
Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy Nr 7-8 (329-330) 2010

Ukazuje się od 1929 roku

Nie wi dzial ny          wróg



W numerze
3
4
6

7
10

11

12
14
16
18
19
20
22
24
26

Z obrad Rady Ochrony Pracy

Wiadomości nie tylko z kraju

Naj efek tyw niej sze na rzę dzie
po pra wy wa run ków pra cy

Stanowiska ROP

Po sel skie po par cie dla wnio -
sków o zmia nę prze pi sów

Po ro zu mie nie o współ pra cy 
z or ga na mi nad zo ru bu dow la -
ne go

Jak udo wod nić mob bing?

Grzech do zwo lo ny

Pod no wym sze fem

Na kra wę dzi da chu

Pod inspektorską lupą

Rze czy wi sty czy po zor ny?

Jak je widzą, tak je rysują

Łódź ma swój PORT

So la ria

28

30

32
34

35
36
40
43

44
46

47
48

Ak tyw ność za wo do wa cho rych
na cu krzy cę

Spo sób na re laks,
in te gra cję i od po czy nek

War sza wa da się lu bić?

Na po je pro fi lak tycz ne
Nie ma żad nych wska zań do ty czą -
cych te go, ja kie po win ny być to na -
po je, aby za bez pie cza ły pra co -
w ni ków przed skut ka mi ucią żli wych
wa run ków pra cy.

Wspo mnie nie

Nie wi dzial ny wróg

Ry zy ko uję te w prze pi sach

Awa ria pod no śni ka 
te le sko po we go

EU RO NEW SY

Kry ty ka – wal czyć z nią, czy nie
zwra cać uwa gi?

Praw dzi we do my ze sty ro pia nu

Śmierć przy ście ra niu ku rzu

36 Nie wi dzial ny wróg
Od 2000 r. w Pol sce po nad ty siąc osób wy ko nu ją cych
pra ce z uży ciem ma te ria łów za wie ra ją cych włók na
azbe stu lub ma ją cych kon takt z azbe stem za pa dło
na groź ne cho ro by m.in. ra ka płuc i py li cę azbe sto wą.
Są to ar gu men ty prze ma wia ją ce w spo sób oczy wi sty
za zde cy do wa nie bar dziej sku tecz ny mi za bez pie cze -
nia mi osób na ra żo nych na kon takt z ra ko twór czy mi
włók na mi azbe stu, w tym rów nież rol ni ków. Okładka:

fot. A. Jaworski

Stan bez pie czeń stwa pra cy w ma łych za -
kła dach pro duk cyj nych, znaj du ją cych się
pod szcze gól nym nad zo rem in spek cji był
głów nym te ma tem po sie dze nia Ra dy
Ochro ny Pra cy, któ ra ob ra do wa ła pod prze -
wod nic twem po seł Iza be li Ka ta rzy ny
Mrzy głoc kiej 6 lip ca br. w gma chu Sej mu
RP. Przed sta wi ciel Głów ne go In spek to ra -
tu Pra cy omówił do tych cza so we wy ni ki
kon tro li tych za kła dów, jak rów nież pro wa -
dzo ne i pla no wa ne dzia ła nia pre wen cyj ne
na rzecz ogra ni cza nia i eli mi no wa nia za -
gro żeń dla zdro wia i ży cia w miej scu pra -
cy. W po sie dze niu uczest ni czył Ta de usz
J. Za jąc, głów ny in spek tor pra cy z naj bli -
ższy mi współ pra cow ni ka mi. 

– Kon tro le prze strze ga nia prze pi sów
pra wa pra cy, w szcze gól no ści bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy, pro wa dzo ne są w ma -
łych za kła dach, za trud nia ją cych do 49
pra cow ni ków, ka żde go ro ku – stwier dził
Krzysz tof Ko wa lik, dy rek tor De par ta -
men tu Pre wen cji i Pro mo cji w Głów nym
In spek to ra cie Pra cy. – Szcze gól ny nad zór
in spek cji nad ma ły mi za kła da mi pro duk cyj -
ny mi po le ga na pro wa dze niu kom plek so -
wych dzia łań w za kre sie eg ze kwo wa nia
prze pi sów pra wa jak rów nież na do sko na -
le niu sys te mu pro mo cji i prze ka zy wa nia
in for ma cji do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy.

W ub. r. in spek to rzy pra cy skon tro lo wa -
li po nad 54 tys. ma łych za kła dów, w tym
bli sko 10 tys. z bra nży bu dow la nej i ok. 2
tys. z bra nży pro duk cyj nej. Wśród nich by -
ły za kła dy ob ję te wzmo żo nym nad zo rem
PIP, ta kie jak od lew nie że li wa i me ta li nie -
że la znych, pro du cen ci wy ro bów z drew na,
za kła dy prze my słu spo żyw cze go. 

Wy znacz ni kiem sta nu bez pie czeń stwa
pra cy i świa do mo ści pra co daw ców oraz pra -
cow ni ków jest oce na ry zy ka za wo do we go.
Pra wi dło we jej prze pro wa dze nie oraz wdro -
że nie nie zbęd nych środ ków pro fi lak tycz nych
jest pod sta wo wym wa run kiem utrzy ma nia
wy so kie go po zio mu bez pie czeń stwa pra cy
w za kła dzie. Stwo rze nie spój ne go i sko or -
dy no wa ne go sys te mu w ob sza rze bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy za po bie ga wy pad -
kom przy pra cy, oszczę dza jąc ży cie i zdro -
wie lu dzi. Nie ste ty, ska la nie pra wi dło wo ści
w tym za kre sie jest wy so ka. 

W 2009 r. w ma łych za kła dach wszyst -
kich bra nż in spek to rzy pra cy wy da li pra -
wie 11 tys. de cy zji na ka zu ją cych do ko na -
nie udo ku men to wa nej oce ny ry zy ka za wo -
do we go, co sta no wi aż 91% wszyst kich de -
cy zji w tym za kre sie w kon tro lo wa nych za -
kła dach. W pra wie 8 tys. przy pad ków ko -
niecz ne sta ło się ure gu lo wa nie nie pra wi -
dło wo ści w do ko na nej już oce nie ry zy ka za -
wo do we go, a pra wie 7 tys. środ ków praw -
nych do ty czy ło ta kich za gad nień, jak in for -
mo wa nie pra cow ni ków o ry zy ku za wo do -
wym i ist nie ją cych za gro że niach oraz wy -
ma ga niach w za kre sie sto so wa nia środ ków
pro fi lak tycz nych.

Nie iden ty fi ku je się wszyst kich za gro -
żeń, w tym tak po wa żnych jak wy stę pu ją -
cych przy pra cy na wy so ko ści, w na ra że -
niu na ha łas czy w kon tak cie z czyn ni ka -
mi che micz ny mi. 

Wie le za strze żeń bu dzi pla no wa nie
i po dej mo wa nie dzia łań ko ry gu ją cych i za -
po bie gaw czych w wy ni ku oce ny ry zy ka za -
wo do we go. Ogra ni cza ją się one zwy kle
do mo ni to rin gu czyn ni ków szko dli wych, in -
struk ta żu pra cow ni ków i sto so wa nia środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej. 

Wy so ki po ziom uchy bień w new ral -
gicz nych punk tach oce ny ry zy ka za wo do -
we go wska zu je, że świa do mość ist nie nia
za gro żeń zwią za nych z pra cą jest na dal nie -
peł na. Świad czy to o nie zro zu mie niu
przez pra co daw ców ce lu oce ny ry zy ka, 
tj. osią gnię ciu i utrzy ma niu wy ma ga ne go
po zio mu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Wska zu je na for mal ne po dej ście do speł -
nie nia wy ma gań prze pi sów. Pra co daw cy
na dal nie trak tu ją oce ny ry zy ka za wo do we -
go ja ko na rzę dzia umo żli wia ją ce go peł ną
iden ty fi ka cję za gro żeń i usta le nie pra wi -
dło wych dzia łań w ce lu ich wy eli mi no wa -
nia lub ogra ni cze nia.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy re ali zu je
w br. m.in. te mat „Za rzą dza nie bez pie czeń -
stwem w ma łych za kła dach, w któ rych wy -
stę pu je du że na si le nie wy pad ków przy pra -
cy”. In spek to rzy pra cy eg ze kwu ją sku tecz -
ne dzia ła nia pra co daw ców, aby zmniej szyć
ry zy ko wy pad ko we. Usta la ją i wska zu ją
kon tro lo wa nym pra co daw com bez po śred -
ni zwią zek mię dzy iden ty fi ka cją za gro żeń
i po dej mo wa ny mi środ ka mi pro fi lak tycz -

ny mi a oko licz no ścia mi i przy czy na mi
wy pad ków przy pra cy. Oprócz oce ny ry zy -
ka za wo do we go kon tro lo wa ne są też in ne
za gad nie nia ma ją ce wpływ na po pra wę sta -
nu bhp w ma łych za kła dach, ta kie jak szko -
le nia w dzie dzi nie bhp, pro fi lak tycz ne
ba da nia le kar skie, dzia łal ność słu żb bhp.

Dzia łal ność kon tro l na wspo ma ga na jest
dzia łal no ścią o cha rak te rze pro fi lak tycz no -
-szko le nio wym. Jej ce lem jest zwięk sze nie
po zio mu świa do mo ści w sfe rze kul tu ry bez -
pie czeń stwa w ma łych za kła dach, a zwłasz -
cza zwró ce nie uwa gi na te dzia ła nia, któ -
re mo gą wpły wać na sku tecz ne za po bie ga -
nie wy pad kom przy pra cy. Istot ne jest rów -
nież uświa do mie nie pra co daw com i przed -
się bior com, że po pra wa bez pie czeń stwa
i wa run ków pra cy wpły wa ko rzyst nie
na jej ja kość i wy daj ność. Do koń ca czerw -
ca br. szko le nia w tym za kre sie prze pro -
wa dzo no w 1 042 za kła dach pra cy.

Od kil ku już lat Pań stwo wa In spek cja
Pra cy promuje spe cjal ny pro gram pre wen -
cyj ny pod na zwą „Zdo bądź dy plom PIP” dla
pra co daw ców pro wa dzą cych mi kro przed -
się bior stwa (za trud nia ją cych do 10 pra cow -
ni ków). W ra mach pro gra mu od by wa ją się
szko le nia, do ty czą ce za sto so wa nia oce ny
ry zy ka za wo do we go w prak ty ce. W br. w se -
mi na riach i warsz ta tach szko le nio wych
uczest ni czy ło już 880 pra co daw ców (stan
na 30 czerw ca br.). 

Kon tro lu jąc stan bez pie czeń stwa i wa -
run ków pra cy sa mi pra co daw cy przy po -
mo cy przy go to wa nej przez PIP „Li sty
kon tro l nej z ko men ta rzem” oraz in spek -
to rów pra cy ja ko eks per tów mo gą zi den -
ty fi ko wać wy stę pu ją ce w za kła dzie pro ble -
my i nie pra wi dło wo ści, oce nić ich ska lę,
okre ślić spo so by i ter mi ny ich li kwi da cji.
Po za koń cze niu eta pu wdro że nia roz wią -
zań or ga ni za cyj no -tech nicz nych in spek to -
rzy pra cy prze pro wa dza ją oce nę ich sku -
tecz no ści. War to za zna czyć, że okres
prze wi dzia ny na do sto so wa nie za kła du
do obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa pra -
cy nie po wi nien być dłu ższy niż 6 mie się -
cy. Z ro ku na rok zwięk sza się za in te re so -
wa nie pra co daw ców tym pro gra mem.
W 2007 r. przy zna no 160 dy plo mów,
w 2008r. – już 397, a w 2009 – 460.
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Ma łe za kła dy te ma tem po sie dze nia 



War sza wa Z uwa gi na in ten syw ne upa ły, któ re za pa no wa ły na po -
cząt ku lip ca br. głów ny in spek tor pra cy wy sto so wał do pra co daw ców
apel „Chroń my zdro wie pra cow ni ków pod czas upa łów”. Z tre ścią ape -
lu za po zna li dzien ni ka rzy: za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr Ma -
rian Li wo oraz wi ce dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li Le -
szek Za jąc na kon fe ren cji pra so wej zor ga ni zo wa nej 13 lip ca w sie dzi -
bie GIP. Przy po mnia no, że pra co daw ca jest zo bo wią za ny do nie od płat -
ne go do star cza nia pra cow ni kom na po jów chło dzą cych za wie ra ją cych
wi ta mi ny i so le mi ne ral ne, gdy tem pe ra tu ra spo wo do wa na wa run ka -
mi at mos fe rycz ny mi na sta no wi skach pra cy prze kra cza 28 stop ni C,
a na otwar tej prze strze ni 25 stop ni C. Wska za no na mo żli wość skró -
ce nia cza su pra cy po ni żej ośmiu go dzin na do bę i prze cięt nie 40 go -
dzin w ty go dniu dla pra cow ni ków za trud nio nych w wa run kach szcze -
gól nie ucią żli wych lub szko dli wych dla zdro wia. Szcze gól ny na cisk po -
ło żo no na prze pis na ka zu ją cy zwol nie nie mło do cia nych ze świad cze -
nia pra cy, je śli tem pe ra tu ra po wie trza w po miesz cze niach, w któ rych
pra cu ją, prze kra cza 30 stop ni C, a wil got ność względ na po wie trza – 65%.
Zwró co no rów nież uwa gę na ko niecz ność utrzy my wa nia w sta łej spraw -
no ści i czy sto ści urzą dzeń wen ty la cyj nych i kli ma ty za cji.

Ge ne wa 5 lip ca od by ła się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja pod su mo -
wu ją ca re ali za cję pro jek tu pn. „Mię dzy na ro do we dzia ła nia part ne rów spo -
łecz nych na rzecz zwal cza nia han dlu ludź mi w ce lu wy ko rzy sty wa nia ich
przez pra cę. Iden ty fi ka cja i ochro na ofiar” (FRE ED). Jej ce lem by ło za -
pre zen to wa nie wy ni ków pro jek tu, któ ry trwał dwa la ta, od lip ca 2008
ro ku i był re ali zo wa ny we Wło szech, Pol sce, Por tu ga lii i Ru mu nii. Uczest -
ni cy kon fe ren cji za po zna li się ta kże z do bry mi prak ty ka mi w za kre sie
iden ty fi ka cji i ochro ny ofiar han dlu ludź mi i pra cy przy mu so wej za rów -
no w pań stwach ob ję tych pro jek tem, jak i w in nych kra jach. W wy da rze -
niu wzię ła udział de le ga cja Pań stwo wej In spek cji Pra cy z głów nym in -
spek to rem pra cy Ta de uszem Ja nem Za ją cem na cze le. Be ata Kra -
jew ska z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP przed sta wi ła pre -
zen ta cję nt. pol skiej wer sji pod ręcz ni ka „PRA CA PRZY MU SO WA I HAN -
DEL LUDŹ MI. Pod ręcz nik dla In spek to rów Pra cy”.

War sza wa Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc pod pi -
sał 1 lip ca w War sza wie do ku ment pn. Po ro zu mie nie Part ner skie, któ -
re go sy gna ta riu sza mi by li rów nież Krzysz tof Grze gorz Strzał kow -
ski, p. o. dy rek to ra Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w War sza wie, Zbi -
gniew Pusz, dy rek tor Kra jo we go Biu ra Fun du szu Gwa ran to wa nych

Świad czeń Pra cow ni czych, An na Gra ży na Ma łec ka, pre zes za rzą -
du Ma zo wiec kie go Re gio nal ne go Fun du szu Po życz ko we go Sp. z o.o.
i Mi chał Bit ner, czło nek za rzą du FGŚP. Ce lem po ro zu mie nia jest utwo -
rze nie Ma zo wiec kie go Pak tu na Rzecz Przed się bior czo ści. Współ pra -
ca part ne rów po ro zu mie nia ma po le gać na wza jem nej wy mia nie in for -
ma cji na te mat bie żą cych dzia łań ukie run ko wa nych na wspie ra nie ini -
cja tyw pro mu ją cych przed się bior czość i sa mo za trud nie nie m.in. po -
przez do star cza nie do po szcze gól nych part ne rów ma te ria łów pro mo -
cyj nych i in for ma cyj nych. To ta kże pro wa dze nie dzia łań in for ma cyj -
nych za po śred nic twem stro ny in ter ne to wej.

Luk sem burg W sie dzi bie luk sem bur skiej in spek cji pra cy
w Stras sen 29 czerw ca Ta de usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy
Pań stwo wej In spek cji Pra cy i Paul We ber, dy rek tor In spek cji Pra cy
i Gór nic twa w Luk sem bur gu pod pi sa li po ro zu mie nie o współ pra cy i wy -
mia nie in for ma cji po mię dzy obu in spek cja mi. Je go ce lem jest za pew -
nie nie sku tecz nej ochro ny za trud nie nia, bez piecz nych i hi gie nicz nych
wa run ków pra cy pra cow ni ków skie ro wa nych do wy ko ny wa nia pra cy
na ob sza rze państw obu stron po ro zu mie nia oraz eli mi no wa nie za gro -
żeń po wo du ją cych wy pad ki przy pra cy i cho ro by za wo do we. Współ pra -
ca po mię dzy pol ską i luk sem bur ską in spek cją pra cy od by wać się bę -

dzie w ra mach re ali za cji po sta no wień Dy rek ty wy 96/71/WE Par la men -
tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 16 grud nia 1996 r. do ty czą cej de le go wa nia
pra cow ni ków w ra mach świad cze nia usług. W spo tka niu wzię li udział:
Bar ba ra La bu da, am ba sa dor RP w Luk sem bur gu, Ewa Su fin -Ja cqu -
emart, kon sul RP, jak rów nież przed sta wi cie le luk sem bur skiej in spek -
cji pra cy, urzę du cel ne go oraz me diów. 

Kra ków W uzna niu za dzia ła nia po dej mo wa ne na rzecz osób po -
krzyw dzo nych przez los, a zwłasz cza dzie ci nie peł no spraw nych, okrę -
go wy in spek tor pra cy Ta de usz Fic zo stał 20 czerw ca uho no ro wa ny
zło tym me da lem Ser ce za ser ce. Wy ró żnie nie przy zna ła Fun da cja Pro -
me te usz Pro Pu bli co Bo no. Ta kże w czerw cu, w cza sie głów nych uro -
czy sto ści ju bi le uszu 135-le cia Miej skie go Przed się bior stwa Ko mu ni -
ka cyj ne go S.A. w Kra ko wie, w po dzię ko wa niu za dłu go let nią i efek tyw -
ną współ pra cę na rzecz ochro ny pra cy, szcze gól nie za re ali za cję pre -
kur sor skiej kam pa nii pre wen cyj nej „Uwa żaj na wszel ki wy pa dek!” okrę -
go wy in spek tor pra cy Ta de usz Fic – w imie niu głów ne go in spek to -
ra pra cy Ta de usza Ja na Za ją ca – wrę czył pre ze so wi MPK Ju lia no -
wi Pilszcz ko wi pa miąt ko wy pu char oraz od czy tał skie ro wa ny do pre -
ze sa MPK list. Głów ny in spek tor pra cy gra tu lo wał ju bi la to wi i wszyst -
kim pra cow ni kom do sko na łe go roz wo ju, dzię ki któ re mu ma ga zyn „For -
bes” kla sy fi ku je kra kow ski trans port na wy so kim, dzie wią tym miej scu
wśród świa to wych me tro po lii. Pod kre ślił rów nież god ną na śla do wa nia
po sta wę MPK S.A. ja ko pra co daw cy, dla któ re go pra cow nik to za wsze
naj cen niej szy ka pi tał, któ re mu trze ba za pew nić bez piecz ne i god ne wa -
run ki pra cy. 

Bia ły stok Na Pod la siu 17 i 18 czerw ca prze by wa ła de le ga cja in -
spek cji pra cy Re pu bli ki Li tew skiej, któ rej prze wod ni czył głów ny in spek -
tor pra cy Min dau gas Pluk tas. W cza sie dwu dnio we go se mi na rium,
zor ga ni zo wa ne go w sie dzi bie OIP w Bia łym sto ku go ście spo tka li się
z kie row nic twem Pań stwo wej In spek cji Pra cy na cze le z jej sze fem Ta -
de uszem Ja nem Za ją cem. Stro ny przed sta wi ły za da nia re ali zo wa -
ne przez in spek cje. Na stęp nie za pre zen to wa no re fe ra ty trak tu ją ce
o wpły wie czyn ni ków psy cho spo łecz nych na wa run ki pra cy, pre wen -

cyj nych i kon tro l nych do świad cze niach Pań stwo wej In spek cji Pra cy w za -
kre sie er go no mii, sys te mach in for ma tycz nych i ba zach da nych wy ko -
rzy sty wa nych przez PIP. Za pre zen to wa no za gad nie nia z za kre su kon -
tro li le gal no ści za trud nie nia oraz omó wio no przy pad ki utrud nia nia in -
spek to rom czyn no ści słu żbo wych. Do świad cze nia li tew skiej in spek cji
pra cy w tej kwe stii przy bli żył Vi lius Ma ciu la itis, za stęp ca głów ne -
go in spek to ra pra cy Re pu bli ki Li tew skiej. 

Opo le Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc uczest ni czył 15
czerw ca w XXII Wal nym Zjeź dzie De le ga tów NSZZ „So li dar ność” Re -
gio nu Ślą ska Opol skie go. Pod czas spo tka nia zor ga ni zo wa ne go w Do -
mu Piel grzy ma na Gó rze św. An ny pod Opo lem, wspól nie z okrę go -
wym in spek to rem pra cy Le sła wem Man dra kiem, wrę czył dzie się -
ciu naj ak tyw niej szym spo łecz nym in spek to rom pra cy, człon kom „So -
li dar no ści”, Ho no ro we Od zna ki Za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy. W trak -
cie oko licz no ścio we go prze mó wie nia Ta de usz Jan Za jąc zwró cił uwa -
gę na naj istot niej sze pro ble my w za kre sie ochro ny pra cy w Pol sce,

w tym kwe stie prze strze ga nia prze pi sów o cza sie pra cy, wy pła ty wy -
na gro dzeń pra cow ni czych, za wie ra nia i roz wią zy wa nia umów o pra cę.
Pod kre ślił za an ga żo wa nie in spek to rów pra cy w dzia ła nia po dej mo wa -
ne na rzecz po pra wy pra wo rząd no ści i bez pie czeń stwa w za kła dach.
W imie niu kie row nic twa Pań stwo wej In spek cji Pra cy, głów ny in spek -
tor pra cy po dzię ko wał wszyst kim spo łecz nym in spek to rom pra cy z opol -
skich przed się biorstw za ich dłu go let nią współ pra cę z PIP oraz zło -
żył gra tu la cje z oka zji ob cho dzo ne go w tym ro ku ju bi le uszu 60-le cia
spo łecz nej in spek cji pra cy. 

Zie lo na Gó ra W Ła go wie k/ Świe bo dzi na 8 i 9 czerw ca br. od -
by ło się ósme pol sko -nie miec kie fo rum nt. prze wo zu to wa rów nie bez -
piecz nych. Obok urzęd ni ków i prze woź ni ków lu bu skich oraz Lan du Bran -
den bur gii wzię li w nim udział okrę go wy in spek tor pra cy z Po zna nia;
Krzysz tof Fi kle wicz i z -ca OIP z Byd gosz czy Sła wo mir Sa kraj da,
a ta kże in spek to rzy pra cy. Fo rum by ło oka zją do przed sta wie nia zmian
praw nych i or ga ni za cyj nych oraz wy mia ny do świad czeń do ty czą cych
prze wo zu to wa rów nie bez piecz nych. Tym ra zem włą czo no rów nież pro -
ble ma ty kę roz li cza nia cza su pra cy kie row ców. W trak cie dwu dnio wych
ob rad sze ściu pol skich i czte rech nie miec kich pre le gen tów wy gło si -
ło 11 re fe ra tów, któ rych kan wą by ły głów nie za gad nie nia nie pra wi dło -
we go trans por tu to wa rów nie bez piecz nych w opar ciu o wy ni ki kon tro -
li pol skiej i nie miec kiej in spek cji pra cy oraz in spek cji trans por tu dro -
go we go. Spo ro miej sca po świę co no za gad nie niom kla sy fi ka cji ma te -
ria łów nie bez piecz nych a ta kże no we mu sys te mo wi bez pie czeń stwa
w ob ro cie ma te ria łów nie bez piecz nych. Or ga ni za to ra mi VIII Fo rum
pol sko -nie miec kie go był Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Zie lo nej Gó -
rze i Kra jo wy Urząd Ochro ny Pra cy Okręg Re gio nal ny w Cot t bus, a ob -
ra dy pro wa dzi li Fran ci szek Grześ ko wiak, okrę go wy in spek tor
pra cy i Ber thold Lan ger, LAS Cot t bus. 

Bar ce lo na W sto li cy Ka ta lo nii 3 i 4 czerw ca od by ła się eu ro pej -
ska kon fe ren cja po świę co na okre so we mu prze glą do wi stra te gii wspól -
no to wej w dzie dzi nie bhp na la ta 2007-2012. Skon cen tro wa no się na pod -
sta wo wym jej za ło że niu, ja kim jest ob ni że nie o 25 proc. wskaź ni ka wy -
pad ko wo ści za wo do wej we wszyst kich kra jach człon kow skich Unii. W wy -
da rze niu zor ga ni zo wa nym przez hisz pań ski In sty tut Bez pie czeń -
stwa i Hi gie ny w Pra cy – w ra mach Hisz pań skiej Pre zy den cji w Ra -
dzie Unii Eu ro pej skiej – udział wzię li przed sta wi cie le eu ro pej skich urzę -
dów in spek cji pra cy, związ ków za wo do wych, lo kal nych i cen tral nych
władz Hisz pa nii oraz re pre zen tan ci jed no stek na szcze blu unij nym. Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wał Ma rian Li wo, za stęp ca
głów ne go in spek to ra pra cy. 

Bruk se la Na czwar tym i za ra zem ostat nim spo tka niu ze bra ła się
4 czerw ca Pod gru pa ds. Roz wo ju Sys te mu Wy mia ny In for ma cji po wo -
ła na przez Ko mi tet Eks per tów ds. De le go wa nia Pra cow ni ków Ko mi -
sji Eu ro pej skiej. Do ko na no osta tecz nych usta leń w za kre sie li sty pro -
ble mów, któ rych bę dzie do ty czy ła wy mia na in for ma cji, a ta kże wy ka -
zu or ga nów upraw nio nych do do stę pu do sys te mu wy mia ny in for ma -
cji. Po nad to, zo sta ła przed sta wio na pre zen ta cja nt. eu ro pej skie go ob -
ser wa to rium dzia łal no ści trans gra nicz nej w sek to rze agen cji pra cy tym -
cza so wej. Przed się wzię cie to ma na ce lu m. in.: przy go to wa nie prak -
tycz nych na rzę dzi in for ma cyj nych dla agen cji pra cy tym cza so wej oraz
pra cow ni ków, któ rzy chcie li by pod jąć pra cę za gra ni cą. Pań stwo wą In -
spek cję Pra cy re pre zen to wa ła Be ata Kra jew ska, głów ny spe cja li sta
w De par ta men cie Le gal no ści Za trud nie nia GIP.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu w dniu 22 czerw -
ca 2010 r. za po zna ła się z da ny mi do ty czą cy mi mo ty wu ją -
ce go od dzia ły wa nia zró żni co wa nej skład ki na ubez pie cze -
nie wy pad ko we na po zio mie przed się bior stwa oraz z wy -
ni ka mi pi lo ta żo wej oce ny me to dą Sco re bo ard kra jo wych
dzia łań w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w aspek -
cie re ali za cji Stra te gii Wspól no ty Eu ro pej skiej „Pod nie sie -
nie wy daj no ści i ja ko ści pra cy: Wspól no to wa stra te gia
na rzecz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na la ta 2007-2012”. 

Z in for ma cji do ty czą cej funk cjo no wa nia ubez pie cze nia
wy pad ko we go w za kre sie pre wen cji wy ni ka zni ko me je go
za an ga żo wa nie w okre ślo ne usta wo wo dzia ła nia dla za po -
bie ga nia wy pad kom i cho ro bom za wo do wym. Przy cho dy
ze skła dek na ubez pie cze nie wy pad ko we prze wy ższa ły wy -
dat ki fun du szu ubez pie cze nia wy pad ko we go (w 2008 r.
o 656,2 mln zł, w 2009 r. o 564,6 mln zł). Na to miast na -
kła dy na pre wen cję wy no si ły za le d wie 1,6 mln zł w 2008
r. i 6,3 mln zł w 2009 r. Jest to za an ga żo wa nie fun du szu
ubez pie cze nia wy pad ko we go na rzecz pre wen cji wy pad ków
i cho rób za wo do wych znacz nie ni ższe od wy ni ka ją ce go
z usta wy – mo żli we go do za an ga żo wa nia 1% – sta no wiąc
w 2008 r. za le d wie 0,03%, a w 2009 r. 0,11% przy cho dów
ze skła dek.

Na pod sta wie wy ni ków ba dań CIOP -PIB stwier dzić mo -
żna, iż zró żni co wa na skład ka speł nia sku tecz nie swo ją ro -

lę w sto sun ku do przed się biorstw du żych i bar dzo du żych
oraz na le żą cych do grup dzia łal no ści o wy so kiej skład ce,
któ re an ga żu ją się we wdra ża nie roz wią zań bhp. W sto sun -
ku do przed się biorstw śred nich oraz ma łych, zwłasz cza na -
le żą cych do grup dzia łal no ści o ni skiej skład ce, mo ty wa -
cyj ne jej od dzia ły wa nie ist nie je ta kże, ale jest ono ogra -
ni czo ne. 

Roz wój po ten cja łu pre wen cyj ne go pań stwa oce nia ny jest
w Unii Eu ro pej skiej me to dą Sco re bo ard. Przed sta wio ne Ra -
dzie wy ni ki prze pro wa dzo nej tą me to dą pi lo ta żo wej oce ny
we wszyst kich kra jach UE wska zu ją, ze w za kre sie dzia łań
na rzecz BHP Pol ska na le ży do czo łów ki kra jów eu ro pej skich.
Na wy nik ta kiej oce ny wpły wa ją w szcze gól no ści:

● do sto so wa nie sta ty sty ki w za kre sie wy pad ków
przy pra cy i cho rób za wo do wych w Pol sce do sys te mu Eu -
ro sta tu;

● funk cjo no wa nie sys te mu re je stra cji na ra że nia na czyn -
ni ki śro do wi ska pra cy w ra mach sta ty sty ki pań stwo wej oraz
je go mo ni to ro wa nie przez słu żby nad zo ru i kon tro li;

● usta no wie nie i re ali za cja pro gra mu wie lo let nie go pn.
„Po pra wa bez pie czeń stwa i wa run ków pra cy”, dzię ki cze -
mu Pol ska na le ży do gru py 15 kra jów UE, w któ rych re -
ali zo wa ne są pro gra my sys te mo we na rzecz bez pie czeń -
stwa i ochro ny zdro wia w ho ry zon cie dłu ższym niż 3 la -
ta. Re ali za cja te go pro gra mu za pew nia rów nież pro wa dze -
nie w na szym kra ju spój nej po li ty ki ba dań na uko wych

Jak po in for mo wał, od 2007 r. przy cho -
dy ze skła dek pra co daw ców na pły wa ją ce
co rocz nie do fun du szu wy pad ko we go Za -
kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych są więk -
sze od wy płat z fun du szu. W ro ku ubie głym
nad wy żka ta wy nio sła ok. 600 mln zł. 

Ubie gło rocz ne wy dat ki z fun du szu wy nio -
sły ok. 4 950 mln zł, z cze go 55 proc. prze -
zna czo no na świad cze nia zwią za ne z wy pad -
ka mi przy pra cy, 38,5 proc. – na świad cze -
nia zwią za ne z cho ro ba mi za wo do wy mi i 6,5
proc. – na świad cze nia zwią za ne z wy pad -
ka mi w dro dze do pra cy i z pra cy. 82 proc.
wy płat sta no wi ły świad cze nia ren to we.
W ska li fi nan so wej jest to ok. 4100 mln zł
na pra wie 5 mld zł ogó łu wy dat ków. Jak pod -
kre ślił dr Jan Rze pec ki, jest to zja wi sko nie -
spo ty ka ne w kra jach za chod nich, by świad -
cze nia ren to we w tak du żym stop niu ob cią -
ża ły fun dusz wy pad ko wy.

Z ba dań prze pro wa dzo nych przez dr
Rze pec kie go wy ni ka, że zró żni co wa na
skład ka speł nia sku tecz nie ro lę mo ty wa -
cyj ną w sto sun ku do przed się biorstw du -
żych i bar dzo du żych oraz na le żą cych
do grup dzia łal no ści o wy so kiej skład ce.
W więk szo ści tych przed się biorstw sta no -
wi ona ele ment ana liz eko no micz nych

oraz od czu wal ną po zy cję kosz tów przed -
się bior stwa. Przed się bior cy po zy tyw nie
oce nia ją no we za sa dy ró żni co wa nia skład -
ki obo wią zu ją ce od 1 kwiet nia 2009 r. ja -
ko mo ty wu ją ce do dzia łań pre wen cyj -
nych. W więk szo ści przed się biorstw w ce -
lu uzy ska nia ob ni że nia skład ki pla nu je się
pro wa dze nie dzia łań pre wen cyj nych, głów -
nie re ali za cję wy ma gań praw nych oraz do -
sko na le nie sys te mów za rzą dza nia bez pie -
czeń stwem pra cy.

W sto sun ku do przed się biorstw śred -
nich oraz ma łych, a zwłasz cza do firm na -
le żą cych do grup dzia łal no ści o ni skiej
skład ce od dzia ły wa nie mo ty wa cyj ne zró -
żni co wa nej skład ki jest moc no ogra ni -
czo ne. Po zy tyw nym wpły wem wpro wa -
dze nia zró żni co wa nej skład ki wśród przed -
się biorstw ma łych jest na to miast po pra wa
prze strze ga nia prze pi sów bhp (znacz nie
więk sza niż wśród przed się biorstw śred -
nich i du żych).

Aby zwięk szyć mo ty wa cyj ną ro lę zró żni -
co wa nej skład ki na uko wiec z CIOP-PIB pro -
po nu je m. in.: ob ję cie nią płat ni ków zgła -
sza ją cych do ubez pie cze nia wy pad ko we go
po ni żej 10 ubez pie czo nych, przy ję cie
liczby za trud nio nych w wa run kach za gro -

że nia czyn ni ka mi szko dli wy mi i ucią żli wy -
mi ja ko kry te rium usta la nia ka te go rii ry -
zy ka dla grup dzia łal no ści i płat ni ków
skła dek, przy ję cie ja ko pod sta wy do oce -
ny ry zy ka ubez pie cze nio we go je dy nie wy -
pad ków przy pra cy po wo du ją cych ab sen -
cję po wy żej 3 dni. Po nad to, w ce lu zwięk -
sze nia za kre su zró żni co wa nia skła dek
od 1 kwiet nia przy szłe go ro ku po win ny zo -
stać wpro wa dzo ne no we ka te go rie ry zy ka
i stóp pro cen to wych skła dek dla no wych
grup dzia łal no ści. 

– Nie ma lep sze go środ ka wy cho waw -
cze go dla pra co daw cy niż ob cią ża nie go
skład ką z ty tu łu za gro żeń, wy pad ków,
cho rób za wo do wych. Ta skład ka po win na
wy mu szać dzia ła nia na rzecz po pra wy
wa run ków pra cy. Wnio sku ję, że by ra da
przy ję ła pro po zy cje zmian, któ re zgło sił dr
Rze pec ki, w ce lu zwięk sze nia mo ty wa cyj -
nej ro li tej skład ki – po wie dział w dys ku -
sji Ma ciej Se kun da.

Zwró cił uwa gę na 600 mln nad wy żkę
przy cho dów nad wy pła ta mi z fun du szu wy -
pad ko we go. Tym cza sem na pre wen cję
wy da je się w kra ju za le d wie kil ka mln zł.
Usta wa wy pad ko wa da je mo żli wość wy dat -
ko wa nia na ten cel do 1 proc. fun du szu, nie -

ste ty w prak ty ce war tość ta jest bli ższa
drob nym ułam kom pro cen ta. Stan ten na -
le ży zmie nić.

– Upraw nie nie do ty czą ce wnio sko wa nia
o pod wy ższe nie skład ki jest naj efek tyw niej -
szym i naj sku tecz niej szym na rzę dziem,
ja kim dziś dys po nu je my – stwier dził Ta de -
usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy.
– Sys te ma tycz nie zwięk sza my licz bę wnio -
sków, kie dy ma my udo ku men to wa ne sy tu -
acje na ru sze nia pra wa i po gor sze nie wa run -
ków pra cy. Bar dzo się cie szę, że ZUS
w peł ni ak cep tu je na sze wnio ski. Bar dzo cie -
szą wnio ski dr Ja na Rze pec kie go, bo w na -
szej oce nie to bar dzo do bry krok, by przez
me cha nizm fi nan so wy uzy skać więk szy
efekt w sfe rze po pra wy wa run ków pra cy. 

– Pla nu je my wpro wa dzić dol ny próg od -
pi su z fun du szu wy pad ko we go na pre wen -
cję – po in for mo wał pod se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej Ma rek Bu cior. – Na pre wen cję wy pad -
ko wą jest dziś za pi sa ne w usta wie do 1

proc. i to się nie zmie nia; pro po nu je my na -
to miast wpro wa dzić rów nież próg mi ni mal -
ny, któ ry był by co rocz nie sys te ma tycz nie
pod no szo ny: od 0,3 proc. w 2012 r. do 0,8
proc. w 2017 r. Ta kie za le ce nie zo sta ło
przy ję te przez Ko mi tet Sta ły Ra dy Mi ni -
strów, pro jekt już po pra wio ny cze ka
na roz pa trze nie przez Ra dę Mi ni strów. Je -
że li za ło że nia te zo sta ną przy ję te, przy go -
tu je my od po wied ni pro jekt usta wy. 

Wnio sek o zró żni co wa nie skład ki dla mi -
kro przed się biorstw, czy li tych co za trud -
nia ją po ni żej 9 pra cow ni ków, po parł za stęp -
ca prze wod ni czą ce go Ra dy Ochro ny Pra -
cy Zbi gniew Żu rek.

– W tej gru pie przed się biorstw jest sza -
lo ne zró żni co wa nie ry zy ka, na to miast wszy -
scy pła cą skład kę uśred nio ną. To nie spra -
wie dli we – ar gu men to wał. – Zró żni co wa nie
skład ki mo że spo wo do wać też in ny po zy tyw -
ny sku tek, że tro chę ina czej bę dzie się
na nią pa trzy ło; dziś po strze ga na jest ona
ja ko swe go ro dza ju po da tek. 

Se na tor Jan Ru lew ski za ak cen to wał
złe za rzą dza nie fun du szem wy pad ko wym.

– Z prak ty ki wi dać, że fun du szem się ad -
mi ni stru je, a nie za rzą dza. W grun cie
rze czy on słu ży wy twa rza niu nad wy żki bu -
dże to wej dla ZUS. Bu dżet jest de fi cy to wy,
a to jest po zy cja, w któ rej ma my nad wy żkę
bu dże to wą. Proś ba, by Ra da Nad zor cza
ZUS za ję ła się tym te ma tem. Je śli for mu -
łu je my po stu lat zwięk sze nia te go fun du szu,
po staw my so bie za ra zem za da nie je go efek -
tyw niej sze go wy da wa nia. 

Na tym sa mym po sie dze niu Ra da Ochro -
ny Pra cy przy ję ła sta no wi sko w spra wie spra -
woz da nia głów ne go in spek to ra pra cy z dzia -
łal no ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy za 2009
rok (za miesz cza my je na str 8, 9, 10).

W ob ra dach, któ rym prze wod ni czy ła po -
seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka,
uczest ni czył dr Ma rian Li wo, za stęp ca
głów ne go in spek to ra pra cy.

Do nat Du czyń ski

Funk cjo no wa nie zró żni co wa nej skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we ja ko eko no micz ne go in -
stru men tu, któ ry ma mo ty wo wać pra co daw ców do po pra wy wa run ków pra cy, by ło oma wia -
ne 22 czerw ca br. na po sie dze niu Ra dy Ochro ny Pra cy w War sza wie. Oce nę od dzia ły wa nia
mo ty wa cyj ne go skład ki przed sta wił dr Jan Rze pec ki z Za kła du Za rzą dza nia Bez pie czeń stwem
i Hi gie ną Pra cy CIOP-PIB. Sfor mu ło wał ją na pod sta wie wy ni ków wła snych ba dań an kie to wych
prze pro wa dzo nych w 200 przed się bior stwach.

Z ob rad Ra dy Ochro ny Pra cy

Naj efek tyw niej sze na rzę dzie
po pra wy wa run ków pra cy

STA NO WI SKA RA DY OCHRO NY PRA CY
W sprawie motywującego oddziaływania zróżnicowanej składki 

na ubezpieczenie wypadkowe na poziomie przedsiębiorstwa oraz oceny
wdrażania strategii Wspólnoty Europejskiej na rzecz bhp metodą Scoreboard
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w ob sza rze bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia pra cu ją cych,
z uwzględ nie niem zmie nia ją cych się form pra cy oraz zwią -
za nych z tym za gro żeń;

● wpro wa dze nie bodź ców eko no micz nych w po sta ci zró -
żni co wa nej skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we za chę ca -
ją cych do po pra wy bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
w przed się bior stwach;

● pro mo wa nie wdra ża nia sys te mów za rzą dza nia bez pie -
czeń stwem i hi gie ną pra cy w przed się bior stwach;

● wpro wa dze nie ure gu lo wań praw nych do ty czą cych
szko leń i edu ka cji w za kre sie BHP oraz wy ma gań kwa li fi -
ka cyj nych dla słu żb dzia ła ją cych w tym ob sza rze.

Bio rąc pod uwa gę przed sta wio ne in for ma cje od no śnie
ce lo wo ści zwięk sze nia ro li mo ty wa cyj nej zró żni co wa nej
skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we Ra da uzna je za za -
sad ne wpro wa dze nie w sys te mie jej zró żni co wa nia zmian,
a w szcze gól no ści:

● ob ję cie zró żni co wa ną skład ką na po zio mie grup dzia -
łal no ści płat ni ków zgła sza ją cych do ubez pie cze nia wy pad -
ko we go po ni żej 10 ubez pie czo nych ce lem bar dziej ade kwat -
ne go do po zio mu ry zy ka zró żni co wa nia skład ki w tej naj -
licz niej szej gru pie pra co daw ców. Pod kre ślić na le ży, że wdro -
że nie te go roz wią za nia nie na ło ży ło by żad nych do dat ko wych
obo wiąz ków na ZUS w za kre sie zbie ra nia i prze ka zy wa nia
da nych oraz ich kon tro li przez PIP;

● przy ję cie, zgod nie z Eu ro sta tem, wskaź ni ków czę sto -
ści wy pad ków przy pra cy po wo du ją cych ab sen cję po wy żej 3
dni, ja ko pod sta wy oce ny ry zy ka ubez pie cze nio we go, za -
rów no na po zio mie grup dzia łal no ści jak i po szcze gól nych
płat ni ków skła dek,;

● przy ję cie, zgod nie z me to do lo gią UE (Sco re bo ard),
wskaź ni ka czę sto ści za trud nio nych w wa run kach za gro że -

nia czyn ni ka mi szko dli wy mi i ucią żli wy mi (za miast je dy nie
czyn ni ka mi szko dli wy mi), ja ko kry te rium usta la nia ka te -
go rii ry zy ka dla grup dzia łal no ści i płat ni ków skła dek; 

● po sze rze nie prze dzia łów do usta la nia ka te go rii ry zy -
ka we dług wskaź ni ków czę sto ści wy pad ków przy pra cy, cho -
rób za wo do wych oraz za trud nio nych w wa run kach za gro -
że nia, w ce lu lep sze go uwzględ nia nia za cho dzą cych zmian
w tych wskaź ni kach;

● wpro wa dze nie od 1.04.2011 r. no wych ka te go rii ry zy -
ka i stóp pro cen to wych skła dek dla 64 grup dzia łal no ści
i po sze rze nia za kre su ró żni co wa nia skła dek mię dzy gru -
pa mi dzia łal no ści w ce lu zwięk sze nia ich funk cji mo ty wa -
cyj nej.

Przed sta wia jąc po wy ższe kie run ki do sko na le nia mo ty -
wu ją ce go od dzia ły wa nia zró żni co wa nej skład ki na ubez pie -
cze nie wy pad ko we Ra da Ochro ny Pra cy wy ra ża prze ko na -
nie o ich istot nym zna cze niu dla do sko na le nia pol skie go
sys te mu ochro ny pra cy.

Uzna jąc szcze gól ne zna cze nie pre wen cji za gro żeń za wo -
do wych Ra da pod kre śla ko niecz ność zwięk sze nia środ ków
prze zna czo nych na pre wen cję wy pad ko wą w ra mach dzia -
łań pre wen cyj nych ZUS i wy ra ża apro ba tę dla opra co wa -
ne go przez MPiPS pro jek tu zmian do usta wy o ubez pie -
cze niu spo łecz nym z ty tu łu wy pad ków przy pra cy i cho rób
za wo do wych. 

Jed no cze śnie Ra da uwa ża za nie zbęd ne uwzględ nie nie
dzia łań dla po pra wy sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny
w stra te giach kra jo wych. 

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

Warszawa, 6 lipca 2010 r.
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Ra da Ochro ny Pra cy przy Sej mie RP na ple nar nym po -
sie dze niu 18 ma ja 2010 r. za po zna ła się ze spra woz da niem
Głów ne go In spek to ra Pra cy z dzia łal no ści Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy w 2009 ro ku. 

Pre zen to wa ny okres spra woz daw czy obej mu je dru gi rok
obo wią zy wa nia no wej usta wy o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, na mo cy któ rej roz sze rzo no za kres za dań o kon tro -
lę le gal no ści za trud nie nia i in nej pra cy za rob ko wej. 

Ana li za dzia łań kon tro l no -nad zor czych i pre wen cyj -
nych PIP za war tych w spra woz da niu upo wa żnia do sfor mu -
ło wa nia spo strze żeń, uwag i wnio sków od no szą cych się
do sta nu prze strze ga nia pra wa pra cy oraz zi den ty fi ko wa -
nia ne ga tyw nych zja wisk w sfe rze ochro ny pra cy. 

W okre sie spra woz daw czym in spek to rzy prze pro wa dzi -
li 88 tys. kon tro li u po nad 65 tys. pra co daw ców, wy da jąc 363

tys. de cy zji na ka zo wych. Na wska za ną licz bę de cy zji, 354
tys. do ty czy ło na ru szeń prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy, tj. o 5% mniej niż w 2008 r., przy więk szej o 10%
licz bie skon tro lo wa nych pod mio tów go spo dar czych. Więk -
szość de cy zji do ty czy ła nie wła ści we go przy go to wa nia
do pra cy oraz nie od po wied nie go za bez pie cze nia sta no wisk
pra cy, ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych, obiek tów i po miesz -
czeń pra cy. 

W ro ku spra woz daw czym na stą pi ło zmniej sze nie o 17%
de cy zji na ka zu ją cych na tych mia sto we wstrzy ma nie prac
w sy tu acji bez po śred nie go za gro że nia ży cia bądź zdro wia
pra cu ją cych. Po nad 85 tys. przy pad ków na ru szeń pra wa
sta no wi ły wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni ka
(w 2008 r. ta kich na ru szeń by ło po nad 79 tys.). Stwier dzo -
no je, po dob nie jak w ro ku po przed nim, u 43% pra co daw -

ców. Po nad 9 tys. de cy zji na ka zu ją cych do ty czy ło wy pła -
ty wy na gro dzeń lub in nych świad czeń ze sto sun ku pra cy. 

Z ka żdym ro kiem wzra sta licz ba środ ków od dzia ły wa -
nia wy cho waw cze go (po ucze nie, ostrze że nie, zwró ce nie
uwa gi). W okre sie spra woz daw czym sta no wi ły one
już 20% za sto so wa nych sank cji, na to miast 65% to man -
da ty, a 15% wnio ski skie ro wa ne do są du o uka ra nie. Śred -
nia wy so kość grzyw ny na kła da nej w dro dze man da tu utrzy -
mu je się pra wie na tym sa mym po zio mie (1236 zł,
a w 2008 r. 1230 zł). W nie wiel kim stop niu wzro sła na -
to miast wy so kość grzyw ny na kła da nej przez są dy grodz -
kie w spra wach kie ro wa nych przez or ga ny PIP (1952 zł,
a w 2008 r. 1891 zł). 

Licz ba wnio sków, kie ro wa nych przez PIP do pro ku ra -
tu ry, za wia da mia ją cych o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp -
stwa przez przed się bior ców, utrzy mu je się pra wie na tym
sa mym po zio mie, a licz ba umo rzo nych po stę po wań w tych
spra wach na dal jest bar dzo wy so ka (w ro ku 2008 – 1.114,
w 2009 r. – 1.139). 

God ny od no to wa nia jest znacz ny spa dek po szko do wa -
nych w wy pad kach przy pra cy we wszyst kich sek to rach go -
spo dar ki (ze 104 tys. w 2008 r. do 87 tys. w ro ku spra woz -
daw czym) oraz zmniej sze nie licz by śmier tel nych ofiar wy -
pad ków (z 520 do 401) i po szko do wa nych w wy pad kach cię -
żkich (z 900 do 827). Po zy tyw ne zmia ny do ty czą ta kże bu -
dow nic twa, gdzie przy wzro ście za trud nie nia, po raz
pierw szy od po nad trzech lat spa dła licz ba po szko do wa nych
w wy pad kach przy pra cy. Zma lał ta kże współ czyn nik za -
cho ro wal no ści na cho ro by za wo do we (z 25,7% do 22,4%). 

Rok 2009 cha rak te ry zo wa ła ta kże mniej sza licz ba wy -
pad ków wsku tek upad ku z wy so ko ści, co przy wzro ście pro -
duk cji bu dow la no -mon ta żo wej i po zio mie za trud nie nia god -
ne jest szcze gól ne go od no to wa nia. Wy da je się, że kam pa -
nia me dial na, ad re so wa na przez GIP do pra cow ni ków bu -
dow nic twa, za czy na od no sić sku tek. 

Nie po ko ją cym na to miast jest fakt, że wśród po szko do -
wa nych naj więk szą gru pę, bo oko ło 42% za trud nio nych, sta -
no wi li naj kró cej za trud nie ni. Do mi no wa ły w tym przy pad -
ku nie pra wi dło we za cho wa nia lu dzi. 

Ana li za do ko nań Pań stwo wej In spek cji Pra cy w oce nia -
nym okre sie spra woz daw czym po zwa la sfor mu ło wać na stę -
pu ją ce wnio ski:

1. Po pra wa sta nu pra wo rząd no ści w sto sun kach pra cy
na dal wy ma ga po szu ki wa nia przez PIP lep szych i efek tyw -
niej szych roz wią zań, sta łe go ulep sza nia me tod i spo so bów
dzia ła nia. Po dob ne za le ce nie Ra dy zna la zło się w sta no wi -
sku Ra dy w spra wie spra woz da nia GIP z dzia łal no ści PIP
w 2008 r., ale z przed ło żo ne go spra woz da nia za 2009 r. nie
wy ni ka, by wspo mnia ne za le ce nie by ło przez PIP wy ko na -
ne w czę ści lub w ca ło ści.

2. W ce lu po pra wy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy wśród
za trud nio nych, wy ma ga ne jest wpro wa dze nie do prak ty -

ki ta kich in stru men tów, któ re ogra ni czą licz bę osób za trud -
nio nych w wa run kach na ra że nia na czyn ni ki nie bez piecz -
ne i szko dli we. Utrzy mu ją ca się pra wie na tym sa mym po -
zio mie, co w ro ku 2008, licz ba de cy zji na ka zo wych (354
tys.) w za kre sie na ru szeń prze pi sów bez pie czeń stwa
jest, zda niem Ra dy, na dal wy so ka. Stan ten po wi nien ulec
dal szej po pra wie.

3. W za kre sie na ru szeń prze pi sów pra wa do ty czą cych
wy pła ty pra cow ni kom wy na gro dze nia za pra cę i in nych
świad czeń, nie od no to wa no po pra wy. Jed nak stwier dze nie
w spra woz da niu, że przy czy ną opóź nie nia wy pła ty jest nie -
zna jo mość przez pra co daw ców prze pi sów pra wa lub sto -
so wa nie nie wła ści wych me tod ob li cza nia świad czeń pie nię -
żnych, nie mo że być przy ję te ja ko oko licz ność uspra wie -
dli wia ją ca opóź nie nie w re gu lo wa niu świad czeń pie nię żnych.

4. Sta no wi sko Ra dy do ty czą ce dzia ła nia PIP za 2008 r.
po stu lo wa ło po trze bę ra dy kal nej po pra wy w za kre sie
kie ro wa nia za wia do mień do or ga nów pro ku ra tu ry o po peł -
nie niu prze stęp stwa lub wy kro cze nia. Da ne sta ty stycz ne
w tym ob sza rze w 2009 r. nie ule gły zmia nie. Or ga ny pro -
ku ra tu ry w prze wa ża ją cej czę ści skie ro wa nych wnio sków
od mó wi ły wsz czę cia po stę po wa nia lub umo rzy ły po stę po -
wa nie w spra wie wo bec bra ku zna mion czy nu prze stęp cze -
go. Dzia łal ność PIP w tym ob sza rze, zda niem Ra dy, jest
nie za do wa la ją ca. 

5. Po głę bio nej ana li zy wy ma ga du ża licz ba de cy zji na -
ka zu ją cych za prze sta nia dzia łal no ści za kła dów pra cy bądź
okre ślo ne go ro dza ju pra cy. Ana li zy ta kiej Ra da nie otrzy -
ma ła, a licz ba de cy zji za rok 2009 wzro sła z 42 do 50.

6. Ze wzglę du na stwier dze nie w spra woz da niu, że w dzia -
łal no ści agen cji za trud nie nia, po dob nie jak w po przed nim
ro ku, wy stę pu ją te sa me nie pra wi dło wo ści, tj.:

● nie wy star cza ją ca wie dza osób pro wa dzą cych agen cje,
● nie sta ran ność, któ rej skut kiem jest brak re ali za cji

usta wo wych obo wiąz ków,
● dą że nie do zwięk sze nia zy sków agen cji przez świa -

do me nie sto so wa nie obo wią zu ją cych re gu la cji praw nych,
● nie do sta tecz ne dzia ła nie pre wen cyj ne mar szał ków wo -

je wództw,
Pro po nu je się po wia do mie nie o tym sta nie Mar szał ka

Sej mu oraz wy stą pie nie do mi ni stra pra cy i po li ty ki spo -
łecz nej. 

7. W spra woz da niu brak jest pro po zy cji na te mat mo dy -
fi ka cji pro gra mu kształ ce nia in spek to rów pra cy sto sow nie
do za le ceń Ra dy. 

8. Ra da pro po nu je wzmo że nie kon tro li przez PIP tych
za kła dów, któ rym ZUS pod wy ższył skład kę na ubez pie cze -
nie wy pad ko we.

9. Ra da za le ca PIP częst sze prze pro wa dza nie wspól nych
kon tro li z in spek cją sa ni tar ną oraz in ny mi or ga na mi kon -
tro li pań stwo wej.

W spra wie spra woz da nia z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy
za 2009 rok



Współ dzia ła nie Pań stwo wej In spek cji
Pra cy z or ga na mi nad zo ru bu dow la ne go
obej mie przed się wzię cia ma ją ce na ce lu
ochro nę ży cia i zdro wia pra cow ni ków,
osób fi zycz nych świad czą cych pra cę na in -
nej pod sta wie niż sto su nek pra cy oraz osób
pro wa dzą cych na wła sny ra chu nek dzia łal -
ność go spo dar czą przed za gro że nia mi
wy stę pu ją cy mi pod czas prac zwią za nych

z bu do wą, utrzy ma niem i roz biór ką obiek -
tów bu dow la nych. Współ pra ca słu żyć bę -
dzie rów nież prze ciw dzia ła niu ka ta stro fom
bu dow la nym.

Pla no wa ne jest pro wa dza nie wspól -
nych kon tro li w obiek tach bu dow la nych
oraz na te re nach bu dów, wza jem ne in for -
mo wa nie się o stwier dzo nych za gro że -
niach, za ist nia łych ka ta stro fach bu dow la -

nych i współ udział przy ich ba da niu.
Przed sta wi cie le obu urzę dów bę dą kon sul -
to wać pro jek ty ak tów praw nych do ty czą -
cych bu dow nic twa oraz prze ka zy wać so bie
opra co wa nia i oce ny do ty czą ce sta nu wa -
run ków pra cy w tej sek cji go spo dar ki. Po -
nad to, prze wi dy wa ne jest wspie ra nie ini -
cja tyw i upo wszech nia nie osią gnięć w za -
kre sie no wych roz wią zań tech nicz nych
i tech no lo gicz nych do ty czą cych bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy w bu dow nic twie,
a ta kże do sko na le nie me tod i form dzia łal -
no ści kon tro l nej oraz pod no sze nie kwa li -
fi ka cji pra cow ni ków obu urzę dów po przez
wza jem ne uczest nic two w kur sach szko le -
nio wych i kon fe ren cjach. 

Ro bert Dzi wiń ski, głów ny in spek tor
nad zo ru bu dow la ne go, przy po mniał, że po -
przed nie po ro zu mie nie o współ pra cy obu
part ner skich urzę dów zo sta ło pod pi sa -
ne 15 lat te mu. Przez ten czas zna czą co
zmie nił się stan praw ny, stąd ko niecz ność
ak tu ali za cji do ku men tu. Z ko lei Ta de usz
Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy, pod kre -
ślił, że re ali za cja po sta no wień po ro zu -
mie nia po win na zwięk szyć sku tecz ność
dzia łań kon tro l no -nad zor czych i pro fi lak -
tycz nych w bu dow nic twie obu wy spe cja li -
zo wa nych or ga nów. 

Ro bert Dzi wiń ski uho no ro wał Ta de usza
Ja na Za ją ca od zna ką ho no ro wą „Za za słu -
gi dla bu dow nic twa”, nada ną sze fo wi Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy przez mi ni stra in -
fra struk tu ry „za szcze gól ne osią gnię cia
w dzie dzi nie ar chi tek tu ry i bu dow nic twa”.

Donat Duczyński 
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Po sło wie pod kre śli li, że roz wią za nia
przy ję te w usta wie o cza sie pra cy kie row -
ców są zbyt skom pli ko wa ne, ma ło przej -
rzy ste i na strę cza ją trud no ści in ter pre ta -
cyj ne na wet or ga nom kon tro lu ją cym
prze strze ga nie tych prze pi sów. Jesz cze
więk sze kło po ty ze sto so wa niem usta wy
ma ją więc prak ty cy, któ rzy or ga ni zu ją
trans port.

Przy kła do wo, prze pi sy roz po rzą dze nia
nr 561/2006 Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy z 15 mar ca 2006 r. w spra wie har -
mo ni za cji nie któ rych prze pi sów so cjal nych
od no szą cych się do trans por tu dro go we -
go da ją więk szą swo bo dę w or ga ni zo wa niu
pra cy kie row cy niż ro dzi me re gu la cje,
gdyż do pusz cza ją mo żli wość przed łu że nia,
nie czę ściej niż dwa ra zy w ty go dniu, dzien -

ne go cza su sa me go tyl ko pro wa dze nia po -
jaz du do 10 go dzin. Na to miast wy ni ka ją cy
z usta wy do bo wy wy miar cza su pra cy
kie row cy (pro wa dze nie po jaz du oraz in ne
czyn no ści) mo że zo stać przed łu żo ny do 10
go dzin wy łącz nie w rów no wa żnym sys te -
mie cza su pra cy. Mo żli wość przed łu że nia
do bo we go wy mia ru cza su pra cy nie do ty -
czy za tem pod sta wo we go i za da nio we go
sys te mu cza su pra cy.

Ko mi sja zwró ci ła uwa gę, że roz wią za -
niem wie lu pro ble mów in ter pre ta cyj nych
by ła by re zy gna cja z obo wiąz ku prze strze ga -
nia przez kie row ców tzw. do by pra cow ni czej.
Jest to bo wiem nie spój ne z prze pi sa mi
wspo mnia ne go roz po rzą dze nia WE 561
/2006, nie ko re spon du je z usta wo wym za -
pi sem do ty czą cym sa mo dziel ne go usta la nia
przez kie row cę roz kła du cza su pra cy w sys -
te mie za da nio wym oraz mo że ge ne ro wać
„sztucz ne” go dzi ny nad licz bo we.

Zda niem Ko mi sji do Spraw Kon tro li
Pań stwo wej, po trzeb na jest zmia na 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. Po sło wie zwró ci li się
do mi ni stra in fra struk tu ry o usto sun ko wa -
nie się do przed sta wio nej opi nii i udzie le -
nie od po wie dzi.

W po sie dze niu uczest ni czył głów ny in -
spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc z za -
stęp ca mi: dr Ma ria nem Li wo i An ną
Tom czyk oraz gru pą współ pra cow ni ków.

10 IP 7-8/2010

10. Ra da zwra ca uwa gę PIP na ko niecz ność prze strze -
ga nia usta wo wych okre sów kon tro li w za kła dzie pra cy w cią -
gu ro ku.

11. W rocz nym spra woz da niu z dzia łal no ści PIP po win -
na być za war ta ana li za wy ko na nia za le ceń Ra dy za war tych
w sta no wi sku do spra woz da nia za po przed ni rok.

12. Ra da uzna je za ce lo we, aby Głów ny In spek tor Pra -
cy przed sta wiał w rocz nym spra woz da niu oce nę funk cjo -
no wa nia jed no stek or ga ni za cyj nych PIP. 

Ra da Ochro ny Pra cy po zy tyw nie opi niu je spra woz da nie
Głów ne go In spek to ra Pra cy z dzia łal no ści Pań stwo wej In -

spek cji Pra cy w 2009 ro ku wraz z za le ce niem re ali za cji uję -
tych w tym sta no wi sku wnio sków. 

Ra da Ochro ny Pra cy re ko men du je Wy so kie mu Sej mo -
wi przy ję cie „Spra woz da nie Głów ne go In spek to ra Pra cy
z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy w ro ku 2009”. 

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, 22 czerw ca 2010 r. 

Z prac Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej

Po sel skie po par cie dla wnio sków o zmia nę prze pi sów
Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej na po sie dze niu 9 czerw ca br. w gma chu Sej mu przy -
ję ła opi nię dla mi ni stra in fra struk tu ry w spra wie zmia ny prze pi sów o cza sie pra cy kie row ców
w ce lu wy eli mi no wa nia wąt pli wo ści in ter pre ta cyj nych, ja kie bu dzą. Tym sa mym po par ła wcze -
śniej sze wnio ski Pań stwo wej In spek cji Pra cy do ty czą ce nie zbęd nych zmian w usta wo daw -
stwie. Ob ra dom prze wod ni czył po seł Ja nusz Kra soń.

Po ro zu mie nie o współ pra cy 
z or ga na mi nad zo ru bu dow la ne go
Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc i głów ny in spek tor
nad zo ru bu dow la ne go Ro bert Dzi wiń ski pod pi sa li 21 czerw ca
br. w War sza wie po ro zu mie nie w spra wie za sad współ dzia ła -
nia kie ro wa nych przez sie bie urzę dów. Je go ce lem jest li kwi -
da cja za gro żeń bu dow la nych w obiek tach bu dow la nych,
w któ rych znaj du ją się po miesz cze nia pra cy oraz za pew nie nie
bez pie czeń stwa pra cy przy wy ko ny wa niu ro bót bu dow la nych.
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Pra cow ni cy zwra ca ją się o po moc wów czas,
gdy – w swo jej opi nii – od dłu ższe go cza su pod -
da wa ni są szy ka nom ze stro ny pra co daw cy.
Od praw ni ka ocze ku ją, że wska że im dal szą
ście żkę po stę po wa nia. Przy cho dząc po po ra -
dę za zwy czaj przed sta wia ją, ja kie ma ją ma te -
ria ły do wo do we i ocze ku ją, choć by przy bli żo -
nej, oce ny szans w ra zie ewen tu al ne go spo -
ru są do we go. Chcą też wie dzieć, ja kie do wo -
dy jesz cze mo gły by ewen tu al nie zgro ma dzić,
aby wzmoc nić swo ją po zy cję pro ce so wą.
O ile oce na przed sta wia nych do wo dów jest za -
strze żo na wy łącz nie dla są du, o ty le udzie le -
nie in for ma cji w spra wie do pusz cze nia do wo -
dów o ja kie mo że wnio sko wać za in te re so wa -
ny wy da je się mie ścić w za kre sie po ra dy praw -
nej, któ rą po wi nien otrzy mać pra cow nik.

Cię żar do wo du

Roz po czy na jąc roz wa ża nia na te mat mo -
żli wych środ ków do wo do wych w pro ce sie
o mob bing wska zać na le ży, że zgod nie z ko -
dek sem pra cy, mob bing ozna cza dzia ła nia lub
za cho wa nia do ty czą ce pra cow ni ka lub skie -
ro wa ne prze ciw ko pra cow ni ko wi, po le ga ją -
ce na upo rczy wym i dłu go trwa łym nę ka niu
lub za stra sza niu pra cow ni ka, wy wo łu ją ce
u nie go za ni żo ną oce nę przy dat no ści za wo -
do wej, po wo du ją ce lub ma ją ce na ce lu po ni -
że nie lub ośmie sze nie pra cow ni ka, izo lo wa -
nie go lub wy eli mi no wa nie z ze spo łu współ -
pra cow ni ków (art. 94 (3) § 2).

Je śli cho dzi o roz ło że nie cię ża ru do wo du
w pro ce sie o mob bing, od mien nie niż w przy -
pad ku dys kry mi na cji, obo wią zu ją ogól ne
re gu ły do wo do we prze wi dzia ne w ko dek sie
cy wil nym. Za tem cię żar udo wod nie nia fak tu
spo czy wa na oso bie, któ ra z fak tu te go wy -
wo dzi skut ki praw ne (art. 6 ko dek su cy wil -
ne go). Znaj du je to po twier dze nie w do tych -
cza so wym orzecz nic twie Są du Naj wy ższe go.
Wprost wska zał na po wy ższe Sąd Naj wy ższy
m.in. w uza sad nie niu do wy ro ku z 6 grud -
nia 2005 r.1 stwier dza jąc, że „cię żar udo wod -
nie nia fak tów wska zu ją cych na mob bing ze

stro ny pra co daw cy spo czy wał na ska rżą -
cej” (tj. po wód ce wno szą cej ka sa cję). Ko re -
spon du je z tym ogól na za sa da wy ra żo na
w art. 3 ko dek su po stę po wa nia cy wil ne go,
zgod nie z któ rą, stro ny i uczest ni cy po stę po -
wa nia obo wią za ni są da wać wy ja śnie nia co
do oko licz no ści spra wy zgod nie z praw dą
i bez za ta ja nia cze go kol wiek oraz przed sta -
wiać do wo dy.

Roz wią za nia ko dek su pra cy uza le żnia ją do -
pusz czal ność sku tecz ne go do cho dze nia rosz -
czeń z ty tu łu mob bin gu od wy stą pie nia
skut ku w po sta ci roz stro ju zdro wia pra cow -
ni ka (art. 94 (3) § 3 k.p.) lub roz wią za nia
przez pra cow ni ka umo wy o pra cę w efek cie
sto so wa nia wo bec nie go mob bin gu (art. 94
(3) § 4 k.p.). Ana li za po wy ższych prze pi sów
pro wa dzi za tem do wnio sku, że aby sku tecz -
nie do cho dzić rosz czeń, pra cow nik po wi nien
nie tyl ko wy ka zać oko licz ność, że był pod da -
ny mob bin go wi, ale ta kże fakt iż w je go efek -
cie roz wią zał umo wę o pra cę lub do znał roz -
stro ju zdro wia. Znaj du je to po twier dze nie
w orze cze niu Są du Naj wy ższe go z 5 paź dzier -
ni ka 2007 r.2, gdzie wy raź nie wska za no, że
w po stę po wa niu do ty czą cym sto so wa nia
przez pra co daw cę mob bin gu oraz przy zna -
nia świad czeń z te go ty tu łu nie jest wy star -
cza ją ce stwier dze nie bez praw no ści dzia łań
pod ję tych wo bec pra cow ni ka, lecz ko niecz -
ne jest wy ka za nie ce lu tych dzia łań i ich skut -
ków (art. 94 (3) § 2 k.p). Ta kże w wy ro ku z 5
grud nia 2006 r.3, Sąd Naj wy ższy jed no -
znacz nie wska zał, iż usta wo we prze słan ki
mob bin gu okre ślo ne w art. 94 (3) § 2 k.p. mu -
szą być speł nio ne łącz nie i po win ny być wy -
ka za ne przez pra cow ni ka (art. 6 k. c.).
Na pra cow ni ku spo czy wa też cię żar udo wod -
nie nia, że wy ni kiem nę ka nia był roz strój zdro -
wia. Re asu mu jąc, pra cow nik do cho dzą cy
rosz czeń wska za nych w art. 94 (3) § 3 ko dek -
su pra cy po wi nien być w sta nie wy ka zać że: 

– był ofia rą mob bin gu,
– do szło do roz stro ju je go zdro wia
– po mię dzy mob bin giem a roz stro jem

zdro wia ist nie je zwią zek przy czy no wy.

Na to miast w sy tu acji, gdy pra cow nik do -
cho dzi rosz czeń na pod sta wie art. 94 (3) § 4
ko dek su pra cy mu si wy ka zać że: 

– był ofia rą mob bin gu 
– roz wią zał umo wę o pra cę po wo łu jąc się

na mob bing ja ko przy czy nę.

Otwar ty ka ta log

Nie udo wod nie nie przed są dem sa me go
fak tu sto so wa nia wo bec pra cow ni ka mob bin -
gu lub na stęp stwa mob bin gu w po sta ci roz -
stro ju zdro wia lub też nie wy ka za nie, iż to pra -
cow nik był stro ną, któ ra na sku tek mob bin -
gu roz wią za ła sto su nek pra cy, bę dzie skut -
ko wać od da le niem po wódz twa przez sąd.
Tym sa mym po ja wia się ko lej na kwe stia,
a mia no wi cie z ja kich środ ków do wo do wych
oso ba wno szą ca po zew do są du mo że ko rzy -
stać w trak cie pro ce su? W tym za kre sie pra -
cow nik bę dzie mógł ko rzy stać ze środ ków do -
wo do wych wska za nych w ko dek sie po stę po -
wa nia cy wil ne go, czy li: do ku men tów, ze znań
świad ków, opi nii bie głych, oglę dzin, prze słu -
cha nia stron, gru po we go ba da nia krwi, przy -
rzą dów utrwa la ją cych al bo prze no szą cych ob -
ra zy lub dźwię ki, jak film, te le wi zja, fo to ko -
pia ry su nek, pły ty, ta śmy.4 Ka ta log ten nie
jest za mknię ty i stro na mo że wnio sko wać
o do pusz cze nie in nych do wo dów, nie wska -
za nych w ko dek sie po stę po wa nia cy wil ne go.

W dal szej czę ści ni niej sze go ma te ria łu
chciał bym sku pić się na dwóch środ kach do -
wo do wych, któ re jak wy ni ka z mo ich ob ser -
wa cji, za zwy czaj są lub ma ją być wy ko rzy sta -
ne w pro ce sach o mob bing w za kre sie wy ka -
za nia, że pra cow nik był obiek tem prze mo cy
psy chicz nej, ta kich jak na gra nie dźwię ku oraz
ze zna nia świad ków. 

Dźwięk i ob raz

Ja ko mo żli wy do wy ko rzy sta nia śro dek do -
wo do wy na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
utrwa le nie dźwię ku lub ob ra zu. Sa mo do -
pusz cze nie do wo du z na gra nia przed są dem

Pra wo

Jak udo wod nić mob bing?
Or ga nem upraw nio nym do roz strzy gnię cia o tym, czy mob bing w kon kret nym przy pad ku miał
miej sce jest wy łącz nie sąd pra cy. Ro la przed sta wi cie li PIP w od nie sie niu do osób, któ re uwa -
ża ją się za ofia ry mob bin gu spro wa dza się de fac to do do radz twa praw ne go, czy li do po in for -
mo wa nia o isto cie mob bin gu i udzie le niu in for ma cji o dal szych mo żli wych kro kach praw nych. 

Mi chał Ole siak

§
jest oczy wi ście mo żli we. Zgod nie bo wiem
z art. 308 § 1 ko dek su po stę po wa nia cy wil -
ne go, sąd mo że do pu ścić do wód z fil mu, te -
le wi zji, fo to ko pii, fo to gra fii, pla nów, ry sun -
ków oraz płyt lub taśm dźwię ko wych i in nych
przy rzą dów utrwa la ją cych al bo prze no szą -
cych ob ra zy lub dźwię ki. Dys po zy cją te go
prze pi su są ob ję te ta kże in ne niż ta śma ma -
gne to fo no wa no śni ki, wska zać tu na le ży przy -
kła do wo pły tę cd, dvd. Spra wa kom pli ku je
się, gdy pra cow nik chcą cy udo ku men to wać
dzia ła nia ze stro ny spraw cy mob bin gu (krzy -
ki, ob raź li we od zyw ki, itp.) sta wi się do pra -
cy wy po sa żo ny w urzą dze nia na gry wa ją ce,
np. dyk ta fon i bez wie dzy i zgo dy dru giej oso -
by bę dzie ją na gry wał. Do pusz czal ność ta -
kie go środ ka do wo do we go jest pro ble mem,
któ ry wprost nie znaj du je ure gu lo wa nia
w obo wią zu ją cych prze pi sach pro ce du ry
cy wil nej. W tej kwe stii sta no wi sko za jął Sąd
Naj wy ższy przy oka zji roz strzy ga nia spra wy
o roz wód5, gdzie wska zał, że nie ma za sad -
ni czych po wo dów do cał ko wi tej dys kwa li fi -
ka cji kwe stio no wa ne go przez po zwa ną do -
wo du z na grań roz mów te le fo nicz nych, na -
wet je że li na grań tych do ko ny wa no bez wie -
dzy jed ne go z roz mów ców. 

Po wy ższy po gląd spo tkał się z kry tycz ny -
mi opi nia mi dok try ny i sta no wił odej ście
od po glą du wy ra żo ne go przez Sąd Ape la cyj -
ny w War sza wie, któ ry w uza sad nie niu wy -
ro ku z 6 lip ca 1999 r.6 wska zał, że gro ma dze -
nie ma te ria łu do wo do we go w pro ce sie i pre -
zen to wa nie go przez stro ny nie po win no od -
by wać się z na ru sze niem za sad współ ży cia
spo łecz ne go. Przed sta wi cie le dok try ny kry -
ty ku jąc roz strzy gnię cie Są du Naj wy ższe go
z 2003 r. wska zy wa li, iż do pusz cza ono
a wręcz le ga li zu je do wo dy zdo by te w spo sób
bez praw ny, tj. z na ru sze niem prze pi sów
o ochro nie dóbr oso bi stych prze ciw ni ka
pro ce so we go. Zgod nie bo wiem z art. 23 ko -
dek su cy wil ne go, do bra oso bi ste czło wie ka,
w szcze gól no ści zdro wie, wol ność, cześć, swo -
bo da su mie nia, na zwi sko lub pseu do nim, wi -
ze ru nek, ta jem ni ca ko re spon den cji, nie ty kal -
ność miesz ka nia, twór czość na uko wa, ar ty -
stycz na, wy na laz cza i ra cjo na li za tor ska, po -
zo sta ją pod ochro ną pra wa cy wil ne go nie za -
le żnie od ochro ny prze wi dzia nej w in nych
prze pi sach. 

Na ru sze nie pra wa do pry wat no ści mo że
na stą pić m.in. po przez pod słu chi wa nie roz -
mów te le fo nicz nych, bez praw ne na gry wa nie
roz mów na ta śmę ma gne to fo no wą czy też śle -
dze nie in nej oso by.7 W kon se kwen cji do pusz -
cze nie ta kie go ma te ria łu do wo do we go przez
sąd na ru sza pra wo do rze tel ne go pro ce su są -
do we go (art. 6 Kon wen cji o ochro nie praw
czło wie ka i pod sta wo wych wol no ści8). Ta kże

za nie do pusz czal no ścią wy ko rzy sta nia ta śmy
ma gne to fo no wej czy wi deo, któ ra zo sta ła na -
gra na bez zgo dy lub wie dzy oso by za in te re -
so wa nej, je śli do ty czy jej ży cia pry wat ne go
wy po wie dzie li się in ni au to rzy.9 Mo im zda -
niem, po wy ższe za strze że nia dok try ny nie
mo gą być wprost prze no szo ne na grunt
spra wy o mob bing z uwa gi na oko licz ność,
że utrwa lo ne na no śni ku elek tro nicz nym (ma -
gne tycz nym) zda rze nia bę dą za zwy czaj od no -
si ły się do śro do wi ska pra cy i re la cji słu żbo -
wych po mię dzy oso bą wy stę pu ją cą z rosz cze -
niem o mob bing a je go spraw cą, czy li nie do -
ty czą cych ży cia pry wat ne go na gry wa nej
oso by. Tym sa mym ka żdo ra zo we do pusz cze -
nie ta kie go do wo du przez sąd bę dzie za le ża -
ło od oko licz no ści da nej spra wy, w szcze gól -
no ści, w ja kiej sy tu acji zo sta ło do ko na ne na -
gra nie. Z ca łą pew no ścią mo żna na to miast
stwier dzić, że nie ist nie ją prze pi sy, któ re
wprost za bra nia ły by do pusz cze nie ta kie go do -
wo du przez sąd. Tym sa mym pra cow nik za -
wsze bę dzie upraw nio ny do zgło sze nia ta kie -
go do wo du, mu si się jed nak li czyć z mo żli -
wo ścią je go nie do pusz cze nia w to ku pro ce -
su. Co wię cej, kon se kwen cją do ko na nia po -
ta jem ne go na gra nia mo że też być ewen tu al -
ny pro ces o na ru sze nie dóbr oso bi stych wy -
to czo ny przez oso bę, któ ra by ła na gry wa na
bez zgo dy. 

Trze ba też pa mię tać, że mo żli we jest wy -
ko rzy sta nie przed są dem w spra wie o mob -
bing do wo dów zdo by tych przez or ga ny ści -
ga nia na po trze by po stę po wa nia kar ne go
i w gra ni cach okre ślo nych m.in. przez ko deks
po stę po wa nia kar ne go. Do wo dy ta kie są prze -
pro wa dza ne w po stę po wa niu cy wil nym,
zgod nie z prze pi sa mi kpc, np. po przez od czy -
ta nie do ku men tu, prze słu cha nie ta śmy,
obej rze nie zdję cia. Sam pro to kół na gra nia,
gdy na gra nie znisz czo no, nie mo że być do -
wo dem w spra wie cy wil nej.10

Błęd na kal ku la cja

Do wód z ze znań świad ków, mi mo że jest
naj mniej pew nym do wo dem (ró żny u lu dzi po -
ziom zmy słów po strze ga nia i pa mię ci, nie kie -
dy zła wo la świad ka, za in te re so wa nie wy ni -
kiem pro ce su), na le ży do środ ka do wo do we -
go naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne go w prak ty -
ce są do wej.11 Pro ble my zwią za ne z te go ro -
dza ju środ kiem do wo do wym w pro ce sie
o rosz cze nia z ty tu łu mob bin gu ma ją już
o wie le mniej skom pli ko wa ny cha rak ter
i w prak ty ce spro wa dza ją się do te go, że tych
świad ków po pro stu brak. Je śli już się po ja -
wia ją, to ich ze zna nia za zwy czaj dzia ła ją na ko -
rzyść pra co daw cy. Wie lo krot nie w ta kich sy -
tu acjach oso by do cho dzą ce rosz czeń z ty tu -

łu mob bin gu, wy cho dzą z za ło że nia, że sko -
ro są to oso by na dal za trud nio ne u po zwa ne -
go pra co daw cy, to au to ma tycz nie ze zna nia
te nie mo gą być uzna wa ne przez sąd za wia -
ry god ne. Jest to błęd na kal ku la cja. Jak bo -
wiem wska zał Sąd Ape la cyj ny w Po zna niu
w wy ro ku z 22 wrze śnia 2005 r.12, sa ma tyl -
ko oko licz ność że świa dek jest pra cow ni kiem
stro ny pro ce so wej nie po zwa la na uzna nie zło -
żo nych przez nie go ze znań za nie wia ry god -
ne. Je śli pra cow nik chce kwe stio no wać
praw dzi wość ze znań da nej oso by, mu si te go
do ko nać za po mo cą in nych środ ków do wo do -
wych. Zgod nie z wy ro kiem Są du Naj wy -
ższe go za 8 sierp nia 1967 r.13, oce na ze znań
świad ków nie mo że się ogra ni czać do nie któ -
rych tyl ko prze sła nek, jak np. cech cha rak -
te ru lub ro dza ju sto sun ków łą czą cych świad -
ka ze stro ną, lecz po win na ta kże opie rać się
na ze sta wie niu tre ści ze znań z po zo sta ły mi
do wo da mi na świe tla ją cy mi spor ne oko licz no -
ści w spo sób od mien ny i na do ko na niu pra -
wi dło we go wy bo ru po roz wa że niu wy ni -
kłych sprzecz no ści w świe tle za sad lo gi ki i do -
świad cze nia ży cio we go.

Mi chał Ole siak 
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Czy przed się bior ca w ma je sta cie pra wa
mo że bez kar nie prze rzu cać ry zy ko swo jej
dzia łal no ści na ubez pie czy cie la spo łecz ne go? 

Wy da je się, że w obu przy pad kach od po -
wiedź po win na brzmieć „nie!”. Prze cież
w spo łecz nym in te re sie jest, aby ka żdy pra -
cu ją cy miał pra wo do bez piecz nych i hi gie -
nicz nych wa run ków pra cy oraz aby spo łe czeń -
stwo nie by ło ob cią ża ne kosz ta mi nie fra so -
bli wo ści przed się bior ców na ru sza ją cych pra -
wo do bez pie czeń stwa pra cy oraz ochro ny ży -
cia i zdro wia. 

Jed nak prak ty ka przy no si zu peł nie in ną
od po wiedź. Orzecz nic two i sto so wa ne wy kład -
nie pra wa jed no znacz nie wska zu ją, że nie
wszy scy pra cu ją cy ma ją pra wo do bez piecz -
nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy. Nie
zmie nia te go sta nu art. 304 ko dek su pra cy
wska zu ją cy, że ka żdy przed się bior ca nie za -
le żnie od te go, na ja kiej pod sta wie za trud nia
lu dzi ma obo wią zek chro nić ich zdro wie i ży -
cie, a w szcze gól no ści:

● or ga ni zo wać pra cę w spo sób za pew nia -
ją cy bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra -
cy;

● za pew niać prze strze ga nie prze pi sów
oraz za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
wy da wać po le ce nia usu nię cia uchy bień
w tym za kre sie oraz kon tro lo wać wy ko na nie
tych po le ceń;

● re ago wać na po trze by w za kre sie za -
pew nie nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz do sto so wy wać środ ki po dej mo wa ne
w ce lu do sko na le nia ist nie ją ce go po zio mu
ochro ny zdro wia i ży cia pra cu ją cych, bio rąc
pod uwa gę zmie nia ją ce się wa run ki wy ko ny -
wa nia pra cy. 

Jak się wy da je, świa do mość spo czy wa nia
tych obo wiąz ków na wszyst kich przed się bior -
cach nie do tar ła za rów no do nich sa mych, ale
ta kże do or ga nów ści ga nia i wy mie rza ją cych
spra wie dli wość. Nie jest to za ska ku ją ce, bio -
rąc pod uwa gę ma ją cy miej sce stan praw ny
i orzecz nic two w kwe stii za wie ra nia umów
o pra cę i to le ro wa nia sy tu acji, że:

● umo wa o pra cę nie mu si zo stać po twier -
dzo na na pi śmie przed przy stą pie niem pra -
cow ni ka do pra cy;

● wo la pra co daw cy, na zy wa na wo lą stron,
do mi nu je nad ko dek so wym za pi sem, że ka -
żda umo wa za wie ra ją ca ce chy umo wy o pra -
cę jest za trud nie niem na pod sta wie sto sun -
ku pra cy, bez wzglę du na na zwę za war tej
przez stro ny umo wy;

● ubez pie czy ciel spo łecz ny po kry wa skut -
ki szkód po wsta łych przed dniem zgło sze nia
pra cu ją ce go do te goż ubez pie cze nia.

Po wy ższe trzy fi la ry zbyt li be ral ne go od -
nie sie nia po zwa la ją bu do wać za cho wa nia
omi ja ją ce po czu cie pra wo rząd no ści, a wszel -

kie kosz ty z tym zwią za ne prze no sić na spo -
łe czeń stwo. Trud no jed nak zgo dzić się z sy -
tu acją, w któ rej prak ty ka sto so wa nia pra wa
przy zwa la na po sze rza nie sza rej sfe ry i in nych
form za trud nie nia nie re je stro wa ne go. Nie
mo żna bo wiem za po mi nać, że pra co bior ca
jest tu za wsze stro ną słab szą, po zo sta ją cą
w cha rak te rze ubie ga ją ce go się o za trud nie -
nie. Do dat ko wo, w sy tu acji nie zrów no wa żo -
ne go ryn ku pra cy, gdzie licz ba po szu ku ją cych
pra cy o kil ka na ście pro cent prze wy ższa
licz bę miejsc pra cy, pra co bior ca skłon ny jest
go dzić się z wa run ka mi pro po no wa ny mi
przez przed się bior cę na wet, gdy by ły by one
skraj nie nie ko rzyst ne. 

Przy kła dem ta kie go sta nu jest sy tu acja
bez ro bot ne go bez pra wa do za sił ku, któ ry
po szu ku je za trud nie nia. Gdy już znaj du je,
czę sto oka zu je się, że jest to pra ca w opar -
ciu o umo wę o dzie ło. Na pierw szy rzut oka
wy da je się, że sta tus ta kiej oso by po wi nien
się mi mo wszyst ko po pra wić, gdyż prze sta -
je ona być oso bą bez ro bot ną, a sta je się oso -
bą pra cu ją cą, któ ra bę dzie uzy ski wać okre -
ślo ne do cho dy z pra cy. Jed nak na le ży za zna -
czyć, że nie jest ona oso bą pod le ga ją cą ubez -
pie cze niu spo łecz ne mu. Tym sa mym w ra -
zie cho ro by lub in ne go zda rze nia lo so we go
nie przy słu gu ją jej (ani ro dzi nie) żad ne
świad cze nia me dycz ne fi nan so wa ne z NFZ.1

W ra zie cho ro by le piej też dla nie go by ło -
by, gdy by nie miał pra cy, a był bez ro bot nym
za re je stro wa nym w urzę dzie pra cy, gdyż bę -
dąc za trud nio nym na pod sta wie umo wy
o dzie ło bę dzie mu siał sa mo dziel nie po no -
sić kosz ty le cze nia. Po mi mo że pra cu je, nie
przy bli ża się ta kże do eme ry tu ry, gdyż
i w tej for mie za trud nie nia nie pod le ga eme -
ry tal no -ren to we mu ubez pie cze niu spo łecz -
ne mu.2 For mal nie z te go sa me go po wo du
nie pod le ga on ta kże ubez pie cze niu w ra -
zie wy pad ku przy pra cy. 

Teo re tycz nie, w ra zie wy pad ku pod czas
pra cy kosz ty le cze nia i od szko do waw cze
na ogól nych za sa dach wy ni ka ją cych z ko dek -
su cy wil ne go po wi nien po no sić przed się bior -
ca. Jed na kże pra wo po zwa la omi nąć przed -
się bior cy te go ro dza ju ry zy ka. Spo so bem
na unik nię cie kosz tów zwią za nych z le cze -
niem po szko do wa ne go w wy pad ku pod czas
pra cy, a ta kże kosz tów zwią za nych z ewen -
tu al ny mi od szko do wa nia mi jest za mie nie nie
umo wy o dzie ło w umo wę zle ce nia. Mo żli -
wość ta wy ni ka z fak tu, że zgło sze nia
do ubez pie cze nia spo łecz ne go na le ży do ko -
nać w cią gu 7 dni od za war cia umo wy.3 Tym
sa mym, gdy doj dzie do wy pad ku przed się bior -
ca zgła sza już po wy pad ku, że dzień lub dwa
przed wy pad kiem do szło do za war cia umo -
wy zle ce nia. Do ko nu je te go za wie dzą pra -

cu ją ce go lub nie raz bez je go wie dzy. Nie ma
to więk sze go zna cze nia, gdyż zgło sze nie
do ubez pie cze nia spo łecz ne go jest czyn no -
ścią jed no stron ną do ko ny wa ną przez przed -
się bior cę. 

Do dat ko wo sprzy ja ją cą oko licz no ścią
jest tu fakt, że de fac to żad na umo wa cy wil -
no praw na nie wy ma ga po twier dze nia na pi -
śmie. Jed nak ta kże sa mi pra cu ją cy za zwy -
czaj go dzą się na an ty da to wa nie pi sem nej
umo wy z uwa gi na fakt, że dzia ła nie to jest
dla nich ko rzyst ne, tym bar dziej, że pra wo
nie za bra nia ta kiej czyn no ści. Ubez pie czy -
ciel (ZUS) w tych oko licz no ściach ta kże nie
bar dzo mo że kwe stio no wać po wy ższe dzia -
ła nia i mu si do ko nać wy pła ty świad czeń.
W tych oko licz no ściach ma miej sce uszczu -
pla nie fi nan sów ZUS. Trud no, aby by ło ina -
czej, gdy re gu la cje praw ne po zwa la ją na le -
gal ne wy łu dza nie pie nię dzy. Mo żna to po -
rów nać do sy tu acji, w któ rej mo żna ubez pie -
czyć miesz ka nie do pie ro dzień po je go za -
la niu, a i tak otrzy ma się od szko do wa nie
za po nie sio ne stra ty. Oczy wi stym jest, że ża -
den wła ści ciel fir my ubez pie cze nio wej,
dzia ła ją cej na zdro wych, wol no ryn ko wych za -
sa dach, do ta kiej sy tu acji do pu ścić nie mo -
że i nie po kry je strat po wsta łych w wy ni ku
zda rzeń, któ re mia ły miej sce przed dniem
zgło sze nia przed mio tu ubez pie cze nia do te -
goż ubez pie czy cie la.

Po wsta je ko lej ne py ta nie – czy spo łe czeń -
stwo ja ko wła ści ciel spo łecz ne go ubez pie czy -
cie la ma go dzić się na ta ką sy tu ację? 

Ma my pra wo ocze ki wać od pra wo daw cy
zmia ny prze pi sów w tym za kre sie, a od or -
ga nów ści ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści
bacz niej sze go przyj rze nia się spra wie, czy nie
do cho dzi tu, na wet w ak tu al nym sys te mie
praw nym, do zła ma nia prze pi sów pra wa
i czy ta kie dzia ła nie nie jest jed nak grze chem
w prze pi sach ko dek su kar ne go!

Da riusz Smo liń ski
OIP Gdańsk 
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Fun du szu Zdro wia (Dz. U. Nr 45, poz. 391
ze zmia na mi oraz z 2004 r. Nr 187,
poz. 1925).

2 Usta wy z 17 grud nia 1998 r. o eme ry tu -
rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo -
łecz nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

3 Usta wa z 13 paź dzier ni ka 1998 r. o sys -
te mie ubez pie czeń spo łecz nych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zmia na mi
z 2009 r. Nr 218, poz. 1690).
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Wio sną ubie głe go ro ku, na pro win cjo nal -
nej bu do wie do mu jed no ro dzin ne go o drew -
nia nej kon struk cji szkie le to wej, zgi nął ro bot -
nik. Jak usta lił in spek tor pra cy, przy czy ną
wy pad ku by ła nie wła ści wa or ga ni za cja oraz
to le ro wa nie od stępstw od za sad bez pie czeń -
stwa pra cy. Jak się do dat ko wo oka za ło po -
szko do wa ny nie miał po twier dzo nych na pi -
śmie wa run ków pra cy i pła cy, a przed się bior -
ca bu dow la ny zgło sił po szko do wa ne go
do ubez pie cze nia spo łecz ne go do pie ro
dzień po wy pad ku wska zu jąc, że po szko do -
wa ny zo stał za trud nio ny w ra mach umo wy
zle ce nia. 

Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych nie za -
kwe stio no wał te go zgło sze nia i prze jął zo bo -
wią za nia z ty tu łu ubez pie cze nia spo łecz ne -
go (po mi mo bra ku pod pi sa nej umo wy). In -
spek tor pra cy uznał jed nak, że ta ki stan na -
ru sza za sa dy współ ży cia spo łecz ne go oraz
prze pi sy art. 22 Ko dek su pra cy i skie ro wał
po zew o usta le nie sto sun ku pra cy z po szko -
do wa nym wska zu jąc, że spo sób wy ko ny wa -
nia pra cy jed no znacz nie wska zu je na umo -
wę o pra cę. Jed no cze śnie in spek tor pra cy
skie ro wał do Są du Grodz kie go wnio sek
o uka ra nie przed się bior cy. Ja ko na ru sze nie
prze pi sów wska zał brak po twier dze nia na pi -
śmie wa run ków pra cy i pła cy z po szko do wa -
nym; jed no stron ne uzna nie przez pra co -
daw cę, że umo wa łą czą ca go z po szko do wa -
nym, by ła umo wą zle ce nia, w sy tu acji, gdy po -
win na to być umo wą o pra cę. 

By ły też za strze że nia do ty czą ce bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy, ze wzglę du na brak
szko leń bhp, brak pro fi lak tycz nych ba dań le -
kar skich, brak in struk cji bez piecz ne go wy -
ko ny wa nia pra cy i pro jek tu mon ta żu pre fa -
bry ka tów wiel ko wy mia ro wych (dom jed no -
ro dzin ny o pre fa bry ko wa nej kon struk cji
z wiel ko wy mia ro wych ele men tów drew nia -
nych). In spek tor pra cy skie ro wał ta kże
do pro ku ra tu ry za wia do mie nie o po dej rze -
niu po peł nie nia prze stęp stwa z art. 220 ko -
dek su kar ne go.

Szyb ko jed nak oka za ło się, że w oce nie są -
dów na ru sze nia pra wa nie ma! W jed nym
z uza sad nień wy ro ków sąd na pi sał: „Z prze -
pro wa dzo ne go w spra wie po stę po wa nia do -
wo do we go wy ni ka bez spor nie, że umo wy za -
war te mię dzy ob wi nio nym a (…) mia ły cha -
rak ter umów cy wil no praw nych i uzna nie ich
– jak to uczy nił oska rży ciel pu blicz ny
– za umo wy o pra cę – nie by ło uza sad nio ne.

Bez na ru sze nia

Sto su nek pra cy okre ślo ny jest w art. 22 § 1
ko dek su pra cy, ale usta wo daw ca w art. 3531
ko dek su cy wil ne go prze wi dział za sa dę swo bo -
dy za wie ra nia umów i po zwo lił stro nom da nej
umo wy za de cy do wać o ro dza ju na wią zy wa ne -
go sto sun ku pra cy. Świad cze nie pra cy nie mu -
si mieć tyl ko i wy łącz nie cha rak te ru pra cow -
ni cze go, to zna czy, że ma się od by wać na pod -
sta wie umo wy o pra cę. Pra ca mo że być też
świad czo na na pod sta wie umów cy wil no -
praw nych, tak jak w ni niej szej spra wie. Ana -
li zu jąc ak ta spra wy Sąd do szedł do prze ko na -
nia, że umo wy mię dzy ob wi nio nym a (…) nie
wy ka zy wa ły ani miej sca, ani ści śle okre ślo nych
go dzin wy ko ny wa nia pra cy, tym bar dziej, że
(…) oraz świad ko wie (…) jed no znacz nie wska -
za li, że mie li za da nio wy czas pra cy. Za słu gu -
ją cym na uwzględ nie nie jest fakt, że za wie ra -
nie ta kie go ro dza ju umów przez stro ny by ło
prak ty ką już wcze śniej sto so wa ną w fir mie ob -
wi nio ne go i da wa ło ko rzyst niej szy re zul tat dla
obu stron sto sun ku praw ne go, bo wiem gdy ob -
wi nio ny nie mógł za gwa ran to wać cią gło ści pra -
cy, (…) mo gli po dej mo wać in ne za trud nie nie.
Pod kre ślić na le ży, że umo wy za war te mię dzy
ob wi nio nym a (…) prze wi dy wa ły wy pła tę wy -
na gro dze nia za wy ko na nie dzie ła, a więc by -
ły umo wa mi re zul ta tu. Nad to, umo wy te nie
wska zy wa ły na ist nie nie pod po rząd ko wa nia
pra cow ni ka pra co daw cy, co jest ce chą cha rak -
te ry stycz ną dla umów o pra cę. Mi mo iż ob wi -
nio ny czę sto prze by wał na bu do wie i nad zo -
ro wał pra ce, nie mo żna mó wić o pod po rząd -
ko wa niu, bo wiem nad zór jest ce chą cha rak -

te ry stycz ną rów nież dla in nych sto sun ków
praw nych. W oce nie Są du istot nym ele men -
tem umów za war tych z #### by ła ich krót ko -
ter mi no wość, gdyż umo wy te by ły za wie ra ne
na wy ko na nie okre ślo ne go za da nia, to jest wy -
ko na nie ele men tów kon struk cyj nych ścian ze -
wnętrz nych do mu jed no ro dzin ne go i ich
mon ta żu na te re nie bu do wy, przy czym ####
wy ko ny wał tyl ko i wy łącz nie pra ce po moc ni -
cze przy roz ła dun ku i mon ta żu ele men tów
drew nia nych do mu, co uza sad nia ło za war cie
z nim umo wy zle ce nia. Nad to, wy ko naw ca po -
no si od po wie dzial ność za wa dy wy ko na ne go
dzie ła, co jed no znacz nie świad czy o tym, iż za -
war te umo wy by ły umo wa mi re zul ta tu, a nie
sta ran ne go dzia ła nia. Z uwa gi na po wy ższe Sąd
uznał, że za rzu ty po sta wio ne ob wi nio ne mu
przez oska rży cie la pu blicz ne go w punk cie
pierw szym i czwar tym czę ści wstęp nej wy ro -
ku nie by ły za sad ne, bo wiem ma te riał do wo -
do wy zgro ma dzo ny w spra wie bez spor nie
wska zał, że umo wy łą czą ce ob wi nio ne go ze
wska za ny mi we wnio sku o uka ra nie oso ba mi
mia ły cha rak ter umów cy wil no praw nych,
a nie umów o pra cę. Nie zo sta ły za tem wy czer -
pa ne przez ob wi nio ne go zna mio na wy kro czeń
prze wi dzia ne w art. 281 pkt 1 i pkt 2 ko dek -
su pra cy.

W tym sta nie rze czy sąd stwier dził, że po -
zo sta łe za rzu ty przed sta wio ne ob wi nio ne mu
przez oska rży cie la pu blicz ne go nie mo gły się
ostać. Obo wią zek prze szko le nia w za kre sie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz skie ro -
wa nie na pro fi lak tycz ne ba da nia le kar skie
stwier dza ją ce brak prze ciw wska zań do wy -
ko ny wa nia pra cy do ty czy bo wiem je dy nie pra -
cow ni ków. W obo wią zu ją cym po rząd ku praw -
nym brak jest ta kie go obo wiąz ku w przy pad -
ku osób za trud nio nych na in nej pod sta wie niż
sto su nek pra cy. W tym miej scu na le ży pod -
kre ślić, że – mi mo bra ku ta kie go obo wiąz ku
– (…) zo sta li prze szko le ni w za kre sie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy, a (…) był szko lo ny
pod czas wy ko ny wa nia prac. Nad to, (…) po -
sia da li już nie zbęd ne do świad cze nie do wy -
ko ny wa nia po wie rzo nych prac, bo wiem
od oko ło dwóch lat świad czy li pra cę te go sa -
me go ro dza ju na rzecz ob wi nio ne go.

Jak wy ni ka z ma te ria łu do wo do we go zgro -
ma dzo ne go w ak tach spra wy – mon taż do -
mu jed no ro dzin ne go (…) – był wy ko ny wa ny
w opar ciu o opra co wa ny przez ob wi nio ne go
pro jekt, za tem za rzut oska rży cie la pu blicz -
ne go w tym przed mio cie jest cał ko wi cie nie -
za sad ny.”

Po zo sta ją py ta nia 

Czy w da nym wy pad ku po szko do wa ny nie
miał pra wa do bez piecz nych i hi gie nicz nych
wa run ków pra cy (art. 65 kon sty tu cji RP)? 
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W okre sie po prze dza ją cym świę ta wiel ka noc ne w TVP po ja wi ła się re kla -
ma spo łecz na wska zu ją ca, że pa le nie śmie ci jest grze chem. A czy za -
trud nia nie ro bot ni ków bu dow la nych „na czar no” jest grze chem? 

Grzech 
do zwo lo ny

Da riusz Smo liń ski



no ści zmie rza ją cych do je go cof nię cia
przed da tą roz wią za nia sto sun ku pra cy (wy -
rok SN z 13 ma ja 1998 r., I PKN  101/98,
OSNA PiUS 1999 r. Nr 10, poz. 332). Suk ce -
sją ob ję te są też umo wy o wspól nej od po wie -
dzial no ści ma te rial nej, za war te przez do tych -
cza so we go pra co daw cę z pra cow ni ka mi
przej mo wa ne go za kła du pra cy (uchwa ła SN
z dnia 15 ma ja 1992 r., I PZP 28/92; OSP
z 1993 r. z. 4, poz. 74). Wią żą ce bę dą dla prze -
ję te go pra cow ni ka i no we go pra co daw cy za -
war te wcze śniej umo wy o za ka zie kon ku ren -
cji. Udzie lo ne wcze śniej pra cow ni kom urlo -
py wy cho waw cze, wy po czyn ko we są kon ty -
nu owa ne u no we go pra co daw cy. 

Na dal chro nie ni

Je że li wśród przej mo wa nych pra cow ni ków
znaj du ją się oso by, któ rych sto -
su nek pra cy na mo cy prze pi sów
szcze gól nych pod le ga ochro nie,
ochro na jest utrzy ma na u no we -
go pra co daw cy. Tym sa mym,
no we go pra co daw cę wią że prze -
wi dzia ny w art. 32 ust. 1 pkt 1
usta wy z 23 ma ja 1991 r. o związ -
kach za wo do wych (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.)
za kaz wy po wie dze nia i roz wią za -
nia sto sun ku pra cy z imien nie
wska za nym uchwa łą za rzą du za -
kła do wej or ga ni za cji związ ko -
wej je go człon kiem lub z in nym
pra cow ni kiem bę dą cym człon -
kiem da nej za kła do wej or ga ni za -
cji związ ko wej, upo wa żnio nym
do re pre zen to wa nia tej or ga ni -
za cji wo bec pra co daw cy al bo
or ga nu lub oso by do ko nu ją cej
za pra co daw cę czyn no ści w spra -
wach z za kre su pra wa pra cy
bez zgo dy za rzą du za kła do wej or -
ga ni za cji związ ko wej. Wy ni ka
to z uza sad nie nia uchwa ły sied -
miu sę dziów z 29 paź dzier ni -
ka 1992 r. (I PZP 52/92, OSNCP
z 1993 r. z. 4, poz. 48) cyt. „Z wo -
li usta wo daw cy za kres ochro ny
uję ty w art. 32 usta wy o związ -
kach za wo do wych ule ga roz sze -
rze niu zgod nie z re gu łą wy ra żo -
ną w art. 231 k. p.(…)”.

Za gad nie nie przej ścia za kła du pra cy
na pod sta wie art. 231 k.p. by ło ta kże przed -
mio tem roz wa żań Ko mi sji Praw nej Głów ne -
go In spek to ra Pra cy. Zgod nie ze sta no wi -
skiem Ko mi sji z 11 mar ca 2002 r. (BPIP
z 2002 r. Nr 1, poz. 13) w ra zie przej ścia czę -
ści za kła du pra cy na in ne go pra co daw cę spo -
łecz ny in spek tor pra cy za cho wu je swój sta -
tus. Prze pi sy usta wy z 24 czerw ca 1983 r.
o spo łecz nej in spek cji pra cy (Dz. U. z 1983 r.
Nr 35, poz. 163 ze zm.) nie od no szą się do sy -
tu acji przej ścia za kła du pra cy lub je go czę -

ści na in ne go pra co daw cę. Zda niem ko mi sji
brak ta kiej re gu la cji po twier dza sto so wa nie
prze pi su art. 231 k.p.

Spra wy cu dzo ziem ców

W kon tek ście sta bi li za cji za trud nie nia
prze ję tych pra cow ni ków wa żny jest prze pis
art. 88i ust. 1 pkt 3 usta wy z 20 kwiet -
nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy (tj. Dz. U. z 2008 r.
Nr 69, poz. 415 ze zm.), zgod nie z któ rym
ze zwo le nie na pra cę cu dzo ziem ca za cho wu -
je wa żność w przy pad ku przej ścia za kła du
pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co daw cę.

Za cho wa nie do tych cza so wej tre ści sto sun -
ku pra cy nie do ty czy pra cow ni ków świad czą -
cych pra cę na in nej pod sta wie niż umo wa
o pra cę (tj. mia no wa nia, po wo ła nia, wy bo ru).

No wy pra co daw ca, z dniem prze ję cia za kła -
du pra cy lub je go czę ści, jest obo wią za ny za -
pro po no wać tym pra cow ni kom no we wa run -
ki pra cy i pła cy oraz wska zać ter min, nie krót -
szy niż 7 dni, do któ re go pra cow ni cy mo gą
zło żyć oświad cze nie o przy ję ciu lub od mo wie
przy ję cia pro po no wa nych wa run ków. 

W ra zie bra ku zgo dy na no we wa run ki pra -
cy i pła cy do tych cza so wy sto su nek pra cy roz -
wią zu je się z upły wem okre su rów ne go
okre so wi wy po wie dze nia, li czo ne go od dnia,
w któ rym pra cow nik zło żył oświad cze nie
o od mo wie przy ję cia pro po no wa nych wa run -

ków lub od dnia, do któ re go mógł zło żyć ta -
kie oświad cze nie. Roz wią za nie sto sun ku
pra cy po wo du je dla pra cow ni ka skut ki, ja kie
prze pi sy pra wa pra cy wią żą z roz wią za niem
sto sun ku pra cy przez pra co daw cę za wy po -
wie dze niem.

Zmia na nie jest po wo dem

Na rzecz ochro ny in te re sów pra cow ni ków
usta wo daw ca wpro wa dził za kaz roz wią za nia
umo wy o pra cę z po wo du za cho dzą cej zmia -
ny pod mio to wej po stro nie pra co daw cy.
Przej ście za kła du pra cy lub je go czę ści
na in ne go pra co daw cę nie mo że sta no wić
przy czy ny uza sad nia ją cej wy po wie dze nie
przez pra co daw cę sto sun ku pra cy (art. 231

§ 6 k.p.). Zwol nie nie mo że być umo ty wo wa -
ne in ny mi przy czy na mi. Ogra ni cza to ry zy -

ko utra ty pra cy przez prze ję te -
go pra cow ni ka. 

Prze ję ty pra cow nik, któ ry
nie jest za in te re so wa ny kon ty nu -
owa niem sto sun ku pra cy ma
pra wo roz sta nia się z pra co daw -
cą w szcze gól nym try bie. W okre -
sie dwóch mie się cy od prze ję cia
ma mo żli wość roz wią za nia umo -
wy o pra cę bez wy po wie dze nia,
za 7. dnio wym uprze dze niem. Ta -
kie roz wią za nie po cią ga za so bą
skut ki, ja kie pra wo pra cy wią że
z roz wią za niem umo wy przez
pra co daw cę za wy po wie dze niem.
W związ ku z tym pra cow nik za -
cho wu je pra wo do za sił ku dla
bez ro bot nych w peł nej wy so ko -
ści po mi mo, że roz wią za nie umo -
wy na stą pi ło z je go stro ny. Prze -
pis art. 75 ust. 1 pkt 2 usta wy
o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy ogra ni cza ją -
cy czas po bie ra nia za sił ku nie ma
za sto so wa nia do roz wią za nia
umo wy bez wy po wie dze nia za
7 dnio wym uprze dze niem. Pro -
ble ma tycz ne jest na by cie pra wa
do od pra wy pie nię żnej z art. 8
usta wy z 13 mar ca 2003 r.
o szcze gól nych za sa dach roz -
wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto -
sun ków pra cy z przy czyn nie do -

ty czą cych pra cow ni ków (Dz. U. z 2003 r. Nr 94
poz. 844 ze zm.). Ta ki tryb roz wią za nia sto -
sun ku pra cy bez po śred nio nie upraw nia
do otrzy ma nia od pra wy. Pod sta wą do jej na -
by cia jest prze słan ka po wa żnej zmia ny na nie -
ko rzyść wa run ków za trud nie nia prze ję te go
pra cow ni ka (uchwa ła SN z 18.06.2009 r.
III PZP 1/09). W tym wy pad ku o za sad no ści
rosz czeń pra cow ni ków o wy pła tę od praw po -
wi nien ka żdo ra zo wo roz strzy gać sąd pra cy. 

W świa dec twie pra cy za miesz cza się in for -
ma cję, że umo wa zo sta ła roz wią za na bez wy -
po wie dze nia za 7 dnio wym uprze dze niem,
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W kon se kwen cji za cho dzą cych prze mian
w 1989 ro ku do ko dek su pra cy zo stał wpro -
wa dzo ny prze pis art. 231.1 W pier wot nej wer -
sji prze pis wy mie niał tyl ko for my prze -
kształ ceń or ga ni za cyj nych, z któ ry mi usta wo -
daw ca łą czył sto su nek praw ny, któ re go efek -
tem by ła kon ty nu acja sto sun ku pra cy pra cow -
ni ków w za kła dach po wsta łych w wy ni ku
zmian pod mio to wych. Po nad to, usta lał re gu -
ły od po wie dzial no ści za kła dów pra cy w za kre -
sie zo bo wią zań po wsta łych przed ich prze -
kształ ce nia mi2. Wie lo krot ne zmia ny prze pi -
su wzmoc ni ły je go funk cję ochron ną3.
W obec nej re dak cji ta kże re ali zu je on za ło -
że nia pra wa wspól no to we go4. 

Au to ma tycz nie

W przy pad ku przej ścia czę ści lub ca ło ści
za kła du na in ne go pra co daw cę prze ję ci pra -
cow ni cy ma ją za gwa ran to wa ną: 

● kon ty nu ację (utrzy ma nie) za trud nie -
nia u no we go pra co daw cy, 

● ochro nę przed na głą zmia ną na gor sze
do tych cza so wych sto sun ków pra cy, 

● sta bi li za cję za trud nie nia,
● za bez pie cze nie przed roz wią za niem

umo wy z po wo du prze ję cia,
● ochro nę fi nan so wą i so cjal ną, 
● in for ma cję o prze ję ciu i je go praw nych

skut kach. 
W try bie art. 231 § 1 k.p. wraz z przej -

ściem za kła du lub je go czę ści do cho dzi

do przej ścia pra cow ni ków do in ne go pra co -
daw cy, bez ko niecz no ści za wie ra nia lub po -
twier dza nia umów o pra cę przez przej mu ją -
ce go pra co daw cę. W wy ni ku przej ścia na stę -
pu je za mia na stron sto sun ku pra cy po stro -
nie pra co daw cy. W miej sce do tych cza so we -
go pra co daw cy z mo cy pra wa wstę pu je no -
wy pra co daw ca. Pro ces prze ję cia jest au to -
ma tycz ny, nie jest wy ma ga ne po dej mo wa nie
żad nych czyn no ści praw nych do ty czą cych na -
wią za nia lub roz wią za nia umo wy o pra cę
przez do tych cza so we go pra co daw cę i no we -
go pra co daw cę. 

Sta no wi sko są du

W opi nii Są du Naj wy ższe go pra wo do rocz -
nej na gro dy z za kła do we go fun du szu na gród

prze wi dzia nej w usta wie z 10 lip ca 1985 r.
o rocz nych na gro dach z za kła do we go fun du -
szu na gród w pań stwo wych jed nost kach or -
ga ni za cyj nych nie bę dą cych przed się bior -
stwa mi pań stwo wy mi (Dz. U. Nr 32,
poz. 141 ze zm.) sta no wi ele ment tre ści sto -
sun ku pra cy pra cow ni ków za kła du pra cy
prze ję te go w try bie art. 231 k. p. i wią że no -
we go pra co daw cę (uchwa ła SN z 11 mar -
ca 1998 r. III ZP 3/98, OSNP z 1998 r.
Nr 20, poz. 588). 

Ta kie sa mo sta no wi sko zaj mu je Sąd
Naj wy ższy co do upraw nień prze ję tych
pra cow ni ków do na gród ju bi le uszo wych, od -
praw, za sad wy na gra dza nia i pre mio wa nia
wy ni ka ją cych z za kła do wych sys te mów wy -
na gra dza nia, po ro zu mień pła co wych oraz za -
kła do wych ukła dów zbio ro wych pra cy obo -
wią zu ją cych w przej mo wa nym za kła dzie
(wy rok SN z dnia 21 wrze śnia 1995 r.,

I PRN 60/95, OSP z 1996 r., z. 6, poz. 119;
OSNA PiUS z 1996 r.; wy rok SN z dnia 27
czerw ca 1996 r., I PRN 44/96, OSNA PiUS
z 1997 r. Nr 3, poz. 37). Po prze ję ciu za kła -
du pra cy lub je go czę ści pra wo do wy mie -
nio nych wy żej świad czeń wy ni ka ją ce z po -
sta no wień tych ak tów zo sta je in kor po ro wa -
ne do tre ści umów o pra cę. 

Ukła dy zbio ro we

W przy pad ku prze ję cia pra cow ni ków ob -
ję tych u do tych cza so we go pra co daw cy za kła -
do wym lub po nadza kła do wym ukła dem zbio -
ro wym pra cy prze pis art. 2418 k.p. na ka zu -
je no we mu pra co daw cy sto so wa nie po sta no -
wień ukła du przez okres jed ne go ro ku
od przej ścia za kła du lub je go czę ści. Na to -

miast po upły wie okre su sto so wa -
nia ukła du, no we go pra co daw cę
wią żą wa run ki umów o pra cę lub in -
nych ak tów sta no wią cych pod sta wę
na wią za nia sto sun ku pra cy prze ję -
tych pra cow ni ków wy ni ka ją ce
z ukła du do cza su ich wy po wie dze -
nia (art. 2418 § 2 k.p.). W ka żdym
cza sie pra co daw ca mo że na to miast
sto so wać ko rzyst niej sze wa run ki

niż prze wi dzia ne w do tych cza so wym ukła -
dzie. Do in nych osób niż pra cow ni cy (człon -
ków ro dzin pra cow ni ków, za trud nio nych
na pod sta wie umów cy wil no praw nych, by łych
pra cow ni ków) ob ję tych ukła dem u do tych cza -
so we go pra co daw cy po sta no wie nia ich do ty -
czą ce sto so wa ne są ta kże przez okres jed ne -
go ro ku (art. 2418 § 3 k.p.), z tą ró żni cą, że
z upły wem te go okre su po sta no wie nia prze -
sta ją obo wią zy wać no we go pra co daw cę. Na -
le ży za zna czyć, iż obo wią zek sto so wa nia
po sta no wień ukła do wych wo bec osób nie bę -
dą cych pra cow ni ka mi ist nie je tyl ko wów czas,
gdy no wy pra co daw ca przej mie te oso by.

Sku tecz ne są wcze śniej sze czyn no ści
praw ne wpły wa ją ce na treść sto sun ku pra -
cy prze ję te go pra cow ni ka. Do ko na ne
przed prze ję ciem wy po wie dze nie umo wy wią -
że no we go pra co daw cę, je że li prze ję ty pra -
cow nik i no wy pra co daw ca nie do ko na ją czyn -
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Przej ście za kła du pra cy na in ne go pra co daw cę, 
a ochro na prze ję tych pra cow ni ków (cz. 1)

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 cych sto su nek pra cy pra cow ni ków
w ra zie zmia ny pra co daw cy.

Prze ję ty pra cow nik po zo sta je w za trud -
nie niu u no we go pra co daw cy na wa run -
kach, któ ry mi był ob ję ty u do tych cza so -
we go pra co daw cy przed prze ję ciem.
Do ty czy to nie tyl ko po sta no wień umo wy
o pra cę, ale rów nież in nych ak tów praw -
nych kształ tu ją cych treść je go sto sun ku
pra cy, tj. prze pi sów po wszech nie obo wią -
zu ją cych: ustaw, ak tów wy ko naw czych
oraz prze pi sów we wnątrz za kła do wych:
ukła dów zbio ro wych pra cy, po ro zu mień,
re gu la mi nów. 

Do tych cza so wa treść sto sun ku pra cy
w za kre sie wa run ków za trud nie nia wią że
stro ny umo wy do cza su jej mo dy fi ka cji
na za sa dach ogól nych prze wi dzia nych
w ko dek sie pra cy za wy po wie dze niem
zmie nia ją cym (art. 42 k.p.) lub po ro zu mie -
niem stron.
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Kontrola w drodze

Na kra wę dzi da chu
Sie dl ce -War sza wa. To sta ła tra sa co dzien nych do jaz dów do pra cy sze fa sto łecz ne -

go Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy. W trak cie jed nej z ta kich pod ró ży do do mu w Sie -
dl cach, przy dro dze A2 wio dą cej na wschód, ku gra ni cy, w sa mym cen trum mia stecz -
ka Ka łu szyn, je go uwa gę przy ku ła usta wio na na chod ni ku przy cze pa cią gni ka. Ką tem
oka, w bocz nej szy bie prze my ka ją ce go sa mo cho du zo ba czył rusz to wa nie usta wio ne
na tym sprzę cie rol ni czym. To chy ba nie mo żli we, mu sia ło się mi prze wi dzieć? – po -
my ślał. A mo że jed nak praw da? Zaw ró cił i… po now nie ob ja wi ła mu się, przy pra wia -
ją ca o dreszcz, mon stru al na kon struk cja, po któ rej, bez ja kich kol wiek za bez pie czeń,
po ru szał się czło wiek!

Usy tu owa ny na przy cze pie seg ment rusz to wa nia tzw. war szaw skie go stał swo bod -
nie, wzno sząc się na po nad 5 m. Nie był za mo co wa ny do ścia ny, nie miał ba lu strad. Dwie
de ski sta no wi ły po most ro bo czy, na któ rym stał je den pra cow nik, dru gi zaś znaj do wał
się na kra wę dzi da chu, z gło wą zwie szo ną w dół. Oby dwaj nie po sia da li żad nych za bez -
pie czeń przed upad kiem z wy so ko ści. Ko mu ni ka cję na dach umo żli wia ła zbyt krót ka
dra bi na me ta lo wa. Te ren re mon tu da chu czyn szo wej ka mie nicz ki nie był ozna ko wa ny
ani za bez pie czo ny przed do stę pem osób po stron nych. Pra cow ni cy zaś tak bar dzo by -
li za ję ci pra cą, że do pie ro in ter wen cja po li cji spo wo do wa ła spro wa dze nie ich na dół.
Skła da ją ca się z dwóch osób bry ga da wy ko ny wa ła pra ce re mon to we bez nad zo ru.

Ra no, gdy szef war szaw skiej in spek cji pra cy, sta łą tra są Sie dl ce -War sza wa uda wał
się do pra cy, po ku rio zal nej kon struk cji w ma łym mia stecz ku nie by ło żad nych śla dów.
Re mont da chu za koń czo no, lecz dy rek tor ka łu szyń skie go za kła du pra cy, któ ry nie za -
dbał o bez pie czeń stwo swo ich pra cow ni ków, mi mo pew nych oko licz no ści ła go dzą cych,
mu siał jed nak za pła cić man dat. I to z gór nej pół ki. 

To ko lej ny przy kład bra ku wy obraź ni, któ ry mógł do pro wa dzić do tra ge dii. Szczę śli -
wie, nie do szło do niej, dzię ki in spek tor skiej czuj no ści. 

Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa

Bu dow nic two pod kon tro lą

Gra ni ca 
roz sąd ku

Bez myśl ność, nie dbal stwo oraz cał ko -
wi te zlek ce wa że nie prze pi sów bhp sta -
ło się przy czy ną wy da nia na ka zu wstrzy -
ma nia ro bót na wy so ko ści na bu do wie
obiek tu han dlo we go w po do pol skiej
miej sco wo ści. To, że ża den z pra cow ni -
ków nie zgi nął lub nie zo stał in wa li dą
do koń ca ży cia, za wdzię cza ją je dy nie na -
tych mia sto wej re ak cji in spek to ra pra cy
OIP Opo le.

W ma ju br. in spek tor pra -
cy OIP Opo le skon tro lo wał bu -
do wę pro wa dzo ną przez pra -
cow ni ków za kła du re mon to -
wo -usłu go we go. Czyn no ści
kon tro l ne zo sta ły pod ję te
z uwa gi na bez po śred nie za -
gro że nie ży cia i zdro wia ro bot -
ni ków. W trak cie kon tro li
stwier dził m. in.:

● wy ko ny wa nie prac
na wy so ko ści prze kra cza ją -
cej trzy me try li cząc od po zio -
mu grun tu, z rusz to wań ko -
lum no wych nie po sia da ją cych
ba rier ochron nych w po sta ci
po rę czy oraz de sek kra wę żni -
ko wych;

● po sa do wie nie rusz to wań
wy ko na ne w spo sób nie gwa -
ran tu ją cy sta bil no ści a sa me
rusz to wa nia do pusz czo no do eks plo ata -
cji bez od bio ru tech nicz ne go;

● nie sto so wa nie za bez pie czeń chro -
nią cych przed upad kiem z wy so ko ści
przy wy ko ny wa niu prac mon ta żo wych;

● eks plo ata cję pi lar ki tar czo wej
(brak ta blicz ki zna mio no wej) nie po sia -

da ją cej osło ny lub in ne go urzą dze nia

ochron ne go, któ re za po bie ga ło by do stę -
po wi do stre fy nie bez piecz nej;

● brak w pi lar ce wy łącz ni ka awa ryj -
ne go oraz osło ny pi ły.

W związ ku z nie pra wi dło wo ścia mi in -
spek tor pra cy wy sto so wał trzy de cy zje
sta no wią ce wpis do dzien ni ka bu do wy.
Wstrzy mał pra ce pro wa dzo ne na wy so -
ko ści do cza su wy po sa że nia rusz to wań
w ba rie ry ochron ne oraz za mon to wa nia
peł nych po mo stów ro bo czych, pio nów
ko mu ni ka cyj nych, po sa do wie nia rusz to -
wań w spo sób gwa ran tu ją cy sta bil ność,
a przede wszyst kim – do ko na nia od bio -
ru tech nicz ne go przez oso bę upraw nio -
ną. Wzno wie nie prac na wy so ko ści zo -
sta ło uza le żnio ne ta kże od za pew nie nia
pra cow ni kom sku tecz nych środ ków
ochro ny przed upad kiem z wy so ko ści,
od po wied nich do wa run ków i ro dza ju
pro wa dzo nych prac.

Pra co daw ca zo stał uka ra ny man da -
tem.

* * *
Kon tro lę, ja ko krót ko trwa łą i do raź -

nie zwią za ną z wi docz ny mi za gro że nia -
mi wy pad ko wy mi o cha rak te rze pa to lo -
gicz nych uchy bień, prze pro wa dzo no
w jed nym z przed się biorstw w Ostrow -

cu Świę to krzy skim, któ re go pra cow -
nik za trud nio ny na pod sta wie umo wy
o dzie ło wy mie niał po kry cie da chu
na trzy pię tro wym bu dyn ku miesz kal nym. 

Pra ce zo sta ły roz po czę te bez wy -
dzie le nia i ozna ko wa nia stre fy nie bez -
piecz nej wo kół bu dyn ku oraz bez wy ko -
na nia dasz ka ochron ne go, dla za bez pie -

cze nia cią gu ko mu ni ka cyj ne go do klat -
ki scho do wej bu dyn ku. Mę żczy zna wy -
ko nu ją cy te ro bo ty pra co wał na kra wę -
dzi da chu, a sprzęt chro nią cy przed upad -
kiem z wy so ko ści nie był przy pię ty
do ele men tu kon struk cyj ne go bu dyn ku. 

Pra ce wstrzy ma no, wła ści cie la uka ra -
no man da tem kar nym w mak sy mal nej
wy so ko ści 2.000zł.

* * *
In spek tor pra cy OIP War sza wa prze -

pro wa dził kon tro lę w za kła dzie bu dow -
la nym funk cjo nu ją cym na te re nie Ma -
zow sza. Kon tro la mia ła na ce lu spraw -
dze nie prze strze ga nia przez pra co -
daw cę prze pi sów pra wa pra cy,
a w szcze gól no ści prze pi sów i za sad
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas
wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych oraz
za trud nia nia mło do cia nych. Przed mio -
tem we ry fi ka cji prze pi sów by ły pra ce
re mon to we bu dyn ku usłu go wo -miesz -
kal ne go. W trak cie czyn no ści kon tro l -
nych in spek tor pra cy stwier dził na stę -
pu ją ce nie pra wi dło wo ści:

● nie sta bil nie po sa do wio ne rusz to -
wa nie;

● brak ba lu stra dy ochron nej na eks -
plo ato wa nym rusz to wa niu ty pu ,,war -

szaw skie go”;
● brak pio nów ko mu ni ka -

cyj nych za pew nia ją cych swo -
bod ny do stęp do sta no wisk pra -
cy usy tu owa nych na wy so ko ści;

● brak za bez pie czeń
przed spa da niem przed mio -
tów z rusz to wa nia.

W oko li cach rusz to wa nia
znaj do wa ła się be to niar ka wol -
no spa do wa elek trycz na
BWE 260l, na pę dza na sil ni -
kiem elek trycz nym trój fa zo -
wym o mo cy 2,2 KW. Ob słu gi -
wał ją pra cow nik mło do cia ny.
Po za fak tem, że wy ko ny wał on
pra ce dla nie go wzbro nio ne,
to nie po sia dał sto sow nych kwa -
li fi ka cji do ob słu gi be to niar ki
(nie ukoń czył szko le nia i nie uzy -
skał po zy tyw ne go wy ni ku

spraw dzia nu prze pro wa dzo ne go przez ko -
mi sję po wo ła ną przez In sty tut Me cha ni -
za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go
w War sza wie).

Kon se kwen cją kon tro li by ło skie ro wa -
nie prze ciw ko pra co daw cy do są du re -
jo no we go wnio sku o uka ra nie w po stę -
po wa niu zwy czaj nym.

Pod
inspektorską

lupą

okre śla jąc ja ko pod sta wę praw ną art. 231 § 4
k.p. Nie za le żnie od pod sta wy praw nej usta -
nia za trud nie nia, pra co daw ca za trud nia ją cy
pra cow ni ka prze ję te go od in ne go pra co -
daw cy na pod sta wie art. 231 k.p. w świa dec -
twie pra cy wy ka zu je okres je go pra cy u po -
przed nie go pra co daw cy i okre śla te go pra -
co daw cę.

Ar tur Brze ziń ski 
OIP Lu blin 

Ciąg dal szy roz wa żań we wrze śnio wym nu -
me rze „In spek to ra Pra cy”

Przypisy

1 Art. 1 usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989r.
o zmia nie usta wy -Ko deks pra cy oraz o zmia nie
nie któ rych ustaw (Dz. U. z 1989r. Nr 20,
poz. 107).

2 Art. 231 k.p. § 1 W ra zie po łą cze nia za kła -
dów pra cy, za kład po wsta ły w wy ni ku po łą cze -
nia sta je się stro ną w sto sun kach pra cy, któ rych
stro na mi by ły łą czo ne za kła dy.

§2. W ra zie prze ję cia za kła du pra cy w ca ło -
ści lub w czę ści przez in ny za kład, sta je się on
stro ną w sto sun kach pra cy z pra cow ni ka mi prze -
ję te go za kła du.

§3. W ra zie po dzia łu za kła du pra cy za kła dy
po wsta łe w wy ni ku po dzia łu sta ją się stro na mi
w sto sun kach pra cy z pra cow ni ka mi prze ję ty -
mi z te go za kła du.

§4. Za zo bo wią za nia wy ni ka ją ce ze sto sun -
ku pra cy, po wsta łe przed zmia na mi or ga ni za -
cyj ny mi, o któ rych mo wa w § 1-3, od po wia da
– w ra zie po łą cze nia za kła dów pra cy lub prze -
ję cia za kła du w ca ło ści – no wy za kład pra cy,
w ra zie zaś po dzia łu za kła du pra cy lub prze ję -
cia je go czę ści – od po wia da ją so li dar nie za kła -
dy pra cy utwo rzo ne w wy ni ku po dzia łu lub
uczest ni czą ce w prze ję ciu.

3 Dz. U. z 1996r. Nr24, po z110, Dz. U.
z 2003r. Nr 213, poz. 2081, Dz. U. Z 2005r.
Nr 68 poz. 610. 

4 Dy rek ty wa Ra dy 2001/23/WE z 12 mar -
ca 2001r. w spra wie zbli ża nia usta wo daw stwa
państw człon kow skich od no szą cych się do ochro -
ny praw pra cow ni czych w przy pad ku prze ję cia
przed się biorstw, za kła dów lub czę ści przed się -
biorstw lub za kła dów (Dz. Urz. WE L 82 z 22 mar -
ca 2001r.; Dz. Urz. UE Pol skie wy da nie spe cjal -
ne, rozdz. 5, t. 4, s. 98). Trans po zy cja: 

– au to ma tycz ne go przej ścia na no we go
pra co daw cę do tych cza so wych tre ści sto sun ków
pra cy prze ję tych pra cow ni ków oraz wspól nej od -
po wie dzial no ści prze kształ ca nych pra co daw ców
za zo bo wią zań po wsta łe przed prze ję ciem
(art. 3 ust. 1),

– za ka zu zwol nie nia pra cow ni ka przez do -
tych cza so we go i no we go pra co daw cę z po wo -
du prze kształ ce nia (zmia ny) pra co daw cy, chy -
ba że zwol nie nie uza sad nio ne jest wzglę da mi
eko no micz ny mi, tech nicz ny mi lub or ga ni za cyj -
ny mi (art. 4 ust. 1),

– mo żli wo ści od stą pie nia prze ję te go pra cow -
ni ka od kon ty nu acji za trud nie nia (art. 4 ust. 2),

– obo wiąz ków in for ma cyj nych i kon sul ta cyj -
nych spo czy wa ją cych na prze kształ ca nych pra -
co daw cach (art. 7).



gę co rocz nych wy kła dów w szko łach śred -
nich pro wa dzą cych kie run ki rol ni cze lub
po krew ne rol nic twu. Re zul ta tem in spek -
cyj nej dzia łal no ści pre wen cyj nej na wsi,
któ rej sta łym ele men tem są wi zy ta cje
go spo darstw, jest za uwa żal na i wciąż ro sną -
ca świa do mość rol ni ków je śli cho dzi o ro -
dza je prac, któ rych nie mo gą po wie rzać
dzie ciom w wie ku po ni żej 16-tu lat. 

Sko ro nie mu szą…

Brak ure gu lo wań praw nych do ty czą cych
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w go spo -
dar stwach rol ni ków in dy wi du al nych spra -
wia, że trud niej jest do trzeć z do bry mi
prak ty ka mi do tych rol ni ków, któ rzy uwa -
ża ją, że sko ro nie mu szą, to nie bę dą prze -
strze gać prze pi sów, gdyż obo wią zu ją ce
w na szym kra ju pra wo ich do te go nie zmu -
sza. Pro blem bra ku ure gu lo wań praw -
nych w za kre sie bhp w rol nic twie in dy wi -
du al nym do strze ga ny jest przez przed sta -
wi cie li in sty tu cji zo bo wią za nych usta wo wo
do po dej mo wa nia dzia łań w tym za kre sie.
Pre zes Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go wy dał w mar cu 2009 ro ku
„Apel do rol ni ków”, w któ rym po le cił
szcze gól nej uwa dze „Za sa dy ochro ny zdro -
wia i ży cia w go spo dar stwie rol nym” – wy -
da ne w for mie bro szu ry i do stęp ne na stro -
nie in ter ne to wej KRUS. Wspo mnia ne za -
sa dy do sto so wa ne są do ure gu lo wań praw -
nych obo wią zu ją cych w kra jach Unii Eu ro -
pej skiej i opra co wa no je w po ro zu mie niu
z Mi ni stra mi: Rol nic twa i Roz wo ju Wsi,
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej oraz Zdro wia.

Nie ste ty, za sa dy te nie są pra wem obo wią -
zu ją cym w Pol sce i rol ni cy in dy wi du al ni
mo gą trak to wać je tak sa mo, jak od wie -
lu już lat trak tu ją prze pi sy praw ne re gu -
lu ją ce więk szość spraw zwią za nych z bhp
w go spo dar stwach. Jed nym z nie licz nych
spo so bów prze ko na nia rol ni ków do po dej -
mo wa nia dzia łań w za kre sie po pra wy bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w go spo dar -
stwach jest uza le żnia nie przy zna wa nia
im do ta cji od speł nie nia wy ma gań za kre -
sie bhp w go spo dar stwach. Słu żyć te mu
mo gło wpro wa dze nie za sad wza jem nej
zgod no ści (cross com plian ce) z uwzględ -
nie niem bez pie czeń stwa pra cy w go spo dar -
stwach. Nie ste ty, za sa dy do ty czą ce zdro -
wia pu blicz ne go ogra ni czo ne zo sta ły
do spraw zwią za nych z bez pie czeń stwem
żyw no ści oraz ochro ną śro do wi ska na tu -
ral ne go (bę dą obo wią zy wać od 1 stycz -
nia 2011 ro ku).

Brak mo żli wo ści kon tro li i nad zo ru
rol ni ków in dy wi du al nych w za kre sie bhp,
nie po zwa la in spek to rom pra cy od dzia ły -
wać na rol ni ków w spo sób in ny, niż tyl ko
po przez dzia ła nia pro fi lak tycz ne. W pew -
nym stop niu na ich za cho wa nia wpły wa ją
in for ma cje, że przy czy nie nie się do wy pad -
ku po przez ra żą ce na ru sza nie za sad bez -
pie czeń stwa pra cy mo że być po wo dem od -
mo wy przy zna nia nie któ rych świad czeń
zwią za nych ze zda rze niem.

Co zmie nić?

Dzia ła nia in spek to rów pra cy zwią za ne
z ochro ną pra cy w rol nic twie in dy wi du al -

nym nie mo gą ogra ni czać się tyl ko
do szko leń, wi zy ta cji i udzie la nia po rad.
Bar dzo wa żne jest, by na dal sys te ma tycz -
nie przy go to wy wać pu bli ka cje na te mat
bez pie czeń stwa pra cy na wsi, któ re tra -
fia ją do rol ni ków i ich ro dzin, ta kże dzie -
ci. Wie lo krot nie mia łem oka zję za uwa żyć,
że in for ma cje za miesz cza ne na pla ka tach
i ulot kach wy da wa nych na kła dem PIP lub
KRUS są trak to wa ne przez rol ni ków nie -
ma lże jak obo wią zu ją ce prze pi sy. Czę sto
zda rza się rów nież, że wi zy ta cje go spo -
darstw rol ni cy trak tu ją jak kon tro le. Wy -
ja śnia my im wów czas, że rol ni cy in dy wi -
du al ni nie pod le ga ją ta kim kon tro lom, a je -
że li bę dą znać i prze strze gać prze pi sy
bhp, to wi zy ta cje nie bę dą ko ja rzy ły się
z kon tro la mi. 

Zda rza się też, szcze gól nie w cza sie
żniw kie dy to prze ka zu je my rol ni kom
apel głów ne go in spek to ra pra cy, że rol -
ni cy py ta ją, kie dy po raz ko lej ny od wie -
dzi my ich go spo dar stwo. Z te go wy ni ka,
że ce nią so bie uwa gi i ra dy spe cja li stów
z in spek cji pra cy, któ rzy uczest ni czą
rów nież w przed się wzię ciach re ali zo wa -
nych przez me dia. Na le ży pod kre ślić, że
nie ba ga tel ną ro lę w kształ to wa niu świa -
do mo ści bez pie czeń stwa na wsi od gry wa -
ją in for ma cje o wy pad kach w rol nic -
twie, ich przy czy nach, skut kach i za po -
bie ga niu, za miesz cza ne wła śnie w prze -
ka zach me dial nych. 

Obec ność in spek to rów pra cy na ró -
żne go ro dza ju im pre zach rol ni czych sprzy -
ja na wią zy wa niu kon tak tów z li de ra mi
spo łecz no ści wiej skich, któ rzy ma ją naj -
więk szy wpływ na po stę po wa nie rol ni ków.
Tak, jak kon kur sy, ma ją ce na ce lu uświa -
do mie nie wszech obec no ści i mno go ści za -
gro żeń wy stę pu ją cych w co dzien nej pra cy
w go spo dar stwie rol nym, tak wszel kie go
ro dza ju po ka zy, wy sta wy i tar gi są oka zją
do pro pa go wa nia wie dzy o bez pie czeń stwie
pra cy na wsi. Przy bli ża ją one też do bre
prak ty ki, któ re w przy szło ści mo gą wpły -
nąć na trwa łą po pra wę sta nu bhp w go spo -
dar stwach in dy wi du al nych. 

Da ne z lat 2003-2009 wska zu ją na spa -
dek wy pad ko wo ści w rol nic twie. Świad czą
rów nież o tym sta ty sty ki do ty czą ce wo je -
wódz twa pod kar pac kie go, któ re mó wią
o 3761 wy pad kach w 2003 ro ku i 1196 wy -
pad kach w 2009 ro ku. Trud no jed nak okre -
ślić rze czy wi stą ska lę te go zja wi ska, któ -
re w peł ni uza sad nia ko nicz ność wszel kich
dzia łań pre wen cyj nych in spek cji pra cy. 

Piotr Ha ła dyj
OIP Rze szów
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Tra dy cyj nie już na Pod kar pa ciu w pra -
cach se zo no wych bio rą udział ca łe ro dzi -
ny, nie wy łą cza jąc ma łych dzie ci, oraz są -
sie dzi i zna jo mi. Ka żdy z nich mo że stać
się ofia rą wy pad ku. Ale zno we li zo wa na
usta wa o ubez pie cze niu spo łecz nym rol ni -
ków, któ ra we szła w ży cie 1 ma ja 2004 ro -
ku, wy łą czy ła te zda rze nia z ka ta lo gu wy -
pad ków przy pra cy rol ni czej, gdyż po szko -
do wa ni nie pod le ga ją ubez pie cze niu w Ka -
sie Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne -
go. W efek cie nie są one od no to wy wa ne
w ofi cjal nych sta ty sty kach wy pad ków
przy pra cy rol ni czej. W tej sy tu acji ofi cjal -
ne sta ty sty ki mó wią o istot nym spad ku wy -
pad ko wo ści w pol skim rol nic twie wła śnie
od 2004 ro ku. I tak np. jesz cze rok wcze -
śniej od no to wa no w ca łym kra ju 52556 wy -
pad ków przy pra cy rol ni czej, na to miast
w 2005 ro ku 33668. Do po rów na nia nie
mo żna użyć da nych z 2004 ro ku, gdyż no -
we li za cja usta wy o ubez pie cze niu spo łecz -
nym rol ni ków we szła w ży cie wła śnie
w tym ro ku wraz z przy stą pie niem Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej. 

Z da nych tych wy ni ka, że spa dek licz by
wy pad ków w tym okre sie wy niósł po -
nad 35%. Je śli po rów na my sta ty sty ki z wo -
je wódz twa pod kar pac kie go, to na 3761 wy -
pad ków zgło szo nych w 2003 ro ku przy pa -
da ją 2132 wy pad ki zgło szo ne w 2005 ro -
ku, co da je spa dek o po nad 43 %. Ko men -
tu jąc te da ne mu si my wciąż pa mię tać, że
to wła śnie struk tu ra agrar na, roz drob nie -
nie go spo darstw zmu sza pod kar pac kich
rol ni ków do ko rzy sta nia z po mo cy do mow -

ni ków, zna jo mych i są sia dów, któ rzy za zwy -
czaj nie są ob ję ci ubez pie cze niem rol ni -
czym w KRUS. 

Roz drob nio ny pro blem

Kło po ty rol ni ków go spo da ru ją cych
na nie wiel kich po wierzch nio wo go spo dar -
stwach prze ja wia ją się w wie lu dzie dzi nach.
Do ty czą one m.in. po zy ski wa nia unij nych

do ta cji i do płat. Na przy kład jesz cze do ubie -
głe go ro ku kry te rium kwa li fi ku ją cym do sko -
rzy sta nia z jed ne go z dzia łań Pro gra mu Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich pn. „Uła twia nie
star tu mło dym rol ni kom” by ło po więk sze -
nie go spo dar stwa do 10 hek ta rów. Wy móg
ten jest dla rol ni ków z Pod kar pa cia bar dzo
trud ny do speł nie nia.

W ma łych go spo dar stwach ma ło - lub
wręcz nie opła cal na jest me cha ni za cja wie -
lu ucią żli wych prac. Spra wia to, że czę sto
rol ni cy z re gio nu pod kar pac kie go de cy du -
ją się na pro wa dze nie upraw eko lo gicz nych
wy ma ga ją cych wie lo krot nie więk szych na -
kła dów ro bo ci zny, któ ra wią że się z ró żno -
ra ki mi za gro że nia mi. Uza sad nio ne więc wy -
da ją się dzia ła nia po dej mo wa ne przez in -
spek to rów pra cy OIP w Rze szo wie zmie -
rza ją ce do pod nie sie nia świa do mo ści ist -
nie nia za gro żeń w go spo dar stwach
i przy pra cach po lo wych. Kie ro wa ne
do rol ni ków in dy wi du al nych oraz dzie ci
i mło dzie ży ze śro do wisk wiej skich, tra fia -
ją na szcze gól nie po dat ny grunt. Więk szość
osób uczest ni czą cych np. w szko le niach czy
wy kła dach or ga ni zo wa nych przez in spek -
cję pra cy, a do ty czą cych bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy w rol nic twie jest na co dzień
za an ga żo wa nych w pra ce po lo we czy go -
spo dar skie. Po twier dza to m.in. son daż
prze pro wa dzo ny w jed nej ze szkół śred -
nich, gdzie aż 75% ma tu rzy stów ka żde go
dnia po ma ga przy pra cach w go spo dar -
stwie rol nym. Trud no więc prze ce nić wa -
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Spa dek licz by wy pad ków w pod kar pac kim rol nic twie

Rze czy wi sty
czy po zor ny?
Rol nic two wo je wódz twa pod kar pac kie go cha rak te ry zu je wy -
ższe od prze cięt ne go w kra ju roz drob nie nie go spo darstw. We -
dług da nych Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa
w ubie głym ro ku śred nia ich wiel kość dla kra ju wy no si -
ła 10,15 ha, na to miast dla Pod kar pa cia 4,46 ha. Znacz ny od se -
tek sta no wią go spo dar stwa rol ni ków, dla któ rych są one
do dat ko wym źró dłem do cho du. Sprzy ja to eks ten syw ne mu
go spo da ro wa niu oraz wy mu sza nie stan dar do we za cho wa nia,
a w efek cie pro wa dzi też do wy pad ków.
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O zagrożeniach na wsi oczami dziecka

Jak je widzą,
tak je rysują
W No wym Ra tu szu Gdań skim, 8 czerw ca br.
po raz dru gi od był się uro czy sty fi nał Wo je -
wódz kie go Kon kur su Pla stycz ne go „Za gro -
że nia wy pad ko we w in dy wi du al nych
go spo dar stwach rol nych”. Je go or ga ni za to -
ra mi by li: Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Gdań sku i Po mor skie Ku ra to rium Oświa ty
przy współ pra cy wie lo let nich part ne rów: Po -
mor skie go Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go
oraz Od dzia łu Re gio nal ne go Ka sy Rol ni cze -
go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go. Ko mi sje
gmin ne oce ni ły 1286 prac, do wo je wódz kiej
Ko mi sji Kon kur so wej wpły nę ło 238 prac z 35
gmin wo je wódz twa po mor skie go. 

Ko mi sja kon kur so wa wy ło ni ła lau re atów w trzech ka te go riach:
dzie ci kla sy I -III i IV -VI szko ły pod sta wo wej oraz dzie ci kla sy
I -III gim na zjum.

Uro czy stość po pro wa dził Hen ryk Ba ta row ski nad in spek tor
pra cy – kie row nik sek cji pre wen cji i pro mo cji. 

Na uro czy sto ści po za lau re ata mi by li obec ni: Krzysz tof Ko -
wa lik, dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji w GIP, Zbi -
gniew Dłu go kęc ki, z -ca Okrę go we go In spek to ra Pra cy w Gdań -
sku, Wie sław Ka miń ski, czło nek za rzą du wo je wódz twa, Je rzy
Wi śniew ski, dy rek tor ku ra to rium oświa ty, Ste fan Sko niecz -
ny, z-ca dy rek to ra OR KRUS, An drzej Dol ny, z-ca dy rek to ra
PODR, Ma rek No wic ki, wi zy ta tor ku ra to rium oświa ty. Po nad -
to, w uro czy sto ści wziął udział go spo darz sie dzi by, w któ rej od -
by ła się uro czy stość: Bog dan Ole szek, prze wod ni czą cy Ra dy Mia -
sta Gdań ska.I. Ka te go ria – dzie ci kla sy I-III szko ły pod sta wo wej: I miej sce – Bar tło miej Styn – Szko ła Pod sta wo wa w Żar now cu

III. Kategoria – dzieci klasy I-III gimnazjum

I miejsce - Anita Miotk - Gimnazjum w Staniszewie

III miejsce - Ewa Jankiewicz - Gimnazjum w Kobylnicy

II miejsce - Sandra Barkowska -
Gimnazjum w Nowym Barkoczynie

II. Ka te go ria – dzie ci kla sy IV -VI szko ły pod sta wo -
wej: I miej sce – Wio let ta Kla wi kow ska – Szko ła
Pod sta wo wa w Wi la no wie



Bu do wa Cen trum Han dlo wo -Re kre acyj ne go

Łódź ma swój PORT
– Gdy szu ka li śmy miej sca pod no wą in we sty cję, ob ser wo wa li śmy re gio ny o du -
żym po ten cja le roz wo ju. Bez wa ha nia po sta wi li śmy na Łódź – wspo mi na Alek -
san dra Si ko ra z biu ra pra so we go in we sto ra. W li sto pa dzie 2008 ro ku od by ło się
uro czy ste wbi cie ło pa ty.
Kon cep cję ar chi tek to nicz ną PORT ŁÓDŹ opra co wa ło duń skie biu ro spe cja li -
zu ją ce się w ara nża cji wiel ko po wierzch nio wych obiek tów han dlo wych.
Nad pro jek tem pra co wa ło po nad 40 ar chi tek tów ze zna nych firm. 

Olim pij skie tem po
Sa ma bu do wa zo sta ła wy ko na na w re kor do wo krót kim cza sie bo, po mi mo

wy jąt ko wo cię żkiej ostat niej zi my, trwa ła 15 mie się cy. Za trud nie nie na niej zna -
la zło kil ka ty się cy osób. By ły okre sy, gdy na pla cu bu do wy prze by wa ło jed no -
cze śnie po nad 2000 pra cow ni ków.

Do re ali za cji PORT ŁÓDŹ wy ko rzy sta no:
● po nad 70.000 m3 be to nu,
● pra wie 9.000 ton sta li zbro je nio wej,
● pra wie 3.000 ton kon struk cji sta lo wych,
● po nad 12.000 m2 szkła.
In we sty cja, war ta łącz nie 200 mi lio nów eu ro, ob ję ła ta kże dzia ła nia zmie rza -

ją ce do po pra wy ja ko ści in fra struk tu ry dro go wej w tej czę ści mia sta. Za kres
prac do ty czył wy ko na nia i sfi nan so wa nia pro jek tu i prze bu do wy ul. Pa bia nic -
kiej. Prze nie sio no część to ro wi ska, zli kwi do wa no sta rą, a wy bu do wa no zu peł -
nie no wą pę tlę tram wa jo wą. Do 2011 r. ko lej ne in we sty cje po łą czą PORT ŁÓDŹ
z za chod nią czę ścią przy szłej ob wod ni cy mia sta (dro ga eks pre so wa S14).

Nie oby ło się bez kar
Sys te ma tycz na i dłu go ter mi no wa pra ca pre wen cyj na in spek to rów pra cy wy -

ko ny wa na bez po śred nio na miej scu ro bót in we sty cji PORT ŁÓDŹ, po łą czo na
z prze ka zy wa niem ma te ria łów in for ma cyj nych z za kre su bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, przy no si ła spo dzie wa ne efek ty. Nie wy eli mi no wa ła jed nak cał ko -
wi cie nie wła ści wych za cho wań. W związ ku z tym, w koń co wym eta pie re ali za -
cji, prze pro wa dzo na zo sta ła ak cja kon tro l na z udzia łem wszyst kich ośmiu in -
spek to rów pra cy spra wu ją cych nad zór nad wa run ka mi pra cy na bu do wach z te -
re nu OIP w Ło dzi. 

Wy ni kiem tej ak cji, a ta kże dzia łań kon tro l nych od by wa ją cych się przez ca -
ły okres prac, by ło prze pro wa dze nie 58 kon tro li u 58 pra co daw ców za trud nia -
ją cych ogó łem 566 osób. Wy da no 307 de cy zji, w tym 16 wstrzy mu ją cych pra -
ce i 18 do ty czą cych skie ro wa nia do in nych prac oraz 122 de cy zje z ry go rem
na tych mia sto wej wy ko nal no ści. Na ło żo no 28 man da tów kar nych za 84 wy kro -
cze nia w łącz nej kwo cie 32.200 zł.

PORT ŁÓDŹ to dla re gio nu oko ło 3.000 no wych miejsc pra cy. To też wy nik
do brej współ pra cy od po wie dzial ne go in we sto ra, spraw nej słu żby bhp oraz du -
że go za an ga żo wa nia i kom pe ten cji in spek to rów pra cy spra wu ją cych sta ły nad -
zór przez ca ły okres re ali za cji obiek tu.

Ma rzen na Du czek -Woź niak
OIP Łódź

Bez piecz nie i od po wie dzial nie
Trud ne wa run ki grun to we nio sły ze so bą za gro że nia, któ re

do koń ca prac by ły po wa żnym pro ble mem wy ko naw czym. Pod -
ło że o sła bej no śno ści i wy so ki po ziom wód grun to wych, a ta -
kże pod ziem ne cie ki wod ne, spo wo do wa ły ko niecz ność wy -
mia ny grun tu i za gęsz cze nia do od po wied niej wy trzy ma ło ści.
Pra ca przy wy ko ny wa niu ja kich kol wiek wy ko pów by ła wy jąt -
ko wo nie bez piecz na wła śnie ze wzglę du na na wod nie nie te -
re nu i wią za ła się ka żdo ra zo wo z ko niecz no ścią kil ku na sto go -
dzin ne go od wad nia nia. Tym bar dziej na uwa gę za słu gu je fakt,
że przez ca ły okres re ali za cji in we sty cji na bu do wie mia ły miej -
sce je dy nie dwa wy pad ki przy pra cy. Wy da rzy ły się one wła -
śnie w wy ko pach.

Bez piecz na pra ca przy tak po wa żnej in we sty cji jest wy ni kiem
świa do mej i od po wie dzial nej współ pra cy in we sto ra z Okrę go -
wym In spek to ra tem Pra cy w Ło dzi, a ta kże słu żba mi bhp za -
trud nio ny mi za rów no przez in we sto ra jak i głów ne go wy ko naw -
cę i pod wy ko naw ców ro bót. Od po cząt ku bu do wa ob ję ta by -
ła sta łym nad zo rem przez in spek to rów pra cy. Czę ste spo tka -
nia, za rów no z wy ko naw ca mi jak i słu żba mi bhp dzia ła ją cy mi
na te re nie bu do wy, na le ża ły do co dzien ne go ka len da rza ro -
bót. Pra co daw cy, przy zwy cza je ni do obec no ści in spek to rów
pra cy, re ali zo wa li za da nia z peł ną od po wie dzial no ścią za bez -
pie czeń stwo pra cy. 



nym ry zy kiem za cho ro wa nia na ra ka skó -
ry. Za eks po zy cję na słoń cu je ste śmy od -
po wie dzial ni sa mi, ale wi zy ta w so la rium
po win na być kon tro lo wa na przez wy szko -
lo ny per so nel. Klient po wi nien otrzy mać
peł ną in for ma cję o spo so bie ko rzy sta nia
ze spraw nych urzą dzeń so la ryj nych. Nie -
ste ty, nie jest to nor mą.

Obec nie w Pol sce funk cjo nu je oko -
ło 8200 sa lo nów so la ryj nych. Nie ste ty, tyl -
ko 10% z nich, w oce nie Lesz ka Kry niew -
skie go re dak to ra na czel ne go ser wi su
zdro we -opa la nie. pl, mo żna okre ślić ja ko
pla ców ki do bre, pro wa dzo ne przez prze -
szko lo ne oso by, a je dy nie 30 sa lo nów
w ca łym kra ju dys po nu je tzw. me la no me -
trem, czy li urzą dze niem ba da ją cym chwi -
lo wy fo to typ skó ry, któ rej od cień ule ga cią -
głym zmia nom. Sta no wi on pod sta wę
usta le nia pla nu opa la nia na dzie więć naj -
bli ższych wi zyt, wy zna cza jąc mak sy mal ny
czas prze by wa nia pod lam pą i od stę py cza -
su mię dzy ko lej ny mi se sja mi.

W czym tkwi pro blem?

Pro blem sta no wi po ziom świa do mo ści
spo łe czeń stwa, w któ rym na dal pa nu je
prze ko na nie, że bez za czer wie nie nia skó -
ry nie ma efek tów opa la nia. Wy mu sza to
na wie lu wła ści cie lach sa lo nów za sto so wa -

nie moc nych lamp umo żli wia ją cych opa la -
nie w cią gu kil ku mi nut. Czę sto też sto su -
ją oni wręcz za bój cze pro mo cje w ro dza -
ju: 30 mi nut opa la nia za je dy ne 50 gr.
od ka żdej mi nu ty. Spo ra dycz nie zgła sza -
ne przy pad ki po pa rzeń wy ni ka ją głów nie
z błę du ludz kie go. Spro wa dza się on
do bra ku wy szko le nia per so ne lu i nie wie -
dzy osób ko rzy sta ją cych z usług w so la -
riach. Wią że się też ze złym sta nem urzą -
dzeń so la ryj nych oraz sto so wa niem w nich
zbyt moc nych lamp. Usta lo no np., że do -
szło do po pa rze nia w efek cie za klesz cze -
nia za wia sów kap su ły so la rium, co unie mo -
żli wi ło swo bod ne wyj ście z urzą dze nia.
Wśród wi zy to wa nych za kła dów so la ryj -
nych stwier dzo no przy pad ki nie sku tecz nej
wen ty la cji po miesz czeń ka bin oraz nie za -
pew nio no wy ma ga nych mi ni mal nych wy -
mia rów ka bi ny: 2,4 na 2,5 m. 

Fa tal ne wa run ki, ja ko przy czy nę cho rób
wska zu je ta kże dr An na Wo jas -Pelc z Kli -
ni ki Der ma to lo gii Szpi ta la Uni wer sy tec kie -
go w Kra ko wie. Jej zda niem pro blem sta -
no wi nie wy szko lo ny per so nel po nie waż łó -
żka opa la ją ce czę sto są usłu gą do dat ko wą
np. w sa lo nach fry zjer skich, ko sme tycz -
nych. Oso by je ob słu gu ją ce nie wie dzą, jak
do brać czas opa la nia do fo to ty pu skó ry, nie
za da ją py tań o przyj mo wa ne le ki, cho ro -
by itd. Skut ki ubocz ne nad mier ne go opa -

la nia w so la rium, to nie tyl ko tak nie bez -
piecz ne cho ro by jak rak skó ry, ale też te
mniej groź ne np. grzy bi ce. Po wód? Brak
de zyn fek cji łó żek. 

Na ja kość usług sa lo nów so la ryj nych
wpły wa rów nież fakt, że oko ło 80 % kon tro -
lo wa nych urzą dzeń so la ryj nych sta no wią sta -
re, czę sto re mon to wa ne w Pol sce urzą dze -
nia spro wa dzo ne z kra jów Eu ro py za chod -
niej. Wła ści cie le sa lo nów, nie na po ty ka jąc
na wy ma ga nia klien tów i ma jąc ogól ny po -
pyt na ich usłu gi, ku po wa li po zba wio ne ja -
kiej kol wiek do ku men ta cji urzą dze nia. Usta -
lo no, że oko ło 50% kon tro lo wa nych urzą -
dzeń nie po sia da ło in struk cji ob słu gi w ję -
zy ku pol skim, a oko ło 30% nie by ło ozna czo -
ne in for ma cja mi o ich pro du cen cie i ro ku
ich bu do wy. Po nad 60% nie po sia da ło do ku -
men tów po twier dza ją cych do ko ny wa nie
ich kon ser wa cji wy ma ga nych przez pro du -
cen tów, w tym ba dań i po mia rów elek trycz -
nych prze ciw po ra że nio wych i ochron nych.
Rów nież oko ło 70% z nich nie po sia da ło tłu -
ma czeń in for ma cji ostrze gaw czych, ja kie za -
mie ści li na nich pro du cen ci. 

Pod kon tro lę

Tyl ko nie licz ni wła ści cie le za kła dów
so la ryj nych, zrze sze ni w dzia ła ją cym na te -
re nie kra ju Pol skim Związ ku So la ryj nym,
pro wa dzi tzw. „wy ścig zbro jeń so la riów”,
po le ga ją cy na użyt ko wa niu sta rych urzą -
dzeń, któ re zgod nie z dy rek ty wą unij ną nie
mu szą być do sto so wa ne do no wej nor my
do ty czą cej ogra ni cze nia pro mie nia ul tra -
fio le to we go do po zio mu 0,3 W/m2. Przed -
sta wi cie le związ ku wy ra ża ją jed nak na dzie -
ję na uzdro wie nie ist nie ją cej sy tu acji
na tym ryn ku usług po przez za pew nie nie
wpro wa dze nia obo wiąz ku cer ty fi ka cji
punk tów oraz obo wiąz ko wych szko leń
wła ści cie li i per so ne lu. By tak się sta ło, mu -
szą być wy da ne ak ty wy ko naw cze stwa rza -
ją ce wy ma ga nia za pi sa ne w dy rek ty wie za -
rów no dla no we go, jak i sta re go sprzę tu.
Po nad to, za sad nym jest stwo rze nie sys te -
mu kon tro li i nad zo ru, dzię ki któ re mu użyt -
ko wa nie urzą dzeń w za kła dach świad czą -
cych opa la nie bę dzie bez piecz ne za rów no
do klien tów, jak i dla per so ne lu za kła dów.
Wzo rem dla nas mo gą być kra je Be ne luk -
su, gdzie nie tyl ko wpro wa dzo no no we za -
sa dy dla urzą dzeń no wych, ale też obo wią -
zek do sto so wa nia już uży wa ne go do nor -
my 0,3 W/m2. Są tam też pro wa dzo ne sta -
łe kon tro le i po bie ra ne wy so kie ka ry
za brak zmian.

Wal de mar Wa chu ra
OIP Ka to wi ce
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Ta kie i wie le in nych py tań na su wa się
po ana li zie wy ni ków kon tro li kil ku na stu za -
kła dów świad czą cych usłu gi w za kre sie „po -
pra wy kon dy cji cia ła”, w tym opa la nia. Nad -
zo ru ją ce ten typ usług in sty tu cje to: In -
spek cja Han dlo wa i In spek cja Sa ni tar na.
Od stro ny tech nicz nej, a więc prze strze -
ga nia wy mo gów bez pie czeń stwa i sto so wa -
nia od po wied nich norm, kon tro le prze pro -
wa dza In spek cja Han dlo wa. In spek cja Sa -
ni tar na z ko lei spraw dza sa lo ny pod ką tem
sto so wa nia od po wied nich pro ce dur my cia
i de zyn fek cji, sto so wa nia ko sme ty ków,
utrzy ma nia czy sto ści itp. Kon tro le in -
spek to rów pra cy po zwo li ły natomiast uzy -
skać da ne w za kre sie bez pie czeń stwa po -
miesz czeń i sta no wisk pra cy pra cow ni ków
ob słu gu ją cych urzą dze nia so la ryj ne. Ze bra -
no in for ma cje na te mat ich do sto so wa nia
do mi ni mal nych wy ma gań bez pie czeń -
stwa, świa do mo ści wła ści cie li za kła dów
na te mat cią żą cych na nich obo wiąz ków
m.in. w za kre sie za pew nie nia sto so wa nia
od pierw sze go kwiet nia ub. r. dy rek ty wy
unij nej wy zna cza ją cej nor my ogra ni cze nia
emi sji pro mie nio wa nia ul tra fio le to we go
w urzą dze niach so la ryj nych. 

Za i prze ciw

Od dłu ższe go cza su trwa dys ku sja czy
opa la nie w so la riach jest bez piecz ne dla
na sze go zdro wia. Prze ciw ni cy nie jed no -
krot nie po rów nu ją za gro że nia dla ko rzy sta -
ją cych z usług so la riów do szko dli wo ści, ja -
kie stwier dzo no przy pra cach w oto cze niu
azbe stu (!). Mó wi się o dra ma tycz nym
wzro ście za cho ro wal no ści na czer nia ka (!).

Eks per ci z Mię dzy na ro do wej Agen cji ds.
Ba dań nad Ra kiem (IARC – agen da WHO
zaj mu ją ca się kla sy fi ka cją czyn ni ków i sub -
stan cji ra ko twór czych) do wo dzą, że ko rzy -
sta nie z so la rium zwięk sza ry zy ko za cho -
ro wa nia na no wo two ry skó ry. Mię dzy na ro -

do wa gru pa na ukow ców twier dzi, że
u osób, któ re roz po czy na ją ko rzy sta nie
z so la rium przed ukoń cze niem 30. ro ku ży -
cia, praw do po do bień stwo za cho ro wa nia
na czer nia ka wzra sta aż o 75%. Ko lej ne kra -
je, po Niem czech i Szko cji, w tym ta kże
Pol ska, za sta na wia ją się więc nad wpro wa -
dze niem za ka zu opa la nia się w so la rium
dla osób po ni żej 18. ro ku ży cia. 

Ra port Agen cji na no wo roz bu dził trwa -
ją cą od lat dys ku sję na te mat szko dli wo ści
nie tyl ko lamp w so la rium, ale też sa me -
go świa tła sło necz ne go. Na ukow cy spie ra -
ją się, czy i na ile nie zdro we jest pro mie -
nio wa nie UV oraz ja ki wpływ na nasz or -
ga nizm ma wi ta mi na D. Zwo len ni cy opa -
la nia, jak np. nor we ski pro fe sor Jo han Mo -
an twier dzą, że źró dło wzro stu za cho ro wal -
no ści na no wo two ry tkwi w na szej cią głej
uciecz ce przed ży cio daj ny mi pro mie nia mi.
Prze ciw ni cy, wi ną za zwięk sza ją cą się
licz bę przy pad ków ra ka skó ry i czer nia ka
obar cza ją wła śnie Słoń ce.

Zwo len ni cy pod no szą ar gu ment po -
wsta wa nia wi ta mi ny D ja ko głów nej do za -
pew nie nia moc ne go sy te mu od por no ścio -
we go. Od po nad 30 lat ba da to pro fe sor Mi -
cha el Ho lick z Bo stoń skiej Aka de mii Me -
dycz nej, spe cja li sta fo to bio log i der ma to -
log. We dług je go teo rii: wi ta mi na D gra de -
cy du ją cą ro lę w kie ro wa niu sys te mem od -
por no ścio wym. Pod trzy mu je me cha ni zmy
obron ne w cią głej go to wo ści, przy go to wa -
ne do ata ku prze ciw in fek cjom, jak rów nież
prze ciw na mna ża niu się ko mó rek ra ko -
wych.

Jest to dość nie zwy kła wi ta mi na, gdyż
po wsta je pod wpły wem eks po zy cji na pro -
mie nio wa nie ul tra fio le to we. Jest jed nym
z wa żnych czyn ni ków wspo ma ga ją cych
od por ność, za le żnym od prze by wa nia
na słoń cu. Pro fe sor Ho lick ar gu men tu je:
Aby po kryć dzien ne za po trze bo wa nie wi -
ta mi ny D, wy star czy po mię dzy go dzi ną 10

a 15 spę dzić 15 mi nut na słoń cu. Uwa ga!
W krót kim rę kaw ku i krót kich spodniach
czy spód nicz ce.

Ze wzglę du na po ło że nie geo gra ficz ne
Pol ski, od wrze śnia pro mie nie sło necz ne
pa da ją pod ta kim ką tem, że syn te za wi ta -
mi ny już nie za cho dzi. W tym okre sie po -
moc ne sta ją się lam py w so la rium, któ re
mo gą, wraz z od po wied nią die tą, za po biec:
krzy wi cy u dzie ci i oste opo ro zie u do ro -
słych, sta nom za pal nym skó ry, zmniej sze -
niu od por no ści or ga ni zmu czło wie ka.

Co za du żo, to…

W obie go wej opi nii, wi zy ty w so la rium
ma ją spo wo do wać po pra wę kar na cji skó -
ry. Te wzglę dy po win ny jed nak być ce lem
dru go rzęd nym, po bocz nym dzia ła nia pro -
mie ni ul tra fio le to wych. Głów ny mi za le ta -
mi ich dzia ła nia są: wspo mnia na syn te za
wi ta mi ny D w na szym or ga ni zmie, po pra -
wa sa mo po czu cia, wy po czy nek i re laks,
wzrost po zio mu en dor fin. Zde cy do wa nie
le piej czu je my się, gdy prze by wa my
na słoń cu lub ko rzy sta my z so la rium.
Oczy wi ście, jak wszyst ko in ne, rów nież ul -
tra fio let w nad mia rze szko dzi. 

Brak umia ru w sto so wa niu ką pie li sło -
necz nej czy w ko rzy sta niu z pro mie ni lamp
so la ryj nych pro wa dzi do sta rze nia się
skó ry w wy ni ku nisz cze nia włó kien ko la -
ge no wych. Mo że to skut ko wać zwięk szo -
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Bez pie czeń stwo pra cy i usług

So la ria
Wal de mar Wa chu ra

Czy urzą dze nia so la ryj ne spro wa dza ne do nie daw na ma so wo
do na sze go kra ju są bez piecz ne? Ja ki jest ich stan tech nicz -
ny i świa do mość wła ści cie li sa lo nów, pra cow ni ków ob słu gi
urzą dzeń oraz klien tów? Czy roz ro sną się pol skie skła do wi -
ska od pa dów i zło mu?



■ peł nić słu żby pań stwo wej i ra tow ni czej
w si łach zbroj nych (woj ska lą do we, ma ry nar -
ka, lot nic two), po li cji, stra ży po żar nej, ra tow -
nic twie, że glu dze mor skiej, słu żbie wię zien -
nej, słu żbie ochro niar skiej, po li cji; 

■ wy ko ny wać za wo dów nie bez piecz nych
ta kich jak: gór nic two, pra ca przy ma szy nach
w ru chu, pra ca przy pie cach, w wy so kiej tem -
pe ra tu rze, spa lar niach, hu tach, na to rach ko -
le jo wych, na wy so ko ści (rusz to wa nia, dźwi -
gi), na plat for mach wiert ni czych itp,

■ pra co wać ja ko ku charz, cu kier nik, pie -
karz,

■ pra co wać w od osob nie niu.
Ogra ni cze nia w wy ko ny wa niu pra cy mo -

gą też być spo wo do wa ne po wi kła nia mi cu -
krzy cy upo śle dza ją cy mi zdol ność do wy ko ny -
wa nia da nej pra cy (np. ze wzglę du na nie do -
wi dze nie, nad ci śnie nie tęt ni cze itp.).

Naj częst szym za le ce niem le ka rza prze pro -
wa dza ją ce go ba da nia pro fi lak tycz ne pra -
cow ni ków cho rych na cu krzy cę jest za gwa -
ran to wa nie ta kiej or ga ni za cji pra cy, aby

cho ry nie świad czył jej w od osob nie niu.
W prak ty ce mo gą zda rzyć się jed nak przy pad -
ki, kie dy, ze wzglę dów np. fi nan so wych,
wa ru nek ten nie jest za cho wa ny. 

Dla po trzeb cho re go

Aby sta no wi sko pra cy by ło w peł ni do sto -
so wa ne do po trzeb pra cow ni ka cho re go
na cu krzy cę, pra co daw ca po wi nien uzy skać
kil ka nie zbęd nych in for ma cji na te mat je go
le cze nia. Wa żny jest ro dzaj przyj mo wa nych
le ków. Cho ry w ce lu wła ści we go wy rów na nia
cu krzy cy tj. osią gnię cie sta bil ne go po zio mu
gli ke mii, zmu szo ny jest kil ka krot nie w cią -
gu do by mie rzyć po ziom cu kru we krwi (naj -
czę ściej ok. 3 lub 4 ra zy na do bę). W ten spo -
sób do sto so wu je daw kę le ków do ust nych lub
in su li ny. Le ki do ust ne ma ją za zwy czaj dzia -
ła nie dłu go trwa łe i czę sto nie ma ko niecz no -
ści przyj mo wa nia ich w pra cy. 

Je że li cho dzi o in su li nę, to obec nie w le -
cze niu cu krzy cy sto so wa na jest in su li na kla -
sycz na oraz ana lo gi in su li ny krót ko lub dłu -
go dzia ła ją ce. W pierw szym przy pad ku cho -

ry zmu szo ny jest wstrzyk nąć in su li nę w okre -
ślo nym cza sie przed spo ży ciem po sił ku tak,
aby opóź nie nie jej dzia ła nia nie spo wo do wa -
ło wy stą pie nia hi per li ke mii. Je śli cho dzi
o mie szan ki ana lo go we, ze wzglę du na szyb -
kość dzia ła nia, mo żli we jest ich po da wa nie
w trak cie po sił ku. Za pew nia to pra wi dło wy
po ziom gli ke mii mię dzy po sił ka mi. W za le -
żno ści od po trzeb cho ry na cu krzy cę spo ży -
wa kil ka nie wiel kich po sił ków dzien nie (oko -
ło 5 lub 6). Po sił ki ob fi te, spo ży wa ne rza dziej
np.: 3 ra zy dzien nie, mo gą spo wo do wać
znacz ne wa ha nia po zio mu cu kru we krwi, co
jest bar dzo nie ko rzyst ne dla cho re go. Ze
wzglę du na die tę, któ ra jest czę ścią le cze nia,
pra cow nik po wi nien mieć mo żli wość spo ży -
wa nia po sił ków, któ re sam wcze śniej przy go -
to wał. Więk szość sto łó wek za kła do wych czy
bu fe tów nie ma w swo im me nu dań prze zna -
czo nych dla dia be ty ków. 

Pra cow nik cho ry na cu krzy cę po wi nien
więc mieć za pew nio ny czas i miej sce na do -
ko na nie po mia ru cu kru we krwi oraz na in -

iniek cję in su li ny w hi gie nicz nych wa run kach.
Pra co daw ca po wi nien też, w ra zie ko niecz -
no ści, umo żli wić cho re mu ko rzy sta nie pod -
czas pra cy z kil ku krót kich przerw, za miast
jed nej dłu giej.

Na zmia ny czy re gu lar nie 

Wa żnym aspek tem pra wi dło wej or ga ni za -
cji pra cy cho rych na cu krzy cę jest ich czas
pra cy. Naj le piej, aby go dzi ny pra cy by ły re -
gu lar ne. Znacz nie uła twia to pra cow ni ko wi
kon tro lę po zio mu cu kru we krwi. Nie ozna -
cza to jed nak, że pra cow ni cy cho rzy na cu -
krzy cę nie mo gą wy ko ny wać za jęć, któ re wy -
ma ga ją pra cy zmia no wej lub też za da nio we -
go cza su pra cy. Ta ka or ga ni za cja pra cy wy -
ma ga jed nak kon sul ta cji z le ka rzem, gdyż mo -
że zajść ko niecz ność np.: zmia ny ro dza ju
przyj mo wa nej in su li ny.

Je że li le karz prze pro wa dza ją cy ba da nia
okre so we pra cow ni ka cho re go na cu krzy cę
uzna, że pra cow nik ten nie po wi nien pra co -
wać w od osob nie niu, mo że to świad czyć
o tym, że je go cho ro ba nie jest wy rów na na

(tj. cho ry ma du że sko ki po zio mu cu kru) lub
też ma za bu rze nia do ty czą ce od czu wa nia hi -
po gli ke mii. W ta kiej sy tu acji pra co daw ca,
oprócz wła ści wej or ga ni za cji sta no wi ska
pra cy, po wi nien za dbać o do dat ko we wy po -
sa że nie za ple cza so cjal ne go, przede wszyst -
kim to a le ty. Bar dzo do brze spraw dza się za -
mon to wa na tam alar mo wa in sta la cja przy wo -
ław cza, po nie waż cho ry, któ ry za czy na tra -
cić przy tom ność, ma mo żli wość we zwa nia po -
mo cy. 

Z do świad czeń in spek to rów pra cy wy ni -
ka, że oso by nie peł no spraw ne, któ re po czu -
ją się źle w pra cy, szu ka ją ustron ne go, spo -
koj ne go miej sca, gdzie mo gą chwi lę od po -
cząć. Jest to bar dzo czę sto to a le ta. Wa żne,
by w ra zie za słab nię cia cho re go pra cow ni ka
mo żna by ło do stać się do ta kie go po miesz -
cze nia, by prze szko dą nie był np. klucz
w zam ku od środ ka, unie mo żli wia ją cy szyb -
kie i bez a wa ryj ne otwar cie drzwi od ze -
wnątrz. Sta no wi to szcze gól ne za gro że nie dla
cho rych na cu krzy cę pra cow ni ków.

Zgod nie z art. 226 ko dek su pra cy, pra co -
daw ca oce nia i do ku men tu je ry zy ko za wo do -
we zwią za ne z wy ko ny wa ną pra cą oraz sto -
su je nie zbęd ne środ ki pro fi lak tycz ne zmniej -
sza ją ce ry zy ko. 

W przy pad ku za trud nie nia osób nie peł no -
spraw nych w oce nie ry zy ka za wo do we go pra -
co daw ca po wi nien uwzględ nić szcze gól ne
uwa run ko wa nia zwią za ne z ich nie peł no -
spraw no ścią. W tej ma te rii do cho dzi jed nak
wciąż do wie lu za nie dbań, nie ste ty, rów nież
w za kła dach pra cy chro nio nej. Naj czę ściej za -
gad nie nia te nie są bra ne w ogó le pod uwa -
gę pod czas oce ny ry zy ka za wo do we go,
a prze cież, w przy pad ku pra cow ni ków nie peł -
no spraw nych, w tym cho rych na cu krzy cę,
po win na mieć ona fun da men tal ne zna cze nie
przy or ga ni zo wa niu i do sto so wa niu sta no wisk
pra cy.

Za gro że nia zwią za ne z pra cą cho rych
na cu krzy cę zwią za ne są przede wszyst kim
z du żym praw do po do bień stwem wy stą pie nia
hi po gli ke mii. Wpły wa ją na to ró żne czyn ni -
ki, w tym rów nież nie za le żne od sa me go cho -
re go jak np. in na cho ro ba, stres, zwięk szo -
ny wy si łek fi zycz ny, itp. W pew nych oko licz -
no ściach mo że to do pro wa dzić do utra ty świa -
do mo ści, któ ra sta no wi za gro że nie dla zdro -
wia, a na wet ży cia cho re go a ta kże nie rzad -
ko za gro że nie dla oto cze nia. Dla te go bar dzo
wa żne jest, aby na wy po sa że niu ap te czek
pierw szej po mo cy był glu ka gon (pre pa rat ra -
tun ko wy w za strzy ku), któ re go po da nie za -
po bie ga groź nym po wi kła niom. Po da nie do -
ust ne oso bie nie przy tom nej, pły nu lub po ży -
wie nia mo że spo wo do wać za krztu sze nie.
Pra co daw ca po wi nien rów nież wy zna czyć 
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Pod sta wo wym ob ja wem cu krzy cy jest
pod wy ższe nie stę że nia glu ko zy we krwi. Za -
war tość cu kru we krwi (gli ke mię) po da je się
w mi li gra mach na 100 ml krwi (mg%) lub
w mi li mo lach na litr (mmol/l). I tak, pra wi -
dło wa gli ke mia na czczo to 60–99 mg/dl (3,4-
5,5 mmol/l), w dru giej go dzi nie te stu do ust -
ne go ob cią że nia glu ko zą (lub 2 go dzi ny
po spo ży ciu po sił ku) gli ke mia po ni żej 140
mg/dl (7,8 mmol/l). Za nor mo gli ke mię, czy -
li po ziom cu kru we krwi u zdro we go czło wie -
ka, przyj mu je się prze dział 80–120 mg%.

Cu krzy ca ty pu 1 (na zy wa na in su li no za -
le żną, ty pu dzie cię ce go) – jest spo wo do wa -
na rze czy wi stym bra kiem in su li ny na sku tek
uszko dze nia ko mó rek � wysp Lan ger han sa
trzust ki. Je dy nie te ko mór ki mo gą wy twa rzać
in su li nę. Cho ro ba po ja wia się naj czę ściej
u dzie ci i osób mło dych. Le cze nie wy ma ga
sta łe go po da wa nia in su li ny. Zwy kle przy czy -
ną cho ro by jest uszko dze nie ko mó rek � przez
wła sny układ od por no ścio wy. 

Cu krzy ca ty pu 2 (na zy wa na in su li no nie -
za le żną) – to naj częst sza po stać cu krzy cy.
U cho rych za bu rzo ne jest za rów no dzia ła nie,
jak i wy dzie la nie in su li ny, przy czym do mi -
nu ją cą ro lę mo że od gry wać jed na lub dru ga
nie pra wi dło wość. Cho rzy są ma ło wra żli wi
na dzia ła nie in su li ny (in su li no opor ność).
Zwy kle, w po cząt ko wej fa zie cho ro by, in su -
li na jest wy dzie la na w więk szej ilo ści, ale nie -
wy star cza ją cej do zwięk szo nych in su li no opor -
no ścią po trzeb or ga ni zmu. Po pew nym cza -
sie jej wy dzie la nie spa da wsku tek znisz cze -
nia nad mier nie ob cią żo nych ko mó rek � wy -
se pek Lan ger han sa. Le cze nie po le ga za zwy -
czaj na re duk cji ma sy cia ła, sto so wa niu die -
ty cu krzy co wej, wy sił ku fi zycz ne go oraz do -
ust nych le ków prze ciw cu krzy co wych. U czę -
ści cho rych po pew nym cza sie trwa nia cho -
ro by ko niecz na jest in su li no te ra pia. 

Or ga nizm nie mo gą cy ko rzy stać z cu kru,
ja ko skład ni ka odżyw cze go, za czy na zu ży wać

w ce lu odży wia nia du że ilo ści tłusz czów.
W wy ni ku roz pa du tłusz czów po wsta ją cia ła
ke to no we, któ re po ja wia ją się we krwi (ke -
to ne mia), a póź niej w mo czu (ke to nu ria). Ta -
ki stan or ga ni zmu wy wo łu je tzw. kwa si cę ke -
to no wą, któ ra mo że do pro wa dzić do śpiącz -
ki i jest sta nem bez po śred nie go za gro że nia
ży cia. Pierw szy mi ob ja wa mi kwa si cy ke to no -
wej jest cha rak te ry stycz ny za pach ace to nu
w od de chu cho re go, mo gą rów nież wy stą pić
nud no ści. Czę sto cho rzy tra cą rów nież
ostrość wi dze nia.

Cho rzy, któ rzy roz po czę li le cze nie, szcze -
gól nie w po cząt ko wej fa zie, kie dy cu krzy ca
nie jest jesz cze wy rów na na, są szcze gól nie
za gro że ni hi po gli ke mią. Hi po gli ke mia (ina -
czej nie do cu krze nie) to stan, w któ rym
ilość glu ko zy we krwi spa da po ni żej nor my.
Zja wi sko to wy stę pu je naj czę ściej wsku tek
za sto so wa nia nie wła ści wej daw ki in su li ny czy
też le ków do ust nych. Cza sem rów nież in na
cho ro ba, stres, czy też na gły wy si łek fi zycz -
ny, nie za le że nie od przyj mo wa nych le ków,
mo gą nie ko rzyst nie ob ni żyć po ziom cu kru we
krwi. Peł no obja wo wa hi po gli ke mia wy stę pu -
je zwy kle przy stę że niu po ni żej 40 mg/dl (2,2
mmol/l), jed nak pierw sze ob ja wy roz po czy -
na ją się za zwy czaj przy stę że niu po ni żej 50
mg/dl (2,8 mmol/l). Hi po gli ke mia mo że
być przy czy ną śmier ci. Naj częst szy mi ob ja -
wa mi hi po gli ke mii są: osła bie nie, zlew ne po -
ty, nie po kój, drże nie i wzrost na pię cia mię -
śnio we go, za bu rze nia kon cen tra cji, za bu rze -
nia ko or dy na cji ru cho wej, za bu rze nia od de -
chu, za bu rze nia krą że nia. Ze wzglę du na ob -
ja wy, stan hi po gli ke mii mo że być myl nie ode -
bra ny, ja ko stan wska zu ją cy na spo ży cie al -
ko ho lu.

Za wód ja ki ze chce

Cho ry na cu krzy cę mo że wy ko ny wać nie -
mal ka żdy za wód ja ki ze chce, wy bie ra jąc pra -

cę któ ra od po wia da je go za in te re so wa niom
i kwa li fi ka cjom. Mu si jed nak pa mię tać, aby
pra cu jąc nie za szko dzić so bie, a ta kże in nym. 

Ina czej do wy bo ru ro dza ju za trud nie nia bę -
dzie pod cho dzi ła oso ba mło da, któ ra cho ru -
je na cu krzy cę od dziec ka, a ina czej ktoś, u ko -

go zdia gno zo wa no cho ro bę już w wie ku
doj rza łym, kie dy oka zu je się, że wy uczo ny za -
wód nie bę dzie mógł być wy ko ny wa ny ze
wzglę du na ogra ni cze nia zwią za ne ze zdro -
wiem. Oso by, u któ rych stwier dza się za bu -
rze nia do ty czą ce od czu wa nia hi po gli ke mii
tzw. nie świa do mość hi po gli ke mii, nie po win -
ny wy ko ny wać pra cy wy ma ga ją cej kon cen tra -
cji, re flek su i ja sno ści umy słu.

Ogra ni cze nia w wy ko ny wa niu pra cy mo -
gą być też spo wo do wa ne póź ny mi po wi kła -
nia mi cu krzy cy upo śle dza ją cy mi zdol ność
do wy ko ny wa nia da nej pra cy (np. ze wzglę -
du na nie do wi dze nie lub utra tę wzro ku). Oso -
ba cho ra na cu krzy cę nie po win na wy ko ny -
wać nie któ rych za wo dów, w szcze gól no ści:

■ za wo do wo kie ro wać po jaz da mi cię ża ro -
wy mi (ty pu TIR), zaj mo wać się prze wo za mi
pa sa żer ski mi, kie ro wać po cią ga mi na ziem -
ny mi i ko le ją pod ziem ną (me tro), pra co wać
ja ko tak sów karz, prze wo zić nie bez piecz ne
sub stan cje itp.,

■ pra co wać w lot nic twie cy wil nym ja ko
pi lot i in ży nier lot nic twa, per so nel po kła do -
wy, kon tro ler ru chu lot ni cze go,
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Epi de mia XXI wie ku

Jak sza cu je Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia (WHO), obec nie na świe cie ży je 171
mln osób z cu krzy cą, a do 2030 ro ku licz ba ta mo że wzro snąć po nad dwu krot nie.
Co 10 se kund cu krzy ca jest dia gno zo wa na u ko lej nych dwóch osób i co 10 se kund
ktoś umie ra z po wo du jej po wi kłań. Dla te go WHO uzna je wzrost za cho ro wań na cu -
krzy cę za epi de mię XXI wie ku.

Ak tyw ność za wo do wa cho rych na cu krzy cę
Ma riusz Ku lig

W Pol sce na cu krzy cę cier pi ok. 2,5 mln lu dzi. Oce nia się, że u ko lej nych dwóch mi lio nów cho -
ro ba ta jest nie roz po zna na. W prak ty ce in spek tor skiej co raz czę ściej spo ty ka my się z tym ro -
dza jem nie peł no spraw no ści. Oce nia my wów czas przy sto so wa nie sta no wisk pra cy do po trzeb
tych osób.



30

Po cząt ko wo raj dy by ły or ga ni zo wa ne
w spo sób bar dziej spon ta nicz ny – wspo mi -
na ją uczest ni cy pierw szych ta kich wy pa -
dów. Dziś nie by ło by to już mo żli we choć -
by z jed ne go tyl ko po wo du: tych do dat ko -
wych sie dem na stu lat, któ re uwie ra ją
pod na mio tem czy w trak cie bar dziej wy -
sił ko wych wy praw. By za dać te mu kłam
i nie dys kre dy to wać mło dej ka dry, te go -
rocz ne li sty ro we ro wych, pie szych, a na wet
ka ja ko wych eska pad po ma zo wiec kiej zie -
mi za peł ni ły się jesz cze przed go dzi ną ze -
ro, kie dy to osta tecz nie oka za ło się, że
spływ kró lo wą pol skich rzek z po wo du po -
wo dzi nie doj dzie jed nak do skut ku. Po zo -
sta łe punk ty pro gra mu zre ali zo wa no,
a nie wąt pli wym sprzy mie rzeń cem by ła
pięk na, sło necz na, choć mo men ta mi zbyt
upal na po go da. Pierw szych in spek cyj -
nych przy by szów przy wi ta ła 10 czerw ca. 

Kie ru jąc się za sa dą „dla ka żde go coś do -
bre go” or ga ni za to rzy raj du za dba li o ró żno -
rod ne atrak cje, ta kże w sa mym sto łecz nym

mie ście, któ re po wszech nie ucho dzi za ma -
ło przy ja zne, od wie dza ne li tyl ko dla za ła -
twie nia spraw urzę do wych. Na ba zę wy bra -
no miej sce po pra wej stro nie Wi sły, któ re
nie ko ja rzy się z wiel ko miej skim zgieł kiem
i har mi de rem. Po ło żo ne wśród drzew
i zie le ni, w dziel ni cy Wa wer. 

Naj cen niej szy atry but

Wśród 130 osób do pi sa li go ście ze
wszyst kich okrę go wych in spek to ra tów
pra cy w Pol sce. Na wet tych naj bar dziej od -
le głych od War sza wy, jak Szcze cin czy Zie -
lo na Gó ra. Ka żdy z nich wy po sa żo ny zo -
stał w ze staw raj do wi cza. Je go pod sta wo -
wym ele men tem by ły ko szul ki ze spe cjal -

nym lo go, któ re go nie wąt pli wą ozdo bą by -
ła do rod na sy ren ka -cy klist ka.

Ka żdy uczest nik raj du po ja wia ją cy się
w Cen trum Szko le nio wo -Kon fe re cyj nym wi -
ta ny był nie koń czą cy mi się owa cja mi. Wtó -
ro wa ła im mu zy ka ser wo wa na przez dj-a
z Ma zur, te go sa me go któ ry umi lał czas

w trak cie ubie gło rocz ne go raj du po kra inie
wiel kich je zior. Do póź nych go dzin wie czor -
nych cze ka no na przed sta wi cie li Lu bli na
i Rze szo wa. Zmę cze ni, ale za do wo le ni, zdą -
ży li do je chać przed przy by ciem sze fa PIP.
Ta de usz Jan Za jąc po wi tał wszyst kich
uczest ni ków i, by tra dy cji sta ło się za dość,
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ofi cjal nie ogło sił otwar cie te go rocz nych raj -
do wych zma gań. – Bar dzo nam za le ży, kie -
row nic twu i or ga ni za cjom związ ko wym in -
spek cji pra cy, że by ta pięk na idea raj dów
by ła co raz bar dziej po wszech na, że by sta -
ła się mo dą i spo so bem na re laks, od po -
czy nek i in te gra cję na sze go śro do wi ska
– mó wił głów ny in spek tor pra cy. Wszyst -
kim uczest ni kom ży czył wspa nia łej przy -
go dy, ta kże w imie niu prze wod ni czą cej Ra -
dy Ochro ny Pra cy. 

Tań ce i za ba wa przy gril lu trwa ły nie mal
do bia łe go ra na. Jej naj cen niej szym atry -
bu tem by ły spo tka nia i nie koń czą ce się roz -
mo wy, któ re prę dzej czy póź niej, spro wa -
dza ły się do dys ku sji zwią za nych z pra cą,
kon tro la mi, zmie nia ją cy mi się prze pi sa mi…

Piąt ko wy po ra nek, 11 czerw ca obu -
dził raj do wi czów wspa nia łą sło necz ną po -
go dą, któ ra to wa rzy szy ła im w trak cie zwie -
dza nia mia sta czy pie szych wy cie czek
po Ma zo wiec kim Par ku Kra jo bra zo wym.
Je go naj bar dziej uro kli we re jo ny po dzi wia -
li rów nież en tu zja ści dwóch kó łek.

„Z za byt kiem w tle” i „Le śna”, to ha -
sła pod któ ry mi kry ły się na zwy tras
i miejsc kil ku ki lo me tro wych pie szych wy -
cie czek dwóch grup ra jdo wi czów z in spek -
cji. Jed na z nich, nie speł na trzy dzie sto oso -
bo wa, wę drów kę po Ma zo wiec kim Par ku
Kra jo bra zo wym w piąt ko wy po ra nek roz -
po czę ła od zwie dze nia Pa ła cu Bi liń skich
w Otwoc ku Wiel kim. Jej uczest ni cy,
a wśród nich głów ny in spek tor pra cy,
z za cie ka wie niem oglą da li pięk ne kom na -
ty, w któ rych znaj do wa ło się m. in. wy po -
sa że nie z Bel we de ru z cza sów Mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go. Przed dal szą wy pra -
wą, któ rej ce lem by ła le śni czów ka w re zer -
wa cie przy ro dy „Na tor fach”, po si li li się
pysz ną szar lot ką ser wo wa ną przez pa ła co -
wą cu kier nię. Gru pie to wa rzy szył je den
z naj lep szych prze wod ni ków po ma zo -
wiec kiej zie mi. Oprócz cie ka wych i po ucza -
ją cych hi sto rii, przy go to wał dwa kon kur -
sy z na gro da mi w po sta ci re pli ki ofi cer skie -
go gu zi ka z Ka ty nia oraz prze wod ni ka
po Ma zow szu, któ ry był by za chę tą do po -
now ne go od wie dze nia tych uro kli wych
stron Pol ski.

Nie tyl ko w ple ne rze

Jesz cze przed go dzi ną dzie wią tą za peł -
nił się au to kar, któ ry do wiózł jed ną z grup

uczest ni ków raj du w oko li ce Pa ła cu Pre -
zy denc kie go – Na miest ni kow skie go. Zwie -
dze nie te go naj oka zal sze go chy ba gma chu
przy Kra kow skim Przed mie ściu w War sza -
wie jest mo żli we po wcze śniej szym imien -
nym zgło sze niu uczest ni ków, za po twier -

dze niem ich to żsa mo ści. Licz na, bo pra -
wie 50 oso bo wa gro mad ka z in spek cji pra -
cy, zwie dza jąc ten ba ro ko wy obiekt z po -
ło wy XVII wie ku, do wie dzia ła się np., że
ja ko je den z nie wie lu oca lał on w cza -
sie II woj ny świa to wej, gdyż Niem cy urzą -
dzi li tam luk su so wy ho tel z ka sy nem.
W gma chu tym pod pi sa no Układ War szaw -
ski, a w 1989 ro ku to czy ły się ob ra dy Okrą -
głe go Sto łu. Prze mie rza jąc ko lej ne sa le pa -
ła cu, z tą naj bar dziej re pre zen ta cyj ną, ko -
lum no wą, trud no by ło oprzeć się wspo -
mnie niom smo leń skiej tra ge dii, któ rą
przy wo ły wa ła rów nież wy sta wa zdjęć
przed Pa ła cem Pre zy denc kim. 

Stąd wła śnie, już w to wa rzy stwie prze wod -
ni ka, wy ciecz ko wi cze uda li się na war szaw -
ską Sta rów kę. Po dro dze zwie dzi li ko ściół
świę tej An ny, a wcze śniej, rów nież oca la ły

z po żo gi wo jen nej, ko ściół sióstr Wi zy tek,
któ re go rek to rem od 1960 ro ku aż do śmier -
ci był ksiądz -po eta Jan Twar dow ski. 

Nie tyl ko dla mi ło śni ków hi sto rii nie zwy -
kłym wręcz prze ży ciem by ła wy pra wa
do Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go. Po -
zwo li ła bo wiem wir tu al nie cof nąć się
w cza sie. Przejść ka na ła mi, zo ba czyć
zbom bar do wa ną War sza wę i po wstań cze
pa miąt ki, wśród któ rych szcze gól ne wzru -
sza ją ce by ły li sty, peł ne tro ski i mi ło ści.

Mul ti me dial ny cha rak ter

Gwoź dziem pro gra mu wy ciecz ki po War -
sza wie by ło naj bar dziej no wo cze sne w Eu -
ro pie mu zeum bio gra ficz ne Fry de ry ka
Cho pi na. W usy tu owa nym na skar pie nad -
wi ślań skiej zam ku Ostrog skich znaj du je się
naj więk sza na świe cie ko lek cja pa mią tek
po kom po zy to rze. Są to m.in. szki ce,
frag men ty i kom plet ne dzie ła, no tat ki, ob -
ra zy, fo to gra fie czy przed mio ty oso bi ste na -
le żą ce do Fry de ry ka Cho pi na. Bę dą ce
w zbio rach mu zeum au to gra fy kom po zy -

to ra zo sta ły w 1999 ro ku wpi sa ne na świa -
to wą li stę dzie dzic twa kul tu ro we go UNE -
SCO. Mu zeum Cho pi na, po dob nie jak
Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go, któ -
re uczest ni cy in spek cyj ne go raj du zwie dza -
li również na stęp ne go dnia po by tu w War -

sza wie, ma cha rak ter mul ti me dial -
ny. Nie mal na ka żdym kro ku,
oglą da jąc ró żne cen ne pa miąt ki
mo żna po słu chać mu zy ki Cho pi -
na w wy ko na niu naj więk szych

mi strzów, po znać ży cio rys kom po zy to ra
wsłu chu jąc się w nar ra cje lek to rów i oglą -
da jąc prze zro cza z miejsc, w któ rych
prze by wał. Wy ko rzy sta ne do te go naj no -
wo cze śniej sze roz wią za nia tech ni ki do sko -
na le wpi su ją się w po cho dzą ce z XVII wie -

ku pa ła co we wnę trza. Prze pust ką do te go
zgo ła ma gicz ne go miej sca są spe cjal ne kar -
ty chi po we, dzię ki któ rym, jak za do -
tknię ciem cza ro dziej skiej ró żdżki, mo żna
prze nieść się w świat ma zur ków, nok tur -
nów, po lo ne zów, bę dą cych naj głęb szym wy -
ra zem mi ło ści, a za ra zem bó lu i tę sk no ty
za kra jem ro dzin nym, któ ry Cho pin opu -

ścił na za wsze w 1830 ro ku. 
Mu zeum Cho pi na koń czy ło

miej ski szlak wy ciecz ko wy. Po wrót
do ba zy w Ośrod ku Szko le nio wo -
-Kon fe ren cyj nym w Waw rze zbiegł

się w cza sie z za koń cze niem pie szej wy pra -
wy po Ma zo wiec kim Par ku Kra jo bra zo wym
in nej gru py uczest ni ków raj du. 

Po dob ne eska pa dy cze ka ły in spek tor ską
brać ko lej ne go, ostat nie go de fac to dnia raj -
du, 12 czerw ca. I tak np. gru pa ro we ro wa
prze mie rzy ła 16 km tra sę. Piasz czy stą, le -
śną dro gą do tar ła i zdo by ła Ły są Gó rę (119
m), czy li naj wy ższe wznie sie nie w Ma zo wiec -
kim Par ku Kra jo bra zo wym, na stęp nie obej -
rza ła bun kry hi tle row skiej obro ny z 1944 ro -
ku, by w koń cu za słu że nie od po cząć nad ma -
low ni czo po ło żo nym Je zio rem Czar nym, po -
wsta łym w miej scu eks plo ata cji tor fu. 

Od po czy nek, do bra za ba wa, ale też
chwi le re flek sji to wa rzy szy ły te go rocz -
nej raj do wej wi zy cie in spek cyj nej ro dzi ny
z ca łej Pol ski. Prze bie ga ła ona pod ha słem:
„War sza wa da się lu bić”. Jak bar dzo? Oka -
że się pew nie za rok, kie dy to go spo da rzem
ko lej ne go XVIII Raj du Pra cow ni ków PIP
bę dzie Okrę go wy In spek to rat Pra cy w War -
sza wie! 

Be ata Pie trusz ka
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oso bę z bez po śred nie go oto cze nia cho re go
pra cow ni ka, któ ra bę dzie umia ła roz po znać
pierw sze ob ja wy hi po gli ke mii oraz udzie li jej
po mo cy. 

Znacz nie mniej praw do po dob ne jest wy -
stą pie nie u cho re go hi per gli ke mii pro wa dzą -
cej do kwa si cy ke to no wej i śpiącz ki. Do ty czy
to przede wszyst kim osób cho rych a jesz cze
nie zdia gno zo wa nych. W tym przy pad ku po -
da nie oso bie nie przy tom nej pre pa ra tu glu -
ka gon mo że po gor szyć stan cho re go. Dla te -
go też, oso ba udzie la ją ca pierw szej po mo cy,
w przy pad ku po ja wie nia się wąt pli wo ści
(np.: przy wy czu wal nym cha rak te ry stycz nym
za pa chu ace to nu w od de chu cho re go), po win -
na mieć mo żli wość zmie rze nia za war to ści cu -
kru we krwi cho re go gleu ko me trem.

Zdy scy pli no wa ni 
i wy daj ni, ale…

Pra cow ni cy cho rzy na cu krzy cę zdol ni są
do wy ko ny wa nia bar dzo wie lu wa żnych za wo -
dów. Nie ste ty, czę sto ma ją pro ble my ze zna -
le zie niem pra cy, zwłasz cza, je śli nie ma ją od -
po wied nich kwa li fi ka cji i wy kształ ce nia. Po -
za tym ci, któ rzy pra cu ją, nie rzad ko bo ją się
utra ty pra cy ze wzglę du na pa nu ją ce po -
wszech nie mi ty, któ re do ty czą ich ab sen cji
w pra cy czy ni ższej wy daj no ści. Nie są to po -
glą dy praw dzi we. Z ba dań wy ni ka, że oso by
cho re, pra wi dło wo le czo ne, nie ma ją po wa -
żnych po wi kłań, pra cu ją bar dzo efek tyw nie
i opusz cza ją mniej dni w pra cy. Być mo że jest
to zwią za ne z fak tem, że sa ma cu krzy ca łą -
czy się z ko niecz no ścią sys te ma tycz ne go le -
cze nia i na rzu ca cho rym du żą dys cy pli nę.

Ba da nia wy ka za ły, że 16% cho rych na cu -
krzy cę le czo nych in su li ną ukry wa w pra cy,
że cho ru ją. Nie chcą być dys kry mi no wa ni, po -
mi ja ni w awan sach. Ukry wa nie cho ro by ma
jed nak nie ko rzyst ny wpływ na mo żli wość jej
le cze nia. Pra cow nik ukry wa ją cy w pra cy swo -
ją cho ro bę nie mo że sys te ma tycz nie kon tro -
lo wać po zio mu cu kru we krwi ani re gu lar nie
przyj mo wać le ków lub in su li ny. Pro wa dzić to
mo że do po gor sze nia sta nu zdro wia i przy -
spie sze nia po wsta wa nia groź nych po wi kłań. 

Ma riusz Ku lig
OIP Ka to wi ce
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XVII Ogól no pol ski Rajd Pra cow ni ków PIP 

Spo sób na re laks,
in te gra cję i od po czy nek
Bu dzą re spekt i sza cu nek. W kon tak cie z ni mi nie je den pra -
co daw ca czu je się jak stu dent przed eg za mi nem. Do ta kie go
sta tu su do cho dzą cię żką, sys te ma tycz ną pra cą czę sto po par -
tą dłu go let nim za wo do wym do świad cze niem. In spek to rzy
i pra cow ni cy in spek cji pra cy. Ja cy są na co dzień, w pry wat -
nych kon tak tach? Mo żna to za ob ser wo wać w trak cie wspól -
nych spo tkań in te gra cyj nych, któ re ka żde go ro ku, od 17 już lat
od by wa ją się pod ha słem Ogól no pol skie go Raj du Pra cow ni -
ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Or ga ni za to rem te go rocz ne -
go raj du był Głów ny In spek to rat Pra cy.

– Nie uczest ni czy łem tyl ko w dwóch pierw szych raj dach. We wszyst kich po zo sta łych bra łem
udział i my ślę, że nie opusz czę żad ne go. Ka żdy re gion Pol ski jest wart od wie dze nia. Zaw sze
mo żna zo ba czyć coś, cze go wcze śniej się nie wi dzia ło, zwłasz cza, że or ga ni za to rzy sta ra ją się
po ka zać ta kie miej sca i za byt ki, któ re nie są ogól nie do stęp ne. Do ty czy to rów nież War sza wy,
gdzie zwie dzi li śmy Pa łac Na miest ni kow ski, a więc sie dzi bę na szych pre zy den tów.

– Na sze raj dy są fan ta stycz ną oka zją do in te gra cji
śro do wi ska in spek cyj ne go z ca łej Pol ski. Bez cen -
ne jest to, że w po za słu żbo wych oko licz no ściach
mo że my wy mie nić się do świad cze nia mi za wo do -
wy mi. To wła śnie pod czas raj dów czę sto ro dzi ły
się ró żne po my sły i roz wią za nia zwią za ne z na szą
usta wo wą dzia łal no ścią.

– W swobodnej, piknikowej atmosferze możemy
odpocząć i odreagować stres związany z pracą i
obowiązkami kontrolnymi. Na co dzień nie mamy
kiedy porozmawiać o niektórych problemach,
dowiedzieć się, jak inni sobie z nimi radzą.

– Przy je cha łem z Wro cła wia, by ro ze rwać się, za -
po mnieć o pro ble mach za wo do wych, zre lak so -
wać się. Cen ne jest to, że kie row nic two in spek cji
bar dzo po zy tyw nie i przy chyl nie jest na sta wio ne
do tych raj do wych spo tkań. 

– Na raj dach za wsze jest tro chę spor tu, roz ryw ki,
a i na uczyć się cze goś też mo żna. To świet na oka zja,
by zo ba czyć cie ka we miej sca, od po cząć, na brać
sił. Wa żne jest rów nież, że mo żna ko goś no we go
po znać. Przy by wa bo wiem no wych pra cow ni ków. 

– Od ry wa my się od co dzien nych obo wiąz ków za -
wo do wych i ro dzin nych. Mo że my sku pić się tyl ko
na so bie. Nikt ni cze go nam nie na rzu ca. Jed ni
cho dzą na wy ciecz ki, in ni le żą na zie lo nej traw ce
i nic nie ro bią. 



War sza wa da się lu bić?

– Zaw sze chce my po znać miej sca, do któ rych je dzie my na rajd, po słu chać
o hi sto rii i tra dy cji. Do wie dzieć się cze goś. To jest je dy na im pre za, gdzie mo -
żna spo tkać lu dzi z in nych niż wła sny okręg. Je stem z Po zna nia. Pierw szy raz
by łam na raj dzie ja kieś sześć lat te mu w Zie lo nej Gó rze. By ło tak wspa nia le,
że od tam tej po ry nie opusz czam żad ne go raj du.

– Z łez ką w oku przy je cha łem do War sza wy. W mło do ści miesz ka łem
w We so łej, któ ra te raz na le ży do aglo me ra cji. Bar dzo du żo się po zmie -
nia ło. Od wie dzi łem więc sta re ką ty, zna jo mych i przy ja ciół. 

– Słu żbo wo od lat je żdżę do War sza wy. Ni gdy jed nak nie star cza mi cza su, że by ją zwie dzić. Zo ba czyć Pa łac Pre zy denc ki, Sta rów kę czy mu zea.
W cza sie raj du nad ro bi łam wszyst ko z przy jem no ścią. Wy jąt ko wo, nie sko rzy stam na to miast z wy cie czek ple ne ro wych. Nie da łam ra dy. Je stem
po za bie gu ko la na. Jed nak or ga ni za to rzy po my śle li o tych, mniej spraw nych fi zycz nie. O au to ka rach, któ re nas wszę dzie ob wio zły i za wio zły.
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Naj prost szym roz wią za niem sto so wa -
nym w prak ty ce, jest za pew nie nie tej
gru pie pra cow ni ków do stę pu do wo dy
z po jem ni ków usta wio nych w miej scu
pra cy lub za opa try wa nie ich w wo dę bu tel -
ko wa ną, naj czę ściej zwy kłą wo dę źró dla ną.
Jest to naj gor sze i szko dli we dla zdro wia
pra cow ni ków roz wią za nie, bo wiem zwy kła
wo da nie za wie ra ją ca wi ta min i skład ni ków
mi ne ral nych jest bar dzo chłon na i wy płu -
ku je je z or ga ni zmu.

Ta kie roz wią za nie spo wo do wa ne jest
błęd ną in ter pre ta cją prze pi sów do ty czą -
cych za pew nie nia pra cow ni kom do stę pu
do wo dy do pi cia i na ce le hi gie nicz ne, bo
ten prze pis do ty czy wszyst kich pra cow ni -
ków, na to miast oso by pra cu ją ce w szcze -
gól nie ucią żli wych wa run kach po win ny być
za opa trzo ne w od po wied nie na po je pro fi -
lak tycz ne.

Nie do ce nia nie te go pro ble mu wy ni ka
z nie świa do mo ści, ja kie skut ki fi zjo lo gicz -
ne wy wo łu je du ży wy si łek fi zycz ny i prze -
by wa nie w pod wy ższo nej tem pe ra tu rze
oto cze nia. Po za du żym wy dat kiem ener ge -
tycz nym, prze kła da ją cym się na spa la nie
pod sta wo wych skład ni ków odżyw czych, na -
stę pu je wzrost tem pe ra tu ry cia ła,
przed czym or ga nizm bro niąc się, wy da la
z sie bie du że ilo ści po tu. Wraz z po tem or -
ga nizm tra ci so le mi ne ral ne two rzą ce
w mię śniach elek tro li ty, któ re są czyn ni kiem
spraw czym ich ru chów mo to rycz nych. Po -
dob nie jak aku mu la tor ze sła bym elek tro -
li tem nie po ru szy sil ni ka w sa mo cho dzie,
tak też na sze mię śnie nie są w sta nie spraw -
nie po ru szać na sze go ukła du ru chu. W ta -
kich sy tu acjach za wo dzi czę sto ta kże nasz
naj wa żniej szy mię sień, ja kim jest ser ce, co
mo że spo wo do wać za słab nię cie, omdle -
nie, a na wet za trzy ma nie je go ak cji.

Od pół do kil ku li trów

Dla te go do wa żnych za gad nień zdro wot -
nych za li cza się pro blem go spo dar ki wod -
no -elek tro li to wej u osób wy ko nu ją cych pra -
cę zwią za ną z du żym wy sił kiem fi zycz nym
i prze by wa ją cych w pod wy ższo nej tem pe -
ra tu rze oto cze nia, kie dy do cho dzi do znacz -
ne go wy dzie la nia po tu. Wiel kość strat wo -
dy ustro jo wej w for mie po tu mo że do cho -
dzić na wet do kil ku na stu li trów w cią gu do -
by, co po wo du je bar dzo du ży uby tek so li mi -
ne ral nych z or ga ni zmu. Pra cu jąc w biu rze,

tra ci się w cią gu dnia oko ło pół li tra po tu,
ale już w cza sie pra cy fi zycz nej w cią gu
8 go dzin stra ta ta wy no si już oko ło 3 li trów.
W sy tu acjach eks tre mal nych do cho dzi
do wy da le nia w cią gu dnia od 5 do 12 li trów
po tu, a wów czas stra ty so li w po sta ci chlor -
ku so do we go mo gą się gać 10-20 g. Stąd sil -
nie po cą cym się oso bom za le ca się pi cie na -
po jów o za war to ści w jed nym li trze od 1000
do 2000 mg chlor ku so du. 

Pra wi dło we funk cjo no wa nie or ga ni zmu
wy ma ga ta kże do star cza nia wie lu in nych
skład ni ków mi ne ral nych, za rów no tych
bio rą cych udział w pro ce sach bu do wy tka -
nek, jak i ko niecz nych do re gu lo wa nia je go
we wnętrz nych prze mian. Do skład ni ków mi -
ne ral nych, któ re ma ją du ży wpływ na go spo -
dar kę wod no -elek tro li to wą or ga ni zmu, na -
le żą rów nież ma gnez i wapń, cho ciaż ka żdy
z nich speł nia swo ją spe cy ficz ną ro lę w pro -
ce sach me ta bo licz nych. Wa żną ro lę w tym
ma ją ta kże wi ta mi ny, któ re po ma ga ją
w przy swa ja niu skład ni ków mi ne ral nych, dla -
te go są nie zbęd ne w ta kich na po jach.

Ne ga tyw ne skut ki

Po da wa nie pra cow ni kom na ra żo nym
na utra tę po tu zwy kłej wo dy jest bar dzo
szko dli we, bo po wo du je roz rze dza nie elek -
tro li tów w mię śniach, a to jest przy czy ną
osła bie nia i zmniej sza nia efek tyw no ści
pra cy, co przy no si rów nież okre ślo ne skut -
ki eko no micz ne, z cze go nie zda ją so bie
spra wy pra co daw cy oszczę dza ją cy na speł -
nie niu te go pod sta wo we go wy mo gu za bez -
pie cze nia wa run ków pra cy. Brak za bez pie -
cze nia pra cow ni kom od po wied nie go na po -
ju pro fi lak tycz ne go mo że skut ko wać nie tyl -
ko za słab nię ciem, ale ta kże złym sa mo po -
czu ciem, stre sem i zmniej szo ną kon cen tra -
cją, a to mo że po wo do wać błę dy w dzia ła -
niu i wy pad ki w cza sie pra cy. Dla te go
w cza sie ba da nia przy czyn wy pad ków po win -
no się zwró cić ta kże uwa gę na to, czy pra -
cow ni cy mie li do stęp do wy ma ga nych prze -
pi sa mi na po jów pro fi lak tycz nych.

Wy mo gów roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni -
strów RP z 28 ma ja 1996 ro ku o po sił kach
i na po jach pro fi lak tycz nych nie speł nia ta -
kże wo da mi ne ral na, z te go po wo du, że nie

za wie ra wi ta min, któ re wspo ma ga ją przy -
swa ja nie skład ni ków mi ne ral nych, a w tych
spe cy ficz nych, trud nych wa run kach pra cy
po win no od by wać się to szyb ko i efek tyw -
nie. Po nad to, wo bec nie ja snych prze pi sów
o wo dach mi ne ral nych, za ta ko we bra ne są
czę sto zwy kłe wo dy bu tel ko wa ne po sia du -
ją ce tyl ko śla do we ilo ści skład ni ków mi ne -
ral nych, zwy kle ku po wa ne ze wzglę dów
eko no micz nych.

Ja ko pierw si, na pro blem bra ku sto sow -
nych na po jów pro fi lak tycz nych zwró ci li
uwa gę przed kil ku la ty, spo łecz ni in spek -
to rzy pra cy, gdy w jed nej z ko pal ni wę gla
ka mien ne go wy stę po wa ły czę ste przy -
pad ki za słab nię cia gór ni ków w cza sie pra -
cy. Wspól nie ze słu żba mi bhp, do pro wa dzi -
li do uru cho mie nia pro duk cji ta kich na po -
jów. Re cep tu rę na po jów, w kon sul ta cji z na -
ukow ca mi z Col le gium Me di cum Uni wer -
sy te tu M. Ko per ni ka w To ru niu i Szpi ta -
la Woj sko we go w Byd gosz czy, opra co wa -
li spe cja li ści z Pol skie go To wa rzy stwa
Ma gne zo lo gicz ne go im. prof. Ju lia na Alek -
san dro wi cza, któ re jest sto wa rzy sze niem
na uko wym zaj mu ją cym się ba da niem wpły -
wu ma gne zu i in nych bio pier wiast ków
na zdro wie i funk cjo no wa nie or ga ni zmu
czło wie ka, we współ pra cy z Za kła dem
Two rzyw Uzdro wi sko wych Pań stwo we go
Za kła du Hi gie ny w Po zna niu.

Po ro ku sto so wa nia te go na po ju oka za -
ło się, że licz ba za słab nięć gór ni ków w ko -
pal ni zmniej szy ła się ra dy kal nie. Wcze śniej,
kie dy gór ni cy pra cu ją cy pod zie mią otrzy -

my wa li zwy kłą wo dę, no to wa no w mie sią -
cu od 3 do 4 ta kich przy pad ków. Oprócz
te go, że gór nik do zna wał okre ślo ne go
uszczerb ku na zdro wiu, przy no si ło to ko -
pal ni ta kże wy mier ne stra ty eko no micz ne.
Ta kie przy pad ki ab sor bo wa ły i od cią ga ły
od pra cy kil ka osób, któ re mu sia ły za jąć się
po szko do wa nym pra cow ni kiem i dal szy mi
czyn no ścia mi wy ni ka ją cy mi z pro ce du ry
po ta kim zda rze niu. Obec nie przy pad ki ta -
kie zda rza ją się bar dzo spo ra dycz nie, naj -
wy żej od 3 do 4 ra zy w cią gu ro ku.

Po zor na oszczęd ność

Opra co wa nym przez spe cja li stów
z PTMag na po jem pro fi lak tycz nym za in te -
re so wał się Cen tral ny In sty tu tu Ochro ny
Pra cy w War sza wie, któ ry po zy tyw nie oce -
nił sto so wa nie go dla osób pra cu ją cych fi -
zycz nie w go rą cym śro do wi sku ja ko źró dło
utra co nych pły nów i so li mi ne ral nych.

Wpro wa dze nie od po wied nich na po -
jów pro fi lak tycz nych w in nych bra nżach
idzie nie ste ty bar dzo opor nie. Prak tycz -
nie, nikt się tym nie zaj mu je, a wszel kie
pró by za in te re so wa nia pra co daw ców koń -
czą się zdzi wie niem, że w ogó le ta ki pro -
blem ist nie je. A prze cież do ty czy to nie
tyl ko gór nic twa, ale ta kże prze my słu
cię żkie go, hut nic twa, prze my słu che -
micz ne go, a w okre sie let nim bu dow nic -
twa, dro go wnic twa, rol nic twa, trans por -
tu, a na wet słu żb mun du ro wych peł nią -
cych swe za da nia na otwar tym te re nie, nie

mó wiąc już o za wod ni kach spor to wych.
Naj częst szą od po wie dzią w roz mo wach
na ten te mat jest stwier dze nie, że „mu -
si my oszczę dzać”. Ale jest to prze cież fał -
szy wy ar gu ment, bo na ta kiej „oszczęd -
no ści” wię cej się tra ci, ani że li zy sku je.
Tym bar dziej, że koszt te go ty pu na po jów
jest po rów ny wal ny do ce ny de ta licz nej
zwy kłych na po jów, a za kła dy pra cy od li -
cza ją so bie od kosz tów za ku pu VAT, co
czy ni ten wy da tek jesz cze mniej szym. Ko -
rzyst nie jest ta kże, by na po je ta kie otrzy -
my wa li rów nież in ni pra cow ni cy, i to za -
rów no na sta no wi skach fi zycz nych, jak też
umy sło wych, gdyż wpły wa to bar dzo ko -
rzyst nie na zdro wie, spraw ność psy cho -
fi zycz ną, kon cen tra cję i sa mo po czu cie pra -
cow ni ków. Prze pis za war ty w roz dzia -
le V § 112 roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra -
cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 26 wrze -
śnia 1997 r. mó wi, że pra co daw ca, za miast
wo dy do pi cia, mo że do star czać pra cow -
ni kom in ne na po je, a za sto so wa nie w tym
przy pad ku na po ju pro fi lak tycz ne go mo -
że po pra wić ich efek tyw ność w pra cy,
na czym po win no za le żeć pra co daw cy.

Wię cej in for ma cji na te mat na po jów pro -
fi lak tycz nych i wód mi ne ral nych mo żna uzy -
skać w Pol skim To wa rzy stwie Ma gne zo lo -
gicz nym im. prof. Ju lia na Alek san dro wi cza
www.ptmag.pl 

Ta de usz Woj ta szek 
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Prze pi sy swo je, a ży cie swo je...

Na po je pro fi lak tycz ne
Od kil ku na stu lat ist nie je prze pis, za war ty w roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów RP z 28 ma ja 1996
ro ku, o po sił kach i na po jach pro fi lak tycz nych. Mó wi on o tym, że pra co daw ca ma za pew nić
pra cow ni kom, za trud nio nym w wa run kach go rą ce go mi kro kli ma tu i przy pra cach zwią za nych
z wy sił kiem fi zycz nym, po wo du ją cym du ży wy da tek ener ge tycz ny, na po je pro fi lak tycz ne wzbo -
ga co ne w so le mi ne ral ne i wi ta mi ny. Nie ste ty, nie ma żad nych wska zań do ty czą cych te go, ja -
kie po win ny być to na po je, aby za bez pie cza ły pra cow ni ków przed skut ka mi tych ucią żli wych
wa run ków pra cy.

Uro dził się na Wi leńsz czyź nie w 1931 ro ku, ja ko syn ofi ce -
ra Wojsk Ochro ny Po gra ni cza. W 1939 r. po wy bu chu woj ny
wraz z ro dzi ca mi do tarł do War sza wy. Dzie ciń stwo spę dził
w oku po wa nej sto li cy. Ma jąc 14 lat wy je chał do Szko ły Or ląt
w Kar pa czu. Ja ko 21 let ni mło dzie niec wró cił do War sza wy
i w sierp niu 1952 r. po dął pra cę in spek to ra w Związ ku Za wo -
do wym Pra cow ni ków Go spo dar ki Ko mu nal nej i Prze my słu. Pra -
co wał w Za rzą dzie Okrę go wym Związ ku. Od lu te go 1971r. był
za trud nio ny na sta no wi sku star sze go in spek to ra pra cy,
a od kwiet nia 1981r. aż do eme ry tu ry w 1997 ro ku na sta no -
wi sku star sze go in spek to ra pra cy w Okrę go wym In spek to ra -
cie Pra cy w War sza wie.

W za wo dzie in spek to ra pra cy prze pra co wał 45 lat bro niąc
słab szych i skrzyw dzo nych, dba jąc o go dzi we wa run ki pra cy
za trud nio nych pra cow ni ków. Pra cę kon tro l no -nad zor czą pro -
wa dził w 13 re sor tach, gdzie by ło za trud nio nych po nad 20 tys.
pra cow ni ków. Je go za cho wa nie ce cho wał spo kój i roz wa ga, co
zjed ny wa ło mu au to ry tet wśród za łóg pra cow ni czych za kła dów
pra cy. Ja ko do świad czo ny i dłu go let ni in spek tor pra cy, wie lo -

krot nie był opie ku nem mło dych kan dy da tów po dej mu ją cych
pra cę w in spek cji.

Star szy In spek tor Pra cy Lech Fe do ro wicz lu bił swo ją pra -
cę, czuł się po trzeb ny i speł nio ny za wo do wo. Był pra cow ni kiem
su mien nym, pra co wi tym i zdy scy pli no wa nym. Miał ogrom ne
po czu cie hu mo ru i wspa nia łą umie jęt ność roz ła do wy wa nia kon -
flik tów.

Za osią gnię cia za wo do we zo stał wy ró żnio ny: Brą zo wym Krzy -
żem Za słu gi w 1969 r., Srebr nym Krzy żem Za słu gi w 1974 r.
oraz Zło tym Krzy żem Za słu gi w 1981r. 

Pra co wał też spo łecz nie na rzecz To wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie -
ci, Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów i In ży nie rów Bu dow nic twa Od -
dzia łu War szaw skie go Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej.

Od szedł na za wsze 11 ma ja 2010 r. ma jąc 79 lat. Że gna my
uczci we go, do bre go i pra we go Czło wie ka, któ ry w co dzien nym
ży ciu kie ro wał się naj wa żniej szy mi war to ścia mi. Je go ży cie zwią -
za ne z dzie ja mi Pol ski mo że być lek cją hi sto rii dla mło dych.

Le opold Brzo zow ski

Wspo mnie nie o Le chu To ma szu Fe do ro wi czu (1931-2010)



z azbe stu oraz usu nię cie sto so wa nych
od wie lu lat wy ro bów za wie ra ją cych azbest. 

Zgod nie z ak tu al nie obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi wy ko naw ca ro bót po le ga ją -
cych na za bez pie cza niu i usu wa niu wy ro -
bów za wie ra ją cych azbest, zo bo wią za ny jest
do uzy ska nia w for mie de cy zji ze zwo le nia
na go spo da ro wa nie od pa da mi oraz pod da -
nia się oraz swo ich pra cow ni ków (w tym
osób kie ru ją cych pra cow ni ka mi) szko le niu
w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy – z uwa gi na na ra że nie na dzia ła nie py -
łu azbe stu. Po nad to, przed roz po czę ciem
prac, wy ko naw ca po wi nien zgło sić ten fakt
wła ści we mu or ga no wi nad zo ru bu dow la ne -
go oraz wła ści we mu okrę go we mu in spek -
to ro wi pra cy. 

Na le ży do dać, że oprócz firm spe cja li -
stycz nych wy ko nu ją cych pra ce zwią za ne
z usu wa niem wy ro bów za wie ra ją cych
azbest pra ce te są wy ko ny wa ne „na wła sną
rę kę” przez wła ści cie li bu dyn ków miesz -
kal nych, go spo dar czych, in wen tar skich.
Wśród tej ostat niej gru py wy stę pu ją rów -
nież rol ni cy.

Kon ty nu acją i ak tu ali za cją dzia łań usta -
lo nych w pro gra mie jest Uchwa ła
nr 122/2009 Ra dy Mi ni strów z 14.07.2009
r. w spra wie usta no wie nia pro gra mu wie -
lo let nie go pod na zwą „Pro gram Oczysz cza -
nia Kra ju z Azbe stu na la ta 2009-2032”. 

Uchwa ła okre śla no we za da nia nie -
zbęd ne do oczysz cze nia kra ju z azbe stu
w okre sie naj bli ższych 24 lat, wy ni ka ją ce
ze zmian go spo dar czych i spo łecz nych, ja -
kie na stą pi ły m.in. z wej ściem Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej.

Sza cu je się, że na te re nie kra ju na dal
użyt ko wa nych jest oko ło 14,5 mln ton wy -
ro bów za wie ra ją cych azbest (w la tach 2003-
2008 usu nię to je dy nie oko ło mi lio na ton). 

Mi ni ster stwo Go spo dar ki w za łącz ni ku
do wspo mnia nej Uchwa ły RM stwier dza,

że w 2008 r. prze pro wa dzo no ba da nia pod -
czas prac roz biór ko wych pro wa dzo nych
na wol nym po wie trzu. Wy ka za ły one, że
stę że nia włó kien azbe stu w stre fie od dy -
cha nia pra cow ni ków wa ha ły się w gra ni -
cach 0,001-0,08 włók na/cm3.

Dla zo bra zo wa nia ska li za gro że nia za -
sad nym jest przy po mnie nie, że NDS dla
py łów za wie ra ją cych azbest (je den lub wię -
cej ro dza jów azbe stu) dla py łu cał ko wi te -
go wy no si 0,5 mg/m3, na to miast dla py łu
re spi ra bil ne go wy no si 0,1 włók na/cm3. 

Wy ni ki ba dań wska zu ją po nad to, że
prze pro wa dze nie jed no ra zo wo prac roz -
biór ko wych na wol nym po wie trzu nie sta -
no wi istot ne go za gro że nia wy stą pie nia
pa to lo gii azbe sto za le żnych. W świe tle
uzy ska nych wy ni ków prze pro wa dzo nych
ba dań i opi nii le kar skich pla no wa ne jest
roz sze rze nie krę gu pod mio tów upraw -
nio nych do usu wa nia wy ro bów za wie ra ją -
cych azbest. W „Pro gra mie” uzna no rów -
nież za wska za ne uprosz cze nie i li be ra li -
za cję prze pi sów do ty czą cych wy ko ny wa nia
tych prac.

Do tych cza so we tem po usu wa nia wy ro -
bów za wie ra ją cych azbest oraz uniesz ko -
dli wia nia od pa dów azbe sto wych jest wiel -
ce nie za do wa la ją ce. Stąd po trze ba dzia łań
m.in. w za kre sie przy spie sze nia tych prac. 

Do za dań Pań stwo wej In spek cji
Pra cy wy ni ka ją cych z po sta no wień usta -
wy z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy na le ży m.in. po dej mo wa nie
dzia łań po le ga ją cych na za po bie ga niu i eli -
mi no wa niu za gro żeń w śro do wi sku pra cy,
w tym ini cjo wa nie przed się wzięć w spra -
wach ochro ny pra cy w rol nic twie in dy wi -
du al nym. 

W ce lu re ali za cji te go za da nia, w grud -
niu 2006 r., z ini cja ty wy Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Po zna niu, po wo ła no

Po wia to wą Ko mi sję ds. Bez pie czeń stwa
Pra cy w Rol nic twie In dy wi du al nym
przy Sta ro stwie Po wia to wym w Czarn ko -
wie. Od by wa ona co rocz nie kil ka po sie -
dzeń, na któ rych pla nu je za da nia do wy ko -
na nia oraz przed sta wia spra woz da nia z re -
ali za cji pla nów prze ję tych uprzed nio.

W li sto pa dzie 2009 r. in spek tor pra cy
– w ra mach re ali za cji pla nu pra cy Ko mi -
sji na 2009 r. – prze pro wa dził czte ry wi -
zy ta cje w go spo dar stwach rol ni ków in dy -
wi du al nych gmi ny Czarn ków, w któ rych
w II pół ro czu 2009 r. fir my spe cja li stycz -
ne ze wnętrz ne usu wa ły eter ni to we po kry -
cia da cho we, za wie ra ją ce pły ty azbe sto wo -
-ce men to we.

Wi zy ta cje zo sta ły prze pro wa dzo ne ra -
zem z pra cow ni kiem Urzę du Gmi ny
w Czarn ko wie – ko or dy na to rem (z ra mie -
nia urzę du) prac zwią za nych wła śnie z de -
mon ta żem płyt u rol ni ków ko rzy sta ją -
cych z po mo cy fi nan so wej Gmin ne go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej. Z uwa gi na fakt, że w go spo dar -
stwach usu nię to je dy nie część po kryć
eter ni to wych, wi zy ta cje po łą czo ne by ły
z roz mo wa mi in struk ta żo wy mi w za kre sie
za gro żeń zwią za nych z wy ko ny wa niem
przed mio to wych prac. Prze ka za no rol ni -
kom ma te ria ły pro mo cyj ne, m.in. bro -
szu rę PIP „Uwa ga azbest – Wa żne in for -
ma cje dla rol ni ków”. Za po zna no ich rów -
nież z nie któ ry mi po sta no wie nia mi
n/w roz po rzą dzeń – bar dzo przy dat nych in -
spek to rom pra cy rów nież w dzia łal no ści
pro fi lak tycz nej: 

1. roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar -
ki i Pra cy z 14 paź dzier ni ka 2005 r.
w spra wie za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy przy za bez pie cza niu i usu wa niu
wy ro bów za wie ra ją cych azbest oraz pro gra -
mu szko le nia w za kre sie bez piecz ne go
użyt ko wa nia ta kich wy ro bów,

2. roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar -
ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 2 kwiet -
nia 2004 r. w spra wie spo so bów i wa run -
ków bez piecz ne go użyt ko wa nia i usu wa nia
wy ro bów za wie ra ją cych azbest.

Na le ży w tym miej scu za zna czyć, że wy -
ko naw cy, przed roz po czę ciem u rol ni ków
prac po le ga ją cych usu nię ciu eter ni to wych
po szyć da cho wych, nie do peł ni li obo wiąz -
ku zgło sze nia te go fak tu okrę go we mu in -
spek to ro wi pra cy w Po zna niu. 

W związ ku z tym, in spek to rzy pra cy nie
prze pro wa dzi li kon tro li wy ko ny wa nia tych
prac. 

Peł niej sza współ pra ca in spek to rów pra -
cy ze sta ro stwa mi po wia to wy mi, na te re -
nie któ rych pla no wa ne są w 2010 r. oraz
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Zdro wie – sta no wi nie zby wal ny atry -
but ludz kiej eg zy sten cji. Po czu cie zdro wia,
to dla ogó łu lu dzi nie zwy kle istot na spra -
wa. Nie któ rzy wciąż roz ma wia ją o zdro wiu,
mar twią się o nie, zaj mu ją się zdro wiem
in nych. 

W związ ku z tym ro dzi się py ta nie. Dla -
cze go, po mi mo tak wiel kiej uwa gi, lu dzie
ma ją sła be zdro wie, ty le cho ru ją i cier pią?
Ja kie są te go przy czy ny? Czy mo żna je po -
ko nać? Je śli tak, to w ja ki spo sób?

Azbest zna ny był już w sta ro żyt no ści.
Pierw sza wzmian ka o nim po ja wia się oko -
ło 300 lat p. n. e. Zo stał wów czas opi sa ny
ja ko su ro wiec po dob ny do spróch nia łe go
drew na, któ ry po na są cze niu oli wą pło nie
nie ule ga jąc znisz cze niu. Azbest, bę dąc mi -
ne ra łem, po sia da wie le uni kal nych wła ści -
wo ści fi zy ko -che micz nych, któ re ukie run -
ko wa ły je go wy ko rzy sta nie: od por ność
na dzia ła nie wy so kich tem pe ra tur, ter mo -
izo la cyj ność, dźwię ko chłon ność, wy trzy ma -
łość na roz cią ga nie, ela stycz ność, od por -
ność nie któ rych od mian na dzia ła nie kwa -
sów i za sad. 

Spro wa dzo ny do Pol ski w ubie głym
stu le ciu był po wszech nie sto so wa ny m.in.
w prze my śle włó kien ni czym, ma szy no -
wym, elek tro tech ni ce.

Naj szer sze za sto so wa nie, z uwa gi
na ilość wy ko rzy sta ne go su row ca, zna lazł
on w bu dow nic twie.

Eter nit po cho dzi z ła ciń skie go sło wa
aere tum ozna cza ją ce go wiecz ność.

Jest on na zwą han dlo wą, któ ra z cza sem
sta ła się na zwą po tocz ną dla ma te ria łów bu -
dow la nych azbe sto wo -ce men to wych. Z eter -
ni tu wy ko ny wa no m.in. pły ty po kry cio we,
ele wa cyj ne, da cho we, ru ry. Na świe cie
jest zna ny i sto so wa ny od po cząt ku XX wie -
ku, na to miast naj więk sza po pu lar ność
w Pol sce wy stą pi ła w la tach 70-tych. 

Stał się wte dy cha rak te ry stycz nym ele -
men tem kra jo bra zu pol skiej wsi ja ko ma -
te riał po kry cio wy za rów no do mów miesz -
kal nych, jak i bu dyn ków go spo dar czych, wy -
pie ra jąc dro ższą od nie go da chów kę.

Z cza sem jed nak za czę to za sta na wiać
się nad od dzia ły wa niem azbe stu za war te -

go w pły tach eter ni to wych, na zdro wie czło -
wie ka. 

Szko dli wość azbe stu, ro zu mia na ja -
ko ne ga tyw ne zdro wot ne skut ki je go dzia -
ła nia, zo sta ła po twier dzo na w od nie sie niu
do wszyst kich sze ściu je go od mian za li cza -
nych do ser pen ty nia nów (chry zo tyl
– azbest bia ły) oraz am fi bo li (kro ki do lit
– azbest nie bie ski, amo syt – azbest brą zo -
wy, tre mo lit, ak ty no lit i an to fi lit). Wiąz ki
azbe stu ufor mo wa ne są z jed no li te go ma -
te ria łu kry sta licz ne go, któ ry ma zdol ność
do ła twe go roz sz cze pia nia się na co raz
cień sze włók na tzw. fi bry le. Naj groź niej -
sze dla or ga ni zmu czło wie ka są włók na re -
spi ra bil ne o mak sy mal nej śred ni cy mniej -
szej niż 3 mi kro me try, dłu go ści więk szej
niż 5 mi kro me trów oraz sto sun ku dłu go -
ści do śred ni cy więk szym niż 3: 1. Bio lo -
gicz na agre syw ność py łu azbe sto we go za -
le żna jest od stop nia pe ne tra cji ukła du od -
de cho we go oraz ilo ści włó kien w dol nej
czę ści ukła du od de cho we go. 

Naj groź niej sze zmia ny cho ro bo we u lu -
dzi za wo do wo na ra żo nych na azbest po wo -
du ją:

● mię dzy błon niak opłuc nej – no wo -
twór zło śli wy po wo du ją cy naj bar dziej szko -
dli we scho rze nie, swo isty dla eks po zy cji
na pył azbe sto wy, 

● no wo twór płuc – naj pow szech niej szy
no wo twór zło śli wy po wo do wa ny przez
włók na azbe stu,

● py li cę azbe sto wą (azbe sto za).
Od 2000 r. w Pol sce po nad ty siąc osób,

wy ko nu ją cych pra ce z uży ciem ma te ria łów
za wie ra ją cych włók na azbe stu lub ma ją cych
kon takt z azbe stem, za pa dło na groź ne cho -
ro by m.in. ra ka płuc i py li cę azbe sto wą.

Są to ar gu men ty prze ma wia ją ce w spo -
sób oczy wi sty za zde cy do wa nie bar dziej
sku tecz ny mi za bez pie cze nia mi osób na ra -
żo nych na kon takt z ra ko twór czy mi włók -
na mi azbe stu, w tym rów nież rol ni ków.

Świat wi dząc za gro że nia wy ni ka ją ce ze
sto so wa nia azbe stu w ró żnych dzie dzi nach
dzia łal no ści czło wie ka, pod jął kro ki w ce -
lu za ha mo wa nia nie ko rzyst nych skut ków
wy stę po wa nia te go związ ku che micz ne go.

W Ge ne wie, 4 czerw ca 1986 r., na Kon -
fe ren cji Ogól nej Mię dzy na ro do wej Or ga -
ni za cji Pra cy, przy ję to Kon wen cję nr 162
do ty czą cą bez pie czeń stwa w sto so wa niu
azbe stu. Okre śla ona za sa dy ogól ne oraz
środ ki za po bie gaw cze w po stę po wa niu
w za kre sie ochro ny przed szko dli wo ścią
azbe stu w miej scu pra cy. Prze pi sy Kon wen -
cji do ty czą ta kże prac roz biór ko wych
i usu wa nia azbe stu z bu dyn ków lub bu dow -
li oraz szko le nia w za kre sie ochro ny zdro -
wia przed na ra że niem na azbest. 

Pro ces jej ra ty fi ka cji przez Pol skę jest
ak tu al nie w to ku po stę po wa nia.

W pol skim pra wie obo wią zu je ak tu -
al nie sześć pod sta wo wych ustaw, któ re
zwią za ne są z azbe stem i pra cą w kon tak -
cie z azbe stem, z któ rych naj wa żniej sze to:

1. Usta wa z 19 czerw ca 1997 r. o za ka -
zie sto so wa nia wyrobów zawierających
azbest, 

2. Usta wa z 27 kwiet nia 2001 r. o od pa -
dach.

Pro jekt no we li za cji usta wy o od pa dach,
któ re go pierw sze czy ta nie od by ło się w lip -
cu 2009 r. i któ ry zo stał skie ro wa ny do prac
w pod ko mi sji za kła da, że bę dzie mo żli we
prze twa rza nie od pa dów azbe sto wych
w urzą dze niach prze no śnych. Azbest zo sta -
nie uniesz ko dli wio ny w spe cjal nym urzą dze -
niu, któ re bę dzie mo gło być prze wo żo ne
z jed ne go miej sce wy ko ny wa nia prac de -
mon ta żo wych do dru gie go. Od pa dy azbe stu,
w tym rów nież eter nit, nie bę dą jak do tej
po ry umiesz cza ne w zie mi. Ten pro jekt wią -
że się z ko niecz no ścią przy spie sze nia pro -
ce su usu wa nia wy ro bów za wie ra ją cych
azbest oraz wpro wa dze nie uła twień dla no -
wych tech no lo gii słu żą cych prze twa rza niu
azbe stu. Pro jekt za kła da rów nież, że prze -
peł nio ne skła do wi ska lub nie speł nia ją ce
obo wią zu ją cych norm bę dą za my ka ne
z urzę du. Jed nak pla no wa ne zmie nio ne za -
sa dy nisz cze nia azbe stu ma ją za cząć obo wią -
zy wać do pie ro od 2013 ro ku.

14 ma ja 2002 r. Ra da Mi ni strów przy -
ję ła „Pro gram usu wa nia azbe stu i wy ro bów
za wie ra ją cych azbest sto so wa nych na te -
ry to rium Pol ski”, któ re go ce lem by ło spo -
wo do wa nie oczysz cze nia te re nu kra ju
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Zbigniew Ćwikła

Uniesz ko dli wia nie od pa dów azbe sto wych

Nie wi dzial ny wróg



w la tach na stęp nych pra ce zwią za ne z usu -
wa niem azbe stu, do fi nan so wy wa ne ze
środ ków sa mo rzą do wych, win na spo wo do -
wać kon tro le u tych wy ko naw ców, a tym
sa mym spo wo do wać zde cy do wa ną po pra -
wę wa run ków wy ko ny wa nia tych prac.

In nym po wo dem wi zy ta cji in spek to ra
pra cy by ło uzy ska nie od rol ni ków in for ma -
cji w za kre sie spo so bu wy ko ny wa nia prac
przez ze wnętrz ne fir my spe cja li stycz ne,
w kon tek ście za gro żeń sa mych rol ni ków
oraz ich są sia dów. Prze pro wa dzo ne wśród
wi zy to wa nych rol ni ków wy wia dy w for mie
ano ni mo wych an kiet do star czy ły, w oce nie
in spek to ra pra cy, wia ry god nych in for ma -
cji w przed mio to wym za kre sie.

Na pod sta wie od po wie dzi na 14 py tań
do ty czą cych bez po śred nio bez pie czeń -
stwa wy ko ny wa nia prac de mon ta żo wych
po kryć da cho wych za rów no bu dyn ków

miesz kal nych jak i in wen tar skich, stwier -
dzo no że:

– rol ni cy, u któ rych pro wa dzo no pra ce
de mon ta żo we po kryć azbe sto wych nie
in for mo wa li są sia dów o tych pra cach
przed ich roz po czę ciem,

– rol ni cy współ uczest ni czy li, ja ko ob ser -
wa to rzy lub udzie la ją cy wy ja śnień wy ko nu -
ją cym te pra ce, prze by wa jąc w bez po śred -
nim są siedz twie miejsc ich wy ko ny wa nia,
bez ochron gór nych dróg od de cho wych,

– stre fy prac zwią za nych z usu wa niem
płyt azbe sto wych nie zo sta ły ozna ko wa ne
ta bli ca mi in for ma cyj ny mi „Uwa ga! Za -
gro że nie azbe stem”,

– przed roz po czę ciem prac po le ga ją cych
na de mon ta żu po kryć da cho wych pły ty
eter ni to we nie zo sta ły na wi lżo ne przez wy -
ko naw ców ro bót,

– od pa dy azbe sto we nie by ły utrzy my -
wa ne po de mon ta żu w sta nie wil got nym,

– po za koń cze niu prac, wy ko naw cy
uprząt nę li te ren z od pa dów azbe sto wych,
jed nak nie oczy ści li do kład nie ele men tów
mo co wań płyt (kro kwi więź by da cho wej lub
in nych sta bi li za to rów mo co wań) za po mo -
cą pod ci śnie nio we go sprzę tu fil tra cyj no -
-wen ty la cyj ne go lub me to dy czysz cze nia
na mo kro.

W ka żdym przy pad ku, po za koń cze niu
de mon ta żu, po kry wa no od kry te prze -
strze nie da cho we no wym po szy ciem bez -
a zbe sto wym, jed nak:

– bez wcze śniej sze go usu nię cia py łu
azbe sto we go,

– pra cow ni cy wy ko nu ją cy pra ce de -
mon ta żo we pod czas przerw w pra cy ko rzy -
sta li z po miesz czeń hi gie nicz no -sa ni tar -
nych rol ni ków (bez uprzed niej zmia ny
obu wia i odzie ży ochron nej),

– ka żdo ra zo wo, po za koń cze niu prac de -
mon ta żo wych, wy ko naw cy tych prac skła -
da li rol ni kom pi sem ne oświad cze nia o pra -
wi dło wo ści wy ko na nia tych prac oraz
o oczysz cze niu te re nu z py łu azbe sto we -
go z za cho wa niem wła ści wych prze pi sów
tech nicz nych i sa ni tar nych. Oświad cze nia
te znaj du ją się u wszyst kich rol ni ków
i zo sta ły prze ka za ne do wglą du wi zy tu ją -
cym. Na le ży do dać, że wy ni ki an kiet rol -

ni ków zna la zły peł ne po twier dze nie w kon -
tro lach pro wa dzo nych w ra mach re ali za cji
te ma tu T -002/2009 „Kon tro le prze strze -
ga nia prze pi sów bhp pod czas usu wa nia wy -
ro bów za wie ra ją cych azbest z obiek tów bu -
dow la nych i prze my sło wych”, prze pro wa -
dzo nych na te re nie Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Po zna niu, od dzia łu w Pi le. 

Na pod sta wie in for ma cji uzy ska nych
w Sta ro stwie Po wia to wym w Czarn ko wie
stwier dzo no, że w ra mach po mo cy fi nan -
so wej m.in. z Po wia to we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska kil ku na stu rol ni ków
gmi ny Czarn ków otrzy ma ło w II pół ro -
czu 2009 r. do fi nan so wa nie do uniesz ko -
dli wie nia od pa dów azbe sto wych, któ re
uprzed nio sa mi wy two rzy li, usu wa jąc we
wła snym za kre sie eter ni to we po szy cia
da cho we za rów no bu dyn ków miesz kal -
nych jak i in wen tar skich. Wśród tych rol -
ni ków, z oczy wi stych wzglę dów, nie prze -
pro wa dzo no an kiet.

Wnio ski z wy ko ny wa nych prac w za -
kre sie za bez pie cza nia i usu wa nia wy ro bów
za wie ra ją cych azbest u rol ni ków na te re -
nie gmi ny Czarn ków spro wa dza ją się
do stwier dze nia, że usu wa nie eter ni to wych
po kryć da cho wych nie jest wy ko ny wa ne
w spo sób bez piecz ny. Sta no wi za gro że nie
dla rol ni ków za rów no w trak cie de mon ta -
żu, jak i po je go do ko na niu.

Do ele men tar nych błę dów wy ko naw -
czych prac na le żą: brak wy dzie le nia i ozna -
ko wa nia stref nie bez piecz nych, de mon taż
płyt eter ni to wych oraz ich prze cho wy wa -
nie me to dą „na su cho”, do pusz cze nie
do prze by wa nia rol ni ka i in nych osób po -
stron nych w stre fie nie bez piecz nej bez sto -
so wa nia przez nich ochron gór nych dróg
od de cho wych, ko rzy sta nie przez pra cow -
ni ków de mon tu ją cych eter ni to we po szy cia
da cho we z po miesz czeń hi gie nicz no -sa ni -
tar nych rol ni ków (w odzie ży ochron nej).
Są to przy kła dy na ru szeń przez wy ko nu -
ją cych pra ce obo wią zu ją cych prze pi sów
bhp oraz bra ku dba ło ści o zdro wie wła ści -
cie li go spo darstw rol nych. Nie wąt pli wym
man ka men tem jest zbyt uprosz czo na pro -
ce du ra uzy ska nia po zwo le nia na re ali za cję
prac de mon ta żo wych przez fir my spe cja -
li stycz ne w sto sun ku do speł nie nia i prze -
strze ga nia ry go ry stycz nych wy ma gań bhp
w tym za kre sie. 

Zna mien ny jest rów nież brak do sta tecz -
nej świa do mo ści za gro żeń u sa mych rol ni -
ków, któ rzy, nie ma jąc wy star cza ją cej wie -
dzy o szko dli wo ści py łu azbe sto we go, nie -
świa do mie prze by wa ją w miej scach je go
wy stę po wa nia. Bar dzo istot ne jest za tem
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zin ten sy fi ko wa nie dzia łań pro fi lak tycz -
nych. Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Po -
zna niu, Od dział w Pi le pro wa dził je w ubie -
głym ro ku w for mie spo tkań, pre zen ta cji,
prze ka zy wa nia ma te ria łów pro mo cyj nych,
oma wia nia wy ni ków kon tro li prze pro wa -
dzo nych przez in spek to rów pra cy w za kła -
dach pra cy.

W dzia ła nia te, w więk szym niż do tych -
czas stop niu po win ny być włą czo ne in ne
pod mio ty, fi nan so wa ne w ra mach „Pro gra -
mu Oczysz cza nia Kra ju z Azbe stu na la -
ta 2009-2032”. Na po zio mie lo kal nym za -
da nia zwią za ne z je go re ali za cją wy ko nu -
ją sa mo rzą dy: po wia to wy i gmin ny m.in. po -
przez współ pra cę z or ga na mi kon tro l ny mi:

in spek cja sa ni tar na, in spek cja nad zo ru bu -
dow la ne go, in spek cja ochro ny śro do wi ska.
Wszyst kie po win ny rów nież pro wa dzić
dzia łal ność pro fi lak tycz ną ukie run ko wa ną
na rol ni ków za mie rza ją cych usu wać ze swo -
ich bu dyn ków pły ty eter ni to we.

Peł na świa do mość wy stę pu ją cych za gro -
żeń jest bar dzo istot na zwłasz cza w kon -
tek ście zbli ża ją cych się zmian le gi sla cyj -
nych do ty czą cych roz sze rze nia krę gu pod -
mio tów upraw nio nych do usu wa nia wy ro -
bów za wie ra ją cych azbest.

Dzia ła nia pro fi lak tycz ne w od nie sie -
niu do rol ni ków, ja ko wy ko naw ców tych ro -
bót, po win ny skut ko wać peł niej szym zro -
zu mie niem za gro żeń wy stę pu ją cych

przy tych pra cach, a tym sa mym pod nie -
sie niem pro fe sjo na li zmu przy ich wy ko ny -
wa niu. 

Nie ma ak tu al nie sys te mu spe cja li -
stycz nych szko leń pra cow ni ków firm usu -
wa ją cych azbest, na po zio mie od po wia da -
ją cym za kre so wi ro bót. Na to miast te, któ -
re ist nie ją są or ga ni zo wa ne do raź nie, nie -
przy go to wa ne pod wzglę dem me ry to rycz -
nym. W efek cie fir my wy ko nu ją ce pra ce de -
mon ta żo we nie po sia da ją peł nej wie dzy
i pro fe sjo nal ne go przy go to wa nia do prac
z uży ciem wy ro bów za wie ra ją cych azbest,
w więk szo ści nie po sia da ją wy ma ga ne go
sprzę tu tech nicz ne go. In sty tut Tech ni ki
Bu dow la nej w War sza wie pro po nu je wdro -
że nie sys te mu li cen cjo no wa nia prac z azbe -
stem, tak jak ma to miej sce w nie któ rych
kra jach Eu ro py Za chod niej. 

Zgod nie z tą pro po zy cją, cer ty fi ka cja ta -
kich ro bót przy zna wa na by ła by dla kon kret -
ne go wy ko naw cy, świad czą ce go usłu gę de -
mon ta żu lub oczysz cza nia obiek tu z azbe -
stu, któ ry ak tu al nie po sia da już upraw nie -
nia do ta kich prac i re ali zu je je. Są dzę jed -
nak, że mo żna za pro po no wać, aby w ra -
mach In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej utwo -
rzyć cer ty fi ko wa ną jed nost kę szko le nio wą
w za kre sie usu wa nia wy ro bów za wie ra ją -
cych azbest oraz ośro dek do radz twa tech -
nicz ne go, w któ rych wy ko naw cy prac
zwią za nych z usu wa niem wy ro bów za wie -
ra ją cych azbest mo gli by uzy skać za rów no
wy ma ga ną do wy ko ny wa nia tych prac
wie dzę jak rów nież do świad cze nie prak -
tycz no -tech nicz ne. Do pie ro w na stęp nym
eta pie mo gli by uzy skać cer ty fi kat.

Zwy cię stwo nad nie bez piecz ny mi
czyn ni ka mi śro do wi ska ze wnętrz ne go
czło wie ka, w tym nad za py le niem azbe sto -
wym, prze kła da się bez po śred nio na po pra -
wę zdro wia ca łej po pu la cji ludz kiej. W wal -
ce tej mu szą brać udział za rów no ci, któ -
rzy zo bo wią za ni są do te go mo cą obo wią -
zu ją cych prze pi sów jak i ci, któ rzy – po sia -
da jąc świa do mość wy stę pu ją cych za gro żeń
– dba ją nie tyl ko o sie bie i swo ich naj bli -
ższych, ale rów nież o tych, któ rzy mo gą być
po ten cjal nie za gro że ni, a nie ma ją ta kiej
świa do mo ści.

Wg WHO [World He alth Or ga ni za tion]
„Zdro wie nie po win no być przy wi le jem lecz
pra wem dla wszyst kich lu dzi na sze go glo -
bu, a rzą dy po szcze gól nych kra jów po win -
ny stwa rzać do te go wa run ki”.

Ka żdy więc mo że zna leźć swo je miej sce
w wal ce z azbe stem, je że li tyl ko te go chce.

Zbi gniew Ćwi kła
OIP Po znań

Pod ręcz nik do brych prak tyk jest ad re so wa ny do pra cow ni ków
firm remon to wych i wy spe cja li zo wa nych w usu wa niu azbe stu.
Za wie ra mię dzy in ny mi zasa dy pla no wa nia prac, mi ni ma li zo wa -
nia na ra że nia na dzia ła nie py łu azbe sto wo -cemen to we go, mo -
ni to ro wa nia, do bo ru sprzę tu, środ ków ochro ny in dy wi du alnej
i ich kon ser wa cji oraz usu wa nia od pa dów. Z pu bli ka cji mo gą
sko rzy stać ta kże pra cowni cy firm bu dow la nych, któ rzy zaj mu ją
się pra ca mi remon to wy mi. Bro szu ra za wie ra ta kże wy kaz pol -
skich przepi sów do ty czą cych azbe stu.

AZBESTAZBEST
Podr cznik dobrych praktyk



sku, nie świa do mo ści skut ków ich nie -
prze strze ga nia, a ta kże z bra ku do świad -
cze nia lub, prze ciw nie, z ru ty ny. Są to prze -
wa ża ją ce źró dła przy czyn wy pad ków
przy pra cy zwią za ne z kon struk cją i bu do -
wą ma szyn i urzą dzeń. 

Efek tyw na pro ce du ra

Pod ko niec XX wie ku, roz po rzą dze -
niem Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych
prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmia na mi oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690),
zo sta ła wpro wa dzo na do obo wiąz ko we go
sto so wa nia przez pra co daw ców bar dzo sku -
tecz na pro ce du ra po zwa la ją ca na eli mi na -
cję za gro żeń. Jest to oce na ry zy ka za wo -
do we go. Pro ce du ra ta, prze pro wa dzo na
zgod nie z nor mą nie tyl ko przez ze spół
osób zna ją cych prze pi sy, ale spe cja li stów
z za kre su m.in. bu do wy i kon struk cji ma -
szyn, in sta la cji do pro wa dza ją cych ener gię
oraz er go no mii jest bar dzo efek tyw na. Po -
ziom bez pie czeń stwa ana li zo wa ny jest
nie od stro ny obo wią zu ją cych prze pi sów,
ale od stro ny za gro żeń mo gą cych wy stą pić
przy wy ko rzy sty wa niu kon kret nej, oce nia -

nej ma szy ny. Pro ce du ra po zwa la więc, nie -
za le żnie od sku tecz no ści po dej mo wa nych
dzia łań do sto so waw czych do za pi sów w ak -
tach praw nych, zi den ty fi ko wać i wy eli mi -
no wać za gro że nia po mi nię te, nie ure gu lo -
wa ne ak ta mi praw ny mi wy ni ka ją cy mi z za -
sad bhp, a ta kże z bra ku do świad cze nia czy
z ru ty ny. 

Pro ce du ra ta spraw dzi ła się i jest bar -
dzo sku tecz na i po nad cza so wa. Wła ści wie
prze pro wa dzo na za pew nia wy so ki po ziom
bez pie czeń stwa. Mo żna ją sto so wać za rów -
no do na rzę dzi, urzą dzeń pro stych, jak
i bar dzo skom pli ko wa nych. Pra co daw ca,
po do ko na niu oce ny ry zy ka za wo do we go,
zo bo wią za ny jest za po znać z nią pra cow -
ni ków na ka żdym sta no wi sku pra cy oraz
przed sta wić spo sób uni ka nia za gro żeń
reszt ko wych, któ rych eli mi na cja jest nie -
mo żli wa.

Zna jo mość i sto so wa nie prze pi sów
przez pra cow ni ków i pra co daw ców jest
więc pod sta wą eli mi na cji za gro żeń na sta -
no wi sku pra cy, a do ko na na zgod nie z nor -
mą oce na ry zy ka za wo do we go, ich do peł -
nie niem. Prze pi sy, ja ko pod sta wa, po win -
ny więc w spo sób jed no znacz ny re gu lo wać
wy ma ga nia do ty czą ce bu do wy i kon struk -
cji ma szyn, uwzględ nia jąc naj now sze zdo -

by cze na uki i tech ni ki, aby wprost wska -
zy wać od stęp stwa i da wać mo żli wość ła twej
ich eli mi na cji.

Sta re i no we

Dla ma szyn sta rych, za in sta lo wa nych
i użyt ko wa nych przed 1.01.2003 r. obec nie
na dal obo wią zu je roz po rzą dze nie Mi ni stra
Go spo dar ki z 30 paź dzier ni ka 2002 r.
w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą -
cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za -
kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra -
cow ni ków pod czas pra cy (Dz. U. Nr 191,
poz. 1596 ze zmia na mi z 2003 r. Nr 178,
poz. 1745). Okre śla ono wy ma ga nia dla
„wszel kich ma szyn i in nych urzą dzeń
tech nicz nych, na rzę dzi oraz in sta la cji
użyt ko wa nych pod czas pra cy, a ta kże
sprzę tu do tym cza so wej pra cy na wy so ko -
ści, w szcze gól no ści dra bin i rusz to wań.”
Au to rzy roz po rzą dze nia uwzględ ni li ak tu -
al ny po ziom na uki i tech ni ki, wnio ski wy -
ni ka ją ce z ana liz i ba dań oraz sta ty sty ki
przy czyn wy pad ków przy pra cy, a ta kże
prak ty kę i prze słan ki eko no micz ne.

Roz po rzą dze nie to zo bo wią za ło użyt kow -
ni ków do do ko na nia w ter mi nie
do 1.01.2006 r. oce ny ma szyn pod ką tem
speł nia nia wy ma gań oraz od po wied nie go
ich do sto so wa nia. Je go treść uj mu je w spo -
sób esen cjo nal ny wy ma ga nia do ty czą ce bu -
do wy i kon struk cji wszyst kich sto so wa nych
na rzę dzi, ma szyn i urzą dzeń, wska zu jąc
m.in. ro dza je wy ma ga nych osłon i urzą dzeń
za bez pie cza ją cych, ukła dów ste ro wa nia
i za si la nia. Do sto so wa nie ma szy ny do tych
wy ma gań, au to ma tycz nie eli mi nu je za -
gro że nia, któ rych przy do ko ny wa niu oce -
ny ry zy ka ze spół (w prak ty ce nie za wsze
pro fe sjo nal ny) mógł by nie zi den ty fi ko -
wać lub nie po tra fił by za pro po no wać od -
po wied nich, eko no micz nie uza sad nio nych
środ ków pro fi lak tycz nych. Do ko na nie oce -
ny ma szyn i do sto so wa nie ich do wy ma gań
mi ni mal nych, a więc m.in. do ko na nie
zmian kon struk cyj nych za pew nia ją cych
od po wied ni po ziom bez pie czeń stwa, oczy -
wi ście nie zdej mu je z pra co daw cy -użyt kow -
ni ka obo wiąz ku do ko na nia po tych zmia -
nach oce ny ry zy ka za wo do we go. Ma szy na,
po do sto so wa niu jej do wy ma gań mi ni mal -
nych, pod da na pra wi dło wej oce nie ry zy ka
za wo do we go, za pew nia od po wied nio wy -
so ki po ziom bez pie czeń stwa. 

Czym jest ma szy na

Naj now szym, obo wią zu ją cym w Pol sce
od 1.05.2004 r. do ku men tem okre śla ją cym
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Po stęp my śli tech nicz nej przy niósł no -
we kon struk cje wy ko rzy stu ją ce ener gię po -
wie trza i wo dy by osta tecz nie, w dru giej
po ło wie XVIII wie ku, za sto so wać na pęd
sprzę żo ny z ma szy ną, wy ko rzy stu ją cy
ener gię ciepl ną (ma szy na pa ro wa), a w po -
ło wie XIX wie ku sil nik spa li no wy i sil nik
elek trycz ny. W XX wie ku po stęp tech nicz -
ny i na uko wy dał mo żli wość wpro wa dze nia
au to ma ty ki, elek tro ni ki, kom pu te ry za cji,
ro bo ty ki. Po stęp tech nicz ny wy pie rał kon -
struk cje mniej wy daj ne, wy ma ga ją ce du -
że go wy sił ku ludz kie go (zdj. nr 1), nie eli -
mi nu jąc tych o nie skom pli ko wa nej bu do -
wie i kon struk cji (zdj. nr 2). Wy ko rzy stu -
jąc w mniej szym lub więk szym stop niu
osią gnię cia współ cze snej tech ni ki, czło wiek
sto su je więc nie zli czo ną licz bę na rzę dzi,
ma szyn i urzą dzeń ró żnią cych się funk cją,
prze zna cze niem, za sto so wa niem, bu do wą,
a ta kże kon struk cją.

Pierw sze re gu la cje

Nie ste ty, te ogrom ne ko rzy ści wy ni ka -
ją ce z po stę pu tech nicz ne go i sto so wa nia
co raz bar dziej skom pli ko wa nych ma szyn
i urzą dzeń, wią żą się rów nież z tra ge dia -
mi. Wy pad ki, w tym wy pad ki przy pra cy,
za pi sa ły czar ną li stę dra ma tów ludz kich,
a spo łecz ne kosz ty wy pad ków by ły i nie ste -
ty na dal są bar dzo du że. Dla te go od po wie -
dzial ne rzą dy ró żnych państw wpro wa dza -
ły od po wied nie prze pi sy pra wa oraz po wo -
ły wa ły in sty tu cje nad zo ru ją ce prze strze ga -
nie prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy.

Do ty czy to rów nież Pol ski. Od po cząt -
ku ubie głe go wie ku wpro wa dza no prze pi -
sy, z bie giem cza su co raz bar dziej szcze -
gó ło wo re gu lu ją ce za sa dy bu do wy i kon -
struk cji na rzę dzi, ma szyn i urzą dzeń użyt -
ko wa nych przy co raz now szych tech no lo -
giach. W efek cie, na war stwia ła się licz ba
ak tów praw nych. Wcho dzi ły w ży cie prze -

pi sy do ty czą ce ma szyn wy ko rzy sty wa -
nych przy pro duk cji nie któ rych wy ro bów
(np. przed mio tów z oło wiu, gu mo wych, wy -
twa rza ją cych smo łę), ma szyn o okre ślo nej
funk cji (np. ob ra bia rek, urzą dzeń dźwi go -
wych, trans por to wych, ma szyn rol ni czych),
czy też ma szyn użyt ko wa nych w po szcze -
gól nych bra nżach (np. w prze my śle pa pier -
ni czym, bu dow nic twie, hut nic twie). Co raz
licz niej sze prze pi sy szcze gó ło we, uwzględ -
nia jąc no we tech no lo gie na ka żdym eta pie
roz wo ju, uj mo wa ły wy ma ga nia okre śla ją -
ce od po wied nio wy so ki po ziom bez pie czeń -
stwa ma szyn. Jed nak przy spie szo ny
w ostat nich dzie się cio le ciach po stęp tech -
nicz ny po wo do wał, że szyb ko się dez ak tu -
ali zo wa ły lub nie na dą ża ły za roz wo jem
tech ni ki. W efek cie, obec nie obo wią zu je
nie wie le z nich (m. in. prze pi sy do ty czą -
ce ob ra bia rek do drew na, ma szyn bu -
dow la nych i dro go wych, wóz ków jez dnio -

wych). Ko lej ne, no we roz po rzą dze nia
obej mu ją ce wiel ką licz bę ró żnych ma -
szyn, na do da tek czę sto zmie nia ne, utrud -
nia ły szyb kie i sku tecz ne ich roz po wszech -
nia nie wśród uczest ni ków pro ce su pro duk -
cyj ne go. 

Pod sta wą bez pie czeń stwa na sta no wi -
sku pra cy jest zna jo mość prze pi sów bhp
oraz świa do mość skut ków ich nie prze -
strze ga nia. Ka żdy pra cow nik zo bo wią za ny
jest na tych miast zgła szać prze ło żo nym
wszel kie za uwa żo ne od stęp stwa od wy ma -
gań okre ślo nych w prze pi sach lub je li kwi -
do wać. Prak ty ka wy ka zu je jed nak, że nie
za wsze jest to re ali zo wa ne i czę sto ma szy -
ny są eks plo ato wa ne, mi mo nie speł nia nia
wy ma gań okre ślo nych prze pi sa mi. Ana li -
za wy pad ków przy pra cy wy ka zu je, że omi -
ja nie prze pi sów oraz za sad bhp (nie okre -
ślo nych w prze pi sach), wy ni ka z bra ku peł -
nej wie dzy wy ma ga nej na da nym sta no wi -
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Sta ni sław Nie miec 

Ma szy ny

Ry zy ko uję te w prze pi sach
Od za ra nia dzie jów czło wiek po szu ki wał spo so bów uła twie nia so bie ży cia. Wy ko rzy stu jąc myśl
tech nicz ną two rzył kon struk cje wy rę cza ją ce go przy wy ko ny wa niu naj pierw pro stych, po tem
co raz bar dziej skom pli ko wa nych czyn no ści. Po cząt ko wo by ły to: dźwi gnia, krą żek, klin, rów -
nia po chy ła, po tem ma szy ny na pę dza ne si łą mię śni zwie rząt lub lu dzi.

Zdj. 1 Kru szar ka szczę ko wa wy pro du ko wa na w 2009 r., pod le ga ją ca wy -
ma ga niom za sad ni czym. Ob słu gi wa na przez jed ne go ope ra to ra. Za stę -
pu je pra cę licz nej gru py pra cow ni ków, eli mi nu jąc szko dli we i ucią żli we
wa run ki pra cy. 

Zdj. 2 Dźwi gnik łań cu cho wy na pę dza ny ręcz nie, dzia ła ją cy na za sa dzie
wie lo krą żka, za in sta lo wa ny przed 1.01.2003 r. Pod le ga wy ma ga niom mi -
ni mal nym.



W trak cie sprę ża nia śrub pier ście nia
kon struk cji sta lo wej da chu sta dio nu, usy -
tu owa nej na wy so ko ści 30 me trów, zsu nął
się ostat ni wy su wa ny człon kon struk cji,
któ ra ude rzy ła w dwa po zo sta łe, usy tu owa -
ne ni żej, ele men ty pod no śni ka. Mi mo
pro wa dze nia pra wi dło wej kon ser wa cji
i prze glą dów w wy ma ga nym ter mi nie za -
wio dło w tym przy pad ku po dwój ne za bez -
pie cze nie li no we.

Dwaj pra cow ni cy znaj du ją cy się na po -
mo ście pod no śni ka te le sko po we go by li
przy mo co wa ni lin ka mi bez pie czeń stwa, co
za bez pie czy ło ich przed wy pad nię ciem i po -

wa żniej szy mi ura za mi. Po ba da niach
w przy chod ni szpi tal nej wkrót ce po wró ci -
li do do mu. 

Przed roz po czę ciem prac pod no śni ka
te le sko po we go na pol skich sta dio nach, naj -
pierw w Po zna niu, a póź niej w War sza wie,
urzą dze nie zo sta ło do pusz czo ne przez
Urząd Do zo ru w Niem czech oraz w Pol sce.
Urzą dze nie jest jesz cze na gwa ran cji.
Pierw sze usta le nia in spek to ra pra cy wska -
zu ją, po za wa dą fa brycz ną, na ko niecz ność
zmia ny w Do ku men ta cji Tech nicz no -Ru -
cho wej w za kre sie ter mi nów prze pro wa dza -
nia prze glą dów ogól nych i okre so wych.
Do po dob nych usta leń do szli in spek to rzy
Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go cza sie
wspól nej wi zy ta cji.

Ko or dy na tor in we sty cji EU RO 2012
z ra mie nia PIP, nad in spek tor Wal de mar
Spól nic ki, po za prze ka za niem in for ma cji
o wy pad ku, po pierw szych usta le niach je -
go oko licz no ści i przy czyn po le cił, aby
jesz cze w czerw cu br. do ko na no spraw -
dze nia, ta kże pod ką tem za bez pie cze nia
sys te mów wszyst kich pod no śni ków z po -

mo sta mi ro bo czy mi, przez upo wa żnio nych
kon ser wa to rów. O prze pro wa dzo nych
prze glą dach, z po da niem licz by i ty pów
pra cu ją cych pod no śni ków, ma być ta kże
po wia do mio ny dy rek tor De par ta men tu
Nad zo ru i Kon tro li Głów ne go In spek to -
ra tu Pra cy. 

Z oko licz no ścia mi zda rze nia za po znał
się głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za -
jąc, któ ry 2 czerw ca prze by wał na bu do -
wie Sta dio nu Na ro do we go w War sza wie.
Wstęp ne wy ni ki do cho dze nia zo sta ły też
przed sta wio ne Ra dzie Ochro ny Pra cy.

Fran cu ski pro du cent urzą dzeń, fir ma
HAU LOT TE oraz dys try bu tor HE DI,
wstrzy ma li ich pra cę w za rów no w Eu ro -
pie, jak i w nie któ rych pań stwach świa ta.
Wstęp ne ba da nia przy czyn awa rii i wy pad -
ku wska zu ją na wa dę fa brycz ną urzą dze -
nia. Jest to za ra zem pierw szy przy pa dek
ta kiej awa rii w wie lo let niej hi sto rii ist nie -
nia te go, jed ne go z naj lep szych pro du cen -
tów na świa to wym ryn ku.

Wal de mar Spól nic ki
Ko or dy na tor PIP ds. EU RO 2012
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wy ma ga nia dla no wo cze snych ma szyn
jest roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki,
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 10 kwiet -
nia 2003 r. w spra wie za sad ni czych wy ma -
gań dla ma szyn i ele men tów bez pie czeń -
stwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858).
Od 29.12.2009 r. obo wią zu je zno we li zo wa -
ne roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sad -
ni czych wy ma gań dla ma szyn (Dz. U.
Nr 199, poz. 1228). Roz po rzą dze nie to, czy -
niąc pro du cen ta od po wie dzial nym za wpro -
wa dze nie do ob ro tu no wej ma szy ny speł -
nia ją cej wy ma ga nia za sad ni cze, wstrzy ma -

ło na pływ na ry nek i do użyt kow ni ków ma -
szyn, któ re mo gły by stwa rzać za gro że nia
pod czas eks plo ata cji. Prze pi sy roz po rzą -
dze nia zo bo wią zu ją pro du cen ta, już od eta -
pu kon stru owa nia, do bu do wa nia ma szy -
ny zgod nie z wy ma ga nia mi roz po rzą dze -
nia. Ma szy na skon stru owa na i zbu do wa na
w spo sób speł nia ją cy wy ma ga nia za sad ni -
cze, jest ma szy ną bez piecz ną i po win na być
ozna ko wa na zna kiem CE. Użyt kow nik
zaś na pod sta wie art. 207 § 2 usta wy z 26
czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmia na mi oraz
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zo bo wią za ny
jest „(…) od po wied nio wy ko rzy stu jąc osią -
gnię cia na uki i tech ni ki (…)” do eks plo ata -
cji ma szy ny zgod nie z in struk cją wy da ną
przez pro du cen ta i utrzy ma nia jej sta nu
tech nicz ne go na po zio mie de kla ro wa nym

przez pro du cen ta w ca łym okre sie użyt ko -
wa nia.

Dla za pew nie nia wy so kie go po zio mu
bez pie czeń stwa, oma wia ne roz po rzą dze -
nie, nie za le żnie od wska za nia ogól nych wy -
ma gań do ty czą cych bu do wy i kon struk cji
bez piecz nej ma szy ny, zo bo wią zu je pro du -
cen ta już na eta pie jej kon stru owa nia
do do ko ny wa nia oce ny ry zy ka w ce lu
okre śle nia za sad ni czych wy ma gań w za kre -
sie bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia.
Użyt kow nik zaś jest zo bo wią za ny do do ko -
na nia oce ny ry zy ka uwzględ nia jąc wa -
run ki w ja kich ma szy na zo sta ła za in sta lo -

wa na. Pra wi dło we prze pro wa dze nie po wy -
ższych pro ce dur i za po zna nie pra cow ni ka
z do ko na ną oce ną ry zy ka za wo do we go oraz
spo so bem unik nię cia za gro żeń reszt ko -
wych za pew nia peł ne bez pie czeń stwo
przy eks plo ata cji no wo cze snej ma szy ny. 

Na le ży za uwa żyć, że roz po rzą dze nie to,
po raz pierw szy w hi sto rii tech ni ki (prze -
pi sach bhp) zde fi nio wa ło po ję cie „ma -
szy ny”. We dług tej de fi ni cji, w naj prost -
szym uję ciu, „ma szy na” jest to „ze spół wy -
po sa żo ny (…) w me cha nizm na pę do wy in -
ny niż bez po śred nio wy ko rzy stu ją cy si łę
ludz kich mię śni lub zwie rzę cych, skła da -
ją cy się ze sprzę żo nych czę ści lub ele men -
tów, z któ rych przy naj mniej jed na jest ru -
cho ma, po łą czo nych w ca łość ma ją cą kon -
kret ne za sto so wa nie”. Roz po rzą dze nie
de fi niu jąc po ję cie „ma szy ny”, roz gra ni czy -

ło „ma szy ny” od in nych urzą dzeń, w tym
od ma szyn i urzą dzeń wy pro du ko wa nych
przed 1.05.2004 r.

Prze pi sy 
nie za wsze spój ne

Pre zen to wa ny wy kres, w spo sób bar dzo
uprosz czo ny, przed sta wia ob sza ry re gu lo -
wa ne no wy mi prze pi sa mi, opar ty mi na dy -
rek ty wach eu ro pej skich oraz ob szar re gu -
lo wa ny obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi ogól -
ny mi z 1997 r. i nie któ ry mi na dal obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi szcze gó ło wy mi.

No wy mi ure gu lo wa nia mi praw ny mi
opar ty mi na dy rek ty wach eu ro pej skich ob -
ję to wszyst kie ma szy ny, urzą dze nia, na rzę -
dzia oraz sprzęt elek tro nicz ny za in sta lo wa -
ne lub użyt ko wa ne w okre sie
przed 1.01.2003 r. oraz ma szy ny speł nia -
ją ce de fi ni cję „ma szy ny”, wpro wa dzo ne
do ob ro tu po 1.05.2004 r. (ko lor nie bie ski)

Sze ro ki ob szar obej mu ją cy bu do wę
i kon struk cję na rzę dzi, sprzę tu, ma szyn
i urzą dzeń (ko lor żół ty), pod le ga na dal
§§ 51-56 prze pi sów z 1997 r. oraz nie któ -
rym prze pi som szcze gó ło wym. Prze pi sy
ogól ne, w cza sie ich two rze nia, wy bie ga -
ły w przy szłość i okre śli ły wy ma ga nia dla
ma szyn i urzą dzeń, sto su jąc du że uogól nie -
nia. Przy ta kiej kon struk cji za pi sów, po -
ziom bez pie czeń stwa oka zał się na chwi -
lę obec ną nie współ mier ny do po zio mu
okre ślo ne go przez wpro wa dzo ne w ostat -
nich la tach wy ma ga nia mi ni mal ne, a ta kże
za sad ni cze. Brak ko re la cji mię dzy ty mi
prze pi sa mi po wo du je nie jed no znacz ność
w ich sto so wa niu.

Wa żne!

Obo wią zu ją ca pro ce du ra oce ny ry zy ka
za wo do we go jest pro ce du rą, któ ra nie wąt -
pli wie mo że uzu peł niać te nie ści sło ści.
Prze pi sy są jed nak pod sta wą i ko niecz nym
wy da je się do sto so wa nie prze pi sów ogól -
nych obej mu ją cych bu do wę i kon struk cję
ma szyn, do wy ma gań mi ni mal nych i za sad -
ni czych, a ta kże ob ję cie ni mi du żej gru py
na rzę dzi, sprzę tu, ma szyn i urzą dzeń nie-
ure gu lo wa nych naj now szy mi prze pi sa mi.
Tym bar dziej, że pro fe sjo nal ne do ko na nie
oce ny ry zy ka za wo do we go, szcze gól nie
w ma łych i śred nich za kła dach, gdzie bra -
ku je spe cja li stów, jest utrud nio ne. Pra co -
daw cy na to miast nie za wsze przy kła da ją na -
le ży tą wa gę do zgod ne go z nor mą, efek tyw -
ne go prze pro wa dze nia oce ny.

Sta ni sław Nie miec 
OIP Kra ków
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X – sto pień skom pli ko wa nia kon struk cji: od na rzę dzi, urzą dzeń, ma -
szyn, ma szyn wg de fi ni cji, do urzą dzeń o skom pli ko wa nej bu do wie
nie speł nia ją cej de fi ni cji ma szy ny oraz urzą dzeń i sprzę tu elek tro -
nicz ne go (bez ele men tów ru cho mych)

Y  – rok za in sta lo wa nia, pod ję cia użyt ko wa nia lub wpro wa dze nia
do ob ro tu (na rzę dzi, ma szyn, urzą dzeń…)

Na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go

Awa ria pod no śni ka te le sko po we go
W go dzi nach po łu dnio wych 28 ma ja br. na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go mia ła miej sce awa -
ria pod no śni ka te le sko po we go z po de stem ru cho mym ty pu HAU LOT TE H43TPX. Do szło
do osu nię cia się ostat nie go z czło nów pod no śni ka, na po de ście któ re go znaj do wa li się dwaj
pra cow ni cy. Szczę śli wie nie do zna li oni w wy ni ku te go wy pad ku po wa żniej szych ob ra żeń fi -
zycz nych.
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Mi mo świa to we go kry zy su pra cow ni cy fiń skich firm za ra bia -
ją wię cej niż w ro ku po przed nim, dzię ki ró żne go ro dza ju bo nu -
som i do dat kom. Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka np., że wy -
na gro dze nie głów ne go spe cja li sty nie ule gło zmniej sze niu
w ostat nim ro ku. Do dać na le ży, że, bio rąc pod uwa gę wszel kie -
go ty pu do dat ki i pre mie, pła ce ka dry za rzą dza ją cej oraz pła ce
ka dry śred nie go szcze bla wzro sły i osią gnę ły naj wy ższy po ziom
w cią gu ostat nich pię ciu lat. 

W Eu ro pie 8 na 10 pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach
kie row ni czych ska rży się na wy so ki po ziom stre su w pra cy. Tym -
cza sem, tyl ko jed na trze cia przed się biorstw dys po nu je pro ce du -
ra mi umo żli wia ją cy mi prze ciw dzia ła nie stre so wi. We dług naj now -
szych da nych opu bli ko wa nych przez Eu ro pej ską Agen cję Bez pie -
czeń stwa i Zdro wia Za wo do we go, szcze gól nie stre so gen na jest
pra ca w sek to rze sa ni tar nym i so cjal nym (91% przed się biorstw
uwa ża, że stres jest pro ble mem) oraz w edu ka cji (84%). Naj częst -
szą przy czy ną ba na li zo wa nia te go pro ble mu w przed się bior stwach
jest: brak cza su, per so ne lu i środ ków fi nan so wych.

Na kwo tę trzech mi lio nów Eu ro ujaw nio no oszu stwo wzglę dem
Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych oraz Pań stwo wych Pu blicz nych
Słu żb Za trud nie nia. Cho dzi tu o prze stęp stwo zwią za ne z nie le -
gal nym otrzy my wa niem świad czeń i za sił ków z ty tu łu bez ro bo -
cia. I tak np. z cał ko wi tej licz by 175 pra cow ni ków aż 142 wy stą -
pi ło i otrzy my wa ło świad cze nia i za sił ki z ty tu łu bez ro bo cia od Pań -
stwo wych Pu blicz nych Słu żb Za trud nie nia, bę dąc wcze śniej za -
re je stro wa ny mi w ZUS przez mi ni mal ny okres wy ma ga ny prze -
pi sa mi. Oso by, któ re są spraw ca mi wy kro cze nia fi gu ro wa ły ja ko
pra cow ni cy przed się biorstw o ni skiej lub ze ro wej ak tyw no ści za -
wo do wej. Dwoj gu z za trzy ma nych po sta wio no za rzut prze stęp -
stwa wo bec Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych, fał szer stwa do -
ku men tów i wy łu dze nia; tro je oska rżo no o fał szer stwo do ku men -
tów i pra nie pie nię dzy; po zo sta łych 78 o fał szer stwo do ku men -
tów i wy łu dze nia. 

Za twier dzo ny zo stał Pro jekt De kre tu Kró lew skie go w spra wie
re je stro wa nia i gro ma dze nia tek stów po ro zu mień i ukła dów zbio -
ro wych, któ ry uak tu al nia za sa dy do tych cza so we go po stę po wa nia
i za kła da przy sto so wa nie ich do po trzeb ad mi ni stra cji elek tro nicz -
nej. Po zwo li to na skró ce nie okre sów pu bli ka cji do ku men tów oraz
na ogra ni cze nie ob cią żeń ad mi ni stra cyj nych. Do pro wa dzi do ujed -
no li ce nia po stę po wa nia zwią za ne go z za pi sy wa niem i re je stro wa -
niem ukła dów zbio ro wych. Stwo rzy cen tral ną ba zę da nych pod -

łą czo ną do re je strów wszyst kich or ga nów z dzie dzi ny ochro ny i pra -
wa pra cy, co po zwo li na dys po no wa nie w rze czy wi stym cza sie peł -
ną in for ma cją na te mat sta nu ne go cja cji zbio ro wych w Hisz pa -
nii. Dzia ła nia te bę dą mia ły po zy tyw ne re per ku sje eko no micz ne
dla przed się biorstw i pra cow ni ków, gdyż zmniej szą ob cią że nia ad -
mi ni stra cyj ne oraz ogra ni czą zu ży cie pa pie ru, co tym sa mym po -
zy tyw nie wpły nie na śro do wi sko.

We dług ba dań Or ga ni za cji Współ pra cy Go spo dar czej i Roz wo -
ju (OECD) w ostat nich trzech la tach o 17% wzro sło za in te re so -
wa nie szko ła mi za wo do wy mi. Mi ni ster edu ka cji, An gel Ga bi lon -
do, przed sta wił pod czas Ra dy Mi ni strów ra port na rzecz pro mo -
cji i po pra wy ja ko ści kształ ce nia w szko łach za wo do wych w Hisz -
pa nii. Za wie ra on da ne z in sty tu cji mię dzy na ro do wych, któ re wska -
zu ją na ko niecz ność pro mo wa nia te go ty pu kształ ce nia w ra mach
sys te mów edu ka cyj nych. OECD sza cu je, że od se tek osób ze śred -
nim wy kształ ce niem w Hisz pa nii wy no si 72%, pod czas gdy śred -
nia z kra jów wcho dzą cych w skład tej or ga ni za cji kształ tu je się
na po zio mie 83%. Nie mniej jed nak, ten den cja mło dzie ży hisz -
pań skiej do sta wia nia ra czej na na ukę w li ce ach ogól no kształ cą -
cych niż w szko łach za wo do wych zmie nia się. Pod czas gdy w ro -
ku szkol nym 2007/2008 do szkół za wo do wych uczęsz cza -
ło 500.000 uczniów, w ro ku 2009/2010 ich licz ba wzro sła
do 586.000.

Pra cow ni cy sek to ra sprzą ta ją ce go zor ga ni zo wa li pro test, do -
ma ga jąc się po pra wy wa run ków pra cy i więk sze go do ce nie nia.
Dzia ła nia te skie ro wa ne by ły głów nie prze ciw ko wiel kim przed -
się bior stwom jak Ko le je Ho len der skie, Lot ni sko Am ster dam -Schi -
phol czy ban ki i to po mi mo fak tu, że per so nel sprzą ta ją cy nie jest
bez po śred nio za trud nio ny przez te fir my. Po sze ściu ty go -
dniach pro te stów osią gnię to po ro zu mie nie, zgod nie z któ rym per -
so nel sprzą ta ją cy uzy ska 3% pod wy żkę wy na gro dze nia oraz otrzy -
ma wy ższe zwro ty z ty tu łu kosz tu do jaz dów.

Bry tyj ska in spek cja pra cy (HSE) po da ła, że w czerw cu br. od -
by ły się po ka zy bez pie czeń stwa na pię ciu du żych bu do wach w An -
glii Po łu dnio wo -Wschod niej. By ły one re ak cją na da ne o 14 wy -
pad kach śmier tel nych w bu dow nic twie w tym re gio nie w la -
tach 2008/09. W po ka zy za an ga żo wa no do rad ców z bra nży bu -
dow la nej oraz eks per tów HSE, któ rzy przed sta wi li kwe stie
utrzy ma nia po rząd ku na pla cu bu do wy, prac na wy so ko ści, dźwi -
ga nia ręcz ne go, trans por tu, na ra że nia na kon takt z azbe stem i py -
ła mi. Pod czas spo tkań za pla no wa no prak tycz ne po ka zy no we go
sprzę tu słu żą ce go po pra wie bez pie czeń stwa, a ta kże udział przed -
sta wi cie li wio dą cych firm bu dow la nych. Zda niem HSE, jest to do -
sko na ły spo sób na do cie ra nie do bra nży i ucze nie ro bot ni ków, że

mi mo pre sji zwią za nej z re ali za cją in we sty cji bu dow la nej, w spra -
wach bhp nie war to cho dzić na skró ty, a pro ste dzia ła nia mo gą
za po bie gać po wa żnym wy pad kom. Ob jaz do we po ka zy są czę ścią
kam pa nii pn. „Lep sza współ pra ca” pro wa dzo nej wspól nie przez
HSE i bra nżę bu dow la ną. 

Jed na z bry tyj skich firm zo sta ła uka ra na grzyw ną w wy so ko -
ści 150 ty się cy fun tów za wy pa dek śmier tel ny 21-let nie go pra cow -
ni ka. Sąd Ko ron ny w Le wes na ka zał ta kże zwrot peł nych kosz tów
do cho dze nia na su mę nie mal 67 tys. fun tów. Do wy pad ku do szło
w 2008 ro ku. Pra cow nik spraw dzał ci śnie nie na za wo rze wy so kie -
go ci śnie nia. Praw do po dob nie pod czas tej czyn no ści na stą pi ło ode -
rwa nie za wo ru wen ty la cyj ne go, któ ry le cąc z ogrom ną pręd ko ścią
ude rzył w klat kę pier sio wą pra cow ni ka i spo wo do wał śmier tel ne
ob ra że nia. Pod czas do cho dze nia HSE usta li ło, że za wór nie był pra -
wi dło wo za in sta lo wa ny, a w tyl nej czę ści ma szy ny bra ko wa ło osło -
ny, któ ra za po bie gła by wy pad ko wi w ra zie ode rwa nia za wo ru
pod wpły wem wy so kie go ci śnie nia. W za kła dzie nie prze pro wa dzo -
no od po wied niej oce ny ry zy ka i nie zi den ty fi ko wa no za gro żeń zwią -
za nych z po szcze gól ny mi czę ścia mi urzą dzeń. 

W spra wie są do wej wsz czę tej na wnio sek HSE, 56-let ni wła -
ści ciel za kła du ob rób ki drew na zo stał uka ra ny 20 tys. fun tów grzyw -
ny po wy pad ku, w któ rym pra cow nik do znał cię żkie go oka le cze -
nia sto py. Pra co daw cy na ka za no ta kże zwrot po nad 6 tys. fun tów
kosz tów do cho dze nia. Do wy pad ku do szło w ub. r., kie dy to
24-let ni ro bot nik chciał przy po mo cy pi ły łań cu cho wej od blo ko -
wać ob ra bia ny pień, któ ry za trzy mał się w he blar ce na koń cu prze -
no śni ka. W trak cie tej czyn no ści stra cił rów no wa gę, a je go pra -
wa sto pa do sta ła się pod ob ra ca ją ce się ostrza. Ro bot nik, któ ry
pra co wał sam, od czoł gał się od ma szy ny i ko rzy sta jąc z na daj ni -
ka ra dio we go we zwał po moc. Po szko do wa ny pra co wał w fir mie
na umo wę na czas okre ślo ny, za le d wie przez 15 dni. Przed wy -
pad kiem był za pa lo nym spor tow cem i pił ka rzem, ocze ku ją cym
na test umie jęt no ści w miej sco wej dru ży nie pił kar skiej. W trak -
cie do cho dze nia HSE usta li ła, że wła ści ciel za kła du nie za pew -
nił bez piecz ne go sys te mu pra cy przy he blar ce. Po wy pad ku w fir -
mie, na sta łe za mon to wa no osło ny ma szyn, unie mo żli wia ją ce do -
stęp ro bot ni ków do prze no śni ków i in nych nie bez piecz nych czę -
ści. HSE przy po mnia ło, że w ca łym kra ju w ro ku 2008/09 w prze -
twór stwie prze my sło wym za no to wa no 32 wy pad ki śmier tel ne i po -
nad 22 ty sią ce wy pad ków cię żkich.

Zo sta ną wpro wa dzo ne obo wiąz ko we te sty z ję zy ka an giel skie -
go dla imi gran tów spo za Eu ro py, któ rzy bę dą chcie li do łą czyć
do swo ich współ ma łżon ków lub sta łych part ne rów bę dą cych oby -
wa te la mi Zjed no czo ne go Kró le stwa lub osie dlo nych na Wy spach
Bry tyj skich. Przed uzy ska niem wi zy bę dą mu sie li wy ka zać się
pod sta wo wą zna jo mo ścią ję zy ka an giel skie go. Wy móg bę dzie obo -
wią zy wać oso by skła da ją ce wnio ski z Wiel kiej Bry ta nii, jak i z za -
gra ni cy. Zda niem rzą du, przy czy ni się to do lep szej in te gra cji spo -
łecz nej, usu wa nia ba rier kul tu ro wych i ochro ny słu żb pu blicz nych.
Jest to pierw szy krok w pla no wa nym za ostrza niu za sad imi gra -
cji do Wiel kiej Bry ta nii. No wy rząd pla nu je ta kże wpro wa dze nie

ogra ni czeń licz by wiz da ją cych pra wo do wy ko ny wa nia pra cy, zmia -
nę wy mo gów w za kre sie zna jo mo ści ję zy ka przy wy da wa niu wiz
oraz ści ślej szą kon tro lę na pły wu osób na stu dia.

75,000 euro wy nio sła za są dzo na przez sąd ka ra w związ ku ze
śmier cią 24-let nie go pra cow ni ka fir my, Da wi da Kwiat kow skie go.
Do wy pad ku do szło w 2006 r., gdy pra cow nik, sto jąc w me ta lo -
wym ko szu wóz ka wi dło we go, wy kła dał czę ści na re gał pa le to wy
na wy so ko ści 4-5 me trów. W pew nej chwi li upadł na zie mię i zo -
stał przy gnie cio ny przez kosz wóz ka. Na miej scu zda rze nia stwier -
dzo no zgon. W są dzie wy ja śnio no, że pro jekt ko sza nie prze wi -
dy wał, że bę dzie on przy mo co wy wa ny do me cha ni zmu wi dło we -
go wóz ka. Ko szyk po zba wio ny był za cze pów i nie mo żli wa by ła kon -
tro la pra cy wóz ka z ko sza. W skła dzie czę ści w fir mie DAF Sa -
les Ltd. nie zo sta ła prze pro wa dzo na oce na ry zy ka zwią za ne go
z pra ca mi na wy so ko ści.

Do szło do za war cia no we go, ogól no kra jo we go ukła du zbio ro we -
go pra cy sek to ra bu dow nic twa, któ ry obo wią zy wać bę dzie do 31 grud -
nia 2012. Po sta no wie nia mi ukła du ob ję tych zo sta nie po nad 1,2 mln
pra cow ni ków i 300 tys. firm. Za war te po ro zu mie nie gwa ran tu je pra -
cow ni kom uśred nio ny wzrost mie sięcz ne go wy na gro dze nia o kwo -
tę 118 euro. Jed no cze śnie obie stro ny ukła du wy da ły wspól ne oświad -
cze nie, w któ rym pod kre śla ją, że ocze ku ją od stro ny rzą do wej zmian
w obo wią zu ją cych prze pi sach, w szcze gól no ści zmniej sze nia wy so -
ko ści skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne.

79% pra co daw ców w Eu ro pie jest za nie po ko jo nych zja wi skiem
stre su za wo do we go, ale tyl ko jed na trze cia przed się biorstw po -
sia da sto sow ne pro ce du ry pre wen cyj ne w tym za kre sie. Ba da -
nie an kie to we prze pro wa dzo ne przez Agen cję w Bil bao wska zu -
je przede wszyst kim na po trze bę za pew nie nia przed się bior stwom
sku tecz ne go wspar cia w wal ce ze stre sem, aby zwięk szyć pro -
duk tyw ność pra cow ni ków i kon ku ren cyj ność go spo dar ki unij nej
w do bie wy cho dze nia z glo bal nej za pa ści eko no micz nej. Ba da nie
wska zu je rów nież, że 42% ka dry kie row ni czej przed się biorstw
uwa ża za gro że nia psy cho spo łecz ne za trud niej sze do wy eli mi no -
wa nia ani że li in ne, bar dziej tra dy cyj ne za gro że nia dla zdro wia i bez -
pie czeń stwa pra cow ni ków. De li kat ność te go za gad nie nia (53%)
i brak świa do mo ści za gro żeń (50%) to głów ne prze szko dy w po -
dej mo wa niu sku tecz nych dzia łań w wal ce z za gro że nia mi psy cho -
spo łecz ny mi w miej scu pra cy.

Sa mo za trud nie ni po sia da ją swo je go re pre zen tan ta w Ra dzie Spo -
łecz no -Go spo dar czej, sta łym or ga nie do rad czym Rzą du Ho lan dii.
Przed sta wi ciel Plat for my Pra cow ni ków Sa mo za trud nio nych (PSS)
zaj mie jed no z miejsc do tych czas prze zna czo nych dla pra co daw -
ców, i re pre zen to wać bę dzie in te re sy 650 tys. osób sa mo za trud -
nio nych. Głów nym za mie rze niem PSS jest zmia na prze pi sów o cza -
sie pra cy osób sa mo za trud nio nych oraz uprosz cze nie prze pi sów
do ty czą cych sa mo za trud nie nia w sek to rze pu blicz nym

Opra co wa nie: Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą 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.
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EU RO PEJ SKA AGEN CJA DS. ZDRO WIA
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Za nied ba nia 
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Ka żdy z nas na co dzień spo ty ka się
z kry ty ką swo jej oso by czy za cho wa nia.
Trud no wów czas za cho wać ka mien ną
twarz. Nie lu bi my, gdy ktoś wy ty ka nam
błę dy czy nie do cią gnię cia. Kry ty ka bo li tym
bar dziej, im bar dziej od czu wa my sa tys fak -
cję z re zul ta tów na sze go dzia ła nia. 

Czy te go chce my czy nie, kry tycz ne sło -
wa za pa da ją w pa mięć. Szcze gól nie, je śli

po cho dzą od osób dla nas zna czą cych i do -
ty czą wa żnych sfer na sze go ży cia. Wów czas
roz pa mię tu je my kry tycz ne uwa gi, do ko nu -
je my po wtór nej oce ny sy tu acji, ana li zu je -
my, co zro bi li śmy źle, co mo gli by śmy
zmie nić. Czy słusz nie? Jak re ago wać
na kry ty kę? Wal czyć z nią, czy sta rać się
nie zwra cać uwa gi? 

Na kry ty kę naj czę ściej re agu je my
na dwa spo so by. Ro dzaj re ak cji za le ży
od oko licz no ści oraz od wy uczo nych, pre -
fe ro wa nych spo so bów za cho wa nia się
w trud nych sy tu acjach.

Pierw szym spo so bem re ago wa nia na kry -
ty kę jest agre sja. Zra nie ni przy stę pu je my
do kontr ata ku lub milk nie my i ob ra ża my się.
Agre sja nie po pra wia jed nak sy tu acji. Wy -
ra żo na w ja kiej kol wiek for mie nie po zwa -
la prze kształ cić sy tu acji w kon struk tyw ny
dia log nisz cząc re la cje z in ny mi.

Dru gim po pu lar nym spo so bem przyj -
mo wa nia kry ty ki jest re zy gna cja i ule głość.
Wów czas za czy na my się uspra wie dli wiać,
prze pra sza my, tłu ma czy my się, przyj mu -
jąc tym sa mym ro lę „ofia ry” i po zwa la jąc
da lej się ra nić. Sło wa kry ty ki bie rze my
do sie bie, szu ka my w so bie cze goś, co ją
po twier dza, ude rza my we wła sne po czu cie
war to ści do cho dząc do wnio sku, że fak tycz -
nie „je ste śmy bez na dziej ni”. 

Nie któ rzy nie da ją po znać, że czy jeś sło -
wa ich za bo la ły i tłu mią emo cje w so bie.
Kon se kwen cją te go jest sys te ma tycz nie po -
więk sza ją cy się dys kom fort psy chicz ny po -
łą czo ny z lę kiem przed oce ną, bra kiem ak -
cep ta cji sa me go sie bie, zbyt nim uwra żli -
wie niem i uza le żnie niem się od opi nii ze -

wnętrz nych, ni skim po czu ciem wła snej
war to ści, a w re zul ta cie bra kiem po czu cia
kon tro li nad wła snym ży ciem.

Jak za tem ra dzić so bie z kry ty ką, aby nie
dzia łać de struk cyj nie w sto sun ku do sie -
bie i mieć do bre re la cje z in ny mi ludź mi?

Pierw szą rze czą, któ rą war to so bie
uświa do mić, jest fakt, że usły sza na wła śnie
kry tycz na uwa ga nie jest nie pod wa żal ną
praw dą, a je dy nie su biek tyw ną opi nią, jed -
ną z wie lu. Sło wa kry ty ku ją ce go są je go
pry wat nym po glą dem, do któ re go wy zna -
wa nia ma on peł ne pra wo. My na to miast
ma my pra wo się z tym po glą dem zgo dzić
bądź nie. 

Je śli zga dza my się z opi nią kry ty ku ją ce -
go – po wiedz my to! Użyj my sfor mu ło wań:
„Zga dzam się z to bą” „Ja też tak my ślę”,
„Oce niam to w ten sam spo sób”. Prze cież
nie je ste śmy nie omyl ni, a ce lem wy po wia -
da nej kry ty ki jest ko ry go wa nie pew nych
nie pra wi dło wo ści czy po ka za nie lep szych
roz wią zań, a nie wy pro wa dze nie nas z rów -
no wa gi. Bądź my otwar ci na su ge stie i opi -
nie in nych. To dzię ki nim ma my szan sę roz -
wi jać się, do sko na lić oraz ma my świa do -

mość te go, jak od bie ra ją nas i na sze dzia -
ła nia in ni lu dzie. 

Je śli nie zga dzasz się z czy imiś sło wa -
mi kry ty ki, pod kreśl, że ty oce niasz sie bie
ina czej, ale nie pod wa żaj pra wa oso by kry -
ty ku ją cej do po sia da nia wła sne go zda nia.
W koń cu ile osób ty le opi nii. Gdy nie zga -
dza my się z czy imś zda niem, czę sto po ja -
wia się po ku sa by udo wad niać swo ją ra cję,
prze ko ny wać do swo je go punk tu wi dze nia,
co czę sto pro wa dzi do eska la cji kon flik tu.
Nie uspra wie dli wiaj się nie po trzeb nie ani
nie ata kuj. Po służ się krót ki mi stwier dze -
nia mi: „Ja tak nie uwa żam”, „Nie zga dzam
się”, „Mam od mien ne zda nie”, „Wi dzę, że
bar dzo ró żni my się w oce nie”. Je śli wy mia -
na ar gu men tów jest jed nak ko niecz na, to
mów wy łącz nie o fak tach, czy li o tym, cze -
go kry ty ka do ty czy ła. W roz mo wie z oso -

bą kry ty ku ją cą nie oce niaj jej, mów tyl ko
o swo ich prze ko na niach i uczu ciach. Uży -
waj my for my „Ja”, na przy kład: „Ja uwa -

żam...”, „Ja są dzę...”, „Mo im zda niem...”
za miast: „Ty nie masz ra cji”, „Ty uwa żasz,
że...”. Pa mię taj, że naj wa żniej sze jest,
abyś wie dział, na czym To bie na praw dę za -
le ży i po stę po wał z tym w zgo dzie. Je śli je -
steś prze ko na ny o słusz no ści swo ich dzia -
łań, po dą żaj w kie run ku któ ry wy bra łeś po -
mi mo prze ciw no ści. Po myśl, co by się sta -
ło, gdy by Ko per nik tak wziął so bie do ser -
ca kry ty kę ko ścio ła i współ cze snych mu na -
ukow ców, że zre zy gno wał by z ba dań?

Ka mi la Paw łow ska
psy cho log, GIP

Ps.
War to pa mię tać…
Ostat nio in spek to rzy pra cy co raz

czę ściej po ru sza ją pro ble my zwią za -
ne z ró żny mi for ma mi utrud nia nia
prze pro wa dza nia czyn no ści kon tro -
l nych przez oso by kon tro lo wa ne.
In for mu ją, że spo ty ka ją się z co raz

bar dziej wy su bli mo wa ny mi for ma mi wy wie -
ra nia wpły wu, ma ni pu la cji oraz ró żnych za -
cho wań, któ re ma ją za za da nie wy bić ich z ryt -
mu pra cy, wzbu dzić ne ga tyw ne emo cje czy
spro wo ko wać do za cho wa nia w spo sób nie -
po żą da ny. In spek to rzy pod kre śla ją, że po mi -
mo prób ba ga te li zo wa nia tych „pro wo ka cji”
ta kie sy tu acje po wo du ją u nich do dat ko wy
stres, a po za koń czo nej kon tro li sku mu lo wa -
ne emo cje trud no im roz ła do wać. In te re su -
ją się więc wie dzą z za kre su tech nik ma ni -
pu la cji oraz ró żnych form obro ny przed nią.
Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom po sta -
ram się w naj bli ższych cza sie na ła mach „In -
spek to ra Pra cy” przy bli żyć te mat do ty czą cy
ma ni pu la cji oraz wy wie ra nia wpły wu spo łecz -
ne go. War to bo wiem pa mię tać, że naj lep szą
obro ną przed ma ni pu la cją jest zna jo mość me -
cha ni zmów, na któ rych się opie ra. 

Zda niem psy cho lo ga

Kry ty ka – wal czyć z nią, czy nie zwra cać uwa gi?

Je śli zga dza my się z opi nią kry ty -
ku ją ce go – po wiedz my to! Użyj my
sfor mu ło wań: „Zga dzam się z to bą”
„Ja też tak my ślę”, „Oce niam to
w ten sam spo sób”.

Je śli nie zga dzamy się z czy imiś sło -
wa mi kry ty ki, pod kreślmy, że oce -
niamy sie bie ina czej, ale nie pod wa -
żajmy pra wa oso by kry ty ku ją cej
do po sia da nia wła sne go zda nia.
W koń cu ile osób ty le opi nii.

W roz mo wie z oso bą kry ty ku ją cą nie
oce niajmy jej, mówmy tyl ko o swo -
ich prze ko na niach i uczu ciach. Uży -
waj my for my „ja”, na przy kład: „ja
uwa żam...”, „ja są dzę...”, „mo im zda -
niem...” za miast: „ty nie masz ra cji”,
„ty uwa żasz, że...”.

Pik nik Iła wa 2010

Praw dzi we do my 
ze sty ro pia nu
Pik nik edu ka cyj ny „Bez piecz ny plac bu do wy”
od był się 29 ma ja br. w Iław skim am fi te atrze.
Był ad re so wa ny do pra cow ni ków i pra co daw -
ców firm bu dow la nych, pra cow ni ków słu żby
bhp oraz miesz kań ców mia sta i oko lic. 

W pro gra mie zna la zły się mię dzy in ny mi: se mi na rium nt. bez -
pie czeń stwa pra cy i wy pad ków w bu dow nic twie, licz ne kon kur -
sy dla dzie ci i do ro słych z atrak cyj ny mi na gro da mi, po ka zy i pre -
zen ta cje oraz wy stę py lo kal nych ze spo łów mu zycz nych. By ła świet -
na za ba wa, po łą czo na z mo żli wo ścią po sze rze nia swo jej wie dzy
o za sa dach bez pie czeń stwa przy pra cach bu dow la nych. Pa tro nat
ho no ro wy nad pik ni kiem ob jął głów ny in spek tor pra cy Ta de usz
Jan Za jąc a or ga ni za to ra mi im pre zy by li: Cen tral ny In sty tut
Ochro ny Pra cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy, Okrę go wy In spek -
to rat Pra cy w Olsz ty nie, Człon ko wie Fo rum Li de rów Bez piecz -
nej Pra cy oraz Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Pra cow ni ków Słu -
żby BHP Od dział w Olsz ty nie. 

Głów ny In spek to rat Pra cy re pre zen to wał Krzysz tof Ko wa -
lik dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji. Na pik nik zo -
sta li za pro sze ni ta kże prze wod ni czą cy re gio nal nych cen tral
związ ko wych, w tym Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni”. Pod czas
se mi na rium szko le nio we go dla pra co daw ców, ka dry in ży nie ryj -

no -tech nicz nej i pra cow ni ków firm bu dow la nych oraz pra cow ni -
ków słu żby bhp, pra cow ni cy CIOP -PIB, OIP w Olsz ty nie oraz olsz -
tyń skie go in spek to ra tu UDT mó wi li o oce nie sta nu tech nicz ne -
go prze my sło wych heł mów ochron nych i in dy wi du al ne go sprzę -
tu chro nią ce go przed upad kiem z wy so ko ści, przy czy nach wy pad -
ków pod czas pra cy na bu do wie, ob cią że niu ukła du mię śnio wo -szkie -
le to we go przy pra cach zwią za nych z prze no sze niem ła dun ków oraz
urzą dze niach bu dow la nych pod le ga ją cych do zo ro wi UDT. 

W trak cie pik ni ku od by ły się trzy kon kur sy dla dzie ci.
W pierw szym z kon kur sów „Bez piecz na bu do wa” dzie ci w wie -
ku 5-8 lat, pod kie row nic twem do ro słych (praw dzi wych kie row -
ni ków bu do wy), bu do wa ły do my z go to wych ele men tów ze sty -

ro pia nu. Przy oce nie dwóch ze spo łów – chło pię ce go i dziew czę -
ce go naj wa żniej sze by ło bez pie czeń stwo pra cy, w tym od po wied -
ni do bór środ ków ochro ny in dy wi du al nej. Po za tym dzie ci
uczest ni czy ły w dwóch kon kur sach ry sun ko wych pt.: „Mój ta ta
pra cu je na bu do wie” i „Bez piecz ne za cho wa nia przy ko rzy sta niu
z urzą dzeń w do mu i w szko le”. Na gro dy rze czo we, ufun do wa -
ne m.in. przez OIP, wrę czył okrę go wy in spek tor pra cy. 

Dla pra cow ni ków firm bu dow la nych prze zna czo ny był z ko lei
kon kurs na wła ści wy do bór środ ków ochro ny in dy wi du al nej. In -
spek tor pra cy oce niał od po wied ni do bór odzie ży i środ ków ochro -
ny do wy lo so wa ne go ro dza ju pra cy. Wszyst kich uczest ni cy pik -
ni ku mo gli wy star to wać w kon kur sie wie dzy o bhp. Po za tym od -
wie dza ją cy iław ski am fi te atr mie li mo żli wość wy ko na nia po mia -
ru wy dat ku ener ge tycz ne go, uczest ni cze nia w warsz ta tach ra tow -
nic twa me dycz ne go dla dzie ci i mło dzie ży, od wie dze nia sto isk pro -
du cen tów środ ków ochro ny in dy wi du al nej, pro du cen tów ma szyn
i urzą dzeń bu dow la nych oraz na rzę dzi ręcz nych i na rzę dzi o na -
pę dzie elek trycz nym, a ta kże sto isk CIOP, UDT i PIP z wy daw -
nic twa mi, gdzie mo żna by ło uzy skać po ra dy praw ne i tech nicz -
ne w za kre sie bu dow nic twa. 

Jacek Żerański OIP Olsztyn



W jed nym z za kła dów ad mi ni stru ją cym ha lą spor to wą, na le -
żą cym do jed nost ki sa mo rzą do wej wo je wódz twa pod la skie go, w li -
sto pa dzie ub. r., do szło do wy pad ku przy pra cy, w wy ni ku któ -
re go śmierć po nio sła 58-let nia ko bie ta, pra cow ni ca za trud nio -
na na sta no wi sku sprzą tacz ki. Ba da ją cy oko licz no ści i przy czy -
ny wy pad ku in spek to rzy pra cy usta li li, że po szko do wa na
w chwi li wy pad ku wy ko ny wa ła czyn no ści sprzą ta ją ce, wy ni ka -
ją ce z jej obo wiąz ków. Po szko do wa na pod czas ście ra nia ku rzu
z pa ra pe tu okien ne go zlo ka li zo wa ne go na ko ry ta rzu pierw sze -
go pię tra bu dyn ku ha li, spa dła z wy so ko ści 5 stop ni scho dów (85
cm) na po sadz kę wy ko na ną z te ra ko ty. W wy ni ku te go zda rze -
nia do zna ła ura zu mó zgo wo -czasz ko we go, co spo wo do wa ło jej
zgon po 10 dniach od wy pad ku.

Pa ra pet okna, z któ re go po szko do wa na ście ra ła kurz znaj du -
je się na wy so ko ści 160 cm od po zio mu po sadz ki ko ry ta rza. Część
pa ra pe tu wy sta je 30 cm po za kra wędź koń czą cą ko ry tarz, a roz -
po czy na ją cą scho dy, pro wa dzą ce na pół pię tro.

Po nad to, in spek to rzy pra cy usta li li, że po szko do wa na w chwi -
li wy pad ku wy ko ny wa ła pra ce z po zio mu pod ło gi w obu wiu ty -
pu cho da ki drew nia ne.

Prze pro wa dzo ne po stę po wa nie kon tro l ne in spek to rów pra -
cy wy ka za ło, że przy czy ną wy pad ku by ło:

� brak po rę czy przy ścien nej przy scho dach (na ścia nie, na któ -
rej usy tu owa ne jest okno),

� brak urzą dze nia umo żli wia ją ce go do god ny do stęp do pa -
ra pe tu o głę bo ko ści 40 cm usy tu owa ne go na wy so ko ści 160 cm
(przy wzro ście po szko do wa nej 165 cm),

� wy ko ny wa nie pra cy w obu wiu nie od po wia da ją cym wy mo -
gom norm (zgod nie z § 32 za kła do we go re gu la mi nu pra cy w spra -
wie ro dza jów odzie ży i obu wia ro bo cze go na sta no wi sku sprzą -
tacz ki przy słu gu je obu wie ro bo cze ty pu trze wi ki pro fi lak tycz -
no tek styl ne),

� brak wy koń cze nia wy ró żnia ją ce go od cie niem, bar wą lub fak -
tu rą po wierzch ni po sa dzek ko ry ta rza i scho dów na kra wę dzi ich
sty ku (scho dy i po sadz ka wy ko na ne z jed no li te go ma te ria łu).

In spek to rzy pra cy usta li li też, że oso ba peł nią ca funk cję kie -
row ni ka za kła du to le ro wa ła prak ty kę wy ko ny wa nia pra cy przez
po szko do wa ną i in ne sprzą tacz ki w obu wiu nie od po wia da ją cym
wy mo gom norm.

W związ ku z nie pra wi dło wo ścia mi, któ re spo wo do wa ły
śmierć 58-let niej ko bie ty in spek to rzy pra cy spo rzą dzi li wnio sek
do są du grodz kie go o uka ra nie peł nią ce go obo wiąz ki kie row ni -
ka za kła du pra cy, a stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści, skut ku ją ce
wy pad kiem, ure gu lo wa li de cy zja mi na ka zo wy mi.

Ire na Za lew ska, 
Sta ni sław Go łą bec ki

OIP Bia ły stok

Śmierć przy ście ra niu ku rzu
Ży cie po ka zu je, że ka żda pra ca mo że być nie bez piecz na, je śli nie są prze strze ga ne pod sta -
wo we prze pi sy i za sa dy bhp pod czas jej wy ko ny wa nia. Jak się oka zu je, wy pa dek przy pra -
cy ze skut kiem śmier tel nym mo że wy da rzyć się nie tyl ko przy wy ko ny wa niu prac szcze gól nie
nie bez piecz nych, ale rów nież przy, zda wa ło by się bar dzo pro stych czyn no ściach, jak ście -
ra nie ku rzu z pa ra pe tu okien ne go usy tu owa ne go na wca le nie du żej wy so ko ści od po zio mu
pod ło gi.


