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20 In spek tor pra cy w po stę po wa niu kar nym
Sam fakt skie ro wa nia przez pro ku ra tu rę ak tu oska rże -
nia nie mo że ozna czać za koń cze nia ak tyw no ści in -
spek to ra pra cy w do pro wa dze niu do ska za nia oso by
zło śli wie lub upo rczy wie na ru sza ją cej pra wa pra cow -
ni cze, na ra ża ją cej za trud nia nych pra cow ni ków
na bez po śred nie za gro że nie zdro wia i ży cia.

Okładka:
fot. archiwum

Pod sta wo we efek ty dzia łal no ści in spek -
to rów pra cy w ro ku spra woz daw czym, to
zli kwi do wa nie bez po śred nich za gro żeń
dla zdro wia i ży cia po nad 80 tys. pra cow -
ni ków, wy eli mi no wa nie nie pra wi dło wo ści
z za kre su le gal no ści za trud nie nia w od nie -
sie niu do po nad 90 tys. osób oraz wy eg -
ze kwo wa nie dla 121 tys. pra cow ni ków na -
le żno ści na kwo tę 114 mln zł. 

In for mu jąc o tym Ta de usz Jan Za jąc
wska zał na ne ga tyw ny wpływ ubie gło rocz -
ne go kry zy su go spo dar cze go na stan
pra wo rząd no ści w sto sun kach pra cy w na -
szym kra ju. Po gor szy ła się sy tu acja fi nan -
so wa wie lu przed się biorstw. W efek cie
naj częst sze stwier dzo ne przez in spek to -
rów pra cy wy kro cze nia do ty czy ły nie prze -
strze ga nia prze pi sów o wy pła cie wy na gro -
dze nia, co – jak pod kre ślił głów ny in spek -
tor – jest nie do pusz czal ne, gdyż żad ne
oko licz no ści nie mo gą sta no wić uspra wie -
dli wie nia dla prze rzu ca nia na pra cow ni -
ków ry zy ka pro wa dzo nej dzia łal no ści go -
spo dar czej.

In ne, naj czę ściej stwier dzo ne wy kro cze -
nia do ty czy ły ła ma nia prze pi sów w za kre -
sie na wią zy wa nia i roz wią zy wa nia sto -
sun ku pra cy, o cza sie pra cy oraz w dzie -
dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Na spraw ców wy kro czeń in spek to rzy pra -
cy na ło ży li po nad 20 tys. man da tów kar -
nych na kwo tę 25 mln zł.

Dla wy eli mi no wa nia stwier dzo nych na -
ru szeń prze pi sów oraz za sad bhp in spek -
to rzy Pań stwo wej In spek cji Pra cy wy da li
po nad 354 tys. de cy zji na ka zo wych. Więk -
szość z nich do ty czy ła nie wła ści we go
przy go to wa nia do pra cy oraz nie od po -
wied nie go za bez pie cze nia sta no wisk pra -
cy, ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych, in sta -
la cji ener ge tycz nych, obiek tów i po miesz -

czeń pra cy. Po nad 9 tys. na ka zy wa ło na -
tych mia sto we wstrzy ma nie prac ze wzglę -
du na bez po śred nie za gro że nie zdro wia
i ży cia pra cow ni ków. In spek to rzy pra cy
skie ro wa li do in nych ro bót po nad 11 tys.
osób za trud nio nych wbrew pra wu przy pra -
cach nie bez piecz nych, wzbro nio nych lub
szko dli wych. 

W su mie w ro ku spra woz daw czym PIP
prze pro wa dzi ła bli sko 88 tys. kon tro li
u po nad 65 tys. pra co daw ców. Swo ją sku -
tecz ność zwięk sza ła po przez in ten sy fi ko -
wa nie dzia łań w za kre sie pro fi lak ty ki
i pre wen cji. 

– W 2009 r. ró żno rod ny mi dzia ła nia mi
pre wen cyj ny mi ob ję tych zo sta ło kil ka -
dzie siąt ty się cy pod mio tów, w tym pra co -
daw ców, przed się bior ców, rol ni ków in dy -
wi du al nych, pra cow ni ków mło do cia nych,
stu den tów i uczniów – stwier dził głów ny
in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc. – Re -
ali zo wa li śmy je w for mie kam pa nii, pro gra -
mów, kon kur sów i ogól nie ro zu mia ne go do -
radz twa, we współ pra cy z part ne ra mi
spo łecz ny mi, or ga na mi nad zo ru nad wa run -
ka mi pra cy, or ga na mi ad mi ni stra cji pań -
stwo wej, sa mo rzą do wy mi, pla ców ka mi
na uko wo -ba daw czy mi, in ny mi or ga ni za -
cja mi dzia ła ją cy mi w sfe rze ochro ny pra -
cy oraz me dia mi. Na si spe cja li ści, w ra -
mach pro wa dzo ne go przez Pań stwo wą
In spek cję Pra cy bez płat ne go po rad nic twa,
udzie li li po nad 1,4 mln po rad praw nych
i tech nicz nych.

Szef PIP omó wił ta kże dzia łal ność pol -
skiej in spek cji pra cy na fo rum mię dzy na -
ro do wym. Za ak cen to wał wzmoc nie nie
obec no ści urzę du w pra cach ko mi sji Par -
la men tu Eu ro pej skie go, ko mi te tów i grup
ro bo czych Ko mi sji Eu ro pej skiej oraz Ra -
dy Unii Eu ro pej skiej.
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Sejm przy jął spra woz da nie
z dzia łal no ści in spek cji
Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej na po sie dze niu ple nar nym
25 li sto pa da br. przy jął spra woz da nie głów ne go in spek to ra
pra cy z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy w 2009 r.
Opo wie dzia ły się za tym wszyst kie klu by po sel skie. Spra woz -
da nie przed sta wił szef in spek cji pra cy Ta de usz Jan Za jąc.
W po sie dze niu udział wzię li ta kże je go za stęp cy: An na Tom -
czyk, Iwo na Hic kie wicz, dr Ma rian Li wo oraz 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 Mał go rza ta Kwiat kow ska.

Szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych rodzinnym ciepłem i wzajemną życzliwością

oraz
zdrowia, wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu 

osobistym i zawodowym
w 2011 roku

życzy
Tadeusz Jan Zając

główny inspektor pracy
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Po zy tyw ną oce nę dzia łal no ści PIP za -
war tą w sta no wi sku Ra dy Ochro ny Pra cy
na te mat spra woz da nia przed sta wi ła z try -
bu ny sej mo wej po seł Iza be la Ka ta rzy na
Mrzy głoc ka, prze wod ni czą ca ROP. Pod -
kre śli ła, że ra da szcze gól nie po zy tyw nie
oce ni ła przy wią zy wa nie przez in spek to rów
pra cy co raz więk szej wa gi do środ ków w za -

kre sie od dzia ły wa nia wy cho waw cze go, ta -
kich jak po ucze nie, ostrze że nie czy zwró -
ce nie uwa gi, co mo że przy nieść lep sze re -
zul ta ty w przy pad ku lżej szych prze wi -
nień pra co daw ców.

Do ku ment re ko men do wał Sej mo wi
spra woz daw ca po łą czo nych Ko mi sji:
do Spraw Kon tro li Pań stwo wej oraz Po li -
ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny po seł Ja ro -
sław Pię ta.

– Mam na dzie ję – po wie dział – że ma -
le ją ca licz ba wy pad ków przy pra cy oraz co -
raz ni ższa za pa dal ność na cho ro by za wo -
do we wią żą się z dzia łal no ścią pre wen cyj -
ną oraz pro mo cyj ną Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, z ró żny mi or ga ni zo wa ny mi przez nią
ak cja mi. Je stem prze ko na ny, że w przy szło -
ści wzro śnie licz ba po my słów na ak cje pre -
wen cyj ne, co za owo cu je re al ną po pra wą
wskaź ni ków.

Przy ję cie spra woz da nia jed no myśl nie
po par ły wszyst kie klu by po sel skie. Ich
przed sta wi cie le po dzię ko wa li z try bu ny sej -
mo wej pra cow ni kom Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy za wy si łek wło żo ny w re ali za cję
usta wo wych za dań.

Przed sta wi ciel Klu bu Par la men tar ne go
Plat for my Oby wa tel skiej po seł Mi ro sław
Se ku ła stwier dził, że ana li za za war tych
w spra woz da niu da nych i wy ni ków kon tro -
li po zwa la na ostro żny opty mizm. Sku tecz -

no ści dzia łań PIP sprzy ja kon se kwent ne
prze pro wa dza nie re kon tro li w przy pad kach
świa do me go i upo rczy we go na ru sza nia
prze pi sów przez pra co daw ców. Zda niem
po sła, dzia łal ność in spek to rów pra cy przy -
czy ni ła się do zmniej sze nia licz by osób po -
szko do wa nych w wy pad kach przy pra cy
oraz wskaź ni ka czę sto ści wy pad ków.

Po seł Sta ni sław Szwed, re pre zen tu ją -
cy Klub Par la men tar ny Pra wo i Spra wie -
dli wość, mi mo opo wie dze nia się za przy -
ję ciem spra woz da nia zgło sił spo ro uwag.
Wska zał na przed sta wie nie w bar dzo
skrom nej for mie efek tów dzia łal no ści kon -
tro l nej in spek cji i brak po głę bio nej ich ana -
li zy w po rów na niu z po przed nim okre sem
spra woz daw czym. Mó wił o dość mar gi nal -
nym po trak to wa niu w ma te ria le pro ble mu
nie wy pła ca nia wy na gro dzeń pra cow ni -
czych, cze go eli mi no wa nie po win no być dla
in spek cji pra cy za da niem prio ry te to wym.
Wska zu jąc na zmniej sza nie z ro ku na rok
środ ków bu dże to wych na dzia łal ność PIP,
za rzu cił głów ne mu in spek to ro wi pra cy

brak de ter mi na cji w ubie ga niu się na fo -
rum par la men tu o po pra wę tej sy tu acji.

W imie niu Klu bu Po sel skie go So ju szu
Le wi cy De mo kra tycz nej prze ma wiał po seł
Ja nusz Kra soń. Pod kre ślił, że spra woz -
da nie ob ra zu je rze tel ną, do brą pra cę in -
spek to rów PIP, cho ciaż pra cu je im się co -
raz trud niej. W tym kon tek ście ja ko wa dli -

wy okre ślił po seł brak re al ne go wzro stu wy -
na gro dzeń w Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
zwłasz cza że przed dwo ma la ty in spek cja
przy ję ła spo rą gru pę ni żej wy na gra dza nych
pra cow ni ków urzę dów wo je wódz kich, któ -
rzy za ję li się nie le gal nym za trud nie niem.
Po ka zu jąc pu ste ła wy rzą do we, Ja nusz Kra -
soń wy ra ził uczu cie nie do sy tu, że ko lej ny
już rok przy oka zji przyj mo wa nia spra woz -
da nia głów ne go in spek to ra pra cy nie ma
szan sy po roz ma wia nia sze rzej o sta nie pra -
wo rząd no ści w sto sun kach pra cy w ca łej
Rze czy po spo li tej.

Po seł Piotr Wal kow ski z Klu bu Po sel -
skie go Pol skie go Stron nic twa Lu do we go
pod kre ślił, że klub ten bar dzo wy so ko oce -
nia dzia łal ność PIP przed sta wio ną w spra -
woz da niu. Jak stwier dził, prak tycz nie
w ka żdym dzia le na szej go spo dar ki, w in -
sty tu cjach ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej
i rzą do wej spo ty ka my się z dzia ła nia mi pre -
wen cyj ny mi po dej mo wa ny mi przez in -
spek to rów pra cy. To do brze, że głów ny in -
spek tor pra cy sto su je sta rą za sa dę: le piej

za po bie gać niż le czyć. W przy pad ku funk -
cjo no wa nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy za -
sa da ta nie tyl ko po zwa la utrzy mać zdro -
wie pra cow ni ków, ale nie jed no krot nie ra -
tu je ich ży cie.

W koń co wej czę ści ob rad głów ny in spek -
tor pra cy od po wia dał na py ta nia po słów.

Do nat Du czyń ski

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!
Wy so ka oce na Spra woz da nia Głów ne go In spek to ra Pra cy z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy w 2009
ro ku, wy sta wio na przez po słów re pre zen tu ją cych wszyst kie klu by par la men tar ne pod czas ple nar ne go po -
sie dze nia Sej mu RP w dniu 25 li sto pa da br. sta no wi po wód do du my i sa tys fak cji z do ko nań za wo do wych
dla wszyst kich pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy. 
Po sło wie po zy tyw nie oce ni li za war tość me ry to rycz ną przed sta wio ne go do ku men tu oraz dzia łal ność na szej
in sty tu cji. Szcze gól ne sło wa po dzię ko wa nia skie ro wa li pod ad re sem in spek to rów pra cy, któ rych za an ga -
żo wa nie i wy mier ne efek ty na rzecz po pra wy sta nu pra wo rząd no ści w na szym kra ju bu dzą naj wy ższy sza -
cu nek i uzna nie. 
Tą dro gą pra gnę ser decz nie po dzię ko wać i prze ka zać wy ra zy uzna nia wszyst kim pra cow ni kom Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy za su mien ną, od po wie dzial ną i efek tyw ną pra cę! Dzię ku ję za Pań stwa za an ga żo wa -
nie w re ali za cję za dań kon tro l no -nad zor czych, jak rów nież w dzia łal ność edu ka cyj no -pre wen cyj ną.
Szcze gól ne po dzię ko wa nie za współ pra cę kie ru ję do na szych part ne rów spo łecz nych, słu żb, or ga ni za cji
i in sty tu cji dzia ła ją cych w sfe rze ochro ny pra cy, dzię ki któ rym mo że my sku tecz niej wy peł niać na szą mi sję. 
Ży czę dal szych suk ce sów w pra cy za wo do wej, zdro wia oraz po myśl no ści w ży ciu oso bi stym!

Ta de usz J. Za jąc
głów ny in spek tor pra cy



War sza wa Z 64 do 72 tys. wzro sła licz ba przy pad ków nie wy pła -
ce nia pen sji pra cow ni kom za kła dów skon tro lo wa nych przez in spek to -
rów pra cy w trzech kwar ta łach br. w po rów na niu z ana lo gicz nym okre -
sem ro ku ubie głe go. Kwo ta nie wy pła co nych im na le żno ści zwięk szy -
ła się z ok. 100 mln zł do 144 mln zł. Po in for mo wał o tym dzien ni ka -
rzy szef Pań stwo wej In spek cji Pra cy Ta de usz Jan Za jąc 29 paź dzier -
ni ka w Głów nym In spek to ra cie Pra cy w War sza wie. Za ak cen to wał, że
in spek to rzy PIP w ro ku bie żą cym wy eg ze kwo wa li już od pra co daw ców
ła mią cych prze pi sy o wy pła cie świad czeń ze sto sun ku pra cy kwo tę 62
mln. zł. Śred nia za le głość w wy pła cie wy na gro dze nia za pra cę we wszyst -
kich bra nżach wy nio sła 1534 zł na oso bę. Szef PIP pod kre ślił, że jest
to pro blem wsty dli wy, rzu tu ją cy na pra wo rząd ność w pań stwie, wa żny
spo łecz nie. Pań stwo wa In spek cja Pra cy sa ma go nie roz wią że, po trze -
ba współ pra cy part ne rów spo łecz nych: or ga ni za cji pra co daw ców
i związ ków za wo do wych.

Por to Od 22 do 26 li sto pa da Da riusz Bo ro wiec ki z OIP w Ło -
dzi prze by wał z wi zy tą stu dyj ną w por tu gal skim Urzę dzie ds. Wa run -
ków Pra cy (w skró cie ACT). Wi zy ta by ła ko lej nym eta pem re ali za cji
eu ro pej skie go pro gra mu wy mia ny in spek to rów pra cy, ko or dy no wa ne -
go przez SLIC. Po byt w biu rze ACT w Por to był oka zją do za po zna nia
się ze struk tu rą por tu gal skie go urzę du i je go za da nia mi, któ re, jak się
oka za ło, są bar dzo zbli żo ne do za dań PIP. Obej mu ją one za rów no za -
gad nie nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, jak i pra wa pra cy oraz le -
gal no ści za trud nie nia. Z prak tycz ną stro ną dzia łal no ści por tu gal skich
in spek to rów nasz przed sta wi ciel za po znał się w trak cie wspól nych kon -
tro li za kła dów z bra nży tek styl nej, me ta lur gicz nej, prze twór stwa two -
rzyw sztucz nych oraz na bu do wie au to stra dy. Za sa dy prze pro wa dza -
nia kon tro li i do ku men to wa nia jej usta leń, a ta kże for mu ło wa nia de -
cy zji po kon trol nych są o wie le prost sze niż w Pol sce, dzię ki cze mu licz -
by kon tro li prze pro wa dzo nych przez por tu gal skich in spek to rów są wie -
lo krot nie wy ższe niż u nas. 

War sza wa Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc i pre zes
Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych Zbi gniew Der dziuk pod pi sa li 5
li sto pa da w sie dzi bie ZUS w War sza wie po ro zu mie nie w spra wie współ -
dzia ła nia or ga nów obu urzę dów. Współ pra ca ma po le gać na po dej mo -
wa niu wspól nych ini cja tyw i dzia łań pre wen cyj nych do ty czą cych
prze ciw dzia ła nia nie le gal ne mu za trud nie niu, eli mi no wa nia za gro żeń
wy pad ko wych i cho ro bo wych oraz ob ni ża nia po zio mu ry zy ka za wo do -

we go w pro ce sach pra cy. Stro ny za mie rza ją współ dzia łać na rzecz prze -
strze ga nia prze pi sów do ty czą cych na wią zy wa nia sto sun ku pra cy oraz
ba da nia zgod no ści cha rak te ru za war tej umo wy cy wil no praw nej z fak -
tycz ny mi wa run ka mi za trud nie nia. Bę dą wy mie niać da ne o pra co daw -
cach i ubez pie czo nych ja ko unij ne in sty tu cje łącz ni ko we, a ta kże wspól -
nie ini cjo wać zmia ny w prze pi sach z za kre su pra wa pra cy i ubez pie -
czeń spo łecz nych. W ce lu pod no sze nia kwa li fi ka cji swo ich pra cow ni -
ków zo bo wią za ły się do współ pra cy przy opra co wy wa niu pro gra mów
szko leń, wy mia ny wy kła dow ców, za pew nie nia pra cow ni kom, w mia rę
zgła sza nych po trzeb i mo żli wo ści, udzia łu w kur sach i szko le niach or -
ga ni zo wa nych przez oba urzę dy. ZUS zo bo wią zał się do prze sy ła nia PIP

zbior czych da nych sta ty stycz nych o od szko do wa niach wy pła co nych z ty -
tu łu wy pad ków przy pra cy i cho rób za wo do wych. Udo stęp ni in spek -
cji pra cy ze swo ich za so bów in for ma tycz nych da ne jed nost ko we o płat -
ni kach skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne oraz na Fun dusz Pra cy. Ta -
de usz Jan Za jąc okre ślił pod pi sa nie po ro zu mie nia mia nem wy da rze -
nia hi sto rycz ne go. Za war te w nim usta le nia da ją bo wiem PIP do stęp
do baz da nych ZUS, o co in spek cja od lat za bie ga ła. 

Ma dryt Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc 17 li sto pa -
da zło żył ofi cjal ną wi zy tę w sie dzi bie Dy rek cji Ge ne ral nej In spek cji Pra -
cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych (DGITSS) w Ma dry cie. Głów nym ce -
lem spo tka nia z no wo po wo ła nym dy rek to rem ge ne ral nym hisz pań skie -
go urzę du De me trio Vi cen te Mo squ ete by ło pod pi sa nie „Po ro zu mie -
nia o współ pra cy w za kre sie wy mia ny in for ma cji po mię dzy Pań stwo -
wą In spek cją Pra cy a In spek cją Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych w Hisz -
pa nii”. Dzię ku jąc stro nie hisz pań skiej za za an ga żo wa nie i wkład we
wspól ne opra co wa nie osta tecz nej tre ści do ku men tu, głów ny in spek -
tor pra cy wy ra ził na dzie ję na dal szą, jesz cze owoc niej szą współ pra cę
z hisz pań ską in spek cją. Obie stro ny uzgod ni ły ta kże wstęp ne dzia ła -
nia or ga ni za cyj ne zwią za ne z przy stą pie niem do re ali za cji po ro zu mie -
nia. Przy oka zji ce re mo nii pod pi sa nia do ku men tu sze fo wie pol skiej i hisz -
pań skiej in spek cji pra cy wy mie ni li wza jem ne do świad cze nia zwią za -
ne z dzia łal no ścią kie ro wa nych przez nich urzę dów i re ali za cją usta -
wo wych obo wiąz ków w świe tle trwa ją ce go kry zy su go spo dar cze go oraz
co raz bar dziej zło żo nych me cha ni zmów pa nu ją cych na ogól no eu ro pej -
skim i kra jo wych ryn kach pra cy. 

Lu blin Sie dzi ba Urzę du Wo je wódz kie go by ła miej scem kon fe ren -
cji pod su mo wu ją cej ak cję in for ma cyj ną „Cu dzo ziem cy – le gal na pra -
ca”, ja ką Okrę go wy In spek to rat Pra cy prze pro wa dził w bie żą cym ro -
ku wspól nie z Nad bu żań skim Od dzia łem Stra ży Gra nicz nej w Cheł mie
oraz po wia to wy mi urzę da mi pra cy z te re nu Lu belsz czy zny. W kon fe -
ren cji, któ ra od by ła się w dniu 30 li sto pa da, udział wzię li: Ta de usz Jan
Za jąc głów ny in spek tor pra cy, Ja ro sław Szym czyk, dy rek tor ge ne -
ral ny Urzę du Wo je wódz kie go w Lu bli nie, płk Ma rian Po go da, ko men -
dant Nad bu żań skie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w Cheł mie, Lu cjan
Tom czuk, za stęp ca dy rek to ra Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w Lu bli -

nie, Krzysz tof Gold man okrę go wy in spek tor pra cy w Lu bli nie oraz
Krzysz tof Su doł za stęp ca sze fa okrę gu PIP. Le szek Ostasz nad in -
spek tor pra cy, przed sta wił prze bieg i efek ty ak cji pro mo cyj nej „Cu -
dzo ziem cy – le gal na pra ca”. Ad re sa ta mi pro jek tu by li wła ści cie le go -
spo darstw rol nych po wie rza ją cy pra cę za rob ko wą cu dzo ziem com, głów -
nie w okre sach zbio rów owo ców i wa rzyw.

Pod go ri ca Od 15 do 16 li sto pa da od by wa ły się warsz ta ty na te -
mat dy rek tyw EWG sta re go i no we go po dej ścia do ty czą cych środ ków
ochro ny in dy wi du al nej. Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez Biu -
ro Ta iex (Biu ro Wy mia ny In for ma cji – Po moc Tech nicz na Ko mi sji Eu -
ro pej skiej). Ko mi sję Eu ro pej ską re pre zen to wa li: Mart ti Hump pi la
– przed sta wi ciel fiń skie go pro du cen ta, tre ner w za kre sie do bo ru i sto -
so wa nia ŚOI, Wol fgang Lentsch, re pre zen tu ją cy Fe de ral ne Mi ni ster -
stwo Eko no mi i Pra cy Au strii, Pe tra Jac kish, re pre zen tu ją ca zrze -
sze nie jed no stek no ty fi ko wa nych, Henk Van ho ut te, re pre zen tu ją cy
zrze sze nie pro du cen tów ŚOI, ESF, st. in spek tor pra cy Ja ro sław Ny -
zio z OIP w Po zna niu, re pre zen tu ją cy Pań stwo wą In spek cję Pra cy. Go -
spo da rzem spo tka nia by ła czar no gór ska in spek cja pra cy. Od stycz -
nia 2011r. Czar no gó ra za cznie wdra żać 18 mie sięcz ny pro jekt do ty -
czą cy do sto so wa nia jej pra wo daw stwa do dy rek tyw unij nych. Ce lem
spo tka nia by ło przy bli że nie za kre su dy rek tyw unij nych do ty czą cych ŚOI,
mo żli wo ści ich wdro że nia do le gi sla cji kra jo wej oraz za sad dzia ła nia
nad zo ru ryn ku. 

Ma dryt Od 3 do 4 li sto pa da od by wa ło się se mi na rium eks perc -
kie w ra mach mię dzy na ro do we go pro jek tu: „Wdra ża nie współ pra cy
po przez Eu ro pej ską Sieć Prze ciw ko Pra cy Nie za de kla ro wa nej”
(ICE NUW). Wy da rze nie to zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez przed sta -
wi cie li państw wcho dzą cych w skład tzw. Kon sor cjum Part ne rów, tj.
Bel gii, Fran cji, Hisz pa nii i Włoch. W trak cie se mi na rium za pre zen -
to wa no ce le pro jek tu, czy li: utwo rze nie in te rak tyw nej plat for my, któ -
ra umo żli wi wy mia nę in for ma cji po mię dzy słu żba mi (w tym in spek -
cji pra cy) z ró żnych kra jów, wpro wa dze nie ujed no li co nych mi ni mal -
nych stan dar dów kon tro li, utwo rze nie śro do wi ska praw ne go w ce -
lu wspie ra nia współ pra cy na po zio mie UE, pod no sze nie świa do mo -
ści i po dej mo wa nie ini cja tyw, aby pra ca le gal na by ła po strze ga na ja -
ko atrak cyj na i sa tys fak cjo nu ją ca. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre -
zen to wa ła Be ata Kra jew ska – głów ny spe cja li sta w De par ta men -
cie Le gal no ści Za trud nie nia GIP.

Bruk se la De le ga cja Pań stwo wej In spek cji Pra cy pod prze wod nic -
twem za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy An ny Tom czyk uczest ni -

czy ła w 59. po sie dze niu ple nar nym Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra -
cy (SLIC) zor ga ni zo wa nym w Bruk se li od 22 do 23 li sto pa da. Te ma tem
ob rad by ły trwa ją ce i pla no wa ne pra ce ko mi te tu, m.in. te go rocz na eu -
ro pej ska kam pa nia do ty czą ca oce ny za gro żeń zwią za nych ze sto so wa -
niem nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych w miej scu pra cy, któ ra
na szcze blu kra jo wym trwać bę dzie do koń ca grud nia br., a na szcze -
blu eu ro pej skim zo sta nie pod su mo wa na z po cząt kiem mar ca 2011 r. Dzień
Te ma tycz ny w Bel gii po świę co no za gad nie niom „Bez pie czeń stwa
i zdro wia za wo do we go w du al nym świe cie pra cy”, w któ rym co raz czę -
ściej spo ty ka się nie ty po we for my wy ko ny wa nia pra cy: przez pra cow -
ni ków po zor nie sa mo za trud nio nych, w ra mach zło żo nych struk tur pod -
wy ko naw stwa, de le go wa nia z na ru sze niem prze pi sów lub prac se zo no -
wych. De le ga cja PIP przed sta wi ła pro po zy cję na Dzień Te ma tycz ny, któ -
ry bę dzie to wa rzy szyć 61. po sie dze niu SLIC w Pol sce je sie nią 2011 r.
Do gru py ro bo czej dla je go przy go to wa nia zgło si ło się 7 państw.

War sza wa Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc w koń -
cu paź dzier ni ka wziął udział w kon fe ren cji pod su mo wu ją cej „Ma zo wiec -
ki Pakt na rzecz Przed się bior czo ści”, po wo ła ny w lip cu br. Utwo rzy -
ły go: Wo je wódz ki Urząd Pra cy, Kra jo we Biu ro Fun du szu Gwa ran to -
wa nych Świad czeń Pra cow ni czych, Pań stwo wa In spek cja Pra cy i Ma -
zo wiec ki Re gio nal ny Fun dusz Po życz ko wy w ce lu upo wszech nia nia
wśród wła ści cie li ma zo wiec kich firm in for ma cji na te mat źró deł wspar -
cia fi nan so we go na roz wój przed się bior czo ści, pro mo cji sa mo za trud -

nie nia oraz pra wo rząd no ści dzia łań pra co daw ców, a ta kże or ga ni zo wa -
nia wspól nych przed się wzięć na rzecz ma zo wiec kie go ryn ku pra cy.
Przed sta wi ciel De par ta men tu Praw ne go GIP Mi chał Ki bil wy gło sił
pod czas kon fe ren cji wy kład nt. ela stycz ne go or ga ni zo wa nia cza su pra -
cy do sto so wa ne go do bie żą cej sy tu acji przed się bior cy w opar ciu o usta -
wę z 1 lip ca 2009 r. o ła go dze niu skut ków kry zy su eko no micz ne go. 

War sza wa W Głów nym In spek to ra cie Pra cy 25 li sto pa da zor ga -
ni zo wa no brie fing dla dzien ni ka rzy pra sy ra dia i te le wi zji z udzia łem
kie row nic twa Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Pod su mo wa no dzia łal ność
PIP w ro ku ubie głym w związ ku z przy pa da ją cą w tym dniu sej mo wą
de ba tą nad spra woz da niem głów ne go in spek to ra pra cy, mó wio no o te -
go rocz nych wy ni kach kon tro li w za kre sie le gal no ści za trud nie nia, prze -
strze ga nia prze pi sów o wy pła cie wy na gro dzeń oraz do ty czą cych bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Po in for mo wa no dzien ni ka rzy o od bio rze
przez pra co daw ców firm bu dow la nych prze ka zu kam pa nii me dial nej
PIP „Sza nuj ży cie! Bez piecz na pra ca na wy so ko ści” na pod sta wie ba -
dań opi nii spo łecz nej prze pro wa dzo nych przez TNS OBOP. W spo tka -
niu, któ re go go spo da rzem by ła Da nu ta Rut kow ska, rzecz nik pra so -
wy głów ne go in spek to ra pra cy, uczest ni czy li: szef PIP Ta de usz Jan
Za jąc z za stęp ca mi: An ną Tom czyk i dr. Ma ria nem Li wo.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Pod prze wod nic twem Ar ka diu sza Czar -
to ry skie go 25 li sto pa da br. od by ły się ob ra -
dy sej mo wej Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań -
stwo wej, w któ rych z ra mie nia Pań stwo wej
In spek cji Pra cy uczest ni czy li: głów ny in spek -
tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc, za stęp cy głów -
ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo, Iwo -
na Hic kie wicz, An na Tom czyk, dy rek tor
De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li Grze gorz
Ły jak oraz 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 Mał go rza ta Kwiat kow ska. W po sie -
dze niu wzię li udział ta kże: głów ny spe cja li -
sta w De par ta men cie Do radz twa Oświa ty
Rol nej i Na uki w Mi ni ster stwie Rol nic twa
Wal de mar Mił kow ski, kie row nik Wy dzia -
łu Bez pie czeń stwa Funk cjo nal ne go i Pro ce -
so we go w Urzę dzie Do zo ru Tech nicz ne go
An drzej Ko zak, dy rek tor Biu ra Roz po zna -
wa nia Za gro żeń w KG PSP Pa weł Ja nik, dy -
rek tor De par ta men tu Pra cy, Spraw So cjal -
nych i Zdro wia NIK Ma rek Kra siń ski, dy -
rek tor Ze spo łu Ko or dy na cji In spek cji UDT
Ma rek Bar naś, dy rek tor de par ta men tu
w Głów nym In spek to ra cie Ochro ny Śro do wi -
ska Jo an na Pie ku tow ska oraz za stęp ca dy -
rek to ra Trans por to we go Do zo ru Tech nicz -
ne go An drzej Ko la sa.

Człon ko wie ko mi sji po zy tyw nie za opi -
nio wa li dla Mar szał ka Sej mu RP pro jekt roz -
po rzą dze nia zmie nia ją ce go roz po rzą dze nie
Mar szał ka Sej mu RP z 27 sierp nia 2007 r.
w spra wie nada nia sta tu tu Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy. Jak wy ja śni ła za stęp ca sze fa
in spek cji pra cy Iwo na Hic kie wicz zmia ny
w sta tu cie PIP są ko niecz ne w związ ku z wej -
ściem w ży cie od 1 stycz nia 2011 r. zmia ny
usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy. W myśl
jej za pi sów Ośro dek Szko le nia PIP we Wro -
cła wiu sta je się sie dem na stą jed nost ką te re -
no wą PIP, co wy ma ga zmian w sta tu cie in -

spek cji, nada wa nym za rzą dze niem Mar szał -
ka Sej mu RP.

Na stęp nie ko mi sja roz pa trzy ła in for ma cję
PIP o wy ni kach kon tro li za kła dów o po ten -
cjal nie wy so kim ry zy ku awa rii prze my sło wej,
w tym za kła dów bra nży naf to wej przed sta wio -
ną przez za stęp cę głów ne go in spek to ra pra -
cy dr Ma ria na Li wo. W ro ku 2010 skon tro -
lo wa no 177 za kła dów o po ten cjal nie wy so kim
ry zy ku awa rii prze my sło wych, w wy ni ku
uwol nie nia się do śro do wi ska pra cy nie bez -
piecz nych sub stan cji che micz nych. Sub stan -
cje te w kon tro lo wa nych za kła dach wy stę po -
wa ły w ilo ściach mniej szych, tzw. pod pro go -
wych, niż w za kła dach zwięk szo ne go ry zy ka
po wa żnych awa rii prze my sło wych, w któ rych
obo wią zu ją pod wy ższo ne stan dar dy bez pie -
czeń stwa. Ce lem kon tro li by ło roz po zna nie
po zio mu bez pie czeń stwa che micz ne go w za -
kła dach „pod pro go wych”, nie pod le ga ją cych
tak ry go ry stycz nym pro ce du rom. Uchy bie -
nia stwier dzo no u 145 pra co daw ców, zwłasz -
cza mniej szych pod mio tów go spo dar czych.
Dla przy kła du dzie wię ciu pra co daw ców nie
dys po no wa ło żad ny mi pla na mi lub in ny mi do -
ku men ta mi, któ re uwzględ nia ły by wy mie nio -
ną pro ble ma ty kę. U po zo sta łych uchy bie nia
po le ga ły na: bra ku kom plek so wo ści tych pla -
nów, ich nie ak tu al no ści w związ ku z do ko ny -
wa ny mi mo der ni za cja mi oraz nie uwzględ nie -
niu współ dzia ła nia pod czas awa rii prze my sło -
wej ze słu żba mi spe cja li stycz ny mi (w tym
głów nie z PSP).

W 125 za kła dach stwier dzo no nie za pew -
nie nie wy star cza ją cej licz by osób przy go to -
wa nych do udzia łu w za kła do wych ak cjach ra -
tow ni czych (po dej mo wa nych do cza su przy -
by cia jed no stek PSP) i do kie ro wa nia ta ki mi
ak cja mi. Oso by te po nad to nie by ły pod da wa -
ne sys te ma tycz nym szko le niom (w tym
prak tycz nym) oraz ba da niom le kar skim.

W 19 za kła dach w ogó le nie wy zna czo no pra -
cow ni ków do udzia łu w ak cjach ra tow ni czych.

Nie po ko ić mu szą nie pra wi dło wo ści w za kre -
sie za pew nie nia wy ma ga nych wa run ków pro -
wa dze nia eks plo ata cji kon tro lo wa nych in sta -
la cji. Świad czą o tym np. nie ak tu al ne in struk -
cje tech no lo gicz ne i sta no wi sko we oraz brak
pla no wa nej i pro wa dzo nej sys te ma tycz nie
kon ser wa cji new ral gicz nych ele men tów in sta -
la cji. Dzia ła nia te pro wa dzo no nie tyl ko bez
uwzględ nia nia wy ma gań okre ślo nych w do ku -
men ta cji tech nicz nej new ral gicz nych ele men -
tów kon tro lo wa nych in sta la cji, ale w więk szo -
ści przy pad ków w try bie „od awa rii do awa rii”,
po dej mu jąc je dy nie dzia ła nia na praw cze.

Pod sta wo wym wnio skiem wy ni ka ją cym
z kon tro li jest usta no wie nie szcze gó ło wej re -
gu la cji praw nej okre śla ją cej wy ma ga nia do ty -
czą ce za po bie ga nia awa riom prze my sło wym
i ogra ni cza nia ich skut ków rów nież w za kła -
dach, w któ rych nie bez piecz ne sub stan cje che -
micz ne wy stę pu ją w ilo ściach mniej szych
od wiel ko ści pro go wych, de cy du ją cych o za -
li cze niu do za kła dów o zwięk szo nym ry zy ku
wy stą pie nia po wa żnej awa rii prze my sło wej.

Na stęp nie ko mi sja za po zna ła się z przed -
sta wio ną przez dr Ma ria na Li wo in for ma cją do -
ty czą cą re ali za cji za dań słu żby bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy. Pod su mo wu jąc wy ni ki kon tro -
li oraz nie pra wi dło wo ści naj czę ściej wy stę pu -
ją ce w za kła dach pra cy za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy stwier dził m. in., że wła ści wym
by ło by roz sze rze nie ka ta lo gu za dań słu żby bhp
o za da nie po le ga ją ce na usta la niu oko licz no -
ści i przy czyn wy pad ku w dro dze do lub
z pra cy oraz pro wa dze niu do ku men ta cji w tym
za kre sie. Zwró cił ta kże uwa gę na nie ko rzyst -
ną re la cję mię dzy li czeb no ścią ko mór ki bhp
a licz bą osób za trud nio nych w za kła dzie pra -
cy. I tak na przy kład fir ma bu dow la na, za trud -
nia jąc 600 osób na kil ku bu do wach od da lo nych
od sie bie o wie le ki lo me trów, ma obo wią zek
za trud nić na peł nym eta cie tyl ko jed ne go pra -
cow ni ka w ra mach ko mór ki bhp. W ta kich wa -
run kach fak tycz nie nie ma on mo żli wo ści wy -
ko na nia rze tel nie wszyst kich swo ich za dań.

Je rzy Wla zło

Zwy cięz cy te go rocz nej edy cji kon kur su,
nad któ rą ho no ro wy pa tro nat spra wo wał
mar sza łek Sej mu RP Grze gorz Sche ty -
na, tra dy cyj nie już otrzy ma li sta tu et ki „Me -
cum Tu tis si mus Ibis” i do łą czy li do „Zło -
tej Li sty Pra co daw ców” re ko men do wa nych
przez in spek cję pra cy ja ko wzo rzec god -
ny na śla do wa nia. Li de rzy bez piecz nej pra -
cy, któ rzy za kwa li fi ko wa li się do cen tral -
ne go eta pu kon kur su, ode bra li w cza sie ga -
li li sty gra tu la cyj ne. Wrę czył je, po dob nie
jak na gro dy i wy ró żnie nia, szef Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy Ta de usz Jan Za jąc.

W te go rocz nej edy cji kon kur su two rzą -
cy je go ka pi tu łę eks per ci z Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy oraz przed sta wi cie le czo ło -
wych or ga ni za cji pra co daw ców wy bra li
7 zwy cięz ców, a ta kże re ko men do wa li
do wy ró żnień 4 przed się bior ców. Li sty gra -
tu la cyj ne zo sta ły skie ro wa ne do 29 firm.

Gra tu lu jąc lau re atom, Ta de usz Jan Za -
jąc zwró cił uwa gę, że w wy bo rze pra co daw -
ców do na gród i wy ró żnień ka pi tu ła kon -
kur su kie ro wa ła się oce ną sta nu prze strze -
ga nia pra wa pra cy, w tym zwłasz cza prze -
pi sów i za sad bhp, do ko na ną przez in spek -
to rów pra cy. Prze pro wa dzo no ana li zę in -
we sty cji na rzecz ogra ni cze nia i eli mi na -
cji za gro żeń zwią za nych z wy ko ny wa ną pra -
cą. Ka pi tu ła oce ni ła też udział pra cow ni -
ków w two rze niu bez piecz nych i er go no -
micz nych wa run ków za trud nie nia.

W efek cie po sta no wio no uho no ro wać fir -
my re pre zen tu ją ce ró żne bra nże i o ró żnej
wiel ko ści – od po tę żnych za kła dów, za trud -
nia ją cych kil ku set pra cow ni ków, po ma łe
fir my, w któ rych pra cu je nie wię cej niż
50 osób.

– Dba łość o zdro wie i ży cie pra cow ni -
ków, jak wi dać, mniej za le ży od ro dza ju bra -
nży, wiel ko ści za kła du czy pro fi lu pro duk -
cji, a przede wszyst kim od po dej ścia pra -
co daw cy do kwe stii bez pie czeń stwa pra cy.
Jest klu czem do suk ce su i mą drą in we sty -
cją w przy szłość – po wie dział szef PIP.

Se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy -
den ta RP Da riusz Młot kie wicz od czy tał
list Bro ni sła wa Ko mo row skie go do or -
ga ni za to rów i uczest ni ków uro czy sto ści. Pre -
zy dent gra tu lo wał w nim lau re atom oraz wy -

ra ził uzna nie or ga ni za to ro wi kon kur su
– Pań stwo wej In spek cji Pra cy – „za war to -
ścio wą ini cja ty wę upo wszech nia nia w śro -
do wi sku pol skie go biz ne su naj lep szych
wzor ców funk cjo no wa nia no wo cze sne go
przed się bior stwa”. Wska zał, że po dej mo wa -
ne przez PIP dzia ła nia za chę ca ją ce przed -
się bior ców do two rze nia bez piecz nych
miejsc pra cy da ją za uwa żal ne efek ty w po -
sta ci po pra wy wa run ków za trud nie nia
i zmian w spo so bie po strze ga nia pra wo rząd -
no ści w sto sun kach pra cy przez pra co daw -
ców i pra cow ni ków. Wy ra ził rów nież prze -
ko na nie, iż suk ces od nie sio ny przez lau re -
atów za in spi ru je in ne pol skie przed się bior -
stwa do pój ścia ich śla dem.

W imie niu Ra dy Ochro ny Pra cy efek tyw -
ne go dba nia o wa run ki pra cy w za kła dach
gra tu lo wał zwy cięz com za stęp ca prze -
wod ni czą ce go ROP Zbi gniew Żu rek.
Po dzię ko wał przy tym or ga ni za to rom
za ini cja ty wę kon kur su pro pa gu ją ce go
do bre wzor ce i po ka zu ją ce go „ludz ką
twarz przed się bior cy”.

Pod czas uro czy sto ści od czy ta no ta kże list
mi ni stra spra wie dli wo ści Krzysz to fa
Kwiat kow skie go do głów ne go in spek to ra

pra cy. Szef re sor tu spra wie dli wo ści wy ra ził
w nim uzna nie dla ini cja ty wy usta no wie nia
na gro dy ho no ru ją cej or ga ni za to rów bez piecz -
nej pra cy. Wska zał, że jest to do sko na ła pro -
mo cja naj lep szych prak tyk w za kre sie bez -
pie czeń stwa i ochro ny pra cy.

W trak cie zam ko wej ga li oprócz na gród
głów ne go in spek to ra pra cy pra co daw cy
ode bra li ta kże spe cjal ne wy ró żnie nia przy -
zna ne przez part ne rów spo łecz nych Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy. Wrę czy li je: pre -
zes Związ ku Rze mio sła Pol skie go Je rzy
Bart nik, wi ce pre zes Bu si ness Cen tre
Club Zbi gniew Żu rek oraz prze wod ni czą -
cy Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ -
ków Za wo do wych Jan Guz.

W ga li na Zam ku Kró lew skim w War sza -
wie wzię li udział: przed sta wi cie le Ra dy
Ochro ny Pra cy, or ga nów nad zo ru i kon tro -
li wa run ków pra cy, śro do wisk na uko wych,
sto wa rzy szeń dzia ła ją cych w ochro nie pra -
cy, związ ków za wo do wych i or ga ni za cji pra -
co daw ców, Pań stwo wej In spek cji Pra cy.
Uro czy stość uświet nił kon cert kra kow skiej
gru py ka me ra li stów Cra cow Aco ustic Trio.

Do nat Du czyń ski

Nagrodzeni organizatorzy pracy bezpiecznej

AHC Pol ska Spół ka z o.o. w Go rzy cach
Świad czy usłu gi z za kre su uszla chet nia nia po wierzch ni wy ro bów dla prze my słu sa mo cho do -

we go, lot ni cze go, in ży nie rii me cha nicz nej, prze my słu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go. Spe cja -
li zu je się w ob rób ce che micz no -gal wa nicz nej tło ków do sil ni ków sa mo cho do wych. W ce lu ogra -
ni cze nia ry zy ka kon tak tu z sub stan cja mi nie bez piecz ny mi, ra ko twór czy mi i mu ta gen ny mi za -
sto so wa no: wen ty la cję ogól ną me cha nicz ną, gra wi ta cyj ną oraz sta no wi sko wą, a ta kże środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej. Ma ga zyn wy po sa żo no w środ ki ra tow nic twa che micz ne go. Szcze gól ną uwa -
gę pra co daw ca przy kła da do or ga ni za cji trans por tu we wnątrz za kła do we go. 

Je rzy Kluk, kie row nik za kła du: Je ste śmy świa do mi, że wie le za gro żeń mo żna cał ko wi cie wy -
eli mi no wać po przez od po wied nie dzia ła nia.

Pracodawcy nagrodzeni

W ka te go rii za kła dów za trud nia ją cych do 50 pra cow ni ków

AHC Pol ska Spół ka z o.o. w Go rzy cach
P. H. GUM POL PO LMOZ BYT w Zam bro wie

Ha lup czok – Sto lar stwo w Wę grach

W ka te go rii za kła dów za trud nia ją cych od 51 do 250 pra cow ni ków

Pol skie Gór nic two Naf to we i Ga zow nic two S.A. w War sza wie 
Od dział w Odo la no wie

W ka te go rii za kła dów za trud nia ją cych wię cej niż 250 pra cow ni ków

Przed się bior stwo Wie lo bra nżo we „DE FRO” w Ru dzie Straw czyń skiej
FAU RE CIA Go rzów Spół ka z o.o.

Gru pa Ży wiec S.A. Bro war w Żyw cu

Pra co daw cy wy ró żnie ni

GRA FPOL w Byd gosz czy
Kol ster Spół ka z o.o. w Olsz ty nie

ME BLIK Spół ka z o.o. w Choj ni cach
PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S.A.

Lau ry dla or ga ni za to rów bez piecz nej pra cy
Po raz sie dem na sty głów ny in spek tor pra cy uho no ro wał na gro da mi i wy ró żnie nia mi zwy cięz -
ców pre sti żo we go kon kur su Pań stwo wej In spek cji Pra cy „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy
bez piecz nej”. Wrę czył je 23 li sto pa da br. pod czas ga li na Zam ku Kró lew skim w War sza wie.
Kon kurs pro mu je naj lep sze prak ty ki w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i ochro ny pra cy. Je go lau -
re aci świa do mie wią żą suk ces eko no micz ny z wy so ki mi stan dar da mi bhp.

O bez pie czeń stwie pra cy
na ko mi sji sej mo wej



Pla nu je się, że w przy szłym ro ku in spek -
to rzy PIP prze pro wa dzą ok. 88 tys. kon -
tro li. 13 proc. spo śród nich do ty czyć ma
za dań ko or dy no wa nych cen tral nie,
po ok. 30 proc. – ba da nia skarg pra cow ni -
czych i za dań wy ni ka ją cych bez po śred nio
z prze pi sów usta wo wych. Na za da nia wła -
sne, zwią za ne z re gio nal ną spe cy fi ką,
okrę go we in spek to ra ty pra cy bę dą mo gły
za tem prze zna czyć ok. jed nej czwar tej ogó -
łu kon tro li. Ró żno rod ny mi dzia ła nia mi
pre wen cyj ny mi pla nu je się ob jąć po -
nad 100 tys. pod mio tów: pra co daw ców, rol -
ni ków in dy wi du al nych, pra cow ni ków mło -
do cia nych, or ga ni za cje pra co daw ców,
związ ki za wo do we, jed nost ki sa mo rzą du te -
ry to rial ne go.

Przed się wzię cia pre wen cyj no -kon tro l ne,
po dej mo wa ne w trak cie II eta pu dzia łań
dłu go fa lo wych, przy ję tych na la ta 2010-

2012, kon cen tro wać się ma ją na bu dow nic -
twie i trans por cie dro go wym. Dzia ła nia
w bu dow nic twie obej mo wać bę dą kon tro -
le: prac bu dow la nych i roz biór ko wych, ro -

bót przy bu do wie i re mon tach dróg, in we -
sty cji w związ ku z EU RO 2012. Prze pro -
wa dzo na zo sta nie ta kże kam pa nia in for ma -
cyj no -pre wen cyj na. W od nie sie niu do trans -
por tu dro go we go za pla no wa ne zo sta ły
kon tro le cza su pro wa dze nia po jaz du,
przerw i cza su od po czyn ku kie row ców oraz
kam pa nia pre wen cyj na: czas pra cy a wy -
pad ki dro go we.

Po nad to wzmo żo nym nad zo rem ob ję te
zo sta ną za kła dy cha rak te ry zu ją ce się naj -
więk szym na si le niem za gro żeń. Bę dą one
ty po wa ne przez po szcze gól ne okrę go we in -
spek to ra ty pra cy.

Pla nu je się zwięk sze nie przy naj mniej
o po ło wę licz by dzia łań kon tro l nych re ali -
zo wa nych we współ pra cy z in ny mi wła ści -
wy mi or ga na mi. In spek to rzy pra cy po dej -
mo wać bę dą ta kże in ter wen cje, zgod nie

Głów ny in spek tor przed sta wił pro gram dzia ła nia 
Na in au gu ra cyj nym po sie dze niu 23 li sto pa da br. w sie dzi bie Sej mu Ra da Ochro ny Pra cy IX ka -
den cji za po zna ła się z pro gra mem dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy na 2011 r. Do ku ment
przed sta wił głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc. Wcze śniej człon ko wie ROP ode bra li
ak ty po wo ła nia w skład te go gre mium z rąk wi ce mar szał ka Sej mu Ste fa na Nie sio łow skie go.

z sy gna ła mi i pro ble ma mi zgła sza ny mi in -
spek cji przez or ga ny wła dzy, w tym par la -
ment i rząd.

Prio ry te tem bę dzie eg ze kwo wa nie po -
pra wy sta nu prze strze ga nia pra wa w tych
sfe rach, gdzie na ru sze nia prze pi sów przy -
no szą naj bar dziej do tkli we dla pra cow ni -
ków skut ki. Idzie o wy na gro dze nia i czas
pra cy, a ta kże przed się bior stwa, w któ rych
od no to wu je się du żą licz bę wy pad ków.

W 2011 r. PIP zre ali zu je pro gram in for -
ma cyj no -pre wen cyj ny pn.: „Stres w miej -
scu pra cy i in ne czyn ni ki zwią za ne z pra -
cą w kor po ra cjach (w tym w ban kach)”,
ma ją cy na ce lu ogra ni cze nie wpły wu stre -
su i in nych czyn ni ków psy cho spo łecz -
nych na zdro wie pra cow ni ków w za kła dach
o bu do wie kor po ra cyj nej.

Po za kon ty nu acją do tych cza so wych
form od dzia ły wa nia edu ka cyj ne go, ta kich

jak pro gra my: „Kul tu ra bez pie czeń stwa”,
„Zdo bądź dy plom PIP” czy „Ochro na pra -
cy w rol nic twie in dy wi du al nym” prze wi du -
je się zor ga ni zo wa nie kam pa nii in for ma -
cyj nej „Po znaj swo je pra wa w pra cy”,
któ rej za ło że niem jest do tar cie do gru py
co naj mniej 50 proc. osób za trud nio nych
w go spo dar ce na ro do wej na pod sta wie
umo wy o pra cę. Z ko lei pro gram in for ma -
cyj ny: „Er go no mia sta no wisk pra cy” słu -
żyć bę dzie za po bie ga niu scho rze niom
mię śnio wo -szkie le to wym pra cow ni ków ko -
rzy sta ją cych z kom pu te rów oso bi stych.

W związ ku z tym, że od 1 lip ca 2011 r.
Pol ska ma ob jąć pre zy den cję w Ra dzie Unii

Eu ro pej skiej, Pań stwo wa In spek cja Pra cy
za mie rza pod jąć licz ne ini cja ty wy w ra mach
swo ich kom pe ten cji. Prze wi dy wa ne jest
m.in. zor ga ni zo wa nie mię dzy na ro do we go
se mi na rium er go no micz ne go.

Sta no wi sko Ra dy Ochro ny Pra cy w spra -
wie przy szło rocz ne go pro gra mu dzia ła nia
PIP ma zo stać przy ję te na na stęp nym jej
po sie dze niu.

W ob ra dach, któ rym prze wod ni czy ła po -
seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka,
udział wzię li za stęp cy głów ne go in spek to -
ra pra cy: Iwo na Hic kie wicz i dr Ma rian
Li wo.

Donat Du czyń ski

Nagrodzeni organizatorzy pracy bezpiecznej

Halupczok - Stolarstwo w Węgrach
Zaj mu je się pro duk cją okien drew nia nych, drzwi ze wnętrz nych i we wnętrz nych, okien drew -

nia no -alu mi nio wych oraz ele men tów wy koń cze nia: pa ra pe tów i okien nic. Sta no wi ska sto lar skie
wy po sa żo no w no wo cze sne ma szy ny Za in sta lo wa no zauto ma ty zo wa ny sys tem miej sco wych wy -
cią gów tro cin i wió rów wy po sa żo ny w fil try pod ci śnie nio we. Sil ni ki wen ty la to rów umiesz czo -
no w obu do wach wy głu sza ją cych. Obec nie w za kła dzie nie stwier dza się prze kro czeń war to ści
do pusz czal nych po zio mu ha ła su i za py le nia.

Edy ta i Ry szard Ha lup czok, wła ści cie le fir my: Sto su je my no wo cze sne ma szy ny i urzą dze -
nia o wy so kim stop niu au to ma ty za cji, tak, aby zmi ni ma li zo wać i uła twić pra cę, zwięk szyć tym
sa mym bez pie czeń stwo.

1112/2010 IP

Nagrodzeni organizatorzy pracy bezpiecznej

P. H. GUM POL PO LMOZ BYT w Zam bro wie
Pro wa dzi ob słu gę ser wi so wą, kon tro le tech nicz ne, prze glą dy kli ma ty za cji oraz czysz cze -

nie ta pi cer ki sa mo cho dów. Prze pro wa dzo na mo der ni za cja do sto so wa ła wa run ki pra cy w za -
kła dzie do obo wią zu ją cych stan dar dów w za kre sie bhp. Do dzia łań sys te mo wych na le żą m. in.:
sta ły nad zór i kon tro la spraw no ści użyt ko wa nych ma szyn, urzą dzeń i na rzę dzi oraz za bez pie -
cze nia ka na łów re wi zyj nych, prze strze ga nie norm dźwi ga nia, pra wi dło we od pro wa dza nie spa -
lin sil ni ko wych. W ro ku ubie głym na po pra wę bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy wy dat ko wa no
po nad 85 tys. zł.

Bog dan Ka czyń ski, wła ści ciel fir my: Przed sta wia nie w trak cie szko leń przy kła dów wy pad -
ków lub zda rzeń po ten cjal nie wy pad ko wych „z ży cia” jest naj lep szą me to dą per swa zji.

10 IP 12/2010

Prze wod ni czą ca: Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka – po seł; za stęp cy prze wod -
ni czą ce go: Da nu ta Ko ra dec ka – zgło szo na przez Cen tral ny In sty tut Ochro ny
Pra cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy, Wło dzi mierz Sztern – zgło szo ny przez
Fo rum Związ ków Za wo do wych, Zbi gniew Żu rek – zgło szo ny przez Bu si ness Cen -
tre Club Zwią zek Pra co daw ców; se kre tarz: Ja nusz Kra soń – po seł; człon ko wie:
Ka rol Biel ski – zgło szo ny przez Za rząd Głów ny Zrze sze nia Praw ni ków Pol skich,
Bo że na Bo rys -Szo pa -- zgło szo na przez NSZZ „So li dar ność”, Mi chał Cha łoń -
ski – zgło szo ny przez Kra jo wą Izbę Go spo dar czą, Ma ciej Dusz czyk – zgło szo -
ny przez pre ze sa Ra dy Mi ni strów, Krzysz tof Ga dow ski – po seł, Eu ge nia Gie -
niecz ko – zgło szo na przez pre ze sa Ra dy Mi ni strów, Re na ta Gór na – zgło szo -
na przez Ogól no pol skie Po ro zu mie nie Związ ków Za wo do wych, Ewa Gór ska – zgło -
szo na przez Pol skie To wa rzy stwo Er go no micz ne, Zbi gniew Ja now ski – zgło -
szo ny przez Ogól no pol skie Po ro zu mie nie Związ ków Za wo do wych, Ja nusz Ja -
wor ski – zgło szo ny przez Fo rum Związ ków Za wo do wych, Grze gorz Ku bac ki
– zgło szo ny przez Pra co daw ców Rze czy po spo li tej Pol skiej, Je rzy Lan ger
– zgło szo ny przez NSZZ „So li dar ność”, Krzysz tof Maj kow ski – se na tor, 
Be ata Ma zu rek – po seł, Ja cek Mę ci na – zgło szo ny przez Pol ską Kon fe de ra -
cję Pra co daw ców Pry wat nych Le wia tan, Ma rek No ściusz – zgło szo ny przez Ogól -
no pol skie Sto wa rzy sze nie Pra cow ni ków Słu żby BHP, Ali cja Ole chow ska – po -
seł, An drzej Eli giusz Pasz kie wicz – zgło szo ny przez Na czel ną Or ga ni za cję Tech -
nicz ną, Mi ro sław Paw lak – po seł, Da mian Racz kow ski – po seł, Elżbie ta Ra -
fal ska – po seł, Jan Ru lew ski – se na tor, Sta ni sław Szwed – po seł, Zdzi sław
Tre la – zgło szo ny przez Zwią zek Rze mio sła Pol skie go, Ma rek Wal czak – zgło -
szo ny przez pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

Rada Ochrony Pracy IX kadencji



Prze strze ga nie prze pi sów po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go i je go za sad do ty czy ta kże
or ga nów Pań stwo wej In spek cji Pra cy, któ ry -
mi są: głów ny in spek tor pra cy, okrę go wi in -
spek to rzy pra cy oraz in spek to rzy pra cy
dzia ła ją cy w ra mach wła ści wo ści te ry to rial -
nej Okrę go wych In spek to ra tów Pra cy3. Or -
ga ny te za li cza ne są do or ga nów ad mi ni stra -
cji pań stwo wej. Po wo ła ne zo sta ły mię dzy in -
ny mi do za ła twia nia spraw w dro dze de cy zji
ad mi ni stra cyj ny ch4. W przy pad ku na ru sze nia
przez pra co daw cę prze pi sów pra wa pra cy wy -
da ją one środ ki nad zo ru, któ re zo bo wią zu ją
ad re sa tów do do pro wa dze nia sta nów fak tycz -
nych sprzecz nych z prze pi sa mi pra wa
do zgod no ści z ni mi. Ak ta mi nad zor czy mi or -
ga nów PIP są mię dzy in ny mi de cy zje, o któ -
rych mo wa w art. 11 pkt. 1 do 75.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że ak ty nad zor cze
or ga nów PIP są de cy zja mi ad mi ni stra cyj ny -
mi wy da wa ny mi w po stę po wa niu ad mi ni stra -
cyj nym. Pro ble ma ty kę tę w okre ślo nym za -
kre sie re gu lu ją prze pi sy usta wy o Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy, w po zo sta łym na to miast
od sy ła ją do prze pi sów ko dek su po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go. Do ma te rii tej od no -

si się art. 12 usta wy o PIP, któ ry sta no wi:
W po stę po wa niu przed or ga na mi Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy w spra wach nie ure gu -
lo wa nych w usta wie bądź w prze pi sach wy -
da nych na jej pod sta wie al bo w prze pi sach
szcze gól nych sto su je się prze pi sy usta wy z 14
czerw ca 1960 r. – Ko deks po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 1960 r., nr 30,
poz. 168 z późn. zm.) 6.

Aby po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne mo gło
być re ali zo wa ne zgod nie z wy mo ga mi pra wa,
po win no być prze pro wa dzo ne zgod nie z przy -
ję ty mi i obo wią zu ją cy mi za sa da mi, a ta kże
pro ce du ra mi. Jest to szcze gól nie wa żne
przy roz po zna wa niu spraw w pierw szej in -
stan cji, któ re koń czą się wy da niem de cy zji
lub po sta no wień. Ogól ne za sa dy po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go zo sta ły uję te w roz dzia -
le dru gim ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go (art. 6 do 16) 7. Usta la ją one dy rek -
ty wy dzia ła nia or ga nów ad mi ni stra cyj nych,
któ rych nie za sto so wa nie, bądź błęd ne ich za -
sto so wa nie, trak to wa ne jest ja ko ra żą ce na -
ru sze nie prze pi sów po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go. Ogól ne za sa dy te go po stę po wa nia
obo wią zu ją na wszyst kich je go eta pach.

Do pod sta wo wych za sad po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go na le ży za li czyć
mię dzy in ny mi za sa dy: pra wo rząd no ści,
praw dy obiek tyw nej, czyn ne go udzia łu
stron w po stę po wa niu. Te za sa dy oraz in -
ne zo sta ły wy mie nio ne wprost w prze pi sach
ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go sta -
no wią lo gicz ną kon se kwen cję prze pi sów
pra wa.

Za sa da pra wo rząd no ści, zwa na też za -
sa dą le gal no ści, wy ra żo na zo sta ła w art. 7 Kon -
sty tu cji RP, któ ry sta no wi: Or ga ny wła dzy pu -
blicz nej dzia ła ją na pod sta wie i w gra ni cach
pra wa8. Jej roz wi nię ciem są prze pi sy art. 6 i 7
k.p.a., któ re sta no wią, iż or ga ny ad mi ni stra -
cji pu blicz nej dzia ła ją na pod sta wie prze pi sów
pra wa, a w to ku po stę po wa nia sto ją na stra -
ży pra wo rząd no ści9.

Za sa da pra wo rząd no ści ma naj wy ższą
ran gę wśród za sad obo wią zu ją cych w po stę -
po wa niu ad mi ni stra cyj nym. We dług niej,
or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej dzia ła ją
na pod sta wie prze pi sów pra wa po wszech nie
obo wią zu ją ce go. Zgod nie z art. 87 ust. 1 Kon -
sty tu cji RP, pra wem ta kim bę dą Kon sty tu cja,
usta wy, ra ty fi ko wa ne umo wy mię dzy na ro do -

we oraz roz po rzą dze nia 10. Wy mie nio ne źró -
dła pra wa są za mknię tym ka ta lo giem ak tów
nor ma tyw nych sta no wią cych pod sta wę wy -
da nia de cy zji ad mi ni stra cyj nej.

Pod sta wo wym źró dłem pra wa po -
wszech nie obo wią zu ją ce go przy wy da -
wa niu de cy zji przez or ga ny PIP są po sta -
no wie nia Kon sty tu cji RP. Sta no wią one,
że Pań stwo spra wu je nad zór nad wa run ka -
mi wy ko ny wa nia pra cy (art. 24) oraz ka żdy
ma pra wo do bez piecz nych i hi gie nicz nych
wa run ków pra cy (art. 66). Na to miast za trud -
nio ne mu po win no być za gwa ran to wa ne mi -
ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę, a je go wy -
so kość okre śla usta wa 11. Re ali za cję tych
praw i obo wiąz ków z nich wy ni ka ją cych dla
pra co daw ców okre śla ją in ne prze pi sy po -
wszech nie obo wią zu ją ce. Unor mo wa nia
w nich za war te mu szą być zgod ne z „du -
chem” Kon sty tu cji, do ty czą bo wiem praw
i obo wiąz ków oby wa te li, a więc war to ści nad -
rzęd nych np. na ru sza nia praw pra cow ni czych
przez pra co daw ców w sto sun ku do za trud nio -
nych przez nich oby wa te li -pra co bior ców.
W przy pad kach wąt pli wych, prze pi sy kon sty -
tu cyj ne sta no wią ta kże pod sta wę dla pra wi -
dło wej in ter pre ta cji prze pi sów ni ższej ran gi.

W prak ty ce, w pod sta wach praw nych
wy da nych de cy zji nie po wo łu je się od po -
wied nich po sta no wień kon sty tu cyj nych,
lecz in ne prze pi sy po wszech nie obo wią zu ją -
ce, któ re są uszcze gó ło wie niem prze pi sów
kon sty tu cyj nych. Pod sta wo wy mi ak ta mi nor -
ma tyw ny mi sta no wią cy mi pod sta wę wy da nia
de cy zji przez or gan PIP bę dą: usta wa o Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy (art. 11 pkt. 1 do 7) 12

oraz usta wa Ko deks pra cy, mię dzy in ny mi
art. 15 oraz prze pi sy za war te w dzia le X. Okre -
śla ją one szcze gó ło wo obo wiąz ki pra co daw ców
w za kre sie za pew nie nia pra cow ni kom pra wa
do bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków
pra cy. Wy mie nio ne prze pi sy do ty czą ta kże in -
nych osób świad czą cych pra cę, a ta kże stu den -
tów i uczniów (art. 304 k.p.) 13.

Prze pi sa mi po wszech nie obo wią zu ją cy mi
sta no wią cy mi pod sta wę wy da nia de cy zji bę -
dą ta kże umo wy mię dzy na ro do we ra ty fi ko wa -
ne i ogło szo ne w Dzien ni ku Ustaw. Zgod nie

z art. 241 ust. 1 Kon sty tu cji RP – Umo wy mię -
dzy na ro do we ra ty fi ko wa ne do tych czas przez
Rzecz po spo li tą Pol ską na pod sta wie obo wią -
zu ją cych w cza sie ich ra ty fi ka cji prze pi sów kon -
sty tu cyj nych i ogło szo ne w Dzien ni ku Ustaw,
uzna je się za umo wy ra ty fi ko wa ne za uprzed -
nią zgo dą wy ra żo ną w usta wie i sto su je się
do nich prze pi sy art. 91 Kon sty tu cji, je że li
z tre ści umo wy mię dzy na ro do wej wy ni ka, że
do ty czą one ka te go rii spraw wy mie nio nych
w art. 89 ust. 1 Kon sty tu cji 14. Na to miast te
umo wy mię dzy na ro do we, któ re nie są ra -
ty fi ko wa ne i tym sa mym nie ogło szo no
ich w Dzien ni ku Ustaw, nie mo gą być za -
li czo ne do pra wa po wszech nie obo wią zu -
ją ce go, a tym sa mym nie mo gą sta no wić
pod sta wy wy da nej de cy zji.

W pod sta wie praw nej de cy zji mo żna za -
miesz czać ta kże prze pi sy roz po rzą dzeń.
Zgod nie z art. 92 ust. 1 Kon sty tu cji RP, roz -
po rzą dze nia są wy da wa ne przez or ga ny
wska za ne w Kon sty tu cji, na pod sta wie szcze -
gó ło we go upo wa żnie nia za war te go w usta wie
i w ce lu jej wy ko na nia 15.

W myśl Kon sty tu cji RP or ga na mi upraw -
nio ny mi do wy da wa nia roz po rzą dzeń są:
Pre zy dent RP, Ra da Mi ni strów, Pre zes Ra -
dy Mi ni strów, mi ni stro wie oraz Kra jo wa
Ra da Ra dio fo nii i Te le wi zji 16. Tyl ko ta kie roz -
po rzą dze nia mo gą sta no wić pod sta wę wy da -
nia de cy zji, gdyż uję te zo sta ły w ka ta lo gu
prze pi sów po wszech nie obo wią zu ją cych. 

Na to miast, je śli cho dzi o uchwa ły Ra dy
Mi ni strów, czy za rzą dze nia Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów, bądź okre ślo nych mi ni -
strów, mi mo iż wy da wa ne są na pod sta -
wie upo wa żnie nia usta wo we go, ma ją jed -
nak cha rak ter we wnętrz ny i nie mo gą
sta no wić pod sta wy wy da nych de cy zji.
De cy zje bo wiem roz strzy ga ją o pra wach
i obo wiąz kach oby wa te li, a ta kże osób praw -
nych i in nych pod mio tów. Czę sto też ich sy -
tu acja praw na po przez wy da nie de cy zji mo -
że mieć dla nich ne ga tyw ne skut ki. Ak ta mi
praw ny mi, któ re nie mo gą sta no wić sa mo ist -
nej pod sta wy wy da nia de cy zji bę dą ta kże
przy kła do wo: pre am bu ły ak tów nor ma tyw -
nych, uchwa ły Ra dy Mi ni strów, za rzą dze nia

po szcze gól nych mi ni strów, po ro zu mie nia
za war te po mię dzy or ga na mi ad mi ni stra cji pu -
blicz nej a or ga ni za cja mi spo łecz ny mi, in struk -
cje za rów no we wnętrz ne or ga nu wy da ją ce -
go de cy zję, jak też ob wią zu ją ce u ad re sa ta
de cy zji. Po nad to: po sta no wie nia wo je wo dy,
za le ce nia, wy tycz ne, okól ni ki, nor my tech -
nicz ne. Zgod nie z wy ro kiem Na czel ne go Są -
du Ad mi ni stra cyj ne go z 29 czerw ca 1982 r.
(II SA/532/82, OSPi KA 1983), w żad nym
przy pad ku akt praw ny tej ran gi nie mo że
zmie nić ani okre ślo nych usta wą praw i obo -
wiąz ków oby wa te li, ani też pod sta wo we go try -
bu po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w ak cie
usta wo wym, ja kim jest ko deks po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go. Gdy by te go ro dza ju ak -
ty praw ne by ły po wo ła ne w pod sta wie praw -
nej wy da nej de cy zji ja ko je dy ne, to wów czas
de cy zje ta kie na le ża ło by trak to wać ja ko wy -
da ne bez pod sta wy praw nej. Wy mie nio ne ak -
ty praw ne mo gą słu żyć je dy nie dla uła twie -
nia po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go przy za -
ła twia niu spraw.

Pod su mo wu jąc ten wą tek za gad nie nia
na le ży stwier dzić, że w przy pad ku kon flik tu
po mię dzy wy da ną de cy zją ad mi ni stra cyj ną,
a in ny mi za sa da mi pro ce su ad mi ni stra cyj ne -
go, za sa da pra wo rząd no ści ma pierw szeń -
stwo. Jej na ru sze nie sta no wi pod sta wę
do wzru sze nia wy da nej de cy zji, ja ko sprzecz -
nej z pra wem. Ta ka sy tu acja praw na ob li gu -
je wła ści we or ga ny ad mi ni stra cyj ne do stwier -
dze nia jej nie wa żno ści na pod sta wie art. 156
§ 1 pkt. 2 k.p.a. 17.

Prze pro wa dze nie ana li zy za sa dy pra wo -
rząd no ści by ło uza sad nio ne tym, że jej nie -
za cho wa nie mo że skut ko wać da le ko idą cy mi
ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi praw ny mi
w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym.

Za sa da praw dy obiek tyw nej wy ni ka
z art. 7 k.p.a. 18. W pra cy in spek tor skiej ma
ona szcze gól ne zna cze nie przy do ko ny wa niu
usta leń kon tro li. Obo wiąz ki in spek to ra pra cy,
w tym wzglę dzie, okre śla usta wa o Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy (art. 21 do 29) 19. Or ga -
ny PIP ma ją po dej mo wać wszel kie dzia -
ła nia okre ślo ne usta wą, któ re po win ny
gwa ran to wać usta le nie obiek tyw ne go

Hen ryk Bu cho wicz

Po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne, na zy wa ne też ad mi ni stra cyj nym pra wem for mal nym (pro ce -
so wym) lub ogól nym po stę po wa niem ad mi ni stra cyj nym uję te zo sta ło w dok try nie ja ko okre -
ślo ny tryb dzia łań or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej w spra wach do ty czą cych praw
i obo wiąz ków nie pod po rząd ko wa nych im słu żbo wo kon kret nych pod mio tó w1 bądź też, ja ko
upo rząd ko wa ny ciąg czyn no ści pro ce so wych, do ko ny wa nych przez or gan ad mi ni stra cji pu -
blicz nej i in ne pod mio ty te go po stę po wa nia, zmie rza ją cych do za ła twie nia spra wy in dy wi du al -
nej w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj ne j2.

Pra wo

Pod sta wo we za sa dy 
pro ce du ry ad mi ni stra cyj nej

Nagrodzeni organizatorzy pracy bezpiecznej

Przed się bior stwo Wie lo bra nżo we „DE FRO” 
w Ru dzie Straw czyń skiej

Pro wa dzi pro duk cję urzą dzeń: grzew czych, po da ją cych pa li wo, bu dow la nych oraz czę ści za -
mien nych do wła snych wy ro bów. Wpro wa dzo no no wą tech no lo gię cię cia la se rem oraz tech no -
lo gię spa wa nia opar tą na za sto so wa niu pół au to ma tów i ro bo tów spa wal ni czych. Za in sta lo wa no
wy cią gi sta no wi sko we py łów spa wal ni czych, pa ra wa ny ogra ni cza ją ce pro mie nio wa nie i ha łas.
Za in we sto wa no w no we urzą dze nia ślu sar skie. Zmo der ni zo wa no trans port we wnątrz za kła do wy.
La kier nie wy po sa żo no w po dwój ny sys tem ga śni czy. ZZZ

Ro bert Dziu be ła, współ wła ści ciel przed się bior stwa: Roz wój fir my jest nie ro ze rwal nie zwią -
za ny z do sko na le niem dzia łań w za kre sie po pra wy sta nu bhp pra cow ni ków i osób z firm ze wnętrz -
nych świad czą cych usłu gi dla za kła du.

1312/2010 IP

Nagrodzeni organizatorzy pracy bezpiecznej

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
w Warszawie Oddział w Odolanowie

Pro du ku je z ga zu za azo to wa ne go, gaz wy so ko me ta no wy tło czo ny do kra jo wej sie ci prze sy -
ło wej, a ta kże od zy sku je z nie go hel, któ ry pod da wa ny jest pro ce som oczysz cza nia i skro ple -
nia. Za sto so wa no sta ły mo ni to ring w obiek tach i stre fach za gro że nia wy bu chem, po łą czo ny z au -
to ma tycz nym ste ro wa niem wen ty la cją awa ryj ną, sys te mem od cięć do pły wu oraz zrzu tu ga zu.
Ko lum ny de sty la cyj ne ga zu za opa trzo no w sys tem zra sza nia za bez pie cza ją cy przed pro mie nio -
wa niem ciepl nym. Za sto so wa no izo la cje ter micz ne. Ob ni żo no drga nia me cha nicz ne i po ziom
ha ła su. Do ko na no her me ty za cji pro ce su pro duk cji. 

To masz Ja skól ski, dy rek tor Od dzia łu PGNiG S.A. w Odo la no wie: Sku tecz ne wdro że nie za -
sad bhp mo żli we jest przy świa do mym za an ga żo wa niu wszyst kich pra cow ni ków.

12 IP 12/2010



Ko lej ną zmia ną sys te mo wą do ty czą cą
rze czo znaw ców ds. bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy mia ła być zmia na prze pi sów
z 1996 ro ku.1 Za kła da ła ona, że rze czo -
znaw cy bę dą mie li za za da nie opi nio wa nie
pro jek tów no wo bu do wa nych lub prze bu -
do wy wa nych obiek tów bu dow la nych al bo
ich czę ści, w któ rych prze wi du je się po -
miesz cze nia pra cy, bio rąc przy tym
pod uwa gę spe cy fi kę, cha rak ter i prze zna -
cze nie obiek tu bu dow la ne go lub je go czę -
ści, a zwłasz cza wa run ki wy ni ka ją ce z czę -
ści tech no lo gicz nej pro jek tu (§ 3 roz po rzą -
dze nia z 1996).2 Opi nio wa nie to mia ło po -
le gać w szcze gól no ści na spraw dze niu
przez rze czo znaw cę zgod no ści przy ję -
tych roz wią zań z prze pi sa mi bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy, wy ma ga nia mi er go -
no mii oraz z Pol ski mi Nor ma mi, a ta kże
skon tro lo wa niu, czy przy ję te roz wią za -
nia li kwi du ją bądź ogra ni cza ją za gro że nia,
ja kie mo że spo wo do wać pro jek to wa ny
pro ces tech no lo gicz ny. W sto sun ku
do wcze śniej szych prze pi sów do ty czą -
cych pra cy pro jek tan tów -spe cja li stów zmia -
na by ła po twier dze niem już ist nie ją cej za -
sa dy, że rze czo znaw ca ma nie być pro jek -

tan tem -ko or dy na to rem zaj mu ją cym się
na eta pie pro jek to wa nia spe cja li stycz ny mi
kwe stia mi z za kre su bhp, lecz je dy nie
spraw dza ją cym go to wą do ku men ta cję pro -
jek to wą bez po śred nio przed przed ło że -
niem jej do ak cep ta cji or ga no wi ad mi ni stra -
cji bu dow la nej.

Zmia na spo so bu i za kre su pra cy rze czo -
znaw ców sta ła się na ty le istot na, że
w du żym stop niu spo wo do wa ła za chwia nie
sen su funk cjo no wa nia rze czo znaw ców.
U pod staw tej zmia ny le ży fakt, że rze czo -
znaw cy prze sta li być fa chow ca mi do ra dza -
ją cy mi pro jek tan tom, a sta li się urzęd ni -
ka mi za twier dza ją cy mi pro jekt pod wzglę -
dem bhp. Pro jek tan ci -spe cja li ści, dzia ła ją -
cy przy du żych bra nżo wych biu rach pro jek -
tów, sta le ko or dy no wa li pra ce nad pro jek -
tem w ra mach za pew nie nia wy ma gań bhp
i er go no mii za głę bia jąc się w do ku men ta -
cję pro jek to wą za rów no bu dow la ną, jak
i tech no lo gicz ną nie tyl ko w za kre sie nie -
zbęd nym do uzy ska nia po zwo le nia na bu -
do wę, lecz ta kże na eta pie bu do wy i urzą -
dza nia obiek tu w ma szy ny i urzą dze nia,
a ta kże in sta la cje tech no lo gicz ne. Te raz
rze czo znaw cy już nie mie li te go ro bić.

Po dział na gru py

Wpro wa dzo no jesz cze jed ną zmia nę po -
le ga ją cą na po dzia le rze czo znaw ców bhp
na gru py. Le gi sla tor uza sad niał to tym, że
„…upraw nie nia pro jek tan ta -spe cja li sty obej -
mo wa ły ca ło kształt za gad nień bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy we wszyst kich ro dza -
jach bu dow nic twa, co w prak ty ce ozna cza -
ło, że nie za le żnie od kie run ku wy kształ ce -
nia pro jek tant -spe cja li sta mógł opi nio wać
rów nież pro jek ty nie zwią za ne z je go spe cjal -
no ścią. Na to miast roz po rzą dze nie, wpro wa -
dza jąc ści słą spe cja li za cję, usta la za kres
upraw nień, nada wa nych rze czo znaw cy
przez głów ne go in spek to ra pra cy, do sto so -
wa ny do wy kształ ce nia po sia da ne go przez
rze czo znaw cę i je go prak ty ki za wo do wej, za -
pew nia jąc tym sa mym wy so ką ja kość opra -
co wy wa nych opi nii.”3

W rze czy wi sto ści po dział na gru py był
pro stym prze ło że niem do tych cza so wej
re sor to wej prak ty ki, że rze czo znaw cy po -
win ni opi nio wać w bra nży, z któ rą są
zwią za ni. 

Dokończenie na stronie 18.

sta nu spraw, czy li tzw. praw dy obiek tyw -
nej. Dla jej usta le nia, in spek tor pra cy po dej -
mu je dzia ła nia po le ga ją ce mię dzy in ny mi na:
prze pro wa dza niu oglę dzin obiek tów, po miesz -
czeń, sta no wisk pra cy, ma szyn i urzą dzeń,
prze bie gu pro ce sów tech no lo gicz nych i pra -
cy, żą da niu pi sem nych i ust nych in for ma cji
w spra wach ob ję tych kon tro lą, prze słu chi wa -
niu osób, żą da niu oka za nia do ku men tów do -
ty czą cych za gad nień tech nicz nych i tech no lo -
gicz nych, a ta kże przed ło że nia akt oso bo wych
i in nych do ku men tów zwią za nych z wy ko ny -
wa niem za dań słu żbo wych. Ze bra ne do wo dy
pod le ga ją oce nie in spek to ra pra cy. Na ich pod -
sta wie usta la ny jest stan fak tycz ny, któ ry po -
rów ny wa ny jest z obo wią zu ją cym pra wem. Ta -
ka jest bo wiem isto ta ka żdej kon tro li.

Wszel kie usta le nia kon tro li do ku men to wa -
ne są w for mie pro to ko łu. Je śli usta lo ny stan
fak tycz ny jest sprzecz ny z obo wią zu ją cym pra -
wem, in spek tor pra cy wy da je sto sow ne
środ ki nad zo ru, a wśród nich de cy zje. Stąd
też wa żne jest, aby do ko na ne usta le nia by -
ły bez spor ne, tj. po par te od po wied ni mi do -
wo da mi z oglę dzin oraz do ku men ta mi zgro -
ma dzo ny mi w cza sie kon tro li. Brak wni kli wo -
ści w do ko na nych usta le niach, tj. nie peł ne
udo ku men to wa nie opi sa nych sta nów fak tycz -
nych czy praw nych i wy da nie na tej pod sta -
wie de cy zji mo że, w po stę po wa niu od wo ław -
czym, skut ko wać uzna niem ta kiej de cy zji
za nie wa żną (art. 156 k.p.a.).

Za sa da praw dy obiek tyw nej jest ści śle
zwią za na z za sa dą pra wo rząd no ści. Uwzględ -
nia ona in te res spo łecz ny i słusz ny in te res
oby wa te li.

Ko lej na, wa żna za sa da, któ ra mu si być re -
spek to wa na w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj -
nym, a ta kże w ca łej dzia łal no ści in spek tor skiej
jest za sa da czyn ne go udzia łu stron w po -
stę po wa niu. Wy ni ka ona z art. 10 k.p.a. 20.
Sta no wi on, iż or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz -
nej obo wią za ne są za pew nić stro nom
czyn ny udział w ka żdym sta dium po stę -
po wa nia, a przed wy da niem de cy zji umo -
żli wić wy po wie dze nie się co do ze bra nych
do wo dów i ma te ria łów oraz zgło szo nych

żą dań. Wy jąt kiem są spra wy, któ rych za ła twie -
nie nie cier pi zwło ki ze wzglę du na nie bez pie -
czeń stwo dla ży cia lub zdro wia ludz kie go.
W sfe rze do ty czą cej bez pie czeń stwa pra cy,
obo wią zek za cho wa nia tej za sa dy wią że się
z re ali za cją na stę pu ją cych prze pi sów usta wy
z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy: art. 11 pkt. 2, 3 i 4, oraz art. 21, 23
i 2421. Prze ja wa mi tej za sa dy w pro ce sie kon -
tro l nym, któ ry mo że pro wa dzić do wy da nia de -
cy zji są, mie dzy in ny mi: pra wo wy po wia da nia
się kon tro lo wa nych, co do wy ni ków po stę po -
wa nia do wo do we go (wy ni ków kon tro li) oraz
do zgro ma dzo nych do wo dów i ma te ria łów
w spra wie łącz nie ze zgła sza niem za strze żeń
do usta leń kon tro li, zgła sza nia środ ków do wo -
do wych, skła da nia wy ja śnień itp. czyn no ści.
Wszel kie za strze że nia do usta leń kon tro li po -
win ny być wów czas zba da ne, a w przy pad ku
stwier dze nia za sad no ści za strze żeń, na le ży
zmie nić lub uzu peł nić od po wied nią część pro -
to kó łu (art. 30 ust. 2 pkt. 15 i ust. 6 usta wy
z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy) 23.

Nie za cho wa nie wy mie nio nych do tych -
czas za sad pro ce du ry ad mi ni stra cyj nej, mo -
że skut ko wać nie wa żno ścią de cy zji oraz na -
ra zić or gan PIP na od po wie dzial ność po rząd -
ko wą lub dys cy pli nar ną.

Do in nych za sad ma ją cych za sto so wa nie
w pro ce du rze ad mi ni stra cyj nej bę dą na le ża -
ły mię dzy in ny mi za sa dy: po głę bia nia za ufa -
nia do or ga nów pań stwa, a ta kże po głę bia nia
świa do mo ści i kul tu ry praw nej oby wa te li
(art. 8 k.p.a.), prze ko ny wa nia (art. 11 k.p.a.),
szyb ko ści i pro sto ty po stę po wa nia (art. 12
k.p.a.), pi sem no ści (art. 14 k.p.a.) oraz
dwu in stan cyj no ści (art. 15 k.p.a.) 24.

Za cho wa nie przez or ga ny PIP wy mie nio -
nych za sad pro ce du ry ad mi ni stra cyj nej jest
ich usta wo wym obo wiąz kiem. Rze tel na ich
re ali za cja w pro ce sie ad mi ni stra cyj nym po -
zwo li na unik nię cie błę dów pro ce du ral nych
i przy czy ni się do pra wi dło we go sto so wa nia
pra wa w dzia łal no ści kon tro l nej.

Hen ryk Bu cho wicz
OIP Kiel ce

Przy pi sy:
1. An drzej Gor gol. Zo bo wią za nie po dat ko we

i po stę po wa nie po dat ko we, w: Za rys fi nan sów pu -
blicz nych i pra wa fi nan so we go, red. Wan da Wój -
to wicz, wy da nie 5. War sza wa 2008 r., s. 194.

2. Ro bert Kę dzio ra. Ogól ne po stę po wa nie ad -
mi ni stra cyj ne. War sza wa 2008, s. 3.

3. Usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej
In spek cji Pra cy – art. 17 (Dz. U. z 2007 r., nr 89,
poz. 589, ze zm.).

4. Usta wa z 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 1960 r., nr 30,
poz. 168 ze zm. Art. 1 i 5).

5. Usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej
In spek cji Pra cy (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 589
ze zm.).

6. Usta wa z 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 1960 r., nr 30,
poz. 168 ze zm.).

7. ta mże.
8. Kon sty tu cja RP z 2 kwiet nia 1997 r. (Dz.

U. 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
9. Usta wa z 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę -

po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 1960 r., nr 30,
poz. 168 ze zm.).

10. Kon sty tu cja RP z 2 kwiet nia 1997 r. (Dz.
U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).

11. ta mże.
12. Usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej

In spek cji Pra cy (Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 589
ze zm.).

13. Usta wa z 26 czerw ca 1974 r.– Ko deks pra -
cy (Dz. U. nr 24, poz. 141 ze zm.).

14. Kon sty tu cja RP z 2 kwiet nia 1997 r. nr 78,
poz. 483 ze zm.).

15. ta mże.
16. Kon sty tu cja RP z 1997 r. (Dz. U. nr 78,

poz. 483 ze zm. art. 142, 146 ust. 4 pkt. 2, 148
pkt. 3, 149 ust. 2).

17. Usta wa z 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 1969 r., nr 30,
poz. 168 ze zm.).

18. ta mże.
19. Usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej

In spek cji Pra cy (Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 589
ze zm.).

20. Usta wa z 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po -
stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 1960 r.,
nr 30, poz. 168 ze zm.).

21. Usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej
In spek cji Pra cy (Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 589,
ze zm.).

Nagrodzeni organizatorzy pracy bezpiecznej

Gru pa Ży wiec S.A. Bro war w Żyw cu
Pro duk cja pi wa od by wa się w scen tra li zo wa nym pro ce sie wa że nia, fer men ta cji i fil tra cji, a roz -

lew na stę pu je na 6 li niach pro duk cyj nych. W ce lu ogra ni cze nia za gro żeń zwią za nych z ga za mi
CO2, H2S, CH4, H2 za in sta lo wa no wen ty la cję by to wą i awa ryj ną wraz z sys te mem de tek cji i sy -
gna li za cją ostrze gaw czą. Wdro żo no pro ce du rę po stę po wa nia na wy pa dek wy cie ku amo nia ku.
Prze bu do wa no od dzia ły ma ga zy no we i sta cję do zo wa nia che micz nych sub stan cji nie bez piecz -
nych. W za kła dzie sto so wa ne są sta łe sys te my tłu mie nia wy bu chów oraz urzą dze nia do bez pło -
mie nio we go wy pro wa dza nia wy bu chów w in sta la cjach przy go to wa nia i prze sy łu sło du. 

Je rzy Dwor nic ki, dy rek tor Bro wa ru w Żyw cu: Za rów no w sfe rze pro duk cyj nej jak i bez pie -
czeń stwa wy ko rzy stu je my fi lo zo fię cią głej po pra wy opar tej na me to do lo gii TPM, któ rej nad rzęd -
nym ha słem jest „kul tu ra ze ra strat”.

1512/2010 IP

Nagrodzeni organizatorzy pracy bezpiecznej

FAU RE CIA Go rzów Spół ka z o.o.
Pro du ku je ele men ty wy po sa że nia wnętrz sa mo cho dów – de ski roz dziel cze i pa ne le drzwio -

we. Ma no wo cze sną li nię pro duk cyj ną. Wdro żo no pro gram „10 pod staw bhp” – za sad, któ re mu -
szą być zna ne i sto so wa ne przez wszyst kich pra cow ni ków. Do ko na no ana li zy er go no micz nej ka -
żde go sta no wi ska pra cy. Pod ję to dzia ła nia ko ry gu ją ce w przy pad ku wy so kie go ry zy ka zwią za -
ne go z ob cią że niem ukła du mię śnio wo -szkie le to we go. Przed roz po czę ciem pra cy ka żda ma szy -
na jest te sto wa na pod ką tem pra wi dło we go dzia ła nia ukła dów bez pie czeń stwa.

Ar tur Zie leń, dy rek tor za kła du: Dla kie row nic twa i pra cow ni ków naj wa żniej sze jest zmi ni -
ma li zo wa nie za gro żeń i wy pad ków. Jed nym z ele men tów do sko na le nia wa run ków bez pie czeń -
stwa jest wdra ża nie „Dzie się ciu pod staw bhp”, któ re pro wa dzą do ogra ni cze nia ry zy ka zwią za -
ne go z pra cą.

14 IP 12/2010

Da riusz Smo liń ski

Roz wa ża nia (cz. 2)

Rze czo znaw ca re sor to wy
Wie lo let nie ob ser wa cje pra cy rze czo znaw ców ds. bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy mo gą skła -
niać do wnio sku, że pro fe sja ta za tra ci ła swój pier wot ny sens i zna cze nie. Za sad ni czym te go
po wo dem mo że być brak ra dy kal nych zmian w funk cjo no wa niu tej gru py za wo do wej, choć
pew ne pró by by ły po dej mo wa ne już w po ło wie lat 90 XX wie ku, o czym pi sa li śmy li sto pa do -
wym nu me rze IP.



Lau ry dla or ga ni za to rów
bez piecz nej pra cy

Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz J. Za jąc uho no ro wał na gro da mi
i wy ró żnie nia mi zwy cięz ców 17. edy cji kon kur su Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”.
Pod czas ga li kon kur su, któ ra od by ła się 23 li sto pa da br. na Zam -
ku Kró lew skim w War sza wie siedmiu pra co daw ców otrzy ma ło
sta tu et ki Me cum Tu tis si mus Ibis, czy li „Ze mną je steś naj bez -
piecz niej szy”, a czte rech zo sta ło wy ró żnio nych.
Kon kurs pro mu je naj lep sze prak ty ki w dzie dzi nie bez pie czeń stwa
i ochro ny pra cy.



cą się, jak już pi sa łem, wy łącz nie do „sko ru -
py” obiek tu. Trud no tym sa mym za rzu cać,
że pro jekt nie po sia da po zy tyw nie za opi nio -
wa nej czę ści tech no lo gicz nej w sy tu acji,
gdy z jed nej stro ny pra wo w ogó le nie wy ma -
ga wy ko na nia pro jek tu czę ści tech no lo gicz -
nej, a z dru giej pro jekt wy ma ga ny do po zwo -
le nia na bu do wę opi nię ta ką po sia da. Te go
sta nu rze czy nie zmie nia opi nia Mi ni ster stwa5

wska zu ją ca, że rze czo znaw ca po wi nien żą dać
czę ści tech no lo gicz nej przed za opi nio wa niem
pro jek tu, gdyż pra wo defac to nie prze wi du -
je, w ja kim try bie ta kie żą da nie rze czo znaw -
ca mo że skie ro wać oraz kto po wi nien być ad -
re sa tem ta kie go żą da nia (ar chi tekt, in ny pro -
jek tant, czy też in we stor?). Mi ni ster stwo
zresz tą sa mo tu jest nie kon se kwent ne, gdyż
rów no cze śnie wska zu je, że w sy tu acji, gdy
pro jekt nie ma czę ści tech no lo gicz nej i nie
wia do mo, ja kie bę dzie miał ten obiekt osta -
tecz nie prze zna cze nie, rze czo znaw ca po wi -
nien na pro jek cie za wrzeć klau zu lę „po pod -
ję ciu de cy zji o prze zna cze niu obiek tu na le -
ży przed sta wić pro jekt do po now ne go za opi -
nio wa nia”.

Spor ny roz dział 
upraw nień

Bra nżo wość rze czo znaw ców bhp po wo du -
je wąt pli wo ści, ja kiej gru py rze czo znaw ca bhp
po wi nien opi nio wać po szcze gól ne obiek ty bu -
dow la ne i jak na le ży in ter pre to wać gra ni ce
po szcze gól nych grup upraw nień? Pro ble my
z roz dzia łem tych upraw nień sta ją się punk -
tem spo rów for mal no praw nych po mię dzy
rze czo znaw ca mi a Pań stwo wą In spek cją
Pra cy oraz or ga na mi ad mi ni stra cji i nad zo -
ru bu dow la ne go. In ter pre ta cje prze pi sów wy -
da wa ne przez Mi ni ster stwo nie uła twia ją roz -
wią za nia tych pro ble mów. 

Pod ło że spo ru ko lej ny raz le ży w hi sto rycz -
nych uwa run ko wa niach. Przed 1996 ro kiem
pro jek tan ci -spe cja li ści, pra cu ją cy ja ko kon -
sul tan ci przy bra nżo wych biu rach pro jek tów,
opi nio wa li wszyst kie obiek ty po wsta ją ce
w biu rze da nej bra nży. By ły to pro jek ty sa -
mych za kła dów pra cy, jak i in fra struk tu ry
zwią za nej z da nym za kła dem. Tak więc,
pro jek tant rze czo znaw ca bhp, dzia ła ją cy
przy biu rze pro jek tów zaj mu ją cym się pro -
jek to wa niem za kła dów bra nży włó kien ni -
czej nie tyl ko opi nio wał pro jek ty hal pro duk -
cyj nych, lecz ta kże pro jek ty obiek tów biu ro -
wych, oczysz czal ni ście ków, ko tłow ni, przy -
za kła do wych za jezd ni ko le jo wych a na wet
przed szko li i szkół przy za kła do wych oraz skle -
pów i sto łó wek za kła do wych. Opi nio wał
wszyst ko, co wią za ło się z funk cjo no wa -
niem za kła du da nej bra nży. Zmia ny z 1996
ro ku z jed nej stro ny utrwa la ły tę za sa dę,
a z dru giej wska zy wa ły, że rze czo znaw ca mu -
si mieć od po wied nie przy go to wa nie za wo do -
we w za kre sie opi nio wa ne go pro jek tu. Zna -
mien nym przy kła dem tych ró żnic in ter pre -

ta cyj no -praw nych jest sta no wi sko mi ni ster -
stwa w za kre sie gra nic upraw nień rze czo -
znaw ców. To sa mo mi ni ster stwo z jed nej stro -
ny wska zu je, że pro jekt ko tłow ni na te re nie
hu ty mo że opi nio wać rze czo znaw ca po sia da -
ją cy upraw nie nia w gru pie 2.2. (hut nic two)
– co jest zgod ne z hi sto rycz nym umo co wa -
niem rze czo znaw ców, a z dru giej wska zu je
że po miesz cze nie sprze da ży le ków go to -
wych (ap te kę) w hi per mar ke cie mu si opi nio -
wać rze czo znaw ca po sia da ją cy upraw nie -
nia w gru pie 4.4. (za kła dy opie ki zdro wot nej)
– co jest ze rwa niem wcze śniej szej za sa dy
i wska zu je, że hi per mar ket, w któ rym ma być
ap te ka, po wi nien za opi nio wać rze czo znaw -
ca spe cja li zu ją cy się w za kła dach opie ki
zdro wot nej lub też dwóch rze czo znaw ców, je -
den z gru pie bu dow nic twa po wszech ne go
i dru gi (wy łącz nie w sto sun ku do po miesz -
czeń ap te ki) z gru pą 4.4.

Gra ni ce bra nżo we

Na mar gi ne sie po zo sta ją ta kże in ne py ta -
nia zwią za ne z gra ni ca mi upraw nień rze czo -
znaw ców. Ak tu al nie bo wiem trud no jest
okre ślić, gdzie prze bie ga gra ni ca po mię dzy
sa my mi bra nża mi? To, co kie dyś by ło ja sną
gra ni cą z ty tu łu przy po rząd ko wa nia do po -
szcze gól nych mi ni sterstw (gór nic twa, prze -
my słu spo żyw cze go, prze my słu lek kie go,
itd.), te raz po zo sta je je dy nie w sfe rze do my -
słów. Sztan da ro wym przy kła dem wąt pli wo -
ści z tym zwią za nych jest przy po rząd ko wa -
nie za kła du pro duk cji ka dłu bów stat ków.
W uję ciu hi sto rycz nym jest to bez wąt pie nia
prze mysł stocz nio wy. Co jed nak, je śli ka dłu -
by pro du ku je się nie ze sta li, lecz z la mi na -
tów (two rzy wa sztucz ne)? Zgod nie ze sta no -
wi skiem mi ni ster stwa, od po wied nim po wi -
nien tu być rze czo znaw ca w gru pie 4.3. (go -
spo dar ka mor ska). Czyż jed nak nie wła -
ściw szym był by tu rze czo znaw ca zwią za ny
z prze my słem two rzyw sztucz nych, czy li
w gru pie 2.6? A po nad to, jak wpły nie na wy -
bór rze czo znaw cy sy tu acja, gdy w tym sa mym
za kła dzie, oprócz ka dłu bów stat ków, pro du -
ko wa ne bę dą obu do wy do wia tra ków (co
obec nie jest bar dzo czę stą sy tu acją)?

W tych oko licz no ściach wy da wa ło się, że
zmia na usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, ja ka mia ła miej sce w 2007 ro ku,6 umo żli -
wi zre for mo wa nie za sad funk cjo no wa nia
rze czo znaw ców i przy wró ci im pier wot ną ro -
lę i zna cze nie. Nie ste ty, tak się nie sta ło. Mi -
ni ster stwo, jak by nie do strze ga jąc pro ble mu,
do ko na ło tyl ko ko sme tycz nej zmia ny prze pi -
sów roz po rzą dze nia z 1996 ro ku7 i w grud -
niu 2007 ro ku wy da ło no we roz po rzą dze nie
za wie ra ją ce prak tycz nie nie zmie nio ny po dział
rze czo znaw ców na gru py. Co praw da do ko -
na ło też pew nych zmian kon so li du ją cych po -
szcze gól ne gru py rze czo znaw ców, ale je dy -
nie w ob rę bie gru py 1 (bu dow nic two po -
wszech ne i ko mu nal ne) i 3 (bu dow nic two rol -

no -spo żyw cze). Zmia na ta jed nak jest da le -
ce nie wy star cza ją ca i nie uwzględ nia ak tu al -
nej sy tu acji praw nej i go spo dar czej.

Po zo sta wie nie nie re ali stycz ne go po dzia -
łu rze czo znaw ców na gru py i spro wa dze nie
ich je dy nie do ad mi ni stra cyj ne go za twier dza -
nia pro jek tów pod wzglę dem bhp po wo du je
ta kże, że Pol ska nie w peł ni wdro ży ła po sta -
no wie nia dy rek ty wy 92/57/EWG.8 Przy wró -
ce nie pier wot nej ro li rze czo znaw cy ds. bhp
mo gło by z po wo dze niem sta no wić wy peł nie -
nie obo wiąz ku usta na wia nia ko or dy na to ra ds.
bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia na eta pie
pro jek to wa nia in we sty cji. Nie mniej, jak się
wy da je, mi ni ster stwo nie wi dzi ko niecz no ści
wpro wa dza nia ja kich kol wiek zmian le gi sla -
cyj nych.

Pod su mo wu jąc na le ży stwier dzić, że je że -
li usta wo daw ca nie roz wią że pro ble mów
zwią za nych z funk cjo no wa niem rze czo znaw -
ców bhp, to ich ro la sta nie się mar gi nal na
z per spek ty wy wpły wu na kształ to wa nie
bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków
pra cy. Tym sa mym rze czo znaw cy sta ną się
zu peł nie zbęd ni. A mo że już są zbęd ni i tyl -
ko po więk sza ją koszt in we sty cji o war tość
„stem pla na pro jek cie”?

Da riusz Smo liń ski
OIP Gdańsk

Przy pi sy:

1 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So -
cjal nej z 29 ma ja 1996 r. w spra wie upraw nień rze -
czo znaw ców do spraw bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy, za sad opi nio wa nia pro jek tów obiek tów bu -
dow la nych, w któ rych prze wi du je się po miesz cze -
nia pra cy, oraz try bu po wo ły wa nia człon ków Ko -
mi sji Kwa li fi ka cyj nej do Oce ny Kan dy da tów
na Rze czo znaw ców (Dz. U. Nr 62, poz. 290).

2 Da riusz Smo liń ski: Nie po trze ba upraw nień
bu dow la nych, In spek tor Pra cy Nr 3/ 2001, str. 12.

3 Od po wiedź pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster -
stwie Pra cy i Po li ty ki So cjal nej na in ter pe la cję
nr 941 w spra wie in ter pre ta cji i sto so wa nia prze -
pi sów roz po rzą dze nia mi ni stra pra cy i po li ty ki so -
cjal nej z 29 ma ja 1996 r. do ty czą ce go upraw nień
rze czo znaw ców do spraw bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy.

4 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji z 3 li sto pa da 1998 r. w spra -
wie szcze gó ło we go za kre su i for my pro jek tu bu -
dow la ne go (Dz. U. Nr 140, poz. 906).

5 Pi smo DPR -IV -4102-1185/KZ/09 skie ro wa ne
do Ośrod ka Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy we Wro cła wiu a do ty czą ce za sad opi nio wa nia
pro jek tów przez rze czo znaw ców bhp.

6 Usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej
In spek cji Pra cy (Dz. U Nr 89, poz. 589 ze zmia -
na mi oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106).

7 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej z 19 grud nia 2007 r. w spra wie rze czo znaw -
ców do spraw bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz.
U. Nr 247, poz. 1835).

8 Dy rek ty wa 92/57/EWG z 24 czerw ca 1992 r.
w spra wie wdro że nia mi ni mal nych wy ma gań bez -
pie czeń stwa i ochro ny zdro wia na tym cza so wych
lub ru cho mych bu do wach.
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§
Wcze śniej upraw nie nia wy da wa ły or ga ni -

za cje tech nicz ne, ogra ni cza jąc mo żli wość opi -
nio wa nia pro jek tan tom -spe cja li stom pro jek -
tów do okre ślo nej bra nży, z któ rej się wy wo -
dzi li lub by li zwią za ni for mal nym wy kształ -
ce niem. Wy da je się, że usta wo daw cy za bra -
kło tu wy obraź ni, że rze czy wi stość go spo dar -
cza ule ga dra stycz nym zmia nom i spoj rze nie
na pro ce sy in we sty cyj ne z PRL -owskiej per -
spek ty wy szyb ko roz mi nie się z go spo dar czy -
mi re alia mi.

Do ko na ny w roz po rzą dze niu po dział na gru -
py rze czo znaw ców był pro stą kon ty nu acją już
nie ist nie ją ce go po dzia łu prze my słu na re sor -
ty. Co praw da w 1996 ro ku ist nia ły jesz cze mi -
ni ster stwa, a w nich re sor ty od po wie dzial ne
za po szcze gól ne ga łę zie go spo dar ki, ale tra -
ci ły one zna cze nie głów nie w wy mia rze bez -
po śred nie go nad zo ru (wła sno ścio we go)
nad po szcze gól ny mi ga łę zia mi prze my słu. Nie
mo żna za po mi nać, że do 1989 ro ku prze mysł
pol ski w więk szo ści znaj do wał się bez po śred -
nio w rę kach pań stwa. Wła ści wi mi ni stro wie
mie li mo żli wość od dzia ły wa nia na po szcze gól -
ne przed się bior stwa, na zy wa ne wte dy za kła -
da mi. W ta kich oko licz no ściach pań stwo by -
ło bez po śred nio lub po śred nio pra co daw cą ty -
się cy pra cow ni ków za trud nio nych w pań -
stwo wych za kła dach pro duk cyj nych. Pań stwo
ta kże by ło głów nym in we sto rem bu du ją cym
no we i prze bu do wu ją cym ist nie ją ce za kła dy
pra cy. Z tych po wo dów prak tycz nie ka żdy re -
sort miał w swo ich struk tu rach biu ra pro jek -
tów two rzą ce na po trze by tych re sor tów do -
ku men ta cje tech nicz ne, ar chi tek to nicz ne,
kon struk cyj ne i tech no lo gicz ne.

W szczy to wym okre sie lat 70 XX wie ku
prak tycz nie ka żda bra nża mia ła cen tral ne
i wo je wódz kie jed nost ki pro jek to we na zy wa -
ne re sor to wy mi lub bra nżo wy mi biu ra mi pro -
jek tów. Po wsta wa ły też re jo no we za kła dy in -
we sty cji, któ re zaj mo wa ły się głów nie bu dow -
nic twem po wszech nym i ko mu nal nym. Re -
sor to we, bra nżo we, re jo no we biu ra pro jek -
tów zaj mo wa ły się kom plek so wym pro jek to -
wa niem za kła dów pra cy i oto cze nia z ni mi
zwią za ne go. Z tych po wo dów nie jed no krot -
nie ze spół pro jek to wy nie tyl ko pro jek to wał
sam za kład pro duk cyj ny, lecz ta kże obiek ty
szkół przy za kła do wych, żłob ków i przed -
szko li przy za kła do wych, ho te li ro bot ni czych,
a na wet osie dli za kła do wych. Wie lo oso bo we
ze spo ły pro jek tan tów pra co wa ły naj pierw
nad opra co wa niem do ku men ta cji pro jek to -
wej, a na stęp nie uczest ni czy ły w ra mach nad -
zo ru au tor skie go przy wzno sze niu in we sty -
cji. W skład tych ze spo łów wcho dzi li ar chi -
tek ci, in ży nie ro wie kon struk to rzy tzw. bra -
nżow cy, czy li in ży nie ro wie pro jek tu ją cy po -
szcze gól ne ro dza je in sta la cji (wod no -ka na li -
za cyj ne i sa ni tar ne, elek trycz ne, wen ty la cyj -
ne, itd.). W skład tych ze spo łów wcho dzi li ta -

kże kon sul tan ci i rze czo znaw cy z ró żnych
dzie dzin, w tym pro jek tan ci -spe cja li ści (rze -
czo znaw cy bhp).

In ter dy scy pli nar ność

Wska za ne uza sad nie nie zmian z 1996 ro ku
jest z grun tu fał szy we, gdyż in ter dy scy pli nar -
ność pro jek tan tów -spe cja li stów by ła nie zbęd -
na. Oczy wi ście nie jed no krot nie by li spe cja li -
sta mi w swo im bra nżo wym za kre sie z ra cji wy -
kształ ce nia (np. w bra nży spo żyw czej czy
che micz nej), nie mniej ich pra ca wy ma ga ła sze -
ro kiej wie dzy z za kre su bhp, gdyż obok obiek -
tów ści śle pro duk cyj nych (np. ha li pro duk cyj -
nej) opi nio wa li ta kże obiek ty to wa rzy szą ce, bę -
dą ce obiek ta mi ener ge tycz ny mi (np. ko tłow -
nie przy za kła do we, sta cje trans for ma to ro we)
lub biu ro wy mi (np. bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne).
Tę za sa dę na dal po twier dza mi ni ster stwo
w wy kład niach ja kie wy da ło do roz po rzą dze -
nia wska zu jąc, że rze czo znaw ca po sia da ją cy
upraw nie nia np. gru py 2.7. (prze mysł lek ki) mo -
że opi nio wać wszyst kie ty py obiek tów znaj du -
ją ce się na te re nie da ne go za kła du włó kien ni -
cze go nie za le żnie, ja ką funk cję peł nią i pod ja -
ką gru pę upraw nień by pod le ga ły gdy by wy stę -
po wa ły sa mo dziel nie. Tym sa mym ko tłow nię
na te re nie za kła du włó kien ni cze go mo że opi -
nio wać rze czo znaw ca w gru pie 2.7., a ta ką sa -
mą ko tłow nię, jed nak nie wcho dzą cą w skład
za kła du na le żą ce go do prze my słu lek kie go, mo -
że opi nio wać wy łącz nie rze czo znaw ca po sia -
da ją cy upraw nie nia w gru pie 2.3 (ener ge ty ka).

Na le ży ta kże wska zać, że nie tyl ko go spo -
dar cze oto cze nie pra cy rze czo znaw ców w po -
ło wie lat 90 XX wie ku ule gło zmia nie, lecz
ta kże oto cze nie praw ne. W szcze gól no ści na -
le ży tu przy po mnieć zmia ny w usta wie
o Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz w pra wie
bu dow la nym. Istot nie wpły wa ły one na spo -
sób funk cjo no wa nia rze czo znaw ców bhp. 

Ostat nia de ka da XX wie ku prze są dzi ła
o po wol nym roz pa dzie re sor to wych, bra nżo -
wych i re jo no wych biur pro jek tów. Te, któ -
re prze trwa ły okres zmian ustro jo wo -go -
spo dar czych, ta kże zmie ni ły swój cha rak ter
i spo sób funk cjo no wa nia. Wszyst kie ule gły
pro ce so wi prze kształ ceń wła sno ścio wych
i re struk tu ry za cji. Rów no cze śnie z roz pa dem
ist nie ją cych du żych biur pro jek to wych po -
wsta wa ły firmy. Ich wła ści cie la mi i pra cow -
ni ka mi sta wa li się do tych cza so wi pra cow ni -
cy wiel kich biur. Pra ca pro jek tan tów w co -
raz więk szym stop niu zmie rza ła do nie sfor -
ma li zo wa nych struk tur opar tych na jed no oso -
bo wej dzia łal no ści go spo dar czej. Ro lę pro jek -
tan ta -spe cja li sty (a po tem rze czo znaw cy ds.
bhp) po wo li spy cha no po za na wias dzia łań
w ob sza rze pro jek to wa nia i kon sul ta cji
na eta pie pro jek to wa nia, ogra ni cza jąc je go
ro lę do ad mi ni stra cyj ne go za opi nio wa nia pro -

jek tu, ja ko zgod ne go – lub nie – z prze pi sa -
mi bhp.

Opi nio wa nie „sko ru py”

Rze czo znaw cy bhp, ta kże w co raz to mniej -
szym za kre sie mie li co opi nio wać. Nie cho dzi
tu by naj mniej o licz bę od no śnej do ku men ta -
cji pro jek to wej, lecz o jej za war tość. Po nie waż
pro ces in we sty cyj ny uległ głę bo kim prze mia -
nom w wy ni ku zmian go spo dar czych, do ku -
men ta cje pro jek to we rza dziej za wie ra ją szcze -
gó ło we roz wią za nia tech no lo gicz ne, po zo sta -
wia jąc te kwe stie przy szłym użyt kow ni kom
obiek tu. Tym sa mym, rze czo znaw cy ds. bhp
za czę li opi nio wać wy łącz nie pro jek ty ar chi tek -
to nicz no -bu dow la ne, któ re nie za wie ra ły roz -
wią zań tech no lo gicz nych. Rze czo znaw cy ds.
bhp po zo sta wa ło je dy nie opi nio wa nie „sko ru -
py” obiek tu, dla któ rej czę sto in we stor na wet
nie pre cy zo wał, co w przy szło ści ma się
w niej mie ścić, tj. ja ki ro dzaj pro duk cji lub
usług. Stan ten przy pie czę to wa ły zmia ny pra -
wa bu dow la ne go. Zwol niono in we sto rów z obo -
wiąz ku wy ko ny wa nia szcze gó ło wych pro jek tów
obiek tów bu dow la nych łącz nie z pro jek tem wy -
ko naw czym i tech no lo gicz nym.4

W pol skiej men tal no ści i kul tu rze praw -
nej, gdy coś nie jest na ka za ne te go ro bić nie
trze ba. Tym sa mym, w co raz więk szym
stop niu wy po sa ża nie po miesz czeń pra cy
w ma szy ny i urzą dze nia nie by ło po prze dza -
ne for mal ny mi dzia ła nia mi pro jek to wy mi.
W efek cie, nie by ło ta kże pod da wa ne opi nio -
wa niu ze stro ny rze czo znaw cy ds. bhp,
zwłasz cza, że ist nie ją ce re gu la cje praw ne
prak tycz nie nie na kła da ły obo wiąz ku eg ze -
kwo wa nia ta kie go wy mo gu. Z jed nej stro ny
opi nia rze czo znaw cy na pro jek cie ar chi tek -
to nicz no -bu dow la nym (bez czę ści tech no lo -
gicz nej) by ła wy star cza ją ca do uzy ska nia po -
zwo le nia na bu do wę, a z dru giej stro ny
sank cja z art. 283 § 2 pkt 2 Ko dek su pra cy
sta ła się „mar twa”. Zmia ny sys te mo we spo -
wo do wa ły, że trud no w ak tu al nym sta nie
praw nym okre ślić, kto pod le ga sank cji
za ewen tu al ne wy kro cze nie z te go ty tu łu.
Sfor mu ło wa nie: „kto wbrew obo wiąz ko wi nie
za pew nia, aby bu do wa lub prze bu do wa
obiek tu bu dow la ne go al bo je go czę ści, w któ -
rych prze wi du je się po miesz cze nia pra cy, by -
ła wy ko ny wa na na pod sta wie pro jek tów
uwzględ nia ją cych wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy, po zy tyw nie za opi nio wa -
nych przez upraw nio nych rze czo znaw ców”
stra ci ło prak tycz nie swo je go pier wot ne go ad -
re sa ta, któ rym był kie ru ją cy za kła dem pra -
cy. Ak tu al nie za pis ten od no si się do in we -
sto ra w ro zu mie niu pra wa bu dow la ne go, któ -
ry nie jest czę sto na wet pra co daw cą w ro zu -
mie niu pra wa pra cy, a tym sa mym w ża den
spo sób nie mo że pod le gać te go ro dza ju
sank cji. Po nad to for mal nie pro jek ty bę dą ce
za łącz ni kiem do po zwo le nia na bu do wę ma -
ją opi nię rze czo znaw cy bhp, choć od no szą -

Rzeczoznawca resortowy
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daw cy unie mo żli wia ją ce go prze pro wa dze -
nie kon tro li przez in spek to ra pra cy. Uwa -
żam za nie zbęd ne zgła sza nie się do udzia -
łu w pro ce sie kar nym w cha rak te rze
oska rży cie la po sił ko we go. Od 1.07.2007 r.
in spek tor pra cy mo że być oska rży cie lem
po sił ko wym nie tyl ko w spra wach o prze -
stęp stwa z art. 225 § 2 ko dek su kar ne go,
ale rów nież w spra wach o prze stęp stwa
z art. 218-221 ko dek su kar ne go. Udział
w pro ce sie kar nym uwa żam za nie zbęd ny
m.in. z te go po wo du, że pro ku ra to rzy
na roz pra wach za cho wu ją się z re gu ły bar -
dzo pa syw nie, nie czu ją wa gi na ru szeń pra -
wa pra cy. Czę sto zda rza się też, że w ko -
lej nych roz pra wach uczest ni czy in ny pro -
ku ra tor, któ ry nie jest zbyt do brze za po -
zna ny ze spra wą. 

Zgło sze nia na le ży do ko nać nie zwłocz nie
po otrzy ma niu za wia do mie nia z pro ku ra -
tu ry o skie ro wa niu ak tu oska rże nia do są -
du, nie cze ka jąc na wy zna cze nie roz pra wy.
Sąd mo że bo wiem nie wy zna czyć roz pra -
wy, ale na po sie dze niu nie jaw nym umo rzyć
po stę po wa nie. O po sta no wie niu o umo rze -
niu po stę po wa nia sąd nie za wia da mia in -
spek to ra pra cy, je że li nie ma in for ma cji
o tym, że in spek tor chce dzia łać w spra -
wie ja ko oska rży ciel po sił ko wy, a tym sa -
mym móc ko rzy stać m.in. z pra wa do za -
ska rże nia ta kie go po sta no wie nia.

Z ta kim przy pad kiem spo tka łem się
w 2009 roku. Akt oska rże nia skie ro wa ny
przez pro ku ra tu rę w wy ni ku mo je go za wia -
do mie nia do ty czył wła ści cie li cu kier ni,
któ rzy zło śli wie nie wy pła ca li zwal nia -
nym pra cow ni kom wy na gro dze nia za pra -
cę m.in. po przez fał szo wa nie li sty płac, co
stwier dził gra fo log po wo ła ny przez sąd pra -
cy, oraz zło śli wie nie wy da wa li świa dec twa
pra cy. By ła to wy jąt ko wo bul wer su ją ca
spra wa i dla te go by łem zde cy do wa ny
na udział w pro ce sie w cha rak te rze oska -
rży cie la po sił ko we go. Ze zgło sze niem się
do udzia łu w po stę po wa niu są do wym cze -
ka łem jed nak do cza su otrzy ma nia za wia -
do mie nia o ter mi nie roz pra wy, a tym sa -
mym uzy ska nia wia do mo ści o sy gna tu rze
akt spra wy są du. Efekt był ta ki, że sąd
z nie zna nych mi przy czyn po stę po wa nie
umo rzył, a pro ku ra tor nie zło żył za ża le nia
od te go po sta no wie nia. W efek cie, wy jąt -
ko wo zło śli wi pra co daw cy unik nę li od po -
wie dzial no ści za swo je czy ny, choć oczy -
wi ście nie ma pew no ści, że w przy pad ku
prze pro wa dze nia pro ce su wy rok był by
ska zu ją cy, ale to już in ny pro blem.

Eu ge niusz Dą brow ski
OIP Olsz tyn
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Je den z czę ściej sy gna li zo wa nych w nie -
któ rych okrę go wych in spek to ra tach pro -
ble mów do ty czy wpi sy wa nia przez po li cjan -
tów i pro ku ra to rów w pro to ko łach prze słu -
cha nia ad re sów do mo wych in spek to rów
pra cy. W na szym mie sięcz ni ku z mar -
ca 2010 r. Mo ni ka Wro niec ka z OIP -
-u w War sza wie w spo sób bar dzo kom pe -
tent ny uza sad ni ła bez pod staw ność ta kiej
prak ty ki. Nie ste ty, przy wo ła ne przez au -
tor kę ar gu men ty praw ne nie są bra ne
pod uwa gę przez po li cjan tów, a na wet pro -
ku ra to rów. Jak za tem sku tecz nie wy ja śnić
np. po li cjan to wi, że w pro to ko le prze słu -
cha nia ma wpi sać wy łącz nie ad res słu żbo -
wy in spek to ra pra cy? W mo im przy pad ku,
je że li po li cjant chce za pi sać mój ad res do -
mo wy w pro to ko le prze słu cha nia, co aku -
rat w El blą gu zda rza się bar dzo rzad ko,
wte dy py tam: czy je że li prze słu chu je ko -
le gę po li cjan ta w związ ku z je go słu żbo wą
in ter wen cją, to wpi su je do pro to ko łu je go
ad res do mo wy? Zaw sze pa da ta sa ma od -
po wiedź: nie, bo to jest prze cież funk cjo -
na riusz pań stwo wy. – To w ta kim ra zie pro -
szę pi sać wy łącz nie mój ad res słu żbo wy,
bo ja rów nież je stem funk cjo na riu szem
pań stwo wym – od po wia dam i za wsze
przy no si to wła ści wy efekt.

Nie pro te stu ję na to miast, gdy po zło że -
niu za wia do mie nia o po dej rze niu po peł nie -
nia prze stęp stwa je stem wzy wa ny do przy -
ję cia te go za wia do mie nia w for mie pro to -
ko łu spo rzą dza ne go z re gu ły przez po li cjan -
ta. Prak ty ka ta ma bo wiem umo co wa nie
praw ne w art. 304a ko dek su po stę po wa -
nia kar ne go. Pro to kół z ust ne go przy ję cia
za wia do mie nia jest po nad to jed no cze śnie
prze słu cha niem skła da ją ce go za wia do -
mie nie w cha rak te rze świad ka, a prze cież
prze słu cha nie ta kie jest nie zbęd ne. Go rzej,

że czę sto na tym dzia ła nie pro ku ra tu ry
– a w prak ty ce dzia ła ją cej na jej zle ce nie
po li cji – koń czy się i przed upły wem ter -
mi nu na pod ję cie sto sow nej de cy zji do sta -
ję za wia do mie nie o od mo wie wsz czę cia do -
cho dze nia, a w przy pad ku wsz czę cia do cho -
dze nia do sta ję po sta no wie nie o je go umo -
rze niu.

Na po sta no wie nie o od mo wie wsz czę -
cia do cho dze nia, jak i na po sta no wie nie
o umo rze niu do cho dze nia mo żna zło żyć
za ża le nie do są du re jo no we go. Ty le tyl ko,
że jesz cze nie zda rzy ło się, aby sąd mo -
je za ża le nie uwzględ nił i to nie tyl ko
w przy pad ku, gdy po sta no wie nie pro ku -
ra tu ry by ło w mo im prze ko na niu bez pod -
staw ne, ale rów nież bez spor nie błęd ne
praw nie. Przy kła dem mo że być przy pa dek
umo rze nia przez Sąd Re jo no wy w El blą -
gu mo je go za ża le nia na po sta no wie nie
Pro ku ra tu ry Re jo no wej w El blą gu na umo -
rze nie do cho dze nia w spra wie o prze stęp -
stwo z art. 218 § 1 ko dek su kar ne go po -
le ga ją ce go na do pro wa dze niu do za słab -
nię cia i czę ścio we go pa ra li żu pra cow ni -
cy Od dzia łu ZUS w wy ni ku szy kan jej
prze ło żo nej. Pro ku ra tor do cho dze nie
umo rzy ła wo bec stwier dze nia czy nu ści -
ga ne go z oska rże nia pry wat ne go i bra ku
in te re su spo łecz ne go w ob ję ciu ści ga niem
z urzę du.

Sę dzia roz pa tru ją ca za ża le nie, uza sad nia -
jąc swo je po sta no wie nie o od mo wie uwzględ -
nie nia za ża le nia, wy gło si ła prak ty ko wa ną
w ta kich przy pad kach for muł kę, że: pro ku -
ra tor wni kli wie spra wę roz pa trzy ła i pod ję -
ła wła ści wą de cy zję nie usto sun ko wu jąc się
w ogó le do mo je go za rzu tu, że prze cież prze -
stęp stwo z art. 218 § 1 ko dek su kar ne go ści -
ga ne jest z urzę du, a nie z oska rże nia pry -
wat ne go. Na po sta no wie nie Są du w spra wie

od da le nia za ża le nia śro dek za ska rże nia na -
to miast nie przy słu gu je.

W spra wach ewi dent nych prze stępstw
du żo lep szym spo so bem jest ko rzy sta nie
z mo żli wo ści wy stą pie nia do pro ku ra tu ry
okrę go wej o ob ję cie nad zo rem pro ku ra tor -
skim do cho dze nia pro wa dzo ne go przez
pro ku ra tu rę re jo no wą. Z mo żli wo ści tej
na przy kład sko rzy sta łem w spra wie wła -
ści cie la skle pu, któ ry za trud niał pra cow -
ni cę przez 7 dni w ty go dniu po 14,5 go dzi -
ny na do bę. Fał szo wał ewi den cję cza su pra -
cy, wy pła cał pra cow ni kom wy na gro dze nie
za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych „po -
za ewi den cją” nie od pro wa dza jąc po dat ku
i skła dek ZUS. Po peł nie nie przez nie go
prze stęp stwa z art. 218 § 1 i art. 270 § 1
ko dek su kar ne go by ło więc oczy wi ste. Tym -
cza sem, po za koń cze niu do cho dze nia, zo -
sta łem po in for mo wa ny przez Pro ku ra tu -
rę Re jo no wą w El blą gu, że mo gę za po znać
się z ak ta mi spra wy w ce lu ewen tu al ne go
zgło sze nia in nych do wo dów po nie waż pla -
no wa ne jest umo rze nie do cho dze nia.
W związ ku z tym, że w za wia do mie niu
do pro ku ra tu ry przed sta wi łem wszel kie
mo żli we do wo dy na po peł nie nie prze -
stępstw przez te go pra co daw cę, za miast
prze glą dać ak ta spra wy, nie zwłocz nie wy -
stą pi łem do pro ku ra tu ry okrę go wej o ob -
ję cie nad zo rem te go do cho dze nia, w wy -
ni ku cze go akt oska rże nia zo stał skie ro wa -
ny a pra co daw ca ska za ny.

Sam fakt skie ro wa nia przez pro ku ra tu -
rę ak tu oska rże nia nie mo że jed nak ozna -
czać za koń cze nia ak tyw no ści in spek to ra
pra cy w do pro wa dze niu do ska za nia oso -
by zło śli wie lub upo rczy wie na ru sza ją cej
pra wa pra cow ni cze, na ra ża ją cej za trud nia -
nych pra cow ni ków na bez po śred nie za gro -
że nie zdro wia i ży cia czy skazania pra co -

W gru pie skon tro lo wa nych pod mio tów
do mi no wa li pro du cen ci żyw no ści, z cze -
go po ło wę sta no wi ły spół dziel nie mle czar -
skie. Dwóch pra co daw ców zaj mo wa ło
się wyłącz nie ma ga zy no wa niem pro duk -
tów spo żyw czych. W za kła dach tych sto -
so wa no przede wszyst kim bez po śred ni
sys tem zię bie nia, w któ rym amo niak
jest czyn ni kiem bez po śred nio od bie ra ją -
cym cie pło z prze strze ni chło dzo nej.
Czę sto jest on uzu peł nio ny o sys tem po -
śred ni, w któ rym amo niak słu ży do pro -
duk cji wo dy lo do wej od bie ra ją cej cie pło
z prze strze ni chło dzo nej. W jed nym
z kon tro lo wa nych za kła dów sto so wa no wy -
łącz nie sys tem po śred ni.

W in sta la cjach chłod ni czych kon tro lo wa -
nych za kła dów znaj do wa ło się od 1100 kg
do 18000 kg amo nia ku, przy czym je dy nie
trzy z nich za wie ra ły po nad 2500 kg czyn -
ni ka. Okres użyt ko wa nia tych in sta la cji wy -
no sił od 5 do 40 lat. Część z nich by ła mo -
der ni zo wa na, jed nak na pod sta wie udzie -
la nych wy ja śnień mo żna przy jąć, że w sto -
sun ku do star szych in sta la cji, śred ni okres
eks plo ato wa nia bez mo der ni za cji wy no sił
oko ło 25 lat.

Do ko na ne w cza sie kon tro li usta le nia
po zwa la ją na za sy gna li zo wa nie pro ble -
mów ma ją cych istot ny wpływ na bez pie -
czeń stwo pra cow ni ków i/lub in nych osób
mo gą cych zna leźć się w stre fie za gro że nia.

Wa run ki do bre, 
skie ro wa nie złe

W za kła dach eks plo atu ją cych amo nia kal -
ne in sta la cje chłod ni cze przy ję te jest, że
w przy pad ku roz sz czel nie nia in sta la cji, pra -
cow ni cy za trud nie ni na sta no wi sku ma szy -
ni sty chłod ni cze go po dej mą dzia ła nia ra -

tow ni cze, co wy ma ga po słu gi wa nia się apa -
ra ta mi tle no wy mi lub po wietrz ny mi, a ta -
kże ubra nia mi ga zosz czel ny mi. Wów czas
jest to pra ca w wa run kach zwięk szo ne go
wy sił ku za rów no fi zycz ne go jak i psy -
chicz ne go, od bie ga ją ca w spo sób istot ny
od ty po wych czyn no ści wy ko ny wa nych
przez ma szy ni stę na co dzień.

Mo żli wość wy ko ny wa nia ta kiej pra cy
win na być za tem przed mio tem oce ny le -
ka rza spra wu ją ce go pro fi lak tycz ną opie kę
le kar ską nad pra cow ni ka mi. Z prze pro wa -
dzo ne go roz po zna nia wy ni ka, że w czte -
rech przed się bior stwach, w skie ro wa -
niach na ba da nia le kar skie w ogó le nie za -
miesz cza no in for ma cji o mo żli wo ści wy ko -
ny wa nia ta kiej pra cy. Skraj nym przy pad -
kiem nie wła ści we go wy peł nia nia skie ro wań
by ło za miesz cza nie w ru bry ce in for mu ją -
cej o wa run kach pra cy, je dy nie zwro tu „wa -
run ki do bre”.

Z usta leń wy ni ka, że we wszyst kich
pod mio tach, któ re prze pro wa dzi ły po mia -
ry stę że nia amo nia ku w chro no me tra żu
czyn no ści wy ko ny wa nych przez pra cow -
ni ków uwzględ nia no je dy nie pra ce zwią -
za ne z nad zo rem nad urzą dze nia mi. Za -
no to wa ne war to ści sto sun ku Cw/NDS
kształ to wa ły się za tem na po zio mie 0,01-
0,10, bądź też stę że nia amo nia ku by ły po -
ni żej ozna czal no ści me to dy. Ta ki spo sób
po dej ścia do proble mu, nie uwzględ nia ją -
cy w ogó le prac z za kre su kon ser wa cji,
np. odo le ja nia, nie po zwa la na oce nę wa -
run ków pra cy w od nie sie niu do war to ści
NDSCh. Stan ten tłuma czo no w ten spo -
sób, że pod czas ta kich za bie gów pra cow -
ni cy ma ją i tak sto so wać środ ki ochro ny
in dy wi du al nej dróg od de cho wych. Wy ja -
śnie nia pra cow ni ków wska zy wa ły jed -
nak, że nie za wsze ma to miej sce.

Eu ge niusz Dą brow ski

Prak tycz ne wska zów ki

In spek tor pra cy 
w po stę po wa niu kar nym
Kie ru jąc do pro ku ra tu ry za wia do mie nia do ty czą ce po dej rze nia po peł nie nia prze stęp stwa
prze ciw ko pra wom osób wy ko nu ją cych pra cę za rob ko wą czy w spra wie uda rem nie nia lub
utrud nie nia kon tro li, in spek to rzy pra cy czę sto spo ty ka ją się z nie uza sad nio nym – w ich prze -
ko na niu – umo rze niem do cho dze nia lub nie kie dy na wet z od mo wą je go wsz czę cia. Do świad -
cze nia wy nie sio ne ze współ pra cy w tym za kre sie z pro ku ra tu rą skło ni ły mnie do wska za nia
na ła mach IP spo so bów na, w mia rę sku tecz ne eg ze kwo wa nie od po wie dzial no ści pra co daw -
ców za po peł nia ne przez nich prze stęp stwa.

Kon tro la amo nia kal nych 
in sta la cji chłod ni czych

W ma sce z de mo bi lu
In spek to rzy pra cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi -
cach prze prowa dzi li w ub.r. dzie sięć kon tro li w za kła dach,
w któ rych uży wa ne są amo nia kal ne in sta la cje chłod ni cze. Za -
kres te ma tycz ny tych kon tro li był bar dzo sze ro ki: po czy na jąc
od kwe stii przy go to wa nia pra cow ni ków do pra cy, po przez or -
ga ni zo wa nie pro ce su pra cy pod ką tem zgod no ści z prze pi sa -
mi bhp, a koń cząc na sta nie tech nicz nym obiek tów, in sta la cji
oraz urzą dzeń.

Piotr Duch
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cji amo nia kal nych. Z usta leń in spek to rów
pra cy wy ni ka, że do ku men ta cja tech nicz -
na nie okre śla prze wi dy wa nej ich ży wot no -
ści, a wi zu al na oce na stop nia sko ro do wa -
nia ru ro cią gów nie jest zwy kle mo żli wa,
gdyż ru ro cią gi te są izo lo wa ne. Na wa gę
pro ble mu, zwłasz cza w przy pad ku in sta la -
cji star szych, wska zu ją oko licz no ści dwóch
awa rii, któ re mia ły miej sce w li sto pa dzie
na te re nie wo je wódz twa ślą skie go. Oba wy -
cie ki amo nia ku by ły wy ni kiem pęk nię cia
(pod izo la cją ter micz ną) ru ro cią gu lub za -
wo ru.

Po wta rzal ny mi nie pra wi dło wo ścia mi
by ły rów nież: brak po mia rów na tę że nia
oświe tle nia elek trycz ne go w ma szy now -
niach oraz nie pro wa dze nie okre so wych,
udoku men to wa nych kon tro li sta nu tech -
nicz ne go oświe tle nia awa ryj ne go. Do dać
na le ży, że sam fakt wła ści we go do ku men -
to wa nia kon tro li oświe tle nia awa ryj ne go
nie świad czy wprost o zgod no ści za sto so -
wa nych roz wią zań z prze pi sa mi. W jed nej
z ma szy now ni źró dłem prą du dla oświe tle -
nia awa ryj ne go był bo wiem uru cha mia ny
ręcz nie, znaj du ją cy się w od ręb nym, za my -
ka nym po miesz cze niu, agre gat prą do -
twór czy, co nie za pew nia ło sa mo czyn ne go
za łą cze nia z chwi lą za ni ku oświe tle nia pod -
sta wo we go.

Ba da jąc kwe stię wen ty la cji awa ryj nej
trze ba, zwłasz cza w przy pad ku star szych
obiek tów, zwró cić uwa gę na rze czy wi stą
krot ność wy mia ny po wie trza. Z ana li zy
przed sta wio nej do ku men ta cji tech nicz -
nej obiek tów wy ni ka ło, że w nie któ rych
przypad kach pro jek tan ci, ba zu jąc na ów -
cze snych nor ma ty wach tech nicz nych,
przyj mo wa li mniej szą krot ność wy mia ny
niż obo wią zu ją ca obec nie tj. na po zio mie
mniej szym niż 10 wy mian na go dzi nę.

Gdy za wie dzie roz są dek

Za rów no ro dzaj, jak i licz ba ujaw nio nych
nie pra wi dło wo ści wska zu ją, że pod ję cie te -
ma tu by ło za sad ne. Wy da je się, że w przy -
pad ku eks plo ato wa nia amo nia kal nych in -
sta la cji chłod ni czych ure gu lo wa nia praw -
ne win ny szcze gó ło wo okre ślać mi ni mal -
ne ilo ści i ro dza je wy po sa że nia, ja kim po -
wi nien dys po no wać za kład na wy pa dek
awa rii, szcze gó ło we za sa dy szko le nia pra -
cow ni ków w za kre sie ra tow nic twa che micz -
ne go, czę sto tli wość oraz za sa dy prze pro -
wa dza nia ćwi czeń ra tow ni czych. Prze ma -
wia ją za tym sy gna ły od pra co daw ców, któ -
rzy nie wi dzą po trze by utrzy my wa nia
na sta nie za kła du ubrań ga zosz czel nych
oraz izo lu ją ce go sprzę tu ochro ny dróg od -

de cho wych. Pod kre śla ją, że przy drob nych
roz sz czel nie niach in sta la cji te go ty pu
sprzęt nie jest po trzeb ny, na to miast w ra -
zie więk sze go wy cie ku wzy wa ne są jed nost -
ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, któ re
przy stę pu ją do pro fe sjo nal nych dzia łań.
Ure gu lo wa nia za war te w § 19 roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z 12
ma ja 2003 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy ob słu dze i kon ser wa -
cji amo nia kal nych in sta la cji chłod ni czych
w za kła dach prze twór stwa rol no -spo żyw -
cze go (Dz. U. Nr 98, poz. 902) wska zu ją
je dy nie po śred nio na po trze bę po sia da nia
te go sprzę tu. Prze pis ten, w przy pad ku nie -
kon tro lo wa ne go wy cie ku amo nia ku na ka -
zu je mię dzy in ny mi od cię cie do pły wu
amo nia ku do tej czę ści in sta la cji, z któ rej
na stą pił wy ciek oraz przy stą pie nie do neu -
tra li za cji par amo nia ku przy uży ciu mgły
wod nej lub pre pa ra tów che micz nych i opró -
żnie nie uszko dzo ne go od cin ka in sta la cji
z amo nia ku, je że li jest to mo żli we w da nej
sy tu acji. Nie mo żna za tem wy klu czyć, że
ce lem zre ali zo wa nia po wy ższych obo wiąz -
ków ko niecz ne bę dzie sko rzy sta nie ze
sprzę tu izo lu ją ce go dro gi od de cho we oraz
z ubra nia ga zosz czel ne go. Nie jest to
jed nak re gu la cja po zwa la ją ca na wy da nie
pre cy zyj ne go na ka zu okre śla ją ce go ro -

dza je i ilo ści sprzę tu ochro ny in dy wi du al -
nej, któ ry wi nien znaj do wać się na sta nie
za kła du, prze zna czo ne go do uży cia w sy -
tu acjach awa ryj nych, a ta kże sprzę tu
do wy twa rza nia mgły wod nej.

W prak ty ce wąt pli wo ści po wsta ją rów nież
pod czas oce ny wy peł nia nia przez praco daw -
ców po sta no wień § 3 cy to wa ne go roz po rzą -
dze nia w za kre sie za po zna wa nia pra cow ni -
ków ob słu gu ją cych amo nia kal ne in sta la cje
chłod ni cze z za sa da mi ra tow nic twa che micz -
ne go. Przy bra ku szcze gó ło wych pro gra mów
lub wska zó wek od no śnie spo so bu re ali za -
cji te go obo wiąz ku, do ko ny wa nie oce ny
w tym za kre sie przez in spek to ra pra cy
zwłasz cza je że li cho dzi o ja kość szko le nia
jest prak tycz nie nie mo żli we.

Po dob ne wąt pli wo ści bu dzi ure gu lo -
wa nie za war te w § 11 roz po rzą dze nia Mi -
ni stra Zdro wia z 30 grud nia 2004 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu
pra cy czyn ni ków che micz nych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 11, poz. 86 oraz z 2008 r.
Nr 203, poz. 1275), zgod nie z któ rym
w przy pad ku obec no ści w miej scu pra cy
czyn ni ka che micz ne go stwa rza ją ce go za -
gro że nie wy pad kiem lub awa rią pra co daw -
ca okre śli i wdro ży pro ce du ry dzia ła nia ce -
lem za pew nie nia bez pie czeń stwa i ochro -
ny zdro wia pra cow ni ków, obej mu ją ce ta kże
ćwi cze nia ra tow ni cze po wta rza ne okre so -
wo. Za pew ni od po wied nie środ ki i urzą dze -
nia ra tow ni cze oraz wska że za sa dy udzie -
la nia pierw szej po mo cy po szko do wa nym.
W tym przy pad ku brak usta le nia mi ni mal -
nych cza so okre sów w ja kich na le ża ło by
prze pro wa dzać ćwi cze nia ra tow ni cze skut -
ku je ich wy ko ny wa niem w do wol nych od -
stę pach cza so wych, w tym np. nie przepro -
wa dze niem po now nych ćwi czeń od po -
nad 5 lat, co nie mo że być w ża den spo sób
kwe stio no wa ne.

Ana li zu jąc ure gu lo wa nia praw ne do ty -
czą ce amo nia kal nych in sta la cji chłod ni -
czych mo żna dojść do wnio sku, że w prze -
pi sach do strze żo no wa gę nie któ rych za gad -
nień, nie da jąc jed no cze śnie szcze gó ło wych
wska zó wek od no śnie spo so bu po stę po wa -
nia. Nie sprzy ja to z pew no ścią kształ to -
wa niu wła ści we go po dej ścia do pro fi lak ty -
ki za gro żeń zwią za nych ze sto so wa niem
amo nia ku, a w do bie kry zy su i dą że nia
do mi ni ma li za cji kosz tów mo że skut ko wać
wzro stem za gro że nia, zwłasz cza gdy oso -
bom od powie dzial nym za eks plo ata cję
amo nia kal nych in sta la cji chłod ni czych za -
brak nie roz sąd ku.

Piotr Duch
OIP Ka to wi ce

Jak za daw nych lat

Kon tro le ujaw ni ły, że po dej ście po -
szcze gól nych pra co daw ców do pro ble mu
postę po wa nia na wy pa dek awa rii jest bar -
dzo zró żni co wa ne. Bez wzglę du jed nak
na sto pień świa do mo ści i za an ga żo wa nia,
w ka żdym za kła dzie od no to wa no nie pra wi -
dło wo ści. Naj wię cej w okrę go wych spół -
dziel niach mle czar skich. W jed nej z nich
w ogó le nie funk cjo no wa ła żad na pro ce du -
ra po stę po wa nia awa ryj ne go. Opra co wa -
ne pro ce du ry po stę po wa nia na wy pa dek
awa rii czę sto nie by ły ak tu ali zo wa ne
w związ ku ze zmia na mi w struk tu rze or -
ga ni za cyj nej za kła du, mo der ni za cją in -
sta la cji chłod ni czych, wy mia ną sys te mów
de tek cji amo nia ku, zmia ną nu me rów te le -
fo nów, li kwi da cją za kła do wych dru żyn ra -
tow nic twa che micz ne go, itp. Za strze że nia
wzbu dza ły ta kże ro dza je środ ków ochro -
ny in dy wi du al nej prze zna czo nych do sto -
so wa nia w sy tu acjach awa ryj nych oraz ich
stan tech nicz ny.

Szcze gól ną uwa gę zwró co no na: do bór
rę ka wic ochron nych (czę sto nie za bezpie -
cza ły one przed dzia ła niem amo nia ku) oraz
ter min ich przy dat no ści do uży cia, ter min
przy dat no ści do uży cia po chła nia czy amo -
nia ku, kon tro lę apa ra tów tle nowych/po -
wietrz nych, a zwłasz cza na ro dzaj i stan
tech nicz ny ma sek prze zna czo nych
do skom ple to wa nia z apa ra ta mi tle no wy -
mi/po wietrz ny mi lub po chła nia cza mi amo -
nia ku. Środ ki te nie są bo wiem sto so wa -
ne na co dzień, w związ ku z czym czę sto
na wy po sa że niu pra cow ni ków po zo sta je
sprzęt wy pro du ko wa ny wie le lat te mu, któ -
re go stan tech nicz ny mo że bu dzić wąt pli -
wo ści. Do da jąc do te go brak in struk cji użyt -
ko wa nia oraz in nych da nych po zwa la ją cych
na oce nę stop nia zu ży cia, szyb ka i jed no -
znacz na oce na sta nu tech nicz ne go środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej oraz mo żli wo -
ści ich dal sze go użyt ko wa nia nie jest ła twa.
W czę ści za kła dów stwier dzo no prze cho -
wy wa nie ma sek prze ciw ga zo wych „sta re -
go ty pu” – woj sko we go oraz po chła nia czy,
wy pro du ko wa nych od 1969 r. do 1982 r.,
któ re – jak wy ni ka ło z wy ja śnień – po cho -
dzą z za pa sów obro ny cy wil nej, któ rych fi -
zycz ne zli kwi do wa nie nie jest mo żli we.
Środ ki te, po mi ja jąc sens ich dal sze go prze -
cho wy wa nia, z oczy wi stych po wo dów nie
po win ny być sto so wa ne przez pra cow ni -
ków, jed nak – jak wy ni kło z usta leń – przy -
pad ki ich wy ko rzy sty wa nia za miast lub rów -
no le gle ze środ ka mi wła ści wy mi nie by ły
od osob nio ne. Wy ja śnie nia zło żo ne w tym
za kre sie przez jed ne go z pra cow ni ków,

w któ rych wska zał on, że ma ski sta re go ty -
pu są wy god niej sze od pro du ko wa nych
obec nie i dla te go ich uży wa, świad czą
o wąt pli wej ja ko ści szko leń z za kre su
bhp oraz ni skiej świa do mo ści do zo ru.

Na po trze bę szcze gó ło wej kon tro li w za -
kre sie pra wi dło wo ści sto so wa nia środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej wska zu je rów -
nież ujaw nio ny przy pa dek skom ple to wa nia
ma ski „DAN KA” MT -213/1 pro duk cji FA -
SER, po sia da ją cej łącz nik z gwin tem
Rd 40 x 4, prze zna czo nej do kom ple to wa -
nia z apa ra tem po wietrz nym, z po chła nia -
czem amo nia ku po sia da ją cym gwint Rd 40
x 1/7”, co nie za pew nia ło wy ma ga nej
szczel no ści (gwint po chła nia cza „ła pał”
gwint ma ski na 1,5-2 zwo jach).

Kon tro lu jąc usta lo ny w za kła dzie tryb
po stę po wa nia na wy pa dek awa rii trze ba
rów nież spraw dzić te sto wa nie opra co wa -
nych pro ce dur w prak ty ce. Usta le nia
wska zu ją, że w 1/3 pod mio tów nie prze pro -
wa dza no ćwi czeń w za kre sie po stę po wa -
nia na wy pa dek awa rii lub też ćwi cze nia ta -
kie mia ły miej sce po nad pięć lat wstecz.

W za kre sie or ga ni za cji pra cy na le ży
przyj rzeć się ta kże in struk cjom eks plo ata -
cji in sta la cji chłod ni czych, któ re – po mi -
mo mo der ni zo wa nia in sta la cji – nie są ak -
tu ali zo wa ne. W skraj nych przy pad kach in -
struk cje te po zo sta wa ły nie zmie nio ne
od po nad 20 lat.

Jak to dzia ła?

Sze reg wąt pli wo ści po ja wi ło się ta kże
w związ ku z za mon to wa ny mi sys te ma mi
de tek cji amo nia ku. Sys te my ta kie by ły za -
mon to wa ne w ka żdym z kon tro lo wa nych
za kła dów, jed na kże znacz na część użyt kow -
ni ków nie po tra fi ła szyb ko wy ja śnić, ja kie
są za sa dy ich dzia ła nia, a w szcze gól no ści
ja kie stę że nia amo nia ku sy gna li zu ją po -
szcze gól ne pro gi alar mo we i ja kie funk cje
re ali zu je w tym cza sie sys tem (np. odłą cza
za si la nie, włą cza wen ty la cję awa ryj ną,
itp.). Do ty czy ło to za rów no pra cow ni ków
bezpo śred niej ob słu gi, jak i osób do zo ru.
Pra cow ni cy zwy kle od po wia da li, że sys tem
sygna li zu je wy ciek amo nia ku. Część z nich
skła nia ła się ku od po wie dzi, że sys tem sy -
gna li zu je stę że nia na po zio mie NDS.

Tym cza sem, jak wy ni ka ło z usta leń, za -
sto so wa ne sys te my de tek cji wska zy wa ły
dwa pro gi alar mo we, przy czym stę że nia
przy pi sa ne po szcze gól nym pro gom by ły
moc no zró żni co wa ne, a po nad to by ły ró żnie
mia no wa ne (ppm, mg/m3, % obj.). Od no to -
wa ne war to ści na staw przy bie ra ły na stę pu -
ją ce wiel ko ści: 20/40 ppm; 150/300

ppm; 0,5/1,0% obj.; 0,5/1,5% obj.; 1,0/2,0%
obj.; 27/81 mg/m3; 300/600 mg/m3. Z jed -
nej stro ny by ły to za tem stę że nia oscy lu ją -
ce wo kół war to ści NDS (14mg/m3, co od -
po wia da oko ło 20 ppm), NDSCh (28
mg/m3) lub ich wie lo krot no ści, z dru giej od -
po wia da ją ce stę że niom wy wo łu ją cym w or -
ga ni zmie czło wie ka okre ślo ne re ak cje. We -
dług kart cha rak te ry sty ki i li te ra tu ry: NH3:
LCLO /in ha la cja, czło wiek/ – 1000 ppm /3
h/; 0,02% wy wo łu je ka szel, sil ne dzia ła nie
dra żnią ce oczy i skó rę; 1,5% w cza sie kil ku
mi nut dzia ła za bój czo na or ga nizm ludz ki.
Przy ta kich roz bie żno ściach brak zna jo mo -
ści za sad funk cjo no wa nia sys te mu de tek cji
oraz ce lu w ja kim zo stał za mon to wa ny, mo -
że w spo sób istot ny wpły wać na po ziom bez -
pie czeń stwa.

Na oko, w po rząd ku

Bar dzo istot ne jest, by zwró cić rów nież
uwa gę na do ku men ta cję tech nicz ną za mon -
to wa ne go sys te mu de tek cji oraz spo sób
prze pro wa dza nia okre so wych kon tro li.
Zda rza ły się bo wiem przy pad ki „eks plo ato -

wa nia” sys te mu bez ja kiej kol wiek do ku -
men ta cji tech nicz nej bądź też w opar ciu
o da ne za war te w ogól nej in struk cji, co nie
po zwa la ło usta lić przy ja kich stę że niach sy -
gna li zo wa ne są po szcze gól ne pro gi alar mo -
we. Je den z pod mio tów ze wnętrz nych, pro -
wa dzą cych okre so wą kon tro lę sys te mu
usta lał okres jej wa żno ści na trzy mie sią -
ce wpi su jąc, że wy ni ka to z pro ce du ry
HCCP. Za rów no z wy ja śnień, jak i z pro -
to ko łów z kon tro li nie wy ni kło jed nak, by
spraw dza nie czu ło ści sa me go de tek to ra od -
by wa ło się za po mo cą ga zu wzor co we go.

Stan tech nicz ny kon tro lo wa nych obiek -
tów i in sta la cji z ni mi zwią za nych nie bu -
dził ge ne ral nie za strze żeń, jed na kże stwier -
dzo no, że część ma szy now ni chłod ni czych
nie by ła pod da wa na okre so wym prze glą -
dom sta nu tech nicz ne go. Na le ży rów nież
zwró cić uwa gę na brak prze pi sów okre śla -
ją cych za kres kon tro li tech nicz nej in sta la -
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Ba da nia pro wa dzo ne by ły przez in sty tut
ba daw czy TNS OBOP w dwóch fa lach.
Pierw szych 300 re spon den tów – osób od po -
wie dzial nych w fir mach za po dej mo wa nie de -
cy zji do ty czą cych za pew nie nia bez pie czeń -
stwa pra cy na bu do wie – an kie te rzy od wie -
dzi li jesz cze przed roz po czę ciem dzia łań me -
dial nych. Pra co daw cy pro sze ni by li o oce nę
bez pie czeń stwa pra cy na pro wa dzo nych
przez ich fir my bu do wach, sto so wa ne roz wią -
za nia tech nicz ne pod czas wy ko ny wa nia prac
na wy so ko ści, wy dat ki po no szo ne przez fir -
mę na bhp, przy czy ny wy pad ków, a ta kże oce -
nę dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy
oraz ro lę, ja ką ich zda niem ma peł nić ta in -
sty tu cja. Dru ga fa la ba da nia na ko lej nej
pró bie 300 re spon den tów zo sta ła prze pro wa -
dzo na w pierw szych dwóch ty go dniach li sto -
pa da – po za koń cze niu kam pa nii me dial nej.
Re spon den ci zo sta li po pro sze ni o oce nę kam -
pa nii me dial nej re ali zo wa nej pod ha słem
„Sza nuj ży cie! Bez pie czeń stwo pra cy na wy -
so ko ści”. 

Bezpieczeństwo pracy

Pra co daw cy oce nia ją opty mi stycz nie stan
bez pie czeń stwa pra cy na pro wa dzo nych przez
sie bie bu do wach. W ska li 5-punk to wej, gdzie 1-
ni ski po ziom, a 5-wy so ki po ziom oce nia ją:

– do stęp ność środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej zw. z pra ca mi na wy so ko ści na 4,54

– sto so wa nie środ ków ochro ny zbio ro wej
– 4,43,

– eg ze kwo wa nie prze pi sów bhp przez nad -
zór – 4,41, 

– po ziom szko leń bhp dla pra cow ni ków
– 4,41, 

Pra co daw cy oce ni li wy ko rzy sta nie środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej przez pra cow ni -
ków (4,33) i wie dzę pra cow ni ków na te mat
prze pi sów bhp (4,32). 

Roz wią za nia tech nicz ne sto so wa ne w fir -
mach pod czas prac na wy so ko ści, to przede
wszyst kim dra bi ny (85%) i rusz to wa nia (sys -
te mo we: 63%, war szaw skie: 52%) i ba lu stra -
dy (51%). Pod no śni ki ko szo we, te le sko po we,
no ży co we wy ko rzy stu je 29%, a siat ki bez pie -
czeń stwa za le d wie 8% firm. Zgod nie z wy ni -

ka mi 42% ba da nych pra co daw ców wy da je
na za kup środ ków ochro ny in dy wi du al nej
i zbio ro wej śred nio nie wię cej niż 2000 zł
rocz nie, 35% mię dzy 2000 a 10000 zł, 14%
po wy żej 10000 zł.

Przyczyny wypadków

Ja ko po wo dy wy so kiej licz by wy pad ków
przy pra cy w bu dow nic twie pra co daw cy
wska zu ją przede wszyst kim: lek ce wa że nie
przez pra cow ni ków za sad bhp (58%), po -
śpiech i cha os or ga ni za cyj ny wy ni ka ją cy
z ko niecz no ści do trzy ma nia ter mi nów in we -
sty cji (38%), ni ską świa do mość za gro żeń za -
wo do wych wśród pra cow ni ków (24%), du żą
ro ta cję pra cow ni ków (21%) oraz nad uży wa -
nie al ko ho lu przez pra cow ni ków (20%).
Znacz nie mniej szy od se tek wska zał przy czy -
ny le żą ce po stro nie pra co daw cy: 19% nie chęć
pra co daw ców do po no sze nia kosz tów ja -
kich wy ma ga od po wied nie za bez pie cze nie
sta no wisk pra cy, 11% zły nad zór nad pra cow -
ni ka mi, 4% nie wy peł nie nie obo wiąz ków
przez słu żbę bhp. 11% wska za ło prze pi sy
praw ne do ty czą ce za mó wień pu blicz nych pre -
fe ru ją ce naj tań szych ofe ren tów.

O inspekcji pracy

We dług re spon den tów Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy po win na:

– 62% wspie rać pra co daw ców szko le nia -
mi z za kre su pra wa pra cy i bhp,

– 58% do ra dzać pra co daw com, jak stwo -
rzyć bez piecz ne wa run ki pra cy,

– 45% an ga żo wać się w szko le nia dla pra -
cow ni ków z za kre su pra wa pra cy i bhp,

– 43% pro wa dzić kon tro le i nad zór
nad prze strze ga niem prze pi sów,

– 20% za an ga żo wać się w stwo rze nie sys -
te mu eg za mi no wa nia i cer ty fi ko wa nia pra -
cow ni ków wy kwa li fi ko wa nych.

Re spon den ci, któ rzy by li już kon tro lo wa -
ni oce nia ją kon tro lę ra czej po zy tyw nie i zde -
cy do wa nie po zy tyw nie w 82%. Tyl ko 8% re -
spon den tów oce nia kon tro lę zde cy do wa nie
ne ga tyw nie i ra czej ne ga tyw nie.

Kampania medialna

Za sięg kam pa nii me dial nej „Bez pie czeń -
stwo pra cy w bu dow nic twie” kształ tu je się na -
stę pu ją co: 37% re spon den tów de kla ru je, że
oglą da ło re kla mę TV „Sza nuj ży cie! Bez -
piecz na pra ca na wy so ko ści”, 17% ze tknę ła się
ze spo tem ra dio wym, 21% za uwa ży ło re kla mę
pra so wą, 16% wi dzia ło ban ner in ter ne to wy
kam pa nii. W wy ni ku ze tknię cia się z prze ka -
zem kam pa nii 40% za mie rza zwra cać więk szą
uwa gę na prze strze ga nie prze pi sów bhp
na bu do wie, 12% za mie rza po pra wić bez pie -
czeń stwo pra cow ni ków i po ziom za bez pie czeń,
a 28% nie za mie rza wpro wa dzać żad nych
zmian na pro wa dzo nych bu do wach.

Na okres od 22 li sto pa da do 15 grud nia za -
pla no wa ny zo stał dru gi etap kam pa nii me dial -
nej. Tym ra zem spo ty te le wi zyj ne i ra dio we zo -
sta ły sfi nan so wa ne przez ZUS ze środ ków prze -
zna czo nych na pre wen cję wy pad ko wą.

Ocza mi pra co daw cy
Pań stwo wa In spek cja Pra cy za koń czy ła pierw szy etap kam pa -
nii me dial nej „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie – upad -
ki, po śli zgnię cia” re ali zo wa nej pod ha słem „Sza nuj ży cie!
Bez piecz na pra ca na wy so ko ści”. W okre sie od 22 wrze śnia
do 15 paź dzier ni ka wy emi to wa no 644 spo ty te le wi zyj ne, 180
spo tów ra dio wych, prze pro wa dzo no kam pa nię w pra sie i in ter -
ne cie. Efekt pod ję tych dzia łań po ka zu ją ba da nia. 

Ocena kontroli przeprowadzonej w firmie przez PIP
Pod sta wa: Oso by od po wie dzial ne za bez pie czeń stwo i hi gie nę pra cy/wła ści cie le w fir mach, w któ -
rych prze pro wa dzo na zo sta ła kon tro la w cią gu ostat nich 12 mie się cy, N=209, w%

Ba da nie re ali zo wa ne w dniach 8-20.09.2010 i 1-17.11.2010 r. przez TNS OBOP – przed i po za koń -
cze niu pierw szej czę ści kam pa nii me dial nej.

1 - zdecydowanie negatywnie           2 - raczej negatywnie        3 - raczej pozytywnie
4 - zdecydowanie pozytywnie            5 - nie wiem/trudno powiedzieć
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Z ra mie nia PIP w kon fe ren cji udział wzię li ko or dy na to rzy ds. EU -
RO 2012 w 5 okrę go wych in spek to ra tach pra cy.

Za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo przed sta -
wił na kon fe ren cji pre zen ta cję „Wa run ki pra cy na bu do wach EU -
RO 2012 w kra ju”. Ko or dy na tor ds. EU RO 2012 w PIP nad in spek -
tor Wal de mar Spól nic ki przed sta wił fil my edu ka cyj ne De par ta men -
tu Pre wen cji i Pro mo cji GIP. Udzie lił ta kże od po wie dzi na licz ne py -
ta nia do ty czą ce bez pie czeń stwa i pro ble mów po ja wia ją cych się na re -
ali zo wa nych in we sty cjach EU RO 2012, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem po wta rza ją cych się pro ble mów pła co wych. Na to miast ko or dy -
na tor z OIP Wro cław nad in spek tor Ja ro sław Gło wac ki w pre zen -
ta cji au dio wi zu al nej omó wił „Wa run ki bhp i pro ble my w za kre sie bez -
pie czeń stwa pra cy na no wo po wsta ją cych obiek tach EURO 2012 we
Wro cła wiu”.

W cza sie 3-dnio wych ob rad re ali za cję kam pa nii na pla cach bu do -
wy EU RO 2012 na Ukra inie przed sta wi ła Li liia Tor ba, związ ko wiec
z Ukra iny. Han na Do ma ga ła – dy rek tor Biu ra ds. EU RO 2012 we
Wro cła wiu i Wal de mar Flu gel – dy rek tor Pio nu Nad zo ru w Spół -
ce Wro cław 2012 za po zna li uczest ni ków z pro jek ta mi in we sty cyj ny -
mi EU RO 2012 Wro cła wia, przy uwzględ nie niu aspek tów do brej pra -
cy i od po wie dzial no ści spo łecz nej.

Pol scy związ kow cy sku pi li się na po nadza kła do wych ukła dach zbio -
ro wych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem bu dow nic twa; przed sta wi -
ciel ka Mi ni ster stwa In fra struk tu ry mó wi ła o prze pi sach dot. za mó -
wień pu blicz nych.

Uczest ni cy kon fe ren cji przy czyn nym udzia le in spek to rów pra cy,
przed sta wia jąc pro ble my kam pa nii oraz skut ki, ja kie wy wo łu je, zwe -
ry fi ko wa li wy ni ki kam pa nii i za pla no wa li na stęp ne kro ki.

W dru gim dniu kon fe ren cji od by ła się wi zy ta na bu do wie sta dio -
nu we Wro cła wiu. By ła oka zją do po zna nia za awan so wa nia ro bót, wa -
run ków pra cy i pro ble mów zwią za nych ze zmia ną wy ko naw cy
w trak cie re ali za cji obiek tu.

Wal de mar Spól nic ki
Ko or dy na tor ds. EU RO 2012 w PIP

Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja we Wro cła wiu

God na pra ca na in we sty cjach Eu ro
Z ini cja ty wy Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni” oraz Zjed no cze nia Pra cow ni ków Prze my słu
Ma te ria łów Bu dow la nych Ukra iny w Ośrod ku Szko le nia PIP we Wro cła wiu od 25 do 27 paź -
dzier ni ka br. od by ła się już trze cia mię dzy na ro do wa kon fe ren cja pod na zwą: „Kam pa nia
na rzecz uczci wej i god nej pra cy dla bu dow la nych i sil nych związ ków za wo do wych na in we -
sty cjach zwią za nych z EU RO 2012”. Uczest ni czy li w niej przed sta wi cie le wie lu eu ro pej skich
bu dow la nych or ga ni za cji związ ko wych. Kon fe ren cja pod su mo wa ła ko lej ny rok pro jek tu EU -
RO 2012: kam pa nii na rzecz god nej pra cy.

Stan dar dy na rzecz bez pie czeń stwa pra -
cy w bu dow nic twie oraz szko le nia bhp i po -
twier dza nie kwa li fi ka cji za wo do wych to pro -
ble my, o któ rych dys ku to wa li uczest ni cy pią -
tej już kon fe ren cji z cy klu „Za kład pra cy
wspól nym do brem” zor ga ni zo wa nej 29 li sto -
pa da br. przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy
War sza wa w sie dzi bie Urzę du Do zo ru Tech -
nicz ne go. W spo tka niu uczest ni czy li m. in.:
głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc,
pre zes UDT Ma rek Wal czak, prze wod ni czą -
cy Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni” Zbi -
gniew Ja now ski. Kon fe ren cji prze wod ni czył
okrę go wy in spek tor pra cy w War sza wie Ja -
nusz Nie dziół ka.

Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz J. Za jąc,
in for mu jąc ze bra nych o wy raź nej ten den cji
spad ko wej w licz bie wy pad ków cię żkich

przy pra cy, po wie dział m. in.: – Prak ty ka Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy po ka zu je, że tyl ko
zgod ną, wspól ną pra cą, w opar ciu o po sza -
no wa nie in dy wi du al nych spo so bów po stę po -
wa nia in spek cji pra cy, pra co daw ców, związ -
ków za wo do wych oraz lu dzi, któ rym bli skie
jest bez pie czeń stwo pra cy, mo żna osią gnąć
suk ce sy.

Po ro zu mie nie w spra wie jed no li te go pro -
gra mu bez pie czeń stwa na bu do wach sy gno -
wa ne przez pre ze sów naj więk szych przed się -
biorstw bu dow la nych dzia ła ją cych na pol skim
ryn ku przy bli żył ze bra nym Ry szard Ro -
dzoch oraz przed sta wi cie le firm War bud S.A.
i Skan ska S.A. Przed sta wia jąc kul tu rę bez -
pie czeń stwa pra cy ja ko po ję cie szer sze niż
świa do mość bez piecz nej pra cy dy rek tor De -
par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji GIP

Krzysz tof Ko wa lik zre fe ro wał ro lę in spek -
cji pra cy w kształ to wa niu kul tu ry bez pie czeń -
stwa pra cy bu dow nic twie.

O ja ko ści edu ka cji i kwa li fi ka cjach mło dych
pra cow ni ków mó wi li prze wod ni czą cy ZZ
„Bu dow la ni” Zbi gniew Ja now ski, okrę go wy
in spek tor pra cy Ja nusz Nie dziół ka oraz wi -
ce pre zes Pol skie go Związ ku Pra co daw ców
Bu dow nic twa Ja nusz Za le ski. Do brą współ -
pra cę w tym ob sza rze z in spek cją pra cy pod -
kre śla li zgod nie dy rek tor Ze spo łu Szkół
nr 24 im. Ste fa na Bry ły w War sza wie Te re -
sa Le siak oraz za stęp ca dy rek to ra Ze spo -
łu Oświa ty Za wo do wej i Pro ble ma ty ki Spo -
łecz nej Związ ku Rze mio sła Pol skie go An -
drzej Stęp ni kow ski.

Je rzy Wla zło

Wspól ny cel – kul tu ra bez pie czeń stwa pra cy
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– Ja kie obec nie ce le i za mie rze nia ma kie row nic two
związ ku, któ re mu Pan prze wod ni czy?

Dzia ła my w opar ciu o Sta tut NSZZ „So li dar ność” i je go za pi sy
są dla nas nad rzęd ne. Kie ru je my się przy tym za sa dą nie in ge ro -
wa nia w to, co w fir mie przy pi sa ne jest kie row nic twu. Nie bę dzie -
my więc za rzą dzać na żad nym szcze blu, ale bę dzie my po ka zy wać
pew ne złe uwa run ko wa nia, któ re do ty czą nie tyl ko in spek to rów
pra cy, ale rów nież in nych pra cow ni ków in spek cji. Pra cu je my wszy -
scy w jed nym urzę dzie, w jed nej in sty tu cji i nie mo że być tak, że
ja kieś gru py pra cow ni ków są trak to wa ne w in ny spo sób niż po zo -
sta li, rów nież w ka te go riach fi nan so wych. Cho ciaż trud no po rów -
ny wać bra nże w ró żnych okrę gach np. gór ni czą w Ka to wi cach z mor -
ską w Gdań sku czy rol ni czą w Lu bli nie, to jed nak po ziom wy na -
gro dzeń i kosz tów do jaz dów do miej sca pra cy po wi nien być zbli -
żo ny. Bar dzo du że kon tro wer sje wy wo łu je spra wa ko rzy sta nia przez
in spek to rów pra cy z pry wat nych sa mo cho dów do ce lów słu żbo wych
i zwro tu po nie sio nych w związ ku z tym kosz tów, któ re są bar dzo
ró żne w po szcze gól nych okrę gach. Zwró ci my się do głów ne go in -
spek to ra pra cy o ujed no li ce nie za sad w tym wzglę dzie, że by ka -
żdy miał mo żli wość otrzy ma nia zwro tu kosz tów we dług do kład nie
ta kiej sa mej staw ki w ca łej Pol sce.

Je śli cho dzi o spra wę dys pro por cji w za kre sie wy na gro dzeń,
to bę dzie my opto wa li za zmia ną klu cza re gu lu ją ce go te kwe stie.
Wca le nie jest tak, jak po wszech nie uwa ża się w na szym śro do -
wi sku za wo do wym, że na przy kład w War sza wie za ra bia się naj -
wię cej. Wiem, że są OIP -y, w któ rych pod tym wzglę dem jest znacz -
nie le piej niż w sto li cy, któ ra – je śli cho dzi o za da nia – jest prze -
cież bar dzo trud nym okrę giem. W związ ku z tym, ja ko zwią zek
za wo do wy bę dzie my chcie li zni we lo wać te ró żni ce. Cho dzi o to,
że by śmy, pra cu jąc w ró żnych okrę gach ale na to żsa mych sta no -
wi skach i wy ko nu jąc po dob ne za da nia, otrzy my wa li po dob ne wy -
na gro dze nie. Wy raź nie mó wi o tym kon wen cja nr 81 MOP.

W spo sób szcze gól ny chce my po chy lić się nad mło dy mi ludź -
mi, któ rzy przy cho dzą do pra cy w na szym urzę dzie. Mło da ka -
dra, któ ra spraw dza się w za wo dzie po win na mieć za pew nio ne
go dzi we wy na gro dze nie. To bar dzo wa żne, bo obec nie co raz trud -
niej za trud nić spe cja li stę ofe ru jąc mu wy na gro dze nie w wy so ko -
ści dwóch ty się cy ośmiu set zło tych. Lu dzi, któ rzy koń czą trud -
ną apli ka cję in spek tor ską nie in te re su ją ta kie pie nią dze. Na wet
en tu zja stów te go za wo du. W efek cie bar dzo czę sto do in spek cji
przy cho dzą oso by, któ re nie ma ją od po wied nich kwa li fi ka cji. A trze -
ba pa mię tać, że tyl ko fa chow cy po tra fią re ali zo wać za da nia urzę -
du, bu do wać je go au to ry tet.

– Je że li cho dzi o za da nia sta wia ne urzę do wi przez usta -
wo daw cę, a więc i je go pra cow ni kom, in spek to rom pra cy,

to co raz czę ściej mó wi się o zbyt du żym ob cią że niu ty mi
za da nia mi. Czy ta kie gło sy do cie ra ją rów nież do władz Pa -
na związ ku?

Ge ne ral nie trze ba wyjść od te go, że, aby mo żna by ło re ali zo wać
za da nia przy dzie lo ne przez usta wo daw cę, to trze ba mieć ka dry. A że -
by mieć od po wied nie ka dry, to trze ba mieć fun du sze. W związ ku
z tym, na wet je że li te raz jest kry zys w pań stwie i nie ma mo żli wo -
ści uzy ska nia zwięk sze nia środ ków bu dże to wych, to dy sy den ci mu -
szą mieć świa do mość, że w mo men cie, gdy sy tu acja się po lep szy,
to dla na sze go urzę du mu szą być za gwa ran to wa ne na le żne pod -
wy żki. Aby to, co by ło przy pi sa ne na po przed nie la ta, a cze go nie
otrzy ma li śmy, by ło przy zna ne w przy szło ści. 

– Co za tem, ja ko szef in spek cyj nej „So li dar no ści”,
uwa ża Pan w tej chwi li za prio ry tet? Czte ry la ta te mu, kie -
dy rów nież sze fo wał Pan związ ko wi mó wił Pan o koń cu kró -
le stwa sta ty sty ki.

Je śli cho dzi o kon tro le, to dziś wszech obec ny jest kon trakt.
Nic nie ma my prze ciw ko tej for mie. Chce my jed nak, że by or ga -
ni za cje związ ko we dzia ła ją ce w in spek cji pra cy mia ły wpływ na kon -

trakt za rów no na szcze blu cen tral nym, jak i okrę go wym. Chce -
my peł nić ro lę do rad czą. Uwa żam, że kon trakt wy mu sił ilość. Nie
ma prze szkód, by tę ilość osią gnąć, jed nak od bę dzie się to kosz -
tem ja ko ści prze pro wa dzo nych kon tro li. Nad tym ubo le wa ca łe
na sze śro do wi sko za wo do we, bo za kres wy ko ny wa nych te ma tów
jest nie zwy kle sze ro ki. Do te go jesz cze do cho dzą prze cież skar -
gi, któ re trze ba zwe ry fi ko wać. W związ ku z tym za pro po nu je my,
choć nie wiem czy bę dzie to re al ne w 2011 ro ku, przy ję cie na przy -
kład mo de lu nor we skie go czy li nie wię cej niż 10 te ma tów kon -
tro l nych. Te raz jest trzy ra zy tyle. Ta zmia na spo wo do wa ła by, że
kon tro la zy ska ła by na ja ko ści.

War to też nie wąt pli wie zwró cić uwa gę na kwe stie in for ma ty -
za cji w in spek cji. Gdy przed la ty uru cho mio no sys tem Opol -pip

więk szość in spek to rów pra cy by ło prze ko na nych, że nie bę dą już
mu sie li wy peł niać wie lu an kiet, a pro gram bę dzie wy ko rzy sty wa -
ny do czyn no ści kon tro l nych, dzię ki cze mu sta ną się one efek -
tyw niej sze. Tak jed nak do koń ca nie by ło. Ja ko przed sta wi cie le
związ ków za wo do wych wie my, że pro gram Opol -pip na tym eta -
pie „wy czer pał się”, a więc mu si po wstać no we na rzę dzie in for -
ma tycz ne, któ re upo rząd ku je kwe stie do ty czą ce pro wa dzo nych
czyn no ści kon tro l nych. Pro gram po wi nien być tak stwo rzo ny, że -
by pro wa dził in spek to ra przez wszyst kie eta py kon tro li. Tak np.
je że li bę dzie pro wa dził kon tro lę pod ką tem prze szko le nia pra cow -
ni ków, to je śli mia ło ono miej sce, to pro gram po ka że ko lej ne ele -
men ty, któ re bę dą pod le ga ły kon tro li w tym za kre sie, a więc: czy
szko le nie by ło pra wi dło we, czy wła ści wy był je go za kres, czy w peł -
nym wy mia rze cza so wym zo sta ło ono prze pro wa dzo ne. My ślę,
że ta kie wła śnie są ocze ki wa nia in spek to rów wo bec no we go pro -
gra mu, ja kim jest Na vi ga tor. Wiem, że obec nie jest on wdra ża -
ny i, nie ste ty już kry ty ko wa ny przez in spek to rów pra cy, gdyż w ich

oce nie, nie da je du żo więk szej mo żli wo ści od dzia ły wa nia,
a w spo sób nie wy obra żal ny utrud nia pra cę. Nie spraw ne, ma ją -
ce ja kieś bra ki tech nicz ne lub bar dzo skom pli ko wa ne na rzę dzie
po wo du je, że in spek to rzy pra cy tra cą zbyt du żo cza su. Chciał bym,
aby po do pra co wa niu szcze gó łów Na vi ga tor był na rzę dziem przy -
szło ści, któ rym bę dzie my mo gli się po chwa lić nie tyl ko in nym
urzę dom w kra ju, ale z któ re go bę dą mo gły w przy szło ści ko rzy -
stać in ne in spek cje w Eu ro pie.

– Jak w tej i in nych kwe stiach, naj wa żniej szych z punk -
tu wi dze nia pra cow ni ków, ukła da się współ pra ca wła dzy
związ ko wej „So li dar no ści” z kie row nic twem urzę du?

My ślę, że przy tej współ pra cy bar dzo wa żne jest, że by nie in -
ge ro wać w kom pe ten cje urzę du. Chcę pod kre ślić, że ja ko zwią -
zek ni gdy nie włą cza li śmy się w za rzą dza nie i te go nie bę dzie my
ro bić. Na to miast bę dzie my wska zy wać na pew ne nie pra wi dło wo -
ści, któ re po wsta ją cza sa mi z nie wie dzy czy nie zro zu mie nia pew -
nych kwe stii. Przy kła dem mo że być zmia na za sad przy zna wa nia
po ży czek z Za kła do we go Fun du szu Świad czeń So cjal nych na re -
mont czy bu do wę do mu lub miesz ka nia. Do ty czy ła ona wy so ko -
ści do cho du od któ re go m.in. za le ża ło przy zna nie po życz ki. In -
ter we nio wa li śmy w tej spra wie wska zu jąc, że to roz wią za nie jest
nie po praw ne. Kie row nic two uzna ło na sze ar gu men ty. W lip cu te -
go ro ku wy sto so wa li śmy rów nież do kie row nic twa pi smo w spra -
wie wy na gro dzeń, któ re z po wo du in fla cji ma le ją. Oczy wi ście mo -
żna mó wić, że in spek tor pra cy mo że so bie do ro bić po przez pro -
wa dze nie szko leń. War to jed nak przy tym pa mię tać, że nie ka -
żdy in spek tor ma do te go pre dys po zy cje, choć dys po nu je wspa -
nia łą wie dzą. Nie na le ży też za po mi nać, że w in spek cji pra cu ją
nie tyl ko in spek to rzy pra cy, ale są też pra cow ni cy me ry to rycz -
ni i po moc ni czy. Po nad to czę sto do cie ra ją do na sze go związ ku
gło sy do ty czą ce no życ wy na gro dzeń mię dzy Naj wy ższą Izbą Kon -

tro li a PIP. Są dzę, że te dys pro por cje za wsze bę dą ist nia ły, gdyż
pra cow ni cy NIK co ro ku otrzy mu ją pod wy żki, a my nie. Kie row -
nic two NIK wy ka zu je się sku tecz no ścią dzia ła nia. Po pro stu, mi -
mo za le ceń Mi ni ster stwa Fi nan sów, wy stę po wa ło o środ ki fi nan -
so we i je otrzy my wa ło.

– A jak wy glą da sy tu acja je śli cho dzi o Pań stwa współ -
dzia ła nie z dru gim związ kiem za wo do wym funk cjo nu ją cym
w in spek cji, Związ kiem Za wo do wym Pra cow ni ków PIP?

Do sko na le wspo mi nam współ pra cę sprzed 5-ciu lat, kie dy rów -
nież by łem prze wod ni czą cym in spek cyj nej „So li dar no ści”. Po dej -
mo wa li śmy wie le dzia łań zwią za nych cho cia żby z pod wy żka mi wy -
na gro dzeń. Uda wa ło nam się wów czas mó wić jed nym gło sem i osią -
ga li śmy cel, cza sa mi mi mo opo ru kie row nic twa. Zda rza ło się, że
oby dwa związ ki re pre zen to wał je den przed sta wi ciel, któ ry był mi -
le wi dzia ny przez sze fo stwo in spek cji. Chcę ta kże pod kre ślić zna -
ko mi tą współ pra cę na szcze blu okrę gów. Je stem prze ko na ny, że
obec nie, dla do bra lu dzi, współ pra ca bę dzie rów nie do bra.
W tym du chu roz ma wia li śmy ostat nio o do sko na łym, w mo im prze -
ko na niu, po my śle do ty czą cym przy go to wa nia ko dek su ety ki za -
wo do wej. W trak cie kon sul ta cji na ten te mat zwra ca li śmy uwa -
gę, że nie mo że on wprost, w jed na ko wy spo sób od no sić się
do wszyst kich pra cow ni ków: i in spek to rów pra cy, i pra cow ni ków
me ry to rycz nych czy po moc ni czych. Pan mi ni ster po wo łał spe cjal -
ny ze spół, któ ry ma opra co wać ta ki ko deks ety ki za wo do wej. Związ -
ki za wo do we są współ au to rem te go roz wią za nia.

– Kto i w ja kich spra wach mo że zgła szać się do związ -
ku, któ re mu Pan prze wod ni czy? Czy tyl ko je go człon ko wie?

Za sa da jest ta ka, że ja ko zwią zek po dej mu je my dzia ła nia wo -
bec osób zrze szo nych w „So li dar no ści”. A są to bar dzo ró żne
spra wy. Ka żdy zgło szo ny pro blem sta ra my się roz wią zać po lu -
bow nie. Ma my zna ko mi tych spe cja li stów, praw ni ków. Co raz czę -
ściej zda rza się, że uka ra ni pra cow ni cy ska rżą się, że przy roz -
pa try wa niu spraw nie uwzględ nio no ich sy tu acji oso bi stej. To
są bar dzo wa żne kwe stie, bo na sza pra ca jest bar dzo stre su ją -
ca. Te raz znacz nie trud niej pro wa dzi się kon tro le, niż to by ło 10
czy 15 lat te mu. Jest ich znacz nie wię cej i ma ją wy ższą dy na -
mi kę, a więc i ob cią że nie, ta kże psy chicz ne, bar dzo wzro sło. Spo -
tka łem się już z ta ką sy tu acją, gdy dłu go let ni in spek tor pra cy
chciał tar gnąć się na wła sne ży cie. Gdy by nie na tych mia sto wa
re ak cja i po moc, rów nież głów ne go in spek to ra pra cy, to nie wia -
do mo jak za koń czy ła by się ta spra wa. Dziś, po trwa ją cym pół
ro ku le cze niu, ten czło wiek po wró cił do pra cy. Jest zna ko mi tym
in spek to rem pra cy.

Bę dzie my więc, ja ko zwią zek za wo do wy zwra ca li uwa gę
na kwe stie zdro wia pra cow ni ków in spek cji, a w związ ku z tym
na do stęp ność słu żby zdro wia, ta kże je śli cho dzi o zdro wie psy -
chicz ne. Obec nie sy tu acja jest ta ka, że al bo nie ma my cza su iść
do le ka rza al bo, je śli już nam coś do le ga, to ma my wy zna cza ne
wi zy ty za kil ka mie się cy. W tych sys te mach, w któ rych do pła ca
się do słu żby zdro wia mo żna do ku pić do dat ko we le cze nie, nie ze
środ ków urzę du, ale z Za kła do we go Fun du szu Świad czeń So cjal -
nych. To są nie zwy kle istot ne spra wy, gdyż obec nie pra cu je my
za mniej sze pie nią dze, w więk szym stre sie i na ra że ni je ste śmy
na szyb sze za cho ro wa nie.

W naj bli ższym cza sie zro bi my ro ze zna nie w spra wie fun du -
szy eme ry tal nych. To istot na kwe stia, o któ rą py ta ją człon ko -
wie związ ku.

Dzię ku ję za roz mo wę

Chce my peł nić 
ro lę do rad czą

Z Ro ma nem Gie droj ciem, prze wod ni czą cym Mię dzy za kła do wej
Ko mi sji Ko or dy na cyj nej NSZZ „So li dar ność” 

przy Pań stwo wej In spek cji Pra cy roz ma wia Be ata Pie trusz ka

In te re su je nas spra wa wy na gro dzeń. Jak bę dą się kształ to wa ły
w ro ku 2011 i la tach na stęp nych? Za py ta my o to kie row nic two
urzę du, ze chce my do wie dzieć się, czy obec na for mu ła, opie ra -
ją ca się na za mro że niu płac, bę dzie przej ścio wa?

Zaj mie my się pro ble mem do jaz dów słu żbo wych. Nie wszę dzie
w kra ju mo żna do trzeć po cią giem czy au to bu sem. Bę dzie my więc
opto wa li za mo żli wo ścią ko rzy sta nia z sa mo cho dów pry wat nych
do ce lów słu żbo wych.

W słu żbie zdro wia jest ta kie po wie dze nie, że pie nią dze mu szą
iść za pa cjen tem. My uwa ża my, że pie nią dze mu szą iść za in spek -
to rem pra cy. Bę dzie my po dej mo wa li w tym kie run ku dzia ła nia.

Bę dzie my mo ni to ro wać spra wę no we go sys te mu in for ma tycz ne -
go Na vi ga tor, by je go wdro że nie po wo do wa ło uła twie nie pra cy.
Dziś jesz cze nie jest dla in spek to ra przy ja znym na rzę dziem.
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Głów ny in spek tor pra cy, Ta de usz
Jan Za jąc wziął udział w uro czy -
stym roz strzy gnię ciu te go rocz -
nej XIX edy cji kon kur su na pla kat
po świę co ny pro ble ma ty ce bez pie -
czeń stwa pra cy pn. „Oświe tle nie”.
W spo tka niu po łą czo nym z wy sta wą
prac ar ty stów, któ re od by ło się
w Cen tral nym In sty tu cie Ochro ny
Pra cy – PIB w War sza wie 28 paź -
dzier ni ka br. uczest ni czy li m.in. Ra -
do sław Mlecz ko, pod se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej, Zbi gniew Żu rek, za stęp -
ca prze wod ni czą ce go Ra dy Ochro ny
Pra cy. Go spo dy nią uro czy sto ści by -
ła prof. dr hab. med. Da nu ta Ko ra -
dec ka, dyr. CIOP -PIB.

Ce lem ka żdej edy cji kon kur su jest uzy -
ska nie ory gi nal nych pro jek tów pla ka tów,
któ re we współ cze snej for mie bę dą pro mo -
wa ły pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa i ochro -
ny zdro wia czło wie ka w śro do wi sku pra -
cy. Te go rocz na edy cja do ty czy ła wa run -
ków oświe tle nio wych na sta no wi skach
pra cy. Je śli są one nie wła ści we, to
oprócz ucią żli wo ści mo gą stwa rzać za -
gro że nie wy pad ko we w miej scu pra cy. 

Ju ry kon kur su, pod prze wod nic -
twem prof. Wła dy sła wa Plu ty
z Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra -
ko wie na gro dzi ło trzy pra ce i przy -
zna ło pięć wy ró żnień. Pierw szą na -
gro dę otrzy ma ła Zo fia Ro gu la,
dru gą Do ro ta Wąt kow ska, trze -
cią Ma ciej Myt nik.

Gra tu lu jąc ar ty stom, któ rzy wzię li
udział w kon kur sie, głów ny in spek tor pra -
cy po dzię ko wał im za uczest ni cze nie
w pro jek cie ma ją cym na ce lu bu do wa nie
po wszech nej świa do mo ści, że śro do wi sko
pra cy nie za wsze jest bez piecz ne dla czło -
wie ka. In spek to rzy pra cy naj le piej do -
strze ga ją, jak zmie nia ją ce się tech no lo gie
ma ją wpływ na bez pie czeń stwo pra cy.
Oni mo gą in spi ro wać ar ty stów, któ rzy
ze chcą wziąć udział w ko lej nych kon kur -
sach – do dał szef in spek cji.

Rów no le gle do kon kur su na pla kat dla
pro fe sjo na li stów zor ga ni zo wa no kon kurs
pla stycz ny dla dzie ci, któ re go ha słem
prze wod nim by ło rów nież „Oświe tle nie”.
Wśród po nad 500 prac przy go to wa nych
przez uczniów ze szkół pod sta wo wych
nr 150 i 341 w War sza wie oraz w Gi ży cach
na Ma zow szu, ju ry wy bra ło i na gro dzi ło
sześć prac, a wy ró żni ło je de na ście.

Be ata Pie trusz ka

„Oświe tle nie” 
– kon kurs na pla kat roz strzy gnię ty

I NAGRODA
Zo fia Ro gu la

II NAGRODADo ro ta Wąt kow ska

III NAGRODAMa ciej Myt nik

„Oka zu je się, że sil na i spój na kul tu ra jest nie -
zbęd ną ce chą ka żde go bez wy jąt ku przed się -
bior stwa „do sko na łe go”. Co wię cej, im jest to
kul tu ra sil niej sza i bar dziej pro ryn ko wa, tym
mniej po trzeb ne są tam sta tu ty, siat ki or ga ni za -
cyj ne, szcze gó ło we pro ce du ry i prze pi sy. Dzię ki
przej rzy ste mu okre śle niu war to ści prze wod nich
fir my wszy scy, nie za le żnie od zaj mo wa ne go sta -
no wi ska, wie dzą do kład nie cze go się od nich
ocze ku je.” 1

Do cze go po trzeb na nam wie dza o war to ściach prze wod -
nich fir my?

Jest to nie wąt pli wie istot ne w mo men cie za trud nie nia no wych
pra cow ni ków, przy wy bo rze któ rych głów nym kry te rium są war -
to ści. Przy na bo rze bie rze się pod uwa gę wiek, na ro do wość, wy -
kształ ce nie czy płeć. Przy sto so wa nie ich do no we go miej sca pra -
cy po le ga je dy nie na po zna niu no wych prak tyk, sym bo li, bo ha -
te rów i ry tu ałów. Pod kre ślić na le ży, że pierw szy etap se lek cji kan -
dy da tów jest nie zwy kle wa żny, po nie waż po le ga na roz po zna niu
war to ści ja ki mi kie ru je się kan dy dat oraz czy są one zbie żne z war -
to ścia mi prze wod ni mi fir my i co sta no wi kul tu rę or ga ni za cji.

Co mo że my na zwać kul tu rą or ga ni za cji, ina czej na zy wa -
ną kul tu rą kor po ra cji?

Jest to po dzie la ny przez wszyst kich człon ków „or ga ni za cji” spo -
sób my śle nia, od czu wa nia i za cho wa nia. Mó wi my tu taj o tak zwa -
nym zbio ro wym za pro gra mo wa niu umy słu, któ re od ró żnia człon -
ków jed nej or ga ni za cji od dru giej. „Kul tu ra kor po ra cyj na” jest
ho li stycz ną kon cep cją, w któ rej zna cze nie ma ją tak zwa ne czyn -
ni ki mięk kie. 

Kul tu ra or ga ni za cyj na de fi nio wa na jest przez jed nych ja ko coś,
co da na or ga ni za cja ma, in ni na to miast twier dzą, że jest to coś
czym da na or ga ni za cja jest.

Ka żda or ga ni za cja jest sys te mem spo łecz nym. Po rów naj my go
za tem z do brze wszyst kim zna nym sys te mem pań stwo wym. Pierw -
sza, za sad ni cza ró żni ca wy ni ka z te go, że człon kiem or ga ni za cji
jest się w mniej szym lub więk szym stop niu do bro wol nie, a przy -
na le żność ogra ni cza się do go dzin pra cy i za wsze, przy naj mniej
teo re tycz nie, mo że my z ta kiej przy na le żno ści zre zy gno wać
(w od ró żnie niu od przy na le żno ści do sys te mu pań stwo we go).

Wy ró żnić mo że my or ga ni za cje o „sil nej” kul tu rze, któ re
iden ty fi ko wa ne są ra czej ja ko kul tu ry jed no rod ne oraz or ga ni za -
cje o „sła bej” kul tu rze, któ re okre śla się mia nem kul tur nie jed -
no rod nych.

Czy kul tu ra or ga ni za cji to, to sa mo co kul tu ra na ro du?
Pa mię tać na le ży, że uży wa nie w od nie sie niu do na ro du

i do or ga ni za cji te go sa me go ter mi nu „kul tu ra” su ge ro wać mo -
że, że oba te zja wi ska są iden tycz ne… nic bar dziej błęd ne go. Przyj -
rzyj my się „kul tu rze” przez pry zmat or ga ni za cji. I tak na przy -
kład: sym bo le to: uży wa nie tych sa mych mod nych słów, war to -
ści, ry tu ały to po dob ny spo sób spę dza nia wol ne go cza su, a prak -
ty ki to: spo sób ubie ra nia się – dress co de, ku po wa nie tych sa -
mych pro duk tów, oglą da nie tych sa mych pro gra mów te le wi zyj -
nych. W dzi siej szym świe cie, w do bie glo ba li za cji cha rak te ry stycz -

ne jest po wsta wa nie po nadna ro do wych kul tur or ga ni za cji. Cha -
rak te ry zu ją one pra cow ni ków da nej kor po ra cji nie za le żnie
od kra ju, w ja kim się znaj du ją, a trak to wa ne są czę sto ja ko do -
wód za ni ka nia ró żnic kul tu ro wych.

Przyj rzyj my się za tem z bli ska za le żno ściom mię dzy war to ścia -
mi i prak ty ka mi ja kie wy stę pu ją na po zio mie or ga ni za cji i na po -
zio mie pań stwa:

Na po zio mie na ro du ró żni ce wy stę pu ją w sfe rze war to ści, na po zio mie
or ga ni za cji naj więk sze ró żni ce da ją się za uwa żyć w sfe rze prak tyk.

Z dia gra mu wy ni ka, że kul tu ry na ro do we i kul tu ry or ga ni za -
cji kierują się od mien ny mi pra wa mi.

TRZO NEM KUL TU RY KOR PO RA CYJ NEJ
JEST WSPÓL NO TA CO DZIEN NYCH

PRAK TYK.

Pod su mo wu jąc na le ży przy jąć, iż kul tu ra or ga ni za cyj na jest:
– ho li stycz na, po nie waż obej mu je ca łość zja wisk wy stę pu ją -

cych w da nej „or ga ni za cji”,
– zde ter mi no wa na hi sto rycz nie, po nie waż od zwier cie dla

hi sto rię „or ga ni za cji”,
– opar ta na ry tu ałach i sym bo lach,
– two rem spo łecz nym, po nie waż po wsta je i jest utrzy my wa -

na za spra wą gru py lu dzi,
– kon cep cją mięk ką,
– trud na do zmia ny.
Ar ty kuł jest pierw szym do ty czą cym kul tu ry i or ga ni za cji. W na -

stęp nych skon cen tru ję się na omó wie niu i scha rak te ry zo wa niu
wy mia rów or ga ni za cji, ta kich jak na przy kład: orien ta cja na za -
cho wa nie pro ce dur vs, orien ta cja na osią ga nie wy ni ków. Wska -
żę ce chy „or ga ni za cji”. Na ko niec na to miast omó wię spo so by za -
rzą dza nia kul tu rą or ga ni za cji. Od po wiem ta kże na py ta nie, czy
w prak ty ce mo żna zmie nić kul tu rę or ga ni za cji fir my i jak te go
do ko nać.

Cze mu ma to słu żyć?
W po lu za in te re so wań oraz pro gra mów pre wen cyj nych Pań -

stwo wej In spek cji Pra cy le ży, mię dzy in ny mi prze ciw dzia ła nie czyn -
ni kom ry zy ka psy cho spo łecz ne go. Że by prze ciw dzia łać im sku -
tecz nie na le ży rów nież zdia gno zo wać śro do wi sko, w któ rym przy -
szło nam pra co wać i któ rym za rzą dza my. Pod sta wo wym ele men -
tem pre wen cji bę dzie za tem okre śle nie za gro żeń cha rak te ry stycz -
nych dla na sze go śro do wi ska pra cy.

Mar ta Bem
psy cho log, GIP

1 Pe ters i Wa ter man, 1982 r.

Kul tu ry or ga ni za cyj ne – kor po ra cyj ne

Po ziom                             Śro do wi sko so cja li za cji
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INFOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy po -
spo li tej Pol skiej z dnia 14 wrze śnia 2010 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu usta -
wy o od pa dach // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 185, poz. 1243.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy po -
spo li tej Pol skiej z dnia 8 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu usta -
wy o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz
za trud nia niu osób nie peł no spraw nych // Dzien -
nik Ustaw. – 2010, nr 214, poz. 1407.

Ob wiesz cze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 22
paź dzier ni ka 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 79, poz. 973.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 5 li sto pa da 2010 r. w spra wie wy ma gań
tech nicz nych i wy po sa że nia stat ków że glu gi
śród lą do wej oraz upo wa żnia nia pod mio tów
do wy ko ny wa nia prze glą dów tech nicz nych stat -
ków // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 216,
poz. 1423.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go z dnia 15 wrze śnia 2010 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
przy or ga ni za cji i re ali za cji wi do wisk // Dzien -
nik Ustaw. – 2010, nr 184, poz. 1240.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Na uki i Szkol nic -
twa Wy ższe go z dnia 27 wrze śnia 2010 r.
w spra wie szcze gó ło wych kry te riów wy na gra -
dza nia pra cow ni ków Biu ra Na ro do we go Cen -
trum Ba dań i Roz wo ju // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 181, poz. 1222.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Na uki i Szkol nic -
twa Wy ższe go z dnia 27 wrze śnia 2010 r.
w spra wie szcze gó ło wych wa run ków wy na gra -
dza nia za stęp ców Dy rek to ra, Ko or dy na to rów
Dys cy plin oraz pra cow ni ków Biu ra Na ro do we -
go Cen trum Na uki // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 181, poz. 1223.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Obro ny Na ro do wej
z dnia 9 sierp nia 2010 r. w spra wie słu żby me -
dy cy ny pra cy w jed nost kach or ga ni za cyj nych
pod le głych Mi ni stro wi Obro ny Na ro do wej //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 187, poz. 1257.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z dnia 1 paź dzier ni ka 2010 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie szcze gó ło -
wych za sad i try bu wy sta wia nia za świad czeń le -
kar skich, wzo ru za świad cze nia le kar skie go
wy da ne go w wy ni ku kon tro li le ka rza orzecz ni -
ka Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych // Dzien -
nik Ustaw. – 2010, nr 189, poz. 1270.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z dnia 8 li sto pa da 2010 r. zmie nia -
ją ce roz po rzą dze nie w spra wie sta ty stycz nej kar -
ty wy pad ku przy pra cy // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 218, poz. 1440.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo -
ju Wsi z dnia 1 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie
szcze gó ło we go spo so bu po stę po wa nia z od pa -
da mi we te ry na ryj ny mi // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 198, poz. 1318.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo -
ju Wsi z dnia 29 paź dzier ni ka 2010 r. zmie nia -
ją ce roz po rzą dze nie w spra wie ter mi nów,
w któ rych pod miot po sia da ją cy ze zwo le nie
na do pusz cze nie środ ka ochro ny ro ślin do ob -
ro tu i sto so wa nia jest obo wią za ny do przed sta -
wie nia wy ni ków ba dań, in for ma cji, da nych,
ocen oraz kart cha rak te ry sty ki sub stan cji ak -
tyw nej i środ ka ochro ny ro ślin // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 212, poz. 1393.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 23
wrze śnia 2010 r. w spra wie wzo ru zna ku CE //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 186, poz. 1252.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 5 paź -
dzier ni ka 2010 r. w spra wie wy so ko ści mi ni mal -
ne go wy na gro dze nia za pra cę w 2011 r. // Dzien -
nik Ustaw. – 2010, nr 194, poz. 1288.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 11
paź dzier ni ka 2010 r. zmie nia ją ce roz po rzą -
dze nie w spra wie spo so bu nada wa nia i wy -
ko rzy sty wa nia zna ku zgod no ści z Pol ską
Nor mą // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 198,
poz. 1316.

Usta wa z dnia 5 sierp nia 2010 r. o zmia nie
usta wy o pra cow ni kach urzę dów pań stwo wych
// Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 165, poz. 1118. 

Usta wa z dnia 5 sierp nia 2010 r. o ochro nie
in for ma cji nie jaw nych // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 182, poz. 1228.

WY DAW NIC TWA

Ana li za i oce na za gro żeń che micz nych
w pro ce sie pro duk cji le ków / Mał go rza ta Po -
śniak, Do ro ta Da nu ta Bar tosz ko. – War sza wa:
CIOP, 2009. – 68 s.

W pu bli ka cji za war to ogól ną cha rak te ry sty -
kę za gro żeń che micz nych w prze my śle far ma -
ceu tycz nym oraz omó wio no pro ble my z do sto -
so wa niem się tych za kła dów do prze pi sów kra -
jo wych i dy rek tyw UE w ob sza rze za gro żeń che -
micz nych. Przed sta wio no pro po zy cje me tod oce -
ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z na ra że -
niem na środ ki far ma ko lo gicz ne czyn ne oraz po -
da no przy kła do wą oce nę ry zy ka za wo do we go
zwią za ne go z na ra że niem na sub stan cje che -
micz ne w za kła dach far ma ceu tycz nych.

BHP w bu dow nic twie / Ka zi mierz Ko ściu -
kie wicz. – War sza wa: ABC a Wol ters Klu wer bu -
si ness, 2010. – 287 s. (Me ri tum bi blio te ka).

Omó wio no m.in. za gad nie nia do ty czą ce od -
po wie dzial no ści i obo wiąz ków pra co daw cy
w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, praw
i obo wiąz ków pra cow ni ków, pro wa dze nia pro -
ce su bu dow la ne go, kon tro li wa run ków pra cy
oraz kwe stię za cho wa nia się pra cow ni ków
w ra zie wy pad ku, awa rii, po ża ru bądź klęsk ży -
wio ło wych. Ksią żka za wie ra rów nież wzo ry obo -
wią zu ją cych for mu la rzy, słow nik po jęć oraz wy -
kaz ak tów praw nych.

Oce na ry zy ka che micz ne go w ma łych przed -
się bior stwach po li gra ficz nych: po rad nik / Mał -
go rza ta Po śniak, Jo an na Ko wal ska. – War sza -
wa: CIOP -PIB, 2009. – 34 s.

W po rad ni ku przed sta wio no me to dy oce ny
ry zy ka che micz ne go oraz po da no uprosz czo ną
oce nę ry zy ka che micz ne go na przy kła dzie za -
kła du po li gra ficz ne go, za trud nia ją ce go 40
osób.

Ochro na od gro mo wa obiek tów bu dow la -
nych / Re na ta Mar kow ska, An drzej W. So wa.–
War sza wa: Dom Wy daw ni czy ME DIUM, 2009.
– 187 s. (Ze szy ty dla Elek try ków – nr 6).

Treść: Nor my i za le ce nia. – Za gro że nia stwa -
rza ne przez prąd pio ru no wy. – Ry zy ko szkód
pio ru no wych. – Stre fo wa kon cep cja ochro ny od -
gro mo wej. – Zew nętrz na ochro na od gro mo wa
obiek tów bu dow la nych. – Wy rów na nie po ten -
cja łów in sta la cji wpro wa dza nych do obiek tu.
– Ochro na in sta la cji elek trycz nych przed od dzia -
ły wa niem prą du pio ru no we go. – Ochro na sys -
te mów prze sy łu sy gna łów przed od dzia ły wa niem
prą du pio ru no we go.

Ochro na prze ciw po ra że nio wa w urzą dze -
niach elek tro ener ge tycz nych ni skie go i wy so -
kie go na pię cia / Wi told Ja błoń ski. – Wyd. 3 uak -
tu al nio ne. – War sza wa: Wy daw nic twa Na uko wo -
-Tech nicz ne, 2008. – 132 s.

Opracowanie: Danuta Szot
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Nie peł na osło na

Pi lar ka, przy ob słu dze któ rej do szło
do wy pad ku oraz po zo sta łe użyt ko wa ne
w za kła dzie nie speł nia ły wy ma gań do ty -
czą cych oce ny zgod no ści, tzn.:

● nie po sia da ły de kla ra cji zgod no ści
z dy rek ty wą ma szy no wą 98/37/EC i ha ła -
so wą (do ty czą cą emi sji ha ła su do śro do wi -
ska) 2000/14/EC;

● nie by ło po twier dze nia udzia łu jed -
nost ki no ty fi ko wa nej w pro ce du rze oce ny
zgod no ści z dy rek ty wą ma szy no wą;

● bra ko wa ło spra woz da nia tech nicz ne -
go z po mia rów ha ła su i drgań me cha nicz -
nych;

● nie by ło ozna ko wa nia zna kiem CE,
ozna cze nia gwa ran to wa ne go po zio mu mo -
cy aku stycz nej LWA, ozna czeń iden ty fi ka -
cyj nych ma szy ny (ta blicz ki zna mio no wej),
tj. na zwy i ad re su pro du cen ta, ozna cze nia
se rii lub ty pu ma szy ny oraz da nych tech -
nicz nych (ma sa, moc, za si la nie, itp.) oraz
zna ków (pik to gra mów) ostrze gaw czych
i/lub na pi sów ostrze gaw czych w ję zy ku pol -
skim;

● pra co daw ca nie po sia dał tłu ma cze -
nia ro syj skiej in struk cji na ję zyk pol ski,
w ory gi nal nej in struk cji nie by ło in for ma -
cji do ty czą cej ha ła su emi to wa ne go przez
ma szy nę wraz z po da niem war to ści cha rak -
te ry zu ją cych ha łas, wa run kach pra cy ma -
szy ny pod czas po mia ru i me tod po mia ru,
w ory gi nal nej in struk cji nie by ło ta kże in -
for ma cji do ty czą cych drgań miej sco wych
od dzia łu ją cych na ope ra to ra, wraz z po da -
niem war to ści cha rak te ry zu ją cych drga nia,

wa run kach pra cy ma szy ny pod czas po mia -
ru i me tod po mia ru.

Pi lar ki nie speł nia ły wy ma gań za sad ni -
czych, po nie waż po sia da ły nie peł ną osło -
nę zę bat ki na pę dza ją cej łań cuch tną cy (nie
speł nia ła wy ma gań do ty czą cych od le gło ści
bez pie czeń stwa). Nie za po bie ga ła ona
cał ko wi cie ry zy ku ze tknię cia się ostrych
ele men tów po zo sta ją cych w ru chu z dło -
nią ope ra to ra. W związ ku z ty mi usta le nia -
mi skie ro wa no do sprze daw cy pi lar ki żą -

da nie w ce lu usta le nia m.in. da nych pod -
mio tu wpro wa dza ją ce go wy rób do ob ro tu
na te re nie RP.

Nie jed na, lecz wie le

W wy ni ku prze pro wa dzo ne go po stę po -
wa nia po wy pad ko we go in spek tor pra cy
usta lił przy czy ny zda rze nia:

● nie wła ści we po słu gi wa nie się pi lar -
ką łań cu cho wą przez po szko do wa ne go
pra cow ni ka (na ru sza ją ce po sta no wie nia in -
struk cji sta no wi sko wej);

● do pusz cze nie po szko do wa ne go
do ob słu gi pi lar ki łań cu cho wej mi mo okre -
ślo nych prze ciw wska zań do pra cy z ma szy -
na mi w ru chu, za war tych w orze cze niach
le kar skich wy da nych po dwóch ko lej nych
okre so wych ba da niach pro fi lak tycz nych;

● do pusz cze nie po szko do wa ne go
do ob słu gi pi lar ki łań cu cho wej mi mo bra -
ku ak tu al ne go okre so we go szko le nia z za -
kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
na tym sta no wi sku;

● do pusz cze nie po szko do wa ne go
do ob słu gi pi lar ki łań cu cho wej bez ochron
prze ciw prze cię cio wych nóg;

● wpływ al ko ho lu na or ga nizm i za cho -
wa nie się po szko do wa ne go.

In spek tor pra cy wy dał de cy zję na ka zu -
ją cą wstrzy ma nie eks plo ata cji pi la rek
do cza su za mon to wa nia osłon zę bat ki na -
pę dza ją cej łań cuch tną cy oraz de cy zję
skie ro wa nia do in nych prac dru gie go pi la -
rza, do cza su wy po sa że nia go w ochro ny
prze ciw prze cię cio we nóg. W związ ku z po -
peł nie niem przez pra co daw cę pię ciu wy -
kro czeń, in spek tor pra cy skie ro wał do są -
du wnio sek o uka ra nie.

Adam Sie radz ki
Wło dzi mierz Ła ba now ski

OIP Olsz tyn

Śmier tel ny wy pa dek pi la rza
Dokończenie ze strony 32.

Tłu ma cze nie ema ila od p. Pa olo Vet to ri
z Włoch z dn. 9 li sto pa da 2010 r.

Sza now ni Pań stwo,
Na zy wam się Pa olo Vet to ri i pra cu ję w Ge nui ja ko Dy rek -

tor Re gio nal nej Dy rek cji Pra cy Re gio nu Li gu ria, or ga nu pod -
le ga ją ce go Mi ni ster stwu Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.

Je stem bar dzo za in te re so wa ny te ma ty ką „Fle xi cu ri ty” w Pol -
sce, po nie waż za wo do wo zaj mu ję się tą pro ble ma ty ką. Ak tu -
al nie, wspól nie z in ny mi sze fa mi Dy rek cji Re gio nal nych (Me -
dio lan, Ber ga mo, Son drio, Bo lo nia, Man to va, Co mo i Va re -
se) pra cu je my nad ar ty ku łem na ten te mat, któ ry zo sta nie

opu bli ko wa ny na na szej stro nie in ter ne to wej. Jed no cze śnie
zwra cam się do Pań stwa z uprzej mą proś bą o wy ra że nie zgo -
dy na za miesz cze nie przez nas na stro nie in ter ne to wej tłu -
ma cze nia frag men tu ar ty ku łu „No wo cze sny ry nek pra cy” p.
Ju sty ny Ba ra now skiej, „In spek tor Pra cy” Nr 10/2010 (oczy -
wi ście na stro nie in ter ne to wej za mie ści my też sto sow ną in -
for ma cję o au to rze i źró dle ar ty ku łu).

W za łą cze niu po zwa lam so bie prze słać do Pań stwa tłu ma -
cze nie in te re su ją ce go nas frag men tu na ję zyk wło ski.

Z wy ra za mi sza cun ku, 

Pa olo Vet to ri
Dy rek tor Re gio nal na Dy rek cja Pra cy Re gio nu Li gu ria

Z redakcyjnej poczty



W dniu zda rze nia na za kła do wym pla cu ma ni pu la cyj nym pi -
larz prze rzy nał kło dy z dłu życ na usta lo ną dłu gość oraz ogła wiał
je. Przy pra cy tej współ pra co wał z tzw. ma ni pu lan tem, któ ry ob -
mie rzał dłu ży ce i ozna czał miej sce prze rzyn ki. Po kil ku go dzi -
nach pra cy ma ni pu lant wy zna czył cię cia dla pi la rza i udał się
do dru giej gru py pra cow ni ków, aby im ta kże wy zna czyć prze -
rzyn kę. Po chwi li usły szał krzyk po szko do wa ne go. Gdy zo ba czył,
że do szło do wy pad ku na tych miast po wia do mił prze ło żo ne go.
Za wo łał też in nych pra cow ni ków, by udzie li li po szko do wa ne mu
pierw szej po mo cy. Mo men tu zda rze nia ża den z pra cow ni ków
nie wi dział. Do chwi li przy by cia ka ret ki po go to wia pra cow ni cy
pró bo wa li za ta mo wać krwa wie nie z głę bo kiej ra ny pra we go uda
po szko do wa ne go (uszko dzo na tęt ni ca). Pra cow nik zmarł
po prze wie zie niu do szpi ta la.

Pod wpły wem al ko ho lu

Do wy rzyn ki kłód po szko do wa ny uży wał pi lar kę elek trycz ną,
łań cu cho wą pro duk cji ro syj skiej (fir ma IŻMASZ), mo del EPCz -
-3.0-2. Nie do łą czo no do niej do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej
i han dlo wej, z któ rej wy ni ka ło by np. kie dy za ku pio no sprzęt.
Przy użyt ko wa niu pi lar ki zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi
w in struk cji ob słu gi, prak tycz nie nie mo żli we wy da wa ło się nie -

kon tro lo wa ne jej od bi cie po wo du ją ce ob ra że nia stwier dzo ne u pi -
la rza. In spek tor pra cy uznał więc, że do wy pad ku przy czy ni ło
się od bie ga ją ce od nor my wy ko ny wa nie pra cy przez pi la rza. Naj -
praw do po dob niej w mo men cie prze cho dze nia po nad dłu ży cą i po -
sta wio ną na niej pi lar ką oparł on dłoń na uchwy cie z dźwi gnią
włą cza ją cą na pęd. Chwi lo wa utra ta rów no wa gi mo gła spo wo do -
wać nie kon tro lo wa ne na ci śnię cie dźwi gni i uru cho mie nie pi ły.
Wów czas mo gło dojść do ze tknię cia pi ły z po zba wio ny mi ochro -
ny no ga mi pi la rza, a w efek cie do ura zu le we go pod udzia po szko -
do wa ne go. To z ko lei spo wo do wa ło głę bo ką ra nę i uszko dze nie
tęt ni cy. Nie wąt pli wie, wpływ na prze bieg zda rze nia miał fakt,
że po szko do wa ny w chwi li wy pad ku znaj do wał się pod wpły wem
al ko ho lu. Po nad to po szko do wa ny mógł mieć pro ble my z oce ną
te go ty pu za gro że nia, co po twier dza ło orze cze nie le kar skie, z któ -
re go wy ni ka ły prze ciw wska za nia do pra cy po szko do wa ne go z ma -
szy na mi w ru chu.

Jak usta lił in spek tor, w za kła dzie użyt ko wa ne by ły jesz cze dwie
pi lar ki te go ty pu. Pra co daw ca przed ło żył do wód za ku pu pi la rek
z czerw ca 2007 r. Sprze daw cą pi la rek oka za ła się fir ma z Ostró -
dy. Pod czas kon tro li pra co daw ca przed ło żył do ku men ty do ty czą -
ce pi la rek z ory gi nal ną in struk cją ob słu gi w ję zy ku ro syj skim.
W je go opi nii na te re nie Pol ski mo że być użyt ko wa nych na wet
oko ło dwóch ty się cy ta kich pi la rek.

Śmier tel ny wy pa dek pi la rza
W za kła dzie pro duk cji drzew nej ko ło Olsz ty na do szło w lip cu br. do śmier tel ne go wy pad ku
pi la rza wy ko nu ją ce go ob rób kę drew na. In spek tor pra cy ba da ją cy oko licz no ści i przy czy ny
zda rze nia usta lił, że pra cow nik (wiek – 57 lat) był nie trzeź wy (0,7 pro mi la al ko ho lu we krwi),
nie zo stał wy po sa żo ny w ochro ny prze ciw prze cię cio we nóg, po słu gi wał się pi lar ką nie zgod -
nie z in struk cją sta no wi sko wą oraz miał prze ciw wska za nia do pra cy z ma szy na mi w ru chu.
Po nad to oka za ło się, że urzą dze nie pro duk cji ro syj skiej nie speł nia ło wy ma gań do ty czą cych
oce ny zgod no ści i wy ma gań za sad ni czych.

Dokończenie na stronie 30.


