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ma ją in spek to rzy pra cy. Spo ty ka ich
na lo kal nych uro czy sto ściach i fe -
sty nach, gdzie roz ma wia rów nież
z ro dzi ca mi dzie ci, któ re ope ro wał,
le czył i czę sto da wał… dru gie ży cie.
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7 Jak prze bie ga ły pra ce nad zmia ną usta wy o PIP?
Ośro dek Szko le nia PIP jest szko łą, któ ra dzia ła od 60
lat, jest uzna ną jed nost ką szko le nio wą w kra ju. Od po -
cząt ku swej dzia łal no ści ośro dek był ren tow ny, ni gdy
nie ko rzy stał z żad nych do ta cji (…). Po zmia nie or ga -
ni za cyj nej nie zmniej szy się za kres dzia łal no ści ośrod -
ka, ta kże tej ze wnętrz nej. Pie nią dze, któ re z te go
ty tu łu wy pra cu je, w ca ło ści za si lą bu dżet pań stwa. Okładka:

fot. Wojciech Sternak

Szef Pań stwo wej In spek cji Pra cy zwró cił
uwa gę, iż w ro ku spra woz daw czym na po ziom
ochro ny pra cy w pań stwie wpły nął kry zys go -
spo dar czy, któ ry od ci snął wy raź ne pięt no
na sy tu acji eko no micz nej wie lu przed się -
biorstw. W tej sy tu acji in spek cja pra cy do ło ży -
ła wie lu sta rań, by za pew nić wszech stron ną po -
moc praw ną i do rad czą pra cow ni kom i pra co -
daw com za kła dów za gro żo nych li kwi da cją.
Uru cho mi ła sieć punk tów in for ma cyj nych, czę -
sto wspól nie z urzę da mi pra cy, na te re nie za -
kła dów oraz w in spek to ra tach pra cy.

Co kwar tał do ko ny wa ła szcze gó ło wej ana -
li zy wy ni ków kon tro li, spraw dza jąc jak kry -
zys prze kła da się na stan prze strze ga nia pra -
wa pra cy. 

Co trze ci kon tro lo wa ny w 2009 r. pra co -
daw ca miał pro ble my z do trzy ma niem ter mi -
nu wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę (rok
wcze śniej co czwar ty), nie jed no krot nie nie
wy pła ca jąc go w ogó le. In spek to rzy pra cy wy -
sto so wa li po nad 9 tys. de cy zji na ka zu ją cych
wy pła tę wy na gro dzeń lub in nych świad czeń
ze sto sun ku pra cy. 

Dla wy eli mi no wa nia stwier dzo nych w ro -
ku ubie głym na ru szeń prze pi sów bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy in spek to rzy PIP wy -
da li po nad 354 tys. de cy zji na ka zo wych
– o 0,5 proc. mniej niż w 2008 r., przy więk -
szej o 10 proc. licz bie skon tro lo wa nych pod -
mio tów go spo dar czych. Bli sko jed ną trze cią
spo śród nich sta no wi ły de cy zje z ry go rem na -
tych mia sto wej wy ko nal no ści ze wzglę du
na ochro nę ży cia i zdro wia ludz kie go. De cy -
zji na ka zu ją cych na tych mia sto we wstrzy ma -
nie prac by ło o 17 proc. mniej niż rok wcze -
śniej, co mo żna uznać za prze jaw po pra wy bez -
pie czeń stwa pra cy. Tym bar dziej, że w ro ku
ubie głym od no to wa no spa dek licz by po szko -
do wa nych w wy pad kach przy pra cy we wszyst -
kich sek cjach go spo dar ki, zmniej szy ła się też
licz ba śmier tel nych ofiar wy pad ków.

In spek to rzy pra cy za sto so wa li po nad 20 tys.
man da tów kar nych na kwo tę 25 mln zł. Sta -
no wi ły one 65 proc. sank cji na ło żo nych z ty -
tu łu wy kro czeń prze ciw ko pra wom pra cow ni -

ka przez in spek to rów pra cy. 20 proc. sank cji
od no si ło się do środ ków od dzia ły wa nia wy cho -
waw cze go, a 15 proc. sta no wi ły wnio ski
do są du. Od no to wa no ro sną cy z ro ku na rok
udział środ ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze -
go w struk tu rze in spek tor skich sank cji.

W co pią tym spo śród 20 tys. skon tro lo wa -
nych za kła dów in spek to rzy pra cy ujaw ni li nie -
le gal ne za trud nie nie. Naj wię cej ta kich przy -
pad ków stwier dzo no w bra nży trans por to wej,
ho te lar skiej i re stau ra cyj nej oraz bu dow la -
nej. W po rów na niu z okre sem wcze śniej szym
wzro sła ska la na ru szeń prze pi sów w za kre -
sie zgła sza nia pra cow ni ków do ubez pie cze -
nia spo łecz ne go. Nie pra wi dło wo ści ta kie
stwier dzo no w co czwar tym kon tro lo wa -
nym pod mio cie.

Do zwięk sze nia efek tyw no ści dzia łań kon -
tro l nych przy czy ni ło się utwo rze nie spe cja li -

stycz nych sek cji le gal no ści za trud nie nia
w okrę go wych in spek to ra tach pra cy. W po rów -
na niu z ro kiem po przed nim in spek to rzy PIP
ujaw ni li po nad dwu krot nie więk szą licz bę nie -
le gal nie za trud nio nych cu dzo ziem ców.

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 ty się cy 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.

– Osią gnię cie wy so kich stan dar dów ochro -
ny pra cy wy ma ga kon se kwent nych dzia łań
wszyst kich wła ści wych or ga nów ad mi ni stra -
cji rzą do wej i sa mo rzą do wej oraz or ga nów
nad zo ru i kon tro li, jak rów nież spój nych, kom -
plek so wych unor mo wań praw nych i sta bil no -
ści eko no micz nej pra co daw ców. Po pra wa sta -
nu pra wo rząd no ści w sto sun kach pra cy nie
za le ży, bo wiem, tyl ko od in spek cji pra cy, ale
też od in nych or ga nów i pod mio tów pań stwa
– po wie dział pod ko niec wy stą pie nia Ta de -
usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy. 

W dys ku sji człon ko wie Ra dy Ochro ny
Pra cy z za do wo le niem od no to wa li zwię -

złość, kon kret ność i cie ka wą for mę gra ficz -
ną przed ło żo ne go spra woz da nia. Zgło si li
przy tym wie le uwag, su ge stii, za strze żeń i py -
tań, na któ re – obok sze fa PIP – od po wia da -
li póź niej za stęp cy głów ne go in spek to ra
pra cy: dr Ma rian Li wo i An na Tom czyk.

Koń co wa opi nia Ra dy Ochrony Pracy, któ -
rej ob ra dom prze wod ni czy ła po seł Iza be la
Ka ta rzy na Mrzy głoc ka, znaj dzie swój wy -
raz w przy go to wy wa nym sta no wi sku.

(dd)
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Sku tecz na, spraw na i przy ja zna – na ta ki wi ze ru nek Pań stwo wej In spek cji Pra cy ka żde go dnia
pra cu ją wszy scy jej pra cow ni cy. Sło wa te wy po wie dział głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan
Za jąc, pre zen tu jąc Ra dzie Ochro ny Pra cy 18 ma ja br. w sie dzi bie Sej mu spra woz da nie z dzia -
łal no ści in spek cji pra cy w 2009 r. Stwier dził, że za wie ra ono rze tel nie udo ku men to wa ne in for -
ma cje na te mat sta nu prze strze ga nia pra wa pra cy w kra ju.

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

Głów ny in spek tor pra cy 
przed sta wił spra woz da nie za 2009 rok



War sza wa Odło żo ny na dwa mie sią ce z po wo du nie sprzy ja ją cych
wa run ków at mos fe rycz nych mon taż uni kal nej na ska lę świa to wą
kon struk cji sta lo wej pod trzy mu ją cej li no wy dach Sta dio nu Na ro do we -
go roz po czął się w przed ostat nim dniu kwiet nia. By ło to prób ne po -
sta wie nie za sad ni cze go słu pa no śne go, o cię ża rze prze kra cza ją -
cym 30 ton, przy uży ciu dwóch dźwi gów o udźwi gu do 500 ton. Za pew -
nio no peł ny nad zór w po sta ci kie row ni ka mon ta żu i sta łej słu żby bhp.
Usu nię to z za gro żo nej stre fy wszyst kich pra cow ni ków. Te ren stre fy za -
bez pie czo no ba lu stra da mi przed przy pad ko wym do stę pem osób po stron -
nych. Ope ra cja po sta wie nia pierw sze go słu pa prze bie gła bez nie spo -
dzia nek. Osa dzo ny w sta lo wej pod sta wie o wa dze po nad 3 to ny słup
umo co wa no bez prze szkód do sta łej kon struk cji żel be to wej sta dio nu.
Po dob nie prze bie gał mon taż ko lej nych słu pów w pierw szych dniach
ma ja. Z ko lei 12 ma ja na po nad 30 me tro wej wy so ko ści za sto ją cym
żu ra wiem wie żo wym roz po czę to umiesz cza nie pierw sze go z 72 prze -

wi dzia nych na sta dio nie me ta lo wych pier ście ni – „rin gów” o cię ża rze
pra wie 50 ton. Jest to ele ment o kon struk cji ru ro wej o gru bo ści ścian -
ki 80 mm, któ ry za mknie ob wód da chu o dłu go ści 900 m. Do koń ca
czerw ca ma ją być za mon to wa ne ko lej ne ele men ty pier ście ni i słu pów.
Słu py i pier ścień ści ska ny sta no wią pod sta wo wą kon struk cję wspor -
czą dla da chu Sta dio nu Na ro do we go w War sza wie. Do ca łej kon struk -
cji da chu sta dio nu zu ży tych bę dzie łącz nie po nad dwa na ście ty się cy
ton sta li i dwa ty sią ce ton lin sta lo wych.

Ostra wa Od 10 do 12 ma ja to czy ły się ob ra dy X Mię dzy na ro do wej
Kon fe ren cji: „Bez pie czeń stwo i Zdro wie Za wo do we w 2010 r.” na te mat
naj now szych osią gnięć w dzie dzi nie bhp. Kon fe ren cję zor ga ni zo wał Uni -

wer sy tet Tech nicz ny. Bra li w niej udział przed sta wi cie le: Czech, Sło wa -
cji, Pol ski i Nie miec. Przed sta wi ciel cze skie go głów ne go in spek to ra pra -
cy przed sta wił or ga ni za cję i struk tu rę urzę du in spek cji pra cy oraz za -
da nia urzę du na 2010 r. Po dob nie jak Pol ska, Re pu bli ka Cze ska dą ży
do zmniej sze nia licz by wy pad ków przy pra cy, zgod nie z za le ce nia mi Ko -
mi sji Eu ro pej skiej. Pre le gen ci oma wia li wy bra ne za gad nie nia bez pie czeń -
stwa hi gie ny pra cy. Cze ska in spek cja ma po dob ne jak pol ska pro ble my
w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów bhp, zwłasz cza w bu dow nic twie.
Tak sa mo jak u nas, na cze skich bu do wach pra ce wy ko nu je wie le ma -
łych pod mio tów, u któ rych wy stę pu je du żo nie pra wi dło wo ści. Przed sta -
wi ciel ka Pań stwo wej In spek cji Pra cy Mi ro sła wa Ka miń ska, głów ny
spe cja li sta w De par ta men cie Nad zo ru i Kon tro li GIP, za pre zen to wa ła
re fe rat pt.: „Za rzą dza nie bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy pod czas re -
ali za cji in we sty cji bu dow la nych”. Uczest ni cy kon fe ren cji nie sfor mu ło -
wa li wspól nych wnio sków lub za le ceń.

So fia W ra mach pro jek tu ba daw cze go re ali zo wa ne go przez „Re -
gio plan Po li cy Re se arch” na zle ce nie Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Za trud -
nie nia Ko mi sji Eu ro pej skiej 1 ma ja zor ga ni zo wa no warsz ta ty. Ce lem
pro jek tu jest przy go to wa nie nie za le żnej, po głę bio nej ana li zy na te mat
mo żli wo ści utwo rze nia eu ro pej skiej plat for my, któ ra po ma ga ła by
w za po bie ga niu i zwal cza niu pra cy nie za de kla ro wa nej po przez współ -
pra cę or ga nów nad zo ru i kon tro li. By ło to trze cie z czte rech za pla no -
wa nych spo tkań warsz ta to wych, prze zna czo ne dla kra jów Eu ro py Środ -
ko wej (Au strii, Buł ga rii, Czech, Pol ski, Sło wa cji, Sło we nii i Wę gier).
Uczest ni cy po zna li do tych cza so we wy ni ki pro jek tu oraz przed sta wi li
wła sne pro po zy cje w spra wie człon ko stwa w pro po no wa nej plat for mie,
mo żli wych form jej dzia ła nia i za kre su te ma tycz ne go. Pań stwa re pre -
zen to wa ne by ły przez przed sta wi cie li re sor tów lub in spek cji pra cy, a nie -
któ re do dat ko wo przez part ne rów spo łecz nych. Ze stro ny Pań stwo wej
In spek cji Pra cy w warsz ta tach uczest ni czył Ja ro sław Ci choń, star -
szy spe cja li sta z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP.

Bruk se la W koń cu kwiet nia od by ło się spo tka nie Gru py Ro bo czej
Ra dy UE ds. dy rek ty wy o środ kach ochro ny in dy wi du al nej oraz Gru -
py Współ pra cy Ad mi ni stra cyj nej AD CO ds. wspo mnia nej dy rek ty wy.
Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wał Ja ro sław Ny zio, star szy
in spek tor pra cy OIP w Po zna niu. Dys ku to wa no o pro ble mach zwią za -
nych z dy rek ty wą ds. środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz nad zo rem
ryn ku ochron in dy wi du al nych. Ko mi sja Eu ro pej ska przed sta wi ła po -
ziom za awan so wa nia prac nad re wi zją dy rek ty wy 89/686/EWG o środ -
kach ochro ny in dy wi du al nej. Du ża część dys ku sji do ty czy ła odzie ży
ostrze gaw czej i ak ce so riów za pew nia ją cych wi dzial ność. Po nad to, mó -
wio no o pro ble mach zwią za nych z nad zo rem ryn ku w przy pad kach wy -
ga śnię cia norm zhar mo ni zo wa nych, a w szcze gól no ści za stą pie nia ich
no wy mi nor ma mi na przy kła dzie ka mi ze lek ra tun ko wych. 

Tar no brzeg Przed sta wi cie le Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Rze szo wie uczest ni czy li 15 ma ja w im pre zie ple ne ro wej „Ma jów ka
z Te le wi zją Tar no brzeg”, któ ra od by ła się na Pla cu Bar to sza Gło wac -
kie go w Tar no brze gu. Sto isko in for ma cyj no -pro mo cyj ne in spek cji pra -
cy urzą dzo no ja ko „Ką cik po rad ni ko wy eks per tów”. Mał go rza ta Kul -
pa, Wło dzi mierz Ma ziarz i Do ro ta Re li ga z OIP w Rze szo wie od -
po wia da li na py ta nia wszyst kich za in te re so wa nych z za kre su praw nej
ochro ny i tech nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy, za wie ra nia umów o pra -
cę oraz świad cze nia pra cy w ra mach in nych form za trud nie nia. Du żym
za in te re so wa niem uczest ni ków ma jów ki cie szy ły się rów nież bro szu -
ry i wy daw nic twa te ma tycz ne PIP. W im pre zie udział wzię ło ok. 5 tys.
osób. Ma jów kę trans mi to wa no „na ży wo” na an te nie Te le wi zji Tar no -
brzeg i w in ter ne cie.

Ru da Ślą ska Pra cow nik Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka -
to wi cach Ma rek Sko rus uczest ni czył 19 ma ja w szko le niu pra co daw -
ców osób nie peł no spraw nych, któ re od by ło się z ini cja ty wy Po wia to -
we go Urzę du Pra cy w Ru dzie Ślą skiej. Spo tka nie prze pro wa dzo no w ra -
mach Ty go dnia God no ści Osób Nie peł no spraw nych. Te ma tem spo tka -
nia by ła ak ty wi za cja osób bez ro bot nych nie peł no spraw nych z te re nu
mia sta Ru da Ślą ska. Omó wio no z za in te re so wa ny mi pra co daw ca mi za -
sa dy or ga ni za cji miejsc pra cy dla osób nie peł no spraw nych wraz z przed -
sta wie niem do dat ko wych wy mo gów z za kre su ochro ny praw nej za trud -
nio nych pra cow ni ków. Ze bra nym za pre zen to wa no za sa dy prze pro wa -
dza nia dzia łań kon tro l nych, pod sta wo we wy ma ga nia tech nicz no -bu dow -
la ne zwią za ne z przy sto so wy wa niem ist nie ją cych i two rzo nych miejsc
pra cy dla osób nie peł no spraw nych, jak rów nież spe cy ficz ne wy ma ga -
nia praw ne zwią za ne z cza sem pra cy tej gru py pra cow ni ków. Pra cow -
nik OIP Ka to wi ce udzie lił licz nych wy ja śnień i po rad praw nych zwią -
za nych ze sto so wa niem prze pi sów pra wa pra cy do ty czą cych za trud -
nia nia osób nie peł no spraw nych.

Byd goszcz „Kon se kwent ni w obro nie praw i god no ści pra cow -
ni czej” – pod ta kim ha słem od był się w Byd gosz czy 12-14 ma -
ja III Kon gres Fo rum Związ ków Za wo do wych. Udział w nim wziął głów -
ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc. No wym sze fem cen tra li związ -
ko wej zo stał jej do tych cza so wy wi ce prze wod ni czą cy Ta de usz Chwał -
ka. Ustę pu ją cy prze wod ni czą cy Fo rum ZZ Wie sław Sie wier ski po -

dzię ko wał wszyst kim sprzy mie rzeń com związ kow ców i pod kre ślił ran -
gę współ pra cy z Pań stwo wą In spek cją Pra cy, ja ko – jak to okre ślił – z naj -
lep szym sprzy mie rzeń cem związ ków i lu dzi pra cy. Zwra ca jąc się do de -
le ga tów szef Pań stwo wej In spek cji Pra cy Ta de usz Jan Za jąc wska zał,
że zrze sza ją ce po nad 400. tys. człon ków Fo rum ZZ jest dla PIP bar -
dzo wa żnym part ne rem w dzia łal no ści na rzecz two rze nia bez piecz -
nych wa run ków pra cy i ochro ny praw pra cow ni czych. Je go dzia ła nia
istot nie przy czy nia ją się do lep sze go upodmio to wie nia pra cow ni ków,
po pra wy ich re la cji z pra co daw ca mi i lep sze go współ dzia ła nia obu stron
sto sun ku pra cy w two rze niu co raz wy ższych stan dar dów ży cia w na -
szym kra ju. 

Łódź W ośrod ku wy po czyn ko wym „Przą śnicz ka” w Ar tu rów ku
pod Ło dzią 7 ma ja Fe de ra cja Związ ków Za wo do wych „Me ta low cy” zor -
ga ni zo wa ła uro czy ste ob cho dy Dnia Me ta low ca. W ob cho dach uczest -
ni czył głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc oraz przed sta wi -
cie le Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi. W uro czy sto ściach wziął
udział Jan Guz – prze wod ni czą cy Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ -
ków Za wo do wych. W trak cie spo tka nia głów ny in spek tor pra cy uho -
no ro wał sze ściu naj bar dziej za słu żo nych dzia ła czy związ ku Od zna ką
Ho no ro wą za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy.

Kiel ce W kie lec kim ośrod ku wy sta wien ni czym od 11 do 14 ma ja od -
by wa ły się mię dzy na ro do we tar gi: XVI – bu dow nic twa dro go we go AU -
TO STRA DA -POL SKA, XII – ma szyn bu dow la nych MASZ BUD
oraz VI – in fra struk tu ry TRA FIC -EXPO. Tar gi ob ję te by ły ho no ro wym
pa tro na tem głów ne go in spek to ra pra cy. W otwar ciu tar gów wziął
udział za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy z Kielc, któ ry od czy tał list
głów ne go in spek to ra do or ga ni za to rów i wy staw ców. Swo ją ofer tę wy -
sta wien ni czą przed sta wi ło ok. 700 firm zwią za nych z bu dow nic twem,
bez pie czeń stwem dro go wym i in ży nie rią ru chu, re pre zen tu ją cych
świa to we mar ki, kon cer ny i sto wa rzy sze nia zwią za ne z tą bra nżą. Obec -
ni by li ta kże wy staw cy spo za UE. Tar gi zwie dzi ło ok. 20 tys. osób. Okrę -
go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach zor ga ni zo wał sto isko in for ma cyj no -
-pro mo cyj ne, na któ rym udzie la ne by ły po ra dy praw ne oraz roz po wszech -
nia ne wy daw nic twa zwią za ne z bez piecz nym pro wa dze niem ro bót bu -
dow la nych. Przed sta wi ciel OIP w Kiel cach uczest ni czył w de ba cie to -
wa rzy szą cej tar gom: „Bez piecz ne ma szy ny = bez piecz na bu do wa”.

Ban ja Lu ca 17 i 18 ma ja w Ban ja Lu ce (Bo śnia i Her ce go wi na)
oby ła się kon fe ren cja mię dzy na ro do wa „Pre wen cja – za rzą dza nie ry -
zy kiem – ochro na so cjal na. Stra te gie na rzecz po pra wy zdro wia i bez -
pie czeń stwa pra cy”, po świę co na w głów nej mie rze pre zen ta cji pro jek -
tów na rzecz pre wen cji wy pad ków przy pra cy. Pre zen ta cję do ty czą cą
wy bra nych dzia łań Pań stwo wej In spek cji Pra cy przed sta wił Pa weł 
Roz ow ski, wi ce dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji GIP. Kon -
fe ren cja słu ży ła rów nież za pre zen to wa niu efek tów 4-let nie go pro gra -
mu EL MO (Ena bling La bo ur Mo bi li ty Pro ject), w wy ni ku któ re go zo -
sta ła do ko na na re for ma Re pu bli ki Serb skiej (wcho dzą cej w skład Bo -
śni i Her ce go wi ny). Czę ścią te go pro jek tu by ła rów nież wi zy ta stu dyj -
na w Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Kie row nik pro jek tu – Wol fgang von
Rich tho fen pod kre ślił w swo im wy stą pie niu, że do świad cze nia ze bra -
ne pod czas spo tkań i kon sul ta cji z PIP by ły bar dzo in spi ru ją ce. Od -

no si się to zwłasz cza do pro ce su szko le nia in spek to rów pra cy oraz we -
wnętrz nej or ga ni za cji pra cy urzę du.

War sza wa W sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy 25 i 26 ma -
ja od by ło się ze bra nie spra woz daw czo -wy bor cze Mię dzy za kła do wej Ko -
mi sji Ko or dy na cyj nej NSZZ „So li dar ność” przy PIP. De le ga ci pod su -
mo wa li czte ro let nią ka den cję ustę pu ją cych władz związ ku, okre śli li głów -
ne kie run ki dzia ła nia na naj bli ższe la ta i wy bra li no we kie row nic two
MKK. Prze wod ni czą cym zo stał Ro man Gie drojć ze słup skie go od -
dzia łu in spek cji pra cy (OIP Gdańsk), wi ce prze wod ni czą cy mi zaś: Bar -
ba ra Se ra fi now ska (OIP Wro cław), Jó zef Baj del (OIP Kra ków) oraz
Be ata Pręt ka (OIP Lu blin). Z de le ga ta mi spo tkał się głów ny in spek -
tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc ze swo ją za stęp czy nią Iwo ną Hic kie -
wicz. Omó wił bie żą ce pro ble my w pra cy urzę du, a ta kże na kre ślił sto -
ją ce przed in spek cją pra cy wy zwa nia.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Spra woz da nie Ko mi sji do Spraw Kon -
tro li Pań stwo wej o ko mi syj nym pro jek cie
usta wy o zmia nie usta wy o PIP przed sta -
wił po seł Ja nusz Kra soń. Stwier dził, że
prze kształ ce nie ośrod ka w jed nost kę PIP
bę dzie naj wła ściw sze z punk tu wi dze nia za -
cho wa nia cią gło ści je go pra cy, zwłasz cza
w za kre sie kształ ce nia i do sko na le nia ka -
dry PIP. Oprócz tej pod sta wo wej dzia łal -
no ści ośro dek wy peł nia też wie le za dań
w dzie dzi nie upo wszech nia nia wie dzy
z za kre su ochro ny pra cy, pra wa pra cy,
w tym prze pi sów i za sad bhp, re ali zu jąc
spo ro zle ceń i szko leń dla wie lu pod mio -
tów funk cjo nu ją cych w na szej go spo dar ce.
Or ga ni zu je kon fe ren cje i se mi na ria, kur -
sy kwa li fi ka cyj ne i spe cja li stycz ne, pro wa -
dzi dzia łal ność wy daw ni czą i współ pra cu -
je z za gra ni cą.

W spra wie pro jek to wa nej usta wy o zmia -
nie usta wy o PIP osią gnię to kon sen sus
wśród wszyst kich klu bów par la men tar nych
i w Ko mi sji i w pod ko mi sji. Wszy scy po pie -
ra li pro jek to wa ną zmia nę.

Na po sie dze niu ple nar nym 13 ma ja br.
Se nat RP przy jął bez po pra wek usta wę

o zmia nie usta wy o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy. Wnio sko wa ła o to se nac ka Ko mi sja
Ro dzi ny i Po li ty ki Spo łecz nej, któ ra dzień
wcze śniej oma wia ła zmia ny w usta wie. Bio -
rą ca udział w po sie dze niu Iwo na Hic kie -
wicz, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra -
cy, zwró ci ła uwa gę na to, że „Ośro dek Szko -
le nia PIP jest szko łą, któ ra dzia ła od 60 lat,
jest uzna ną jed nost ką szko le nio wą w kra -
ju. Od po cząt ku swej dzia łal no ści ośro dek
był ren tow ny, ni gdy nie ko rzy stał z żad nych
do ta cji (…). Za zna czy ła, że po zmia nie or -
ga ni za cyj nej nie zmniej szy się za kres

dzia łal no ści ośrod ka, ta kże tej ze wnętrz -
nej. Pie nią dze, któ re z te go ty tu łu wy pra -
cu je, w ca ło ści za si lą bu dżet pań stwa.” 

Se na tor Mie czy sław Au gu styn stwier -
dził, że ośro dek ja ko jed nost ka bu dże to wa
po wi nien na dal świad czyć usłu gi ze wnętrz -
ne w ra mach upo wszech nia nia wie dzy
o bez pie czeń stwie w śro do wi sku pra cy. Za -
pro po no wał w związ ku z tym, stwo rze nie
od po wied nie go sys te mu mo ty wa cyj ne go
dla ka dry ośrod ka, któ ry po cho dził by
z wpły wów wła śnie z dzia łal no ści na rzecz
in nych niż PIP pod mio tów.

Jak prze bie ga ły pra ce nad zmia ną usta wy o PIP?

„Za po bie ga nie nie le gal ne mu
za trud nie niu cu dzo ziem ców
w Pol sce” by ło 11 ma ja br.
te ma tem kon fe ren cji na Uni -
wer sy te cie War szaw skim.
Zor ga ni zo wa ły ją Pań stwo wa
In spek cja Pra cy, In sty tut Po -
li ty ki Spo łecz nej UW i Am ba -
sa da Re pu bli ki Fran cu skiej.
Ce lem kon fe ren cji by ło za -
po cząt ko wa nie de ba ty spo -
łecz nej na te mat zja wi ska
co raz częst sze go wy zy ski -
wa nia przez pra co daw ców
za trud nia nych nie le gal nie
cu dzo ziem ców – ja ko no we -
go pro ble mu spo łecz ne go,
któ ry w ostat nim cza sie
ujaw nił się w na szym kra ju.

Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne
pod pa tro na tem Ra dy Ochro ny Pra cy
przy Sej mie. Jej wi ce prze wod ni czą ca prof.
Da nu ta Ko ra dec ka pod kre śli ła, że świad -
czy to o du żym zna cze niu, ja kie przy wią -
zu je par la ment do roz wią zy wa nia pro ble -
mów zwią za nych z te ma ty ką kon fe ren cji. 

Zwró ci ła uwa gę, iż w ro ku ubie głym
stwier dzo no w Pol sce bli sko dwu krot nie
wię cej przy pad ków nie le gal ne go za trud nie -
nia cu dzo ziem ców niż w ro ku po przed nim.
Mo żna z te go wy cią gnąć wnio sek o ro sną -
cej ska li pro ble mu. 

Ta de usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor
pra cy przy po mniał, że nie dłu go mi ną 3 la -
ta od chwi li, gdy Pań stwo wa In spek cja Pra -
cy prze ję ła za da nia po le ga ją ce na spra wo -
wa niu kon tro li le gal no ści za trud nie nia,
w tym rów nież le gal no ści za trud nie nia cu -
dzo ziem ców. Te no we za da nia przy szło jej
re ali zo wać w nie ła twych wa run kach na si -
la ją ce go się zja wi ska nie le gal ne go za -
trud nia nia cu dzo ziem ców, a zwłasz cza
co raz częst sze go i co raz bar dziej dra -
stycz ne go na ru sza nia ich praw pra cow ni -
czych. Wie lu ob co kra jow com nie są wy pła -
ca ne wy na gro dze nia za pra cę, ka że im się
pra co wać z po gwał ce niem norm cza su pra -
cy, nie są zgła sza ni do ubez pie czeń spo łecz -
nych ani ob ję ci ubez pie cze niem zdro wot -
nym, nie ma ją umów na pi śmie, są za kwa -

te ro wa ni w wa run kach urą ga ją cych god no -
ści czło wie ka.

Jak po in for mo wał szef PIP, w ubie głym
ro ku in spek to rzy pra cy prze pro wa dzi -
li 1,7 tys. kon tro li, pod czas któ rych ba da -
li le gal ność za trud nie nia i wy ko ny wa nia
pra cy przez po nad 10,3 tys. cu dzo ziem ców.
Na ru sze nia pra wa stwier dzo no w 43 proc.
pod mio tów pod da nych kon tro li, przy czym
nie le gal ne wy ko ny wa nie pra cy przez cu dzo -
ziem ców ujaw nio no w bli sko 13 proc.
skon tro lo wa nych za kła dów.

Ogó łem wy ka za no nie le gal ną pra cę
oby wa te li 36 państw. Naj więk szą gru pę
sta no wi li cu dzo ziem cy po cho dzą cy
z państw by łe go Związ ku Ra dziec kie go,
głów nie Ukra iny oraz oby wa te le kra jów
da le ko wschod nich, zwłasz cza Chin i Wiet -
na mu. Po nad to, w 2009 r. na pol skim ryn -
ku pra cy po ja wi li się nie le gal nie za trud -
nie ni cu dzo ziem cy z kra jów, któ re nie wy -
stę po wa ły w sta ty sty kach z lat po przed -
nich, m.in. oby wa te le Fi li pin, Taj lan dii
i Ne pa lu.

Na kon fe ren cji przed sta wio no opra co -
wa ny w In sty tu cie Po li ty ki Spo łecz nej

UW ra port, uka zu ją cy jak pro blem nie le -
gal ne go za trud nie nia wy glą da w in nych
kra jach. I tak, w Niem czech z sza cun ko -
wych da nych wy ni ka, że nie le gal nie za -
trud nie ni cu dzo ziem cy sta no wią 10-13
proc. wszyst kich osób pra cu ją cych
„na czar no” – w 2009 r. by ło ich bli -
sko 970 tys. Wy spe cja li zo wa ne słu żby
kon tro l ne od no to wu ją w ostat nich la tach
co raz więk szą licz bę pra co daw ców, któ -
rym uda je się udo wod nić nie le gal ne za -
trud nia nie si ły ro bo czej.

W Wiel kiej Bry ta nii sza cun ki mó wią
o ok. 500 tys. nie le gal nie za trud nio nych
cu dzo ziem cach. We Wło szech licz ba nie -
le gal nych imi gran tów mie ści się w prze -
dzia le od 300 tys. do 1,5 mln osób; mo żna
do mnie my wać, iż więk szość z nich pra cu -
je „na czar no”.

Jak stwier dził pod czas kon fe ren cji Phi -
lip pe Ga ra biol z fran cu skie go Mi ni ster -
stwa Imi gra cji, In te gra cji, To żsa mo ści
Na ro do wej i So li dar ne go Roz wo ju, w kra -
ju nad Se kwa ną nie le gal ne za trud nie nie cu -
dzo ziem ców niesie ze sobą wy so ki koszt
spo łecz ny, oce nia ny na ok. 6 mld eu ro rocz -
nie. To stra ty z ty tu łu skła dek na ubez pie -
cze nie spo łecz ne, po dat ki itp. 

Phi lip pe Ga ra biol po in for mo wał, że we
Fran cji, po dob nie jak w in nych kra jach
UE, na nie uczci wych pra co daw ców za trud -
nia ją cych „na czar no” cu dzo ziem ców na kła -
da ne są ka ry, ale to nie jest je dy ny ro dzaj
sank cji. Fir my, któ re za trud nia ją nie le gal nie,
mu szą się li czyć z po zba wie niem pra wa
do uczest ni cze nia w za mó wie niach pu blicz -
nych, a na wet z cza so wym za mknię ciem.

W od nie sie niu do sy tu acji w Pol sce pod -
czas kon fe ren cji pod kre ślo no, że sa me or -
ga ny kon tro l ne nie są w sta nie roz wią zać
pro ble mu. Wszel ka in ten sy fi ka cja dzia łań
kon tro l nych nie przy nie sie bo wiem ta kich
re zul ta tów, jak stwo rze nie sys te mu wła ści -
wie do bra nych me cha ni zmów le gi sla cyj -

nych, eko no micz nych, so cjal nych czy fi skal -
nych, któ re by sku tecz nie prze ciw dzia ła -
ły nie le gal ne mu za trud nie niu. 

W ob ra dach uczest ni czy li za stęp cy
głów ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li -
wo i An na Tom czyk oraz Ja ro sław Le -
śniew ski, dy rek tor De par ta men tu Le gal -
no ści Za trud nie nia i 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.

D. Du czyń ski

Nie le gal ne za trud nia nie 
cu dzo ziem ców

Z cze go wy ni kła po trze ba zmia ny or ga ni za cyj nej Ośrod -
ka Szko le nia PIP im. Prof. Ja na Ro sne ra we Wro cła wiu?

Zmia na ta po dyk to wa na by ła wej ściem w ży cie 1 stycz nia br.
usta wy z 27 sierp nia 2009 r. do ty czą cej prze pi sów wpro wa dza -
ją cych usta wę o fi nan sach pu blicz nych. Prze wi du je ona obo wią -
zek li kwi da cji wszyst kich pań stwo wych za kła dów bu dże to wych
do 31 grud nia br., co bez po śred nio prze kła da się rów nież
na funk cjo no wa nie wro cław skie go ośrod ka szko le nia in spek cji pra -
cy. Funk cjo nu je on bo wiem na za sa dach okre ślo nych wła śnie dla
pań stwo wych za kła dów bu dże to wych. Ko mi sja do Spraw Kon tro -
li Pań stwo wej Sej mu, roz pa tru jąc prze kształ ce nie ośrod ka w jed -
nost kę Pań stwo wej In spek cji Pra cy uzna ła, że bę dzie to naj wła -
ściw sze z punk tu wi dze nia za cho wa nia cią gło ści pra cy tej pla ców -
ki szko le nio wej, zwłasz cza w za kre sie kształ ce nia i do sko na le nia
kadr PIP. Wy bór in nej for my or ga ni za cyj no -praw nej ne ga tyw nie
wpły nął by m.in. na mo żli wość re ali za cji obo wiąz ków wy ni ka ją cych
z usta wy o PIP, zwią za nych z udzie la niem po mo cy w szko le niach
or ga ni zo wa nych na rzecz i na wnio sek or ga ni za cji związ ków za -
wo do wych i spo łecz nej in spek cji pra cy. 

Tak więc, zgod nie z no wym brzmie niem ar ty ku łu 3 ust. 1, od 1
stycz nia 2011 ro ku jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi PIP bę dą: Głów -
ny In spek to rat Pra cy, okrę go we in spek to ra ty pra cy, Ośrod ka Szko -

le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy im. Prof. Ja na Ro sne ra we Wro -
cła wiu. 

Czy ośro dek za cho wa wszyst kie do tych cza so we funk cje,
za rów no je śli cho dzi o szko le nie i do sko na le nie in spek to -
rów pra cy, jak i dzia łal ność ze wnętrz ną, rów nież wy daw -
ni czą, czy współ pra cę z za gra ni cą? 

W tym wzglę dzie nic się nie zmie ni. Na in nych na to miast za -
sa dach od by wać się bę dzie je go fi nan so wa nie, po cho dzą ce
w ca ło ści z bu dże tu pań stwa. Do bu dże tu pań stwa bę dą też od -
pro wa dza ne przy cho dy ośrod ka z ty tu łu je go dzia łal no ści świad -
czo nej in nym pod mio tom. Dzię ki ta kie mu roz wią za niu, zmia na
o któ rej roz ma wia my, nie po win na mieć ne ga tyw ne go wpły wu
na uszczu ple nie fi nan sów pu blicz nych.

Usta wa o zmia nie usta wy o PIP wej dzie w ży cie 1 stycz -
nia 2011 ro ku. Co to bę dzie ozna cza ło dla pra cow ni ków
ośrod ka?

Ośro dek Szko le nia PIP, dzia ła ją cy na pod sta wie prze pi sów wpro -
wa dzo nych usta wą, ja ko na stęp ca praw ny, przej mie wszyst kie pra -
wa i obo wiąz ki do tych cza so we go ośrod ka. Od no si się to ta kże
do pra cow ni ków. Z dniem wej ścia w ży cie usta wy, pra cow ni cy
ośrod ka sta ną się pra cow ni ka mi in spek cji pra cy. 

Be ata Pie trusz ka

Na po sie dze niu Sej mu, 28 kwiet nia br. jed no gło śnie przy ję to zmia ny w usta wie o Pań stwo wej
In spek cji Pra cy, prze wi du ją ce włą cze nie do struk tur or ga ni za cyj nych in spek cji Ośrod ka Szko -
le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy im. Prof. Ja na Ro sne ra we Wro cła wiu.

Roz mo wa z Iwo ną Hic kie wicz, za stęp cą głów ne go in spek to ra pra cy



Uchwa le niem Ra mo we go Pro gra mu
Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni” na la -
ta 2010-2015 oraz przy ję ciem m.in. sta no wi -
ska w spra wie bez pie czeń stwa i ochro ny zdro -
wia w pra cy za koń czył się VII Kon gres ZZ
„Bu dow la ni”. Związ kow cy ob ra do wa li 21
i 22 ma ja br. Wśród osób za pro szo nych
na Kon gres był głów ny in spek tor pra cy Ta -
de usz Jan Za jąc.

Otwie ra jąc ob ra dy prze wod ni czą cy ZZ
„Bu dow la ni” Zbi gniew Ja now ski pro gno -
zo wał, że naj bli ższe pięć lat bę dzie nie zwy -
kle wa żne dla bu dow la nych a być mo że klu -
czo we dla ca łe go pol skie go ru chu za wo do we -
go. – Nie mo że my so bie po zwo lić na zlek ce -
wa że nie świa to wych, eu ro pej skich i kra -
jow ych ten den cji i tren dów, któ re za rok czy
za kil ka bę dą de cy do wać o sy tu acji pol skie -
go ryn ku pra cy w bu dow nic twie (…). Je ste -
śmy or ga ni za cją wa żną dla pol skie go ryn ku
pra cy, zna leź li śmy swo je miej sce w go spo dar -
ce ryn ko wej, cho ciaż uzy ska nie ta kiej po zy -
cji w cza sie dwóch mi nio nych dzie się cio le -
ci kosz to wa ło nas wie le wy sił ku – mó wił prze -
wod ni czą cy Ja now ski.

Mi ni ster Bo że na Bo rys -Szo pa, pod se -
kre tarz sta nu w kan ce la rii Pre zy den ta RP,
dzię ku jąc za za pro sze nie, po wie dzia ła: – To
dla mnie wiel ki za szczyt, ale i wiel kie wy zwa -
nie, bo sta ję przed Pań stwem bez li stu pa -
na pre zy den ta. Za sta na wia łam się nad tym,
ja ki był by ten list, bo prze cież Lech Ka czyń -
ski do sko na le znał i ro zu miał pro ble my z ja -
ki mi bo ry ka ją się związ ki za wo do we i lu dzie
pra cy w nich zor ga ni zo wa ni – mó wi ła cy tu -
jąc frag men ty li stów Le cha Ka czyń skie go,
któ re wy sto so wy wał do związ kow ców przy ró -
żnych wcze śniej szych oka zjach.

Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz J. Za jąc,
wy ra ża jąc uzna nie dla co dzien nej, cię żkiej
pra cy bu dow lań ców, któ rej efek ty wi dać
wręcz na ka żdej uli cy, stwier dził, że co raz wię -
cej firm bu dow la nych z po wo dze niem kon ku -
ru je na pol skim i za gra nicz nych ryn kach speł -
nia jąc mię dzy na ro do we stan dar dy ta kże
pod wzglę dem bez pie czeń stwa. Wy ra ził też
na dzie ję, że od no to wa ny w ro ku ubie głym

spa dek licz by po szko do wa nych w wy pad kach
przy pra cy we wszyst kich sek cjach go spo dar -
ki to po czą tek po zy tyw nej ten den cji w ob sza -
rze bhp. – Wspie ra my ka żde go, kto jest za -
in te re so wa ny po pra wą w za kre sie sta nu
ochro ny pra cy. Wła ści cie lom ma łych firm
prze ka zu je my wie dzę w za kre sie oce ny ry -
zy ka za wo do we go. Rocz ny na kład na szych wy -
daw nictw pro mu ją cych bez pie czeń stwo
i ochro nę pra cy, z któ ry mi wie lu spo śród Pań -
stwa mia ło oka zję się za po znać, prze kro czył
w ro ku ubie głym już mi lion eg zem pla rzy. Z te -
go bli sko pół mi lio na sta no wi ły pu bli ka cje do -
ty czą ce ró żnych aspek tów bez pie czeń stwa
pra cy w bra nży bu dow la nej, skie ro wa ne
do in we sto rów, kie row ni ków bu dów, pra co -
daw ców, pra cow ni ków, ta kże tych naj młod -
szych sta żem, któ rzy zdo by wa ją pierw sze szli -
fy w za wo dzie – pod kre ślił w swo im wy stą -
pie niu szef in spek cji pra cy.

W przy ję tym na Kon gre sie Ra mo wym pro -
gra mie Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni”
na la ta 2010-2015 wie le miej sca po świę co no
pro ble mom po zy ska nia no wych czło nów,
wi ze run ku związ ku i dal sze go je go roz wo ju.
Sta wia jąc na dia log okre ślo no pod sta wo we
ce le i for my dzia ła nia na naj bli ższe pięć lat.
W sta no wi sku w spra wie bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia w pra cy za pi sa no:

De le ga ci na VII Kon gres Związ ku Za wo -
do we go „Bu dow la ni” uwa ża ją, że:

1. sys tem bez pie czeń stwa i ochro ny zdro -
wia w pra cy wi nien być opar ty o eko no micz -
ne za chę ty dla przed się biorstw in we stu ją cych
w bhp;

2. istot ne in we sty cje w bez pie czeń stwo
pra cy (or ga ni za cja, wy po sa że nie i szko le nia

pra cow ni ków) po win ny być pre mio wa ne
w sys te mie po dat ko wym;

3. wa run ki bez pie czeń stwa pra cy po win -
ny być ob li ga to ryj nie uwzględ nio ne w wa run -
kach or ga ni za cji za mó wień pu blicz nych i za -
pi sa ne w usta wie Pra wo za mó wień pu blicz -
nych;

4. za rów no za ma wia ją cy jak i ge ne ral ny
wy ko naw ca po win ni w od po wied nim za kre -
sie po no sić re al ną od po wie dzial ność za stan
bez pie czeń stwa pra cy w trak cie re ali za cji za -
mó wie nia;

5. ge ne ral ny wy ko naw ca wi nien nad zo ro -
wać wszel kie dzia ła nia pod wy ko naw ców
w za kre sie bhp i po no sić peł ną od po wie dzial -
ność w za kre sie te go nad zo ru;

6. na le ży ogra ni czyć licz bę po zio mów pod -
wy ko naw stwa. Nie koń czą cy się „łań cuch”
pod wy ko naw ców utrud nia lub unie mo żli -
wia efek tyw ny nad zór i jest jed nym ze źró -
deł za gro żeń bez pie czeń stwa pra cy;

7. na le ży do ko nać pil nej oce ny in sty tu cji
i osób szko lą cych pra cow ni ków w za kre sie
bhp i ja ko ści pro wa dzo nych przez nie szko -
leń pod sta wo wych i okre so wych. Ja kość
tych szko leń w wie lu wy pad kach jest bar dzo
ni ska;

8. na le ży ob jąć ob li ga to ryj nym szko le niem
w za kre sie bhp oso by sa mo za trud nio ne.
Nie do pusz czal ne jest dal sze utrzy my wa nie
sa mo za trud nio nych po za ja kim kol wiek szko -
le niem z ob sza ru bez pie czeń stwa pra cy;

9. rząd po wi nien na tych miast pod jąć no -
we ini cja ty wy le gi sla cyj ne ma ją ce na ce lu
ogra ni cze nie sza rej stre fy eko no micz nej
w Pol sce. Sza ra stre fa jest ge ne ra to rem za -
gro żeń bez pie czeń stwa pra cy.

Go ść mi VII Kon gre su Związ ku za wo do we -
go „Bu dow la ni” by li m.in. po seł Ja nusz Pie -
cho ciń ski, za stęp ca prze wod ni czą ce go Ko -
mi sji In fra struk tu ry, An drzej Urban, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra nad zo ru bu dow la ne -
go, Jan Guz, prze wod ni czą cy Ogól no pol skie -
go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych
oraz Grze gorz Na pie ral ski, prze wod ni -
czą cy SLD. 

Je rzy Wla zło
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Bu dow nic two, ja ko dzie dzi na go spo dar -
ki o bar dzo du żym za gro że niu wy pad ka mi,
jest pod szcze gól nym nad zo rem Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy. Świad czą o tym na si -
lo ne dzia ła nia pre wen cyj ne i kon tro l ne pro -
wa dzo ne przez in spek to rów pra cy. I wła -
śnie w bu dow nic twie in spek cja pra cy po -
sta no wi ła za ini cjo wać cał kiem no wy kie ru -
nek swo ich dzia łań, któ re go ce lem jest
prze ciw dzia ła nie nie ko rzyst nym zja wi -
skom na ryn ku pra cy po przez ana li zę oto -
cze nia ze wnętrz ne go.

Utwo rzo ny w Głów nym In spek to ra cie
Pra cy ze spół ana li ty ków przy go to wał ra -
port do ty czą cy ryn ku bu dow nic twa, w tym
wy pad ków przy pra cy oraz dzia łań po dej -
mo wa nych przez PIP w tej sek cji go spo -
dar ki. 

– Pre zen to wa ny ra port jest pierw -
szym, któ re go ce lem jest iden ty fi ka cja po -
zy tyw nych i ne ga tyw nych zja wisk wy stę pu -
ją cych w ob sza rze i oto cze niu dzia ła nia na -
sze go urzę du – po wie dział Ta de usz Jan
Za jąc. – Pod sta wo wym ce lem tej i po dob -
nych ana liz bę dzie przy go to wa nie da nych
umo żli wia ją cych do sto so wy wa nie na rzę dzi
i in stru men tów zwią za nych z prze strze ga -
niem pra wa pra cy i bhp do zmien nych zja -
wisk wy stę pu ją cych w go spo dar ce.

Jak wy ni ka z opra co wa nia, od 2006 r.
do czerw ca 2009 r. w bu dow nic twie przy -
by ło 4420 pod mio tów (o 17 proc.). Za trud -
nie nie w tym okre sie zwięk szy ło się nie -
mal o 100 tys. miejsc pra cy, zaś in we sty -
cje ogó łem wzro sły pra wie dwu krot nie.

Po rów nu jąc stan na 8 grud nia 2009 r.
z 2008 r., PIP prze pro wa dzi ła w bu dow nic -
twie o 335 kon tro li wię cej, wy da jąc przy
tym o 5698 mniej de cy zji re gu lu ją cych pro -
ble ma ty kę bhp. Za cho wa ła wy so ki, nie -
mal 27 proc. udział środ ków wy cho waw -
czych w sto sun ku do man da tów.

Po nad to, z ra por tu wy ni ka, że w 2009
r. po raz pierw szy licz ba po szko do wa nych
w bu dow nic twie ule gła zmniej sze niu
przy jed no cze snym wzro ście za trud nie nia.
Mo gło by to wska zy wać na sku tecz ność
dzia łań in spek to rów pra cy w tym sek to rze
go spo dar ki. 

– Je ste śmy ostro żny mi opty mi sta mi
– stwier dził Ta de usz Jan Za jąc. – Za sta na -
wia my się, ja ki rze czy wi ście wpływ na tę

sy tu ację ma ją dzia ła nia pre wen cyj ne, a ja -
ki wpływ na to ma ją me cha ni zmy dzia ła ją -
ce na ryn ku. Ana li zę pro ble mu bę dzie my
kon ty nu ować i po głę biać.

Po trze bę pro wa dze nia dal szych ba dań
w tym za kre sie pod kre ślił rów nież prze -
wod ni czą cy Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań -
stwo wej Ar ka diusz Czar to ry ski.

W in nej czę ści ob rad za stęp ca głów ne -
go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo po -
in for mo wał po słów o wy ni kach pro wa dzo -
nych przez PIP w ostat nich trzech la tach
kon tro li speł nia nia przez ma szy ny i urzą -
dze nia mi ni mal nych wy ma gań w za kre sie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Pod sta wo -
we nie pra wi dło wo ści stwier dza ne w cza sie
kon tro li do ty czy ły: nie do ko ny wa nia przez
pra co daw ców oce ny użyt ko wa nych ma szyn
pod ką tem speł nie nia mi ni mal nych wy ma -
gań, nie wy po sa ża nia ma szyn w bez piecz -
ny układ ste ru ją cy ich pra cą, nie pro wa dze -

nia do ku men ta cji po twier dza ją cej wstęp -
ną lub okre so wą oce nę sta nu tech nicz ne -
go eks plo ato wa nych ma szyn, a ta kże nie -
opra co wy wa nia sta no wi sko wej in struk cji
bez piecz nej ob słu gi ma szy ny, speł nia ją cej
wy ma ga nia prze pi su szcze gó ło we go oraz
zro zu mia łej dla ope ra to ra ma szy ny.

Dr Ma rian Li wo po in for mo wał, że in -
spek cja pra cy kon ty nu uje w bie żą cym ro -
ku kon tro le speł nia nia mi ni mal nych wy -
ma gań bhp ma szyn i urzą dzeń tech nicz -
nych, kon cen tru jąc się na gru pie ma szyn
do ob rób ki pla stycz nej me ta li oraz pro wa -
dzi dzia ła nia pro mo cyj ne w ce lu upo -
wszech nia nia za gad nie nia „mi ni mal nych
wy ma gań” wśród jak naj szer szej gru py
pra co daw ców.

D. Duczyński
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Po sło wie za po zna li się z wy ni ka mi ana liz PIP
Na po sie dze niu Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej 5 ma ja br. w sie dzi bie Sej mu głów ny
in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc przed sta wił ana li zę wy pad ko wo ści w bu dow nic twie w la -
tach 2006-2009 oraz po in for mo wał po słów o dzia ła niach in spek cji pra cy w tym sek to rze go spo -
dar ki. Po sło wie za po zna li się rów nież ze sta nem prze strze ga nia wy ma gań mi ni mal nych
w od nie sie niu do ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych w świe tle kon tro li PIP.

Bu dow la ni sta wia ją na bez pie czeń stwo
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Sta tu et ką „Przy ja zny Przed się bior czo -
ści” zo stał uho no ro wa ny głów ny in spek tor
pra cy Ta de usz Jan Za jąc w cza sie ga li
z oka zji ju bi le uszu 20-le cia ist nie nia Związ -
ku Pra co daw ców War sza wy i Ma zow sza.
Uro czy stość od by ła się 20 ma ja br. w Pa -
ła cu Pry ma sow skim w War sza wie. 

Sta tu et kę „Przy ja zny Przed się bior czo -
ści” wrę czał pre zes Związ ku Pra co daw ców
War sza wy i Ma zow sza Ja cek Ca łus. Uza -
sad nia jąc de cy zję o przy zna niu wy ró żnie -
nia głów ne mu in spek to ro wi pra cy, dy rek -
tor Związ ku An na Wol ska mó wi ła mię dzy
in ny mi: – Dzia ła niem za słu gu ją cym na na -
sze szcze gól ne uzna nie jest dą że nie Pa na
Mi ni stra do zmia ny wi ze run ku Pań stwo wej
In spek cji Pra cy. Do strze ga my i do ce nia my,
że w co raz więk szym stop niu sta je się ona
in sty tu cją przy ja zną przed się bior com,
w mniej szym stop niu ko ja rzo ną z or ga nem
nad zo ru i kon tro li, w więk szym – z in sty -
tu cją pre wen cyj ną i edu ka cyj ną. Nie za po -
mi na my rów nież, że to z Pa na ini cja ty wy,
jesz cze ja ko dy rek to ra Wo je wódz kie go
Urzę du Pra cy, zo sta ła pod ję ta idea utwo -
rze nia Ma zo wiec kie go Ob ser wa to rium
Ryn ku Pra cy – in sty tu cji tak wa żnej za rów -
no dla pra cow ni ków, jak i pra co daw ców
dzia ła ją cych na Ma zow szu.

Dzię ku jąc za te sło wa Ta de usz J. Za jąc
po wie dział, że za wsze miał szczę ście
spo ty kać na swo jej ży cio wej dro dze mą -
drych lu dzi, któ rzy ra dzi li mu, aby nie za -
le żnie od sy tu acji za wsze po zo stał po rząd -
nym czło wie kiem. A w li ście gra tu la cyj -
nym, opu bli ko wa nym w oko licz no ścio wym
wy daw nic twie ZPWiM pt.: „W ZWIĄZ KU
z na mi” stwier dził: „Ser decz nie gra tu lu -
ję pięk ne go ju bi le uszu dwu dzie sto le cia
dzia łal no ści Związ ku Pra co daw ców War -
sza wy i Ma zow sza. Przez ten czas ja ko ak -

tyw ny uczest nik ru chu pra co daw ców
w Pol sce sku tecz nie in te gro wa li ście Pań -
stwo śro do wi sko ma zo wiec kich przed się -
bior ców, re pre zen tu jąc ich in te re sy

przed wła dza mi pań stwo wy mi i sa mo rzą -
do wy mi oraz wspie ra jąc w co dzien nej
dzia łal no ści. (…) Pra gnę za pew nić: dla ka -
żde go przed się bior cy z War sza wy i Ma -
zow sza pra gną ce go sko rzy stać z na szej
po mo cy – czy to w po sta ci praw nej,

tech nicz nej, szko le nia, czy
cho cia żby w oce nie ry zy ka
za wo do we go – drzwi Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy
w War sza wie za wsze sto ją
otwo rem.”

Wśród wy ró żnio nych na -
gro dą „Przy ja zny Przed się -
bior czo ści”, obok sze fa in -
spek cji pra cy, zna leź li się
mar sza łek Ma zow sza
Adam Stru zik, pod se -
kre tarz sta nu ds. bu dow -

nic twa w mi ni ster stwie in fra struk tu ry
Ol gierd Dzie koń ski, by ły wo je wo da ma -
zo wiec ki Le szek Mi zie liń ski i wi ce bur -
mistrz War sza wy -Śród mie ścia Mar cin
Rzoń ca.

Jerzy Wlazło

Przy ja zny
głów ny in spek tor pra cy Woj ciech Gnat, me cha nik po jaz dów sa -

mo cho do wych, re pre zen tu ją cy bia ło stoc ką
Izbę Rze mieśl ni czą zwy cię żył in dy wi du al nie
w X Ogól no pol skim Kon kur sie Wie dzy
o prze pi sach Pra wa Pra cy oraz prze pi sach
i za sa dach Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy
dla Uczniów Za kła dów Rze mieśl ni czych.
Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc
wrę czył lau re ato wi pierw szą na gro dę – ufun -
do wa ny przez in spek cję pra cy ro wer spor to -
wy wraz ka skiem ochron nym. Dru ży no wo
trium fo wa li tech no lo dzy ro bót wy koń cze nio -
wych z Po zna nia.

Ju bi le uszo wy kon kurs od był się 13 ma ja
br. tra dy cyj nie w sie dzi bie Związ ku Rze mio -
sła Pol skie go w War sza wie. Do roz wią zy wa -
nia te stów z pra wa pra cy i za sad bhp sta wi -
ło się 48 za wod ni ków wy ło nio nych pod czas
lo kal nych eli mi na cji z ca łe go kra ju. Ko mi sja
kon kur so wa, w pra cach któ rej z ra mie nia GIP
uczest ni czył m.in. wi ce dy rek tor De par ta men -
tu Pre wen cji i Pro mo cji Pa weł Roz ow ski,
jesz cze te go sa me go dnia wy ło ni ła zwy cięz -
ców.

Dru ży no wo bez kon ku ren cyj ni oka za li się
Da mian Bar naś i Łu kasz For nal czyk re -
pre zen tu ją cy Izbę Rze mieśl ni czą z Po zna nia.
Dru gie miej sce za ję ły: sprze daw ca Ewa
Gaw lik i fry zjer ka Mag da le na Łap ka
z No we go Są cza. Trze cia lo ka ta przy pa dła ku -
cha rzom ma łej ga stro no mii z Tar no wa Ewie
Mi cha łek i Na ta lii Si kor skiej. W kla sy fi -
ka cji in dy wi du al nej zwy cięz cą zo stał Woj ciech
Gnat, uczeń me cha ni ki po jaz do wej w za kła -
dzie w Dro hi czy nie, kształ cą cy się pod okiem
mi strza Ta de usza Wit kow skie go. – Bar dzo się
cie szę – mó wił w chwi lę po ode bra niu z rąk
głów ne go in spek to ra pra cy swo je go tro -

feum. – U nas jest du żo te re nów do jaz dy
na ro we rze. 

Py ta ny, czy te sty by ły trud ne od po wie dział:
– Już na wet nie pa mię tam. Prze czy ta łem, za -
zna czy łem od po wie dzi i wy gra łem – stwier -
dził skrom nie. 

Lau re at w tym ro ku koń czy na ukę. Chce
otwo rzyć wła sny ser wis sa mo cho dów oso bo -
wych. Wpraw dzie ro dzi na już ma warsz ta ty,
ale jak po wie dział: – Swój to za wsze swój.

Opie kun ka Woj cie cha Gna ta, kie row nik
biu ra ce chu w Sie mia ty czach Ro mu al da
Stęp kow ska, nie bez du my mó wi ła, że jej pod -
opiecz ni uczest ni czą we wszyst kich kon kur -
sach or ga ni zo wa nych przez Zwią zek Rze -

mieśl ni ków Pol skich. – Zaj mo wa li śmy trze -
cie i dru gie miej sca. Woj tek Gnat star to wał
już w ubie głym ro ku. Po eta pie pi sem nym był
pierw szy, ale wi dać na ust nym zja dła go tro -
chę tre ma, bo osta tecz nie za jął pią te miej sce
– przy po mi na, do da jąc ja kie ce chy po wi nien
mieć czło wiek, aby się gać po naj wy ższe
lau ry: – Przede wszyst kim pra co wi tość i wy -
trwa łość, że by wciąż chcia ło mu się po sze -
rzać wie dzę. 

Dru gie i trze cie miej sce w kon ku ren cji in -
dy wi du al nej za ję li od po wied nio: pie karz z Lu -
bli na Ar ka diusz Gil i fry zjer ka z Opo la
Ewe li na Gą sior. Lau re aci otrzy ma li na gro -
dy rze czo we (m. in. ple ca ki tu ry stycz ne, apa -
ra ty cy fro we), a wszy scy uczest ni cy – pa miąt -
ko we dy plo my i al bu my te ma tycz nie.  

– Mam na dzie ję, że ta wa sza przy go da
z bhp nie skoń czy się po tym kon kur sie – mó -
wił głów ny in spek tor pra cy Ta de usz J. Za jąc
gra tu lu jąc lau re atom zwy cię stwa. – Pro szę
was, że by ście o tych ide ach mó wi li w swo im
śro do wi sku, ta kże w śro do wi sku osób od sie -
bie star szych. Bo wie lu lu dziom wciąż jesz -
cze bez pie czeń stwo pra cy tro chę źle się ko -
ja rzy. Po strze ga ją je ja ko zbiór ob ostrzeń
prze szka dza ją cych w pra cy. A ich ce lem jest
prze cież ochro na czło wie ka w śro do wi sku
pra cy, czę sto przed ry zy kow nym za cho wa -
niem, przed non sza lan cją, któ re mo gą do pro -
wa dzić do tra ge dii.

Pre zes Związ ku Rze mio sła Pol skie go Je -
rzy Bart nik, dzię ku jąc za głów ne mu in spek -
to ro wi pra cy przy by cie i ufun do wa nie na gród,
wy ra ził na dzie ję, że od tej ju bi le uszo wej edy -
cji Kon kurs na bie rze ru mień ców.

Jerzy Wlazło

Mło dzi mi strzo wie bez piecz nej pra cy

Woj ciech Gnat od bie ra pierw szą na gro dę z rąk głów ne go in spek to ra
pra cy Ta de usza J. Za ją ca

Zdo byw cy trze cie go miej sca w ka te go rii dru ży no wej z pa miąt ko wym dy -
plo mem wrę czo nym przez sze fa in spek cji pra cy oraz pre ze sa Związ ku
Rze mio sła Pol skie go Je rze go Bart ni ka



Jak za ak cen to wał dr Ma rian Li wo, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra pra cy, włą cze nie PIP
do re ali za cji stra te gii po sta wi ło przed in spek -
cją nie zwy kle trud ne za da nia kon tro l no -
-nad zor cze. Wy ma ga ły one spe cja li stycz ne -
go przy go to wa nia ka dry, wpro wa dze nia no -
wych pro ce dur po stę po wa nia do ty czą cych na -
kła da nia kar dro gą de cy zji ad mi ni stra cyj nych,
a ta kże za ku pu urzą dzeń re je stru ją cych
i ana li zu ją cych da ne zbie ra ne pod czas kon -
tro li. Do dat ko wy mi utrud nie nia mi by ły: zło -
żo ność usta wy o cza sie pra cy kie row ców, wie -
lość or ga nów kon tro l nych re ali zu ją cych stra -
te gię oraz na ło że nie na in spek cję pra cy li mi -
tów kon tro l nych.

Oma wia jąc do tych cza so we wy ni ki dzia łań
PIP, Ha li na Tul win, dy rek tor De par ta -
men tu Praw ne go Głów ne go In spek to ra tu
Pra cy pod kre śli ła, że kon tro le pro wa dzo ne
w ra mach kra jo wej stra te gii są zde cy do wa -
nie bar dziej cza so chłon ne i wy ma ga ją ce
wię cej uwa gi niż tra dy cyj ne. Wy ni ka to z du -
żej licz by dni pra cy kie row ców pod le ga ją cych
kon tro li oraz ko niecz no ści we ry fi ka cji za pi -
sów na ka żdej wy kre sów ce przed do ko na niem
ana li zy przez pro gram. Pro to ko ły z kon tro -
li są wie lo stron ni co we – ma ją po 100 i wię -
cej stron. Wie lo stron ni co we są też de cy zje
na kła da ją ce ka ry pie nię żne za na ru sze nia
prze pi sów.

W ro ku ubie głym in spek to rzy pra cy skon -
tro lo wa li 364 pra co daw ców z firm trans por -
to wych, za trud nia ją cych po nad 35 tys. pra -
cow ni ków; w I kwar ta le br. – 103 pra co daw -
ców, za trud nia ją cych po nad 5,5 tys. osób. Naj -
czę ściej stwier dza ne nie pra wi dło wo ści do ty -
czy ły nie rze tel ne go pro wa dze nia ewi den cji
cza su pra cy, nie okre śle nia sys te mów cza su
pra cy dla kie row ców oraz dłu go ści okre sów
roz li cze nio wych, a ta kże za trud nia nia kie row -
ców w tzw. szó stym dniu ty go dnia. Ujaw nio -
no licz ne przy pad ki skró ce nia do pusz czal ne -
go mi ni mal ne go cza su dzien ne go od po czyn -
ku u kie row cy oraz pro wa dze nia po jaz du
przez okres dłu ższy niż 4,5 godz. bez wy ma -
ga nej prze rwy.

Tyl ko w I kwar ta le br. in spek to rzy PIP wy -
da li 54 de cy zje na kła da ją ce ka rę pie nię żną
za 1268 na ru szeń pra wa na łącz ną kwo -
tę 374 550 zł. 

Zda niem PIP, jed nym z głów nych wnio -
sków na su wa ją cych się pod czas kon tro li
jest ko niecz ność zmian usta wo wych. Prze pi -
sy usta wy o cza sie pra cy nie są bo wiem spój -
ne z ure gu lo wa nia mi unij ny mi, któ re da ją
więk szą swo bo dę w or ga ni zo wa niu pra cy kie -
row ców. Jak za uwa żył prze wod ni czą cy Ko mi -
sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej po seł
Adam Czar to ry ski, na sza usta wa jest zbyt
re stryk cyj na, a licz ne jej no we li za cje stwa rza -
ją pra co daw com du że trud no ści w in ter pre -
ta cji prze pi sów. Dy rek tor Ha li na Tul win
przy po mnia ła, iż pro blem ten in spek cja pra -

cy po ru szy ła bli sko pół ro ku te mu w swo ich
wnio skach de le ge fe ren da (do ty czą cych
nie zbęd nych zmian w usta wo daw stwie).
Z po sia da nych przez PIP in for ma cji wy ni ka,
że mi ni ster in fra struk tu ry po zy tyw nie się
do nich od niósł.

W dys ku sji po sło wie zwra ca li uwa gę na re -
stryk cyj ność sank cji sto so wa nych wo bec kon -
tro lo wa nych przed się bior ców trans por to wych,
co sta no wi dla nich za du że ob cią że nie i nie -
rzad ko pro wa dzi do upad ku firm. 

– Kie row ca ła mie prze pis o cza sie pra cy,
przed się bior ca jest za to ka ra ny, fir ma plaj -

tu je. Za le cam roz wa gę przy na kła da niu kar
– stwier dzi ła po seł Ja dwi ga Wi śniew ska. 

– Czy ka ra za wsze jest ade kwat na w sto -
sun ku do wy kro cze nia? – py tał po seł Jan Re -
li ga. – Spo sób na kła da nia kar mu si być zró -
żni co wa ny i pro por cjo nal ny do wiel ko ści po -
peł nio ne go wy kro cze nia.

– Kie row ca stoi na gra ni cy 60 go dzin i co?
Po tem mu si od po cząć, bo to był czas pra cy.
Jak prze woź nik ma za ra biać pie nią dze? Kie -
row ca nie pa trzy więc na usta wo wy wy móg
od po czyn ku, ła mie prze pis i w kon se kwen -
cji ka rę po no si pra co daw ca. Ma my złe prze -
pi sy do ty czą ce trans por tu dro go we go – ar -
gu men to wał po seł Krzysz tof Bor kow ski.

– Za da nie któ re re ali zu je in spek cja, jest
bar dzo pra co chłon ne. To ko lej ne ob cią że nie
dla PIP. Dla cze go in spek cja pra cy, pod po rząd -
ko wa na Sej mo wi, re ali zu je stra te gię rzą do -
wą? Prze cież za da nie to mo że w 100 proc.
re ali zo wać in spek cja trans por tu dro go we go
– mó wił z ko lei za stęp ca prze wod ni czą ce go
Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej po -
seł Ja nusz Kra soń.

Usto sun ko wu jąc się do gło sów w dys ku -
sji głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za -
jąc po wie dział m. in.:

– Nie ma z na szej stro ny żad nych wy tycz -
nych, by w spo sób fi skal ny pod cho dzić do te -
go ty pu kon tro li. Za łącz ni kiem do usta wy jest
ta ry fi ka tor kar. To ewe ne ment, że in spek tor
Pań stwo wej In spek cji Pra cy jest sztyw no zo -
bo wią za ny do sto so wa nia się do ta ry fi ka to -
ra. Ka żde mu na ru sze niu pra wa przy pi sa na
jest kon kret na wy so kość ka ry – nie ma tu mo -
żli wo ści ma new ru.

Po sło wie po sta no wi li przy go to wać opi nię
dla mi ni stra in fra struk tu ry, wska zu ją cą
na ko niecz ność zmian w pol skich prze pi sach
dot. cza su pra cy kie row ców. Głos par la -
men tu był by jed no cze śnie wspar ciem dla su -
ge stii PIP za war tych we wnio skach de le ge
fe ren da.

W po sie dze niu 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.

D. Du czyń ski

Ochro na zdro wia i ży cia czło wie ka
w miej scu pra cy wią że się nie tyl ko ze zna -
jo mo ścią i prze strze ga niem od po wied -
nich prze pi sów i pro ce dur tech nicz nych
oraz or ga ni za cyj nych. Co raz czę ściej po -
strze ga na jest ja ko fun da men tal na war tość
sa ma w so bie, się ga ją ca swy mi ko rze nia -
mi rów nież do do rob ku chrze ści jań stwa.
Sze rzej na ten te mat mó wił w kon tek ście
czy nów i idei św. Mak sy mi lia na Kol be ks.
prof. Le on Dy czew ski, ku ra tor Ka te dry
Kul tu ry Me dial nej Ka to lic kie go Uni wer sy -
te tu Lu bel skie go. Przed sta wia jąc licz nie
zgro ma dzo nym na kon fe ren cji przed sta wi -
cie lom pra co daw ców, pra cow ni ków, słu żb
bhp i dzia ła czom związ ków za wo do wych po -
stać pol skie go du chow ne go, za pre zen to -
wał je go wy jąt ko wy do ro bek w wie lu dzie -
dzi nach. Był on bo wiem pra co daw cą i no -
wo cze snym or ga ni za to rem pra cy ze spo ło -
wej na wiel ką ska lę, po my sło daw cą i or ga -
ni za to rem ak tyw ne go wy po czyn ku a ta kże
dzia łal no ści cha ry ta tyw nej. 

Św. Mak sy mi lian Kol be twier dził, że ze -
wnętrz na dzia łal ność czło wie ka jest uze -
wnętrz nie niem te go, co dzie je się w ży ciu
we wnętrz nym. W pra cy pod kre ślał jej
oso bo wy cha rak ter. Trak to wał ją ja ko
czyn nik roz wo ju. Ma wiał, że pra ca ma roz -
wi jać oso bę ją wy ko nu ją cą. Pra cę uwa żał
za nie odzow ny ele ment ży cia. Dzie lił ją
na trzy ro dza je: fi zycz ną, umy sło wą i du -

cho wą, któ rą ce nił naj wy żej, bo jej przy pi -
sy wał naj wy ższą war tość. Mó wił o ośmio -
go dzin nym dniu pra cy. Przy dzie lał za da nia
w pra cy we dług kom pe ten cji. Pod kre ślał
tro skę o na rzę dzia pra cy. Dbał i za bie gał
o współ pra cow ni ków. Uwa żał, że o po ten -
cja le ludz kim mo żna mó wić je dy nie wte -
dy, gdy lu dzie ma ją do sie bie wza jem nie
za ufa nie. Bar dzo zwra cał uwa gę na re la cje
mię dzy ludź mi i wła ści wy od po czy nek,
a więc stan zdro wia pra cu ją cych w klasz -
to rze. Twier dził, że nie ma roz wo ju bez in -
no wa cyj no ści i ini cja ty wy, któ re jed nak mu -
szą słu żyć wy ższe mu ce lo wi. Mło dych za -
chę cał do stu dio wa nia i pod no sze nia kwa -
li fi ka cji.

O ety ce i dia lo gu ja ko me to dzie opty ma -
li za cji re la cji mię dzy ludz kich w miej scu pra -
cy mó wił do uczest ni ków za moj skiej kon -
fe ren cji dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów -
ne go in spek to ra pra cy. Pod kre ślił, że fun -
da men tem ka żde go de mo kra tycz ne go
pań stwa praw ne go jest pra wo mo ral ne.
Nor my etycz ne wią żą pra cow ni ków, nie za -
le żnie od te go, czy są uję te w pra wie sta -
no wio nym. Ich na ru sze nie za wsze po cią -
ga za so bą od po wie dzial ność mo ral ną.

Za stęp ca sze fa in spek cji pra cy przed sta -
wił m.in. za sa dy wy ni ka ją ce z ko dek su pra -
cy, któ re miesz czą się w nor mach etycz -
nych czy mo ral nych, ta kie jak np. rów ne
trak to wa nie w za trud nie niu, po sza no wa nie

god no ści i dóbr oso bi stych lub sto so wa nie
obiek tyw nych i spra wie dli wych ocen pra -
cow ni ków. Zwró cił uwa gę, że na ru sza nie
prze pi sów o wy pła ca niu wy na gro dze nia
za pra cę, cza sie pra cy czy za pew nie niu bez -
piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra -
cy, sta no wi nie tyl ko ła ma nie prze pi sów
pra wa pra cy, ale rów nież norm etycz -
nych i mo ral nych. Sąd Naj wy ższy, wy po wia -
da jąc się np. w kwe stii nie wy pła ca nia wy -
na gro dze nia za pra cę pod kre ślił, że za wsze
sta no wi ono cię żkie na ru sze nie obo wiąz -
ków pra co daw cy wo bec pra cow ni ka i ma
to miej sce na wet wte dy, gdy pra co daw ca
pod jął dzia ła nia zmie rza ją ce do wy pła ty wy -
na gro dze nia, ale nie zre ali zo wał ich z po -

wo dów od sie bie nie za le żnych, gdyż kon -
tra hent nie za pła cił mu za usłu gę.

Wśród prze pi sów pra wa pra cy, któ re
miesz czą się w ka te go rii ety ki i mo ral no -
ści dr Ma rian Li wo wy mie nił m.in. re gu -
la cje do ty czą ce za ka zu dys kry mi na cji,
mob bin gu. Wspo mniał też, że du żo kon tro -
wer sji bu dzą kwe stie szko leń pra cow ni ków,
któ re czę sto pro wa dzo ne są naj tań szym
kosz tem, w naj krót szym cza sie, po to tyl -
ko, że by zre ali zo wać wy móg wy ni ka ją cy
z prze pi sów. Są to dzia ła nia po zor ne, nie -
mo ral ne i sprzecz ne z ety ką, tak jak nie -
któ re za pi sy do ty czą ce za kre su obo wiąz -
ków pra cow ni ków. Wca le nie rzad ko wy ni -
ka z nich, że pra cow nik ma obo wią zek wy -
ko na nia wszel kich czyn no ści, ja kie mu po -
le ci pra co daw ca, pod czas gdy po win ny one
od po wia dać tre ści za war tej umo wy o pra -
cę i być z nią zgod ne. 

Spo tka nie za koń czy ła dys ku sja uczest -
ni ków m. in. na te mat trud nych za gad nień
zwią za nych z pro ble mem mob bin gu i dys -
kry mi na cji.

Be ata Pie trusz ka
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Ety ka w śro do wi sku pra cy
„Ety ka i dia log we współ cze snym miej scu pra cy na tle czy nów
i idei św. Mak sy mi lia na Kol be” – to ha sło kon fe ren cji, któ rą
29 kwiet nia br. w Za mo ściu zor ga ni zo wa ło Za moj skie Part ner -
stwo na rzecz Pro mo cji Zdro wia w Miej scu Pra cy i Zdro we go
Sty lu Ży cia. Współ or ga ni za to rem był Okrę go wy In spek to rat
Pra cy w Lu bli nie. W spo tka niu wziął udział dr Ma rian Li wo, za -
stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy. 

Św. Mak sy mi lian Kol be (1894-1941) Za ło żył sto wa rzy sze nie Ry cer stwa
Nie po ka la nej, naj pierw w śro do wi sku za kon nym, póź niej wśród osób
świec kich (w 1939 ro ku li czy ło 750 tys. osób). Wy da wał mie sięcz nik „Ry -
cerz Nie po ka la nej”, któ ry miał peł nić ro lę pi sma ka te che tycz ne go dla ma -
so we go czy tel ni ka (na kład 700 tys.). Za ło żył pod War sza wą klasz tor, któ ry
wkrót ce stał się zna czą cym ka to lic kim ośrod kiem pra so wym i tam, oprócz
kil ku wie lo na kła do wych mie sięcz ni ków, ta kże po wo łał dzien nik ka to lic ki
„Ma ły Dzien nik”. W 1930 r. wy je chał do Ja po nii, gdzie wy da wał ja poń ski
od po wied nik „Ry ce rza Nie po ka la nej”, a wkrót ce za ło żył też „Nie po ka la nów
Ja poń ski”. Po dob ne ośrod ki zor ga ni zo wał w Chi nach i In diach. Po po wro -
cie do Pol ski kie ro wał naj więk szym klasz to rem ka to lic kim na świe cie w Nie -
po ka la no wie. W chwi li wy bu chu II woj ny świa to wej by ło tam 700
za kon ni ków i kan dy da tów. Je go dzia łal ność opie ra ła się na pra cy za kon -
ni ków. Był wzor cem dba ło ści o pra cow ni ków.

Ko mi sja sej mo wa 
o kon tro lach cza su pra cy kie row ców
Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej na po sie dze niu 19 ma -
ja br. w gma chu Sej mu roz pa trzy ła in for ma cję głów ne go in -
spek to ra pra cy do ty czą cą re ali za cji przez Pań stwo wą
In spek cję Pra cy „Kra jo wej stra te gii kon tro li prze pi sów w za -
kre sie cza su jaz dy i cza su po sto ju, obo wiąz ko wych przerw
i cza su od po czyn ku kie row ców na la ta 2009-2010”. Stra te gia
jest wy peł nie niem pra wa unij ne go i ma na ce lu po pra wę wa -
run ków so cjal nych kie row ców oraz bez pie czeń stwa w ru chu
dro go wym.



– Tu taj wszyst kie dzie ci są pod szcze -
gól ną opie ką. Trój ka z nich wy ma ga sta łej
pie lę gna cji me dycz nej, wie lo go dzin nej re -
ha bi li ta cji – wy ja śnia prof. Je rzy Osem -
lak, wie lo let ni szef Ka te dry i Kli ni ki Chi -
rur gii i Trau ma to lo gii Dzie cię cej Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go w Lu bli nie. Te dzie ci
pod łą czo ne są do spe cja li stycz nej apa ra -
tu ry, kar mio ne są po za ustro jo wo. Dłu go -
trwa łe po zo sta wa nie w śpiącz ce po wo du -
je nie tyl ko zmia ny neu ro lo gicz ne, ale trwa -
łe przy kur cze. Gdy by nie tro ska bia łe go
per so ne lu szpi ta la mia ły by roz le głe i bar -
dzo bo le sne od le ży ny. To nie zda rza się
na tym od dzia le. Na do wód, pro fe sor po -
ka zu je ma łych pa cjen tów, głasz cze po głów -
kach. Są, a mo że tyl ko spra wia ją wra że nie
za do wo lo nych. Gry mas uśmie chu zda je się
to po twier dzać. – Nie ste ty nie wie my, co
czu ją te dzie ci, ja kie bodź ce od bie ra ją – tłu -
ma czy pro fe sor. 

Szan sa 

Od kil ku lat pro fe sor pro pa gu je po mysł
utwo rze nia Ośrod ka Le cze nia, Re ha bi li ta -
cji i Wy bu dzeń Dzie ci po Ura zach w Po nia -
to wej. Tam wła śnie mo gły by być le czo ne
i re ha bi li to wa ne, a ta kże wy bu dza ne po -
szko do wa ne dzie ci. Ta kże te, któ re ule gły
wy pad kom na wsi. Mo gły by, ale jesz cze nie
te raz – wy ja śnia pro fe sor. Choć wszy scy,
do któ rych zwra cał się w tej spra wie en -
tu zja stycz nie przy kla sku ją ini cja ty wie, to
do dziś nie do cze ka ła się ona re ali za cji. Po -

wód jest bar dzo pro za icz ny. Wciąż nie ma
na ten cel fun du szy, któ re po zwo li ły by od -
cią żyć wszyst kie szpi ta le w Pol sce, gdzie
ca ły mi mie sią ca mi, a by wa że i la ta mi znaj -
du ją się dzie ci po cię żkich ura zach. By ła -
by to dla nich szan sa po wro tu do zdro wia,
a w wie lu przy pad kach osią gnię cia ta kiej
spraw no ści, któ ra po zwo li ła by na pew ną
sa mo dziel ność. 

Pro fe sor Osem lak uni ka dzien ni ka rzy.
Wie lu z nich – jak mó wi – szu ka w tych dzie -
cię cych tra ge diach je dy nie sen sa cji. Bez naj -
mniej sze go pro ble mu zgo dził się jed nak
na wy wiad do „In spek to ra Pra cy”. Dwa la -
ta wcze śniej, rów nież dla Czy tel ni ków mie -
sięcz ni ka, opo wia dał o swo ich ma łych pa -
cjen tach, któ rym ura to wał ży cie, przy wró -
cił zdro wie. Wie lu, wśród nich, to ofia ry wy -
pad ków w rol nic twie. Licz ba 100 – 150 po -
szko do wa nych dzie ci rocz nie obec nie
zmniej szy ła się nie co, szcze gól nie je śli
idzie o te naj cię ższe ura zy. Wciąż jed nak
na od dział tra fia ją dzie ci z po ła ma ny mi koń -
czy na mi, ura za mi spo wo do wa ny mi przez ró -
żne go spo dar skie urzą dze nia, zwie rzę ta.
– Dzi siej szej no cy przy wie zio no chłop ca,
któ ry rą biąc w obej ściu drew no, ob ciął so -
bie sie kie rą pa lec. Uda ło się go przy szyć,
ale nie ma pew no ści, czy rę ka bę dzie
w peł ni spraw na – mó wi pro fe sor. 

Po wy pad ku

Licz ba wy pad ków na wsi zde cy do wa nie
zwięk sza się w okre sach in ten syw niej -
szych prac po lo wych. Star sze dzie ci po ma -
ga ją ro dzi com. Młod sze, czę sto po zo sta ją
bez opie ki. To są za sad ni cze pro ble my.
Na wsi wciąż jesz cze ist nie je prze ko na nie,
że dziec ko od naj młod szych lat po win no
uczyć się pra cy w go spo dar stwie. Zda rza się
za tem, że wy ko nu ją naj ró żniej sze czyn no -
ści, na wet te bar dzo nie bez piecz ne.
Przy siew ni kach, sa dzar kach ziem nia cza -
nych, opry ski wa niu upraw czy żni wach, wy -

kop kach. Kil ku let nie za le d wie dzie ci kie ru -
ją ma szy na mi rol ni czy mi, cią gni ka mi. Ro -
dzi ce, dziad ko wie są z te go bar dzo dum ni.
Tłu ma czą, że w cza sie żniw bra ku je rąk
do pra cy, a zbo że trze ba szyb ko sprząt nąć.
– Zmie nia ją zda nie do pie ro, gdy doj dzie
do wy pad ku – tłu ma czy pro fe sor Osem lak.
Się ga do do ku men ta cji le kar skiej, do któ -
rej do łą czo ne są zdję cia po szko do wa nych.
Te naj star sze fo to gra fie, jesz cze czar no -bia -
łe, przed sta wia ją znie kształ co ne cia ła ma -
łych pa cjen tów. Dziew czyn ka z ob cię ty mi
przez ko siar kę nó żka mi, dziś jest już do ro -
słą ko bie tą po ru sza ją cą się na pro te zach.
– Tak, dwa dzie ścia i wię cej lat te mu, wy glą -
da ły ty po we ura zy wiej skich dzie ci. Obec -
nie wy stę pu ją rzad ko – mó wi pro fe sor.

Zwięk szy ła się na to miast zna czą co licz -
ba wy pad ków ko mu ni ka cyj nych. Wiej skie
dzie ci czę sto ko rzy sta ją z ro we rów, co
na dro gach pu blicz nych stwa rza za gro że -
nie. W ostat nim cza sie po wta rza ły się bar -
dzo groź ne wy pad ki na qu adach, któ re czę -
sto sta no wią do dat ko wą atrak cję w go spo -
dar stwach agro tu ry stycz nych. W dal szym
cią gu za gro że niem dla dzie ci, ta kże tych

ko rzy sta ją cych z od po czyn ku na wsi jest
jaz da kon na. Upad ki z koń czą się po wa żny -
mi ura za mi, oka le cze nia mi. 

Dru gie ży cie

Zmie ni ły się ma szy ny rol ni cze na no wo -
cze śniej sze, ale też świa do mość rol ni -
ków. Na stą pi ła rów nież zmia na po ko le nio -
wa. Mło dzi rol ni cy są na ogół ludź mi wy -
kształ co ny mi, ro zu mie ją cy mi po trze bę
bez piecz nych za cho wań w go spo dar stwie
i o to dba ją cy, szcze gól nie je śli cho dzi
o dzie ci. Po tra fią też po zy ski wać pie nią dze,

do ta cje unij ne i wła ści wie je in we sto wać.
Są otwar ci na wie dzę i bez piecz ne roz wią -
za nia tech nicz ne. 

Pro fe sor przy zna je, że nie oce nio ny
wkład w bez pie czeń stwo pra cy na wsi ma -
ją rów nież in spek to rzy pra cy. Spo ty ka ich
na roz ma itych lo kal nych uro czy sto ściach
i fe sty nach, ta kże w swo jej ro dzin nej wsi
– Trzyd ni ku. Mi mo że od bar dzo wie lu lat
tam nie miesz ka, to chęt nie ko rzy sta
z za pro szeń soł ty sów, go spo dyń wiej -
skich, ale ta kże ro dzi ców dzie ci, któ re ope -
ro wał, le czył i czę sto da wał… dru gie ży cie.
Opo wia da wów czas o ma lu chach z ura za -
mi spo wo do wa ny mi przez ma szy ny rol ni -
cze, po pa rzo nych przez par ni ki ziem nia -
cza ne, po gry zio nych przez zwie rzę ta go -
spo dar skie. O tym na przy kład, jak kil ku -
let nia dziew czyn ka spa dła z drze wa wprost
na roz trzą sacz gno ju, któ ry stał na po dwó -
rzu. Do szło do prze bi cia klat ki pier sio wej
i ura zu ser ca. – Przez kil ka go dzin ra zem
z kar dio chi rur ga mi ra to wa li śmy to dziec -
ko, ale nie ste ty zmar ło – wspo mi na szef
Ka te dry i Kli ni ki Chi rur gii i Trau ma to lo -
gii Dzie cię cej.

Złe prze pi sy

W wy ja śnia niu przy czyn tych tra gicz -
nych zda rzeń uczest ni czą spe cja li ści z in -
spek cji, któ rzy na co dzień pre wen cyj nie
wi zy tu ją go spo dar stwa rol ne. Szko lą rol ni -
ków, spo ty ka ją się z dzieć mi w szko łach.
Słu żą fa cho wą ra dą i roz da ją wy daw nic twa.
To od nich pro fe sor usły szał o chłop czy ku,
któ re go cią gni kiem prze je chał dzia dek. Co -
fa jąc na po dwór ku, nie wi dział dziec ka. Ta -
kże o śmier tel nie przy gnie cio nej, pię cio -
let niej dziew czyn ce. Wdra pa ła się na po -
zo sta wio ny przez oj ca na nie rów nym pla -
cu po dwó rza zbior nik opry ski wa cza, wa żą -
cy kil ka set ki lo gra mów. Wy pad ki na wsi
z udzia łem dzie ci nie fi gu ru ją w sta ty sty -
kach – ubo le wał szef kli ni ki. Zmie nio ne kil -
ka lat te mu prze pi sy wy łą czy ły je z gro na
osób upraw nio nych do od szko do wa nia
po wy pad ko we go zwią za ne go z pra cą lub
po mo cą na wsi. Brak tej wie dzy unie mo -
żli wia ana li zę wy pad ków, a co za tym idzie
utrud nia po dej mo wa nie od po wied nich
dzia łań pro fi lak tycz nych.

Ma luch ży je

Ko lej ne zdję cia, po któ re się ga pro fe -
sor w trak cie roz mo wy z przed sta wi cie la -
mi in spek cji pra cy do ty czą kil ku let nie go
chłop ca. – To dziec ko szcze gól nie za pa dło
mi w pa mię ci – mó wi, po ka zu jąc fo to gra -
fię mal ca, któ ry już ni gdy nie bę dzie
mógł bie gać. Ma am pu to wa ną nó żkę. Wó -
zek słu żą cy do wy wo że nia od cho dów
z obo ry prze je chał po koń czy nie dziec ka,
któ re by ło w obo rze. Do szło do zmia żdże -
nia koń czy ny i roz le głej in fek cji bez tle now -
co wej. Po wsta ła zgo rzel. Ist nia ło za gro że -
nie ży cia. Dzię ki wy sił kom wie lu do sko na -
łych spe cja li stów, chło piec ży je. 

Roz le ga ją cy się w ga bi ne cie prof. Osem -
la ka dźwięk te le fo nu prze ry wa na szą roz -
mo wę. Do kli ni ki przy wie zio no wła śnie
chłop ca, któ re mu sa dzar ka ziem nia cza na
uszko dzi ła kciuk. Wy cho dzi my więc na od -
dział. W ho lu spo ty ka my mat kę dziec ka.
Cha otycz nie opo wia da o zda rze niu. Ze łza -
mi w oczach do py tu je pro fe so ra, czy uda
się ura to wać pa lec dziec ka, bo to prze cież
pra wa rę ka…

Po spiesz nie że gna my się z sze fem kli ni -
ki. Prze cho dząc ko ło sa li in ten syw nej opie -
ki me dycz nej spo glą da my jesz cze w stro nę
łó żka znaj du ją ce go się w po bli żu okna.
W nie mal tej sa mej po zy cji, z lek ko uchy -
lo ny mi po wie ka mi Ad rian śpi da lej…

Be ata Pie trusz ka 

O dzieciach poszkodowanych w wypadkach na wsi

Ad rian ku, obudź się!
Sa la in ten syw nej opie ki me dycz nej Kli ni ki Chi rur gii i Trau ma -
to lo gii Dzie cię cej Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Lu bli nie.
W niej, czte ry dzie cię ce łó żka ró żnej wiel ko ści. Wszyst kie są
za ję te. Na jed nym z nich, tuż przy oknie, le ży Ad ria nek. Ma
9 lat. Wy glą da jed nak na du żo mniej. W tym ro ku po szedł by
do pierw szej ko mu nii świę tej. Nie ste ty, nie jest to mo żli we.
Od prze szło dwóch lat dziec ko po zo sta je w śpiącz ce po ura zo -
wej w wy ni ku wy pad ku, któ re mu ule gło w go spo dar stwie rol -
nym. Ro dzi ce nie do pil no wa li ma lu cha. Te raz w ka żdą
nie dzie lę są u sy na. Mat ka wciąż do nie go mó wi. Opo wia da,
co dzie je się w do mu, że ob sia li już po le i po sa dzi li ziem nia -
ki… Wie rzy, że dziec ko wszyst ko sły szy i ro zu mie. Ma rzy, że -
by ode zwa ło się do niej. Upar cie więc po wta rza szep tem,
a nie kie dy krzy cząc: Ad rian ku, obudź się!
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Ru sza te go rocz na edy cja
kon kur su „Bez piecz na pie -
kar nia”. Zgło śmy do kon kur -
su i wy ró żnij my naj lep sze
za kła dy. Czy znasz pie kar -
nię, któ ra za słu gu je na na -
gro dę Głów ne go In spek to ra
Pra cy?
Ce lem kon kur su jest uświa da mia nie
za gro żeń zwią za nych z pra cą w pie -
kar ni w za kre sie wa run ków pra cy,
a ta kże ochro ny śro do wi ska. Do kon -
kur su mo że przy stą pić ka żda pie kar -
nia, nie za le żnie od wiel ko ści, czy
ilo ści za trud nio nych osób. Za chęć -
my więc do udzia łu w kon kur sie na -
wet ma łe za kła dy! Uczest ni cy
kon kur su bę dą ry wa li zo wać o Pu -
char Głów ne go In spek to ra Pra cy. Ta
pre sti żo wa na gro da bę dzie przy zna -
na pie kar ni, któ ra w ogól nej oce nie
prze strze ga nia za sad bhp, przy go to -
wa nia pra cow ni ków i ochro ny śro do -
wi ska wy pad nie naj le piej. Uro czy ste
wrę cze nie na gro dy głów nej, jak i wy -
ró żnień od bę dzie się pod czas tar -
gów w Ja wo rze.

Re gu la min kon kur su na www.pip.gov.pl
Ter min zgła sza nia kan dy da tów mi ja w lip -
cu! Nie zwle kaj my!

Bezpieczna piekarnia pilnie poszukiwana

Zdjęcia zostały wykonane w piekarni Andrzeja Knery 
w Zduńskiej Woli – laureata konkursu.



W cią gu swo je go ży cia pra cow nik biu ro wy spę dza śred nio
80 ty się cy go dzin w po zy cji sie dzą cej. Kon se kwen cje zwią za ne -
go z tym bra ku ru chu są do brze zna ne: 80% osób pra cu ją cych co -
dzien nie przy kom pu te rze ma chro nicz ne pro ble my zdro wot ne.
Dwie trze cie z nich cier pi z po wo du na pię cia i bó lu ra mion oraz
szyi, po nad po ło wa ma pro ble my z krę go słu pem, a 45% cier pi
na pro ble my ze wzro kiem i ból gło wy.

Bro szu ra in for ma cyj na opra co wa na przez Nie miec ki Fe de ral -
ny In sty tut Bez pie czeń stwa i Zdro wia Za wo do we go (BAUA) za -
wie ra po ra dy mó wią ce o tym, w ja ki spo sób zmie nia jąc uło że nie
cia ła mo żna po zy tyw nie wpły wać na kon dy cję fi zycz ną. Pu bli ka -
cja da je rów nież wska zów ki do ty czą ce ara nża cji biu ra i dy na micz -
nej or ga ni za cji pra cy oraz do bo ru me bli, któ re sprzy ja ją ru cho -
wi pod czas pra cy. Bro szu rę mo żna po brać ze stro ny BAUA:

http://www.baua.de/cae/se rvlet/con tent blob/717578/pu bli -
ca tion Fi le/48508/A65.pdf 

„Za po bie ga nie mob bin go wi i prze mo cy w miej scu pra cy” to
ty tuł pu bli ka cji wdra ża ją cej Eu ro pej ską umo wę part ne rów spo -
łecz nych. W ro ku 2007 eu ro pej skie or ga ni za cje pra co daw ców i pra -
cow ni ków uzna ły, że ist nie je ko niecz ność pod ję cia dzia łań, a no -
wa pu bli ka cja, przy go to wa na przez or ga ni za cje bry tyj skie re pre -
zen to wa ne w Dia lo gu Spo łecz nym UE, ma na ce lu prak tycz ną im -
ple men ta cję umo wy ra mo wej part ne rów spo łecz nych za war tą
na szcze blu unij nym. Ad re sa ta mi są za rów no pra co daw cy jak i pra -
cow ni cy. 

To le ran cja, ró żno rod ność, god ność oso bi sta i sza cu nek do in -
nych to wzor ce za pew nia ją ce suk ces fir my, a więc w in te re sie pra -
co daw ców le ży iden ty fi ka cja i pre wen cja za gro żeń zwią za nych z wy -
stę po wa niem zja wi ska mob bin gu i prze mo cy w miej scu pra cy. Ale
pra co daw cy ma ją rów nież obo wią zek praw ny ochro ny zdro wia i ży -
cia swo ich pra cow ni ków, a więc nie pod ję cie od po wied nich dzia -
łań pre wen cyj nych mo że mieć ne ga tyw ny wpływ na ja kość funk -
cjo no wa nia fir my i być nie zgod ne z pra wem. 

Pu bli ka cja jest do stęp na w for ma cie PDF, w ję zy ku an giel skim
pod ad re sem: http://www.work pla ce ha ras sment.org.uk/wp -con -
tent/uplo ads/2009/11/HRE_100_Gu idan ce_re port.pdf

In sty tut ds. rów no ści ko biet i mę żczyzn opu bli ko wał czwar ty
już, rocz ny ra port na te mat ró żnic pła co wych w Bel gii. Da ne przed -
sta wio ne tam opar to na an kie cie do ty czą cej struk tu ry i po dzia -
łu wy na gro dzeń z 2007 ro ku, uzu peł nio nej da ny mi z bel gij skie -
go Urzę du ds. ubez pie czeń spo łecz nych (ONSS). 

Staw ka go dzi no wa pra cow nic jest śred nio o 11% ni ższa, niż
w przy pad ku mę żczyzn za trud nio nych na po dob nych sta no wi skach.
W ska li ro ku ta ró żni ca wzra sta do 24%, po nie waż ko bie ty czę -

ściej pra cu ją w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy. Ró żni ce pła co -
we naj wy raź niej wi dać w sek to rze pry wat nym. Staw ka go dzi no -
wa ko biet jest tu o 26% ni ższa, niż w przy pad ku mę żczyzn. W gru -
pie pra cow ni ków fi zycz nych ró żni ca ta wy no si 18%. W ska li ro -
ku, ró żni ce pła co we w sek to rze pry wat nym wy no szą 37%, za rów -
no w przy pad ku pra cow ni ków biu ro wych, jak i fi zycz nych.

We dług naj now szej an kie ty prze pro wa dzo nej w Bel gii wśród
mło dych pra cow ni ków (461 osób mię dzy 23 a 28 ro kiem ży cia)
przez In sty tut In Si tes Con sul ting co dru gi re spon dent, po sia da -
ją cy dy plom wy ższej uczel ni i do świad cze nie za wo do we od 1 ro -
ku do 5 lat, pla nu je pod jąć dzia łal ność ja ko nie za le żny przed się -
bior ca. W od ró żnie niu od swo ich po przed ni ków, mło de po ko le -
nie jest bar dziej ela stycz ne w kwe stii za trud nie nia. Dwie trze cie
an kie to wa nych (68%) jest go to wych świad czyć pra cę w wy mia -
rze więk szym, niż usta wo wy. Mło dzi czu ją się mniej niż kie dyś
zwią za ni z jed nym pra co daw cą.

Ba da cze z Pań stwo we go In sty tu tu Ba dań Na uko wych (INRS)
oraz In sty tu tu Nad zo ru Sa ni tar ne go (InVs) do sto so wa li do po -
trzeb fran cu skich eu ro pej ski pro to kół kli nicz ne go ba da nia za bu -
rzeń mię śnio wo -szkie le to wych SALT SA. Umo żli wia on zdia -
gno zo wa nie 12 ty pów za bu rzeń mię śnio wo -szkie le to wych, jak rów -
nież ich ob ja wów we wcze snej fa zie roz wo ju. Mo że być on sto -
so wa ny za rów no pod czas kon sul ta cji le kar skich jak i w warsz ta -
cie lub przed się bior stwie w ce lu nad zo ro wa nia i oce ny środ ków
pre wen cji. Chcąc uła twić prak tycz ne wy ko rzy sta nie pro to ko łu
SALT SA, fran cu scy ba da cze przy go to wa li se rię fil mów wi deo po -
ka zu ją cych w szcze gó łach jak zgod nie z pro to ko łem dia gno zo wać
za bu rze nia. Za rów no sam pro to kół SALT SA jak i przy kła do wy film
wi deo zo sta ły udo stęp nio ne przez INRS pod ad re sem:

http://www.inrs.fr/inrs -pub/in r s01.nsf/In tra ne tO bject -ac ce -
sPar Re fe ren ce/INRS -FR/$FI LE/fset.html

We dług da nych, ze bra nych przez Pań stwo wą Fe de ra cję ds. Bu -
dow nic twa i Prze my słu Drzew ne go, w cią gu pierw szych trzech
mie się cy bie żą ce go ro ku w hisz pań skim sek to rze bu dow nic twa
w wy pad kach przy pra cy śmierć po nio sło 41 osób. Cię żko ran -
nych zo sta ło 49 pra cow ni ków. Za no to wa no więc o czte ry wy pad -
ki śmier tel ne wię cej niż mia ło to miej sce w pierw szym kwar ta -
le ro ku ubie głe go. Po mi mo spad ku licz by pra cow ni ków za trud -
nio nych w bu dow nic twie, licz ba wy pad ków śmier tel nych wy raź -
nie wzra sta. Świad czy to też o co raz częst szym bra ku środ ków
pre wen cji ry zy ka za wo do we go na bu do wach.  Naj częst szą przy -
czy ną wy pad ków w hisz pań skim sek to rze bu dow la nym są upad -
ki z wy so ko ści (39%) i przy gnie ce nia (26%). Prze wa żnie ich ofia -
ra mi pa da ją oso by w wie ku 40-50 lat (26%) oraz 20-30 lat (18%).

Ir landz ka in spek cja pra cy za po wie dzia ła in ten syw ne kam pa -
nie w go spo dar stwach rol nych. In spek to rzy od wie dzą 300 go spo -
darstw z za mia rem spraw dze nia, czy rol ni cy dys po nu ją wła ści wy -
mi środ ka mi słu żą cy mi mi ni ma li za cji za gro żeń wy pad ko wych. Naj -
czę ściej wy pad ki śmier tel ne i po wa żne ura zy w go spo dar stwach
rol nych, to kon se kwen cja pra cy z cią gni ka mi i ma szy na mi. In spek -
to rzy zwró cą uwa gę, czy są one wła ści wie utrzy ma ne i czy ma -
ją osło ny wał ków od bio ru mo cy. New ral gicz ne miej sca w go spo -
dar stwach to nie za bez pie czo ne zbior ni ki na gno jów kę, nie ogro -
dzo ne miej sca za ba wy dzie ci i za gro dy dla zwie rząt. In spek to rzy
za py ta ją rol ni ków m.in. o to, czy we wła ści wy spo sób prze pro wa -
dzo na zo sta ła oce na ry zy ka i pod ję to wła ści we dzia ła nia je mi ni -
ma li zu ją ce. Ko deks bez piecz nych prak tyk w rol nic twie i na rzę -
dzie oce ny ry zy ka on li ne (www.farm sa fe ly.com) to bez płat ne po -
mo ce słu żą ce znacz ne mu zmniej sze niu za gro że nia śmier cią lub
po wa żnym ura zem w go spo dar stwie rol nym. W ro ku 2010, w sek -
to rze rol ni czym od no to wa nych zo sta ło dzie więć wy pad ków
śmier tel nych.

Bry tyj ska in spek cja pra cy (HSE) po da ła, że „APlant”, fir ma
wy naj mu ją ca obiek ty do ce lów prze my sło wych z sie dzi bą w War -
ring ton, zo sta ła uka ra na 200 ty sią ca mi fun tów grzyw ny po wy -
pad ku śmier tel nym, do któ re go do szło w wy ni ku za nie dby wa nia
pro ce dur bhp i za kła do wych wy tycz nych w spra wie za sad bhp pod -
czas prac na wy so ko ści. Po nad to, sąd ob cią żył fir mę „APlant” kosz -
ta mi spra wy na su mę po nad 15 tys. fun tów. Fir ma wy naj mo wa -
ła prze no śne „kon te ne ry” uży wa ne na pla cach bu do wy w ce lach
miesz kal nych, sa ni tar nych i ma ga zy no wych. Przy go to wa niem kon -
te ne rów zaj mo wał się m.in. 55-let ni pra cow nik, za trud nio ny we
wspo mnia nej fir mie kró cej niż 3 mie sią ce. W dniu wy pad ku,
w sierp niu 2006 ro ku, pra cow nik wszedł na gór ną po wierzch nię
kon te ne ra usta wio ne go na dru gim kon te ne rze, aby po móc
w za mo co wa niu łań cu chów, któ ry mi pla no wa no zdjąć kon te ner
na zie mię. Wte dy do szło do upad ku pra cow ni ka z wy so ko ści pię -
ciu me trów, w wy ni ku cze go po szko do wa ny zmarł na miej scu. Fir -
ma „APlant” mia ła pi sem ne pro ce du ry wy ko ny wa nia pra cy
na da chu kon te ne rów na te re nie swo ich ma ga zy nów i u klien tów.
Wpro wa dza ły one wy móg wcho dze nia po za bez pie czo nej dra bi -
nie oraz no sze nia sze lek bez pie czeń stwa, pod cze pio nych do li -
ny sa mo za ci sko wej. W ra zie po śli zgnię cia lub upad ku, po win na
na stą pić blo ka da li ny za bez pie cza ją cej, co za po bie gło by po wa żnym
kon se kwen cjom. 

Do cho dze nie HSE wy ka za ło, że ro bot ni kom pra cu ją cym
w ma ga zy nie fir my nie wy da no wspo mnia nych środ ków ochro -
ny in dy wi du al nej, ani nie prze szko lo no ich w za kre sie sto so -
wa nia wspo mnia nych środ ków. Więk szość ro bot ni ków nie
wie dzia ła rów nież, że fir ma po sia da ła spe cjal ną pro ce du rę wy -
ko ny wa nia prac. W są dzie ze zna no, że cho ciaż w ma ga zy nie od -
by wa ło się na wet do 15 ope ra cji prze miesz cza nia kon te ne rów
dzien nie, kie row nic two nie do pil no wa ło, aby ro bot ni cy zna li pro -
ce du ry, a pra ce nie bez piecz ne by ły wy ko ny wa ne tyl ko przez
oso by prze szko lo ne, wy po sa żo ne w sprzęt i upo wa żnio ne. In -
spek tor HSE po wie dział, że ab so lut nie nie wy ba czal nym jest,
aby fir ma, któ ra zi den ty fi ko wa ła za gro że nia i przy go to wa ła od -
po wied nie pro ce du ry za rzą dza nia ry zy kiem, tak zlek ce wa ży -

ła ich prze strze ga nie. „Dba łość o bhp to nie jest wy peł nia nie
for mu la rzy, ale po dej mo wa nie sku tecz nych dzia łań pre wen cyj -
nych” – do dał.

Bry tyj ska Agen cja Ochro ny Gra nic (UK Bor der Agen cy), ze -
spół ds. prze stępstw wo bec imi gran tów, wraz z od de le go wa ny -
mi do spra wy de tek ty wa mi po li cyj ny mi, pro wa dzi li śledz two
w spra wie wy zy sku przez pra co daw cę trzech pra cow ni ków pre -
sti żo wej in dyj skiej re stau ra cji „Raj put” w Har ro ga te w An glii.
O spra wie za wia do mi li sa mi po szko do wa ni, któ rzy po pro si li o po -
moc. Do cho dze nie ujaw ni ło kil ka przy pad ków wy zy sku pra cow -
ni ków re stau ra cji „Raj put”. 

Oso by wy zy ski wa ne by ły do świad czo ny mi ku cha rza mi, przy -
je cha ły do Wiel kiej Bry ta nii le gal nie, mia ły pod pi sa ne umo wy o pra -
cę i za ła twio ne przez pra co daw cę wi zy upraw nia ją ce do wy ko ny -
wa nia pra cy. Pra co daw ca od bie rał im pasz por ty i zmu szał
do pra cy w re stau ra cji po 14 go dzin na do bę, przez sie dem dni
w ty go dniu. Usta lo no, że pro ce der trwał od 2004 ro ku i do ty czył
łącz nie dzie wię ciu osób z Pa ki sta nu i In dii. Po szko do wa ni twier -
dzi li, że prak tycz nie po zba wio no ich swo bo dy po ru sza nia się, zmu -
sza no do miesz ka nia wspól nie z in ny mi pra cow ni ka mi i do wo żo -
no do pra cy, aby nie mo gli się wy mknąć. Jed ne mu z wy zy ski wa -
nych pra cow ni ków wy rwa no z pasz por tu zdję cie i stro nę z wi zą.
Wszy scy po szko do wa ni otrzy my wa li zni ko me wy na gro dze nie lub
by li go cał ko wi cie po zba wie ni. Oska rże nie o han del ludź mi (dzie -
wię cio ma oso ba mi) tra fi ło do Są du Ko ron ne go w Le eds, któ ry
po trzech mie sią cach uznał tro je po dej rza nych win ny mi za rzu -
ca nych im czy nów, ale nie wy dał jesz cze wy ro ku. Spo śród dzie -
wię ciu po szko do wa nych osób, trzy wró ci ły do swo ich kra jów,
a sześć po zo sta ło w Wiel kiej Bry ta nii le gal nie. Jak pod kre ślo no,
prze stęp stwa wo bec imi gran tów go dzą w do bro osób naj bar dziej
bez bron nych, a ta kże w in te re sy uczci wych firm i bry tyj skich po -
dat ni ków.

W grud niu 2009 funk cjo na riu sze Bry tyj skiej Agen cji Ochro ny
Gra nic, po otrzy ma niu in for ma cji o nie le gal nych pra cow ni kach, prze -
pro wa dzi li osob ną ak cję w spra wie re stau ra cji „Raj put” w Har ro -
ga te. W tej ak cji nie wy kry to przy pad ków han dlu ludź mi, na to miast
za za trud nia nie trzech nie le gal nych pra cow ni ków na pra co daw cę
na ło żo no grzyw nę w wy so ko ści 30 tys. fun tów (po 10 tys.  za ka -
żde go nie le gal ne go pra cow ni ka).

20 i 21 wrze śnia br. w Oslo od bę dzie się fo rum pt. „Pra ca dla
mło dych: po dej mo wa nie wy zwań po li tycz nych w kra jach OECD”,
or ga ni zo wa ne wspól nie przez nor we skie Mi ni ster stwo Pra cy i Or -
ga ni za cję Współ pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju, któ ra w 2006 ro -
ku roz po czę ła ak cję „Pra ca dla mło dych”. Te ma tem spo tka nia
z udzia łem mi ni strów pra cy z kra jów OECD bę dą ba rie ry w znaj -
do wa niu za trud nie nia przez lu dzi mło dych oraz pro po zy cje sku -
tecz nych stra te gii wspie ra nia za trud nie nia mło dych. Bez ro bo cie
wśród osób mło dych jest sta ty stycz nie wy ższe niż wśród do ro -
słych. Wspo mnia na gru pa moc niej od czu ła też skut ki kry zy su go -
spo dar cze go. W pierw szym dniu fo rum wy po wia dać się bę dą przed -
sta wi cie le rzą dów, or ga ni za cji mło dzie żo wych i part ne rów spo -
łecz nych, dzień dru gi za re zer wo wa ny jest dla mi ni strów i urzęd -
ni ków naj wy ższe go szcze bla.

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

EU RO NEW SY
Do gó ry i w dół              NIEM CY

Przeciw mobbingowi

Bhp w rol nic twie          IR LAN DIA

Nie rów no wy na gra dza ni BEL GIA

Wła sna dzia łal ność

Wcze sna dia gno sty ka FRAN CJA

W bu dow nic twie        HISZPANIA

Grzyw na       WIEL KA BRY TA NIA

Han del ludź mi

Dla młodych             NORWEGIA
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Sto sow nie do art. 4 usta wy, ak ta mi kreu -
ją cy mi sto su nek pra cy pra cow ni ków sa mo -
rzą do wych mo że być: wy bór, po wo ła nie
oraz umo wa o pra cę. Pod kre śle nia wy ma -
ga fakt, że w no wej usta wie zre zy gno wa -
no z mia no wa nia, ja ko pod sta wy na wią za -
nia sto sun ku pra cy3. Przy czym, na pod sta -
wie art. 54 ust. 1 usta wy, sto su nek pra cy
osób za trud nio nych na pod sta wie mia no -
wa nia, prze kształ ci się z dniem 1 stycz -
nia 2012 r. w sto su nek pra cy na pod sta wie
umo wy o pra cę, a do koń ca 2011 r. do tej
gru py pra cow ni ków sto so wa ne bę dą do -
tych cza so we prze pi sy do ty czą ce wy na -
gro dzeń.

Jak wy ni ka z art. 4 ust. 2 usta wy, pra -
cow ni cy sa mo rzą do wi mo gą być za trud nia -
ni na sta no wi skach: urzęd ni czych, w tym
kie row ni czych sta no wi skach urzęd ni czych,
do rad ców i asy sten tów oraz po moc ni -
czych i ob słu gi.

W art. 6 usta wy, wpro wa dzo no do dat ko -
we wy mo gi for mal ne sta wia ne kan dy da tom
na pra cow ni ków sa mo rzą do wych (tzw. ry -
go ry se lek cyj ne) 4, któ re oso ba ubie ga ją -
ca się o za trud nie nie w jed nost kach sa mo -
rzą du win na speł niać.

Ko go i na ja kim 
sta no wi sku?

W myśl art. 11 ust. 1 usta wy, na bór kan -
dy da tów na wol ne sta no wi ska urzęd ni cze,
w tym na kie row ni cze sta no wi ska urzęd ni -
cze, jest otwar ty i kon ku ren cyj ny. Sto su nek
pra cy pra cow ni ka sa mo rzą do we go za trud -
nio ne go na pod sta wie umo wy o pra cę na -
wią zu je się na czas nie okre ślo ny lub na czas
okre ślo ny. Po nad to, no wa usta wa w spo sób
pre cy zyj ny wska za ła na mo żność za wie ra -

nia z pra cow ni ka mi sa mo rzą do wy mi umów
o pra cę na czas za stęp stwa nie obec ne go
pra cow ni ka (art. 16 ust. 1 usta wy).

Wśród pra cow ni ków za trud nia nych
na pod sta wie umo wy o pra cę, usta wa wy -
od ręb nia tzw. oso by po dej mu ją ce po raz
pierw szy pra cę na sta no wi sku urzęd ni -
czym, w tym na kie row ni czym sta no wi sku
urzęd ni czym (art. 16 ust. 2 usta wy). Ta ka -
te go ria do ty czy osób, któ re wcze śniej nie
by ły za trud nio ne w jed nost kach sa mo rzą -
du na czas nie okre ślo ny al bo na czas
okre ślo ny, dłu ższy niż 6 mie się cy i nie od -
by ły słu żby przy go to waw czej za koń czo nej
zda niem eg za mi nu z wy ni kiem po zy tyw -
nym (art. 16 ust. 3 usta wy). Z wy żej
wska za ną gru pą osób usta wa na ka zu je za -
wie ra nie umów o pra cę na czas okre ślo ny,
nie dłu ższy niż 6 mie się cy, z mo żli wo ścią
wcze śniej sze go roz wią za nia sto sun ku pra -
cy za dwu ty go dnio wym wy po wie dze niem.
Na to miast z pra cow ni ka mi za trud nio ny mi
na sta no wi skach po moc ni czych i ob słu gi
mo żli wość za wie ra nia umów o pra cę
na czas okre ślo ny re gu lu ją prze pi sy Ko dek -
su pra cy. W związ ku z tym, umo wy te go ro -
dza ju mo gą być za wie ra ne za rów no
na okres krót szy, jak i dłu ższy niż 6 mie -
się cy, a mo żli wość wy po wia da nia ty chże
umów, bę dzie mo gła mieć miej sce, o ile zo -
sta ną speł nio ne prze słan ki okre ślo ne
w art. 33 ko dek su pra cy.

No wa usta wa o pra cow ni kach sa mo rzą -
do wych, wpro wa dzi ła mo żli wość za trud nia -
nia osób na sta no wi skach do rad ców i asy -
sten tów. Liczba do rad ców bądź asy sten tów,
uza le żnio na jest od licz by miesz kań ców gmi -
ny, po wia tu lub wo je wódz twa (art. 17 ust. 4
usta wy). Za trud nie nie do rad ców i asy sten -
tów na stę pu je na czas peł nie nia funk cji

przez od po wied nio wój ta (bur mi strza, pre -
zy den ta mia sta), sta ro stę lub mar szał ka,
a umo wa o pra cę mo że być w ka żdym cza -
sie roz wią za na za dwu ty go dnio wym wy po -
wie dze niem (art. 17 ust. 2 i 3 usta wy).

Wy ga śnię cie, roz wią za nie

Przed przy stą pie niem do wy ko ny wa nia
obo wiąz ków słu żbo wych, pra cow nik sa mo -
rzą do wy za trud nio ny na sta no wi sku urzęd -
ni czym skła da ślu bo wa nie, któ re go treść
okre śla art. 18 ust. 1 usta wy. Od mo wa zło -
że nia ślu bo wa nia, wy wo łu je sku tek w po -
sta ci wy ga śnię cia sto sun ku pra cy (art. 18
ust. 2 usta wy).

Po nad to, usta wa prze wi du je przy pad ki,
w któ rych wy stą pi ko niecz ność roz wią za -
nia sto sun ku pra cy z pra cow ni kiem sa mo -
rzą do wym. Ma to miej sce, gdy pra cow nik
za trud nio ny na sta no wi sku urzęd ni czym,
w tym kie row ni czym sta no wi sku urzęd ni -
czym uzy skał po now ną ne ga tyw ną oce nę
(tzw. oce nę okre so wą), na za sa dach okre -
ślo nych w art. 27 usta wy. Jak wy ni ka
z dys po zy cji art. 27 ust. 9 usta wy, po now -
ne uzy ska nie ta kiej oce ny skut ku je roz wią -
za niem umo wy o pra cę, z za cho wa niem
okre sów wy po wie dze nia. W dru gim wy pad -
ku usta wa na ka zu je roz wią za nie sto sun ku
pra cy z pra cow ni kiem sa mo rzą do wym
nie zwłocz nie, bez wy po wie dze nia w try bie
art. 52 § 2 i 3 ko dek su pra cy (art. 30 ust. 2
usta wy). Ta kie roz wią za nie umo wy o pra -
cę na stę pu je w sy tu acji, gdy pra cow nik sa -
mo rzą do wy za trud nio ny na sta no wi sku
urzęd ni czym, w tym kie row ni czym sta no -
wi sku urzęd ni czym na ru szył po sta no wie -
nia art. 30 ust. l usta wy, w myśl któ re go
nie mo że wy ko ny wać za jęć po zo sta ją cych
w sprzecz no ści lub zwią za nych z za ję cia -
mi, któ re wy ko nu je w ra mach obo wiąz ków
słu żbo wych, wy wo łu ją cych uza sad nio ne po -
dej rze nie o stron ni czość lub in te re sow ność
oraz za jęć sprzecz nych z obo wiąz ka mi wy -
ni ka ją cy mi z usta wy.

Czas pra cy 

Obo wią zu ją ca od stycz nia ub. r. usta wa
o pra cow ni kach sa mo rzą do wych nie okre -
śla norm cza su pra cy pra cow ni ków sa mo -
rzą do wych. Ozna cza to, iż usta wo daw ca od -
szedł od sztyw nych re gu la cji w tym za kre -
sie (po przed nia usta wa prze wi dy wa ła
w art. 24 ust. 2 nie wię cej niż 8 go dzin
na do bę i 40 go dzin na ty dzień). Za tem
w przed mio cie cza su pra cy w sa mo rzą dach
sto so wa ne są prze pi sy ko dek su pra cy.
Otwo rzy ło to dro gę do sto so wa nia bar dziej
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ela stycz nych sys te mów cza su pra cy, w tym
sys te mu rów no wa żne go.5 W usta wie
(art. 42 ust. 1) za cho wa no wy móg, aby re -
gu la min pra cy okre ślał roz kład cza su pra -
cy w spo sób za pew nia ją cy oby wa te lom za -
ła twia nie spraw w do god nym dla nich cza -
sie. Obo wią zek wy da nia re gu la mi nu pra -
cy, obej mu ją ce go co naj mniej kwe stie
wska za ne w art. 42 ust. 1 usta wy, ma ją
wszy scy pra co daw cy sa mo rzą do wi, nie za -
le żnie od po zio mu za trud nie nia. Przy wy -
da wa niu re gu la mi nu za sto so wa nie znaj dą
od po wied nie prze pi sy ko dek su pra cy6.

Licz ne kon tro wer sje wzbu dza na to -
miast, prze wi dzia na w usta wie re gu la cja
do ty czą ca za trud nia nia w go dzi nach nad -
licz bo wych oraz w nie dzie le i świę ta,
w szcze gól no ści w za kre sie re kom pen so -
wa nia ta kiej pra cy. Jak wy ni ka z art. 42
ust. 2 usta wy, je że li wy ma ga ją te go po trze -
by jed nost ki, w któ rej pra cow nik sa mo rzą -
do wy jest za trud nio ny, na po le ce nie prze -
ło żo ne go wy ko nu je on pra cę w go dzi -
nach nad licz bo wych, w tym w wy jąt ko wych
przy pad kach ta kże w po rze noc nej oraz
w nie dzie le i świę ta. Przy czym prze pis ten
nie ma za sto so wa nia do ko biet w cią ży
oraz, bez ich zgo dy, do pra cow ni ków sa mo -
rzą do wych spra wu ją cych pie czę nad oso -
ba mi wy ma ga ją cy mi sta łej opie ki lub opie -
ku ją cych się dzieć mi w wie ku do ośmiu lat
(art. 42 ust. 3 usta wy). Pra cow ni ko wi sa -
mo rzą do we mu za pra cę wy ko ny wa ną
na po le ce nie prze ło żo ne go w go dzi nach
nad licz bo wych przy słu gu je, we dług je go wy -
bo ru, wy na gro dze nie al bo czas wol ny
w tym sa mym wy mia rze, z tym że wol ny
czas, na wnio sek pra cow ni ka, mo że być
udzie lo ny w okre sie bez po śred nio po -
prze dza ją cym urlop wy po czyn ko wy lub
po je go za koń cze niu (art. 42 ust 4 usta wy). 

W świe tle przy to czo ne go prze pi su,
w przy pad ku udzie la nia pra cow ni ko wi sa -
mo rzą do we mu cza su wol ne go, bę dzie on
upraw nio ny do cza su wol ne go w tym sa mym
wy mia rze, nie za le żnie od te go, czy wy ko ny -
wał pra cę w go dzi nach nad licz bo wych,
w nie dzie lę, czy świę to. Nie ma to żad ne -
go zna cze nia, bo usta wa nie roz ró żnia
tych po jęć. Za pra cę nad licz bo wą ka żde go
ty pu przy słu gu je wy na gro dze nie al bo czas
wol ny7. W sy tu acji, gdy pra cow nik sa mo rzą -
do wy za żą da wy na gro dze nia za nad go dzi ny
lub za pra cę w nie dzie le lub świę to, otrzy -
ma je dy nie nor mal ne wy na gro dze nie, bez
do dat ków prze wi dzia nych prze pi sa mi ko dek -
su pra cy. Przy czym, w opi nii De par ta men -
tu Praw ne go Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów „ure gu lo wa nie z art. 42 jest za sa -
dą, jed na kże nie mo żna wy klu czyć sy tu acji,

iż pra co daw ca w re gu la mi nie wy na gra dza -
nia wpro wa dzi re gu la cję zwią za ną z do dat -
ka mi za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych,
okre śla jąc po ziom tych do dat ków w do wol -
nej wy so ko ści, w za le żno ści od kon dy cji fi -
nan so wej jed nost ki” 8.

Wy na gro dze nie

Za sa dy wy na gra dza nia pra cow ni ków
sa mo rzą do wych okre ślo ne są, co do za sa -
dy, w usta wie oraz Roz po rzą dze niu Ra dy
Mi ni strów z 18 mar ca 2009 r. w spra wie
za sad wy na gra dza nia pra cow ni ków sa mo -
rzą do wy ch9 (roz po rzą dze nie). Istot ne jest
to, iż wska za ne wy żej roz po rzą dze nie, sto -
sow nie do art. 37 ust. 1 pkt 3 usta wy, usta -
la je dy nie mi ni mal ny po ziom wy na gro dze -
nia za sad ni cze go na po szcze gól nych sta -
no wi skach pra cy, dla pra cow ni ków sa mo -
rzą do wych za trud nio nych na pod sta wie
umów o pra cę. W myśl art. 36 ust. 2 usta -
wy, pra cow ni ko wi sa mo rzą do we mu przy -
słu gu je wy na gro dze nie za sad ni cze, do da -
tek za wie lo let nią pra cę, na gro da ju bi le -
uszo wa oraz jed no ra zo wa od pra wa w związ -
ku z przej ściem na eme ry tu rę lub ren tę
z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy oraz do dat -
ko we wy na gro dze nie rocz ne na za sa dach
okre ślo nych w od ręb nych prze pi sach. Po -
nad to, pra cow ni ko wi sa mo rzą do we mu za -
trud nio ne mu na pod sta wie umo wy o pra -
cę, mo że być przy zna ny do da tek funk cyj -
ny, a z ty tu łu okre so we go zwięk sze nia obo -
wiąz ków słu żbo wych lub po wie rze nia do -
dat ko wych za dań mo że być przy zna ny
do da tek spe cjal ny (art. 36 ust. 4 i 5 usta -
wy). Do dat ko wo, pra cow ni ko wi sa mo rzą -
do we mu za trud nio ne mu na pod sta wie
umo wy o pra cę mo że być przy zna ne do dat -
ko we wy na gro dze nie pro wi zyj ne za oso bi -
ste wy ko ny wa nie czyn no ści z za kre su eg -
ze ku cji ad mi ni stra cyj nej na le żno ści pie nię -
żnych (§ 5.1 roz po rzą dze nia). Nad to, usta -
wa prze wi du je, mo żli wość przy zna nia pra -
cow ni ko wi sa mo rzą do we mu za trud nio ne -
mu na pod sta wie po wo ła nia i umo wy
o pra cę na gro dy za szcze gól ne osią gnię cia
w pra cy za wo do wej (art. 36 ust. 6 usta wy). 

W art. 39 usta wy, na ło żo no na pra co daw -
cę – nie za le żnie od licz by za trud nio nych
– obo wią zek okre śle nia dla pra cow ni ków
sa mo rzą do wych za trud nio nych na pod sta -
wie umów o pra cę, w re gu la mi nie wy na -
gra dza nia:

– wy ma gań kwa li fi ka cyj nych pra cow ni -
ków sa mo rzą do wych,

– szcze gó ło wych wa run ków wy na gra dza -
nia, w tym mak sy mal ny po ziom wy na gro -
dze nia za sad ni cze go.

Po nad to, pra co daw ca sa mo rzą do wy mo -
że w re gu la mi nie wy na gra dza nia okre ślić:
wa run ki przy zna wa nia i spo sób wy pła ca nia
pre mii i na gród in nych niż na gro da ju bi le -
uszo wa, a ta kże wa run ki i spo sób wy pła ca -
nia pra cow ni kom sa mo rzą do wym za trud nio -
nym na pod sta wie umo wy o pra cę do dat ków
funk cyj ne go i spe cjal ne go (art. 39 ust. 2
usta wy). W re gu la mi nie okre śla się ta kże
– w przy pad ku je go przy zna nia – wy so kość
oraz wa run ki wy pła ty wy na gro dze nia pro -
wi zyj ne go (§ 5 ust. 5 roz po rzą dze nia).
Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go mia ły
obo wią zek do sto so wa nia sta tu tów i re gu la -
mi nów wy na gra dza nia z uwzględ nie niem
przed sta wio nej re gu la cji do dnia 30 czerw -
ca 2009 r. (art. 58 usta wy).

Du alizm

Ta kie brzmie nie po wy ższe go prze pi su,
spo wo do wa ło wy stą pie nie w za kre sie re -
gu la cji płac pra cow ni ków sa mo rzą do wych
pew ne go du ali zmu, al bo wiem w jed nost -
kach sa mo rzą du te ry to rial ne go szcze gó ło -
we za sa dy wy na gro dzeń re gu lo wa ły nie tyl -
ko re gu la mi ny wy na gro dzeń, a ta kże ukła -
dy zbio ro we pra cy. W tej spra wie wy po wie -
dział się De par ta ment Praw ny Kan ce la rii
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów przed sta wia jąc
sta no wi sko z 8 ma ja 2009 r., wy ra ża jąc po -
gląd, iż „w sto sun ku do pra cow ni ków sa -
mo rzą do wych za trud nio nych w jed nost -
kach i urzę dach, o któ rych mo wa w art. 2
usta wy, obo wią zu ją re gu la mi ny wy na gra -
dza nia. Tym sa mym do tych cza so we ukła -
dy zbio ro we po win ny zo stać wy po wie -
dzia ne w ce lu za pro po no wa nia no wych wa -
run ków wy na gro dze nia”. Nad to, jak wska -
za no w przed mio to wym sta no wi sku „na le -
ży zwró cić uwa gę na brzmie nie art. 43
usta wy, któ ry stwier dza, iż w spra wach nie
ure gu lo wa nych w usta wie sto su je się
prze pi sy ko dek su pra cy. Nie mo żna uznać,
iż kwe stia wy na gro dzeń pra cow ni ków sa -
mo rzą do wych za trud nio nych na pod sta wie
umo wy o pra cę nie jest ure gu lo wa na
wprost w usta wie”. W efek cie, ta ka wy kład -
nia prze pi sów usta wy do pro wa dzi ła do ma -
so we go wy po wia da nia obo wią zu ją cych
pra cow ni ków sa mo rzą do wych ukła dów
zbio ro wych i za stę po wa nia ich re gu la mi -
na mi wy na gra dza nia. 

Od mien ne sta no wi sko w przed sta wio -
nej spra wie za jął De par ta ment Praw ny
Głów ne go In spek to ra tu Pra cy. Cy to wa na
in ter pre ta cja – zda niem DP GIP – jest zbyt
da le ko idą ca, gdyż nie znaj du je uza sad nie -
nia w świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów.
Prze pi sy tej usta wy nie re gu lu ją kwe stii do -

Prze my sław Ko ro now ski

Pra wa i obo wiąz ki

Pra cow ni cy
sa mo rzą do wi
Z dniem 1 stycz nia 2009 r. we szła w ży cie Usta wa z 21 li sto pa -
da 2008 r. o pra cow ni kach sa mo rzą do wy ch1, uchy la jąc obo -
wią zu ją cą od po cząt ku lat 90. do tych cza so wą usta wę
o pra cow ni kach sa mo rzą do wy ch2. Re gu lu je ona m.in. kwe stie
praw i obo wiąz ków pra cow ni ków sa mo rzą do wych za trud nio -
nych na pod sta wie umo wy o pra cę.

6/2010 IP



236/2010 IP

Za kaz zmu sza nia oska rżo ne go (po dej rza -
ne go) do oska rża nia sa me go sie bie (ne mo
se ip sum ac cu sa re te ne tur), za war ty
w art. 74 § 1 Ko dek su po stę po wa nia kar ne -
go (k.p.k.), ma za ko twi cze nie w art. 42 ust. 2
Kon sty tu cji RP oraz w art. 14 ust. 3 lit. g
Mię dzy na ro do we go Pak tu Praw Oby wa tel -
skich i Po li tycz nych.1 Gwa ran cja ta sta no -
wi fun da ment sze ro ko ro zu mia ne go pra wa
do obro ny.

Oska rżo ny (po dej rza ny) ma pra wo skła dać
wy ja śnie nia. Ma też pra wo do mil cze nia; sto -
sow nie do art. 175 § 1 k.p.k. mo że bez po -
da nia po wo dów od mó wić od po wie dzi na po -
szcze gól ne py ta nia lub od mó wić zło że nia wy -
ja śnień, przy czym nie mo że to być uzna ne
ani za mil czą ce przy zna nie się do wi ny, ani
za oko licz ność ob cią ża ją cą przy wy mia rze ka -
ry.2 Do dat ko wo, or gan pro wa dzą cy po stę po -
wa nie kar ne ma obo wią zek po uczyć go
o tym pra wie. Na oska rżo nym (po dej rza nym)
nie spo czy wa obo wią zek mó wie nia praw dy.

Po dej rza ny, 
a nie ob wi nio ny

Za kaz zmu sza nia do sa mo obwi nie nia
prze wi du je art. 20 § 3 Ko dek su po stę po wa -
nia w spra wach o wy kro cze nia (k.p.w.), sta -
no wiąc, że do ob wi nio ne go sto su je się od po -
wied nio art. 74 § 1 i 2 k.p.k. Wy ka zu je on
w sto sun ku do za ka zu zmu sza nia do sa mo -
oska rże nia pew ne od ręb no ści, istot ne z punk -
tu wi dze nia in spek to ra pra cy ja ko or ga nu ści -
ga ją ce go wy kro cze nia oraz wy stę pu ją ce go
w cha rak te rze oska rży cie la pu blicz ne go.

Sto sow nie do art. 20 § 1 k.p.w. ob wi nio -
nym jest oso ba, prze ciw ko któ rej wnie sio no
wnio sek o uka ra nie w spra wie o wy kro cze -
nie. Ozna cza to, że do pie ro od chwi li zło że -
nia te go wnio sku w biu rze po daw czym są du
oso ba ta zmie nia swój sta tus – z „oso by po -

dej rza nej o po peł nie nie wy kro cze nia”, o któ -
rej mo wa w art. 54 § 5 k.p.w., na „ob wi nio -
ne go”. Za tem oso bą po dej rza ną o po peł nie -
nie wy kro cze nia jest oso ba, któ ra nie jest
jesz cze ob wi nio nym, a jest lub jesz cze nie jest
oso bą, co do któ rej ist nie je uza sad nio na pod -
sta wa do spo rzą dze nia prze ciw ko niej wnio -
sku o uka ra nie. Za kaz z art. 74 § 1 w zw.
z art. 20 § 3 k.p.w. do ty czy tyl ko ob wi nio ne -
go; nie obej mu je oso by po dej rza nej o po peł -
nie nie wy kro cze nia.

Zgod nie z art. 54 § 6 k.p.w. oso ba, co
do któ rej ist nie je uza sad nio na pod sta wa spo -
rzą dze nia prze ciw ko niej wnio sku o uka ra -
nie ma pra wo do od mo wy zło że nia wy ja -
śnień, przy czym – sto su jąc wy kład nię ję zy -
ko wą – uwa żam, że nie ma ona pra wa do od -
mo wy udzie le nia od po wie dzi na po szcze gól -
ne py ta nia; mo że al bo zło żyć wy ja śnie nia,
al bo od mó wić ich zło że nia (ter tium non da -
tur).3 Ma też pra wo zgło sze nia wnio sków do -
wo do wych. O oby dwu tych pra wach na le ży
ją po uczyć. 

Z punk tu wi dze nia za ka zu zmu sza nia
do sa mo obwi nie nia na le ży kry tycz nie oce nić
art. 122 pkt 2 usta wy z 20 kwiet nia 2004 r.
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy,4 we dle któ re go ten, kto w za kre sie
da nych ma ją cych wpływ na wy miar skła dek
na Fun dusz Pra cy udzie la nie praw dzi wych
wy ja śnień al bo od ma wia ich udzie le nia,
pod le ga ka rze grzyw ny. Otóż prze pis pra wa
ma te rial ne go nie mo że uchy lać gwa ran cji za -
ka zu zmu sza nia do sa mo obwi nie nia, za war -
tej w prze pi sach pra wa pro ce so we go. Pro -
blem ten pod no si łem już na ła mach „IP”.5 

Czyn no ści wy ja śnia ją ce

Usta le nie, czy ist nie ją pod sta wy do wy stą -
pie nia z wnio skiem o uka ra nie oraz ze bra nie
da nych do je go spo rzą dze nia są ce lem czyn -

no ści wy ja śnia ją cych. Nie są one sta dium pro -
ce su w spra wach o wy kro cze nia; są – jak to
traf nie okre ślo no – „pro ce so wy mi czyn no ścia -
mi przed pro ce so wy mi”6. K.p.w. (od mien nie
niż k.p.k.) nie prze wi du je sta dium pro ce su
na wzór po stę po wa nia przy go to waw cze go
w spra wach o prze stęp stwa. Czyn no ści wy ja -
śnia ją ce ma ją więc re ali zo wać ce le zbli żo ne
do ce lów okre ślo nych dla te goż po stę po wa nia.
Koń czą się al bo wnie sie niem wnio sku o uka -
ra nie, al bo uzna niem, że nie ma do te go uza -
sad nio nych pod staw.7 Ma ją one cha rak ter
utrwa la nia wia do mo ści o do wo dach; nie są
więc pro ce du rą sen su stric te do wo do wą8. 

Zgod nie z art. 54 § 5 k.p.w. w sto sun ku
do oso by po dej rza nej o po peł nie nie wy kro -
cze nia sto su je się prze pi sy art. 74 § 3
i art. 308 § 1 k.p.k., do ty czą ce obo wiąz ku pod -
da nia się oska rżo ne go (po dej rza ne go) po bra -
niu krwi, wło sów i wy dzie lin or ga ni zmu, a ta -
kże obo wiąz ku pod da nia się tym za bie gom
i in nym nie cier pią cym zwło ki czyn no ściom
jesz cze przed wy da niem po sta no wie nia
o przed sta wie niu za rzu tów. K.p.w. nie sta no -
wi, że do oso by tej sto su je się art. 74 § 1 k.
p.k., co ozna cza, że na eta pie czyn no ści wy -
ja śnia ją cych ma ona obo wią zek do star cze nia
do wo dów ta kże na swo ją nie ko rzyść. 

Po pro stu, za kaz zmu sza nia do sa mo obwi -
nie nia jest gwa ran cją pro ce so wą, a nie
przed pro ce so wą. Ozna cza to, że pra co -
daw ca mu si, pod ry go rem od po wie dzial no -
ści z art. 225 § 2 ko dek su kar ne go, udo stęp -
nić in spek to ro wi pra cy np. do ku men ta cję
do ty czą cą cza su pra cy oraz na li cza nia i wy -
pła ty wy na gro dzeń. Nie ma on ta kie go
obo wiąz ku ja ko ob wi nio ny, czy li – w prak -
ty ce – w po stę po wa niu ju rys dyk cyj nym. Co
wię cej, na tym eta pie mo że on od mó wić od -
po wie dzi na po szcze gól ne py ta nia lub od mó -
wić skła da nia wy ja śnień. 

Za kaz zmu sza nia do sa mo obwi nie nia
na ka zu je pro wa dzić czyn no ści wy ja śnia ją ce
ze szcze gól ną sta ran no ścią. Je że li in spek -
tor pra cy usta lił w pro to ko le kon tro li stan
fak tycz ny w za kre sie za po zna nia pra cow ni -
ka z oce ną ry zy ka za wo do we go, w spo sób
dość po bie żny, np. bez spo rzą dze nia wszyst -
kich ko niecz nych za łącz ni ków, w tym umo -
wy o pra cę oraz – w za le żno ści od przy ję -
te go spo so bu za po zna wa nia pra cow ni ków
z tą oce ną – kar ty i pro gra mu szko le nia
w za kre sie bhp, oświad cze nia pra cow ni ka
o za po zna niu się z tą oce ną, bądź re gu la mi -
nu pra cy i po twier dze nia pra cow ni ka o za -
po zna niu się z tym ak tem, to – w isto cie
– błąd ten jest nie do na pra wie nia w to ku
prze wo du są do we go.

Z jed nej stro ny – w ak tach spra wy nie bę -
dzie do ku men tów, któ re pod le ga ły by od czy -
ta niu na roz pra wie, al bo któ re sąd mógł by
uznać za ujaw nio ne bez od czy ty wa nia
(art. 76 § 1 k.p.w.), a z dru giej – sąd nie do -
pu ści do wo du z do ku men tów znaj du ją cych
się wy łącz nie w po sia da niu ob wi nio ne go,

gdy by mia ło to pro wa dzić do na ru sze nia za -
sa dy ne mo se ip sum ac cu sa re te ne tur
(art. 170 § 1 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 39 § 2
k.p.w.). Je że li na do da tek ob wi nio ny od mó -
wi skła da nia wy ja śnień al bo od mó wi od po -
wie dzi na po szcze gól ne py ta nia, to do wo dy
ob wi nie nia mo gą oka zać się na ty le sła be,
że sąd – zgod nie z za sa dą do mnie ma nia nie -
win no ści oraz za sa dą roz strzy ga nia wąt pli -
wo ści na ko rzyść ob wi nio ne go – wy da wy -
rok unie win nia ją cy.

Do kład ne prze pro wa dze nie czyn no ści
wy ja śnia ją cych jest ko niecz ne ta kże z punk -
tu wi dze nia in spek to ra pra cy wy stę pu ją ce -
go w cha rak te rze świad ka. Pro to kół kon tro -
li, za wie ra ją cy do kład nie usta lo ny stan fak -
tycz ny, po zwa la na wła ści we przy go to wa nie
się do pro ce su; jest więc sku tecz ną ochro -
ną przed od po wie dzia mi ty pu „nie pa mię -
tam”, „wy da je mi się, że tak” na py ta nia kie -
ro wa ne przez sąd oraz ob wi nio ne go i je go
peł no moc ni ka. Te go ty pu ze zna nie mo że zni -
we czyć wnio sek o uka ra nie.

Gwa ran cją za cho wa nia ob wi nio ne mu pra -
wa do mil cze nia jest za kaz prze słu cha nia go
w cha rak te rze świad ka, a je że li zo stał on już
prze słu cha ny w tym cha rak te rze, to jest nią
za kaz wy ko rzy sta nia na roz pra wie pro to ko łu
te go prze słu cha nia, co a con tra rio wy ni ka
z art. 75 § 5 w zw. z art. 74 § 1 k.p.w. Do ty -
czą one ta kże po dej rza ne go o po peł nie nie wy -
kro cze nia, sto sow nie do art. 54 § 6 k.p.w. Oso -
by te nie mo gą być świad ka mi we wła snej spra -
wie oraz w spra wie współ ob wi nio nych, gdy jed -
no cze śnie to czy się prze ciw ko nim po stę po -
wa nie opar te na łącz no ści przed mio to wej. 

Ko niecz ne jest pod kre śle nie, że za sa da ne -
mo se ip sum ac cu sa re te ne tur nie obej mu -
je pra wa do le gi ty mo wa nia, po nie waż nie oka -
za nie in spek to ro wi pra cy, upo wa żnio ne mu
do le gi ty mo wa nia na pod sta wie art. 23
ust. 1 pkt 9 usta wy o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, da lej zwa nej „usta wą o PIP”, do ku men -
tu co do to żsa mo ści jest wy kro cze niem
z art. 65 § 2 Ko dek su wy kro czeń.

W try bie kon tro li

Naj czę ściej in spek tor pra cy prze pro wa dza
czyn no ści wy ja śnia ją ce w try bie kon tro li, czy -
li w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym. By wa -
ją jed nak sy tu acje, że mu si je prze pro wa dzić
w try bie – na zy wam to – czyn no ści au to no -
micz nych, wy ko ny wa nych wy łącz nie na pod -
sta wie prze pi sów dzia łu VII. k.p.w. 

Sto sow nie do art. 10 ust. 1 pkt 15 usta wy
o PIP za da niem in spek to ra pra cy jest ści ga -
nie wy kro czeń prze ciw ko pra wom pra cow ni -
ka, wy kro czeń zwią za nych z ochro ną ryn ku
pra cy (art. 119-123 usta wy o pro mo cji za trud -
nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy) oraz in nych
wy kro czeń, gdy usta wy tak sta no wią. Je że li
nie jest mo żli we prze pro wa dze nie kon tro li,
gdyż przed się bior ca nie jest pra co daw cą, a in -
spek tor pra cy uzy skał in for ma cję (np. od ska -

rżą ce go) o mo żli wo ści po peł nie nia wy kro cze -
nia w in nym za kre sie niż bez pie czeń stwo i hi -
gie ny pra cy oraz le gal no ści za trud nie nia (np.
nie wy pła ce nia wy na gro dze nia za pra cę), to
ko niecz ne jest prze pro wa dze nie czyn no ści
wy ja śnia ją cych w try bie prze pi sów dzia -
łu VII. k.p.w. 

Gdy by uznać za traf ny po gląd,9 że czyn no -
ści wy ja śnia ją ce mo gą być prze pro wa dza ne
tyl ko w ra mach kon tro li, to po wsta wa ły by sy -
tu acje, nie do za ak cep to wa nia z punk tu wi -
dze nia art. 2 § 1 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.w.,
na ka zu ją ce go traf ną re ak cję na wy kro cze nie,
w któ rych pew ne wy kro cze nia nie zo sta ły by
ob ję te ści ga niem, na wet uwzględ nia jąc – obo -
wią zu ją cą na grun cie pra wa wy kro czeń – za -
sa dę opor tu ni zmu.

Je że li oko licz no ści czy nu nie bu dzą wąt -
pli wo ści, to in spek tor pra cy do ku men tu je
czyn no ści wy ja śnia ją ce w for mie no tat ki
urzę do wej, za wie ra ją cej usta le nia nie zbęd ne
do spo rzą dze nia wnio sku o uka ra nie. Pod kre -
ślam: nie jest to no tat ka, o któ rej mo wa
w art. 31 ust. 10 i 11 usta wy o PIP, a no tat -
ka spo rzą dzo na w try bie art. 54 § 3 k.p.w. Je -
że li jed nak oko licz no ści czy nu bu dzą wąt pli -
wo ści, to – zgod nie z art. 54 § 4 k.p.w. – in -
spek tor pra cy mo że prze pro wa dzić od po wied -
ni do wód, a czyn ność tę utrwa la w for mie pro -
to ko łu ogra ni czo ne go do za pi su naj bar dziej
istot nych oświad czeń osób bio rą cych w niej
udział. 

Wło dzi mierz Fu da li
OIP Lu blin

Przy pi sy

1 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
2 Por. np. wy rok SN z 4. XI. 1977

r., V KR 176/77, OSNKW 1978, nr 1, poz. 7.
3 T. Grze gor czyk uwa ża – sto su jąc wnio -

sko wa nie a ma ori ad mi nus (ko mu wol no wię -
cej, te mu wol no mniej) – że oso ba po dej rza -
na o po peł nie nie wy kro cze nia mo że od mó -
wić ta kże udzie le nia od po wie dzi na po -
szcze gól ne py ta nia. 

4 Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.
5 W. Fu da li, Fun dusz Pra cy. Kon tro la opła -

ca nia skła dek, „In spek tor Pra cy”, nr 4/2009,
s. 21.

6 T. Grze gor czyk, Czyn no ści wy ja śnia ją -
ce w spra wach o wy kro cze nia, „Pro ku ra tu -
ra i Pra wo”, nr 2002/6/27. 

7 In spek tor pra cy mo że po prze stać na za -
sto so wa niu wo bec spraw cy czy nu środ ka
(środ ków) od dzia ły wa nia wy cho waw cze go,
sto sow nie do art. 41 Ko dek su wy kro czeń.

8 W. Ko tow ski, B. Ku rzę pa, Ko deks po stę -
po wa nia w spra wach o wy kro cze nia. Ko men -
tarz, Wy daw nic two C. K. Beck, War sza -
wa 2007, s. 263.

9 A. Kęp niak, Ści ga nie wy kro czeń prze ciw -
ko pra wom pra cow ni czym, „In spek tor Pra -
cy”, nr 1 (323)/2010, s. 15.
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Po stę po wa nie w spra wach o wy kro cze nia

Za kaz sa mo obwi nie nia
Wło dzi mierz Fu da li

Pra wo kar ne pro ce so we prze wi du je gwa ran cję, że oska rżo ny
(po dej rza ny) nie ma obo wiąz ku do wo dze nia swo jej nie win no -
ści ani do star cza nia do wo dów na swo ją nie ko rzyść. Ana lo -
gicz na za sa da obo wią zu je na grun cie po stę po wa nia
w spra wach o wy kro cze nia. Na kła da ona na in spek to ra pra cy
szcze gól ne obo wiąz ki w za kre sie prze pro wa dza nia czyn no ści
wy ja śnia ją cych oraz zwią za ne z uczest nic twem w po stę po wa -
niu przed są dem. Nie re spek to wa nie tej za sa dy mo że po cią -
gać za so bą do nio słe skut ki pro ce so we.

ty czą cej obo wią zy wa nia w pla ców kach sa -
mo rzą do wych ukła dów zbio ro wych, któ re
okre śla ją w wie lu pla ców kach sa mo rzą do -
wych za sa dy wy na gra dza nia pra cow ni -
ków. Na le ży za tem przy jąć, iż w tym za kre -
sie do pra cow ni ków sa mo rzą do wych ma -
ją za sto so wa nie prze pi sy ko dek su pra cy
w czę ści do ty czą cej ukła dów zbio ro wych.

Na le ży rów nież za zna czyć, że sko ro
przy usta la niu wy na gro dzeń pra cow ni -
ków sa mo rzą do wych – sto sow nie do art. 43
w/w usta wy – sto su je się prze pi sy ko dek -
su pra cy np. w za kre sie usta le nia i wpro -
wa dze nia re gu la mi nu wy na gra dza nia, to
brak jest pod staw do jed no cze sne go wy -
łą cze nia prze pi sów ko dek su w czę ści do -
ty czą cej ukła dów zbio ro wych pra cy.

Dys po zy cja za war ta w art. 39 ust. 1 usta -
wy w brzmie niu: „pra co daw ca w re gu la mi -
nie wy na gra dza nia okre śli”, zda je się
wska zy wać, iż pra co daw ca sa mo rzą do wy
jest zo bo wią za ny i upraw nio ny do wpro wa -
dze nia re gu la mi nu wy na gra dza nia nie za -
le żnie od ewen tu al nych uzgod nień (lub ich
bra ku) z or ga ni za cja mi związ ko wy mi.
W mo jej oce nie, ma jąc na wzglę dzie re gu -
la cję za war tą w ko dek sie pra cy oraz
w szcze gól no ści w usta wie o związ kach za -
wo do wych, a ta kże wy kład nię tych prze pi -
sów do ko na ną przez Sąd Naj wy ższy wy ro -
ku z 21 mar ca 2001 r., I PKN 320/0010, ta -
ki wnio sek nie wy da je się za sad ny. 

Prze my sław Ko ro now ski 
OIP Po znań

Przy pi sy:
1 Dz. U. Nr 223 póz. 1458 z późn. zm.
2 Usta wa z dnia 22 mar ca 1990r. o pra cow ni -

kach sa mo rzą do wych – Dz. U. z 200 Ir Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.

3 Sto sow nie do art. 2 ust 2 po przed nio obo wią -
zu ją cej usta wy, na pod sta wie mia no wa nia za trud -
nia ni by li pra cow ni cy na sta no wi skach pra cy
okre ślo nych w sta tu cie gmi ny bądź Związ ku Mię -
dzyg min ne go.

4 Sze rzej: Łu kasz Pi sar czyk „No wa usta wa
o pra cow ni kach sa mo rzą do wych” PiZS ma -
rzec 2009.

5 J/w str. 23.
6 J/w str. 23
7 „Ile za nad go dzi ny w sa mo rzą dzie” – wy wiad

z Jo an ną Adam czak Si wek, star szą spe cja list ką
w Wy dzia le Or ga ni za cji Te ry to rial ne go w De par -
ta men cie Ad mi ni stra cji Pu blicz nej MSWiA – Rzecz -
po spo li ta – DF z 10-11.06.2009r.

8 „Wię cej wol ne go za nad licz bów ki” Rzecz po -
spo li ta z 20.08.2009r.

9 Dz. U Nr 50 poz. 398
10 We wska za nym wy ro ku Sąd Naj wy ższy

uznał, iż re gu la min pra cy, któ re go treść nie zo sta -
ła uzgod nio na ze związ ka mi za wo do wy mi, nie ma
mo cy wią żą cej.
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Mam na imię Adel lay da, po cho dzę
z ma łej miej sco wo ści nie da le ko mia sta
Apar ri w pro win cji Ca gay an na Fi li pi -
nach. Na po cząt ku 2009 r. do wie dzia łam
się, że jest mo żli wość pod ję cia pra cy
w od le głym kra ju o na zwie Pol ska. Szu ka -
jąc spo so bu na po pra wę sy tu acji ma te rial -
nej, wspól nie z in ny mi Fi li pin ka mi, od po -
wie dzia ły śmy na ofer ty pra cy. Oso ba zaj -
mu ją ca się or ga ni zo wa niem za trud nie nia
przed sta wi ła nam kil ka do ku men tów
do pod pi sa nia w związ ku z ko niecz no ścią
„za ła twie nia wszyst kich for mal no ści”.
Na jed nym z do ku men tów, na zwa nym
„Ma ster Em ploy ment Con tract” („Głów -
ny Kon trakt Za trud nie nia”) by ły wska za -
ne na stę pu ją ce in for ma cje:

● czas trwa nia kon trak tu: 1 rok, po -
cząw szy od przy by cia pra cow ni ka z miej -
sca za miesz ka nia do miej sca za trud nie nia,

● po zy cja pra cow ni ka (sta no wi sko):
zbie racz grzy bów,

● pod sta wo wa mie sięcz na pen sja: 560
do la rów,

● go dzi ny pra cy: mak sy mal nie 8 go dzin
dzien nie przez pięć dni w ty go dniu,

● pra ca po za ty mi go dzi na mi oraz
w dniach od po czyn ku i dniach świą tecz -
nych: „ure gu lo wa na przez pol skie pra wo
pra cy”.

Na Fi li pi nach za ra bia łam śred nio
ok. 4500 pe so fi li piń skich na mie siąc (tj.
mniej wię cej 100 do la rów), więc ów kon -
trakt wy dał mi się bar dzo ko rzyst ny.

Po przy lo cie do Pol ski zno wu trze ba by -
ło pod pi sać ja kieś do ku men ty, a na stęp nie
za czę ły śmy pra co wać przy zbio rze bia łych
grzy bów – pie cza rek. Oka za ło się jed nak,
że pra co wa ły śmy wię cej niż 8 go dzin
na dzień i 5 dni w ty go dniu. Tłu ma czo no
nam, że zgod nie z pod pi sa ną przez nas
w Pol sce umo wą, na zwa ną „Work Agre -
ement” („Po ro zu mie nie do ty czą ce pra cy”),
im wię cej bę dzie my pra co wać, tym wię cej
zbie rze my grzy bów, a tym sa mym wię cej
za ro bi my.

Dwie dziew czy ny by ły nie za do wo lo ne,
więc do wie dziaw szy się, że w in nym kra -
ju w Eu ro pie mo żna za ro bić wię cej, wy ru -
szy ły w pod róż. Po tem do wie dzia ły śmy się,

że zo sta ły za trzy ma ne na ja kiejś gra ni cy
i ocze ku ją na po wrót na Fi li pi ny. Na szą sy -
tu acją za in te re so wa ły się me dia i z kil ko -
ma z nas prze pro wa dzo no wy wia dy. Prze -
sta ły śmy pra co wać i prze wie zio no nas
do ho te lu w sto li cy Pol ski. Na stęp nie sze -
fo wie pol skiej agen cji za trud nie nia przy -
wieź li no we do ku men ty. Dziew czy ny mó -
wi ły, że by ich nie pod pi sy wać. Ja wciąż
chcia łam pra co wać, mi mo że we dług prze -
licz ni ka usta lo ne go w „Work Agre ement”
nie wy pra co wa łam ty le, ile wy ni ka ło z pier -
wot nej umo wy pod pi sa nej na Fi li pi nach (za -
ro bi łam tyl ko 760 zł za mie siąc). 

Osta tecz nie oka za ło się, że ze wzglę du
na me dial ny roz głos nikt w Pol sce nie chce
za trud niać Fi li pi nek. Wró ci łam więc na Fi -
li pi ny – nie wąt pli wie bo gat sza… o ko lej ne
do świad cze nie ży cio we.

Jest wiel ce praw do po dob ne, że „przy -
go da” z pra cą w Pol sce tak wła śnie mo gła
zo stać ode bra na przez oby wa tel ki Fi li pin.

A jak ca ła ta sy tu acja wy glą da ła
od stro ny po stę po wa nia kon tro l ne -
go, któ re prze pro wa dził in spek tor
pra cy? 

Kon tro la wy ka za ła nie le gal ne za trud nia -
nie ob co kra jow ców przez pra co daw cę
oraz in ne nie pra wi dło wo ści w za kre sie pra -
wa pra cy, do ty czą ce bli sko 30 cu dzo zie -
mek, bę dą cych oby wa tel ka mi Fi li pin i Sri
Lan ki. Kon tro lo wa ny przed się bior ca po sia -
dał cer ty fi kat wy da ny przez mar szał ka wo -
je wódz twa, po twier dza ją cy wpis do re je stru
pod mio tów pro wa dzą cych agen cje za trud -
nie nia.

Przed się bior ca ten za warł z in nym
przed się bior cą (za kła dem pro duk cji pie cza -
rek) umo wę wy ni ka ją cą z usta wy z 9 lip -
ca 2003 r. o za trud nia niu pra cow ni ków
tym cza so wych. W tre ści umo wy okre ślo -
ne zo sta ły na stę pu ją ce pod mio ty: agen cja,
pra co daw ca użyt kow nik oraz pra cow ni cy
tym cza so wi. W umo wie wska za no pra wa
i obo wiąz ki po szcze gól nych pod mio tów.

Po wia to wy urząd pra cy wła ści wy dla
miej sca, w któ rym cu dzo ziem ki mia ły
pra co wać, wy dał opi nię, że oso by bez ro bot -
ne na tym te re nie nie są za in te re so wa ne
pod ję ciem pra cy na sta no wi sku zbie racz

pie cza rek. W związ ku z po wy ższym agen -
cja za trud nie nia uzy ska ła od wo je wo dy ze -
zwo le nia na pra cę oby wa te lek Fi li pin.
Przy kła do wa do ku men ta cja jed nej z cu dzo -
zie mek, któ rą kon tro lo wa ny przed ło żył in -
spek to ro wi pra cy, za wie ra ła m.in.:

● ze zwo le nie na pra cę cu dzo ziem ca
na te ry to rium RP, wy da ne 21 lip ca 2009 r.,
na sta no wi sku zbie racz pie cza rek, na pod -
sta wie umo wy zle ce nia, za wy na gro dze -
niem brut to nie ni ższym niż 1300 zł
na pe łen etat;

● umo wę zle ce nia za war tą 24 wrze -
śnia 2009 r. (w ję zy ku pol skim), na mo cy
któ rej po wie rzo no cu dzo ziem ce czyn no ści
sprzą ta nia hal;

● umo wę o dzie ło z te go sa me go dnia
(w ję zy ku pol skim) do ty czą cą ze bra -
nia 15.000 kg pie cza rek (czy li śred nio mie -
sięcz nie oko ło 2.500 kg), za wy na gro dze -
niem w kwo cie:

– 0,55 zł brut to – za ze rwa nie l kg pie -
cza rek w kla sie I,

– 0,35 zł brut to – za ze rwa nie l kg pie -
cza rek w kla sie II

– 0,15 zł brut to – za ze rwa nie 1 kg pie -
cza rek w kla sie III.

● Work Agre ement – wer sję an glo ję -
zycz ną umo wy, z któ rej nie wy ni ka, ja ka
jest to umo wa i ja kie skut ki wy wo łu je (la -
ko nicz ny za pis w § 7 sta no wi, że stro nom
przed sta wio no ró żne for my za trud nie nia
w Pol sce i zgod nie wy ra ża ją one wo lę za -
war cia umo wy cy wil no praw nej – umo wy
o dzie ło).

Ma jąc na wzglę dzie po wy ższe do ku men -
ty, a ta kże wy ja śnie nia zło żo ne przez
kon tro lo wa ne go przed się bior cę, in spek tor
pra cy stwier dził, co na stę pu je:

● umo wy cy wil no praw ne za war te przez
przed się bior cę z oby wa tel ka mi Fi li pin
by ły nie zgod ne z pod pi sa ny mi wcze śniej
umo wa mi przed wstęp ny mi w kra ju ich po -
cho dze nia (przede wszyst kim w pol skich
umo wach okre ślo no wy na gro dze nie znacz -
nie ni ższe od usta lo ne go w trak cie re kru -
ta cji);

● umo wa do ty czą ca za trud nia nia pra -
cow ni ków tym cza so wych, za war ta po mię -
dzy kon tro lo wa ną agen cją a pra co daw cą

użyt kow ni kiem, wy raź nie sta no wi o „za -
trud nia niu wy bra nych przez pra co daw cę
użyt kow ni ka pra cow ni ków tym cza so wych
i skie ro wa niu ich do wy ko ny wa nia pra cy
tym cza so wej na rzecz pra co daw cy użyt kow -
ni ka i pod je go kie row nic twem”, co w oce -
nie in spek to ra pra cy po twier dza pra cow -
ni czy, a nie cy wil no praw ny cha rak ter za -
trud nie nia;

● umo wa zle ce nia na sprzą ta nie hal nie
od po wia da cha rak te ro wi pra cy po da ne mu
w ze zwo le niu na pra cę cu dzo ziem ca,
gdzie wska za no sta no wi sko: zbie racz pie -
cza rek;

● ta kże za war cie umo wy o dzie ło, za -
miast prze wi dzia nej w ze zwo le niu na pra -
cę umo wy zle ce nia, po zo sta je w sprzecz -
no ści z wa run ka mi te go ze zwo le nia.

Nie le gal nie, by oszu kać?

In ny mi sło wy, stwier dzo no nie le gal ne za -
trud nie nie cu dzo ziem ców w ro zu mie niu
art. 2 ust. l pkt 14 i art. 120 ust. 1 usta wy
z 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud -
nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy. W myśl
przy wo ła nych prze pi sów, ozna cza to m.in.
po wie rze nie wy ko ny wa nia pra cy cu dzo -
ziem co wi na in nych wa run kach lub na in -
nym sta no wi sku niż okre ślo ne w ze zwo le -
niu na pra cę.

In spek tor pra cy po wziął po dej rze nie, że
za wie ra jąc z oby wa tel ka mi Fi li pin umo wy
cy wil no praw ne za miast umów o pra cę oraz
prze wi du jąc tam za sa dy wy na gra dza nia
znacz nie mniej ko rzyst ne dla cu dzo zie mek
niż przed sta wio ne im w kra ju oj czy stym,
przed się bior ca za mie rzał je oszu kać i jed -
no cze śnie obejść prze pi sy z za kre su ubez -
pie czeń spo łecz nych (od umo wy o dzie ło
nie trze ba od pro wa dzać skła dek na ZUS).
Z te go po wo du in spek tor skie ro wał do pro -
ku ra tu ry za wia do mie nie o uza sad nio nym
po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa
z art. 286 § l ko dek su kar ne go, tj. prze stęp -
stwa oszu stwa (do pro wa dze nie przez
spraw cę in nej oso by, w ce lu osią gnię cia ko -
rzy ści ma jąt ko wej, do nie ko rzyst ne go roz -
po rzą dze nia mie niem za po mo cą wpro wa -
dze nia jej w błąd al bo wy zy ska nia błę du lub

nie zdol no ści do na le ży te go poj mo wa nia
przed się bra ne go dzia ła nia). Nie ste ty, pro -
ku ra tu ra nie do pa trzy ła się zna mion prze -
stęp stwa i od mó wi ła wsz czę cia do cho dze -
nia. Na po sta no wie nie w tym wzglę dzie in -
spek tor pra cy zło żył za ża le nie, któ re ocze -
ku je na roz pa trze nie przez sąd.

Win ny i uka ra ny

Po nad to, do wła ści we go są du skie ro wa -
no wnio sek o uka ra nie za wie ra ją cy za rzu -
ty po peł nie nia wy kro czeń, wy ni ka ją cych za -
rów no z ko dek su pra cy, jak i z usta wy
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy, m.in. w kwe stii: bra ku zgło sze -
nia cu dzo zie mek do ubez pie cze nia spo łecz -
ne go, nie opła ce nia w usta lo nym ter mi nie
skład ki na Fun dusz Pra cy, do pro wa dze nia
cu dzo zie mek do nie le gal ne go wy ko ny wa -
nia pra cy oraz bez pod staw ne go ob ni że nia
ich wy na gro dzeń za pra cę. W wy ni ku po -
stę po wa nia są do we go przed się bior ca zo -
stał uzna ny za win ne go za rzu ca nych mu
wy kro czeń i uka ra ny grzyw ną w kwo -
cie 5.000 zł. Dla do peł nie nia ob ra zu sy tu -
acji, trze ba przy znać, że w trak cie czyn no -
ści kon tro l nych agen cja za trud nie nia przy -
go to wa ła umo wy o pra cę tym cza so wą dla
Fi li pi nek i na wet je za war ła z nie któ ry mi
z nich.

Kon tro lu jąc prze strze ga nie wa run ków
pro wa dze nia agen cji za trud nie nia zgod -
nie z prze pi sa mi o pro mo cji za trud nie nia
i in sty tu cjach ryn ku pra cy, do ko na no
ta kże usta leń w za kre sie opła ca nia przez
kon tro lo wa ną agen cję skła dek na ubez pie -
cze nie spo łecz ne i Fun dusz Pra cy. W tym
ce lu wy sto so wa no wnio sek do ZUS o udo -
stęp nie nie od po wied nich da nych. Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych prze ka zał in for -
ma cję, że kon to płat ni ka wy ka zu je za dłu -
że nie za rów no z ty tu łu skła dek na Fun -
dusz Ubez pie czeń Spo łecz nych, Fun -
dusz Ubez pie cze nia Zdro wot ne go, jak
i na Fun dusz Pra cy i Fun dusz Gwa ran to -
wa nych Świad czeń Pra cow ni czych
za okres od wrze śnia do li sto pa da 2009
r. w łącz nej kwo cie ok. 35.000 zł. Ozna -
cza to, że przed się bior ca nie wy peł niał wy -

mo gu okre ślo ne go w art. 19 pkt 1 usta -
wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach
ryn ku pra cy, zgod nie z któ rym pod miot
świad czą cy usłu gi z za kre su dzia łal no ści
agen cji za trud nie nia nie mo że po sia dać
za le gło ści z ty tu łu skła dek na ubez pie cze -
nia spo łecz ne, ubez pie cze nie zdro wot ne
oraz na FP i FGŚP. O po wy ższej sy tu acji
okrę go wy in spek tor pra cy za wia do mił
mar szał ka wo je wódz twa, któ ry wy dał
cer ty fi kat dla agen cji. Przed się bior ca
spła cił część za dłu że nia z ty tu łu skła dek,
jed nak po mi mo wy zna cze nia przez mar -
szał ka wo je wódz twa ter mi nu do przed ło -
że nia do wo dów wpłat ca ło ści za le głych
skła dek, ta kich do ku men tów nie przed sta -
wił. W re zul ta cie mar sza łek wy dał de cy -
zję o wy kre śle niu przed się bior cy z re je -
stru pod mio tów pro wa dzą cych agen cje za -
trud nie nia, któ ra – wo bec nie za ska rże nia
jej przez za in te re so wa ny pod miot – sta -
ła się osta tecz na. 

Obo zy pra cy?

W prze ka zach me dial nych do ty czą cych
tej spra wy po słu gi wa no się sfor mu ło wa -
niem „obo zy pra cy w Pol sce”. Czy traf nie
przy ta cza no okre śle nie „obo zów pra cy”
– mo żna by po le mi zo wać. Prze pro wa dzo -
ne kon tro le nie wąt pli wie wy ka za ły jed nak
nie le gal ne za trud nie nie oraz wy ko rzy sty -
wa nie cu dzo ziem ców przez pra co daw -
ców. Do tych cza so we do świad cze nia po -
twier dzi ły ko niecz ność po dej mo wa nia
dzia łań in spek cyj nych w za kre sie le gal no -
ści za trud nie nia cu dzo ziem ców i prze strze -
ga nia ich praw pra cow ni czych. Jed no cze -
śnie dzia łal ność in spek cji pra cy w tym ob -
sza rze po win na zmie rzać nie tyl ko w kie -
run ku eli mi na cji za gad nień pa to lo gicz -
nych, lecz rów nież prze ciw dzia ła nia ich wy -
stę po wa niu.

W tym kon tek ście, nie mo żna też za po -
mi nać o wi ze run ku na sze go kra ju w oczach
cu dzo ziem ców, któ rzy przy je żdża ją tu
do pra cy. Na wet sto sun ko wo nie wiel ka licz -
ba nie uczci wych pra co daw ców mo że wy -
wo łać u nich wra że nie „pań stwa bez pra -
wia”. Na le ży pod cho dzić do te go za gad nie -
nia ze szcze gól ną pie czo ło wi to ścią, zwa żyw -
szy, że Pol ska przez wie lu cu dzo ziem ców
jest po strze ga na ja ko „zie mia obie ca na”.
War to pie lę gno wać ów wi ze ru nek. 

Se ba stian Se ny szyn
OIP Zie lo na Gó ra

Współ pra ca me ry to rycz na:
Ja ro sław Ci choń

De par ta ment Le gal no ści Za trud nie nia 

Se ba stian Se ny szyn
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Z Fi li pin do Pol ski, za pra cą

Zie mia obie ca na
Ja ro sław Ci choń



Pra wi dło we funk cjo no wa nie psy chicz ne
czło wie ka uwa run ko wa ne jest od te go, w ja -
kiej mie rze jest on w sta nie utrzy mać opty -
mal ny dla nie go po ziom ak ty wa cji or ga ni zmu.
Stan opti mum, po mi mo że czło wiek funk cjo -
nu je na pra wach stan dar du bio lo gicz ne go,
osią ga ny jest po przez od po wied nie ma ni pu -
lo wa nie przez nasz or ga nizm ilo ścią oraz ja -
ko ścią na pły wa ją cej sty mu la cji i ak ty wa cji.
Gdy go osią gnie my czu je my się do brze. 

Za tem oso by, dla któ rych pra ca sta ła się
zbyt mo no ton na, moc no zru ty ni zo wa na, wy -
ma ga ją in nej, bar dziej ak tyw nej for my od po -
czyn ku niż pra cow ni cy, któ rych za da nia za -
wo do we wy ma ga ją cią głe go prze miesz cza nia
się, czy sta łe go do kształ ca nia i po dej mo wa -
nia od po wie dzial nych spo łecz nie de cy zji. 

Za le żność ta do ty czy ta kże na sze go tem -
pe ra men tu. Mo ja zna jo ma, któ ra przez dłu -
gi czas na ma wia ła mnie na sko ki z bun gee,
zre zy gno wa ła do pie ro wte dy, kie dy jej uświa -
do mi łam, że ze spor tów eks tre mal nych naj -
bar dziej pre fe ru ję ,,ko sze nie traw ni ka”. Po -
szu ki wa cze do znań, tak jak w przy pad ku mo -
jej zna jo mej, swo je opti mum osią ga ją po przez
upra wia nie eks cy tu ją cych spor tów. Na to -
miast ci, któ rzy po szu ku ją prze żyć przez
umysł oraz nie kon wen cjo nal ne go sty lu ży cia,
osią gną swój opty mal ny po ziom ak ty wa cji or -
ga ni zmu na przy kład po przez nie pla no wa ne
pod ró że czy prze ży cia o cha rak te rze ar ty -
stycz nym al bo szu ka nie nie zwy kłe go, cie ka -
we go to wa rzy stwa. W ka żdym ra zie ,,mo to -
rem” ich ak tyw no ści jest nu da, któ ra dla osób
o wy so kiej po trze bie sty mu la cji jest bar dzo
stre su ją ca. Jest to tak zwa ny stres nic nie ro -
bie nia. 

Istot ny jest ta kże fakt, że po trze ba wy so -
kiej sty mu la cji i po dej mo wa nia ry zy ka nie za -
le ży od na szej spraw no ści fi zycz nej. Przy kła -
do wo, ry zy ko mo że po dej mo wać przed się -
bior ca, po nie waż od je go dzia ła nia za le ży czy
fir ma przy nie sie zysk czy stra tę. 

Chęć po szu ki wa nia do znań tkwi w ka -
żdym z nas, ale nie któ rym wy star cza jed nak

po znać ko goś no we go, a in nym nie wy star cza
na wet wy pra wa do źró deł Ama zon ki. 

Al ter na ty wą dla nu dy, nie za le żnie od ja -
kich kol wiek zmien nych, jest pa sja. To moc -
ny czyn nik an ty stre so wy, któ ry po zwa la
prze trwać naj trud niej sze mo men ty oraz za -
po mnieć o pro ble mach, z któ ry mi bo ry ka my
się na co dzień. Dzię ki te mu, że mo że my re -
ali zo wać wła sne ma rze nia, wpły wa my na na -
szą do brą kon dy cję psy cho fi zycz ną, po nie waż

zmie nia się na sza po sta wa ży cio wa, któ ra
skła nia do za an ga żo wa nia się w ja kąś ideę ca -
łym so bą. Re ali zo wa nie wła snej pa sji chro -
ni nas przed po pa da niem w ru ty nę, umo żli -
wia za cho wa nie nie zbęd ne go dy stan su
do spraw za wo do wych. 

Roz ma wia jąc z in spek to ra mi pra cy mu szę
przy znać, że wa chlarz ich za in te re so wań jest
nie zwy kle sze ro ki. Pre fe ru ją oni za rów no te,
któ re przy no szą no we do świad cze nia, jak rów -
nież ta kie, któ re wy ma ga ją in te lek tu al no -po -
znaw czej sty mu la cji, wy ko rzy stu jąc i po sze -
rza jąc wie dzę zdo by tą na stu diach np. z za -
kre su hi sto rii al bo cał ko wi cie od mien nych ta -
kich jak np. me dy cy na nie kon wen cjo nal na.

Po zy tyw nym prze ja wem pew nej pa sji
jest fakt, że od kil ku lat ist nie je w PIP - ie sta -
ła gru pa ka ja ka rzy, któ ra re gu lar nie spo ty -
ka się w sto sow nej po rze ro ku, aby prze ży -
wać ko lej ne przy go dy na szla kach rzecz nych.
Ta ka for ma spę dza nia wol ne go cza su ma cha -
rak ter wie lo wy mia ro wy, po nie waż oprócz re -
ali zo wa nia wła snych pa sji zgod nych z in dy -
wi du al nym za po trze bo wa niem na po ziom sty -
mu la cji, po zwa la bu do wać sieć kon tak tów
spo łecz nych, któ re do star cza ją po zy tyw -
nych do świad czeń. 

Tak więc, re ali za cja wła snych pa sji, to nie
jest luk sus, na któ ry stać naj bo gat szych. To
kwe stia de cy zji i wy trwa ło ści. Kwe stia wia -
ry w nie za prze czal ny fakt: ka żdy z nas ma pra -
wo do swo je go ży cia i obo wią zek trosz cze nia
się o sie bie. Za tem …za Ho ra cym,, car pe
diem” bo…,, non in so lo pa ne vi vit ho mo”
(nie sa mym chle bem czło wiek ży je).

Sprawdź czy je steś po szu ki wa czem
do znań.

Od po wiedz TAK lub NIE na po ni ższe py -
ta nia.

– Czy pró bo wa łeś /chciał byś spró bo wać
sko ków spa do chro no wych?

– Czy lu bisz sza lo ne im pre zy?
– Czy lu bisz prze by wać w to wa rzy stwie lu -

dzi eks cen trycz nych?
– Czy są fil my, któ re oglą dasz wie lo krot -

nie?
– Czy lu bisz spon ta nicz ne wy ciecz ki, bez

wcze śniej sze go usta la nia tra sy?
– Czy nu dzi cię prze by wa nie w gro nie tych

sa mych osób?
– Czy lu bisz cza sem zaj mo wać się czymś

ry zy kow nym?
– Czy lu bisz być pod wpły wem al ko ho lu?
– Czy nu dzą cię oso by, któ rych za cho wa -

nia mo żesz prze wi dzieć?
– Czy lu bisz pró bo wać no we po tra wy?
– Czy umiesz/chciał byś na uczyć się jeź -

dzić na nar tach wod nych?
– Czy nu dzi cię oglą da nie cu dzych zdjęć

ro dzin nych lub z pod ró ży?
– Czy nie je steś w sta nie wy trzy mać zbyt

dłu go w do mu?
– Czy są dzisz, że al ko hol sprzy ja do brej

za ba wie?
– Czy upra wiasz/chciał byś upra wiać wspi -

nacz kę wy so ko gór ską?
Im wię cej od po wie dzi twier dzą cych, tym

bli żej ci do po szu ki wa nia do znań. 

Jo an na Bar to szek
psy cho log GIP

Py ta nia do psy cho lo ga pro si my prze sy łać
na ad res: jbar to szek@gip.pl
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Jed ni ska czą z ban gee, in ni ko szą traw nik

Jak od po czy wa my?
To, w ja ki spo sób od po czy wa my po pra cy za le ży od wie lu
czyn ni ków: na sze go tem pe ra men tu (mię dzy in ny mi od re ak -
tyw no ści ukła du ner wo we go -wra żli wo ści na bodź ce), sty lu ży -
cia ja ki pro wa dzi my, wie lu wy mo gów i zło żo no ści za dań, ja kie
wy ko nu je my oraz spo so bu ra dze nia so bie ze stre sem.

Nie bez piecz ne czyn ni ki che micz ne są uży wa -
ne w za kła dach pra cy po wszech nie i sta le,
czę sto jed nak bez świa do mo ści zwią za ne go
z ni mi ry zy ka za wo do we go. A są one prze cież
przy czy ną wie lu cho rób i mo gą po wo do wać
po wa żne ura zy, a na wet pro wa dzić do śmier -
ci pra cow ni ków. 

Nie bez piecz ne czyn ni ki che micz ne mo gą do stać się do ludz -
kie go or ga ni zmu:

● dro gą od de cho wą (wdy cha nie),
● po przez skó rę (ab sorp cja),
● po przez układ po kar mo wy (po łknię cie).
Czyn ni ka mi wpły wa ją cy mi na po ziom ry zy ka są: spo sób sto -

so wa nia pro duk tu, je go stę że nie, czas na ra że nia oraz sto so wa -
nie (bądź nie) od po wied nich środ ków ochro ny. Po zna wa nie stop -
nia szko dli wo ści ma te ria łów i pro ce sów tech no lo gicz nych mo że
stać się klu czem do po dej mo wa nia przez pra co daw ców od po wied -
nich środ ków pro fi lak tycz nych. 

Kam pa nia SLIC

Ko mi tet Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC) w 2010 ro ku roz -
po czął kam pa nię in for ma cyj ną i kon tro l ną w 26 pań stwach człon -
kow skich UE i Nor we gii do ty czą cą oce ny ry zy ka zwią za ne go z uży -
wa niem nie bez piecz nych czyn ni ków che micz nych w za kła dach pra -
cy pod ha słem Sub stan cje che micz ne: po znaj, oceń i za po bie gaj,
któ ra ma do pro wa dzić do po pra wy bez pie czeń stwa przy sto so wa -
niu nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych. Głów nym jej ce lem
jest przy go to wa nie i re ali za cja, przez in spek cje pra cy w po szcze -
gól nych kra jach, ini cja tyw do ty czą cych ry zy ka nie od łącz nie zwią -
za ne go z uży wa niem nie bez piecz nych czyn ni ków che micz nych
w miej scach pra cy. Kam pa nia po win na kon cen tro wać się na oce -
nie za gro żeń che micz nych w mi kro -przed się bior stwach i ma łych
fir mach, za trud nia ją cych do 50 pra cow ni ków, po nie waż sta no wią
one naj licz niej szą gru pę pod mio tów go spo dar czych w Eu ro pie.

W kam pa nii okre ślo ne zo sta ły na stę pu ją ce ce le szcze gó ło we:
– do sko na le nie wie dzy nie zbęd nej do prze pro wa dza nia oce -

ny ry zy ka w mi kro -przed się bior stwach i ma łych fir mach;
– wzmoc nie nie mo żli wo ści part ne rów spo łecz nych w za kre sie

wdra ża nia naj lep szych prak tyk ochro ny zdro wia i bez pie czeń stwa
za wo do we go;

– zwięk sze nie świa do mo ści pra co daw ców na te mat zna cze nia
oce ny ry zy ka oraz świa do mo ści pra cow ni ków na te mat ko niecz -
no ści sto so wa nia bez piecz nych me tod pra cy;

– zwięk sze nie efek tyw no ści od dzia ły wa nia eu ro pej skich prze -
pi sów bhp;

– prze szko le nie in spek to rów pra cy i zbli że nie stra te gii kon -
tro l nych po szcze gól nych in spek cji pra cy w Eu ro pie.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy ko or dy nu je eu ro pej ską kam pa nię
SLIC w Pol sce. Jej re zul ta tem ma być po pra wa bez pie czeń stwa
pra cy przy sto so wa niu nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych

w ma łych i śred nich za kła dach pra cy bra nży me blar skiej oraz pro -
du ku ją cych wy ro by z włó kien po lie stro wo -szkla nych.

Pod czas kam pa nii w okrę go wych in spek to ra tach pra cy, w mia -
stach wo je wódz kich i nie któ rych biu rach te re no wych or ga ni zo -
wa ne bę dą szko le nia i warsz ta ty w trak cie któ rych uczest ni cy:

● do wie dzą się jak roz po zna wać za gro że nia, 
● na uczą się me tod prze pro wa dza nia oce ny ry zy ka zwią za ne -

go z użyt ko wa ny mi w fir mie czyn ni ka mi che micz ny mi, 
● po zna ją przy kła dy do brych prak tyk czy li do wie dzą się jak

mo żna zli kwi do wać lub ogra ni czyć do mi ni mum za gro że nia i na -
ra że nie pra cow ni ków tj. zmniej szyć ry zy ko za wo do we. 

Wy kła dow ca mi na szko le niach bę dą in spek to rzy pra cy, spe cja -
li ści w za kre sie oce ny ry zy ka, przed sta wi cie le in spek cji sa ni tar -
nej, eks per ci z dzie dzi ny che mii. Uczest ni cy otrzy ma ją bro szu -
ry i wy daw nic twa PIP.

In for ma cje o ter mi nach szko leń i warsz ta tów za miesz cza ne
bę dą na stro nach in ter ne to wych okrę go wych in spek to ra tów pra -
cy. Ich ad re sy są na stro nie: www.pip.gov.pl

Na stro nie in ter ne to wej PIP w za kład ce o te ma ty ce do ty czą -
cej che mi ka liów /Sub stan cje che micz ne, po znaj, oceń i za -
po bie gaj ry zy ku/ za miesz cza ne bę dą dla pra co daw ców i pra cow -
ni ków li sty kon tro l ne do oce ny za gro żeń oraz uprosz czo ne me -
to dy oce ny ry zy ka. Znaj dą się tam rów nież pu bli ka cje (bro szu -
ry, ulot ki, pla ka ty) oraz ty tu ły ar ty ku łów z pra sy fa cho wej sze -
rzej oma wia ją ce za gad nie nia za gro żeń i przy kła dy sto so wa nych
środ ków pro fi lak tycz nych, za po bie ga ją cych na ra że niu na dzia ła -
nie nie bez piecz nych czyn ni ków che micz nych.

Elżbieta Balasińska-Świtkowska
Departament Prewencji i Promocji GIP

Po znaj, oceń i za po bie gaj ry zy ku

Sub stan cje che micz ne



Usta wą z 16 ma ja 1922 r. o urlo pach pra -
cow ni ków za trud nio nych w prze my śle i han -
dlu2 – zwa ną da lej usta wą – pol ski usta wo -
daw ca wpro wa dził re gu la cje do ty czą ce wy po -
czyn ku pra cow ni ków. Na le ży zwró cić uwa gę,
że za kres przed mio to wy prze pi sów był zde -
cy do wa nie szer szy niż wy ni ka to z ty tu łu usta -
wy. Obej mo wał pra cow ni ków za trud nio nych
w prze my śle, gór nic twie, han dlu, biu ro wo -
ści, ko mu ni ka cji i prze wo zie, szpi tal nic -
twie, in sty tu cjach opie ki spo łecz nej i uży tecz -
no ści pu blicz nej a ta kże w in nych w za kła dach
pra cy, za trud nia ją cych rów nież po dob ne
gru py za wo do we. Usta wa da wa ła pra cow ni -
kom pra wo do co rocz ne go płat ne go urlo pu.

Ina czej u se zo no wych

Usta wa nie do ty czy ła pra cow ni ków przed -
się biorstw se zo no wych, któ rych pra ca trwa -
ła kró cej niż 10 mie się cy w ro ku oraz za kła -
dów prze my sło wych o cha rak te rze rze mieśl -
ni czym, za trud nia ją cych czte rech lub mniej
pra cow ni ków. W sto sun ku do pra cow ni ków
przed się biorstw se zo no wych po czy nio no
w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Pra cy i Opie ki
Spo łecz nej z 11 czerw ca 1923 r. w przed mio -
cie wy ko ny wa nia usta wy3 istot ne uszcze gó -
ło wie nie. Je że li przed się bior stwo se zo no we
mia ło tak zor ga ni zo wa ną pra cę, że głów na je -
go dzia łal ność trwa ła kró cej niż 10 mie się -
cy, jed nak przy naj mniej część pra cow ni ków
pra co wa ła nie mniej niż 10 mie się cy w ro ku,
wów czas mie li oni pra wo do urlo pu po prze -
pra co wa niu wspo mnia nych okre sów. Pra wo -
daw ca dość szcze gó ło wo więc po strze gał zró -
żni co wa nie grup upraw nio nych. In ny przy kład
dro bia zgo wo ści pra wo daw cy do ty czył pod mio -
tów za trud nia ją cych wię cej niż czwo ro pra -
cow ni ków. Je że li w za kła dzie licz ba za trud -
nio nych pra cow ni ków zmniej szy ła się okre -
so wo do czwor ga lub mniej, pra cow ni cy na -
dal po sia da li pra wo do urlo pu wy po czyn ko -
we go. Mo gli go jed nak otrzy mać, je że li
przez okres dłu ższy niż po ło wa po przed nie -
go ro ku ka len da rzo we go, licz ba za trud nio -
nych w za kła dzie pra cy prze kra cza ła czwo ro
pra cow ni ków. Pre cy zo wa no rów nież, w dro -

dze roz po rzą dze nia, że ja kie kol wiek zmia ny
wła sno ścio we przed się bior stwa nie ma ją
wpły wu na upraw nie nia pra cow ni cze w za kre -
sie urlo pu.

Ile, ko mu?

W usta wie wy miar urlo pu wy po czyn ko we -
go był uza le żnio ny za rów no od ka te go rii pra -
cow ni ków, jak i okre su za trud nie nia. Wpro -
wa dza no za sa dę, że pra wo do urlo pu w licz -
bie ośmiu dni przy słu gu je pra cow ni kom, któ -
rzy bez prze rwy pra co wa li w da nym przed -
się bior stwie rok. Je śli zaś u da ne go przed -
się bior cy świad czy li pra cę bez prze rwy
przez 3 la ta, wów czas mie li pra wo do 15 dni
urlo pu. Wo bec pra cow ni ków mło do cia nych,
tj. po ni żej 18 ro ku ży cia, prze wi dy wa no 14
dnio wy urlop, pod wa run kiem, że prze pra -
co wa li w da nym za kła dzie pra cy co naj -
mniej rok bez prze rwy. Co wa żne, pra wo
do te go ro dza ju urlo pów, obej mo wa ło rów nież
ter mi na to rów i uczniów, na wet w za kła dach
za trud nia ją cych do czte rech pra cow ni ków.
Jesz cze ina czej ure gu lo wa no upraw nie nia
urlo po we pra cow ni ków umy sło wych za trud -
nio nych w han dlu, prze my śle i biu ro wo ści.
Usta wa gwa ran to wa ła im, po pół rocz nej
nie prze rwa nej pra cy, urlop dwu ty go dnio wy,
a po ro ku nie prze rwa nej pra cy, urlop jed no -
mie sięcz ny. 

Do pra cow ni ków umy sło wych usta wa za -
li cza ła: 

1) oso by peł nią ce czyn no ści ad mi ni stra -
cyj ne i nad zor cze, a nie wy ko nu ją ce pra cy fi -
zycz nej,

2) oso by peł nią ce czyn no ści biu ro we i za -
trud nio ne przy pra cach kan ce la ryj nych, ra -
chun ko wych, pi śmien nych, kre ślar skich, ob -
li cze nio wych, 

3) oso by peł nią ce czyn no ści ku piec kie, tj.
sprze daw ców skle pów i księ garń z ukoń czo -
ną szko łą za wo do wą bądź śred nią oraz od by -
tą prak ty ką, a ta kże „dro gi stów, far ma ceu -
tów, ka sje rów, dys po nen tów, sprze daw ców
pod ró żu ją cych, akwi zy to rów”,

4) ar ty stów ta kich jak: mu zy cy, ak to rzy,
ma la rze, rzeź bia rze,

5) per so nel le kar ski oraz wy kwa li fi ko wa -
ny po moc ni czy per so nel le kar ski. 

Roz po rzą dze nie pre cy zo wa ło w § 13, że dni
urlo pu są li czo ne ja ko ko lej ne dni ka len da rzo -
we. Mi mo to usta wą z 22 mar ca 1933 r. w spra -
wie zmian w usta wie z 16 ma ja 1922 r. o urlo -
pach dla pra cow ni ków za trud nio nych w prze -
my śle i han dlu do okre ślo no, że przez dni urlo -
po we na le ży ro zu mieć ko lej no po so bie na -
stę pu ją ce dni ka len da rzo we, po czy na jąc
od ostat nie go dnia pra cy. Co wa żne, dłu gość
urlo pu nie by ła za le żna od te go, czy pra ca
w za kła dzie od by wa ła się we wszyst kich
dniach ty go dnia. 

Pra ca nie prze rwa na

Usta wo daw ca, co wi dać na przy kła dzie
usta la nia wy mia ru urlo pu, kładł na cisk na po -
ję cie pra cy nie prze rwa nej. W ar ty ku le
2 szcze gó ło wo zde fi nio wał to po ję cie po przez
wska za nie, ja kie go ro dza ju prze rwy w świad -
cze niu pra cy nie wpły wa ją na okres nie prze -
rwa ne go wy ko ny wa nia pra cy. Za li czył do nich:
okres cho ro by, nie szczę śli we go wy pad ku, po -
wo ła nia pra cow ni ka do od by cia ćwi czeń
woj sko wych. Roz po rzą dze nie pre cy zo wa ło,
że słu żba woj sko wa (z po wo ła nia lub ochot -
ni cza) trwa ją ca dłu żej niż 3 mie sią ce, po łą -
czo na z roz wią za niem sto sun ku pra cy, po zba -
wia pra cow ni ka do ko rzy sta nia z urlo pu. Do -
pusz cza no rów nież mo żli wość prze rwy krót -
szej niż 3 mie sią ce, po mię dzy roz wią za -
niem i po now nym na wią za niem sto sun ku pra -
cy, do ko na ne go za rów no przez pra cow ni ka
jak i pra co daw cę, któ ra nie skut ko wa ła po -
zba wie niem pra wa pra cow ni ka do urlo pu. Do -
dat ko wo, wo bec pra cow ni ków za trud nio -
nych w gór nic twie, usta wo daw ca do pusz czał
mo żli wość prze rwy w świad cze niu, któ ra nie
wpły wa ła na okres nie prze rwa ny, o ile by ła
spo wo do wa na przej ściem z jed ne go za kła du
pra cy do in ne go. Prze rwa nie mo gła jed nak
prze kro czyć 14 dni, o ile przej ście mię dzy za -
kła da mi od by wa ło się w tym sa mym re wi rze
gór ni czym lub 21 dni, je śli przej ście mię dzy
za kła da mi od by wa ło się w in nym re wi rze gór -
ni czym. Ob li cza nie te go ter mi nu roz po czy -
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na ło się w dniu roz po czę cia pra cy lub w dniu
w któ rym pra ca po win na być roz po czę ta, je -
że li jej nie roz po czę cie na stą pi ło z wi ny pra -
co daw cy.

Utra ta urlo pu

Usta wa prze wi dy wa ła mo żli wość po zba -
wie nia pra wa do urlo pu, je że li sam pra cow -
nik roz wią zał umo wę o pra cę lub je że li roz -
wią za nie to na stą pi ło z po wo dów, któ re pra -
co daw cy da wa ły pra wo do roz wią za nia umo -
wy bez uprzed nie go wy mó wie nia. W roz po -
rzą dze niu spre cy zo wa no, że ta ką sy tu acją by -
ło roz wią za nie umo wy z po wo du opusz cze -
nia pra cy bez uspra wie dli wie nia. Je że li jed -
nak roz wią za nie sto sun ku pra cy zo sta ło do -
ko na ne przez pra co daw cę i nie z wi ny pra -
cow ni ka, wów czas pra cow nik po wi nien otrzy -
mać wy na gro dze nie za czas urlo pu. Wy na gro -
dze nie urlo po we po win no zo stać wy pła co ne
z do łu. Co wię cej, pra wo daw ca prze wi dy wał
rów nież po zba wie nie pra cow ni ka pra wa
do wy na gro dze nia urlo po we go, o ile w cza -
sie urlo pu pra co wał by on za rob ko wo w in nym
przed się bior stwie. Za pis ten był za war ty
w usta wie, ale zo stał po wtó rzo ny rów nież
w roz po rzą dze niu. Mo żna stwier dzić, że te -
go ro dza ju roz wią za nie praw ne, by ło zde cy -
do wa nie ukie run ko wa ne na to, że by pra cow -
nik fak tycz nie mógł wy po cząć pod czas urlo -
pu. Z in ne go punk tu wi dze nia mo żna na to -
miast za uwa żyć, że ta ka kon struk cja prze pi -
su praw ne go po zba wia ła pra wa do „do ro bie -
nia” ja kich kol wiek pie nię dzy w trak cie urlo -
pu. By ło to roz wią za nie ka te go rycz ne. 

Usta wo daw ca prze wi dział in sty tu cję wy -
na gro dze nia urlo po we go, któ re przy słu gi wa -
ło w wy so ko ści nor mal ne go wy na gro dze nia,
a je że li pra ca by ła wy na gra dza na w sys te mie
akor do wym lub za jed nost kę, wów czas wy so -
kość wy na gro dze nia usta la no na pod sta wie
prze cięt ne go wy na gro dze nia z okre su trzech
mie się cy, któ re bez po śred nio po prze dza ły
urlop wy po czyn ko wy. Wy so kość wy na gro dze -
nia urlo po we go uczniów i ter mi na to rów
uza le żnio na by ła na to miast od wy so ko ści kwo -
ty sta no wią cej pod sta wę ubez pie cze nia we
wła ści wej ka sie cho rych. 

Li sty urlo po we

Usta wa re gu lo wa ła rów nież za sa dy udzie -
la nia urlo pów wy po czyn ko wych. Przede
wszyst kim pra cow ni cy mo gli się wza jem nie
po ro zu mie wać co do ko lej no ści wy ko rzy sty -
wa nia urlo pów. Prze wi dy wa no swo iste „pla -
ny urlo pów”, okre śla ne mia nem list urlo po -
wych. W tym ce lu prze wi dy wa no spo rzą dza -
nie li sty osób upraw nio nych do ko rzy sta nia
z urlo pu, na ka żdy mie siąc od dziel nie, któ -
re po win ny być uzgod nio ne z za rzą dem
przed się bior stwa. W ra zie bra ku po ro zu mie -
nia prze wi dy wa no in ge ren cję or ga nów pań -
stwo wych w po sta ci de cy zji in spek to ra pra -

cy wła ści we go ob wo du. W przy pad ku cho ro -
by pra cow ni ka, któ ra unie mo żli wia ła roz po -
czę cie za pla no wa ne go urlo pu, na żą da nie cho -
re go, po win no udzie lić się go w jed nym
z trzech na stęp nych mie się cy. 

Usta wo daw ca dość szcze gó ło wo in ge ro -
wał w za sa dy wy ko rzy sty wa nia urlo pów
wy po czyn ko wych. Po sta no wio no, że w okre -
sie od 1 ma ja do 30 wrze śnia z urlo pów po -
win no ko rzy stać co naj mniej 50% ogó łu pra -
cow ni ków za trud nio nych u da ne go pra co -
daw cy. Pew ne dzia ły pro duk cyj ne, po sia da -
ły upraw nie nie do wy ko rzy sty wa nia urlo pów
wy po czyn ko wych z wy łą cze niem okre su
od 1 ma ja do 30 wrze śnia, za za wia do mie -
niem in spek to ra pra cy wła ści we go ob wo du.
Wska za no tu:

● na pra wę ma szyn rol ni czych,
● prze mysł bu dow la ny pro wa dzo ny nie se -

zo no wo,
● od lew nie że la za zwią za ne z bu dow nic -

twem oraz pro duk cją i na pra wą ma szyn rol -
ni czych,

● ko wal stwo i ślu sar stwo zwią za ne z bu -
dow nic twem oraz pro duk cją i na pra wą ma -
szyn rol ni czych,

● ukła da nie i na pra wa da chów,
● pro duk cję farb i la kie rów dla po trzeb bu -

dow nic twa,

● pro duk cję kon struk cji że la znych ze -
wnętrz nych,

● pro duk cję sztucz nych ka mie ni bu dow -
la nych i tech nicz nych,

● wy rób za praw wią żą cych: ce men tu,
wap na, gip su, ala ba stru,

● nie se zo no wą pro duk cję ce gieł, da chó -
wek, sącz ków, ka fli, te ra kot,

● wy do by cie i prze rób ro py naf to wej i ga -
zu ziem ne go,

● wy rób ar ty ku łów spo żyw czych re ali zo -
wa ny nie se zo no wo,

● za kła dy zdro jo we, uzdro wi ska, szpi ta le,
lecz ni ce, ho te le, pen sjo na ty, re stau ra cje, cu -
kier nie, ka wiar nie oraz skle py zlo ka li zo wa -
ne w uzdro wi skach. 

Rów nież hu ty że la za mia ły pra wo do ogra -
ni cze nia licz by pra cow ni ków, któ rym są
udzie la ne urlo py w okre sie od 1 ma ja do 30
wrze śnia, do licz by 25%, po uprzed nim za wia -
do mie niu in spek to ra pra cy wła ści we go dla
da ne go ob wo du. 

Udział de le ga tów

W roz po rzą dze niu dość szcze gó ło wo okre -
ślo no za sa dy usta la nia list urlo po wych. Ich

ukła da nie po win no na stę po wać z udzia łem
za rzą du przed się bior stwa i sta łe go przed sta -
wi ciel stwa pra cow ni ków. W ra zie gdy by pra -
cow ni cy lub pra co daw ca nie uznał któ rej kol -
wiek ze stron przed sta wi ciel stwa – pra cow -
ni ków lub pra co daw cy – lub w ra zie bra ku te -
go ostat nie go i w przy pad ku gdy by nie do ko -
na no w tym za kre sie usta leń po mię dzy stro -
na mi, ko niecz ne by ło wy ło nie nie de le ga tów
spo śród pra cow ni ków. W za kła dach za trud -
nia ją cych do 10 pra cow ni ków wy ła nia no
jed ne go de le ga ta, w za kła dzie od 11 do 50
pra cow ni ków – dwóch de le ga tów, w za kła dzie
od 51 do 100 – trzech de le ga tów, w za kła dzie
od 101 do 500 pra cow ni ków – na ka żde roz -
po czę te 100 osób – je den de le gat; przy wy -
ższej licz bie pra cow ni ków – na ka żde roz po -
czę te 500 pra cow ni ków – je den de le gat. 

Wy bo ry de le ga tów od by wa ły się po za go -
dzi na mi pra cy, w wy bo rach taj nych i pro por -
cjo nal nych. Co istot ne, po mi mo tych po dzia -
łów, ka żdy dział za kła du mógł wy brać wła sne -
go de le ga ta dla usta le nia list urlo po wych, nie
uczest ni cząc w ogól nych wy bo rach. Rów nież
pra cow ni cy umy sło wi mie li pra wo do wy zna -
cze nia de le ga tów po za ogól ny mi wy bo ra mi.
Przy ukła da niu list urlo po wych wpro wa dzo -
no za sa dę, że je że li pra cow nik w cią gu ro ku
mógł by na być pra wo do urlo pu w wy ższym
wy mia rze, wów czas mógł żą dać aby, ukła da -
jąc li sty urlo po we, wy zna czyć mu ter min w ta -
ki spo sób, aby je go udzie le nie na stą pi ło już
po na by ciu pra wa w wy ższym wy mia rze. Je -
że li z te go nie sko rzy stał, wów czas w da nym
ro ku nie mógł sko rzy stać z urlo pu uzu peł nia -
ją ce go. To ob ostrze nie nie do ty czy ło jed nak
pra cow ni ków umy sło wych. Do ko ny wa nie
zmian w li stach urlo po wych wy ma ga ło zgo -
dy za in te re so wa ne go pra cow ni ka i za rzą du
pra co daw cy.

Roz po rzą dze nie w §5 prze wi dy wa ło istot -
ne ob ostrze nia w przy pad ku nie wy ko rzy sty -
wa nia urlo pu. Je że li pra cow nik nie wy ko rzy -
stał urlo pu w ter mi nie, zgod nie z usta lo ną
li stą osób upraw nio nych do urlo pu, to nie
mógł do ma gać się udzie le nia urlo pu w in nym
ter mi nie, ani też nie mógł do ma gać się wy -
pła ty do dat ko we go wy na gro dze nia. Wy jąt -
kiem od tej za sa dy by ła wspo mnia na ab sen -
cja cho ro bo wa. 

Łu kasz Pa roń
An drzej Szcze pa niak

OIP Wro cław
1 L. Flo rek, T. Zie liń ski, Pra wo Pra cy, War -

sza wa 2000 r., s. 170.
2 Usta wa z 16 ma ja 1922 r. o urlo pach dla

pra cow ni ków, za trud nio nych w prze my śle
i han dlu (Dz. U. nr 40, poz. 334).

3 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Opie -
ki Spo łecz nej z 11 czerw ca 1923 r. wy da ne
w po ro zu mie niu z Mi ni strem Prze my słu
i Han dlu w przed mio cie wy ko ny wa nia usta -
wy z 16 ma ja 1922 r. o urlo pach dla pra cow -
ni ków, za trud nio nych w prze my śle i han dlu
(Dz. U. nr 62, poz. 464).

Pra wo pra cy kie dyś

Przed woj ną, to by ły urlo py…
Jed nym z pod sta wo wych upraw nień pra cow ni czych jest pra wo do urlo pu wy po czyn ko we go.
Pod tym po ję ciem ro zu mie się co rocz ną, nie prze rwa ną i płat ną prze rwę w wy ko ny wa niu pra -
cy, na le żną pra cow ni ko wi w wy mia rze wy ni ka ją cym z prze pi sów pra wa pra cy.1 Ze wzglę du
na wciąż trwa ją ce dys ku sje o cza sie pra cy, a w szcze gól no ści w kwe stii dni wol nych od pra -
cy oraz w świe tle trwa ją cych prac usta wo daw czych w tym za kre sie, war to przyj rzeć się re gu -
la cjom okre su mię dzy wo jen ne go. 

Łu kasz Pa roń An drzej Szcze pa niak
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

00.00.20 Ko mu ni kat Mi ni stra Go spo dar -
ki z dnia 29 kwiet nia 2010 r. o pod ję ciu przez
Ra dę Mi ni strów uchwa ły zmie nia ją cej uchwa -
łę w spra wie usta no wie nia pro gra mu wie lo -
let nie go pod na zwą „Pro gram Oczysz cza nia
Kra ju z Azbe stu na la ta 2009-2032” // Mo -
ni tor Pol ski. – 2010, nr 33, poz. 481. 

00.00.02 Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 22 kwiet -
nia 2010 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te -
go tek stu usta wy o świad cze niach pie nię -
żnych z ubez pie cze nia spo łecz ne go w ra zie
cho ro by i ma cie rzyń stwa // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 77, poz. 512.

22.02.20 Ob wiesz cze nie Mi ni stra Spraw
Za gra nicz nych z dnia 29 grud nia 2009 r.
o spro sto wa niu błę du // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 63, poz. 395.

Dot. pol skie go prze kła du oraz an giel -
skie go tek stu za łącz ni ków A i B Umo wy eu -
ro pej skiej do ty czą cej mię dzy na ro do we go
prze wo zu dro go we go to wa rów nie bez piecz -
nych (ADR), spo rzą dzo nej w Ge ne wie dnia 30
wrze śnia 1957 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 27,
poz. 162).

00.00.00 Ob wiesz cze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 2 kwiet nia 2010 r. w spra wie wy ka zu
sub stan cji czyn nych do zwo lo nych do sto so -
wa nia w pro duk tach bio bój czych oraz pro duk -
tach bio bój czych ni skie go ry zy ka // Mo ni tor
Pol ski. – 2010, nr 34, poz. 484.

21.02.08 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu -
ka cji Na ro do wej z dnia 24 mar ca 2010 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie prak tycz -
nej na uki za wo du // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 61, poz. 378.

15.02.21 Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra -
struk tu ry z dnia 1 kwiet nia 2010 r. zmie nia -
ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run ków
tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać dro -
go we obiek ty in ży nier skie i ich usy tu owa nie
// Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 65, poz. 408.

22.01.05 Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra -
struk tu ry z dnia 15 kwiet nia 2010 r. w spra -
wie sys te mu oce ny ry zy ka pod mio tów wy ko -
nu ją cych prze wóz dro go wy w za kre sie wy stę -

po wa nia na ru szeń do ty czą cych cza su pro wa -
dze nia po jaz du, obo wiąz ko wych przerw i cza -
su od po czyn ku kie row ców // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 72, poz. 462.

00.00.27 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Obro -
ny Na ro do wej z dnia 25 mar ca 2010 r.
w spra wie wa run ków tech nicz nych do zo ru
tech nicz ne go dla nie któ rych spe cja li stycz -
nych urzą dzeń trans por tu bli skie go // Dzien -
nik Ustaw. – 2010, nr 61, poz. 383.

00.00.18 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 30 mar ca 2010
r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie za -
kła do we go fun du szu re ha bi li ta cji osób nie -
peł no spraw nych // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 64, poz. 398.

00.00.00 Usta wa z dnia 5 mar ca 2010 r.
o zmia nie za kre su obo wią zy wa nia Eu ro pej -
skiej Kar ty Spo łecz nej spo rzą dzo nej w Tu ry -
nie dnia 18 paź dzier ni ka 1961 r. // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 76, poz. 491.

NOR MY

00.00.20 PN -EN 15233: 2009 Me to dy ka
oce ny bez pie czeń stwa funk cjo nal ne go sys te -
mów ochron nych do prze strze ni za gro żo nych
wy bu chem. – Za stę pu je PN -EN 15233: 2007;
[za twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 31lip -
ca 2009 r.].

Okre ślo no pro ce du rę i wy ma ga ne in for -
ma cje umo żli wia ją ce prze pro wa dze nie przez
wy twór cę oce ny bez pie czeń stwa funk cjo nal -
ne go w ce lu za pro jek to wa nia sys te mu ochron -
ne go.

00.00.27 PN -EN 60034-9: 2009 Ma szy ny
elek trycz ne wi ru ją ce. Część 9: Do pusz czal -
ne po zio my ha ła su. – Za stę pu je PN -
-EN 60034-9: 2005; [za twier dzo na przez
Pre ze sa PKN dnia 10 grud nia 2008 r.].

Wy zna czo no mak sy mal ne po zio my A mo -
cy aku stycz nej, LWA w de cy be lach, ha ła su
prze no szo ne go przez po wie trze, emi to wa ne -
go przez ma szy ny elek trycz ne wi ru ją ce
w nor mal nym wy ko na niu, w funk cji mo cy,
pręd ko ści ob ro to wej i ob cią że nia. Okre ślo -
no me to dę po mia ro wą i wa run ki ba dań od -
po wied nie do wy zna cze nia po zio mu mo cy
aku stycz nej ma szyn w ce lu nor ma tyw nej oce -
ny ich ha ła su w sto sun ku do przy ję tych mak -
sy mal nych po zio mów mo cy aku stycz nej.

12.01.27 PN -EN ISO 11111-2: 2009 Ma -
szy ny włó kien ni cze. Wy ma ga nia bez pie czeń -

stwa. Część 2: Ma szy ny przy go to waw cze
do przę dze nia i przę dzar ki. – Za stę pu je
PN -EN ISO 11111-2: 2005; [za twier dzo na
przez Pre ze sa PKN dnia 6 kwiet nia 2009 r.].

W nor mie wy szcze gól nio no istot ne za -
gro że nia i od po wia da ją ce im wy ma ga nia i/lub
środ ki bez pie czeń stwa do ty czą ce ma szyn
przy go to waw czych do przę dze nia i przę dza -
rek. Nor ma ma za sto so wa nie do ma szyn, li -
nii pro duk cyj nych i współ pra cu ją ce go z ni mi
wy po sa że nia prze zna czo ne go do roz luź nia nia,
oczysz cza nia, mie sza nia, pra nia weł ny, be lo -
wa nia, zgrze ble nia, cię cia i rwa nie ka bla, przy -
go to wa nia do zgrze ble nia i przę dze nia.

12.01.27 PN -EN ISO 11111-3: 2009 Ma -
szy ny włó kien ni cze. Wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa. Część 3: Ma szy ny do pro duk cji włók -
nin. – Za stę pu je PN -EN ISO 11111-3: 2005;
[za twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 6
kwiet nia 2009 r.].

Po da no istot ne za gro że nia i od po wia da ją -
ce im wy ma ga nia i/lub środ ki bez pie czeń stwa
do ty czą ce ma szyn do pro duk cji włók nin. Nor -
ma ma za sto so wa nie do ma szyn, li nii pro duk -
cyj nych i współ pra cu ją ce go z ni mi wy po sa -
że nia prze zna czo ne go do roz luź nia nia,
oczysz cza nia, mie sza nia, zgrze ble nia, igło wa -
nia, su sze nia w su szar kach bęb no wych oraz
na wi ja nia.

WY DAW NIC TWA

22.01.00 Va de me cum kie row cy w fir mie
z do ku men ta cją: stan praw ny: 3 lip ca 2009
r. / Aga ta Lan ka mer -Pra so łek, Be ata Na róg,
Mo ni ka Wa ci kow ska. – Gdańsk: ODDK,
2009. – 387 s.

W ksią żce omó wio no wszyst kie istot ne za -
gad nie nia do ty czą ce za trud nie nia kie row ców. 

AR TY KU ŁY Z CZA SO PISM

11.03.20 Sty ren na sta no wi sku pra cy
oraz je go emi sja do at mos fe ry z prze my słu
jach to we go / A. Fi szer, A. Mar ci niuk -Klu -
ska, M. Klu ska // Eko lo gia i Tech ni ka.
– 2010, nr 1, s. 3-11.

W ar ty ku le omó wio no pro ble ma ty kę emi -
sji sty re nu do at mos fe ry pod czas pro duk cji
jach tów, je go ne ga tyw ne go wpły wu na zdro -
wie czło wie ka oraz bra ku usta lo nych do pusz -
czal nych norm na sta no wi skach pra cy.

Opra co wa ła: Da nu ta Szot
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Ze spół po wy pad ko wy, po mi mo usta le -
nia przy czyn wy pad ku le żą cych po stro nie
za rów no po szko do wa ne go jak i pra co -
daw cy oraz wnio sków pro fi lak tycz nych,
wska zu ją cych na ko niecz ność pod ję cia
kon kret nych dzia łań w ce lu po pra wy sta -
nu bhp w za kła dzie, nie kon se kwent nie
i bez za sad nie stwier dził w dal szej czę ści
pro to ko łu po wy pad ko we go, że wy łącz ną
przy czy ną wy pad ku by ło wej ście przez po -
szko do wa ne go w stre fę nie bez piecz ną
bez sto so wa nia za bez pie cze nia przed upad -
kiem wy so ko ści. 

Rze czy wi ste przy czy ny

In spek to rzy pra cy z OIP Bia ły stok, ba -
da ją cy wy pa dek je dy nie na pod sta wie do -
star czo nej przez pra co daw cę w grud -
niu 2008 r. do ku men ta cji po wy pad ko wej,
w tym licz nych zdjęć z wi zji lo kal nej, wy -
ko na nych przez bel gij ską po li cję na miej -
scu zda rze nia oraz oświad cze nia je dy ne -
go bez po śred nie go świad ka wy pad ku
– bra ta po szko do wa ne go – usta li li, że przy -
czy na mi wy pad ku by ły:

● nie wła ści we środ ki ochro ny zbio ro wej
– brak po mo stu ro bo cze go w rusz to wa niu
ochron nym na dłu go ści 1,25 m, 

● nie od po wied nie (za sta wio ne) przej -
ścia i doj ścia do sta no wisk pra cy, co spo -
wo do wa ło wej ście po szko do wa ne go na ka -
mien ny mu rek, 

Po nad to stwier dzo no:

● brak prze szko le nia po szko do wa ne go
pra cow ni ka w za kre sie bhp (ogól ne go
oraz sta no wi sko we go), 

● brak orze cze nia le kar skie go o bra ku
prze ciw wska zań do pra cy na zaj mo wa nym
przez po szko do wa ne go sta no wi sku pra cow -
ni ka bu dow la ne go.

Kon tro la wy ka za ła ta kże fał szo wa nie
przez pra co daw cę do ku men ta cji, do ty -
czą cej szko le nia pra cow ni ków w za kre sie
bhp, w tym po szko do wa ne go, w związ ku

z czym prze sła ne zo sta ło do pro ku ra tu ry
pi smo po wia da mia ją ce o po dej rze niu po -
peł nie nia prze stęp stwa. 

Do cho dze nie w spra wie usta le nia rze -
czy wi stych przy czyn te go wy pad ku trwa -

ło po nad rok. De par ta ment Le gal no ści Za -
trud nie nia w GIP zwra cał się dwu krot nie
(w 2008 i 2009 r.) do stro ny bel gij skiej
o prze ka za nie do PIP usta leń w tej spra -
wie. We wrze śniu 2009 r. in spek cja bel gij -
ska (Fe de ral ne Pu blicz ne Słu żby Za trud -
nie nia, Pra cy i Spój no ści Spo łecz nej)
prze sła ła do GIP ra port z usta leń oko licz -
no ści i przy czyn wy pad ku. Wg ra por tu bez -
po śred nią przy czy ną wy pad ku był brak:

● in dy wi du al ne go za bez pie cze nia pra -
cow ni ka przed upad kiem z wy so ko ści.
Usta lo no od po wie dzial ność kar ną pra co -
daw cy z Bia łe go sto ku;

● od po wied nie go za bez pie cze nia
ochron ne go w ra zie upad ku (rusz to wa nia).

Ja ko od po wie dzial ne go wska za no ge ne ral -
ne go wy ko naw cę w Bel gii.

W ra por cie pod kre ślo no, że do spo wo -
do wa nia wy pad ku w znacz nym stop niu
przy czy nił się ge ne ral ny wy ko naw ca ro bót,
do pusz cza jąc do skom pli ko wa nej struk tu -
ry pod wy ko naw stwa, co do pro wa dzi ło
do ob ni że nia po zio mu bez pie czeń stwa
na bu do wie. 

Pod kre ślo no, że przy tak du żej licz bie
pod wy ko naw ców na bu do wie, pra co daw ca
po szko do wa ne go nie po zo sta wał w bez po -
śred nim kon tak cie z wy ko naw cą, nie znał
pra wo daw stwa bel gij skie go, nie do sta wał
bez po śred nio uwag od ko or dy na to ra ds.
bhp. Stwier dzo no rów nież nie wła ści wy nad -
zór nad pra ca mi ze stro ny kie row ni ka bu -
do wy. W oce nie spo rzą dza ją cych ra port,
oso ba ta by ła świa do ma wszel kich nie do -
cią gnięć oraz ni skie go po zio mu bez pie -
czeń stwa na pla cu bu do wy, jed nak nie pod -
ję ła od po wied nich dzia łań w ce lu ich zli kwi -
do wa nia.

Grażyna Jarosiewicz GIP
na pod sta wie dokumentacji

powypadkowej OIP w Bia łym sto ku

Dokończenie ze strony 32.
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Ge ne ral nym wy ko naw cą prac re mon to wych w ka te drze by -
ła du ża bu dow la na fir ma bel gij ska. Część ro bót zle ci ła pod wy -
ko naw cy bel gij skie mu, któ ry z ko lei prze ka zał pod wy ko naw stwo
ró żnym in nym fir mom, w tym fir mom z Pol ski. Funk cję kie row -
ni ka bu do wy spra wo wał Belg, przed sta wi ciel ge ne ral ne go wy -
ko naw cy. Bez po śred ni nad zór nad eki pą pol ską peł nił oby wa tel
Bel gii za trud nio ny na sta no wi sku bry ga dzi sty.

Ka te dra No tre -Da me w Bruk se li to neo go tyc ki ko ściół
Mat ki Bo skiej z La ken, z wy so ki mi
mu ra mi, z wie żą głów ną, fron to wą,
zwień czo ną igli cą o wy so ko ści 116 m
i wie ża mi bocz ny mi, kry ty wy so kim,
dwu spa do wym da chem. Pra ce de -
kar skie w ta kich wa run kach stwa rza -
ły wy so kie ry zy ko upad ku z wy so ko -
ści i wy ma ga ły, oprócz wy po sa że nia
pra cow ni ków w od po wied ni sprzęt
ochro ny in dy wi du al nej, za in sta lo wa -
nia rusz to wań ochron nych, ogra ni cza -
ją cych skut ki ewen tu al ne go upad ku
z wy so ko ści.

24 wrze śnia 2008 r. o go dzi nie 7
pra cow ni cy z bry ga dy pol skiej wje cha -
li win dą na dach i na wy so ko ści
ok. 20 m od po zio mu te re nu roz po czę -
li wy mia nę po kry cia. Sta re płyt ki de -
mon to wa li, a no we, za po mo cą ha czy -
ków mo cu ją cych, ukła da li na drew nia -
nych ła tach. Pra ce te wy ko ny wa li sto -
jąc na dra bi nach alu mi nio wych, do wy -
so ko ści ok. 8 m, po sa do wio nych
na gzym sie oka la ją cym dach. Przy ścia -
nie bu dyn ku, po ni żej miej sca wy ko ny wa nia prac, za in sta lo wa -
ne by ło pod wie sza ne rusz to wa nie ochron ne o wy so ko ści 1,50 m
i sze ro ko ści sta lo we go po de stu 0,80 m, ko twio ne do ścia ny bu -
dyn ku. Ra do sław W. i je go brat pra co wa li po jed nej stro nie da -
chu, po dru giej zaś, dwaj Po la cy z in nej fir my bu dow la nej z Bia -
łe go sto ku.

Bez sze lek 

Oko ło go dzi ny ósmej na te ren obiek tu przy był bry ga dzi sta,
któ ry do ko ny wał co dzien ne go prze glą du sta no wisk pra cy. Po -
le cił Ra fa ło wi W. zejść z dra bi ny, po nie waż pra co wał na wy so -
ko ści 2,5 m bez sze lek bez pie czeń stwa, po czym udał się do pra -
cow ni ków pra cu ją cych na in nej stro nie da chu. Ra fał W. zszedł
z dra bi ny do po zio mu gzym su i – jak ze znał je go brat – cze ka -
jąc na szel ki, któ re miał mu do star czyć win dą je den z pra cow -
ni ków za trud nio nych przy pra cach na do le, po szedł po nie zbęd -
ną mu do pra cy wkrę tar kę le żą cą za sta no wi skiem pra cy bra ta.

Szedł je dy ną pro wa dzą cą dro gą, tj. po gzym sie o sze ro ko -
ści 30 cm. Po nie waż znaj do wa ła się tam pa le ta da chó wek, utrud -
nia ją ca w znacz nym stop niu przej ście, pra cow nik po sta no wił
przejść obok gzym su po ka mien nym pa ra pe cie o wy so ko -
ści 1,20 m i gru bo ści 0,42 m. W tym dniu by ła mżaw ka, mu rek
był wil got ny, po kry ty zie lo nym na lo tem. Pra cow nik, wspi na jąc
się na mu rek, na gle po śli zgnął się, utra cił rów no wa gę i spadł
w dół. Wpraw dzie pod mur kiem by ło za in sta lo wa ne rusz to wa -

nie ochron ne, ale w miej scu, na któ -
re po szko do wa ny spadł nie by ło bla tu
ro bo cze go, a pu stą prze strzeń przy kry -
wa ła fo lia o wym. 0,80 x 1,25 m. Po -
szko do wa ny spadł więc 12 me trów ni -
żej, w ni szę da chu do bu do wa ne go
skrzy dła ka te dry, po no sząc śmierć
na miej scu. Pra cu ją cy na da chu pra -
cow ni cy ze zna li, że fo lia le ża ła na rusz -
to wa niu od ty go dnia, ale nikt z nich nie
wie dział, że nie ma pod nią bla tu za -
bez pie cza ją ce go.

Wi na pół na pół, ale…

We dług ze spo łu po wy pad ko we go,
po wo ła ne go przez pra co daw cę za -
trud nia ją ce go po szko do wa ne go w Bia -
łym sto ku, przy czy ną wy pad ku by ło:

– wy ko ny wa nie pra cy przez pra cow -
ni ka bez sto sow ne go za bez pie cze nia
nie zbęd ne go przy pra cach na wy so ko -
ści,

– brak po de stu w rusz to wa niu
ochron nym na dro dze spa da nia pra cow ni ka,

– nie prze szko le nie po szko do wa ne go w za kre sie bhp (in struk -
ta żu sta no wi sko we go ogól ne go),

– nie za po zna nie po szko do wa ne go z oce ną ry zy ka za wo do we -
go w miej scu pro wa dze nia prac. 

W ra mach pro fi lak ty ki, ze spół po wy pad ko wy wnio sko wał o:
– za po zna nie pod le głych pra cow ni ków z wy ni ka mi po stę po -

wa nia po wy pad ko we go w spo sób przy ję ty u pra co daw cy,
– do ko na nie oce ny ry zy ka za wo do we go wy stę pu ją ce go pod -

czas re ali zo wa nych prac,
– po now ne prze szko le nie bhp wszyst kich za trud nio nych pra -

cow ni ków zgod nie z za sa da mi prze pi sów pra wa do ty czą cych szko -
le nia w za kre sie bhp,

– zwięk sze nie nad zo ru bez po śred nie go kie row nic twa nad wy -
ko ny wa niem prac nie bez piecz nych oraz opra co wa nie wy ka zu tych
prac i za sad bez piecz nej ich re ali za cji,

– uzu peł nie nie bra ku ją cych po de stów w rusz to wa niu ochron -
nym. 

Śmierć ro bot ni ka z No tre Dam me
Ra fał W. (32 la ta) i je go brat Ra do sław by li ro bot ni ka mi bu dow la ny mi w jed nej z ma łych firm
na te re nie Bia łe go sto ku. W sierp niu 2008 ro ku zo sta li od de le go wa ni do pra cy w Bel gii, gdzie
za trud nia ją ca ich fir ma wy ko ny wa ła pra ce de kar skie na bu dyn ku ka te dry No tre Dam me znaj -
du ją cej się w Bruk se li. To tam do szło do wy pad ku, w któ rym zgi nął je den z bra ci.

Dokończenie na stronie 30.


