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24 Bez pie czeń stwo i nie bez pie czeń stwo
Do ko nu jąc ana li zy po ję cia bez pie czeń stwa na le ży za -
uwa żyć, że od no si się ono za rów no do rze czy jak i lu -
dzi, jak kol wiek to czło wiek i spo łecz no ści
zor ga ni zo wa ne są za wsze koń co wym od bior cą bez -
pie czeń stwa ja ko sta nu wol ne go od za gro żeń, za pew -
nia ją ce go po czu cie pew no ści. Dla czło wie ka
bez pie czeń stwo jest bo wiem jed ną z nad rzęd nych
war to ści i po trzeb.

Okładka:
plakat - kam pa nia spo łecz na

w bu dow nic twie

Kam pa nia kła dzie ak cent na kosz ty
wy pad ków przy pra cy – nie współ mier nie
wy ższe od na kła dów po no szo nych na bez -
pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie. Ma
na ce lu zwięk sze nie świa do mo ści skut ków
za gro żeń za wo do wych (w szcze gól no ści
zwią za nych z pra cą na wy so ko ści), od kry -
cie ko rzy ści z in we sto wa nia w bez piecz ne
miej sca pra cy, a ta kże po głę bie nie wie dzy
do ty czą cej sto so wa nia no wo cze snych środ -
ków ochro ny zbio ro wej. Ad re sa ta mi te go -
rocz nych dzia łań są przede wszyst kim
pra co daw cy, przed się bior cy oraz oso by od -
po wie dzial ne w fir mach sek to ra bu dow la -
ne go za po dej mo wa nie de cy zji in we sty cyj -
nych, w tym do ty czą cych bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy.

W ro ku ubie głym w wy pad kach przy pra -
cy zba da nych przez in spek to rów PIP zgi -
nę ło lub zo sta ło do tknię tych cię żkim ka -
lec twem 420 osób. Co czwar ta ofia ra
śmier tel na wy pad ku przy pra cy by ła za trud -
nio na w bra nży bu dow la nej. Bli sko po ło wa
po szko do wa nych pra co wa ła kró cej niż
rok w da nym za kła dzie. Upad ki z wy so ko -
ści sta no wi ły pra wie jed ną trze cią wszyst -
kich wy pad ków. Mó wił o tym szef Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy Ta de usz Jan Za jąc
wska zu jąc, że do naj częst szych przy czyn
wy pad ków od lat na le żą: nie od po wied nia
or ga ni za cja pra cy, brak wła ści we go nad zo -
ru, lek ce wa że nie za sad bez pie czeń stwa,
nie uwa ga oraz po śpiech.

– Naj więk szy mi pro ble ma mi – po wie -
dział – są: przy go to wa nie pra cow ni ka
do wy ko ny wa nia pra cy, oce na ry zy ka za -
wo do we go, pra wi dło wy nad zór, a ta kże
zmia ny w świa do mo ści pra cow ni ków, aby
zro zu mie li, że te wszyst kie in struk cje, prze -
pi sy nie są prze ciw ko nim, ale słu żą
ochro nie ich ży cia i zdro wia.

Ta de usz Jan Za jąc po dzię ko wał sze fom
du żych firm bu dow la nych za wspie ra nie in -
spek cji pra cy w wy sił kach na rzecz za pew -
nie nia bez pie czeń stwa w bu dow nic twie.

Szcze gó ły kam pa nii omó wi ła An na
Tom czyk, za stęp ca głów ne go in spek to ra
pra cy. 

– Od no to wu je my 101 wy pad ków bu dow -
la nych dzien nie, co 15 mi nut ma miej sce

wy pa dek na bu do wie, na to miast 1 metr
siat ki za bez pie cza ją cej, czy li tzw. ochro ny
zbio ro wej, kosz tu je tyl ko 12 zł. Jak nie -
współ mier nie du że są kosz ty wy pad ków
do na kła dów, ja kie mo żna po nieść, że by za -

bez pie czyć pra cow ni ków przed tra ge dią
– stwier dzi ła za stęp czy ni sze fa PIP.

Po in for mo wa ła, że w trak cie kam pa nii
– od 22 wrze śnia do 4 paź dzier ni ka
– w czte rech sta cjach te le wi zyj nych
(TVN24, TVN CNBC, Pol sat News i TVP
IN FO) i roz gło śniach ra dio wych RMF
FM i Ra dio ESKA emi to wa ne bę dą spo ty
in for ma cyj ne. Kam pa nia pro wa dzo na bę -
dzie rów nież za po śred nic twem por ta lu In -
te ria.pl, a ta kże pra sy co dzien nej i bra nżo -
wej. Ka żdy za in te re so wa ny pra co daw ca lub
in we stor bu dow la ny mo że przy łą czyć się
do niej, eks po nu jąc na pro wa dzo nej in we -
sty cji plan sze z ha słem kam pa nii: „Sza nuj
ży cie! Bez piecz na pra ca na wy so ko ści”. 

An na Tom czyk za pro si ła do udzia łu
w pro gra mie pre wen cyj nym ma łe fir my bu -
dow la ne. In spek tor pra cy spraw dzi w nich
stan bhp, po ra dzi, co mo żna po pra wić bądź
zmie nić. Po wpro wa dze niu przez fir mę
roz wią zań po pra wia ją cych bez pie czeń stwo
prze pro wa dzi koń co wy au dyt i po now nie oce -
ni stan bez pie czeń stwa na pla cu bu do wy. Fir -
my, któ re uzy ska ją po zy tyw ną opi nię, otrzy -
ma ją świa dec two udzia łu w pro gra mie.

Kosz ty spo łecz ne wy pa dów w bu dow nic -
twie przy bli ży ła dzien ni ka rzom Mi ro sła -

wa Bo rycz ka, czło nek Za rzą du Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych – współ or ga ni -
za to ra kam pa nii. Po in for mo wa ła, że co rocz -
nie bli sko 5 mld zł z Fun du szu Ubez pie -
czeń Spo łecz nych tra fia do osób po szko -
do wa nych w wy pad kach przy pra cy i do -
tknię tych cho ro ba mi za wo do wy mi.

War to wspo mnieć, że od 2003 ro ku ZUS
pro wa dzi pre wen cję wy pad ko wą. W ro ku
ubie głym wy dał na ten cel 6,3 mln zł. Pie -
nią dze te prze zna czo no na ana li zę przy czyn
i skut ków wy pad ków przy pra cy oraz cho -
rób za wo do wych, upo wszech nia nie wie -
dzy o za gro że niach po wo du ją cych wy pad -
ki i cho ro by oraz o spo so bach prze ciw dzia -
ła nia im, a ta kże na za ma wia nie prac na uko -
wo -ba daw czych, ma ją cych na ce lu eli mi na -
cję lub ogra ni cze nie przy czyn po wo du ją cych
wy pad ki. Na re ali za cję za dań z za kre su pre -
wen cji wy pad ko wej w ro ku bie żą cym za pla -
no wa no w bu dże cie 3,5 mln zł, czy li o bli -
sko po ło wę mniej.

W kam pa nię włą czy ły się rów nież naj -
więk sze pol skie fir my bu dow la ne, któ re
w koń cu sierp nia br. pod pi sa ły „De kla ra -
cję w spra wie po ro zu mie nia dla bez pie -
czeń stwa pra cy w bu dow nic twie”. Ideę po -
ro zu mie nia i dzia ła nia po dej mo wa ne przez
je go sy gna ta riu szy przed sta wił w ich imie -
niu Wik tor Piw kow ski, prze wod ni czą cy
Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków
Bu dow nic twa. Pod kre ślił, że ini cja ty wa
zmie rza do ogra ni cze nia wy pad ko wo ści
w bu dow nic twie. Głów ną ro lę bę dą w niej
peł nić du że przed się bior stwa bu dow la ne
po przez wy wie ra nie na ci sku na fir my ma -
łe, bę dą ce zwy kle pod wy ko naw ca mi, u któ -
rych wy stę pu je naj wię cej wy pad ków śmier -
tel nych. Jesz cze w tym ro ku sy gna ta riu sze
po ro zu mie nia za mie rza ją okre ślić ujed no -
li co ny sys tem szko le nia pra cow ni ków bu -
dow la nych.

Za po śred nic twem prze ka zu au dio wi zu -
al ne go dzien ni ka rze mo gli za po znać się z do -
świad cze nia mi i opi nia mi o bez pie czeń stwie
pra cy w bu dow nic twie po pu lar ne go dzien -
ni ka rza Mi cha ła Ol szań skie go i zna ne go
ak to ra Emi lia na Ka miń skie go.

Do nat Du czyń ski
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Ru szy ła kam pa nia spo łecz na w bu dow nic twie
Pod czas spo tka nia z dzien ni ka rza mi 23 wrze śnia br. w sto łecz nym Cen trum Na uki Ko per nik
głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc za in au gu ro wał no wą edy cję kam pa nii pre wen cyj nej
PIP „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie – upad ki, po śli zgnię cia”, re ali zo wa ną pod ha słem:
„Sza nuj ży cie! Bez piecz na pra ca na wy so ko ści”. Przed się wzię cie, or ga ni zo wa ne wspól nie z Za -
kła dem Ubez pie czeń Spo łecz nych, jest czyn nie wspie ra ne przez du że fir my bu dow la ne. 



War sza wa Ra da Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo -
do wych na po sie dze niu 5 paź dzier ni ka w War sza wie za po zna ła się ze spra -
woz da niem głów ne go in spek to ra pra cy z dzia łal no ści PIP w 2009 r. Oma -
wia ła ta kże bie żą ce pro ble my współ dzia ła nia z in spek cją w za kre sie
ochro ny pra cy. Związ kow cy po zy tyw nie oce ni li do tych cza so wą współ -
pra cę z PIP. Po stu lo wa li, by in spek to rzy pra cy w pełni wykorzystywali
swoje uprawnienia i co raz sku tecz niej od dzia ły wa li na pra co daw ców
eg ze kwu jąc od nich m.in.: na le żne pra cow ni kom wy na gro dze nia
i świad cze nia, prze strze ga nie norm cza su pra cy i za sad wy ko rzy sty -
wa nia urlo pów wy po czyn ko wych, prze strze ga nie prze pi sów bhp oraz
nad zo ru jąc re ali za cję ukła dów zbio ro wych pra cy. Ra da wy ra zi ła uzna -
nie ca łej ka drze in spek tor skiej PIP za ak tyw ność i co raz więk szą ró -
żno rod ność form dzia łal no ści na rzecz po pra wy pra wo rząd no ści
w sto sun kach pra cy. Na py ta nia związ kow ców od po wia dał głów ny in -

spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc, któ ry za pro sił ich do dys ku sji nad do -
sko na le niem i wzbo ga ca niem me tod współ dzia ła nia. W po sie dze niu,
któ re mu prze wod ni czył Jan Guz, uczest ni czy ła Mał go rza ta Kwiat -
kow ska, dy rek tor De par ta men tu Współ pra cy z Par la men tem i Part -
ne ra mi Spo łecz ny mi GIP.

Czę sto cho wa 19 wrze śnia od by ły się Uro czy sto ści XXVIII Piel -
grzym ki Lu dzi Pra cy na Ja sną Gó rę. W piel grzym ce udział wzię li: 
dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy oraz licz na gru -
pa pra cow ni ków PIP. Jak co ro ku w na bo żeń stwie uczest ni czy ła Ma -
rian na Po pie łusz ko – mat ka ka pe la na „So li dar no ści” ks. Je rze go, któ -

ry w sta nie wo jen nym za po cząt ko wał tra dy cję piel grzy mek lu dzi pra -
cy na Ja sną Gó rę. Te go rocz na piel grzym ka by ła dzięk czy nie niem za je -
go nie daw ną be aty fi ka cję, za 30 lat Nie za le żne go Sa mo rząd ne go Związ -
ku Za wo do we go ,,So li dar ność” oraz za pod pi sa ne 31 sierp nia 1980 r.
w Gdań sku Po ro zu mie nia Sierp nio we. Cen tral nym punk tem spo tka -
nia by ła msza św. pod prze wod nic twem bp. Ka zi mie rza Ry cza na, kra -
jo we go dusz pa ste rza lu dzi pra cy. Pod czas te go rocz nej piel grzym ki mó -
wio no o war to ści pra cy oraz po trze bie czer pa nia z dzie dzic twa Ja na
Paw ła II i ks. Je rze go Po pie łusz ki. Wska zy wa no na po trze bę prze ciw -
sta wia nia się złu i wszel kim prze śla do wa niom, ak cen to wa no po trze -
bę pa mię ci, ja ko źró dła hi sto rycz nej mą dro ści. Da ry Oł ta rza zło ży li:
Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy, Ma rek Alek sie -
juk, prze wod ni czą cy Ko mi sji Kra jo wej Związ ku Za wo do we go Pra cow -
ni ków PIP oraz Jó zef Baj del, wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Kra jo wej
NSZZ „So li dar ność” przy Pań stwo wej In spek cji Pra cy. 

War sza wa W związ ku ze zmniej sze niem o po ło wę skła du oso bo -
we go Ko mi sji Praw nej Głów ne go In spek to ra Pra cy z jej człon ka mi spo -
tkał się 2 wrze śnia w War sza wie dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne -
go in spek to ra pra cy. W imie niu sze fa Pań stwo wej In spek cji Pra cy Ta -
de usza Ja na Za ją ca po dzię ko wał od cho dzą cym człon kom ko mi sji
za do tych cza so wą pra cę i wrę czył im oko licz no ścio we li sty. Głów ny in -
spek tor wy ra ził w nich uzna nie dla pro fe sjo na li zmu i wie dzy praw ni -
czej ad re sa tów, któ re w po łą cze niu z do świad cze niem za wo do wym przy -
czy ni ły się do efek tyw nej re ali za cji za dań wcho dzą cych w za kres dzia -
ła nia ko mi sji. Do naj istot niej szych z nich za li czył: wy ja śnia nie prze pi -
sów praw nych na po trze by Pań stwo wej In spek cji Pra cy, opra co wy wa -
nie wnio sków głów ne go in spek to ra pra cy w za kre sie ini cjo wa nia prac
le gi sla cyj nych oraz okre śla nie za sad po stę po wa nia w spra wach zwią -
za nych z dzia łal no ścią kon tro l no -nad zor czą or ga nów PIP. Szef in spek -
cji dzię ko wał rów nież za wy si łek wło żo ny w roz wią zy wa nie trud nych
pro ble mów praw nych oraz nie złom ność w dą że niu do wspól ne go sta -
no wi ska w naj bar dziej skom pli ko wa nych kwe stiach, wy ni ka ją cych czę -
sto z nie jed no znacz no ści i za wi ło ści pol skie go pra wa. Pod czas spo tka -
nia pod kre ślo no, że z 49 sta no wisk wy pra co wa nych przez ko mi sję w po -
sze rzo nym skła dzie głów ny in spek tor pra cy za apro bo wał 47. Świad czy
to o wy so kim po zio mie prac te go gre mium. 

Ber lin 16 wrze śnia od by ła się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja
pod ha słem „Dla go dzi wej pra cy – prak tycz ne spo strze że nia na te mat
zwal cza nia han dlu ludź mi do pra cy przy mu so wej”. Wy da rze nie to zo -
sta ło zor ga ni zo wa ne przez Ber liń ski Zwią zek na rzecz Prze ciw dzia ła -
nia Han dlo wi Ludź mi do Pra cy Przy mu so wej, któ ry sku pia or ga ni za -
cje związ ków za wo do wych, Mię dzy na ro do wą Or ga ni za cję ds. Mi gra cji
oraz De par ta ment In te gra cji, Pra cy i Spraw Spo łecz nych Ber liń skie -
go Se na tu. Ma te ria ły pre zen to wa ne w trak cie kon fe ren cji do ty czy ły ró -
żnych aspek tów han dlu ludź mi do pra cy przy mu so wej, w tym wy ni ków
ba dań na te mat te go zja wi ska w lan dach Ber lin i Bran den bur gia, wy -

zwań sto ją cych przed wy mia rem spra wie dli wo ści, ró żnych form
wspar cia udzie la ne go mi gran tom, a ta kże ro li in spek cji pra cy w za kre -
sie zwal cza nia han dlu ludź mi. 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, z te ma tem: „Dzia łal ność Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, a zja wi sko han dlu ludź mi.”

Bo ga ty nia Dwa dni po prze kształ ce niu PGE Elek trow ni Tu rów
S.A. w od dział PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S.A. głów -
ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc od wie dził 2 wrze śnia bo ga tyń -
ską elek trow nię, by wziąć udział w uro czy stych ob cho dach Dnia Ener -
ge ty ka. Ze bra nym na uro czy sto ściach przed sta wi cie lom władz par la -
men tar nych, sa mo rzą do wych, wo je wódz kich, współ pra cu ją cych firm

i uczel ni dy rek tor na czel ny Ro man Wal ko wiak przed sta wił obec ną
sy tu ację fir my, na wią zu jąc ta kże do dra ma tycz nej wal ki z roz le głą awa -
rią za si la nia, spo wo do wa ną prze rwa niem ta my na Wit ce. Jed nym z głów -
nych ele men tów ob cho dów Dnia Ener ge ty ka w Elek trow ni Tu rów by -
ło wrę cze nie od zna czeń. Ta de usz Jan Za jąc, na wnio sek Ogól no pol skie -
go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych, wy ró żnił Od zna ką Ho no ro -
wą za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy Nie za le żny Sa mo rząd ny Zwią zek Za -
wo do wy Pra cow ni ków Elek trow ni Tu rów oraz spo łecz ne go in spek to -
ra pra cy An drze ja Ka li no wi cza. Szef Pań stwo wej In spek cji Pra cy ode -
brał z rąk dy rek to ra Ro ma na Wal ko wia ka od zna kę „Za słu żo ne go dla
Elek trow ni Tu rów”.

War sza wa W ro ku ubie głym na pre wen cję wy pad ko wą Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych wy dał 6,3 mln zł. Pie nią dze te prze zna czo -
no na ana li zę przy czyn i skut ków wy pad ków przy pra cy oraz cho rób
za wo do wych, upo wszech nia nie wie dzy o za gro że niach po wo du ją cych
wy pad ki i cho ro by oraz o spo so bach prze ciw dzia ła nia im, a ta kże na za -
ma wia nie prac na uko wo -ba daw czych, ma ją cych na ce lu eli mi na cję lub
ogra ni cze nie przy czyn po wo du ją cych wy pad ki. Na re ali za cję za dań z za -
kre su pre wen cji wy pad ko wej w ro ku bie żą cym za pla no wa no w bu dże -
cie 3,5 mln zł, czy li o bli sko po ło wę mniej. Mó wio no o tym 14 wrze -
śnia w sie dzi bie Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych w War sza wie na po -
sie dze niu Ra dy Ochro ny Pra cy, dys ku tu jąc nad sku tecz no ścią pre wen -

cji wy pad ko wej pro wa dzo nej przez ZUS. Ra da wy słu cha ła ta kże in for -
ma cji na te mat dzia łal no ści pre wen cyj nej Ka sy Rol ni cze go Ubez pie -
cze nia Spo łecz ne go w śro do wi sku wiej skim oraz przy ję ła sta no wi sko
w spra wie „kra jo wej po li ty ki w za kre sie zdro wia pra cu ją cych oraz sy -
tu acji w za kre sie ja ko ści oce ny i mo ni to rin gu wa run ków śro do wi ska
pra cy przez jed nost ki pod sta wo we słu żby me dy cy ny pra cy”. Ob ra dom,
z udzia łem głów ne go in spek to ra pra cy Ta de usza Ja na Za ją ca i je -
go za stęp czy ni An ny Tom czyk, prze wod ni czy ła po seł Iza be la Ka -
ta rzy na Mrzy głoc ka.

Po znań 20 i 21 wrze śnia w sto li cy Wiel ko pol ski prze by wał Ta de -
usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy. Wraz z Krzysz to fem Fi kle -
wi czem, okrę go wym in spek to rem pra cy w Po zna niu, uczest ni czył
w otwar ciu sta dio nu miej skie go, jed nej z naj wa żniej szych in we sty cji
w mie ście zwią za nych z EU RO 2012. Uro czy stość by ła oka zją do spo -
tka nia się z wła dza mi mia sta Po zna nia, wiel ko pol ski mi par la men ta rzy -
sta mi, a ta kże z kie row nic twem spół ki Eu ro 2012. Szef PIP spo tkał
się po nad to z Jac kiem Sil skim, pre ze sem Wiel ko pol skie go Związ -
ku Pra co daw ców. W spo tka niu uczest ni czy li pra co daw cy re pre zen tu -
ją cy naj więk sze za kła dy pra cy Po zna nia. Po za koń cze niu spo tka nia wszy -
scy je go uczest ni cy wzię li udział w zwie dza niu Kom pa nii Pi wo war skiej.
Ko lej nym punk tem wi zy ty głów ne go in spek to ra pra cy w Po zna niu był
udział w po sie dze niu Wo je wódz kiej Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go. Pro -
wa dzo ne przez Pio tra Flor ka, wo je wo dę wiel ko pol skie go, po sie dze -
nie po świę co ne by ło Wiel ko pol skiej Stra te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków
przy Pra cy. Krzysz tof Fi kle wicz, z któ re go ini cja ty wy pro jekt po wstał,
przed sta wił ce le i za ło że nia stra te gii, a ta kże omó wił stan bez pie czeń -
stwa pra cy na te re nie Wiel ko pol ski.

Tam pe re Na za pro sze nie Mi ni ster stwa Spraw So cjal nych i Zdro -
wia 15 i 16 wrze śnia w Tam pe re od by ło się spo tka nie de le ga cji Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy z przed sta wi cie la mi fiń skich urzę dów od po -
wie dzial nych za bez pie czeń stwo i zdro wie za wo do we. Te ma tem prze -
wod nim wi zy ty by ła ro la i za da nia in spek cji pra cy w nad zo rze
nad wdra ża niem unij nych prze pi sów roz po rzą dzeń do ty czą cych che -
mi ka liów: RE ACH i CLP. Wza jem na wy mia na do świad czeń w za kre -
sie me to dy ki kon tro li sub stan cji i mie sza nin che micz nych oraz syn -
te tycz ne go po dej ścia do pla no wa nia i spra woz daw czo ści po dej mo wa -
nych dzia łań do Eu ro pej skiej Agen cji Che mi ka liów w Hel sin kach przy -
czy ni się do do sko na le nia form kon tro li w oby dwu kra jach. Po przed -
sta wie niu do tych cza so wych dzia łań pol skiej in spek cji pra cy w związ -
ku z wpro wa dze niem roz po rzą dze nia RE ACH stro na fiń ska wy ka za -
ła chęć dal szej współ pra cy w ra mach oma wia nej te ma ty ki. Z ra mie -
nia pol skie go urzę du w wi zy cie stu dyj nej uczest ni czy li: Syl wia
Oziem bło -Brzyk czy – głów ny spe cja li sta w De par ta men cie Nad zo -
ru i Kon tro li GIP, Mar ta Bo gu szew ska – star szy in spek tor pra cy z OIP
Łódź, Agniesz ka Kar wat – star szy in spek tor pra cy z OIP Lu blin. 

Ka to wi ce W bie żą cym ro ku Okrę go wy In spek to rat Pra cy prze -
pro wa dził na te re nie wo je wódz twa ślą skie go ak cję pt. „Bez piecz ne La -
to 2010”.  Pra cow ni cy OIP w Ka to wi cach oprócz spo tkań w świe tli cach
śro do wi sko wych dla dzie ci, pół ko lo niach oraz wio skach in ter ne to wych
obec ni by li na wie lu pik ni kach ro dzin nych i fe sty nach rol ni czych, gdzie
prze pro wa dzi li kon kur sy i qu izy dla dzie ci i mło dzie ży. Fi na łem ak cji
by ło Po wia to we Świę to Mło dzie ży w Za wier ciu, któ re od by ło się pod ha -
słem „Bez piecz ne wa ka cje – bez piecz ny po wrót do szko ły”. Zor ga ni -
zo wa no i prze pro wa dzo no warsz ta ty oraz kon kur sy dla dzie ci w ró żnych
gru pach wie ko wych, po prze dzo ne spo tka nia mi z przed sta wi cie la mi OIP
w Ka to wi cach. Omó wio no rów nież za gro że nia i wy pad ki, któ rym naj -
czę ściej ule ga ją dzie ci pod czas wa ka cji na wsi.

Wiadomości
nie tylko z kraju



710/2010 IP6 IP 10/2010

Ta de usz Chwał ka, prze wod ni czą cy
Fo rum Związ ków Za wo do wych pod kre ślił
wa gę pro jek tu do ty czą ce go pro ble mu np.
mob bin gu czy dys kry mi na cji w za trud nie -
niu, któ re mu wię cej uwa gi po win ny po świę -
cić związ ki za wo do we. W tym ce lu ich li de -
rzy win ni przejść spe cja li stycz ne szko le nia.
– Pro jekt re ali zu je my wspól nie i wspól nie
chce my uczyć się te go, co jest zwią za ne ze
zja wi ska mi do ty czą cy mi mob bin gu i dys kry -
mi na cji. Nie kie dy ta te ma ty ka spra wia
trud ność ta kże in spek to rom pra cy, bo do -
ty czy sfe ry su biek tyw nej oce ny za rów no ze
stro ny pra cow ni ka jak i pra co daw cy – mó -
wi ła An na Tom czyk, za stęp ca głów ne go
in spek to ra pra cy. Prze ka zu jąc na rę ce
prze wod ni czą ce go Fo rum Związ ków Za wo -
do wych list prze wod ni czą cej Ra dy Ochro -
ny Pra cy, Iza be li Ka ta rzy ny Mrzy głoc kiej
pod kre śli ła, że związ ki za wo do we są na tu -
ral nym part ne rem PIP, któ ry ma po ma gać
w pro ce sie uświa da mia nia za gro żeń, ja kie
mo że nieść mob bing czy dys kry mi na cja
w miej scu pra cy. 

Sę dzia Ma ria Pie rzyc ka -Pa jąk z Są du
Okrę go we go w Gli wi cach za po zna ła uczest -
ni ków kon fe ren cji z pro ce du ra mi i na rzę -
dzia mi prze ciw dzia ła nia dys kry mi na cji

i mob bin go wi w miej scu pra cy. Sku pi ła się
nad wa gą po stę po wa nia do wo do we go
w prak ty ce są do wej w spra wach do ty czą -
cych na ru sze nia za sa dy rów no upraw nie nia

w za trud nie niu oraz mob bi gnu. In sty tu cjo -
nal ne for my wal ki z dys kry mi na cją i mob -
bin giem w miej scu pra cy, w tym rów nież

dzia łal ność in spek to rów pra cy w kon tek ście
wy stę po wa nia zna mion tych zja wisk przed -
sta wi ła Mag da le na Ara czew ska z Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy w Byd gosz czy.
Z ko lei Mi chał Gal bar czyk, psy cho log pra -
cy re pre zen tu ją cy Okrę go wy In spek to rat
Pra cy w Ka to wi cach, przy bli żył uczest ni -
kom kon fe ren cji psy cho lo gicz ne aspek ty
dys kry mi na cji i mob bin gu. Wy ja śnił m.in.
ja ki mi ce cha mi mo że cha rak te ry zo wać
się ofia ra, a ja ki mi mob ber, ja kie skut ki mo -
że wy wo łać dłu go trwa łe dzia ła nie mob be -
ra, czy i jak ra dzić so bie z mob bin giem. Mó -
wiąc o ro li związ ków za wo do wych w prze -
ciw dzia ła niu dys kry mi na cji i mob bin go wi,
Be ata Żu rek z Fo rum Związ ków Za wo do -

wych, wspo mnia ła mię dzy in ny mi o usta -
wo wych i po za usta wo wych na rzę dziach
słu żą cych do re ali za cji ce lów or ga ni za cji
związ ko wych.

Dal szą część kon fe ren cji po świę co no
dys ku sji, w któ rej wzię li udział za pro sze -
ni go ście w tym wo je wo da ku jaw sko -po mor -
ski Ra fał Bru ski, pre zes Ku jaw sko -Po mor -
skie go Związ ku Pra co daw ców i Przed się -
bior ców Mi ro sław Ślach ciak oraz par la -
men ta rzy ści.

W ra mach pro jek tu „Po sza no wa nie
god no ści w pra cy” do ma ja 2011 ro ku w ka -
żdym wo je wódz twie zo sta ną zor ga ni zo wa -
nie se mi na ria re gio nal ne na te mat dys kry -
mi na cji i mob bin gu w śro do wi sku pra cy.
We dług za ło żeń or ga ni za to rów, prze szko -
lo nych ma zo stać 480 li de rów związ ko wych
z 30 or ga ni za cji wcho dzą cych w skład FZZ.

Ka ta rzy na Pie tra szak
OIP Byd goszcz 

Po sza no wa nie god no ści w pra cy
„Po sza no wa nie god no ści w pra cy” to pro jekt re ali zo wa ny przez
Fo rum Związ ków Za wo do wych wspól nie z Pań stwo wą In spek -
cją Pra cy. Je go re ali za cję za in au gu ro wa ła kon fe ren cja zor ga -
ni zo wa na 28 wrze śnia br. w Byd gosz czy przez Fo rum Związ ków
Za wo do wych. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa ła An -
na Tom czyk, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy.

Wśród uczest ni ków kon fe ren cji, nad któ -
rą pa tro nat ho no ro wy spra wo wa ła Iza be -
la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka, prze wod ni czą -
ca Ra dy Ochro ny Pra cy by li m.in.: Ra do -
sław Mlecz ko, pod se kre tarz sta nu w Mi -
ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, Ra -
fał Bru ski, wo je wo da ku jaw sko -po mor ski,
Zbi gniew Żu rek, wi ce pre zes BCC i prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Dia lo gu, Po li ty ki Spo -
łecz nej i Pra wa Pra cy, prof. Je rzy Wrat -
ny, kie row nik Za kła du Pra wa Pra cy i Za -
bez pie cze nia Spo łecz ne go w In sty tu cie
Pra cy i Spraw So cjal nych, Je rzy Sów ka,
prze wod ni czą cy Wszech ni cy Spo łecz ne go
In spek to ra Pra cy, Ze non Ga lew ski, wi -
ce pre zes Sto wa rzy sze nia Ochro ny Pra cy,
spo łecz ni in spek to rzy pra cy z re gio nu,
przed sta wi cie le związ ków za wo do wych,
pra co daw ców. 

Pod czas sym po zjum roz ma wia no o per -
spek ty wach dzia łal no ści spo łecz nej in -
spek cji pra cy oraz jej ro li w za kła dach pra -
cy w kon tek ście obro ny i ochro ny praw pra -

cow ni czych. Se na tor Jan Ru lew ski za pro -
po no wał kie run ki zmian in spek cji. 

– Od kil ku lat ob ser wu ję re gres ilo ścio -
wy i zna cze nio wy w za kre sie funk cjo no wa -
nia spo łecz nej in spek cji pra cy, któ ra
w Pol sce jest już 60 lat. Nie mniej, co trze -
ba pod kre ślić, po wsta ła w in nych wa run -
kach ustro jo wych. Mię dzy in ny mi w wa -
run kach po wszech ne go wy stę po wa nia
w za kła dach pra cy związ ków za wo do -
wych, wiel kich przed się biorstw oraz bra -
ku rze czy wi stej ra chu by kosz tów pra cy.
Dziś no wym zja wi skiem jest wy stę po wa -
nie ol brzy miej licz by ma łych pod mio tów
go spo dar czych, za trud nia ją cych 70 pro -
cent pra cow ni ków, któ rym brak jest ja kiej -
kol wiek spo łecz nej ochro ny praw nej. To
w tych za kła dach naj czę ściej spo ty ka my
się z na ru sze niem prze pi sów bhp i to
w tych za kła dach wy stę pu je nie pro por cjo -
nal nie du ża licz ba wy pad ków w sto sun ku
do sta nu za trud nie nia.

Se na tor Jan Ru lew ski pod kre ślał ko -
niecz ność po wo ły wa nia sip w ma łych za -
kła dach pra cy, gdzie jak mó wił do strze -
ga się naj więk szy de fi cyt świa do mo ści
wśród pra cow ni ków. Zda niem or ga ni za -
to ra kon fe ren cji na le ża ło by za sta no wić
się nad prze nie sie niem cię ża ru two -
rze nia sip na za ło gi, co mia ło by spo wo -
do wać ich więk szą re pre zen ta tyw ność.
Wśród pro po zy cji se na to ra Ja na Ru lew -
skie go po ja wi ła się ta kże zmia na po le ga -
ją ca na uprosz cze niu roz bu do wa ne go do -
tych czas sche ma tu or ga ni za cyj ne go sip
oraz za sad wy bo rów. We dług par la men -
ta rzy sty nie na le ży li kwi do wać księ gi za -
le ceń, a wpro wa dzić mo żli wość za pi sów
po wsta łych w pro ce sie kon sul ta cji
i w pro ce sie po ro zu mie waw czym. 

– Obec ny za pis usta wy o spra wo wa niu
funk cji po za go dzi na mi pra cy jest kon tro -
wer syj ny, a na wet nie lo gicz ny gdyż ozna -
cza, że pra ca spo łecz ne go in spek to ra pra -
cy od by wa się przy mar twych sta no wi skach
pra cy. Uwa żam, że okre śle nie spo so bu pra -
cy po win no być za war te w po ro zu mie niu
z pra co daw cą – ar gu men to wał se na tor Jan
Ru lew ski pod kre śla jąc jed no cze śnie, że
two rze nie i utrzy ma nie zdro we go śro do wi -
ska pra cy wy ma ga part ner stwa ze stro ny
za rów no pra co daw ców i pra cow ni ków,
a co wię cej sta no wi ży wot ny in te res dla obu
stron.

Pro po zy cje se na to ra Ja na Ru lew skie go
sta ły się przy czyn kiem do dys ku sji na te mat
przy szło ści spo łecz nej in spek cji pra cy.

Na te mat par ty cy pa cji związ ków za wo -
do wych i nie związ ko wych przed sta wi -
cielstw pra cow ni czych w two rze niu bez -
piecz ne go śro do wi ska pra cy mó wił prof.
dr hab. Je rzy Wrat ny, zaś kwe stia kon dy -
cji współ cze sne go in spek to ra pra cy sta ła
się te ma tem, ja ki po ru szył prze wod ni czą -
cy Wszech ni cy Spo łecz ne go In spek to ra
Pra cy, Je rzy Sów ka. Dr Ma rian Li wo przy -
po mniał jak funk cjo no wa ła spo łecz na in -
spek cja pra cy w la tach 2005-2009 w świe -
tle do świad czeń PIP. 

W dys ku sji na te mat przy szło ści spo łecz -
nej in spek cji pra cy oraz pro ble mów z ja ki -
mi obec nie ta słu żba się bo ry ka wzię li ta kże
udział przed sta wi cie le związ ków za wo do -
wych oraz spo łecz ni in spek to rzy pra cy
m.in. z ta kich za kła dów pra cy jak PKN Or -
len, Uzdro wi sko Cie cho ci nek, Szpi tal Uni -
wer sy tec ki nr 1 w Byd gosz czy. 

Ka ta rzy na Pie tra szak
OIP Byd goszcz

Spo łecz na in spek cja pra cy – dziś i co da lej?
W Ku jaw sko -Po mor skim Urzę dzie Wo je wódz kim 29 wrze śnia od by ło się ogól no pol skie sym -
po zjum pod ha słem „Spo łecz na in spek cja pra cy – dziś i co da lej”. W przed się wzię ciu, któ re -
go or ga ni za to rem był Jan Ru lew ski se na tor RP i czło nek Ra dy Ochro ny Pra cy, wzię li udział
przed sta wi cie le PIP z dr. Ma ria nem Li wo, za stęp cą głów ne go in spek to ra pra cy na cze le. 

Or ga ni za to rem ogól no pol skiego sym po -
zjum był Jan Ru lew ski, se na tor RP i czło -
nek Ra dy Ochro ny Pra cy.
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Zim nym, sil nym wia trem, ulew nym
desz czem, ale i go rą cą at mos fe rą Ja wor
przy wi tał wszyst kich, któ rzy przy by li
na XIV już Mię dzy na ro do we Tar gi Chle ba.
Jak co ro ku, tak i pod czas tych Tar gów, któ -
re zor ga ni zo wa no w dniach 27–29 sierp -
nia, na stą pi ło roz strzy gnię cie ogól no pol -
skie go kon kur su „Bez piecz na Pie kar nia”,
współ or ga ni zo wa ne go przez Pań stwo wą In -
spek cję Pra cy.

Pu char i dy plom z rąk głów ne go in spek -
to ra pra cy Ta de usza Ja na Za ją ca ode brał
je den z wła ści cie li Cu kier ni -Pie kar ni „Kar -
me lek” Wal de mar Su raw ski, Pa weł
Su raw ski z Eł ku (OIP Olsz tyn).

Pod czas uro czy ste go otwar cia Tar gów
wrę czo no ta kże dy plo my po zo sta łym
trzem wy ró żnio nym pie kar niom:

● Za kła do wi Pie kar ni czo -Cu kier ni cze -
mu Ge no we fa Ko siń ska z Pie ko szo wa
(OIP Kiel ce),

● PSS Pie kar ni „Ju bi lat ka” Wie sław
Ke nar z Sa no ka (OIP Rze szów),

● Pie kar ni Sta ni sła wa Ki ba ło z Wro -
cła wia (OIP Wro cław).

Okrę go wy In spek to rat Pra cy z Wro cła -
wia zor ga ni zo wał na te re nach tar go wych
punkt in for ma cyj ny, w któ rym mo żna by -
ło za po znać się z wy daw nic twa mi Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy oraz za się gnąć po ra -
dy in spek cyj nych spe cja li stów w za kre sie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, a ta kże jej
praw nej ochro ny.

XIV Mię dzy na ro do we Tar gi Chle ba

Na bu do wach bę dzie bez piecz niej
W poniedziałek 4 paź dzier ni ka br. od by ło się spo tka nie sy gna ta riu -

szy „De kla ra cji w spra wie po ro zu mie nia dla bez pie czeń stwa pra cy w bu -
dow nic twie”, w któ rej sze fo wie naj więk szych firm bu dow la nych dzia -
ła ją cych na te re nie Pol ski zo bo wią za li się do wpro wa dze nia i re ali zo -
wa nia jed no li tych do brych prak tyk wo bec pod wy ko naw ców na bu do -
wach. Ce lem zin te gro wa ne go dzia ła nia jest zwięk sze nie bez pie czeń -
stwa i ogra ni cze nie licz by wy pad ków przy pra cy. 

Go spo da rzem uro czy sto ści był głów ny in spek tor pra cy Ta de usz
Jan Za jąc. Obok sze fa in spek cji pra cy przy sto le pre zy dial nym za ję -
li miej sca mi ni ster Ol gierd Dzie koń ski pod se kre tarz sta nu w Mi ni -
ster stwie In fra struk tu ry oraz Zbi gniew Ja now ski prze wod ni czą cy
Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni”. Dy rek tor ga bi ne tu głów ne go in -
spek to ra pra cy Ewa Do śla po wi ta ła przy by łych uczest ni ków spo tka -
nia: Ur szu lę Gaw ry siak, dy rek to ra ds. BHP fir my War bud, Krzysz -
to fa An dru le wi cza, pre ze sa Skan ska S. A., Da riu sza Blo che ra, pre -
ze sa Bu di me xu, Pio tra Kle dzi ka, pre ze sa Bil fin ger Ber ger Bu dow -

nic two, Kon ra da Ja skó łę, pre ze sa Po li me xu -Mo sto stal, Ja ro sła wa
Po pioł ka, pre ze sa Mo sto sta lu War sza wa oraz – pod nie obec ność pre -
ze sa Hen ry ka Lisz ki, Woj cie cha Łu kasz ka, wi ce pre ze sa Hoch tief
Pol ska i Ada ma Za rem bę, od po wie dzial ne go za kwe stie BHP w tej
fir mie. Obec ni by li ta kże przed sta wi cie le Mi ni ster stwa In fra struk tu -
ry: Zdzi sła wa Ro dak, na czel nik De par ta men tu Ryn ku Bu dow la ne -
go i Tech ni ki i Krzysz tof Ant czak, dy rek tor De par ta men tu. Z ra mie -
nia GIP udział wzię li: dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne go in spek to -
ra pra cy, Grze gorz Ły jak, dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon -
tro li, Krzysz tof Ko wa lik, dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro -
mo cji oraz Wie sław Ba ka larz i Krzysz tof Po piel ski, eks per ci w Głów -
nym In spek to ra cie Pra cy. 

Wi ta jąc wszyst kich przy by łych głów ny in spek tor pra cy po wie dział:
– Dzię ku ję przede wszyst kim za po świę co ny czas, bo wiem jak bar -
dzo jest on dzi siaj cen ny. Dzię ku ję za pań stwa oso bi ste za an ga żo wa -
nie, za to, że zde cy do wa li ście się na in no wa cyj ne przed się wzię cie,
któ re ma na ce lu prze ciw dzia ła nie wy pad kom w bu dow nic twie. 

Je rzy Wla zło

Sej mo we ko mi sje: do Spraw Kon tro -
li Pań stwo wej oraz Po li ty ki Spo łecz nej
i Ro dzi ny na po sie dze niu 23 wrze śnia br.
w gma chu par la men tu po zy tyw nie za -
opi nio wa ły 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 r. Przed sta -
wił je szef in spek cji pra cy Ta de usz Jan
Za jąc, któ ry uczest ni czył w ob ra dach ze
swo imi za stęp ca mi i gru pą bli skich
współ pra cow ni ków. 

Wcze śniej rów nież po zy tyw nie, choć z uwa -
ga mi, od nio sła się do te go do ku men tu Ra da
Ochro ny Pra cy. Oma wia jąc jej sta no wi sko
w spra wie spra woz da nia prze wod ni czą ca te -
go gre mium po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy -
głoc ka zwró ci ła uwa gę m.in. na co raz więk -
szą wa gę przy kła da ną przez in spek to rów
pra cy do dzia łań o cha rak te rze wy cho waw -
czym. Na ro sną ce zna cze nie pre wen cji w dzia -
łal no ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy z za do -
wo le niem wska zy wa li ta kże in ni po sło wie,
w tym Ja ro sław Pię ta. W wy gło szo nym ko -
re fe ra cie pod kre ślił ponadto wzrost licz by kon -
tro li prze pro wa dzo nych przez in spek to rów
w ro ku spra woz daw czym w sto sun ku do ro -

ku po przed nie go przy tym sa mym po zio mie
za trud nie nia w in spek cji oraz zwięk sze nie licz -
by udzie lo nych po rad praw nych. Z nie po ko -
jem od niósł się na to miast do nie wiel kiej wy -
so ko ści grzy wien za są dza nych przez są dy
od spraw ców wy kro czeń prze ciw ko pra wom
pra cow ni ka. Po seł Ja ro sław Pię ta bę dzie
spra woz daw cą po łą czo nych ko mi sji przed Sej -
mem.

Przy po mnij my: dzia ła nia Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy do pro wa dzi ły w ro ku spra woz -

daw czym m.in. do zli kwi do wa nia bez po -
śred nich za gro żeń dla zdro wia i ży cia po -
nad 80 tys. pra cow ni ków. Dla 121 tys. pra -
cow ni ków wy eg ze kwo wa no na le żno ści
na kwo tę 103,5 mln zł. Wy eli mi no wa no nie -
pra wi dło wo ści z za kre su le gal no ści za trud -
nie nia do ty czą ce po nad 90 tys. osób. Pra cow -
ni cy PIP udzie li li po nad mi lio na czte ry stu ty -
się cy po rad praw nych i tech nicz nych.

Ob ra dom prze wod ni czył po seł Sła wo -
mir Pie cho ta.                              (D. D.)

Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie inspekcji
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Na gro dy im. Ha li ny Kra hel skiej
Na pod sta wie Za rzą dze nia Nr 8/2009 Głów ne go In spek to ra Pra cy z 11 mar ca 2009 r. w spra -
wie usta no wie nia Na gro dy im. Ha li ny Kra hel skiej za osią gnię cia w za kre sie ochro ny pra cy
i ochro ny zdro wia w śro do wi sku pra cy – Na gro dy otrzy mu ją: Mi chał Hu bert Cha łoń ski, Da nu ta
Her but, Sła wo mir Ja cek Ko czy wąs, An drzej Ku lik, dr inż. Piotr Li twa, Ja nusz Ła znow ski, Jó zef Pie cho -
ta, dr inż. Da niel Pod gór ski, mł. bryg. Wi told Ra czyń ski, Da riusz Trzcion ka. 

Ha li na Kra hel ska uro dzi ła się 12 czerw ca 1888 r. w Ode -
ssie. By ła bar dzo ak tyw ną dzia łacz ką nie pod le gło ścio wą, ta -
kże pi sar ką i pu bli cyst ką. W la tach 1912-1917 prze by wa ła na ze -
sła niu. Po po wro cie do Pol ski, w la tach 1919-1931 by ła in spek -
to rem pra cy w Mi ni ster stwie Pra cy i Opie ki Spo łecz nej, peł -
ni ła m.in. funk cję Za stęp cy Głów ne go In spek to ra Pra cy. Szcze -
gól ne miej sce w Jej dzia łal no ści in spek tor skiej zajmo wa ła pro -
ble ma ty ka ochro ny zdro wia ko biet, opie ka nad mat ką i dziec -
kiem oraz pra ca mło do cia nych.

Ha li na Kra hel ska jest au tor ką wie lu opra co wań do ty czą cych
ochro ny pra cy, m.in. „Ochro na pra cy w Pol sce”, „Praw da o sto -
sun kach pra cy”. Pod czas II woj ny świa to wej by ła człon kiem Ar -
mii Kra jo wej. Zmar ła w hi tle row skim obo zie kon cen tra cyj nym
w Ra vensbrück w 1945 ro ku. Tuż przed śmier cią na pi sa ła „Te -
zy do dzia łal no ści in spek cji pra cy w od ro dzo nej Pol sce”.

Re la cja z wrę cze nia na gród na uro czy stym po sie dze niu Ra -
dy Ochro ny Pra cy 19 paź dzier ni ka br. w ko lej nym nu me rze
In spek to ra Pra cy.

Mi chał Hu bert Cha łoń ski Ab sol went za rzą dza nia
Aka de mii Eko no micz nej w Kra ko wie, czło nek Ra dy Ochro ny Pra -
cy przy Sej mie RP od 2002 r. Ja ko po seł na Sejm I i X ka den cji
upo wszech niał po gląd, iż nie mo żna za pew nić wzro stu go spo dar -
cze go bez po sza no wa nia praw pra cow ni czych.

Danuta Herbut Od 40 lat zwią za na za wo do wo z Za głę -
biem Mie dzio wym i KGHM. Bo ga te do świad cze nie, któ re zdo -
by ła w ma cie rzy stym, zró żni co wa nym pro fi lo wo przed się bior stwie
oraz za an ga żo wa nie w pro mo cję bhp – wpły wa ją na two rze nie
bez piecz ne go śro do wi ska pra cy.

Sławomir Jacek Koczywąs Czło nek Za rzą du RWE
Pol ska S.A. Twier dzi, iż bez pie czeń stwo pra cow ni ków jest war -
to ścią naj wy ższą. Je go naj wa żniej sze de cy zje do ty czą wpro wa dza -
nia naj now szych roz wią zań tech nicz nych, wpły wa ją cych na wy -
so ki po ziom bez pie czeń stwa, jak i er go no mii pra cy.

Da niel Pod gór ski za stęp ca dy rek to ra CIOP -PIB, kie -
row nik pro jek tów ba daw czych z za kre su er go no mii i bhp, ini -
cja tor i uczest nik wie lu pro ce sów wdro że nio wych. Au tor licz -
nych pu bli ka cji kra jo wych i mię dzy na ro do wych do ty czą cych bez -
pie czeń stwa pra cy.

An drzej Ku lik jest spo łecz nym in spek to rem pra cy z 20-
let nim sta żem. Sku tecz nie i ak tyw nie pro mu je roz wią za nia zwięk -
sza ją ce bez pie czeń stwo pra cy w za kła dzie gór ni czym, szcze gól -
nie w za kre sie ogra ni cze nia czyn ni ków szko dli wych na sta no wi -
skach pra cy pod zie mią. 

Piotr Li twa Pre zes Wy ższe go Urzę du Gór ni cze go z pra -
wie 20-let nim sta żem pra cy w nad zo rze gór ni czym. Pro pa ga -
tor no wych roz wią zań w za kre sie roz po zna wa nia i mo ni to ro wa -
nia za gro żeń w za kła dach gór ni czych, au tor wie lu pu bli ka cji z tej
dzie dzi ny.

Józef Piechota Prze wod ni czą cy Ra dy Wo je wódz kiej
OPZZ w Opo lu. Od wie lu lat dzia ła za wo do wo i spo łecz nie
na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa pra cy w rol nic twie in dy wi -
du al nym. Ak tyw ny i za an ga żo wa ny dzia łacz związ ko wy, ści śle
współ pra cu ją cy z OIP Opo le.

Janusz Łaznowski Dzia łacz związ ko wy NSZZ „So -
li dar ność” Dol ne go Ślą ska. Uczest nik prac par la men tar nych
nad usta wą o ra dach pra cow ni ków i zmia nach Ko dek su pra cy.
Współ ini cja tor wpro wa dze nia ob cho dów Świa to we go Dnia Pa mię -
ci Ofiar Wy pad ków przy Pra cy i Cho rób Za wo do wych.

Witold Raczyński Spe cja li sta bhp w Cen tral nej
Szko le Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Czę sto cho wie. W słu żbie
prze ciw po ża ro wej od po nad 35 lat. Ak tyw nie za an ga żo wa ny w po -
pra wę wa run ków pra cy stra ża ków. Wy kła dow ca przed mio tu „Bez -
pie czeń stwo ra tow nic twa”.

Dariusz Trzcionka Ra tow nik gór ni czy, prze wod ni czą -
cy PZZ „Ka dra”. Upo wszech nia bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run -
ki pra cy do ty czą ce ak cji ra tow ni czych. Or ga ni za tor szko leń dla
osób z do zo ru ko palń. Współ twór ca „Va de me cum gór ni cze go”
oraz po rad ni ków z za kre su bhp.



Kon tro le prze pro wa dza ne w pla ców kach
oświa to wych na te re nie dzia łal no ści OIP
Opo le wy ka zu ją nie do sko na ło ści pra wa
oświa to we go. Za kres po ja wia ją cych się pro -
ble mów, któ re na strę cza ją trud no ści w sto -
so wa niu te go pra wa, tak pra co daw com jak
i in spek to rom pra cy, jest dość sze ro ki
i obej mu je w za sa dzie ca łą ga mę za gad nień
zwią za nych z pra wem pra cy. W ni niej szym
opra co wa niu zo sta ną przed sta wio ne wy bra -
ne pro ble my do ty czą ce: za trud nia nia na -
uczy cie li, roz wią zy wa nia z ni mi sto sun ku
pra cy, udzie la nia urlo pów wy po czyn ko -
wych, wy pła ty wy na gro dze nia a ta kże
cza su pra cy. 

Prze pi sy z za kre su bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy sa me w so bie nie na strę -
cza ją trud no ści, jed nak kom pe ten cje or ga -
nów dzia ła ją cych w sys te mie oświa ty po -
wo du ją pe wien du alizm od po wie dzial no ści
w tym za kre sie. Po le ga to przede wszyst -
kim na tym, że pla ców ki oświa to we ma ją
or ga ny pro wa dzą ce, któ re zgod nie z usta -
wą o sys te mie oświa ty fi nan su ją ich dzia -
łal ność w spo sób okre ślo ny prze pi sa mi pra -
wa, w tym po win ny dbać o za pew nie nie
środ ków na bez piecz ne i hi gie nicz ne wa -
run ki pra cy i po by tu pra cow ni ków oraz
uczniów. 

Jak za trud nić dy rek to ra?

Pro ble mem, któ ry jest zna ny od lat
w śro do wi sku praw ni czym, a nie zna lazł do -
tych czas swo je go jed no znacz ne go roz -
strzy gnię cia, jest spra wa pod staw praw -
nych na wią za nia sto sun ku pra cy przez oso -
by pia stu ją ce sta no wi sko dy rek to ra. Zgod -
nie z art. 10 ust. 1 Kar ty Na uczy cie la sto -
su nek pra cy z na uczy cie lem na wią zu je się

na pod sta wie umo wy o pra cę lub mia no -
wa nia. W świe tle za pi sów Kar ty Na uczy cie -
la są to je dy ne mo żli wo ści na wią za nia sto -
sun ku pra cy z na uczy cie lem. Sta no wi sko
dy rek to ra z ko lei, zgod nie z art. 36 ust. 1
usta wy o sys te mie oświa ty, obej mu je się
na pod sta wie po wie rze nia. 

Po wsta je więc py ta nie: ja ka jest pod sta -
wa praw na na wią za nia sto sun ku pra cy
z oso bą, któ ra wy gra ła kon kurs na dy rek -
to ra szko ły? 

Za gad nie nie to by ło przed mio tem wie -
lu ró żnych orze czeń za rów no Są du Naj wy -
ższe go jak i Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go. Ten ostat ni, w jed nym ze swo ich
orze czeń jed no znacz nie uznał, że po wie -
rze nie funk cji dy rek to ra szko ły jest zbli żo -
ne cha rak te rem do po wo ła nia na sta no wi -
sko kie row ni cze w ro zu mie niu art. 68 § 1
Ko dek su pra cy, a od wo ła nie z te go sta no -
wi ska – do od wo ła nia w ro zu mie niu art. 70
§ 1 Ko dek su pra cy (wy rok NSA Ośro dek
Za miej sco wy we Wro cła wiu z 27.09.1994
r., SA/Wr 1489/94, OSNA 1995, nr 3,
poz. 129). 

Dia me tral nie in ne sta no wi sko w tej spra -
wie zo sta ło przed sta wio ne w uchwa le
skła du 7 sę dziów NSA 16.12.1996 r.,
OPS 6/96, OSNA 1997, nr 2, poz. 48, któ -
re by ło na stęp nie roz po wszech nia ne w pra -
sie praw ni czej. Ideą te go orze cze nia by ło
stwier dze nie, że akt po wie rze nia sta no wi -
ska dy rek to ra szko ły wy wo łu je skut ki
w sfe rze sto sun ku pra cy na uczy cie la, nie
jest jed nak ak tem na wią za nia sto sun ku pra -
cy. W tym też kie run ku po szedł Sąd Naj wy -
ższy, któ ry po sta no wie niem z 13 stycznia
2000 r. przy jął te zę, że czyn no ści urzę do -
we po dej mo wa ne przez or ga ny gmi ny lub
z ich umo co wa nia przez po wo ła ną przez

nich ko mi sją kon kur so wą, ma ją cha rak ter
ad mi ni stra cyj no-praw ny i pod le ga ją za ska -
rże niu do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj -
ne go. Jed na kże w ko lej nym po sta no wie niu
z 29.08.2001 r., III RN 123/01, OSNA -
PiUS 2002, nr 12, poz. 282 Sąd Naj wy ższy
stwier dził, że czyn ność po wie rze nia sta no -
wi ska dy rek to ra pro wa dzi do na wią za nia
sto sun ku pra cy, a więc ma cha rak ter
czyn no ści z za kre su pra wa pra cy. 

Głów ny In spek to rat Pra cy sta nął na sta -
no wi sku, że prze pi sy Kar ty Na uczy cie la
szcze gó ło wo re gu lu ją za sa dy na wią zy wa nia
sto sun ku pra cy z na uczy cie la mi, czy li
pod sta wą mo że być tyl ko umo wa o pra cę
lub mia no wa nie. Z od po wie dzi wy ni ka, że
nie ma in nej mo żli wo ści na wią za nia sto sun -
ku pra cy przez dy rek to ra szko ły. Jak wi dać,
sprzecz no ści w tym za gad nie niu wy stę pu -
je wie le.

Brak jed no znacz nej re gu la cji praw nej
w tym za kre sie uwi docz ni ł się ja skra wo
w dwóch spra wach, ja kie wy da rzy ły się
przed kil ku la ty na te re nie dzia łal no ści
OIP Opo le. W obu przy pad kach dy rek to -
rzy dwóch du żych szkół, w dwóch ró żnych
mia stach Opolsz czy zny, z po wo du kon flik -
tu z wła dza mi sa mo rzą do wy mi zo sta li
w try bie na tych mia sto wym od wo ła ni ze
sta no wi ska dy rek to ra, co w obu przy pad -
kach wią za ło się z cał ko wi tym za prze sta -
niem świad cze nia pra cy. Dy rek to rzy nie
mie li in nych pod staw praw nych do świad -
cze nia pra cy w kie ro wa nych przez sie bie
szko łach. Pod sta wą praw ną od wo ła nia był
obo wią zu ją cy wów czas prze pis usta wy
o sys te mie oświa ty, któ ry sta no wił o mo -
żli wo ści od wo ła nia dy rek to ra ze sta no wi -
ska w szcze gól nie uza sad nio nych oko licz -
no ściach. Spra wy na bra ły me dial ne go
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Krzysz tof Ko wal czyk 

Nie do sko na ło ści 
pra wa oświa to we go
Pra wo oświa to we jest po ję ciem bar dzo ob szer nym i trud nym do zde fi nio wa nia. Dla po trzeb dzia -
łal no ści kon tro l nej in spek to rów pra cy mo żna przy jąć w uprosz cze niu, że pra wo oświa to we obej -
mu je swo im za się giem sys tem oświa ty zde fi nio wa ny w art. 2 usta wy o sys te mie oświa ty (tekst
jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmia na mi). Prze pis ten okre śla jed nost ki or ga ni -
za cyj ne funk cjo nu ją ce w za kre sie oświa ty. Pod po ję ciem pra wa oświa to we go bę dzie my ro zu -
mie li prze pi sy praw ne re gu lu ją ce funk cjo no wa nie pla có wek oświa to wych, ich go spo dar kę
fi nan so wą, a ta kże zwią za ne z pra wem pra cy sto so wa nym w tych pla ców kach. Te ostat nie prze -
pi sy są pod sta wą dzia łal no ści kon tro l nej in spek to rów pra cy w pla ców kach oświa to wych. 

cha rak te ru. Brak jed no znacz nych re gu -
la cji praw nych i oce na po stę po wa nia
władz sa mo rzą do wych by ła te ma tem
spo tka nia wszyst kich za in te re so wa nych
stron w sie dzi bie Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy w Opo lu z udzia łem przed sta -
wi cie la opol skie go Ku ra to ra Oświa ty.
Fi nał obu spraw miał swo je miej sce
w są dach pra cy, gdzie po cię żkich bo jach
obu dy rek to rów przy wró co no do pra cy,
oczy wi ście w cha rak te rze na uczy cie li,
a nie dy rek to rów. 

Obec ne re gu la cje praw ne usta wy o sys -
te mie oświa ty, acz kol wiek ule gły zmia nie,
to jed nak nie za po bie ga ją po dob nym wy -
da rze niom. Mo żli wo ści od wo ła nia dy rek -
to ra ze sta no wi ska na pod sta wie swo bod -
nej oce ny je go pra cy da je art. 38 ust. 1
usta wy o sys te mie oświa ty w opar ciu
o art. 34a ust. 2 te jże usta wy (ne ga tyw na
oce na wy ko ny wa nia za dań). 

Na uczy ciel nie pew ny 
za trud nie nia

Ko lej nym prze pi sem praw nym, któ ry
przysparza wie lu pro ble mów jest art. 10
ust. 7 Kar ty Na uczy cie la. Sta no wi on, że

w przy pad ku za ist nie nia po trze by wy ni -
ka ją cej z or ga ni za cji na ucza nia lub za stęp -
stwa nie obec ne go na uczy cie la, ta kże
w trak cie ro ku szkol ne go, ist nie je mo żli -
wość na wią za nia z ka żdym na uczy cie lem
(bez wzglę du na sto pień awan su za wo do -
we go) umo wy o pra cę na czas okre ślo ny.
Po wsta je py ta nie: ile ta kich umów o pra -
cę mo że być za war tych z tym sa mym na -
uczy cie lem? Roz wa ża jąc to za gad nie nie
na le ży stwier dzić, że je że li są speł nio ne

prze słan ki okre ślo ne w art. 10 ust. 7 Kar -
ty Na uczy cie la, to nie ma ilo ścio wych
ogra ni czeń w za wie ra niu umów o pra cę
na czas okre ślo ny. Prze pis Kar ty Na uczy -
cie la ja ko lex spe cia lis w sto sun ku do Ko -
dek su pra cy bę dzie miał pierw szeń stwo
sto so wa nia. Ozna cza to, że art. 251 § 1 Ko -
dek su pra cy nie bę dzie miał w tej sy tu acji
za sto so wa nia pod wa run kiem, że bę dą ist -
nia ły prze słan ki okre ślo ne w art. 10
ust. 7 tzn. za trud nie nie na uczy cie la
na czas okre ślo ny wy ni ka z or ga ni za cji na -
ucza nia lub za stęp stwa nie obec ne go na -
uczy cie la.

Prak ty ka do świad czeń kon tro l nych
w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Opo -
lu wska zu je, że bar dzo czę sto ist nie nie
owych prze sła nek jest wy so ce wąt pli we.
Pro wa dzi to do sy tu acji, kie dy na uczy ciel
przez wie le lat jest za trud nia ny w szko le
na pod sta wie ko lej nych umów o pra cę
na czas okre ślo ny, mi mo że nie ma ku te -
mu fak tycz ne go uza sad nie nia. Z pew no ścią
nie jest ro lą in spek to ra pra cy ba da nie prze -
sła nek w tym za kre sie, na le ży jed nak
zwró cić uwa gę, że brak do brej re gu la cji
praw nej w tej spra wie jest bar dzo czę sto
wy ko rzy sty wa ny przez dy rek to rów szkół.

Jest też czę stym pro ble mem sta wia nym
przez za in te re so wa nych na uczy cie li w cza -
sie kon tro li prze pro wa dza nych przez in -
spek to ra pra cy. 

Roz wią za nie sto sun ku
pra cy 

Bar dzo czę sto pod sta wą praw ną roz wią -
za nia sto sun ku pra cy z na uczy cie lem jest
art. 20 Kar ty Na uczy cie la. Umo żli wia on

roz wią za nie sto sun ku pra cy z na uczy cie -
lem w sy tu acji, kie dy do cho dzi do:

– cał ko wi tej li kwi da cji szko ły,
– czę ścio wej li kwi da cji szko ły al bo

zmian or ga ni za cyj nych po wo du ją cych
zmniej sze nie licz by od dzia łów w szko le lub
zmian pla nu na ucza nia unie mo żli wia ją cych
dal sze za trud nia nie na uczy cie la w peł nym
wy mia rze za jęć.

Chciał bym przed sta wić pro blem re la cji
za pi su art. 20 Kar ty Na uczy cie la w sto sun -
ku do prze pi sów ogra ni cza ją cych mo żli -
wość roz wią za nia sto sun ku pra cy z pra cow -
ni ka mi. Ogra ni cze nia ta kie za wie ra ją prze -
pi sy np. Ko dek su pra cy (np. art. 41,
art. 177 § 1), usta wy o spo łecz nej in spek -
cji pra cy.

Za gad nie nie brzmi: czy mo żna w ta kich
sy tu acjach roz wią zać z na uczy cie lem sto -
su nek pra cy na pod sta wie art. 20 Kar ty Na -
uczy cie la? Py ta nie to czę sto sta wia ne
jest in spek to rom przez pra co daw ców i za -
in te re so wa nych na uczy cie li. 

Oka zu je się, że nie mo żna dać jed no -
znacz nej od po wie dzi. Wy kład nię w tym za -
kre sie dał Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej
w pi śmie z 28.04.1999 r. Nr DKS -1110-
17/99/MS, któ re by ło kie ro wa ne do wszyst -
kich ku ra to rów oświa ty z proś bą o prze -
ka za nie te go sta no wi ska or ga nom pro wa -
dzą cym szko ły. W pi śmie uzna no, że na -
uczy cie le, przy za sto so wa niu pro ce du ry
z art. 20 Kar ty Na uczy cie la, nie ko rzy sta -
ją z ochro ny sto sun ku pra cy prze wi dzia nej
w in nych prze pi sach pra wa pra cy. Jed na -
kże w orzecz nic twie Są du Naj wy ższe go
spo ty ka my rów nież od mien ne sta no wi ska
w tej spra wie np. w wy ro ku SN
z 21.10.2003 r. I PK 519/02 (OSNP
2004/19/337) stwier dzo no, że do wy po wie -
dze nia sto sun ku pra cy na uczy cie lo wi mia -
no wa ne mu na pod sta wie art. 20 ust. 1
pkt 2 w związ ku z art. 20 ust. 3 Kar ty Na -
uczy cie la sto su je się ochro nę przed roz wią -
za niem sto sun ku pra cy w okre sie nie zdol -
no ści do pra cy z po wo du cho ro by (art. 41
Ko dek su pra cy).

Na le ży zwró cić ogól ną uwa gę, że ob szer -
ne orzecz nic two są do we zwią za ne z art. 20
Kar ty Na uczy cie la wska zu je, że prze pis ten
jest trud ny w sto so wa niu i spra wia wie le
pro ble mów, ta kże w dzia łal no ści in spek to -
rów pra cy. 

Krzysz tof Ko wal czyk 
OIP Opo le

W ko lej nym nu me rze „In spek to ra Pra -
cy” o pro ble mach do ty czą cych m. in.:
cza su pra cy i wy na gra dza nia na uczy cie li.

W świe tle kon tro li opol skich szkół i pla có wek (cz. 1)



Spójrz my na Pra co daw cę. Wy da je się
być rów nie za do wo lo ny i spo koj ny. Je go za -
kład funk cjo nu je spraw nie i przy no si zy ski.
Pra cow ni cy są wy kwa li fi ko wa ni i lo jal ni.
Pra co daw ca zna kie ru nek, w któ rym zmie -
rza Usta wo daw ca – ela stycz ność w za trud -
nie niu, zro zu mie nie dla przej ścio wych
trud no ści. Mo żli wość wy bo ru roz wią zań
„awa ryj nych”. Za chę ta do ko rzy sta nia
z prze pi sów. Pra co daw ca nie czu je po trze -
by ani ko niecz no ści na ru sza nia pra wa. Zna
war tość Pra cow ni ka i ce ni go. Nie kon cen -
tru je się wy łącz nie na utrzy ma niu eg zy sten -
cjal ne go mi ni mum fir my, nie mu si mar twić
się o lo sy Pra cow ni ków, któ rych nie bę dzie
mógł już za trud niać.

Pra co daw ca i pra cow nik bez wa ha nia ko -
rzy sta ją z mo żli wo ści edu ka cyj nych, kosz -
ty kształ ce nia nie od stra sza ją.

Wi zja ide al na, nie praw daż? Świat do sko -
na ły za wo do wo i spo łecz nie. Nie ste ty, nie
od naj dzie my go na żad nej ma pie. Przyj rzyj -
my się jed nak eu ro pej skiej idei fle xi cu ri ty
oraz Li fe Long Le ar ning Pro gram me.

Czym jest fle xi cu ri ty?

Ter min fle xi cu ri ty po wstał z po łą cze -
nia dwóch słów: fle xi bi li ty (ela stycz ność)
oraz se cu ri ty (bez pie czeń stwo). Pod sta -
wo wym ce lem by ło i jest za gwa ran to wa -
nie wy so kie go po zio mu pew no ści pra cy
ozna cza ją cej mo żli wość szyb kie go zna le -
zie nia pra cy na ka żdym eta pie ży cia za wo -
do we go oraz du żych szans roz wo ju za wo -
do we go w wa run kach szyb ko zmie nia ją -
cej się go spo dar ki. Fle xi cu ri ty to czte ro -
ele men to wy mo del: ela stycz ne i prze wi -
dy wal ne wa run ki umów z per spek ty wy
pra cow ni ka i pra co daw cy, kom plek so wa

stra te gia ucze nia się przez ca łe ży cie, sku -
tecz na ak tyw na po li ty ka ryn ku pra cy
oraz no wo cze sne sys te my za bez pie cze nia
spo łecz ne go.

Przez ela stycz ną or ga ni za cję pra cy
na le ży ro zu mieć uła twie nie szyb kie go
i sku tecz ne go za spo ko je nia no wych po -
trzeb oraz opa no wa nia no wych umie jęt -
no ści i po go dze nia pra cy z ży ciem pry wat -
nym. Bez pie czeń stwo na to miast, to uzy -
ska nie po mo cy w przy pad ku utra ty pra -
cy, tj. utrzy ma nie ak tu al nie zaj mo wa ne -
go sta no wi ska oraz wy po sa że nie w ta kie
umie jęt no ści, któ re umo żli wia ją roz wój za -
wo do wy i uła twia ją zna le zie nie pra cy.

Mo del w prak ty ce

Pań stwa mi eu ro pej ski mi, u któ rych
z po wo dze niem wpro wa dza no fle xi cu ri ty
są Da nia i Ho lan dia. W pierw szym znaj du -
je to wy raz w uda nym po łą cze niu ela stycz -
ne go pra wa pra cy, sto sun ko wo ni skiej
ochro ny przed zwol nie niem, znacz nych
dzia łań na rzecz ucze nia się przez ca łe ży -
cie, ak tyw nej po li ty ki ryn ku pra cy oraz wy -
so kie go po zio mu świad czeń w ra mach sys -
te mu za bez pie cze nia spo łecz ne go. W Ho -
lan dii na to miast w spo sób od po wied ni za -
sto so wa no ela stycz ne wa run ki umów
o pra cę. W 1982 ro ku uzy ska no zgo dę
na roz wój za trud nie nia w nie peł nym wy -
mia rze w ra mach umów zbio ro wych
(na czas nie okre ślo ny) przy pro por cjo nal -
nie ob ni żo nych za rob kach. W la tach
90-tych XX wie ku za war to po ro zu mie nie
wzmac nia ją ce po zy cję pra cow ni ków za trud -
nio nych na czas okre ślo ny, co za owo co wa -
ło zna czą cym spad kiem bez ro bo cia i wzro -
stem licz by miejsc pra cy. 

Kon cep cja 

Ze wzglę du na ró żne uwa run ko wa nia
praw ne, eko no micz ne i hi sto rycz no-kul tu -
ro we nie za kła da się stwo rze nia jed no li te -
go mo de lu fle xi cu ri ty we wszyst kich kra -
jach UE. Wspól ne za sa dy wdra ża nia idei
przy ję to w do ku men cie „Kon klu zje Ra dy
Unii Eu ro pej skiej” opra co wa nym w grud -
niu 2007 ro ku. Na le żą do nich m.in.: 

– two rze nie licz niej szych i lep szych
miejsc pra cy, uno wo cze śnia nie ryn ków pra -
cy oraz pro mo wa nie do brej pra cy dzię ki no -
wym for mom ela stycz no ści i bez pie czeń -
stwa;

– rów no wa ga mię dzy pra wa mi a obo -
wiąz ka mi wszyst kich za in te re so wa nych
stron;

– nad zór nad roz wo jem mo de lu fle xi cu -
ri ty; 

– pro mo wa nie bar dziej otwar tych ryn -
ków pra cy, zdol nych do re ago wa nia
na zmia ny i obej mu ją cych wszyst kich, co
po zwo li ło by prze zwy cię żyć seg men ta -
cję; 

– udo stęp nia nie wszyst kim za trud nio -
nym środ ków po zwa la ją cych im na za cho -
wa nie szans na za trud nie nie, na roz wi ja -
nie się i ra dze nie so bie w przy pad ku
zmian w pra cy i zmia ny miej sca pra cy; 

– do nio słość we wnętrz ne go (w ra mach
przed się bior stwa) oraz ze wnętrz ne go wy -
mia ru fle xi cu ri ty; 

– uła twia nie awan so wa nia w pra cy,
a ta kże prze cho dze nia ze sta nu bez ro bo -
cia lub bra ku ak tyw no ści za wo do wej
do sta nu za trud nie nia; 

– pro mo wa nie rów ne go do stę pu ko biet
i mę żczyzn do do brej ja ko ści miejsc pra -
cy oraz za pew nia nie środ ków umo żli wia -

ją cych go dze nie pra cy z ży ciem ro dzin nym
i pry wat nym.

Zda niem Ra dy, nie zbęd ny jest kli mat za -
ufa nia i sze ro ko za kro jo ne go dia lo gu
z udzia łem wszyst kich za in te re so wa nych
stron, w któ rym wszy scy go to wi by li by
przy jąć na sie bie od po wie dzial ność za zmia -
ny z my ślą o stwo rze niu wy wa żo nych
pod wzglę dem so cjal nym po li tyk. Ogól na
od po wie dzial ność spo czy wa na or ga nach
pu blicz nych, jed nak de cy du ją ce zna cze nie
w opra co wy wa niu i wdra ża niu po li tyk
w za kre sie fle xi cu ri ty w dro dze dia lo gu
oraz wspól nych ne go cja cji, ma udział
part ne rów spo łecz nych.

Kie run ki dzia łań przy ję te przez Unię
Eu ro pej ską są słusz ne i jak naj bar dziej god -
ne za in te re so wa nia. 

Na pol skim grun cie

W pol skim pra wie rów nież znaj dzie my
ele men ty fle xi cu ri ty. W ja kim za kre sie?

Na eta pie do stę pu do za trud nie nia
oraz mo żli wo ści pod ję cia pra cy za rob ko wej
pro mo cja za trud nie nia od by wa się mię dzy
in ny mi po przez ak tyw ne Aka de mic kie
Biu ra Ka rier czy też słu żby po śred nic twa
pra cy. W trak cie trwa ją ce go za trud nie nia
pol ski usta wo daw ca prze wi dział z jed nej
stro ny ela stycz ne for my za trud nie nia,
z dru giej – ela stycz ność cza su pra cy.
Okre sy bez pra cy dla pra cow ni ka to ofe -
ro wa ne przez Pań stwo świad cze nia so cjal -
ne oraz pro po zy cje szko leń pod no szą -
cych kwa li fi ka cje.

Ela stycz ność ak tyw ne go sto sun ku pra -
cy prze ja wia się w dwóch pod sta wo wych
płasz czy znach: form za trud nie nia oraz
cza su pra cy. W pierw szej gru pie na le ży
wska zać na: ter mi no we umo wy o pra cę, te -
le pra cę, pra cę tym cza so wą, umo wy cy wil -
no praw ne (zle ce nie, dzie ło), job sha ring,
out so ur cing, work sha ring.

Ela stycz ność cza su pra cy od naj dzie my
w ta kich sys te mach i roz kła dach, jak: za -
da nio wy, rów no wa żny, prze ry wa ny, zmien -
ne go dzi ny roz po czy na nia pra cy, in dy wi du -
al ny roz kład cza su pra cy, sys tem skró co -
ne go ty go dnia pra cy, pra ca w sys te mie
week en do wym. Po nad to, pol ski usta wo -
daw ca ze zwo lił na zmniej sze nie wy mia ru
cza su pra cy za miast/nie za le żnie od ko rzy -
sta nia z urlo pu wy cho waw cze go czy też mo -
żli wość wy ko ny wa nia pra cy w trak cie fa kul -
ta tyw ne go urlo pu ma cie rzyń skie go.

Po zo sta łe dwa zakre sy, to ak tyw na po -
li ty ka ryn ku pra cy. Za da nia pań stwa w za -
kre sie pro mo cji za trud nie nia, ła go dze nia
skut ków bez ro bo cia oraz ak ty wi za cji za wo -

do wej są re ali zo wa ne na pod sta wie uchwa -
la ne go przez Ra dę Mi ni strów Kra jo we go
Pla nu Dzia łań na Rzecz Za trud nie nia, za -
wie ra ją ce go za sa dy re ali za cji Eu ro pej -
skiej Stra te gii Za trud nie nia, zwa ne go
„Kra jo wym Pla nem Dzia łań” oraz w opar -
ciu o ini cja ty wy sa mo rzą du gmi ny, po wia -
tu, wo je wódz twa i part ne rów spo łecz -
nych.

In sty tu cja mi ryn ku pra cy są: pu blicz ne
słu żby za trud nie nia, Ochot ni cze Huf ce Pra -
cy, agen cje za trud nie nia, in sty tu cje szko -
le nio we, in sty tu cje dia lo gu spo łecz ne go,
in sty tu cje part ner stwa lo kal ne go.

Przez ca łe ży cie

„Li fe -long Le ar ning Pro gram me” (LLP)
zo stał utwo rzo ny de cy zją 1720/2006/WE
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 15 li sto -
pa da 2006 r. Dz. U. L 327 z 24.11.2006 r.
oraz zmie nio ny De cy zją 1357/2008 Par la -

men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 16 grud -
nia 2008 r. Obej mu je okres: 2007-2013.

LLP to ak tyw ność UE w dzie dzi nie edu -
ka cji i do sko na le nia za wo do we go. W pro -
gra mie kon ty nu owa ne są dzia ła nia pro wa -
dzo ne wcze śniej w pro gra mach SO CRA -
TES, Le onar do da Vin ci, Je an Mon net, 
e -Le ar ning i Eu ro pe an Lan gu age La bel.
Ce lem LLP jest roz wój ró żnych form
ucze nia się przez ca łe ży cie po przez
wspie ra nie współ pra cy mię dzy sys te ma mi
edu ka cji i szko leń w kra jach uczest ni czą -
cych oraz pod no sze nie ja ko ści i zwięk sze -
nia atrak cyj no ści szkol nic twa i kształ ce nia
za wo do we go w Eu ro pie. W ra mach LLP

funk cjo nu ją: czte ry pro gra my sek to ro we
(Era smus, Le onar do da Vin ci, Co me nius,
Grund tvig), pro gram mię dzy sek to ro wy
oraz pro gram Je an Mon net.

Obo wią zek za pew nie nia sku tecz nej
i wy daj nej re ali za cji dzia łań wspól no to wych
prze wi dzia nych w pro gra mie „Ucze nie się
przez ca łe ży cie” na ło żo no na Ko mi sję Eu -
ro pej ską, na to miast pań stwa człon kow skie
zo bli go wa no do po dej mo wa nia nie zbęd -
nych kro ków za pew nia ją cych spraw ne
pro wa dze nie LLP na po zio mie kra jo -
wym, włą cza jąc w ten pro ces wszyst kie
stro ny zaj mu ją ce się aspek ta mi ucze nia się
przez ca łe ży cie zgod nie z prak ty ką lub
usta wo daw stwem kra jo wym. Zgod nie
z de cy zją, pań stwa człon kow skie usta na -
wia ją lub wy zna cza ją i mo ni to ru ją od po -
wied nią struk tu rę słu żą cą do sko or dy no -
wa ne go za rzą dza nia re ali za cją dzia łań
w ra mach pro gra mu „Ucze nie się przez
ca łe ży cie” na po zio mie kra jo wym (agen -
cje kra jo we). Po nad to, pań stwa człon kow -
skie wy zna cza ją na wnio sek Ko mi sji in sty -
tu cje lub or ga ni za cje ofe ru ją ce mo żli -
wość kształ ce nia lub okre śla ją ro dza je ta -
kich in sty tu cji lub or ga ni za cji, któ re uzna -
je się za kwa li fi ku ją ce się do uczest nic twa
w pro gra mie „Ucze nie się przez ca łe ży -
cie” na ich od po wied nich te ry to riach. Do -
kła da ją też sta rań, by przy jąć wszel kie sto -
sow ne środ ki w ce lu usu nię cia prze szkód
praw nych i ad mi ni stra cyj nych dla wła ści -
we go funk cjo no wa nia.

W Pol sce Na ro do wą Agen cją LLP jest
Fun da cja Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji.
Wspie ra dzia ła nia zwią za ne z re for mą
i roz wo jem edu ka cji w Pol sce oraz zaj mu -
je się od 2007 ro ku re ali za cją pro gra mów:
„Ucze nie się przez ca łe ży cie” i „Mło dzież
w dzia ła niu”.

Pra ca ➞ ży cie ➞ ro dzi na. Re ali za cji te -
go ja kże szczyt ne go ce lu ma słu żyć idea fle -
xi cu ri ty. Brzmi za chę ca ją co, nie praw daż?

Ju sty na Ba ra now ska
OIP Zie lo na Gó ra

W ar ty ku le wy ko rzy sta no ma te ria ły:
Fle xi cu ri ty w Pol sce dia gno za i re ko -

men da cje RA PORT KOŃ CO WY Z BA DAŃ
Re dak cja na uko wa Elżbie ta Kryń ska (Mi -
ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, De -
par ta ment Ryn ku Pra cy War sza wa 2009).

Prze wod nik LLP 2010 Część I: Prze pi -
sy ogól ne.

Prze wod nik LLP 2010 Część IIa: Pro -
gra my sek to ro we i dzia ła nia.
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Ela stycz ność i bez pie czeń stwo

No wo cze sny ry nek pra cy
Ju sty na Ba ra now ska

…wy obraź my so bie Świat, w któ rym ka żdy Pra cow nik czu je się bez piecz nie. Ma peł ną świa -
do mość gwa ran cji za trud nie nia, ela stycz no ści w za kre sie dni i go dzin pra cy, pod no sze nia kwa -
li fi ka cji za wo do wych. Wie, że w ka żdej chwi li i na ka żdym eta pie swo je go za wo do we go roz wo ju
ma mo żli wość zmia ny pra cy, miej sca za miesz ka nia, za wo du. Jest usa tys fak cjo no wa ny. Kom -
fort pra cy zwięk sza je go wy daj ność. Iden ty fi ku je się z pra co daw cą. Nie czu je lę ku, na wet
w przy pad ku przej ścio wych nie do god no ści. Zna bo wiem miej sca, w któ rych uzy ska po moc fi -
nan so wą i me ry to rycz ną kie dy pra co daw ca się z nim roz sta nie. Nie ży je z dnia na dzień. Jest
szczę śli wy. Je go ro dzi na ta kże.



Naj więk sze fir my bu dow la ne, któ re włą -
czy ły się do te go pro jek tu otrzy ma ły wiel -
ko for ma to we plan sze z ha słem kam pa nii
do umiesz cze nia w wi docz nym miej scu
na te re nie re ali zo wa nych in we sty cji.

To ha sło no wej edy cji kam pa nii pre wen cyj nej PIP
„Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie – upad ki, po -
śli zgnię cia”. Jej in au gu ra cji do ko nał Ta de usz Jan Za -
jąc, głów ny in spek tor pra cy 23 wrze śnia br. w Cen trum
Na uki Ko per nik w War sza wie. Przed się wzię cie jest or -
ga ni zo wa ne wspól nie z Za kła dem Ubez pie czeń Spo -
łecz nych. Bio rą w nim udział du że fir my bu dow la ne.

Ce lem kam pa nii jest spo wo do wa nie zwięk sze nia świa do mo ści skut -
ków za gro żeń za wo do wych (w szcze gól no ści zwią za nych z pra cą
na wy so ko ści), od kry cie ko rzy ści z in we sto wa nia w bez piecz ne miej -
sca pra cy, a ta kże po głę bie nie wie dzy do ty czą cej sto so wa nia no wo -
cze snych środ ków ochro ny zbio ro wej. Tym ra zem kam pa nia
in for ma cyj na jest skie ro wa na przede wszyst kim do pra co daw ców,
przed się bior ców oraz osób od po wie dzial nych w fir mach sek to ra bu -
dow la ne go za po dej mo wa nie de cy zji in we sty cyj nych, w tym do ty czą -
cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Za sad ni czym jej ak cen tem jest
wska za nie na koszt wy pad ku przy pra cy, któ ry jest znacz nie wy ższy
niż koszt in we sty cji w sprzęt i or ga ni za cję pra cy, gwa ran tu ją cych bez -
piecz ne wy ko na nie ro bót bu dow la nych.



W 2009 ro ku pra cow nik zgi nął na miej scu
wsku tek po ra że nia prą dem elek trycz nym
(pra ca w tech no lo gii bez na pię cia na li nii na -
po wietrz nej 0,4kV). W 2010 ro ku dwóch pra -
cow ni ków zo sta ło po pa rzo nych łu kiem elek -
trycz nym po wsta łym wsku tek zwar cia w złą -
czu ka blo wym. Do szło wów czas do opa rze -
nia twa rzy i rąk (pra ca w tech no lo gii PPN
w złą czu ka blo wym 0,4kV). 

W związ ku ze stwier dze niem w cza sie kon -
tro li ra żą cych na ru szeń prze pi sów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy, in spek tor pra cy wy stą -
pił do Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych
z wnio skiem o pod wy ższe nie płat ni ko wi
o 100% skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we
na naj bli ższy rok skład ko wy.

Neu tral ny pod na pię ciem

Do śmier tel ne go wy pad ku do szło pod czas
na pra wy prze wo du neu tral ne go w li nii na po -
wietrz nej o na pię ciu zna mio no wym 0,4kV
(pra ca w tech no lo gii bez na pię cia, na po le -
ce nie pi sem ne). (zdję cie nr 1) W wy ni ku ana -
li zy oko licz no ści te go wy pad ku in spek tor pra -
cy stwier dził sze reg nie pra wi dło wo ści:

– przy stą pie nie do pra cy bez wy łą cze nia
na pię cia w na pra wia nej li nii na po wietrz nej;

– to le ro wa nie przez po szko do wa ne go, peł -
nią ce go funk cję do pusz cza ją ce go kie ru ją ce -
go ze spo łem, od stępstw od prze pi sów bhp:
po szko do wa ny nie spraw dził czy wy łą czo no
na pię cie;

– nie sto so wa nie przez po szko do wa ne go
uzie mia czy: po szko do wa ny nie uzie mił obu -
stron nie miej sca pra cy na słu pie;

– do tknię cie przez po szko do wa ne go prze -
wo du elek trycz ne go bę dą ce go pod na pię ciem
bez upew nie nia się, czy na pię cie w li nii zo -
sta ło wy łą czo ne;

– lek ce wa że nie za gro że nia przez po szko -
do wa ne go: pra cow nik był świa do my za gro że -
nia po ra że niem, gdyż miał wie lo let nie do -
świad cze nie za wo do we i wy ma ga ne kwa li fi -
ka cje;

– nie do sta tecz na kon cen tra cja uwa gi
na wy ko ny wa nej czyn no ści: po szko do wa ny
po mył ko wo wy łą czył in ną li nię niż okre ślo -
na w po le ce niu pi sem nym, li nie (ob wo dy)

w sta cji trans for ma to ro wej by ły od po wied nio
ozna czo ne ta blicz ka mi, po szko do wa ny miał
mo żli wość od czy ta nia ozna cze nia wy łą czo nej
li nii, jed nak nie za uwa żył po peł nio ne go błę -
du łą cze nio we go; (zdję cie nr 2)

– wy ko na nie czyn no ści bez po mo cy dru -
giej oso by, któ ra mo gła by za uwa żyć i za po -
biec po mył ko we mu wy łą cze niu przez po szko -
do wa ne go ob wo du nr 2 za miast ob wo du nr 1
w sta cji trans for ma to ro wej;

– nie wła ści we po le ce nie ko or dy nu ją ce go
(dys po zy to ra): wy dał ze zwo le nie na na pra wę
prze wo du ze ro we go, nie ma jąc in for ma cji
zwrot nej od do pusz cza ją ce go o przy go to wa -
niu miej sca pra cy (in for ma cji o wy łą cze niu
ob wo du 1nN i za ło że niu uzie mia czy).

Bez nad zo ru

Do po ra że nia łu kiem elek trycz nym do szło
pod czas pod łą cze nia („pod most ko wa nia”) jed -
nej ży ły ka bla czte ro ży ło we go YAKY 4x25
w tech no lo gii PPN (pod na pię ciem) w złą czu
ka blo wym. 

In spek tor pra cy usta lił na stę pu ją ce przy -
czy ny te go wy pad ku:

– brak bez po śred nie go nad zo ru nad pra -
cą szcze gól nie nie bez piecz ną: zle ce nie wy -
ko na nia pra cy nie okre śla ło imien nie kie ru -
ją ce go ze spo łem, peł nią ce go jed no cze śnie
funk cję do pusz cza ją ce go. W efek cie nie by -
ło wy zna czo nej oso by od po wie dzial nej za bez -
po śred ni nad zór nad bez pie czeń stwem;

– nie prze strze ga nie przez obu po szko do -
wa nych in struk cji bhp w za kre sie przy go to -
wa nia miej sca pra cy: pra cow ni cy nie za ło ży -
li osłon elek tro izo la cyj nych na czę ści bę dą -
ce pod na pię ciem;

– nie sto so wa nie przez obu po szko do wa -
nych środ ków ochro ny in dy wi du al nej prze -
wi dzia nych do pra cy pod na pię ciem: pra cow -
ni cy nie za sto so wa li heł mów ochron nych
z osło ną twa rzy, po nad to je den z pra cow ni -
ków nie miał za ło żo nych rę ka wic elek tro izo -
la cyj nych. (zdję cie nr 3)

Ana li za or ga ni za cji pra cy w kon tek ście
prze strze ga nia prze pi sów roz po rzą dze nia
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
przy urzą dze niach i in sta la cjach ener ge -
tycz nych1, w obu tych przy pad kach ujaw ni -
ła nie do sko na ło ści prze pi sów w nim za war -
tych. Okre ślo ny w roz po rzą dze niu roz bu do -
wa ny sys tem nad zo ru nad or ga ni za cją prac
przy urzą dze niach ener ge tycz nych nie za po -
biegł jed nak tym i po dob nym wy pad kom
przy pra cy.

Złe łą cze nie funk cji

Prze pi sy roz po rzą dze nia jed no znacz nie
nie za bra nia ją do pusz cza ją ce mu ob ję cia
funk cji kie ru ją ce go ze spo łem. Po wszech ną
prak ty ką zmniej sza ją cą kosz ty pra cy sta ło się
za tem łą cze nie funk cji do pusz cza ją ce go
i kie ru ją ce go ze spo łem. Jed nym z obo wiąz -
ków kie ru ją ce go ze spo łem jest nad zo ro wa -

nie prze strze ga nia przez pod le głych pra cow -
ni ków prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy w cza sie wy ko ny wa nia za dań. Kie ru -
ją cy ze spo łem mo że rów nież wy ko ny wać pra -
cę ra zem z człon ka mi ze spo łu, je śli wa run -
ki bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy po zwa -
la ją mu na jed no cze sne wy ko ny wa nie pra cy

i spra wo wa nie nad zo ru. Kon se kwen cją łą cze -
nia funk cji do pusz cza ją ce go i kie ru ją ce go ze -
spo łem jest wy ko ny wa nie przez tę sa mą oso -
bę na stę pu ją cych czyn no ści:

● przy go to wa nie miej sca pra cy, 
● spraw dze nie przy go to wa nia miej sca

pra cy, 
● wy ko na nie pra cy oraz spra wo wa nie

nad zo ru nad bez pie czeń stwem pod czas wy -
ko ny wa nia tej pra cy. 

Ta kie po łą cze nie funk cji, szcze gól nie
w dwu oso bo wych ze spo łach po go to wia ener -
ge tycz ne go, sprzy ja omi ja niu usta lo nych in -
struk cji bez piecz nej or ga ni za cji pra cy, uła twia -
niu (skra ca niu) pra cy przez za nie cha nie
wła ści we go przy go to wa nia miej sca pra cy
i nie sto so wa nie wła ści wych środ ków za bez -
pie cza ją cych przed wy pad kiem. Nie za po bie -
ga po mył kom w czyn no ściach zwią za nych
z przy go to wa niem miej sca pra cy. Za gro że nie
to, czy li skłon ność do omi ja nia usta lo nych in -
struk cji w po łą cze niu z bra kiem nad zo ru,
ujaw ni ło się za rów no w pierw szym jak i dru -
gim przy pad ku oraz przy czy ni ło się do obu
wy pad ków.

Prze pi sy roz po rzą dze nia po win ny jed no -
znacz nie za bra niać po wie rze nia tej sa mej oso -
bie funk cji do pusz cza ją ce go i kie ru ją ce go ze -
spo łem.

Jak po win no być?

Prze pi sy roz po rzą dze nia okre śla ją obo -
wiąz ki ko or dy nu ją ce go, m.in.: wy da nie ze zwo -
le nia na przy go to wa nie miej sca pra cy, do pusz -
cze nie do pra cy i li kwi da cję miej sca pra cy.
Nie pre cy zu ją one jed nak wa run ków wy da -
nia ze zwo le nia na do pusz cze nie do pra cy.
W kon se kwen cji ko or dy nu ją cy mo że wy da wać
jed no cze śnie ze zwo le nie na przy go to wa nie
miej sca pra cy i do pusz cze nie do pra cy, nie

ma jąc in for ma cji o wła ści wym przy go to wa -
niu miej sca pra cy. Brak ta kie go wy mo gu
w prze pi sach roz po rzą dze nia do pro wa dził
do po wszech ne go wy da wa nia przez ko or dy -
na to ra jed no cze śnie ze zwo le nia na przy go -
to wa nie miej sca pra cy i do pusz cze nie do pra -
cy, co w kon se kwen cji przy czy ni ło się do opi -
sa ne go śmier tel ne go wy pad ku przy pra cy: ko -
or dy nu ją cy wy dał ze zwo le nie do pusz cza ją ce -
mu na na pra wę prze wo du ze ro we go nie ma -
jąc in for ma cji zwrot nej od do pusz cza ją ce go
o przy go to wa niu miej sca pra cy. Po nad to, pro -
ce du ra do pusz cze nia do pra cy nie prze wi du -
je uzy ska nia od ko or dy nu ją ce go ze zwo le nia
na do pusz cze nie do pra cy, na to miast na kła -
da na ko or dy nu ją ce go obo wią zek wy da nia ta -
kie go ze zwo le nia. 

Prze pi sy roz po rzą dze nia po win ny wy raź -
nie okre ślić wa ru nek wy da nia przez ko or dy -
nu ją ce go ze zwo le nia na do pusz cze nie do pra -
cy – uzy ska nie in for ma cji od do pusz cza ją ce -
go o przy go to wa niu miej sca pra cy zgod nie
z in struk cją bhp lub po le ce niem pi sem -
nym. Pro ce du ra do pusz cze nia do pra cy po -
win na okre ślać obo wią zek uzy ska nia od ko -
or dy nu ją ce go ze zwo le nia na do pusz cze nie
do pra cy.

Wa żne kwa li fi ka cje

In ną kwe stią są kwa li fi ka cje kie ru ją ce go
ze spo łem pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra ce
w za kre sie eks plo ata cji urzą dzeń, in sta la cji
i sie ci ener ge tycz nych. Zgod nie z § 5 ust. 1
pkt 2 roz po rzą dze nia w spra wie szcze gó ło -

wych za sad stwier dza nia po sia da nia kwa li fi -
ka cji przez oso by zaj mu ją ce się eks plo ata cją
urzą dzeń, in sta la cji i sie ci2, oso by kie ru ją ce
czyn no ścia mi osób wy ko nu ją cych pra ce
w za kre sie eks plo ata cji tj. ob słu gi, kon ser -
wa cji, re mon tów, mon ta żu, kon tro l no -po -
mia ro wym, po win ny po sia dać kwa li fi ka cje
na sta no wi sku do zo ru. Na to miast roz po rzą -
dze nie w § 2 pkt 10 wy ma ga od kie ru ją ce go

ze spo łem pra cow ni ków, rów nież wy ko nu ją -
cych pra ce w za kre sie eks plo ata cji, świa dec -
twa kwa li fi ka cyj ne go na sta no wi sku eks plo -
ata cji. 

Zgod nie z tre ścią § 67 pkt 4 roz po rzą dze -
nia wy da ją cy po le ce nie zo bo wią za ny jest w je -
go tre ści wska zać pra cow ni ków od po wie dzial -
nych za or ga ni za cję i wy ko na nie pra cy,
w tym kie ru ją ce go ze spo łem pra cow ni ków.
Mo że jed nak mieć uza sad nio ne wąt pli wo ści,
czy na sta no wi sko kie ru ją ce go ze spo łem pra -
cow ni ków wy zna czyć oso bę z upraw nie nia -
mi do zo ru zgod nie z § 5 ust. 1 pkt 2 roz po -
rzą dze nia w spra wie szcze gó ło wych za sad
stwier dza nia po sia da nia kwa li fi ka cji2, czy też
wy zna czyć oso bę z upraw nie nia mi eks plo ata -
cji zgod nie z § 2 pkt 10 roz po rzą dze nia. Rów -
nież, czym ró żni się kie ro wa nie czyn no ścia -
mi osób wy ko nu ją cych pra ce w za kre sie eks -
plo ata cji, o któ rych mo wa w § 5 ust. 1 pkt 2
roz po rzą dze nia w spra wie szcze gó ło wych za -
sad stwier dza nia po sia da nia kwa li fi ka cji2,
od kie ro wa nia pra ca mi w za kre sie eks plo ata -
cji, o któ rych mo wa w § 2 pkt 10 roz po rzą -
dze nia.

Co zmie nić?

Wy raź ne go roz dzie le nia wy ma ga ją obo -
wiąz ki kie ru ją ce go ze spo łem i do pusz cza -
ją ce go w za kre sie za zna jo mie nia pra cow ni -
ków ze spo so bem przy go to wa nia miej sca
pra cy, po in for mo wa nia o za gro że niach
w miej scu pra cy i w bez po śred nim są -
siedz twie oraz wa run ka mi bez piecz ne go wy -

ko ny wa nia pra cy. Roz po rzą dze nie ce du je po -
wy ższy obo wią zek na kie ru ją ce go ze spo łem
i do pusz cza ją ce go. Ta kie na kła da nie się
na sie bie za kre su obo wiąz ków nie wpły wa
po zy tyw nie na or ga ni za cję pra cy przy urzą -
dze niach ener ge tycz nych.

Ko niecz ne jest okre śle nie ja snych za sad wy -
ko ny wa nia prac przy urzą dze niach i in sta la -
cjach ener ge tycz nych na po le ce nie pi sem ne,
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Sta ni sław Piór kow ski

Po ra ża ją co nie pre cy zyj ne
In spek tor olsz tyń skie go Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy prze pro wa dził dwie ko lej ne kon tro -
le w za kła dzie ener ge tycz nym. Do ty czy ły one ba da nia oko licz no ści i przy czyn dwóch wy pad -
ków przy pra cy: śmier tel ne go z 2009 i zbio ro we go z 2010 ro ku, któ rym ule gli pra cow ni cy
po go to wia ener ge tycz ne go w Olsz ty nie. Oba wy pad ki by ły tzw. ra że nio we. 

Bez pie czeń stwo pra cy przy urzą dze niach 
i in sta la cjach ener ge tycz nych

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3



Zgod nie przyj mu je się, że lo kaut po le -
ga na po zba wie niu pra cy i wy na gro dze nia
za pra cę, ale już in ne je go ce chy są ró żnie
poj mo wa ne, i to nie tyl ko za le żnie od te -
go, czy sto so wa nie te go środ ka zbio ro we -
go pra wa pra cy jest prze wi dzia ne w pra -
wie i sto so wa ne w prak ty ce da ne go kra ju.
Ogól nie rzecz bio rąc wy ró żnia się m.in. lo -
kaut za wie sza ją cy (cza so we po zba wie nie
pra cy i wy na gro dze nia za pra cę); lo kaut
roz wią zu ją cy (po zba wie nie pra cy i wy na -
gro dze nia po łą czo ne z roz wią za niem nie -
zwłocz nym umów o pra cę z pra cow ni ka -
mi). Ka żdy z wy mie nio nych ro dza jów lo kau -
tu mo że do ty czyć ca ło ści bądź czę ści
przed się bior stwa (za kła du pra cy). Wy od -
ręb nia się ta kże lo kaut ofen syw ny (sto so -
wa ny ja ko śro dek na ci sku przez pra co daw -
cę, gdy przed mio tem spo ru jest je go żą -
da nie po gar sza ją ce sy tu ację pra cow ni -
ków); lo kaut de fen syw ny (gdy pra co daw -
ca w ten spo sób chce się sprze ci wić żą da -
niu pra cow ni ków po pra wy wa run ków pra -
cy bądź wy na gro dze nia); lo kaut (wy stę pu -
ją cy rza dziej) re tor syj ny (sto so wa ny ja ko
od wet na pra cow ni kach za wcze śniej szą za -
koń czo ną już ak cję straj ko wą).

Je śli cho dzi o re gu la cję lo kau tu to ter -
min ten nie wy stę pu je w ogó le w ak tach
pra wa mię dzy na ro do we go (mię dzy na ro do -
we go o za się gu uni wer sal nym) pod le ga ją -
cych ra ty fi ka cji. Je dy nym ak tem praw nym
Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy, w któ -
rym po ja wia się expres sis ver bis sło wo „lo -
kaut” jest za le ce nie nr 92 do ty czą ce do bro -
wol nej kon cy lia cji i ar bi tra żu (art. 4 i 6).
Po ja wie nie się ter mi nu „lo kaut” w tym ak -
cie praw nym zda je się świad czyć o po śred -
nim uzna niu do pusz czal no ści sto so wa nia
te go środ ka na ci sku. Zresz tą, o słusz no ści

ta kie go po glą du mo że w ja kimś stop niu
prze ma wiać rów nież Kon wen cja nr 87
MOP o wol no ści związ ko wej, gwa ran tu ją -
ca pra cow ni kom i pra co daw com swo bo dę
two rze nia związ ków za wo do wych i przy stę -
po wa nie do nich oraz swo bo dę pro wa dze -
nia dzia łal no ści. Z dru giej stro ny fakt, że
wy mie nio ne wy żej za le ce nie MOP w jed -
nym z prze pi sów sta no wi, że żad na je go
dys po zy cja nie mo że być in ter pre to wa na
ja ko ogra ni cza ją ca pra wo do straj ku, po -
zwa la wno sić, iż za wę że nia do ty czą ce lo -
kau tu mo gą zmie rzać da lej, niż ta kie re gu -
la cje od no szą ce się do straj ku.

Zbli żo ne, ale chy ba bar dziej prze ma wia -
ją ce na rzecz przy zna nia pra co daw com
pra wa do lo kau tu niż Kon wen cja nr 87
MOP, po sta no wie nie – za wie ra Eu ro -
pej ska Kar ta Spo łecz na Ra dy Eu ro py, za -
li cza na przez jed nych au to rów do źró deł
pra wa mię dzy na ro do we go o za się gu re gio -
nal nym a przez in nych – do źró deł pra wa
eu ro pej skie go. Mi mo że art. 6 ust. 4 te -
go ak tu praw ne go wy mie nia wy raź nie sło -
wo „strajk”, a ter min „lo kaut” po mi ja mil -
cze niem, je go brzmie nie, iż za rów no
pra cow ni cy ja k i pra co daw cy ma ją pra wo
do „zbio ro we go dzia ła nia w przy pad ku
kon flik tu in te re sów” zgod nie in ter pre to -
wa ne jest, iż w sfor mu ło wa niu tym mie -
ści się ta kże pra wo do lo kau tu (przy słu -
gu ją ce oczy wi ście pra co daw com).

W pra wie 
Unii Eu ro pej skiej

Ina czej rzecz się ma we dług pra wa
wspól no to we go. Pra wo Unii Eu ro pej skiej
uj mu je „lo kaut” wśród ma te rii po zo sta wio -
nych do unor mo wa nia pań stwom człon kow -
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skim (po za pra wem do lo kau tu do gru py
tej na le żą: pra wo wy na gro dze nia za pra cę,
pra wo zrze sza nia się i pra wo do straj ku).

Bar dzo zró żni co wa ne jest pod tym
wzglę dem pra wo ró żnych państw. Obok
kra jów, któ rych prze pi sy (mó wiąc o prze -
pi sach mam na uwa dze prze pi sy kon sty -
tu cyj ne jak i prze pi sy pra wa pra cy czy na -
wet prze pi sy za li cza ne do in nych dzie dzin
pra wa) prze wi du ją wy raź nie „pra wo do lo -
kau tu” i do pusz cza ją je go sto so wa nie, mo -
że my wy ró żnić (wy mie nić) pań stwa, w któ -
rych pra wo to zo sta ło
expres sis ver bis wy klu -
czo ne. Do pierw szej gru -
py za li czy my przede
wszyst kim Szwe cję, gdzie
pra wo do lo kau tu wy stę pu -
je w kon sty tu cji i ko dek sie
pra cy. Co wię cej, w kra ju
tym lo kaut mo że być sto -
so wa ny ta kże w sek to rze
pu blicz nym (pań stwo -
wym). Do państw, któ re
prze wi du ją sto so wa nie lo -
kau tu na le żą też Chor wa -
cja, Tur cja i Ka na da, z tym
że w kra jach tych sto so wa -
nie lo kau tu prze wi du ją tyl -
ko prze pi sy pra wa pra cy.
Kon sty tu cje tych państw
na to miast po mi ja ją lo kaut
mil cze niem al bo tak jak
kon sty tu cje Chor wa cji
i Tur cji – wy mie nia ją wy -
raź nie je dy nie pra wo
do straj ku, co wy wo łu je
spo ry w li te ra tu rze, czy
w ta kich przy pad kach lo -
kaut w ogó le jest do pusz -
czal ny.

Wy raź nie ne ga tyw ną re -
gu la cję (tzn. wy klu cza ją -
cą sto so wa nie lo kau tu) ma -
my na to miast w Por tu ga lii
i Buł ga rii. W obu kra jach
za kaz ten ma ran gę kon sty -
tu cyj ną.

W wie lu pań stwach do pusz czal ność
sto so wa nia lo kau tu opie ra się na ju dy tu -
rze i li te ra tu rze przed mio tu, któ re nie jed -
no krot nie od wo łu ją się do prze pi sów – ale
do da je my, że nie za wsze w prze pi sach tych
wy raź nie mó wi się o do pusz czal no ści sto -
so wa nia te go środ ka na ci sku. Nie ma łą ro -
lę w tym za kre sie od gry wa ją też ukła dy
zbio ro we pra cy i zwy czaj (pra wo zwy cza -
jo we). Do kra jów tych mo żna za li czyć głów -
nie Niem cy, a ta kże Wiel ką Bry ta nię
i Sta ny Zjed no czo ne.

Ró żne kra je i za sa dy

Je śli cho dzi o orzecz nic two, to naj -
więk sze zna cze nie w tej ma te rii ma ono
w Niem czech. Za pod sta wę praw ną le gal -
no ści lo kau tu ju dy ka tu ra uzna ła art. 9 kon -
sty tu cji for mu łu ją cy za sa dę wol no ści zrze -
sza nia się. Na pod sta wie tej za sa dy uzna -
no, że w to ku ro ko wań zbio ro wych pań stwo
jest neu tral ne a part ne rzy spo łecz ni (stro -
na pra cow ni cza i stro na pra co daw ca) ko -
rzy sta ją z rów nych praw (re gu ła „rów no -

wa gi sił” czy re gu ła tzw. „rów no ści bro ni”)
w spo rach zbio ro wych. Na tej dro dze
usta lo no też pew ne kry te ria re la cji, wy ra -
żo nej pro cen to wo, pra cow ni ków bio rą -
cych udział w straj ku do gru py pra cow ni -
ków, ja ka mo że być ob ję ta lo kau tem, we -
dług któ rej to re la cji oce nia się le gal ność
lo kau tu.

W sys te mie bry tyj skim lo kaut zo stał
w za sa dzie uzna ny za od po wied nik pra wa
do straj ku przy słu gu ją ce go stro nie pra cow -
ni czej, a we dług usta wy o ochro nie za trud -
nie nia z 1978 ro ku lo kaut mo że po le gać

na za wie sze niu, a na wet na przej ścio -
wym za mknię ciu za kła du pra cy i od mo wie
po now ne go za trud nie nia mniej szej czy
więk szej czę ści pra cow ni ków. Usta wa ta
prze wi du je rów nież lo kaut so li dar no ścio -
wy, wspie ra ją cy in ne go pra co daw cę dą żą -
ce go do po gor sze nia wa run ków pra cy
swo im pra cow ni kom.

Sta nach Zjed no czo nych lo kaut zna ny był
już na po cząt ku XIX wie ku, gdy po ja wi ły
się spo ry zbio ro we pra cy (po cząt ko wo pro -
wa dzo ne przez pra cow ni ków nie ty le o po -

pra wę wa run ków pra cy, co
o uzna nie związ ków za wo -
do wych), a więc jesz cze
przed uka za niem się prze -
pi sów for mal nie do pusz -
cza ją cych sto so wa nie te -
go środ ka praw ne go. War -
to za zna czyć, że u pod -
staw lo kau tu by ło pra wo
wła sno ści. Uwa ża no, że
pra co daw ca ja ko wła ści ciel
środ ków pro duk cji mógł
de cy do wać o swo im przed -
się bior stwie, więc i o lo sie
pra cow ni ków. Do daj my, że
przez dłu gi okres pra co -
daw cy mo gli na tej pod sta -
wie, w bra ku ukła du zbio ro -
we go pra cy od mien nie re -
gu lu ją ce go spra wę, zwal -
niać pra cow ni ków – ta kże
nie zwłocz nie – bez uza -
sad nie nia. W ubie głym wie -
ku, gdy spo ry zbio ro we,
a w tym i lo kaut, re gu lo wa -
ne by ły już pra wem, za -
kres sto so wa nia te go środ -
ka nie był wy raź nie okre ślo -
ny. W szcze gól no ści i na dal
nie jest ja sne, czy w ra zie
za sto so wa nia lo kau tu po le -
ga ją ce go na za mknię ciu za -
kła du pra cy pra co daw ca
obo wią za ny jest przy jąć
do pra cy pra cow ni ków za -

trud nia nych przed za sto so wa niem ta kie -
go lo kau tu.

Od dziel ne go po trak to wa nia wy ma ga
Fran cja. W sys te mie praw nym te go kra ju
jest mo wa tyl ko o straj ku. Kon sty tu cja
uzna je strajk za pra wo oby wa tel skie. Wy -
cho dzi się przy tym z za ło że nia, że sy tu -
acja eko no micz na pra cow ni ków jest gor -
sza niż sy tu acja pra co daw ców. W związ ku
z tym przy zna nie pra cow ni kom pra wa
do straj ku ma wy rów nać sy tu ację praw ną
part ne rów spo łecz nych. W li te ra tu rze
przed mio tu nie któ rzy au to rzy na wet nie

Hen ryk Le wan dow ski

W świe tle mię dzy na ro do we go,
eu ro pej skie go, po rów naw cze go
i pol skie go pra wa pra cy

Rzut oka
na lo kaut
Lo kaut jest po ję ciem zbio ro we go pra wa pra cy i na le ży nie wąt -
pli wie do naj bar dziej spor nych za gad nień tej czę ści pra wa
pra cy, a chy ba na wet ca łe go pra wa pra cy, zwłasz cza je śli ze -
sta wia się go ze straj kiem przy słu gu ją cym stro nie pra cow ni -
czej. Po wa żne wąt pli wo ści bu dzi sa mo okre śle nie lo kau tu. 
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ust ne lub bez po le ce nia, w tym do sto so wa nie
ro dza jów tych po le ceń do ist nie ją cych re aliów.
Pra ce na po le ce nie ust ne zo sta ły prak tycz nie
wy eli mi no wa ne ze wzglę du na wy mo gi zbli żo -
ne do po le ce nia pi sem ne go. Obec nie obo wią -
zu ją ce prze pi sy roz po rzą dze nia nie okre śla ją
w spo sób przej rzy sty za sad wy da wa nia po le -
ceń na pra ce w wa run kach szcze gól ne go za -
gro że nia dla zdro wia i ży cia ludz kie go, w tym
na pra ce w tech no lo gii PPN. Do pusz cza ją wy -
ko ny wa nie tych prac bez po le ce nia pi sem ne -
go (§ 64 ust. 5 pkt 3). Przy czy ni ło się to do dru -
gie go, zbio ro we go wy pad ku przy pra cy, po pa -
rze nia łu kiem elek trycz nym. Pra cow ni cy wy -
ko ny wa li pra cę w tech no lo gii PPN, w try bie
bez po le ce nia pi sem ne go, bez wy zna czo nej
oso by od po wie dzial nej za bez po śred ni nad zór
nad bez pie czeń stwem. Do brym roz wią za -
niem by ło by więc do ko na nie wy raź ne go po dzia -
łu prac przy urzą dze niach ener ge tycz nych na: 

● eks plo ata cyj ne – okre ślo ne w in struk -
cjach sta no wi sko wych, wy ko ny wa ne przez
pra cow ni ków wy zna czo nych na sta łe al bo do -
raź nie do wy ko ny wa nia tych prac;

● awa ryj ne – zwią za ne z ra to wa niem
zdro wia, ży cia ludz kie go i mie nia oraz z za -
bez pie cza niem urzą dzeń przed znisz cze -
niem; 

● nie ty po we – po zo sta łe.
Pra ce nie ty po we na le ża ło by wy ko ny wać

na pod sta wie pi sem ne go po le ce nia.

* * *

Roz bu do wa ny, nie ja sny sys tem or ga ni za -
cji prac przy urzą dze niach ener ge tycz nych
i nad zo ru nad ty mi pra ca mi nie sprzy ja po -
pra wie bez pie czeń stwa. Licz ne funk cje (kie -
ru ją cy ze spo łem pra cow ni ków kwa li fi ko wa -
nych i nie kwa li fi ko wa nych, kie row nik ro bót,
do pusz cza ją cy, nad zo ru ją cy, ko or dy nu ją cy, po -
le ce nio daw ca), nie ja sny za kres obo wiąz ków
osób peł nią cych te funk cje oraz sprzecz ne wy -
mo gi kwa li fi ka cyj ne wpro wa dza ją ba ła gan
w or ga ni za cji pra cy przy urzą dze niach ener -
ge tycz nych, ne ga tyw nie wpły wa jąc na bez pie -
czeń stwo pra cow ni ków za trud nio nych
przy eks plo ata cji urzą dzeń i in sta la cji ener -
ge tycz nych.

Sta ni sław Piór kow ski
OIP Olsz tyn

1 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z 17 wrze śnia 1999 r. w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy przy urzą dze niach i in -
sta la cjach ener ge tycz nych (Dz. U. Nr 80,
poz. 912).

2 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki,
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 28 kwiet -
nia 2003 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad
stwier dza nia po sia da nia kwa li fi ka cji przez
oso by zaj mu ją ce się eks plo ata cją urzą dzeń,
in sta la cji i sie ci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze
zmia na mi oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).
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uży wa ją sło wa „lo kaut”, ogra ni cza jąc
przy tym spra wę do nie mo żno ści wy ko ny -
wa nia pra cy przez pra cow ni ków niebio rą -
cych udzia łu w straj ku. Uwa ża ją, że gdy
pra co daw ca za my ka za kład pra cy z po wo -
du straj ku i w ten spo sób po zba wia mo żli -
wo ści wy ko ny wa nia pra cy i wy na gro dze nia,
pra cow ni ków niestraj ku ją cych to na ru -
sza umo wę o pra cę i obo wią za ny jest do od -
po wied nie go od szko do wa nia na pod sta wie
ogól nych prze pi sów o zo bo wią za niach.
Po dob nie, od wo łu jąc się do ogól nej teo rii
zo bo wią zań, ta kie dzia ła nie pra co daw cy
oce niał fran cu ski sąd ka sa cyj ny. Jed na kże
sąd ten do pu ścił mo żność za mknię cia ca -
ło ści czy czę ści za kła du pra cy, nie na zy wa -
jąc te go lo kau tem, 

● gdy wcho dzą w grę przy pad ki si ły 
wy ższej, acz kol wiek z nie zbęd ny mi od stęp -
stwa mi, a mia no wi cie zda rze nia bę dą ce
przy czy ną za mknię cia nie mu szą być ze -
wnętrz ne, nie unik nio ne i nie mo żli we
do prze wi dze nia;

● gdy za cho dzi przy pusz cze nie, iż pra -
cow ni cy straj ku ją cy dzia ła ją w po ro zu mie -
niu z pra cow ni ka mi niestraj ku ją cy mi;

● gdy strajk po wo du je za gro że nie bez -
pie czeń stwa zdro wia lub ży cia pra cow ni -
ków nie uczest ni czą cych w straj ku bądź
mie nia przed się bior stwa.

W pol skim 
usta wo daw stwie

W Pol sce sy tu acja w tym za kre sie jest
nie  mniej zło żo na niż we Fran cji. Ter min
„lo kaut” nie wy stę pu je w żad nym prze pi -
sie. Kon sty tu cja wy mie nia tyl ko sło wo
„strajk”, z tym że nie na da je mu expres -
sis ver bis cha rak te ru pra wa oby wa tel skie -
go (w Kon sty tu cji wy stę pu je ono w dzia -
le za ty tu ło wa nym „Wol no ści i pra wa po -
li tycz ne”). Do daj my, że szcze gó ło we ure -
gu lo wa nie straj ku ja ko in sty tu cji praw nej
za wie ra usta wa z 23 ma ja 1991 ro ku
o roz wią zy wa niu spo rów zbio ro wych. Je -
śli we źmie my pod uwa gę in ne prze pi sy
pra wa pra cy (o czym ni żej) oraz oko licz -
ność, iż przy uchwa la niu wy mie nio nej usta -
wy chcia no unor mo wać w niej pra wo
do lo kau tu, to mo żna by twier dzić, że
w pol skim pra wie pra cy, tak jak w pra wie
fran cu skim sto so wa nie lo kau tu nie jest do -
pusz czal ne. Au to rzy te go sta no wi ska
przy tym po wo łu ją się ta kże na art. 81 ko -
dek su pra cy sta no wią cy, że pra cow ni ko -
wi nie wy ko nu ją ce mu pra cy z przy czyn do -
ty czą cych pra co daw cy, a je że li był go tów
do jej wy ko ny wa nia, przy słu gu je wy na gro -
dze nie za pra cę (w wy so ko ści staw ki

oso bi ste go za sze re go wa nia, a w bra ku wy -
od ręb nie nia ta kiej staw ki – w wy so ko -
ści 60% otrzy my wa ne go mie sięcz nie wy -
na gro dze nia). Nie któ rzy au to rzy ob sta ją -
cy przy tym sta no wi sku, po wo łu ją się też
na art. 22 § 1 ko dek su pra cy. We dług
brzmie nia te go prze pi su pra co daw ca,
któ ry za warł umo wę o pra cę obo wią za ny
jest do fak tycz ne go za trud nia nia pra cow -
ni ka. Mi mo ta kie go sta nu praw ne go są au -
to rzy, któ rzy do pusz cza ją sto so wa nie lo -
kau tu w Pol sce. W myśl za sa dy: „mo że być
sto so wa ne to, co nie jest wy klu czo ne”
– uwa ża ją, że pol scy pra co daw cy ma ją
wręcz nie ogra ni czo ne pra wo do lo kau tu.
Wy da je się wąt pli we, czy re gu ły praw ne
do ty czą ce „praw pu blicz nych” mo gą być
prze no szo ne na grunt pra wa pra cy, a po -
za tym sta no wi sko to wy da je się nie zgod -
ne z wy żej wy mie nio ny mi prze pi sa mi ko -
dek su pra cy, zwłasz cza cyt. art. 81. Trud -
no by więc od stą pić od tych prze pi sów bez
wy raź nej nor my na to ze zwa la ją cej. Co
do za sa dy, traf ne wy da je się za tem trze -
cie sta no wi sko, któ re – nie kwe stio nu jąc
nie do pusz czal no ści sto so wa nia lo kau tu
w Pol sce we dług obec nie obo wią zu ją ce go
pra wa pra cy – uzna je za ce lo we unor mo -
wa nie tej ma te rii. Na uwa gę mo im zda -
niem za słu gu je pro po zy cja tej re gu la cji za -
war ta w pro jek cie tzw. zbio ro we go ko dek -
su pra cy z 2007 ro ku. W pro jek cie te go ak -
tu praw ne go (art. 175) sta no wi się, że
w ra zie nie za prze sta nia straj ku po uzna -
niu go przez sąd za nie zgod ny z pra wem,
pra co daw ca mo że na czas spo ru zbio ro we -
go pra cy za wie sić (tzn. wstrzy mać) dzia -
łal ność za kła du pra cy, w czę ści czy w ca -
ło ści, po zba wia jąc w ten spo sób przej ścio -
wo mo żli wo ści wy ko ny wa nia pra cy i wy -
na gro dze nia za pra cę pra cow ni ków, któ -
rzy nie bio rą udzia łu w straj ku. Ta kie „za -
wie sze nie” dzia łal no ści za kła du pra cy by -
ło by mo żli we ta kże w okre sie straj ku le -
gal ne go, ale od by wa ją ce go się w sy tu -
acjach od po wia da ją cych po ję ciu si ły wy -
ższej lub po ogło sze niu sta nu klę ski ży wio -
ło wej (art. 176 pro jek tu). Mi mo że au to -
rzy pro jek tu nie po słu gu ją się po ję ciem lo -
kaut, mo żna po wie dzieć, że cho dzi tu
o cza so wy lo kaut za wie sza ją cy o cha rak -
te rze obron nym. Nie któ rzy au to rzy do da -
ją do te go ce chę „re tor syj no ści”. Mo im
zda niem ta do dat ko wa ce cha jest tyl ko czę -
ścio wo uspra wie dli wio na, bo wiem skut ki
praw ne tak uję te go lo kau tu do ty czą
przede wszyst kim pra cow ni ków, któ rzy nie
uczest ni czą w straj ku. Pra cow ni cy bio rą -
cy udział w straj ku zgod nym z pra wem są
bo wiem, na mo cy wy raź ne go prze pi su

usta wy, zwol nie ni od wy ko ny wa nia pra cy
w tym cza sie pra cy i nie ma ją pra wa do wy -
na gro dze nia.

Ce lem unik nię cia wąt pli wo ści co
do wpły wu Eu ro pej skiej Kar ty Spo łecz nej
na pol ski sys tem praw ny za znacz my, że Pol -
ska w pro ce sie ra ty fi ka cji Kar ty (wer sji
pierw szej z 1961 ro ku) nie przy ję ła wy mie -
nio ne go w ni niej szym opra co wa niu art. 6
ust. 4 te go ak tu praw ne go.

Prof. dr hab. Hen ryk Le wan dow ski
Ka te dra Pra wa Pra cy

na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Łódz kie go
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Pań stwo wa In spek cja Pra cy od ubie głe go ro ku pro wa dzi
kam pa nię bu dow la ną „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow -
nic twie”. Z ana li zy wy pad ków wy ni ka, że nie mal co pią tą
ofia rą śmier tel ne go wy pad ku przy pra cy w Pol sce jest
pra cow nik bu dow nic twa. Bro szu ra pt. „Bu dow nic two.
Pra ca w wy ko pach” to ko lej na po zy cja, któ ra ma na ce lu
przy po mnie nie ka drze za rzą dza ją cej na bu do wie, w ja ki
spo sób prze ciw dzia łać za gro -
że niom oraz jak zmniej szyć
ry zy ko wy pad ków. Au to rzy
pu bli ka cji Ur szu la Gaw ry siak
i dr Grze gorz Kac przak przed -
sta wia ją pod sta wo we tech ni ki
za bez pie cza nia sze ro ko prze -
strzen nych i wą sko prze strzen -
nych wy ko pów przed ob su -
nię ciem się grun tu. Bro szu ra
li czy 32 stro ny i za wie ra rów -
nież in for ma cje do ty czą ce
przy go to wa nia pra cow ni ków
do pra cy, udzie la nia pierw szej
po mo cy oraz za pew nie nia
na bu do wie od po wied nich
wa run ków so cjal nych. Licz ne
zdję cia ilu stru ją opi sy wa ne
za gad nie nia na przy kła dzie
prac bu dow la nych pro wa dzo -
nych na te re nie Pol ski.

Bro szu ra Bez pie czeń stwo
użyt ko wa nia ma szyn. Po rad -
nik dla pra co daw ców Wło -
dzi mie rza Ła ba now skie go

przed sta wia eu ro pej ską kon cep cję za pew nie nia bez pie -
czeń stwa ma szyn. Pu bli ka cja zo sta ła przy go to wa na nie
tyl ko dla pra co daw ców, ale ta kże dla osób od po wie dzial -
nych za bez pie czeń stwo użyt ko wa nia ma szyn w przed się -
bior stwach lub za in te re so wa nych te ma ty ką wy ma gań mi -
ni mal nych i za sad ni czych. Zło żo ność tej pro ble ma ty ki
i ska la zmian w obo wią zu ją cych prze pi sach pra wa stwo -
rzy ły po trze bę przed sta wie nia pra co daw com upo rząd ko -
wa nej, a przede wszyst kim uak tu al nio nej wie dzy na te mat
cią żą cych na nich obo wiąz ków w za kre sie wy po sa ża nia
sta no wisk pra cy w no we ma szy ny oraz wła ści wej eks plo -
ata cji ma szyn już użyt ko wa nych. Szcze gól nie pod kre ślo -
no ro lę norm zhar mo ni zo wa nych w pro ce sie kształ to wa -
nia bez pie czeń stwa użyt ko wa nia ma szyn. Bro szu rę prze -
wi dzia no ja ko jed no z głów nych na rzę dzi wspo ma ga ją -
cych kon tro le do ty czą ce wy ma gań za sad ni czych i mi ni -
mal nych. Bro szu ra wzbo ga co na jest o dość ob szer ny spis
ma te ria łów źró dło wych. Po zwo li to naj bar dziej wni kli wym
czy tel ni kom na do głęb ne po zna nie pro ble mu.

„Bez pie czeń stwo dzie -
ci na wsi” to pły ta DVD za wie -
ra ją ca dwa pięt na sto mi nu to we
fil my nt. za cho wa nia bez pie -
czeń stwa dzie ci w go spo dar -
stwie rol nym. „Nie bez piecz ne
miej sca za baw” oraz „Bądź
bez piecz ny” wska zu ją za gra -
ża ją ce dzie ciom miej sca i sy -
tu acje pod czas pra cy w go -
spo dar stwie oraz pro ste spo -
so by zmniej sze nia ry zy ka
nieszczęśliwego wy pad ku.
Na gra nie zo sta ło zre ali zo wa ne
przez He alth and Sa fe ty Exe -
cu ti ve (Urząd Wy ko naw czy
Zdro wia i Bez pie czeń stwa Pra -
cy) w Wiel kiej Bry ta nii. Pol ską
wer sję ję zy ko wą przy go to wa -
no na zle ce nie Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy.

Nowości wydawnicze ● Nowości wydawnicze
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Do ko nu jąc ana li zy po ję cia bez pie czeń stwa
na le ży za uwa żyć, że od no si się ono za rów no
do rze czy jak i lu dzi, jak kol wiek to czło wiek
i spo łecz no ści zor ga ni zo wa ne są za wsze
koń co wym od bior cą bez pie czeń stwa ja ko sta -
nu wol ne go od za gro żeń, za pew nia ją ce go po -
czu cie pew no ści. Dla czło wie ka bez pie czeń -
stwo jest bo wiem jed ną z nad rzęd nych war -
to ści i po trzeb.

Pro ble ma ty ką sze ro ko ro zu mia ne go bez -
pie czeń stwa zaj mu ją się ró żne go ro dza ju dys -
cy pli ny na uko we. Znaj du je się ono rów nież
w krę gu za in te re so wa nia wie lu ga łę zi pra wa,
jak np. ad mi ni stra cyj ne go, cy wil ne go, go spo -
dar cze go, kar ne go, kon sty tu cyj ne go, pra wa
pra cy. W Kon sty tu cji RP usta wo daw ca dla
okre śle nia ro dza jów bez pie czeń stwa uży wa
wie lu po jęć jak np. bez pie czeń stwo oby wa -
te li (art. 5), bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run -
ki pra cy (art. 65), bez pie czeń stwo pań stwa
(art. 126), bez pie czeń stwo we wnętrz ne i ze -
wnętrz ne (art. 135 i 146). 

W myśl po wo ła ne go art. 5 Kon sty tu cji RP
„Rze czy po spo li ta Pol ska strze że nie pod le gło -
ści i nie na ru szal no ści swo je go te ry to rium,
za pew nia wol no ści i pra wa czło wie ka oraz
bez pie czeń stwo oby wa te li, strze że dzie dzic -
twa na ro do we go oraz za pew nia ochro nę
śro do wi ska kie ru jąc się za sa dą zrów no wa żo -
ne go roz wo ju.” Z po wo ła ne go prze pi su wy -
ni ka, że pra wo jed nost ki do bez pie czeń stwa
za li cza się do praw i wol no ści gwa ran to wa -
nych Kon sty tu cyj nie. Wska zu je ono bo wiem
na za sad ni cze obo wiąz ki pań stwa w tym
przed mio cie, któ re win ny być re ali zo wa ne
przy po mo cy wszel kich nie zbęd nych środ ków
i me tod.

Po dob nie czy nią też in ne re gu la cje praw -
ne ran gi usta wo wej, a ta kże prze pi sy wy ko -
naw cze do ustaw wska zu jąc na je go ro dza jo -

wość. Uży wa ne są w nich rów nież ta kie po -
ję cia jak bez pie czeń stwo: pań stwa, po -
wszech ne, oby wa te li, pra cy, ze wnętrz ne
i we wnętrz ne, ob ro tu go spo dar cze go, mię dzy -
na ro do we, że glu gi i in ne.

W sys te mie bez pie czeń stwa spo łecz no ści
zor ga ni zo wa nych jed nym z naj wa żniej szych
ele men tów są re gu la cje praw ne, któ re z za -
cho wa niem spe cy fi ki i od ręb no ści ro dza jów
bez pie czeń stwa i zło żo no ści funk cji kształ -
tu ją pra wa i obo wiąz ki oraz kom pe ten cje
w za kre sie je go za pew nie nia wo bec okre ślo -
nych ad re sa tów. A są ni mi nie tyl ko okre ślo -
ne or ga ny pań stwa, ale ta kże ró żne go ro dza -
ju in sty tu cje i pod mio ty oraz oby wa te le.
Na przy kład za pew nie nie bez pie czeń stwa pra -
cy za trud nio nym, to nie tyl ko za da nie pań -
stwa wy ni ka ją ce z art. 24 Kon sty tu cji RP, ale
i pra co daw ców na pod sta wie mię dzy in ny mi
art. 15 k. p. oraz obo wiąz ki pra cow ni ków
okre ślo ne mię dzy in ny mi w art. 100 te go ko -
dek su. 

Nie ule ga wąt pli wo ści, że za pew nie nie bez -
pie czeń stwa na le ży do naj wa żniej szych za dań
pań stwa. Przy czym za po bie ga nie nie bez pie -
czeń stwu mo żli we jest w szcze gól no ści
przez po zna nie źró deł za gro żeń. Źró dła te są
ró żne, zmien ne, nie kie dy po nad cza so we
i nie prze wi dy wal ne. Wy ni ka ją z ro dza jo wo ró -
żnych sy tu acji fak tycz nych, czę sto po wo do -
wa nych np. po stę pem na uko wo -tech nicz -
nym bądź je go bra kiem. Stan bez pie czeń stwa
bez wzglę du na to ko go ono do ty czy nie jest
też czymś sta łym i nie zmien nym. Ule ga bo -
wiem cią głym zmia nom wy wo ła nym ró żny mi
przy czy na mi. 

Po ję cie bez pie czeń stwa nie zo sta ło zde fi -
nio wa ne w re gu la cjach praw nych. Za zwy -
czaj, jak to wy ni ka np. z Kon sty tu cji, ustaw
i roz po rzą dzeń wy ko naw czych jest ono okre -

ślo ne przy miot ni kiem lub rze czow ni kiem.
W zna cze niu ety mo lo gicz nym po ję cie „bez pie -
czeń stwo” wy wo dzi się od ję zy ka ła ciń skie go
„si ne cu ra” (se cu ri tas). W cza sach rzym -
skich ozna cza ło brak sta bil no ści. De fi ni cja lek -
sy kal na de fi niu jąc je od wo łu je się do pew no -
ści, wol no ści, bra ku za gro żeń, ogra ni czeń.2

Po ję cie bez pie czeń stwa w za le żno ści
od przy czy ny i ce lu ba dań jest też ró żnie in -
ter pre to wa ne. Zaw sze jed nak łą czo ne jest
z za gro że niem czy li nie bez pie czeń stwem. To
wła śnie brak za gro żeń sta no wi je den z naj -
wa żniej szych je go aspek tów. Bez pie czeń stwo
i je go za gro że nie od no szą się bo wiem
do świa do mo ści okre ślo ne go pod mio tu (jed -
nost ki, zbio ro wo ści), bę dąc sta nem psy chi -
ki lub świa do mo ści wy wo ły wa nym w wy ni ku
roz po zna nia przez pod miot zja wi ska w je go
mnie ma niu nie bez piecz ne go.3 Za gro że nie na -
to miast we dług Xa ve ra Kauf man na to „mo -
żli wość wy stą pie nia jed ne go z ne ga tyw nie
war to ścio wa nych zja wisk”.4 Ni gdy bo wiem
nie mo żna go trak to wać ja ko cze goś sta łe go,
nie zmien ne go. Ab so lut ne go bez pie czeń -
stwa nie ma. Zaw sze od no si się ono do kon -
kret nej sy tu acji, cza su i pod mio tów. 

Słow nik współ cze sne go ję zy ka pol skie go
okre śla bez pie czeń stwo ja ko stan psy chicz -
ny lub praw ny, w któ rym jed nost ka ma
uczu cie pew no ści i spo ko ju.5 Uwzględ nia jąc
za tem re gu ły ję zy ka pol skie go, ter min bez -
pie czeń stwo na le ży ro zu mieć ja ko stan nie -
za gro że nia, spo ko ju i pew no ści. De fi ni cja bez -
pie czeń stwa za war ta w słow ni ku na uk spo -
łecz nych wska zu je, że jest ono w naj bar dziej
do słow nym zna cze niu iden tycz ne z pew no -
ścią (sa fe ty) i ozna cza brak za gro że nia (dan -
ger) fi zycz ne go al bo ochro nę przed nim.6 

Bez pie czeń stwo okre śla się rów nież ja ko
szcze gól nie wa żną po trze bę eg zy sten cjo -

nal ną wy ni ka ją cą z okre ślo nych wa run ków by -
to wa nia lu dzi i ró żnych grup spo łecz nych oraz
ich wza jem nych re la cji, wy ma ga ją cą tro ski
o jej za spo ko je nie.7

Jest ono po ję ciem, któ re od zwier cie dla ta -
kże brak za gro żeń i po czu cie za gro że nia. To
rów nież zdol ność na ro du do obro ny je go we -
wnętrz nych war to ści przed za gro że niem
ze wnętrz nym. Współ cze sny mier nik szans
prze trwa nia i roz wo ju pań stwa i spo łe czeń -
stwa oraz je go oby wa te li.8

Bez pie czeń stwo lu dzi, je den ze szcze gól -
nych aspek tów bez pie czeń stwa okre śla się
na to miast ja ko stan nie za gro że nia dla ja kie -
go kol wiek do bra praw ne go czło wie ka.9

Przy czym bę dą to wszel kie do bra oso bi ste
i ma jąt ko we przy na le żne ka żde mu czło wie -
ko wi jak ży cie, zdro wie, god ność oso bi sta,
cześć nie ty kal ność, swo bo da su mie nia, twór -
czość ar ty stycz na jak rów nież po sia da nie.10

Jak z te go wy ni ka, bez pie czeń stwo lu dzi na -
le ży ro zu mieć w uję ciu bar dziej ogól nym ja -
ko bez pie czeń stwo ka żde go czło wie ka, nie -
za le żnie od je go na ro do wo ści, wy zna nia, po -
glą dów po li tycz nych.11

Współ cze śnie bez pie czeń stwo uzna je się
ta kże ja ko nie zbęd ny i trwa ły ele ment ży cia
spo łecz ne go łą cząc go nie tyl ko z bez pie czeń -
stwem oso bi stym i pu blicz nym12 ale też
ochro ną pań stwa i oby wa te li przed zja wi ska -
mi sta no wią cy mi za gro że nie dla ła du praw ne -
go i spo łecz ne go. Wy wie ra ono bo wiem bez -
po śred ni wpływ na po stę po wa nie lu dzi i roz -
wój cy wi li za cyj ny, a przez to na kształ to wa nie
wa run ków ży cia czło wie ka i je go roz wój.13

We dług Ry szar da Zię by bez pie czeń stwo
w zna cze niu ogól no spo łecz nym obej mu je za -
bez pie cze nie po trzeb i ist nie nia, prze trwa -
nia, pew no ści, sta bil no ści i ela stycz no ści, nie -
za le żno ści, ochro nę po zio mu i ja ko ści ży cia.
Jest więc na czel ną po trze bą czło wie ka i spo -
łecz no ści, a ta kże pod sta wo wym ce lem
państw i sys te mów mię dzy na ro do wych, wo -
bec cze go je go nie za pew nie nie wy wo łu je nie -
po kój i po czu cie za gro że nia.14 Z te go też
wzglę du wy ma ga obiek tyw nej i sta ran nej oce -
ny po zwa la ją cej na wła ści we usta le nie je go
sta nu. Wszel kie bo wiem su biek tyw ne oce ny
mo gą spo wo do wać po czu cie za gro że nia bądź
je go brak, a przez to utrud niać pod ję cie nie -
zbęd nych dzia łań wa run ko wa nych ist nie ją -
cym, rze czy wi stym sta nem rze czy. 

Bez pie czeń stwo ja ko stan nie trwa ły i nie -
sta bil ny, a pro ces pod le ga ją cy zmia nom sy -
tu acyj nym wy ma ga więc sta łe go mo ni to rin -
gu i po dej mo wa nia dzia łań wy prze dza ją -
cych je go za gro że nie. Je go po trze ba jest też
moc no za ko rze nio na w świa do mo ści ludz kiej
sta no wiąc jej or ga nicz ny skład nik. 

Bez pie czeń stwo i nie bez pie czeń stwo
w prak ty ce wza jem nie się prze ni ka ją wy ko -
nu jąc okre ślo ną zmien ność. 

W prak ty ce krań co we sta ny bez pie czeń -
stwa i nie bez pie czeń stwa uza le żnio ne są
od mo żli wo ści wy eli mi no wa nia za gro żeń.
Istot ne jest jed nak aby bez pie czeń stwo do -
mi no wa ło nad nie bez pie czeń stwem prze ja -
wia jąc się w zmniej sza niu za gro żeń i cza su
ich trwa nia.

Wy mie nia się kil ka grup czyn ni ków, któ -
re ma ja wpływ na zwięk sze nie po czu cia
bez pie czeń stwa, je go za pew nie nie i po sza -
no wa nie:15

– eg zy sten cjo nal no -so cjal ne: np.: sta łe, do -
brze wy na gra dza ne za trud nie nie, za bez pie -
cze nie ma te rial ne ze stro ny pań stwa w ra zie
bra ku pra cy czy nie zdol no ści do jej wy ko ny -
wa nia, opie ka le kar ska i so cjal na;

– psy cho lo gicz no -du cho we: np.: wię zi
emo cjo nal no -du cho we mię dzy ludź mi, głęb -
sza re li gij ność;

– edu ka cyj no -kul tu ro we: np. wy so ki po -
ziom wy kształ ce nia po zwa la ją cy na roz ró żnie -
nie do bra od zła;

– spo łecz ne: po sia da nie zin te gro wa nej ro -
dzi ny i przy ja ciół, po praw ne wię zi z oto cze -
niem, przy na le żność do or ga ni za cji spo -
łecz nych o war to ściach hu ma ni stycz nych,
uczest ni cze nie w dzia łal no ści po mo co wej, wy -
strze ga nie się agre sji i ró żnych pa to lo gii;

– przy rod ni cze: np. dba łość o ochro nę śro -
do wi ska.

Do tych czyn ni ków na le ża ło by do dać rów -
nież po sza no wa nie pra wa przez wszyst kie

pod mio ty zo bo wią za ne do za pew nie nia bez -
pie czeń stwa i prze strze ga nia obo wią zu ją cych
prze pi sów w je go za kre sie oraz eg ze kwo wa -
nie wy ni ka ją cych z nich obo wiąz ków przez
wszyst kie or ga ny pań stwa i pod mio ty od po -
wie dzial ne.

Ja ko uwa run ko wa nie eg zy sten cji w świe -
cie peł nym za gro żeń wy mie nia się ta kże:
świa do mość, wie dzę, opa no wa nie, sza cu -
nek dla sie bie i oto cze nia, dzia ła nia ob ni ża -
ją ce na pię cie czuj no ści w za kre sie po strze -
ga nia sy tu acji kon flik to wych i pra wi dło wa re -
ak cja na zja wi sko ne ga tyw ne.16

Przyj mu jąc naj bar dziej skró to wo, że bez -
pie czeń stwo jest to stan nie za gro że nia spo -
ko ju i pew no ści, nie bez pie czeń stwo bę dzie
praw do po do bień stwem odej ścia od wy mie -

nio nych uwa run ko wań po le ga ją cym na mo -
żli wo ści po ja wie nia się okre ślo nych strat, nie -
kie dy bez mo żli wo ści okre śle nia ich roz mia -
ru, a ta kże me cha ni zmu po wsta nia. 

Za gro że nie na to miast bę dzie ozna cza ło sy -
tu ację, któ rą ce chu je du że praw do po do -
bień stwo za dzia ła nia czyn ni ka ne ga tyw ne go
– nie bez piecz ne go, któ re za mie nia się w zda -
rze nie nie po żą da ne z chwi lą przej ścia ze sta -
nu pa syw ne go w stan ak tyw ny pro wa dzą cy
do po wsta nia strat. W prak ty ce za gro że nie
bę dzie mia ło miej sce je że li w za się gu od dzia -
ły wa nia sy tu acji nie bez piecz nej znaj dą się
war to ści chro nio ne: lu dzi, obiek ty, śro do wi -
sko itp.

Naj czę ściej wska zu je się na za gro że nie or -
ga ni za cyj ne, ludz kie, tech nicz ne, ze stro ny
sił przy ro dy.

XXI w. cha rak te ry zu ją cy się mię dzy in ny -
mi nie spo ty ka nym do tąd po stę pem na uko wo -
-tech nicz nym, zró żni co wa niem eko no micz -
nym państw, kon flik ta mi na tle na ro do wo ścio -
wym, re li gij nym i in ny mi uwa run ko wa nia mi
po wo du je wzrost ró żne go za gro że nia, któ re
po wo do wa ne jest wie lo ma czyn ni ka mi.17

Współ cze sne cy wi li za cje w co raz więk -
szym stop niu nie mo gą bo wiem spro stać wy -
zwa niom ota cza ją cej rze czy wi sto ści, któ ra wy -
wo łu je co raz to no we sy tu acje wy ma ga ją ce
sys te ma tycz ne go do sto so wa nia się i ła go dze -
nia kon flik tów. Przy kła dem jest ter ro ryzm bę -
dą cy za pla no wa ną, prze my śla ną, ce lo wą
i bez względ ną for mą prze mo cy dla wy mu sze -
nia okre ślo nych za cho wań. 

Naj ogól niej dzie li się za gro że nia bez pie -
czeń stwa na we wnętrz ne i ze wnętrz ne. Za -
gro że nia ze wnętrz ne po wo do wa ne są mię -
dzy in ny mi si ła mi przy ro dy (skut ku ją cy mi klę -

Bez pie czeń stwo 
i nie bez pie czeń stwo

Ma rian Li wo

Po czu cie bez pie czeń stwa bądź je go brak to wa rzy szy ludz ko ści od po cząt ku kształ to wa nia się
ży cia na Zie mi. Sta le bo wiem nie tyl ko jed nost ka, ale i spo łecz no ści zor ga ni zo wa ne na ra żo ne
by ły na ró żne go ro dza ju za gro że nia za rów no o cha rak te rze we wnętrz nym jak i ze wnętrz nym.
W mia rę też roz wo ju cy wi li za cji za czę to roz ró żniać te za gro że nia, kla sy fi ko wać je i de fi nio wać
oraz po dej mo wać dzia ła nia zmie rza ją ce do prze ciw dzia ła nia i ogra ni cza nia skut ków wy ni ka -
ją cych z nie za pew nie nia bez pie czeń stwa. Sys tem za pew nia ją cy pra wo jed nost ki i spo łecz no -
ści zor ga ni zo wa nych do bez pie czeń stwa kształ to wał się na prze ło mie wie ków i zwią za ny był
i jest z by tem pań stwa.1 Bez pie czeń stwo za wsze bo wiem by ło i jest wa run kiem opty mal ne go
funk cjo no wa nia czło wie ka i spo łecz no ści zor ga ni zo wa nych. Je go po trze bę od czu wa ją jed -
nost ki, spo łe czeń stwa, pań stwa i sys te my mię dzy na ro do we. 

Rys. 1. Su biek tyw ny i obiek tyw ny wy miar bez pie czeń stwa
źró dło: M. Pie traś, Bez pie czeń stwo eko lo gicz ne w Eu ro pie, UMCS, Lu blin 2000, s. 72.
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Rys. 2. Prze bieg zmien no ści wza jem ne go prze ni ka nia się bez pie czeń -
stwa i nie bez pie czeń stwa

źró dło: S. Wie czo rek, Bez pie czeń stwo czło wie ka w świe tle za gro że nia ludz kie go
[w:] Bez pie czeń stwo i za gro że nia współ cze sne go świa ta, Rze szów 2008, s. 247
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W myśl ostat nich zmian ko dek su pra cy, do koń ca 2011 r. pra -
cow ni cy buł gar scy bę dą mu sie li wy ko rzy stać ca ły za le gły urlop
wy po czyn ko wy, do któ re go pra wo na by li w la tach po przed nich.
Kry zys go spo dar czy spo wo do wał wpro wa dze nie istot nych zmian
ta kże w ko dek sie ubez pie czeń spo łecz nych w za kre sie za sił ków
dla bez ro bot nych oraz wy na gro dze nia za czas cho ro by. Wy na gro -
dze nie za pierw sze trzy dni zwol nie nia cho ro bo we go wy pła ca ne
bę dzie przez pra co daw cę, na to miast za okres dal szej ab sen cji
– przez Pań stwo wy In sty tut Ubez pie czeń Spo łecz nych.

Trud no dziś mó wić we Fran cji o rów no upraw nie niu w za kre -
sie wy na gro dzeń. Po twier dza ją to naj now sze sta ty sty ki. Wy na -
gro dze nie brut to ko biet jest śred nio o 27% ni ższe niż wy na gro -
dze nie mę żczyzn. W han dlu ró żni ca ta wy no si śred nio 35% i wzra -
sta jesz cze do 38% w przy pad ku przej ścia na eme ry tu rę. Bli -
sko 50% ko biet otrzy mu je eme ry tu rę w wy so ko ści oko ło 900 eu -
ro, pod czas gdy tą sa mą kwo tę do sta je je dy nie 20% mę żczyzn.
Dla te go też naj now szy pro jekt usta wy o eme ry tu rach prze wi du -
je ka ry za nie rów ne wy na gra dza nie ko biet i mę żczyzn. Zgod nie
z nim, na przed się bior stwo nie prze strze ga ją ce nie któ rych obo -
wiąz ków w za kre sie rów no upraw nie nia ko biet i mę żczyzn mo że
zo stać na ło żo na ka ra na wet do 1% su my wszyst kich wy na gro dzeń
wy pła ca nych w tym przed się bior stwie. Przy czy ną na ło że nia ka -
ry mo że być m.in. nie prze ka za nie ko mi te to wi przed się bior stwa
(za trud nia ją ce go po wy żej 50 osób) pi sem ne go ra por tu po rów nu -
ją ce go ogól ne wa run ki za trud nie nia ko biet i mę żczyzn w tym
przed się bior stwie, brak dzia łań na rzecz rów no upraw nie nia za -
wo do we go ta kich jak pod pi sa nie po ro zu mie nia lub przy go to wa -
nie pla nu dzia łań na rzecz rów no upraw nie nia.

Re for my ma ją oży wić kry zys go spo dar ki Hisz pa nii, gdzie bez -
ro bo cie prze kro czy ło 20 pro cent i jest dwu krot nie wy ższe niż śred -
nia eu ro pej ska. Ma ją one na ce lu za chę ce nie pra co daw ców do sto -
so wa nia umów na czas nie okre ślo ny i wpro wa dza ją więk sze mo -
żli wo ści ela stycz nych go dzin pra cy. Zmniej sza jąc od pra wy, re for -
my zmniej szą rów nież kosz ty zwal nia nia pra cow ni ków oraz uła -
twią zry wa nie umów „z po wo dów eko no micz nych”. No we pra wo
utrud ni też bez ro bot nym od rzu ca nie ofert pra cy lub szko leń.

Pod czas kra jo wej kon fe ren cji po świę co nej bhp w rol nic twie od -
by wa ją cej się w Athy, spe cja li sta w dzie dzi nie chi rur gii pla stycz -
nej za pre zen to wał w for mie gra ficz nej kon se kwen cje wy pad ków
w go spo dar stwach rol nych. Do ra dzał też rol ni kom, aby spra wom
bhp po świę ca li na le ży tą uwa gę. Ko men ta rze opar te by ły na wy ni -

kach ba dań kra jo wych, wg któ rych w 80% przy pad ków od no to wa -
no brak osło ny wa łu od bio ru mo cy, w po zo sta łych przy pad kach wska -
zy wa no na zbyt luź ny strój oraz nad mier ny po śpiech (40% przy -
pad ków). W trak cie kon fe ren cji dy rek tor Ir landz kiej Agen cji Rol -
nic twa i Żyw no ści po in for mo wał o szcze gó łach kra jo we go pro gra -
mu szko le nia w za kre sie bez piecz nych prak tyk w rol nic twie. 

Is landz ki In spek to rat Pra cy pla nu je prze zna czyć pół mi liar da
is landz kich ko ron (4.2 mi lio na USD) na pro jekt wal ki z bez ro bo -
ciem dłu go trwa łym. W cią gu trzech mie się cy pla nu je za an ga żo -
wać 4000 oby wa te li Is lan dii bez ro bot nych od co naj mniej 12 mie -
się cy w sze reg pro jek tów. Bę dą oni mo gli uczest ni czyć w kur sach,
se mi na riach i ró żno rod nych za ję ciach edu ka cyj nych. Kam pa nia
bę dzie pro mo wa na pod na zwą: „wie dza i do świad cze nie”. Pro jekt
bę dzie skie ro wa ny bez po śred nio do osób z gru py wie ko wej 30-
70 lat. Oko ło czte ry ty sią ce osób w Is lan dii szu ka pra cy od po -
nad ro ku. Ce lem in spek to ra tu pra cy jest ob ję cie pro jek tem wszyst -
kich tych osób. „To in te re su ją cy i war to ścio wy pro gram roz wo -
ju spo łecz ne go. Je stem pe wien, że po mo że wie lu oso bom zna -
leźć pra cę”, po wie dział is landz ki Mi ni ster Spraw Spo łecz nych.

Funk cjo na riu sze Bry tyj skiej Agen cji Ochro ny Gra nic prze pro -
wa dzi li nie za po wie dzia ne kon tro le w za kła dach mle czar skich „Fre -
sh way” w Ac ton i aresz to wa li 24 pra cu ją cych tam mę żczyzn pod za -
rzu tem ró żnych na ru szeń prze pi sów imi gra cyj nych, w tym nie -
le gal ne go wjaz du na te ren kra ju, wy ko ny wa nia pra cy z na ru sze -
niem wa run ków okre ślo nych w wi zie i prze kro cze nia ter mi nu le -
gal ne go po by tu. 22 za trzy ma nych po cho dzi ło z In dii, a dwóch z Pa -
ki sta nu. Agen cja pod ję ła kro ki w ce lu wy da le nia za trzy ma nych
z Wiel kiej Bry ta nii. Za ich za trud nia nie za kła dom mle czar skim
gro zi grzyw na w wy so ko ści do 270 ty się cy fun tów. Zda niem władz
nie le gal ne za trud nia nie to prze stęp stwo, któ re go ofia rą jest lo -
kal na spo łecz ność po nie waż pro ce der ten pod wa ża le gal ne za -
trud nie nie i wy na gro dze nie oraz po wo du je za bie ra nie pra cy tym,
któ rzy ma ją peł ne pra wo pra co wać w Wiel kiej Bry ta nii. 

Co rocz na ana li za płac przy go to wa na przez Eu ro pej skie Ob ser -
wa to rium Sto sun ków Prze my sło wych (EIRO) wy ka za ła, że spa -
dła dy na mi ka prze cięt ne go wzro stu wy na gro dzeń wy ni ka ją cych
z prze pro wa dzo nych ne go cja cji zbio ro wych z 5% w 2008 r. do 4,2%
w 2009 r. Na wy nik ten skła da się spa dek dy na mi ki za no to wa ny
w kra jach „pięt nast ki” z 3,8% do 3,1% oraz spa dek w 12 no wych
pań stwach człon kow skich z 7,1% do 5,9% w ro ku 2009. Bio rąc jed -
nak pod uwa gę in fla cję, rze czy wi sta dy na mi ka wy raź nie wzro sła
z 0,5% w ro ku 2008 do 2,9% w 2009. W pań stwach sta rej Unii od -
se tek ten wzrósł z 0,4% w 2008 r. do 2,4% w 2009 r. 

Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP
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Prze gląd in for ma cji za miesz cza nych na stro nach in ter ne -
to wych i w biu le ty nach in for ma cyj nych urzę dów in spek cji
pra cy Unii Eu ro pej skiej oraz or ga ni za cji mię dzy na ro do -
wych zaj mu ją cych się sze ro ko ro zu mia ną pro ble ma ty ką
zdro wia za wo do we go i ochro ny pra cy.

EU RO NEW SY
Zmia ny w ko dek sie    BUŁ GA RIA

Wy na gro dze nia  FRAN CJA

Re for my ryn ku pra cy HISZ PA NIA

Wy pad ki w rol nic twie  IR LAN DIA

Bez ro bo cie                   IS LAN DIA

Pła ce 2009   UNIA EU RO PEJ SKA

Nie le gal ni      WIEL KA BRY TA NIA

ska mi ży wio ło wy mi), wy two ra mi cy wi li za cji,
za cho wa nia mi lu dzi i spo łecz no ści zor ga ni zo -
wa nych, sy tu acja mi eko no micz ny mi, ustro ja -
mi po li tycz ny mi. We wnętrz ne wy ni ka ją ze
spe cy ficz nych uwa run ko wań tkwią cych w okre -
ślo nych jed nost kach, gru pach, struk tu rach,
pod mio tach, spo łecz no ściach. Na przy kład za -
gro że nia do ty czą ce miej sca pra cy – słu żby,
w za le żno ści od pod sta wy za trud nie nia, zwią -
za ne są mię dzy in ny mi z nie za pew nie niem bez -
piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków jej wy ko -
ny wa nia czy nie po sza no wa niem god no ści
i dóbr oso bi stych za trud nio nych przez pod mio -
ty zo bo wią za ne i po dej mu ją ce de cy zje o za trud -
nie niu na okre ślo nej pod sta wie. 

Bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy to na to -
miast ogół środ ków i urzą dzeń słu żą cych
do za pew nie nia wa run ków pra cy eli mi nu ją -
cych za gro że nia dla ży cia i zdro wia.18

Bez pie czeń stwo pra cy win no być za tem
iden ty fi ko wa ne nie tyl ko w ka te go riach ce -
lu dzia ła nia pod mio tów zo bo wią za nych, ale
ta kże ze sta nem i dzia ła nia mi po dej mo wa ny -
mi dla je go za pew nie nia. Sym bo li zu je ono bo -
wiem war to ści, któ re pod le ga ją szcze gól nej
ochro nie i za an ga żo wa nia po zwa la ją ce ochra -
niać te war to ści, w tym ta kże wa run ki umo -
żli wia ją ce re ali za cję obo wiąz ku je go za pew -
nie nia w opar ciu o ró żne pod sta wy praw ne.
Ma jąc na wzglę dzie roz wa ża nia do ty czą ce po -
ję cia bez pie czeń stwa w ogó le, po praw nym
bę dzie rów nież okre śle nie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy czy bez pie czeń stwa słu żby ja -
ko sta nu bra ku za gro że nia dla za trud nio nych
w pro ce sie świad cze nia pra cy czy słu żby.
Umo żli wia on bo wiem nor mal ne wy ko ny wa -
nie pra cy, a w szcze gól no ści ochro nę zdro -
wia i ży cia oraz ko rzy sta nie z wszel kich praw
pod mio to wych przy zna nych w tym za kre sie
Kon sty tu cją RP i in ny mi źró dła mi pra wa po -
wszech nie obo wią zu ją ce go, nad któ re go za -
pew nie niem czu wa ją or ga ny pań stwo we
i spo łecz ne przy szcze gól nej ro li pod mio tów
za trud nia ją cych.

Po stęp na uko wo -tech nicz ny jak kol wiek
przy no si ol brzy mie ko rzy ści ludz ko ści, ta kże
w od nie sie niu do miej sca pra cy – słu żby, to wy -
ma ga bez względ ne go prze strze ga nia okre ślo -
nych re gu la cji praw nych, pro ce dur i za cho wań.
W prze ciw nym ra zie mo że szyb ko spo wo do wać
bar dzo po wa żne za gro że nia pro wa dzą ce do wy -
pad ków zwią za nych z za trud nie niem lu dzi, ka -
ta strof o nie wy obra żal nych kon se kwen cjach.
Re gu la cje praw ne win ny za tem w swo jej tre -
ści uwzględ niać ró żne sy tu acje fak tycz ne
i z wy prze dze niem re ago wać na mo gą ce się po -
ja wić za gro że nia. Du ża ro la w tym przed mio -
cie przy pa da ta kże nor mom wy ni ka ją cym
z usta wy z 12.09.2002 r. o Nor ma li za cji (Dz.
U. nr 169 poz. 1386), któ re jak kol wiek nie są
prze pi sa mi praw ny mi, to za wie ra ją w swo jej
tre ści wzor ce po stę po wa nia za pew nia ją ce
bez pie czeń stwo.19 Po dob ny wpływ ma ją ró żne -
go ro dza ju za sa dy jak np. do ty czą ce bez pie czeń -
stwa pra cy. Za sa dy te okre śla się ja ko re gu ły

za cho wa nia w pro ce sie pra cy zwięk sza ją ce bez -
pie czeń stwo wy ko ny wa nia pra cy, wy ni ka ją ce
z ak tu al ne go sta nu wie dzy, któ re nie zo sta ły
sfor mu ło wa ne w prze pi sach pra wa po wszech -
nie obo wią zu ją ce go, np. w za le ce niach, in struk -
cjach itp.20 Ró żno rod ność bo wiem pro ce sów
pro duk cyj nych i tech no lo gicz nych po wo du je
brak mo żli wo ści re gu la cji praw nej, stąd też
usta wo daw ca wpro wa dza nie kie dy in ne me cha -
ni zmy słu żą ce od dzia ły wa niu na stan pra wo -
rząd no ści jak i obo wią zek prze strze ga nia za -
sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, któ re w da -
nej sy tu acji są nie zbęd ne dla za bez pie cze nia
zdro wia i ży cia za trud nio nych, a mo gą ta kże
wy ni kać z do świad cze nia ży cio we go i prze sła -
nek na uko wo -tech nicz nych. O uzna niu za za -
sa dę bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy de cy du -
je przede wszyst kim po wszech ny jej za kres
obo wią zy wa nia. Po dob nie za sa dy tech nicz ne
to ogól nie uzna wa ne i spraw dzo ne na uko wo
i w prak ty ce pro ce du ry, któ re przy ich sto so -
wa niu za pew nia ją uży cie w od po wied niej
w da nej sy tu acji fak tycz nej tech ni ki bez pie czeń -
stwa. Są one opi sa ne w prze pi sach do ty czą cych
za po bie ga nia wy pad kom.21

Do ko nu jąc pod su mo wa nia roz wa żań do -
ty czą cych bez pie czeń stwa i nie bez pie czeń -
stwa na le ży za uwa żyć, że pro ble ma ty ka
z nim zwią za na win na na dal znaj do wać się
w krę gu sta łe go za in te re so wa nia ró żnych
dzie dzin na uki i ga łę zi pra wa. No we bo wiem
wy zwa nia i zja wi ska, któ re nie sie ze so -
bą XXI wiek zwięk sza ją praw do po do bień stwo
wy stą pie nia ró żne go ro dza ju nie bez piecz nych
i nie pra wi dło wych zda rzeń. Wy ma ga ją one za -
tem po głę bio nych ba dań i ana liz oraz ade -
kwat nych do nich re gu la cji praw nych a ta kże
me tod dzia ła nia dla re ali za cji za wsze jed ne -
go ce lu, któ rym jest za pew nie nie współ cze -
snych form prze ciw dzia ła nia ró żne go ro dza -
ju za gro że niom. Za pew nie nie bez pie czeń stwa
bez wzglę du na je go ro dza je to przede
wszyst kim za rzą dza nie nim.

Nie bez zna cze nia dla za gwa ran to wa nia ró -
żne go ro dza ju bez pie czeń stwa ma ta kże
po li ty ka pań stwa z za kre su mię dzy in ny mi
eko lo gii, ochro ny śro do wi ska, wdra ża nia
okre ślo nych tech no lo gii, pod no sze nia sta nu
roz wo ju go spo dar cze go. Du żą ro lę w tym
przed mio cie od gry wa rów nież świa do mość
elit po li tycz nych oraz ich go to wość do re ago -
wa nia na po ja wia ją ce się za gro że nia przez
two rze nie ak tu al nych kra jo wych stra te gii bez -
pie czeń stwa. 

Nie mo żna nie do ce niać du żych osią -
gnięć pań stwa pol skie go w za kre sie kształ -
to wa nia ró żnych ro dza jów bez pie czeń stwa
praw ne go i in sty tu cjo nal ne go. Po ja wia ją się
jed nak wciąż no we sfe ry ży cia, w któ rych bra -
ku je po czu cia te go bez pie czeń stwa. Stąd też
uza sad nio ne i ra cjo nal ne są sys te ma tycz ne
dzia ła nia w kie run kach, gdzie ma miej sce
jesz cze wie le nie do sko na ło ści.22

dr Ma rian Li wo
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy
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Ko mi sja kon kur so wa, oprócz pierw -
sze go miej sca, przy zna ła dwa rów no rzęd -
ne II miej sca go spo dar stwom z woj. dol -
no ślą skie go i pod la skie go oraz trzy rów no -
rzęd ne III miej sca go spo dar stwom z woj.
po mor skie go, opol skie go oraz war miń sko -
-ma zur skie go. 

Pań stwo wa In spek cja Pra cy wy ró żni ła
na gro da mi spe cjal ny mi dwa go spo dar -
stwa: An drze ja Kwiet nia z woj. za chod nio -

-po mor skie go za au tor skie roz wią za nia
tech nicz ne zwięk sza ją ce bez pie czeń stwo
pra cy na 120 ha upraw psze ni cy i ziół
(ostro pest) oraz Jo an ny i Bro ni sła wa
Szmi tów z woj. ma zo wiec kie go, któ rzy zaj -
mu ją się pro duk cją drzew i krze wów
ozdob nych na pow. 21 ha. Na gro dze ni zo -
sta li za wpro wa dza nie no wo cze snych i bez -
piecz nych tech no lo gii eli mi nu ją cych ręcz -
ne pra ce trans por to we. 

Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Po zna -
niu zor ga ni zo wał sto isko in for ma cyj ne,
gdzie rol ni cy i człon ko wie ich ro dzin mo -
gli uzy skać po ra dę tech nicz ną zwią za ną
z bez pie czeń stwem pra cy oraz otrzy mać

jed ną z wie lu pu bli ka cji prze zna czo nych dla
sek to ra rol ne go.

Ja kub Choj nic ki
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji

GIP
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Od 2003 r. w ju ro rzy obej rze li 11 ty się -
cy go spo darstw rol ni ków in dy wi du al nych
i 1100 za kła dów rol nych. Głów nym prze -
sła niem kon kur su jest pro mo cja za sad
ochro ny zdro wia i ży cia w pro ce sie pra cy
oraz po pra wa bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy w go spo dar stwach rol nych. 

W ka te go rii go spo darstw in dy wi du al -
nych w 2010 ro ku do kon kur su zgło szo -
no 1101 go spo darstw. Pod czas wi zy ta cji
zwra ca no uwa gę na stan bu dyn ków in wen -
tar skich i go spo dar czych, wy po sa że nie ma -
szyn i urzą dzeń w osło ny, pod po ry i in ne
za bez pie cze nia, stan in sta la cji elek trycz -

nych, wa run ki ob słu gi i by to wa nia zwie rząt,
sto so wa nie i ja kość środ ków ochro ny oso -
bi stej, po rzą dek w ob rę bie po dwó rzy oraz
es te ty kę go spo darstw. Wo je wódz kie ko mi -
sje kon kur so we wy ło ni ły 16 naj bez piecz -
niej szych go spo darstw w kra ju.

W lip cu człon ko wie cen tral nej ko mi sji
kon kur so wej, wśród któ rych był Bar tło miej
Kró lik, przed sta wi ciel Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Bia łym sto ku, wi zy to -
wa li lau re atów szcze bla wo je wódz kie go.
No wo cze śnie pro wa dzo ne go spo dar stwa
rol ne cha rak te ry zo wa ły się es te ty ką miej -
sca pra cy i ży cia, gdzie stan bez pie czeń -
stwa jest na tu ral nym ele men tem or ga ni -
za cji pra cy. Na szcze gól ną uwa gę za słu gi -
wa ły roz wią za nia or ga ni za cyj ne, tech no lo -
gicz ne, a przede wszyst kim tech nicz ne,
któ re w du żym stop niu de cy du ją o bez pie -
czeń stwie wszyst kich osób pra cu ją cych
w go spo dar stwie.

Naj więk szy w Pol sce kon kurs rol ni czy roz strzy gnię ty

Bez piecz ne
Go spo dar stwo Rol ne
Do bie gła koń ca ósma edy cja ogól no pol skie go kon kur su „Bez -
piecz ne Go spo dar stwo Rol ne”, któ re go or ga ni za to ra mi by li:
Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, Ka sa Rol ni cze go Ubez -
pie cze nia Spo łecz ne go, Agen cja Nie ru cho mo ści Rol nych
i Pań stwo wa In spek cja Pra cy. Pa tro nat ho no ro wy spra wo wał
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej. Pod su mo wa nie kon kur -
su od by ło się na te re nie Mię dzy na ro do wej Wy sta wy Rol ni czej
AGRO SHOW 25 wrze śnia br. w Bed na rach k/Po zna nia.

W 2010 ro ku za naj bez piecz niej sze go spo dar stwo rol ne uzna no go spo -
dar stwo Mał go rza ty i Woj cie cha Mu sia łów z miej sco wo ści Nie cie cza
w woj. ma ło pol skim, zaj mu ją ce się upra wą psze ni cy oraz ku ku ry dzy
na are ale 135 ha. Lau re aci otrzy ma li od pre ze sa Ka sy Rol ni cze go Ubez pie -
cze nia Spo łecz ne go na gro dę głów ną, cią gnik rol ni czy FAR MER F4 -6258. 

W wy sta wie i pod su mo wa niu kon kur su „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne” wzię li udział m.in.: Ma rek Sa wic -
ki, mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi, Hen ryk Smo larz, pre zes Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go.
Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wał: dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy oraz Krzysz -
tof Fi kle wicz, okrę go wy in spek tor pra cy w Po zna niu.

Wy sta wa AGRO SHOW jest naj wa żniej szym wy da rze niem w bra nży tech -
ni ki rol ni czej i jed ną z naj więk szych mię dzy na ro do wych wy staw rol ni -
czych w Eu ro pie. W tym ro ku za pre zen to wa ło się po nad 600 wy staw ców,
w tym po nad 80 firm z za gra ni cy, mię dzy in ny mi z Nie miec, Fran cji,
Włoch, Au strii, Ho lan dii czy Ukra iny.

Go spo dar stwo Mał go rza ty i Woj cie -
cha Mu sia łów.
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Tak jak nie lu bi my być kry ty ko wa ni, tak
wie lu z nas ma pro blem z prze ka zy wa niem
kry tycz nych uwag wo bec in nych. Za sta na -
wia my się jak to po wie dzieć, aby ad re sat
nie po czuł się ura żo ny, aby nie wpły nę ło
to na po gor sze nie na szej re la cji, aby śmy
nie wy szli na oso by za ro zu mia łe.

Kry ty ka wy wo łu je zwy kle od ruch obron -
ny, po wo du je ob ni że nie po czu cia war to ści
kry ty ko wa ne go, gro ma dze nie ukry tej zło -
ści lub agre sji.

Jak za tem kry ty ko wać w spo sób kon -
struk tyw ny?

Ce lem kon struk tyw nej kry ty ki po win no
być udzie le nie życz li wej, rze czo wej in for ma -
cji na te mat za cho wań (dzia łań) – a nie oso -
by – i po moc w ich mo dy fi ka cji.

Umie jęt ność kry ty ko wa nia jest szcze gól -
nie istot na dla osób peł nią cych funk cje kie -
row ni cze, któ rych ro lą jest wy do by cie
z pra cow ni ków te go, co naj lep sze. Je śli mó -
wi my ko muś, że jest le niem, czy czło wie -
kiem nie rze tel nym, to ta opi nia, na za sa -
dzie sa mospeł nia ją cej się prze po wied ni,
mo że przy czy nić się do utrwa le nia za cho -
wa nia, któ re chce my wy eli mi no wać.

Idea kry tycz nej oce ny łą czy się z umie -
jęt no ścią wy po wia da nia uwag o cha rak te -
rze ko ry gu ją cym i na kie ro wa nym na spre -
cy zo wa ny cel. Ide al na kry ty ka po win na su -
ge ro wać, co i jak na le ży zmie niać w pra -
cy, a ta kże wska zy wać, co już te raz jest wy -
ko ny wa ne do brze.

Oto kil ka wska zó wek jak kon struk tyw -
nie kry ty ko wać:

● Prze ana li zuj swo je mo ty wy – za -
nim za czniesz kry ty ko wać, za sta nów się,
co chcesz przez to osią gnąć – chcesz wpły -
nąć na zmia nę za cho wa nia, czy mo że
uka rać dru gą oso bę? Zi den ty fi kuj, co kon -
kret nie Ci nie od po wia da. To do bry spo sób
na spraw dze nie, czy masz fak tycz ny po wód
do kry ty ki, czy też je dy nie chcesz ode grać
się na kimś kto Cię iry tu je. 

● Mów za wsze w pierw szej oso bie
– „Ja są dzę, że...”, „Ja uwa żam, że...” Weź
oso bi stą od po wie dzial ność za wy po wia da -
ne kry tycz ne sło wa. Nie uży waj stwier dzeń
o cha rak te rze ogól nym.

● Wy po wia daj za rzu ty tyl ko w czte -
ry oczy – kry ty ka wy po wia da na w obec -
no ści osób trze cich ma ni kłą szan sę stać
się kon struk tyw ną, ale mo że wy wo łać po -
czu cie upo ko rze nia.

● Uni kaj ste reo ty pów i po rów nań
– np. „ty po wy mę żczy zna”, „je steś jak
dziec ko”, gdyż nie ma ją one żad nej war to -
ści in for ma cyj nej dla kry ty ko wa ne go,
a mo gą tyl ko spo wo do wać wzrost fru -
stra cji.

● Nie uży waj ar gu men tów per so -
nal nych – uwa gi po win ny do ty czyć za cho -
wa nia, a nie oso by. Nie mów ni ko mu że coś
jest nie w po rząd ku z nim sa mym. Kie dy
się kry ty ku je oso bę, po da je się opis bę dą -
cy ro dza jem ety kie ty – ktoś jest bez myśl -
ny, le ni wy, bez na dziej ny, nie kom pe tent ny
itd. Po mi mo te go, że mo żesz uwa żać ta ki
opis za cał ko wi cie uza sad nio ny nie jest to
po moc ny spo sób po da nia ne ga tyw nej in -

for ma cji zwrot nej, ale tak na praw dę atak
na oso bę, mo żesz więc spo dzie wać się
w od po wie dzi agre sji, ura zy czy obro ny.
Kry ty ku jąc bądź kon kret ny i opie raj się
na fak tach. Zi den ty fi kuj do kład nie, któ re
za cho wa nia Ci nie od po wia da ją. Miej przy -
go to wa ne przy kła dy sy tu acji, w któ rych one
wy stą pi ły. 

● Kry ty kuj tyl ko te za cho wa nia,
któ re da się zmie nić. Nie ma sen su kry -
ty ko wać ko goś za ce chę cha rak te ru
nad któ rą nie spra wu je kon tro li, ła twiej jest
zmie nić za cho wa nie niż in ne aspek ty sie -
bie. Od osób kry ty ku ją cych Cie bie też ocze -
kuj kon kre tów w po sta ci Two je go za cho -
wa nia w da nej sy tu acji.

● Nie sta raj się kry ty ko wać wie lu
rze czy na raz – je śli chcesz zmie nić czy jeś
za cho wa nie rób to stop nio wo. Wy po wia daj
za rzu ty jak naj szyb ciej po fak cie. Wy ty ka nie
błę dów sprzed pół ro ku nie ma sen su.

● Uni kaj słów „ni gdy”, „za wsze”,
„ka żdy” – np. „Ni gdy nie mo gę li czyć
na two ją po moc” al bo „Zaw sze się spóź -
niasz” – tak na praw dę sło wa te są tyl ko no -
śni kiem emo cji, któ re rzad ko, je śli kie dy -
kol wiek są w peł ni słusz ne a po wo du ją
wzrost na pię cia mię dzy oso ba mi.

● Je śli za rzut zo stał przy ję ty – nie
po wta rzaj go, uni kaj nad mier ne go mo ra -
li zo wa nia.

● Bądź kon struk tyw ny i po moc ny
– pro po nuj po żą da ne kie run ki zmia ny za -
cho wa nia.

Na ko niec naj wa żniej sza wska zów ka: je -
śli chcesz aby Two ja kry ty ka by ła
kon struk tyw na pa mię taj o po chwa -
łach. Je śli tyl ko kry ty ku jesz a nie chwa -
lisz, nie spo dzie waj się, że Two je uwa gi
przy nio są po zy tyw ne efek ty.

Ka mi la Paw łow ska
psy cho log GIP 

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

kpawlowska@gip.pl
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Bez piecz nie do pie ro
po kon tro li

Dzia ła nia pra co daw cy w za kre sie do pro -
wa dze nia ma szyn do wy ma gań mi ni mal -
nych to efekt m.in. ust nych de cy zji in spek -
to ra pra cy, któ re zre ali zo wa ne zo sta ły
przez pra co daw cę na tych miast. Po nad to
in spek tor pra cy zo bo wią zał pra co daw cę do:

● do ko na nia po now nej oce ny i udo ku -
men to wa nia ry zy ka za wo do we go wy stę pu -
ją ce go przy pra cach na sta no wi sku tło -
czarz -ope ra tor ma szyn, mon ter – wraz z ob -
słu gą pras, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem sto so wa nych ma szyn, na rzę dzi i ma -
te ria łów, w tym pra cy na sta rych ma szy -
nach, a pod le ga ją cych oce nie w za kre sie
mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bhp
w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez
pra cow ni ków pod czas pra cy oraz uwzględ -
nie niem mię dzy in ny mi zda rzeń spo wo do -
wa nych np. awa rią ma szy ny;

● prze pro wa dze nia kon tro li wszyst -
kich eks plo ato wa nych ma szyn i urzą dzeń
pod wzglę dem speł nia nia mi ni mal nych wy -
ma gań do ty czą cych bhp w za kre sie użyt -
ko wa nia ma szyn przez pra cow ni ków pod -
czas pra cy – w szcze gól no ści dla pras (me -
cha nicz nych, hy drau licz nych i pneu ma tycz -
nych) na ra żo nych na dzia ła nie wa run ków
po wo du ją cych po gor sze nie sta nu tech -
nicz ne go, co wią że się z ich kil ku dzie się -
cio let nią eks plo ata cją;

● opra co wa nia i udo stęp nie nia pra -
cow ni kom do sta łe go ko rzy sta nia ak tu al -
nej sta no wi sko wej in struk cji bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy bez piecz nej ob słu gi
pras mi mo śro do wych.

In spek tor pra cy nie ogra ni czył swo ich
dzia łań je dy nie do na ka zów, lecz w for mie

wy stą pie nia za pro po no wał pra co daw cy
roz wa że nie mo żli wo ści za mon to wa nia
w ist nie ją cych pra sach, no ży cach gi lo ty no -
wych, wy kroj ni kach i in nych te go ty pu ma -
szy nach do dat ko wych urzą dzeń ochron -
nych np. kur tyn świetl nych itp., któ re umo -

żli wi ły by speł nie nie wy ma ga nych pa ra -
me trów.

Nie ste ty pra co daw ca nie uchro nił się
od man da tu, choć ten na ło żo ny zo stał
za wy kro cze nia, któ re nie mia ły bez po śred -
nie go związ ku z za ist nia łym wy pad kiem. 

Zbi gniew Plich ta
OIP Gdańsk

Nie bez piecz ne sta re ma szy ny

Po prze czy ta niu ar ty ku łu „For my ma ni pu la cji” w nu me -
rze 9/2010 In spek to ra Pra cy uświa do mi łem so bie, że czę sto
spo ty ka my się z ta kim po stę po wa niem w ży ciu pry wat nym
i za wo do wym.

Roz wi nię cie wąt ku, do ty czą ce go mo ty wu za cho wań bę dą -
cych ma ni pu lo wa niem, jest cie ka we. Uświa da mia czy tel ni ko -
wi, że wy ma ga ją one szyb kiej re ak cji i za sta no wie nia się
nad przy czy na mi ta kie go trak to wa nia.

Z ta ki mi sy tu acja mi mo że rów nież spo ty kać się spo łecz -
ny in spek tor pra cy. Stąd na su wa mi się wnio sek, że w tro sce
o do bre peł nie nie ro li spo łecz ne go nad zo ru nad wa run ka -

mi pra cy wi nien on przejść sto sow ne szko le nie z za kre su
so cjo tech ni ki.

Mo je za in te re so wa nie tym te ma tem po wo do wa ne jest tym,
że w Re gio nie Dol ny Śląsk NSZZ „So li dar ność” we Wro cła -
wiu kie ru ję od 14 lat Wszech ni cą Spo łecz nej In spek cji Pra -
cy. Re gu lar nie, raz w mie sią cu spo ty ka my się na se mi na riach
i oma wia my za gad nie nia z za kre su bez pie czeń stwa pra cy i in -
ne. Uwa żam, że bar dzo wska za ne by ło by rów nież prze szko -
le nie z za kre su psy cho lo gii.

Pro szę mój e -ma il trak to wać ja ko wstęp ne za pro sze nie psy -
cho lo gów GIP do Wro cła wia na wy gło sze nie we Wszech ni cy
wy kła du dla oko ło 40 spo łecz nych in spek to rów pra cy.

Z po wa ża niem Jó zef Cen co ra

Z redakcyjnej poczty

Psy cho log ra dzi

Jak sku tecz nie kry ty ko wać?
W wa ka cyj nym nu me rze In spek to ra pra cy (7-8/2010) pi sa łam
o tym, jak efek tyw nie ra dzić so bie w sy tu acji, w któ rej je ste -
śmy kry ty ko wa ni. W dzi siej szym ar ty ku le chcia ła bym na pi sać
o sy tu acji po dru giej stro nie lu stra – czy li jak sku tecz nie kry -
ty ko wać.

Dokończenie ze strony 32.



Prak ty ka po ka zu je, że w cza sie prze pro wa dza nia kon tro li in -
spek to rzy pra cy spo ty ka ją i bę dą spo ty kać przez wie le naj bli -
ższych lat, eks plo ato wa ne „sta re ma szy ny”, któ re zo sta ły wy pro -
du ko wa ne przed 1 stycz nia 2003 r.

Te go dnia, jak zwy kle…

Na ha li pras pra cow ni ca jak za wsze roz po czę ła pra cę
o godz. 6.00 i przez go dzi nę wy da wa ła z ma ga zy nu de ta le do pro -
duk cji. W tym cza sie bry ga dzi sta
usta wił mi mo śro do wą pra sę
do wy ko na nia 500 szt. uszcze lek
ty pu PO 4472. Usta wiacz skon tro -
lo wał stan tech nicz ny pra sy 89
spraw dza jąc mię dzy in ny mi:

– usta wie nie ste ro wa nia obu -
ręcz ne go lub prze łą cze nie ste ro -
wa nia na pe dał no żny (prze łącz nik
znaj du je się z ty łu pra sy);

– stan tech nicz ny dwóch sprę -
żyn usy tu owa nych za ko łem za ma -
cho wym, pod łą czo nych do zam ku
pa sy;

– opty mal ne usta wie nie wy kroj -
ni ka na sto le pra sy oraz sko ku su -
wa ka pra sy.

Usta wiacz oso bi ście wy ko nał
kil ka na ście sztuk uszcze lek
w obec no ści pra cow ni cy i do ko nał
w kar cie pra cy od po wied nie go
wpi su ze zwa la ją ce go na pra cę.
Pra sa by ła usta wio na na ste ro wa -
nie obu ręcz ne.

Pra ca po le ga ła na wło że niu
(pra wą rę ką) na wy kroj nik no żo -
wy od pa du użyt ko we go, wy kro je -
niu uszczel ki po przez uru cho -
mie nie pra sy (włą czo ne ste ro wa -
nie obu ręcz ne), a na stęp nie zdję -
ciu z wy kroj ni ka (pra wą rę ką)
go to wej uszczel ki i od pa du i od -
dzie le niu go od uszczel ki po przez jej wy ci śnię cie pal ca mi (je -
że li nie na stą pi ło cał ko wi te od cię cie w pro ce sie tło cze nia).

Przy wy ko ny wa niu te go ty pu uszcze lek kar ta tech no lo gicz -
na nie prze wi dy wa ła wy ko ny wa nia pra cy przy po mo cy pę se ty.
Ten szcze gól ny spo sób wy ko ny wa nia do ty czył je dy nie uszcze -
lek o ma łych wy mia rach.

Jed nak, gdy pra cow ni ca zdej mo wa ła pra wą rę ką go to wy wy -
rób wraz z od pa dem z wy kroj ni ka no żo we go, a trzy jej pal ce znaj -

do wa ły się jesz cze na wy kroj ni ku, pra sa wy ko na ła sa mo czyn nie
(bez uru cho mie nia) nie spo dzie wa nie do dat ko wy ruch su wa ka
w dół. Spo wo do wa ło to przy ci śnię cie pal ców po mię dzy ru cho -
mą bia łą po lia mi do wą pły tą a nie ru cho mym sto łem pra cy, na któ -
rym usta wio no wy kroj nik no żo wy. Lu dzie pra cu ją cy w po bli żu
na tych miast udzie li li po szko do wa nej pierw szej po mo cy pod no -
sząc pły tę pra sy do gó ry i uwal nia jąc jej dłoń. W efek cie ura zu
w szpi ta lu wy ko na no am pu ta cję naj pierw je dy nie pal ca środ ko -
we go, lecz po kil ku dniach le ka rze za de cy do wa li o am pu ta cji ta -

kże zmia żdżo nych pal ców: wska -
zu ją ce go i ser decz ne go.

Pęk nię ta sprę ży na

Pra co daw ca oka zał do ku men -
ta cję ma szy ny DTR i oce nę mi -
ni mal nych wy ma gań pra sy, któ -
ra by ła do ko na na na pod sta wie li -
sty kon tro l nej za miesz czo nej
na stro nie GIP. Pra co daw ca spo -
rzą dził do ku men ta cję do sto so wu -
ją cą pra sę do wy mo gów unij -
nych, ale żad nych zmian tech nicz -
nych w pra sie nie prze pro wa dził.
Do pie ro wy pa dek zwró cił uwa gę
na po trze bę do ko na nia zmian
kon struk cyj nych ma szy ny.

Głów ną przy czy ną wy pad ku
by ło pęk nię cie sprę ży ny (umiesz -
czo nej w sprzę gle) od po wie dzial -
nej za po je dyn czy ruch su wa ka
pra sy. W przy pad ku pęk nię cia
sprę ży ny pra sa wy ko nu je dwa ru -
chy: je den wy ni ka ją cy z za ini cjo -
wa nia ele men tem ste row ni czym
i dru gi ruch nie kon tro lo wa ny.

W cza sie kon tro li pra co daw ca
do ko nał mo der ni za cji pra sy za -
stę pu jąc sprę ży nę si łow ni kiem
pneu ma tycz nym, któ ry jest po łą -
czo ny z na sta wia nym elek trycz -

nym ze ga rem cza so wym oraz za wo rem elek tro ma gne tycz nym.
Obec nie w przy pad ku bra ku do pły wu ener gii elek trycz nej nie
jest mo żli we wy ko na nie przez ma szy nę ru chu ro bo cze go.

Wy pa dek ten po twier dził rów nież nie pra wi dło wo ści pro jek -
to wo -kon struk cyj ne m.in. brak za sto so wa nia dwóch nie za le żnych
ele men tów ste ru ją cych, np. sprę żyn, aby w przy pad ku awa rii jed -
ne go z nich ma szy na na dal dzia ła po praw nie.

Nie bez piecz ne sta re ma szy ny
Pro blem do sto so wa nia ma szyn do wy ma gań mi ni mal nych do ty czy więk szo ści za kła dów pra -
cy. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 30.10.2002 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 zm.) okre śli ło dzień 1 stycz nia 2006 r. ja -
ko osta tecz ny ter min do sto so wa nia sta rych ma szyn. 

Dokończenie na stronie 30.


