ty się cy rol ni ków. W jej re ali za cji
uczest ni czą ró żne or ga ni za cje part ner skie, np.: Sto wa rzy sze nie
In ży nie rów Rol nic twa, Gru pa Do rad cza ds. Upra wy Drzew i Le -
śnic twa, Bry tyj skie Sto wa rzy sze nie Pro du cen tów Ma szyn Rol ni -
czych i Ogrod ni czych. HSE za chę ca też in ne or ga ni za cje
do wspar cia kam pa nii. Na pod stro nie in ter ne to wej kam pa nii mo -
żna zna leźć za kład kę „Hi sto rie rol ni ków”, gdzie znaj du ją się opi -
sy wy bra nych wy pad ków, naj czę ściej śmier tel nych. Mo żna tam
rów nież zna leźć wie le pu bli ka cji na te mat: za sad bhp w rol nic -
twie, bez piecz nej pra cy z ma szy na mi rol ni czy mi, za gro żeń z po -
wo du li nii ener ge tycz nych, ob słu gi cią gni ków, bez piecz ne go trans -
por tu, za po bie ga nia upad kom z wy so ko ści, prac w le śnic twie oraz
sa mo dziel nej oce ny ry zy ka w go spo dar stwie.

Na głów nej stro nie in ter ne to wej HSE re gu lar nie umiesz cza
„Ostrze że nia o za gro że niu”. Jed no z ostat nich skie ro wa ne by ło do sek -
to ra ob rób ki drew na, prze twór stwa prze my sło we go, bu dow nic twa,
edu ka cji, sprze da ży de ta licz nej, ma ga zy no wa nia oraz do władz lo -
kal nych. By ło ono efek tem wy pad ków, któ rym ule gli pra cow ni cy.
Do jed ne go z nich, śmier tel ne go, do szło na sku tek osu nię cia się
na pra cow ni ka płyt opar tych o ścia nę. Do nie mal iden tycz ne go wy -
pad ku do szło w ta kże in nym za kła dzie. Po szko do wa ny do znał zmia -
żdże nia nóg. W cią gu ostat nich 7 lat za no to wa no co naj mniej trzy
wy pad ki śmier tel ne spo wo do wa ne prze wra ca ją cy mi się pły ta mi,
w tym wy pa dek, w któ rym 4-let nie dziec ko zgi nę ło przy gnie cio ne
prze wra ca ją cą się ster tą bla tów ku chen nych. Co ro ku zgła sza nych
jest też kil ka te go rodzaju ciężkich wypadków.

Spa dła licz ba wy pad ków przy pra cy, w tym ta kże wy pad ków
śmier tel nych. Ogło sił to, w swym do rocz nym ra por cie, tam tej -
szy pań stwo wy za kład ubez pie czeń od wy pad ków przy pra cy.
W ubie głym ro ku we Wło szech od no to wa no 1.050 wy pad ków
śmier tel nych. To naj mniej od 60 lat. Licz ba wszyst kich wy pad -
ków przy pra cy wy nio sła 790 ty się cy i by ła z ko lei naj ni ższa
od 1993 ro ku. Do ta kiej sy tu acji przy czy nił się spa dek za trud nie -
nia, czy li obec ny kry zys, ale ta kże po pra wa bez pie czeń stwa pra -
cy, mię dzy in ny mi dzię ki do sto so wa niu się do norm Unii Eu ro -
pej skiej. Na uwa gę za słu gu je fakt, że mniej by ło rów nież wy pad -
ków wśród pra cu ją cych tu cu dzo ziem ców, za trud nio nych cza sem
nie le gal nie, a naj czę ściej wy ko nu ją cych naj nie bez piecz niej sze pra -
ce. By ło ich w ubie głym ro ku bli sko 120 ty się cy, w tym 150 śmier -
tel nych. 

Prevent, belgijski instytut ds. zapobiegania ryzyku, opublikował
na swojej stronie internetowej: http://fr.prevent.be/net/net01.nsf
plakaty promujące kampanię dotyczącą substancji niebezpiecznych
dla życia i zdrowia pracowników. Jej realizacja zaplanowana jest
na rok 2011. Cztery z sześciu plakatów dotyczą głównego
tematu: substancji niebezpiecznych. Kolejny plakat promuje
utrzymanie właściwej równowagi pomiędzy życiem zawodowym
a prywatnym. Ostatni plakat z serii poświęcony jest problematyce
ochrony dróg oddechowych.

Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
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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
Dum ping so cjal ny             DA NIA

Plan zdro wot ny            FRAN CJA

Na czar no                       NIEM CY

Nowa Kampania       HISZPANIA

Cho ro by ukła du krą że nia

Najliczniejsi Polacy      ISLANDIA

Część eme ry tu ry       NOR WE GIA

No wy GIP               POR TU GA LIA
Ostrze że nia

Wy na gro dze nia         SŁO WA CJA

No wy do ku ment LUK SEM BURG

Wypadki        WIEL KA BRY TA NIA

Dla rolników

Liczba wypadków          WŁOCHY

Nowe plakaty                   BELGIA



„By ła praw dzi wą per łą na szej in spek cji” – tak po wie dzia ła kil -
ka lat te mu w roz mo wie z re por te rem „IP” o swo jej przy ja ciół -
ce Zu zan nie Ćwi kliń skiej. Dziś sło wa te z peł nym prze ko na niem
mo że my od nieść do niej sa mej – do Mi cha li ny Ol cza ko wej, do nie -
daw na naj star sze go in spek to ra pra cy w Pol sce, 29 września
skończyłaby 99 lat.

Pa ni Mi cha li na by ła wy jąt ko wą oso bą, tak jak wy jąt ko we, peł -
ne cię żkiej pra cy, he ro izmu i po świę ce nia dla dru gie go czło wie -
ka by ły ko le je jej ży cia.

Woj na wy rwa ła przed wo jen ną łódz ką włók niar -
kę z Zie mi Obie ca nej i ja ko żoł nie rza Pol ski Pod -
ziem nej rzu ci ła w ła py zna ne go z be stial stwa
ra dom skie go ge sta po, po tem zaś do hi tle -
row skiej fa bry ki śmie ci Ra vensbrück.
Tam spo tka ła Ha li nę Kra hel ską.

Spo tka nie to wy war ło głę bo ki
wpływ na Pa nią Mi cha li nę. Prze ję ta
ide ami Ha li ny Kra hel skiej po sta no wi -
ła pójść po woj nie w jej śla dy i po świę -
cić swo je ży cie za wo do we in spek cji
pra cy. Obie Pa nie łą czy ło wie le wspól -
nych cech. Od zna cza ły się ol brzy -
mim pa trio ty zmem i od wa gą w cza sie
woj ny. Łą czy ły je ta kże sil ne po czu cie
so li da ry zmu i spra wie dli wo ści spo łecz nej,
du ża wra żli wość na krzyw dę i bie dę ludz -
ką. Wie le kroć Pa ni Mi cha li na Ol czak po ma -
ga ła słab szym więź niar kom w naj trud niej szych
chwi lach (w tym prze by wa ją cej na tym sa mym blo -
ku Zu zan nie Ćwi kliń skiej), a pod czas wie lo let niej pra cy
in spek tor skiej szcze gól ną tro ską ota cza ła ko bie ty i pra cow ni ków
mło do cia nych oraz sła bych i po krzyw dzo nych. 

Po woj nie, kie ru jąc się nad rzęd nym im pe ra ty wem nie sie nia
po mo cy po trze bu ją cym i krzyw dzo nym bez resz ty po świę ci ła się

pra cy in spek tor skiej. Zaw sze po god na, życz li wa, wy jąt ko wo
wra żli wa na ludz kie cier pie nie, któ re go jej sa mej da ne by ło za -
znać po nad mia rę, ale ta kże kon se kwent na i wy ma ga ją ca. Przez
wie le lat in spek tor skie go tru du za skar bi ła so bie po wszech ny sza -
cu nek u pra co daw ców i wdzięcz ność pra cow ni ków.

Ja ko in spek tor pra cy nie lu bi ła ka rać. Sto so wa ła me to dę ucze -
nia, do ra dza nia, po ma ga nia i kon se kwent ne go nę ka nia nie -

uczci wych pra co daw ców aż do skut ku. By ła więc pre kur sor ką
współ cze snej pre wen cji.

Na py ta nia ko le ża nek i ko le gów in spek to rów
dla cze go nie ka rze, od po wia da ła, że nie ma

ta kiej po trze by – mo żna ina czej. Wa żne, że
osią ga się za mie rzo ny sku tek.

Zu zan na Ćwi kliń ska po wie dzia ła Jej
kie dyś: „wła ści wie to ty ca łe szko le nie
ro bisz, po win naś do stać me dal edu -
ka cji na ro do wej. Uczysz na kon tro -
li i na wet na kur sach się nie do wie -
dzą ty le, co im tam na opo wia dasz”.

O wy jąt ko wo ści Pa ni Mi cha li ny
świad czy ła też Jej nie zwy kła skrom -
ność i uczyn ność. Ni gdy nie za bie ga -

ła o do bra ma te rial ne; pod czas kon -
tro li nie jed no krot nie nie wa ha ła się za -

ka sać rę ka wy i w prak ty ce po ka zać
pra cow ni ko wi lub pra co daw cy, jak bez -

piecz nie i przy za cho wa niu hi gie ny wy ko nać
da ną czyn ność.

By ła na uczy cie lem kil ku po ko leń in spek to rów
pra cy, wzo rem pro fe sjo na li zmu, pra co wi to ści i od da nia. 

Dla tych, któ rzy mie li za szczyt Ją po znać, po zo sta nie w pa mię -
ci ja ko oso ba o wy jąt ko wej si le cha rak te ru, em pa tii i umi ło wa niu
dru gie go czło wie ka.

Donat Du czyń ski
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Wspo mnie nie o Mi cha li nie Ol czak Nagrodzeni autorzy
Wło dzi mierz Fu da li z OIP w Lu bli nie, Od dzia łu w Za mo ściu oraz Se ba stian Se ny szyn z OIP
w Zie lo nej Gó rze, Od dzia łu w Go rzo wie Wlkp. zo sta li na gro dze ni przez głów ne go in spek to ra
pra cy! Jest to m.in.: wy raz uzna nia i po dzię ko wa nia za za an ga żo wa nie w opra co wa nie in te re -
su ją cych i war to ścio wych ar ty ku łów za miesz cza nych w „In spek to rze Pra cy”.
Gra tu lujemy na szym lau re atom oraz dziękujemy za do tych cza so wą współ pra cę, w na dziei
na jej kon ty nu ację. Dziękujemy rów nież wszyst kim do tych cza so wym i przy szłym au to rom. 

Re dak cja In spek to ra Pra cy

Miej sce wy mia ny do świad czeń

Do bór te ma tów ar ty ku łów prze zna czo nych do pu bli ka cji na ła -
mach In spek to ra Pra cy wy ni ka głów nie z do świad czeń, prak ty ki in -
spek tor skiej – mo jej i współ pra cow ni ków, a ta kże ze spo tkań z pra -
cow ni ka mi i pra co daw ca mi oraz z po sie dzeń są dów pra cy i są dów
kar nych, w któ rych uczest ni czę już to ja ko po wód, już to ja ko oska -
rży ciel pu blicz ny. Np.: swe go cza su stwier dzi łem „wy syp” nie pra -
wi dło wo ści zwią za nych z po wie rza niem pra cow ni kom in nej pra cy
w try bie art. 42 § 4 ko dek su pra cy, przy czym wy ni ka ły one i ze
złej wo li pra co daw cy, po wo do wa nej ta kże prak ty ka mi dys kry mi na -
cyj ny mi, i z nie traf ne go sto so wa nia te go prze pi su. Po sta no wi łem
więc na pi sać ar ty kuł na ten te mat, któ re go ce lem by ło do star cze -
nie stro nom sto sun ku pra cy mo żli wie peł nej i – sta ram się – na -
pi sa nej przy stęp nym ję zy kiem in for ma cji praw nej. Istot ne zna cze -
nie mia ła też chęć po dzie le nia się z Ko le żan ka mi i Ko le ga mi in spek -
to ra mi pra cy spo strze że nia mi i po glą da mi. Mo żli wość pu bli ka cji
tek stów na ła mach In spek to ra Pra cy trak tu ję bo wiem ja ko udział
w swo istym fo rum dys ku syj nym. To wa żne miej sce wy mia ny do -
świad czeń za wo do wych. 

Uwa żam, że za da niem in spek to ra pra cy jest nie tyl ko prze pro wa -
dza nie kon tro li, ale ta kże dzia łal ność pro fi lak tycz na, w tym po pu la -
ry za tor ska. W mo im przy pad ku do cho dzi jesz cze dzien ni kar ska „żył -
ka”, gdyż przez kil ka lat pra co wa łem w lo kal nych ga ze tach. 

Roz mo wy z pra cow ni ka mi słu żb pra cow ni czych upew nia ją mnie,
że In spek tor Pra cy jest przez nich czy ta ny i cie szy się uzna niem ja -
ko istot na po moc w pra cy. Za tem wa żną mo ty wa cją jest i to, że nie
upra wiam pi sa nia tyl ko dla sa me go pi sa nia. 

Nie był bym so bą, gdy bym nie za zna czył, że pu bli ko wa nie ar ty ku -
łów na ła mach In spek to ra Pra cy, fa cho we go cza so pi sma o usta lo nej
re no mie, spra wia mi sa tys fak cję. 

Wło dzi mierz Fu da li 
OIP Lu blin. O/Za mość

Wło dzi mie rzo wi Fu da le mu na gro dę wrę czył Krzysz tof
Gold man, okrę go wy in spek tor pra cy w Lu bli nie. 

Sa mo re ali za cja, a nie obo wią zek

Na wią zu jąc do wy ró żnie nia mo jej pra cy przez Głów ne go In spek -
to ra Pra cy chciał bym po dzie lić się re flek sją do ty czą cą współ pra cy
z mie sięcz ni kiem In spek tor Pra cy oraz mo ty wa cją i in spi ra cją przy re -
da go wa niu prze ze mnie ar ty ku łów za miesz czo nych na je go ła mach.

Pierw szy tekst na pi sa łem nie dłu go po przy ję ciu do pra cy w Okrę -
go wym In spek to ra cie Pra cy w Zie lo nej Gó rze, Od dzia le w Go rzo wie
Wlkp. Za sko czy ła mnie ta pro po zy cja, jed na kże bar dzo chęt nie przy -
stą pi łem do opra co wy wa nia za gad nie nia do ty czą ce go cza su pra cy kie -
row ców. Wy ko rzy sta łem mo je wcze śniej sze do świad cze nia za wo do -
we zwią za ne z ru chem i trans por tem dro go wym. 

Pra ca w Pań stwo wej In spek cji Pra cy umo żli wia cią głe po sze rza -
nie wie dzy w za kre sie pra wa pra cy. Ob ser wu ję ró żne sy tu acje, w tym
pa to lo gie zwią za ne ze sto sun kiem pra cy. I tak np., do strze ga jąc brak
zro zu mie nia przez in te re san tów zgła sza ją cych się po po ra dy praw -
ne prze pi sów w za kre sie dys kry mi na cji i nie rów ne go trak to wa nia w za -
trud nie niu pod ją łem się opra co wa nia te go te ma tu. 

An ga żu jąc się w ró żno rod ne za gad nie nia, któ ry mi zaj mu je się Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy mia łem mo żli wość uczest ni czyć w czyn no -
ściach kon tro l nych u pra co daw cy zaj mu ją ce go się po śred nic twem pra -
cy cu dzo ziem ców (Fi li pi nek). Wy wo ła ły one wie le re flek sji, któ ry -
mi w mo im od czu ciu na le ża ło się po dzie lić z czy tel ni ka mi In spek -
to ra Pra cy, zwłasz cza, że me dia wy kre owa ły ob raz sy tu acji, któ ry na -
le ża ło roz sze rzyć m.in. o usta le nia do ty czą ce stro ny praw nej. 

Mo żli wość pu bli ka cji au tor skich ar ty ku łów w mie sięcz ni ku In spek -
tor Pra cy da je mi nie tyl ko szan sę speł nie nia aspi ra cji za wo do wych.
Sta no wi swo iste fo rum wy mia ny in for ma cji i do świad czeń za wo do wych. 

Kon klu du jąc, współ pra cę z mie sięcz ni kiem In spek tor Pra cy
trak tu ję ja ko mo żli wość sa mo re ali za cji za wo do wej, a nie od bie ram
jej w ka te go riach obo wiąz ku.

Se ba stian Se ny szyn
OIP Zie lo na Gó ra, O/Go rzów Wlkp.

Se ba stia no wi Se ny szy no wi na gro dę wrę czył Fran ci szek
Grześ ko wiak, okrę go wy in spek tor pra cy w Zie lo nej Gó rze.

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Dyrekcja i Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie
oraz Koleżanki  i Koledzy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów PIP

Z ogrom nym ża lem za wia da mia my, że 30 lip ca 2010 ro ku ode -
szła od nas na za wsze Ko le żan ka Mi cha li na Ol czak – naj star -
szy in spek tor pra cy w Pol sce – za słu żo ny Pra cow nik Okrę go -
we go In spek to ra tu Pra cy w Kra ko wie. By ła Oso bą o wy jąt ko -
wej wra żli wo ści i we wnętrz nej si le, któ ra po zwo li ła Jej prze trwać
pie kło obo zu w Ra vensbrück, a po woj nie z ogrom nym za an ga -
żo wa niem nieść po moc po trze bu ją cym ja ko in spek tor pra cy. 

Wy ko ny wa ła swo ją pra cę naj pierw ja ko bra nżo wy in spek -
tor pra cy w Związ ku Za wo do wym Pra cow ni ków Prze my słu
Odzie żo we go, Włó kien ni cze go i Skó rza ne go, a po tem w Związ -
ku Za wo do wym Pra cow ni ków Han dlu i Spół dziel czo ści
do chwi li przej ścia na eme ry tu rę w 1971 r. Ni gdy jed nak nie

prze sta ła być in spek to rem pra cy – by ła nim do koń ca ży cia.
Nie mo gła przejść obo jęt nie obok na po tka nych za gro żeń lub
nie pra wi dło wo ści, za wsze po ma ga ła krzyw dzo nym lub cho rym.
W 2007 r. otrzy ma ła na gro dę im. Ha li ny Kra hel skiej. 

Ci, któ rzy Ją zna li, ni gdy nie za po mną sil nej i wra żli wej Ko -
bie ty, któ ra po świę ci ła ca łe swo je ży cie dla do bra dru gie go
czło wie ka. Przez ca łe ży cie uśmiech nię ta, dow cip na, peł na
ener gii, za pa łu do pra cy i ra do ści z ka żde go prze ży te go dnia.
Prze ży te go dla in nych. Bo jak pod kre śla ła „szło o do bro dru -
gie go czło wie ka” ….

Spo czy wa na Cmen ta rzu Sal wa tor skim w Kra ko wie, obok swo -
jej Przy ja ciół ki, rów nież in spek tor pra cy Zu zan ny Ćwi kliń skiej.
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Sło wo ma ni pu la cja naj praw -
do po dob niej po cho dzi z ję zy -
ka ła ciń skie go ma nus pel le re,
co ozna cza mieć ko goś w rę -
ku… a mieć ko goś w rę ku, to
zna czy kie ro wać je go za cho -
wa nia mi.

Tak na praw dę ist nie je wie le de fi ni cji ma -
ni pu la cji, nie mniej jed nak wszyst kie one
ma ją wspól ny mia now nik, któ ry za kła da,
że ma ni pu la cja jest świa do mą for mą prze -
ję cia kon tro li nad za cho wa nia mi, a cza sa -
mi po sta wa mi dru gie go czło wie ka. Za tem
za cho wa nia ta kie wo bec in ne go czło wie ka
są dzia ła nia mi ce lo wy mi, któ re za zwy czaj
nie są zgod ne z je go in te re sem. 

Wy obraź my so bie ta ką sy tu ację: ja dąc
sa mo cho dem prze kra czam do zwo lo ną
pręd kość. Za trzy mu je mnie po li cjant,
spraw dza do wód re je stra cyj ny i cho ciaż wi -
dzi mnie po raz pierw szy w ży ciu, zwra ca
się do mnie po imie niu ,,pa ni Jo an no prze -
kro czy ła pa ni pręd kość i co te raz z tym zro -
bi my?”. Za sta na wia jąc się nad mo ty wem
skró ce nia dy stan su przez po li cjan ta, mo -
żna za ło żyć, że po li cjant chciał u mnie
zmniej szyć na pię cie, ale na su wa się py ta -
nie, dla cze go? Czy z po bu dek czy sto hu ma -
ni stycz nych, em pa tycz nych, czy też aby
uzy skać ko rzy ści? 

Skra ca nie dy stan su, któ re zmięk cza
re la cje, wią że się z re gu łą lu bie nia i sym -
pa tii. Trud niej bo wiem od mó wić speł nie -
nia proś by oso bie, któ rą zna my niż ko muś
zu peł nie ob ce mu. 

Po wy ższa sy tu acja wią że się rów nież
z tech ni ką wpły wu spo łecz ne go, tak zwa -
ną ,,huś taw ką emo cjo nal ną”, któ ra po le ga
na wzbu dza niu u od bior cy prze ka zu naj -
pierw emo cji ne ga tyw nych, w tym przy pad -

ku lę ku np. z po wo du otrzy ma nia man da -
tu i punk tów kar nych, a na stęp nie emo cji
po zy tyw nych (ulgi, po nie waż po li cjant
mógł zre zy gno wać z wy pi sa nia man da tu),
a w efek cie za pro po no wać mniej sze zło
w za mian za od stą pie nie od man da tu np.
pro po nu jąc dla sie bie, fi nan so wą re kom -
pen sa tę.

Za kła da jąc jed nak, że po li cjant skra ca -
jąc dy stans miał czy ste in ten cje, a ja, chcąc
unik nąć ka ry, mo gę ma ni pu lo wać swo ją sa -
mo oce ną w sen sie ne ga tyw nym, ce lo wo za -
ni ża jąc swo ją in te li gen cję np. twier dząc, że
nie za uwa ży łam zna ku ogra ni cze nia pręd -
ko ści, al bo sto su jąc tech ni kę uwi kła nia
w dia log, od wra ca jąc uwa gę od isto ty
spra wy.

Z re la cji in spek to rów pra cy wy ni ka, że
wy mie nio ne tech ni ki są czę sto sto so wa ne
przez pra co daw ców. W tech ni ce uwi kła nia
w dia log wy ko rzy sty wa na jest pra wi dło -
wość po le ga ją cą na tym, iż oso ba chęt niej
ule gnie proś bie, je śli po prze dzi ją nie zo -
bo wią zu ją cą roz mo wą. Aby tech ni ka ta mo -
gła być sku tecz na, pod ję ty dia log mu si do -
ty czyć pro ble mów któ re nie są zwią za ne
z me ri tum spra wy. By wa, że pra co daw cy
opo wia da ją hi sto rie z ży cia, mó wiąc o wła -
snych pro ble mach oso bi stych, pró bu jąc
tym sa mym wzbu dzić współ czu cie u in -
spek to rów pra cy. 

Do czę stych prak tyk ma ni pu la cyj nych
ze stro ny pra co daw ców na le ży rów nież pre -
zen to wa nie swo ich osią gnięć, dy plo mów
oraz zna jo mo ści z oso ba mi wpły wo wy mi.
Ta kie pła wie nie się w cu dzej chwa le, jest
pró bą prze ję cia kon tro li nad za cho wa -
niem od bior cy, po le ga ją cą na ma ni pu lo wa -
niu sym bo la mi au to ry te tu ta ki mi jak np.
zaj mo wa ne sta no wi ska, ty tu ły itp. 

Bar dzo sil ną re gu łą wzbu dza ją cą au to -
ma tycz ne wzor ce za cho wa nia, wy wo łu ją -

ce ule głość jest wza jem ność. Opie ra się
ona na prze ko na niu, że za wsze po win ni śmy
sta rać się od po wied nio od wdzię czyć oso -
bie, któ ra wy świad czy ła nam ja kąś przy słu -
gę, po nie waż brak od wza jem nie nia po wo -
du je uczu cie wsty du ży cia z dłu giem
wdzięcz no ści. Ta k więc, je śli ktoś wy rzą -
dził nam ja kąś przy słu gę, mo że za cho dzić
oba wa, że nie zro bił te go bez in te re sow nie.
To sze ro ko roz po wszech nio na tech ni ka
wpły wu spo łecz ne go. Ko rzy sta my z niej
czę sto w ży ciu pry wat nym, jak rów nież za -
wo do wym. Czy zła ma nie za sa dy wza jem -
no ści ozna cza, że nie po win ni śmy przyj mo -
wać ja kiś przy sług? A je że li przyj mie my ja -
kiś pre zent ozna cza to, że nie na le ży
dzię ko wać? Nie. Na le ży je dy nie za ło żyć, że
co kol wiek da je my, co kol wiek do sta je my,
do ni cze go nas nie zo bo wią zu je. Mo żna za -
wsze po wie dzieć dzię ku ję, zwłasz cza wte -
dy gdy je ste śmy świa do mi, że ktoś np. coś
nam po da ro wał, czy wy rzą dził ja kąś przy -
słu gę, tyl ko dlate go, że li czył na re wa nż. 

Pod czas prze pro wa dza nych kon tro li
war to ta kże zwró cić uwa gę na sy tu ację, gdy
sym pa tia do ko goś ob ce go, któ re go do pie -
ro po zna li śmy, na gle ro śnie. Na le ży za trzy -
mać się na chwi lę i za sta no wić, co wy da -
rzy ło się w cią gu ostat nich mi nut kon tak -
tu. Czy przy pad kiem sym pa tia nie zo sta -
ła sztucz nie wzbu dzo na, bo zo sta li śmy
czymś po czę sto wa ni, po chwa lo no nasz wy -
bór, stwier dzo no, że ma my wie le wspól ne -
go, roz śmie szo no nas itp. Tak więc, obro -
ną przed ma ni pu la cją jest przede wszyst -
kim zna jo mość tech nik, ale rów nież czas
na za sta no wie nie się nad swo ją re ak cją. 

Dla cze go? 
Po nie waż za zwy czaj ule ga my ma ni pu la -

cjom dla te go, że je ste śmy prze wi dy wal ni,
re agu jąc ste reo ty po wo oraz dla te go, że ma -
my ten den cje my śle nia na skró ty.

Jo an na Bar to szek
psy cho log, GIP

Py ta nia do psy cho lo ga pro si my prze sy -
łać na ad res:

jbar to szek@gip.pl
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Z przed sta wio nej in spek to ro wi pra cy
przez pra co daw cę kar ty szko le nia wy ni ka -
ło, że je den z pra cow ni ków od był szko le -
nie wstęp ne ogól ne i in struk taż sta no wi -
sko wy.

Kon tro la wy ka za ła rów nież, że do pie ro
po wy pad ku pra co daw ca zor ga ni zo wał
szko le nie okre so we w za kre sie bhp oraz
skie ro wał pra cow ni ków na pro fi lak tycz ne
ba da nia le kar skie stwier dza ją ce brak prze -
ciw wska zań do pra cy na po wie rzo nych im
sta no wi skach pra cy, tj. od po wied nio ma -
ga zy nier i me cha nik.

Zda niem ze spo łu 
– nie uza sad nio ne wej ście

Do usta le nia przy czyn i oko licz no ści wy -
pad ku przy pra cy pra co daw ca po wo łał
ze spół po wy pad ko wy, któ ry uznał, że bez -
po śred nią przy czy ną wy pad ku by ło „nie uza -
sad nio ne wej ście do si lo su pod czas po bie -
ra nia zbo ża i za ła dun ku sa mo cho du”.

Z tre ści pro to ko łu po wy pad ko we go wy -
ni ka, że „ze spół po wy pad ko wy w to ku do -
cho dze nia stwier dził, iż w za kła dzie by ły
pro wa dzo ne szko le nia wstęp ne i okre so -
we bhp. Stwier dzo no je dy nie brak ak tu al -
ne go ba da nia le kar skie go.

W pro to ko le po wy pad ko wym sfor mu ło -
wa no wnio ski i środ ki pro fi lak tycz ne. Nie
okre śla ły one jed nak kon kret nych roz wią -
zań i przed się wzięć, któ re po wdro że niu

po win ny za po bie gać po dob nym wy pad kom
w przy szło ści.

W wy ni ku do ko na nych w cza sie kon tro -
li usta leń in spek tor pra cy zwró cił pra co -

daw cy pro to kół po wy pad ko wy z wnio -
skiem o po now ne usta le nia oko licz no ści
i przy czyn wy pad ku przy pra cy.

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

■ nie wła ści we po le ce nia pra co daw cy,
■ brak nad zo ru,
■ brak in struk cji po stę po wa nia,

■ to le ro wa nie przez oso by spra wu ją ce
nad zór od stępstw od prze pi sów i za sad
bhp,

■ brak szko le nia w za kre sie bhp,
■ brak pro fi lak tycz nych ba dań le kar -

skich,
■ brak środ ków ochro ny in dy wi du al nej

przed upad kiem z wy so ko ści,
■ wej ście w ob szar za gro żo ny bez

upew nie nia się czy nie ma nie bez pie -
czeń stwa,

■ wy ko ny wa nie czyn no ści bez usu nię -
cia za gro że nia (prze ła du nek zbo ża),

■ nie zna jo mość za gro że nia,
■ nie zna jo mość prze pi sów bez pie czeń -

stwa i hi gie ny pra cy,
■ lek ce wa że nie za gro że nia.

W związ ku ze stwier dzo ny mi pod czas
kon tro li nie pra wi dło wo ścia mi in spek tor
pra cy zło żył do są du re jo no we go wnio sek
o uka ra nie pra co daw cy. Do pro ku ra to ra
skie ro wał za wia do mie nie o po dej rze niu po -
peł nie nia prze stęp stwa przez pra co daw cę
z art. 220 k. k. i art. 271 § 1 k. k. oraz wnio -
sek o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp -
stwa przez wła ści cie la Agen cji Szko leń
z art. 271 § 1 k. k.

Ma rek No wa kow ski 
OIP Byd goszcz O/Wło cła wek

Uto pił się w zbo żu
Dokończenie ze strony 32.

W ży ciu co dzien nym i pra cy za wo do wej

For my ma ni pu la cji 



Na pod sta wie do ko na nych w cza sie kon tro li usta leń oraz uzy -
ska nych wy ja śnień i przed sta wio nych do ku men tów stwier dzo -
no, że 24 mar ca br. po szko do wa ny wy ko ny wał pra ce zwią za ne
z za ła dun kiem ziar na psze ni cy. Oko ło godz. 11.30 do stał się
po dra bi nie na trwa łe przy mo co wa nej do ścia ny si lo su na wy -
so ko ści ok. 9 i pół me tra do wła zu gór ne go w ce lu usta le nia, czy
zbo że bez prze szkód scho dzi i czy nie ma zbry lo nych na wi sów.
Z nie wia do mych, we dług pra co daw cy, przy czyn wszedł do wnę -
trza zbior ni ka zbo żo we go w cza sie, gdy zbo że by ło prze ła do wy -
wa ne z si lo su na sa mo chód cię ża ro wy. Praw do po dob nie ob sy -
pu ją ce się ziar no utwo rzy ło we wnątrz si lo su lej zsy po wy, któ -
ry „wcią gnął” pra cow ni ka. Gdy pró by ra to wa nia po szko do wa ne -
go nie przy nio sły efek tu, pra co daw ca wy ciął z ze wnątrz szli fier -
ką ką to wą otwór w ścia nie si lo su w ce lu spusz cze nia czę ści zbo -
ża i do tar cia w ten spo sób do pra cow ni ka. Je go re ani ma cja, pod -
ję ta jesz cze we wnątrz zbior ni ka nie przy nio sła jed nak efek tu. 

In spek tor pra cy usta lił, że pra cow nik wszedł na gór ną część
si lo su na po le ce nie pra co daw cy, któ ry nie za pew nił mu środ ków
ochro ny in dy wi du al nej ani ase ku ra cji in nych osób. Naj praw do po -
dob niej pra cow nik, chcąc w peł ni wy ko nać po le ce nie pra co daw -
cy wszedł do środ ka si lo su, aby roz bić po wsta łe na wi sy zbo ża. Być
mo że ta kie prak ty ki by ły już wcze śniej sto so wa ne, dla te go nie wi -

dział nic nie pra wi dło we go w wej ściu do wnę trza si lo su bez ja kich -
kol wiek za bez pie czeń przed upad kiem z wy so ko ści.

Bez szko leń, ba dań i in struk ta żu

Pod czas kon tro li pra co daw ca nie przed sta wił akt oso bo wych,
co unie mo żli wi ło usta le nie fak tu czy pra cow ni cy, w tym po szko -
do wa ny, by li pod da ni szko le niu w za kre sie bhp oraz pro fi lak tycz -
nym ba da niom le kar skim. Do pie ro na pod sta wie do ku men ta cji
udo stęp nio nej przez pro wa dzą ce go po stę po wa nie w tej spra wie
pro ku ra to ra re jo no we go stwier dzo no, że pra co daw ca, za trud -
nia jąc po szko do wa ne go i do pusz cza jąc go do pra cy, nie pod dał
go od po wied nie mu szko le niu wstęp ne mu ogól ne mu i sta no wi -
sko we mu oraz okre so we mu w za kre sie bhp. Nie skie ro wał go
na pro fi lak tycz ne ba da nia le kar skie pod ką tem stwier dze nia bra -
ku prze ciw wska zań do pra cy na sta no wi sku pa ko wa cza, a ta kże
pra cy na wy so ko ści. Pra co daw ca nie za po znał po szko do wa ne -
go z oce ną ry zy ka za wo do we go na je go sta no wi sku pra cy oraz
z za sa da mi ochro ny przed wy stę pu ją cy mi za gro że nia mi. Po nad -
to, pra cow nik nie był za po zna ny ze szcze gó ło wą in struk cją bez -
piecz nej pra cy zwią za nej z ob słu gą si lo su zbo żo we go u da ne go
pra co daw cy. Nie po twier dził ta kie go fak tu na pi śmie.

Uto pił się w zbo żu
W mar cu br. w jed nym z mły nów ko ło Wło cław ka do szło do wy pad ku przy pra cy, w efek cie
któ re go śmierć po przez udu sze nie po niósł pra cow nik za trud nio ny na sta no wi sku pa ko wa cza.
Z usta leń do ko na nych przez in spek to ra pra cy wy ni ka, że po szko do wa ny Woj ciech S. wszedł
do wnę trza wy peł nio ne go psze ni cą si lo su zbo żo we go, gdzie zo stał „wcią gnię ty” przez ob sy -
pu ją ce się zbo że, któ re by ło prze ła do wy wa ne na sa mo chód cię ża ro wy. Nie był wy po sa żo ny
w żad ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej przed upad kiem z wy so ko ści oraz nie był rów nież
przez in nych ase ku ro wa ny.

Dokończenie na stronie 30.


