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wie niu rze czo znaw ców, przy rów no -
cze snym zwe ry fi ko wa niu ich licz by.

Bez piecz ny sta dion

Bez pie czeń stwo i po rzą dek 
pu blicz ny a bez pie czeń stwo pra cy
Bez pie czeń stwo i po rzą dek pu blicz -
ny, mi mo że sta no wią war to ści pod -
le ga ją ce szcze gól nej ochro nie
praw nej, po dob nie jak sa mo bez pie -
czeń stwo i nie bez pie czeń stwo, nie
zo sta ły zde fi nio wa ne w żad nym ak -
cie praw nym. Nie ule ga wąt pli wo ści
ich wie lo znacz ność i co się z tym
wią że, trud no ści w zde fi nio wa niu
w spo sób od po wia da ją cy ocze ki wa -
niom. Trud no ści te po głę bia fakt, że
ro dza je bez pie czeń stwa i po rzą dek
pu blicz ny są rów nież przed mio tem
za in te re so wa nia wie lu dzie dzin na -
uki i od dzia ły wa nia licz nych ga łę zi
pra wa.

Dzień in spek to ra pra cy

Broń my się przed ma ni pu la cją

EU RO NEW SY

Wy pa dek przy ob słu dze pra sy 
mi mo śro do wej

12 Pra cow nik 
w po stę po wa niu przed in spek to rem pra cy
Nie zwy kle istot ne zna cze nie dla okre śle nia po zy cji
pra cow ni ka w po stę po wa niu przed or ga na mi PIP ma
usta le nie, czy jest on stro ną te go po stę po wa nia. Kwe -
stia ta de cy du je bo wiem o pra wach, ja kie ewen tu al nie
przy słu gu ją pra cow ni ko wi w tym po stę po wa niu i od -
po wia da ją cych im obo wiąz kach or ga nów PIP.

Okładka:
fot. Warbud S. A.

W tym ro ku Na gro dę im. Ha li ny Kra hel -
skiej ode bra li z rąk Ta de usza Ja na Za -
ją ca, sze fa in spek cji pra cy: Mi chał Hu -
bert Cha łoń ski – czło nek Ra dy Ochro ny
Pra cy VIII ka den cji, Da nu ta Her but
– kie row nik dzia łu bhp fir my Pol -Miedź
Trans w Lu bi nie, Sła wo mir Ja cek Ko czy -
wąs – czło nek Za rzą du RWE Pol ska S.A.
w War sza wie, An drzej Ku lik – za kła do -
wy spo łecz ny in spek tor pra cy w Za kła dzie
Gór ni czym „Lu bin” w Lu bi nie, dr inż.
Piotr Li twa – pre zes Wy ższe go Urzę du
Gór ni cze go w Ka to wi cach, Ja nusz Ła -
znow ski – czło nek Pre zy dium Za rzą du Re -
gio nu Dol ny Śląsk NSZZ „So li dar ność”, Jó -
zef Pie cho ta – prze wod ni czą cy Ra dy
Wo je wódz kiej OPZZ w Opo lu, dr inż. Da -
niel Pod gór ski – za stęp ca dy rek to ra
CIOP – PIB w War sza wie, Wi told Ra czyń -
ski – spe cja li sta ds. bhp w Cen tral nej Szko -
le PSP w Czę sto cho wie, Da riusz Trzcion -
ka – głów ny me cha nik w Spół ce Re struk -
tu ry za cji Ko palń w By to miu.

Zwra ca jąc się do lau re atów, prze wod ni -
czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy przy Sej mie po -
seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka
pod kre śli ła, że są oni nie zwy kle cen ny mi
part ne ra mi dla pań stwo wych or ga nów
nad zo ru nad wa run ka mi pra cy, licz nych
urzę dów, in sty tu cji i or ga ni za cji – w dzia -
ła niach na rzecz two rze nia zdro we go

i bez piecz ne go śro do wi ska pra cy. Na naj -
wy ższe uzna nie za słu gu je ich bo ga ty do -
ro bek za wo do wy i za an ga żo wa nie w roz wój
ochro ny pra cy w na szym kra ju.

– Z sa tys fak cją pra gnę od no to wać
– stwier dzi ła Iza be la Ka ta rzy na Mrzy -
głoc ka – że wśród do stoj ne go wa sze go gro -
na jest też przed sta wi ciel Ra dy Ochro ny
Pra cy VIII ka den cji, co, ja ko prze wod ni czą -
ca te go gre mium, od bie ram za rów no ja ko
do wód uzna nia dla osią gnięć lau re ata,
jak i for mę do ce nie nia dzia łal no ści ca łej Ra -
dy. Ser decz nie gra tu lu ję otrzy ma nia Na gro -
dy im. Ha li ny Kra hel skiej ko le dze i wszyst -
kim pań stwu lau re atom.

Fun da tor na gro dy, głów ny in spek tor
pra cy Ta de usz Jan Za jąc zwró cił uwa gę,
że mi mo iż lau re aci re pre zen tu ją ró żne
bra nże i śro do wi ska, łą czy ich nie by wa -
ła kon se kwen cja i wy trwa łość w dzia ła niu
oraz dą że niu do wy zna czo ne go ce lu; czę -
sto ta kże bez kom pro mi so wość, nie zwy kle
wa żna gdy w grę wcho dzą zdro wie i ży cie
ludz kie.

– Swo jej pra cy od da je cie się pań stwo
z wiel ką pa sją, trak tu jąc ją ja ko słu żbę
na rzecz in nych lu dzi, a nie obo wią zek.
Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je
wa sza umie jęt ność kształ to wa nia i roz wi -
ja nia kul tu ry bez pie czeń stwa pra cy w na -
szym kra ju oraz prze ka zy wa nia jej ko lej -

nym po ko le niom pra cow ni ków – po wie -
dział do na gro dzo nych szef PIP.

W imie niu wła snym, kie row nic twa oraz
wszyst kich pra cow ni ków Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy po gra tu lo wał lau re atom
„bli skiej ser cu ka żde go in spek to ra pra cy
na gro dy”, bę dą cej do wo dem ak cep ta cji
i sza cun ku dla ich do tych cza so wych osią -
gnięć i do rob ku za wo do we go.

Po dzię ko wa nia w imie niu lau re atów
zło żył dr inż. Piotr Li twa, za pew nia jąc, iż
otrzy ma ne wy ró żnie nie bę dzie do dat ko wą
mo ty wa cją do dba nia o bez piecz ne miej -
sca pra cy.

Za do tych cza so we do ko na nia w dzie dzi -
nie ochro ny pra cy dzię ko wa li na gro dzo nym
prze wod ni czą cy cen tral związ ko wych: Fo -
rum Związ ków Za wo do wych – Ta de usz
Chwał ka oraz Ogól no pol skie go Po ro zu -
mie nia Związ ków Za wo do wych – Jan
Guz.

Na gro da im. Ha li ny Kra hel skiej przy zna -
wa na jest już od 22 lat. Upa mięt nia po stać
i jest wy ra zem uzna nia dla nie zwy kłej oso -
bo wo ści Ha li ny Kra hel skiej – ak tyw nej dzia -
łacz ki nie pod le gło ścio wej, wie lo let nie go in -
spek to ra pra cy, w tym rów nież za stęp cy
głów ne go in spek to ra w II Rze czy po spo li -
tej, au tor ki wie lu opra co wań do ty czą cych
ochro ny pra cy.

Donat Du czyń ski

Wrę czo no na gro dy im. Ha li ny Kra hel skiej
Z udzia łem mar szał ka Grze go rza Sche ty ny 19 paź dzier ni ka br. w Sa li Ko lum no wej Sej mu od -
by ła się do rocz na uro czy stość wrę cze nia na gród głów ne go in spek to ra pra cy im. Ha li ny Kra -
hel skiej, naj bar dziej pre sti żo we go wy ró żnie nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy przy zna wa ne go
za szcze gól ne, po nad stan dar do we do ko na nia w dzie dzi nie ochro ny czło wie ka w śro do wi sku
pra cy. Lau re aci otrzy ma li od mar szał ka Sej mu li sty gra tu la cyj ne.



War sza wa W Sa li kon fe ren cyj nej Głów ne go In spek to ra tu Pra cy 18
paź dzier ni ka od by ła się uro czy stość wrę cze nia od zna czeń pań stwo wych
za słu żo nym pra cow ni kom Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Ak tu de ko ra cji
do ko nał Da riusz Młot kie wicz, se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy den -
ta RP. Zło tym Me da lem za Dłu go let nią Słu żbę od zna cze ni zo sta li: Ma -
ria Mo raw ska i Zdzi sław Sie kluc ki z Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Lu bli nie oraz Ka zi mierz Sok z OIP w Opo lu, Me da lem Srebr nym
– Da nu ta Goź dzie wicz -Su cha nek z OIP w Po zna niu, Me da lem Brą -
zo wym zaś – Mał go rza ta Wi lem ska z OIP w War sza wie. Gra tu lu jąc
uho no ro wa nym Da riusz Młot kie wicz pod kre ślił, że przy zna ne im od zna -
cze nia są wy ra zem uzna nia i sza cun ku pre zy den ta dla cię żkiej słu żby peł -
nio nej na co dzień przez in spek to rów pra cy. Ży czył si ły, de ter mi na cji i wy -
trwa ło ści w re ali za cji usta wo wych za dań. Za co dzien ny trud i wy si łek dzię -
ko wał od zna czo nym pra cow ni kom głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan
Za jąc. Wska zał na ich wie dzę, kom pe ten cje, od po wie dzial ność i za an -
ga żo wa nie w wy ko ny wa nie obo wiąz ków. W uro czy sto ści wzię li udział sze -
fo wie okrę gów re pre zen to wa nych przez od zna czo nych, a ta kże dy rek -
to rzy de par ta men tów w GIP.

Ko szy ce Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka w Ko szy cach na Sło -
wa cji od by ło się Sym po zjum Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia
Bez pie czeń stwa So cjal ne go (IS SA), któ re go ha słem prze wod nim by -
ła „Pre wen cja w UE -27 w ma łych i śred nich przed się bior stwach”. Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa ła Emi la Pan kow ska, star szy
in spek tor pra cy z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Byd gosz czy.
W Sym po zjum udział wzię li przed sta wi cie le in spek cji pra cy, or ga ni za -
cji pra co daw ców, zrze szeń bra nżo wych, śro do wisk na uko wych, le ka -
rze me dy cy ny pra cy, eks per ci w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy m.in.
ze Sło wa cji, Nie miec, Au strii, Czech. Te ma ty ka re fe ra tów kon cen tro -
wa ła się wo kół za gad nień spe cy fi ki ma łych i śred nich przed się -
biorstw, spo so bów za rzą dza nia w nich bez pie czeń stwem pra cy, zna -
cze nia pre wen cji dla ochro ny zdro wia pra cu ją cych, ta kże w aspek cie
kon ku ren cyj no ści przed się biorstw. Przed sta wio no przy kła dy do brych
prak tyk, zwró co no uwa gę na spe cy ficz ną sy tu ację mło dych pra cow ni -
ków, roz po czy na ją cych dro gę za wo do wą, jak też osób znaj du ją cych się
u schył ku ka rie ry za wo do wej oraz pra cow ni ków mi gru ją cych. Sfor mu -

ło wa no wnio ski o ko niecz no ści wy mia ny do świad czeń po mię dzy in sty -
tu cja mi i or ga ni za cja mi zaj mu ją cy mi się za gad nie nia mi ochro ny pra -
cy w po szcze gól nych kra jach.

Ko pen ha ga W sto li cy Da nii od 6 do 7 paź dzier ni ka od by ło się ko -
lej ne spo tka nie Gru py Współ pra cy Ad mi ni stra cyj nej AD CO ds. Dy rek -
ty wy Ma szy no wej. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wał Ma rian
Szysz ko, za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy w Szcze ci nie. W trak -
cie spo tka nia szcze gól nie du żo uwa gi po świę co no roz po rzą dze niu Par -
la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (WE) nr 765/2008 z 9 lip ca 2008 r. usta -
na wia ją ce go wy ma ga nia w za kre sie akre dy ta cji i nad zo ru ryn ku od no -
szą ce się do wa run ków wpro wa dza nia pro duk tów do ob ro tu, któ re we -
szło w ży cie 1 stycz nia br. Prze słan ką do te go by ły wy ni ka ją ce z roz po -
rzą dze nia re gu la cje do ty czą ce oce ny ry zy ka, współ pra cy z urzę da mi cel -
ny mi i or ga na mi nad zo ru ryn ku w in nych kra jach, pro gra mów szko le -
nio wych oraz pro gra mów zwią za nych z wy mia ną do świad czeń.

War sza wa Ogło sze niem zmian per so nal nych roz po czę ło się 18
paź dzier ni ka po sie dze nie Ra dy ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow -
nic twie przy Głów nym In spek to rze Pra cy. Szef in spek cji pra cy Ta de -
usz Jan Za jąc, za rzą dze niem z 6 wrze śnia 2010, po wo łał na sta no wi -
sko prze wod ni czą ce go Ra dy Zbi gnie wa Ja now skie go, prze wod ni czą -
ce go Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni” oraz na człon ka Ra dy Mar -
ka No ściu sza, pre ze sa Za rzą du Głów ne go Ogól no pol skie go Sto wa -
rzy sze nia Pra cow ni ków Słu żby BHP. Wik tor Piw kow ski, prze wod -
ni czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa przed -
sta wił in for ma cję na te mat po ro zu mie nia naj więk szych firm bu dow la -
nych dla bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie. Z re ali za cją pierw sze -
go eta pu przy ję tej przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy stra te gii dzia łań
pre wen cyj nych zmie rza ją cych do po pra wy bez pie czeń stwa pra cy
w bu dow nic twie za po znał ze bra nych Wie sław Ba ka larz, eks pert
w Głów nym In spek to ra cie Pra cy. Ja nusz Za le ski, wi ce pre zes Pol skie -
go Związ ku Pra co daw ców Bu dow nic twa za pre zen to wał na to miast pro -
gram dzia ła nia na rzecz bez pie czeń stwa pra cy na rusz to wa niach „Eu -
ro scaf fol der”, re ali zo wa ny pi lo ta żo wo w ra mach eu ro pej skie go pro gra -
mu „Le onar do da Vin ci”. Uczest ni czy li w nim przed sta wi cie le Wiel -
kiej Bry ta nii, Nie miec, Włoch, Da nii, Bel gii, Ru mu nii, Wę gier oraz Pol -
ski. W ob ra dach uczest ni czy li: dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne go
in spek to ra pra cy, Ja nusz Nie dziół ka, okrę go wy in spek tor pra cy w War -
sza wie, Ewa Do śla, dy rek tor Ga bi ne tu Głów ne go In spek to ra Pra cy,
Grze gorz Ły jak dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP oraz
Krzysz tof Po piel ski, eks pert w GIP.

Bia ły stok Pań stwo wa In spek cja Pra cy już po raz sie dem na sty zor -
ga ni zo wa ła kon kurs „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”. Pod -
su mo wa nie kon kur su oraz wrę cze nie dy plo mów lau re atom z wo je wódz -
twa pod la skie go od by ło się 11 paź dzier ni ka w pięk nej sce ne rii sie dzi -
by Mu zeum Pod la skie go. W uro czy sto ści uczest ni czy li przed sta wi cie -
le wo je wo dy pod la skie go oraz mar szał ka wo je wódz twa, sze fo wie or ga -

ni za cji pra co daw ców, związ ków za wo do wych oraz pra co daw cy. Dy plo -
my wrę czał okrę go wy in spek tor pra cy w Bia łym sto ku Da riusz Siw czyń -
ski, a ta kże za pro sze ni go ście. Przed sta wi cie le or ga ni za cji pra co daw -
ców czyn nie włą czy li się w pro mo wa nie za sad bez piecz nej pra cy w za -
kła dach, któ re re pre zen tu ją i ufun do wa li dy plo my zwy cięz com w po szcze -
gól nych ka te go riach. Pod czas uro czy sto ści szef bia ło stoc kie go okrę gu
Da riusz Siw czyń ski przed sta wił zgro ma dzo nym pra co daw com i go ściom
dzia ła nia pro mo cyj ne i pre wen cyj ne oraz kon tro l no -nad zor cze re ali zo -
wa ne przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy w 2010 r.

War sza wa W Sa li Ko lum no wej Sej mu 19 paź dzier ni ka br. uro czy -
ście wrę czo no na gro dy lau re atom XXXVIII edy cji Ogól no pol skie go Kon -
kur su Po pra wy Wa run ków Pra cy. Ka pi tu ła kon kur so wa przy zna ła 9 na -

gród: 7 w ka te go rii roz wią zań tech nicz nych i or ga ni za cyj nych oraz 2
za pra ce na uko wo -ba daw cze, 12 wy ró żnień oraz 9 li stów gra tu la cyj nych.
Dy plo my oraz sta tu et ki za szcze gól ną ak tyw ność w upo wszech nia niu
idei kon kur su wrę czy ła lau re atom po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy -
głoc ka, prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy w to wa rzy stwie prze wod -
ni czą cej są du kon kur so we go prof. dr hab. med. Da nu ty Ko ra dec kiej
– dy rek to ra CIOP – PIB i za ra zem wi ce prze wod ni czą cej Ra dy Ochro -
ny Pra cy. Kon kurs, któ re go głów nym or ga ni za to rem jest Mi ni ster stwo
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, re ali zo wa ny jest co ro ku przy współ udzia -
le Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Je go ce lem jest in spi ro wa nie i upo -
wszech nia nie naj lep szych roz wią zań w za kre sie dzia łań i prac na uko -
wo -ba daw czych na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa w pra cy. Naj lep sze
pre zen to wa ne w kon kur sie roz wią za nia są pro mo wa ne do szer sze go
wdro że nia. W uro czy sto ści uczest ni czył głów ny in spek tor pra cy Ta -
de usz Jan Za jąc ze współ pra cow ni ka mi.

Du blin Przed sta wi cie le Pań stwo wej In spek cji Pra cy Ka ro li na
Głów czyń ska -Wo el ke z GIP oraz Ar ka diusz Ka pu ścik z OIP w Opo -
lu od 17 do 23 paź dzier ni ka prze by wa li z wi zy tą stu dyj ną w Ir landz -
kim Urzę dzie Wa run ków Pra cy (He alth and Sa fe ty Au tho ri ty – HSA).
Wi zy ta ta by ła re ali za cją „Pro gra mu wy mia ny in spek to rów pra cy” w ra -
mach SLIC. Po byt w Du bli nie oraz Cork był oka zją do za po zna nia się
ze struk tu rą or ga ni za cyj ną tam tej sze go od po wied ni ka Głów ne go In -
spek to ra tu Pra cy oraz jed no stek lo kal nych. In spek to rzy pra cy uczest -
ni czy li wraz z ir landz ki mi ko le ga mi w kon tro lach pra co daw ców z sek -
to ra rol ni cze go oraz za kła dów du że go ry zy ka po wsta nia po wa żnej awa -
rii prze my sło wej. Wśród te ma tów dys ku sji zna la zły się za gad nie nia zwią -
za ne z ty po wa niem za kła dów do kon tro li, oce ną ry zy ka za wo do we go,
a ta kże me to dy ką ba da nia wy pad ków przy pra cy. Ir landz cy in spek to -
rzy pra cy za pre zen to wa li ta kże w dzia ła niu na rzę dzie in for ma tycz ne
po dob ne do Na vi ga to ra o na zwie Geo -Smart.

Za mość Sa la kon fe ren cyj na De le ga tu ry Urzę du Wo je wódz kie go
w Za mo ściu by ła 20 paź dzier ni ka miej scem kon fe ren cji dla pra co daw -
ców zwią za nych z trans por tem dro go wym, pra cow ni ków słu żb bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz osób zaj mu ją cych się w przed się bior -
stwach roz li cza niem cza su pra cy kie row ców. Kon fe ren cja pt.: „Czas
pra cy kie row ców a wy pad ki dro go we” sta no wi ła re ali za cję kam pa nii
pre wen cyj nej zwią za nej z uczest nic twem in spek cji pra cy w Kra jo wej
stra te gii kon tro li prze pi sów w za kre sie cza su jaz dy i cza su po sto ju, obo -
wiąz ko wych przerw i cza su od po czyn ku kie row ców na la ta 2009-2010.
In spek to rzy pra cy omó wi li pod sta wo we re gu la cje praw ne w za kre sie
cza su pra cy kie row ców, przy kła dy na ru szeń prze pi sów, ja kie stwier -
dza ne są pod czas prze pro wa dza nia kon tro li, a ta kże te mat: wy pad ki
dro go we a czas pra cy kie row ców. W spo tka niu uczest ni czył Krzysz -
tof Gold man okrę go wy in spek tor pra cy w Lu bli nie. Wy kła dow ca mi
na kon fe ren cji by li: Piotr Skwa rek i Eu ge niusz Hań czyn – nad in -
spek to rzy pra cy oraz Agniesz ka Boch niak star szy in spek tor pra cy. 

Kry ni ca 7 i 8 paź dzier ni ka od by ła się kon fe ren cja szko le nio wa
w za kre sie pra wa oświa to we go, zor ga ni zo wa na przez Za rząd Od dzia -
łu Kra ków Śród mie ście Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go. Uczest ni -
ka mi by li pre ze si ognisk ZNP z 52 szkół i pla có wek oświa to wych Kra -
ko wa. Pod czas kon fe ren cji nad in spek tor pra cy Li dia Rze szut ko przed -
sta wi ła pro ble ma ty kę do ty czą cą za trud nia nia na uczy cie li, pra cow ni ków
ob słu gi i ad mi ni stra cji szkół oraz pla có wek oświa to wych, zwra ca jąc szcze -
gól ną uwa gę na stwier dza ne w tym za kre sie nie pra wi dło wo ści. W dru -
gim dniu kon fe ren cji omó wio no za gad nie nia do ty czą ce go spo da ro wa -
nia fun du szem świad czeń so cjal nych oraz upraw nie nia związ ków za -
wo do wych. W na wią za niu do po ru szo nych w dys ku sji pro ble mów nad -
in spek tor Li dia Rze szut ko po da ła prak tycz ne ich roz wią za nia na ba -
zie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa.

Po znań Na za pro sze nie okrę go we go in spek to ra pra cy 15 paź dzier -
ni ka w sie dzi bie OIP od by ło się spo tka nie z udzia łem: za stęp cy pro -
ku ra to ra okrę go we go w Po zna niu, pro ku ra to ra Pro ku ra tu ry Okrę go -
wej wy zna czo ne go do współ pra cy z Pań stwo wą In spek cją Pra cy, kie -
row nic twa okrę gu i pra cow ni ków zaj mu ją cych się za wia do mie nia mi
do pro ku ra tu ry i re pre zen ta cją PIP w są dzie. Spo tka nie mia ło na ce -
lu omó wie nie wy bra nych za gad nień z bie żą cej dzia łal no ści in spek to -
rów pra cy, zwią za nych z te ma ty ką pra wa kar ne go. Dys ku sja pro wa dzo -
na by ła w opar ciu o kon kret ne sta ny fak tycz ne i roz strzy gnię cia pro -
ku ra to rów oraz spra wy roz po zna wa ne w wy ni ku za ża leń PIP przez wy -
dzia ły kar ne są dów re jo no wych. Spo tka nia ta kie re ali zo wa ne są cy klicz -
nie w ra mach współ pra cy in spek cji z pro ku ra tu rą na pod sta wie za war -
te go po ro zu mie nia.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Po dzię ko wał ustę pu ją cym człon kom ra -
dy za wy si łek i wkład pra cy wło żo ny
w spraw ne funk cjo no wa nie te go or ga nu.
Wrę czył li sty z po dzię ko wa nia mi od mar szał -
ka Sej mu Grze go rza Sche ty ny.

Mar sza łek z uzna niem od niósł się
w nich do po dej mo wa nych przez człon ków
Ra dy Ochro ny Pra cy przed się wzięć słu żą -
cych ochro nie zdro wia pra cu ją cych. Dzię -
ko wał za za an ga żo wa nie w dzia ła nia
na rzecz po lep sze nia wa run ków pra cy,
w tym zwłasz cza po pra wy bez pie czeń stwa
za trud nio nych. Ży czył po wo dze nia przy re -
ali za cji ko lej nych pro jek tów w za kre sie
ochro ny czło wie ka w śro do wi sku pra cy.

Za me ry to rycz ną współ pra cę w mi ja ją -
cej ka den cji po dzię ko wał człon kom ROP
Ta de usz Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra -
cy. Stwier dził, że otrzy my wa ne od ra dy in -
spi ra cje i kry tycz ne uwa gi by ły dla Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy im pul sem do efek -
tyw niej sze go dzia ła nia. Wy ra ził za do wo le -
nie, iż wie le pro ble mów z za kre su prze -
strze ga nia pra wa pra cy uda ło się w tej ka -
den cji roz wią zać.

Pod czas ostat nie go po sie dze nia Ra da
Ochro ny Pra cy VIII ka den cji przy ję ła sta -
no wi sko w spra wie oce ny sku tecz no ści pre -
wen cji wy pad ko wej pro wa dzo nej przez
Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych. Pla no -
wa ny głów ny te mat ob rad: oce na sta nu bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w 2009 r. nie

był oma wia ny, al bo wiem do ra dy nie wpły -
nął ma te riał Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej.

Ra da Ochro ny Pra cy VIII ka den cji po -
wo ła na zo sta ła za rzą dze niem nr 11 mar szał -
ka Sej mu z 27 paź dzier ni ka 2006 r. Jej pra -
ca mi kie ro wa li: po seł Sta ni sław Szwed,
a od 4 mar ca 2008 r. – po seł Iza be la Ka -
ta rzy na Mrzy głoc ka. W trak cie mi nio nej
ka den cji od by ła 47 po sie dzeń ple nar nych,
w trak cie któ rych przy ję ła 55 sta no wisk.
Pod ję ła w su mie po nad 70 uchwał. Przy -
go to wa ła ta kże kil ka opi nii.

W po sie dze niu uczest ni czy li za stęp cy
głów ne go in spek to ra pra cy: dr Ma rian Li -
wo i An na Tom czyk oraz 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.

Donat Du czyń ski

Z udzia łem przed sta wi cie la
pre zy den ta Rze czy po spo li tej
Pol skiej, par la men ta rzy stów,
re pre zen tan tów śro do wisk
zwią za nych z bu dow nic -
twem 9 paź dzier ni ka br.
w Cen trum Kon fe ren cyj nym
Woj ska Pol skie go w War sza -
wie od by ły się cen tral ne uro -
czy sto ści z oka zji „Dnia
Bu dow la nych”. Zor ga ni zo -
wał je po raz ko lej ny Zwią -
zek Za wo do wy „Bu dow la ni”
wraz z or ga ni za cja mi sa mo -
rzą do wy mi bu dow nic twa,
związ ka mi pra co daw ców
i pla ców ka mi na uko wy mi.

Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre -
zen to wał Ta de usz Jan Za jąc głów ny in -
spek tor pra cy, któ re mu to wa rzy szy ła
Mał go rza ta Kwiat kow ska, dy rek tor
De par ta men tu Współ pra cy z Par la men -
tem i Part ne ra mi Spo łecz ny mi GIP. Te -
go rocz na uro czy stość, po dob nie jak po -
przed nie, by ła oka zją do spo tka nia przed -
sta wi cie li ró żnych śro do wisk bu dow la -
nych oraz wy mia ny po glą dów na te mat sy -
tu acji i per spek tyw tej bra nży.

– Do drzwi pol skie go bu dow nic twa
w ze szłym ro ku za pu kał eu ro pej ski kry zys.
Oba wia li śmy się je go skut ków. Dziś mo że -
my po wie dzieć, że bu dow nic two po ra dzi -
ło so bie w tych trud nych wa run kach. Nie -
źle ma się bu dow nic two in fra struk tu ral ne,
z doł ka wy cho dzi miesz ka niów ka, wbrew
oba wom nie na stą pi ła głę bo ka za paść
prze my słu ma te ria łów i wy ro bów bu dow -
la nych. Ge ne ral nie pol skie bu dow nic two
udo wod ni ło swo ją si łę, od por ność
na wstrzą sy i ży wot ność. Mo że my być z te -
go dum ni – po wie dział prze wod ni czą cy ZZ
„Bu dow la ni” Zbi gniew Ja now ski, go -
spo darz uro czy sto ści.

Se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy den -
ta RP Ol gierd Dzie koń ski od czy tał list
z gra tu la cja mi i ży cze nia mi dla bu dow la -
nych od Bro ni sła wa Ko mo row skie go. 

„Przy czy nia jąc się do po wsta nia ka żde -
go ko lej ne go obiek tu współ two rzy cie Pań -
stwo fun da ment Pol ski za mo żnej, no wo cze -
snej, mo gą cej uru cho mić swój ol brzy mi po -
ten cjał. I za to ja ko pre zy dent RP chcę Pań -
stwu wy ra zić wdzięcz ność i uzna nie” – na -
pi sał Bro ni sław Ko mo row ski.

– Gra tu lu jąc do tych cza so wych osią -
gnięć, ży czę Pań stwu ko lej nych suk ce sów
w re ali za cji po dej mo wa nych przed się -
wzięć bu dow la nych. Przede wszyst kim
jed nak ży czę Pań stwu, aby Wa sza pra ca sta -
wa ła się co raz bez piecz niej sza – zwró cił się
z ko lei do bu dow la nych głów ny in spek tor
pra cy Ta de usz Jan Za jąc.

Po in for mo wał o dzia ła niach kon tro l -
no -nad zor czych i pre wen cyj nych PIP w tej
sek cji go spo dar ki. Na wią zu jąc do obec no -
ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy na in ter -
ne to wym por ta lu spo łecz no ścio wym Fa ce -
bo ok, za chę cił do ak tyw ne go udzia łu
za po śred nic twem te go na rzę dzia w dys -
ku sji nt. przy czyn wy pad ków przy pra cy
i prak tycz nych mo żli wo ści za po bie ga nia im.

– Wy da łem po le ce nie – stwier dził Ta de -
usz Jan Za jąc – aby od no we go ro ku
wszy scy pra co daw cy, u któ rych do szło
do wy pad ku, zo sta li ob ję ci spe cjal nym nad -
zo rem in spek cji pra cy. W przy pad ku ujaw -
nie nia ra żą ce go na ru sze nia obo wią zu ją ce -
go pra wa przez oso by po sia da ją ce upraw -

nie nia do spra wo wa nia sa mo dziel nych
funk cji w bu dow nic twie, np. kie row ni ków
bu dów, bę dzie my kie ro wać do nad zo ru bu -
dow la ne go wnio ski o ode bra nie ta kich
upraw nień.

Szef PIP prze ka zał oso bom za trud nio -
nym w bra nży bu dow la nej ser decz ne po -
zdro wie nia od pra cow ni ków Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy oraz ży czył im dy na micz ne -
go roz wo ju bra nży.

Ży cze nia bu dow la nym z oka zji ich świę -
ta zło ży li ta kże: eu ro po seł Bo gu sław Li -
be radz ki i przed sta wi ciel pol skie go par -
la men tu po seł Ja nusz Pie cho ciń ski.

Donat Du czyń ski

Za koń czy ła się ka den cja
Ra dy Ochro ny Pra cy

W Sa li Ko lum no wej Sej mu 19 paź dzier ni ka br. ze bra ła się
na ostat nim po sie dze niu Ra da Ochro ny Pra cy VIII ka den cji.
W ob ra dach, któ rym prze wod ni czy ła po seł Iza be la Ka ta rzy -
na Mrzy głoc ka, wziął udział wi ce mar sza łek Sej mu Ste fan
Nie sio łow ski.

Cen tral ne uro czy sto ści
„Dnia Bu dow la nych”

Pod czas uro czy sto ści Ta de usz Jan Za jąc ude ko ro wał Ho no ro wy mi Od -
zna ka mi za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy czte rech dzia ła czy Związ ku Za wo -
do we go „Bu dow la ni”.
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Sza now ni Pań stwo!

W krę gu na sze go za in te re so wa nia, pod -
czas dzi siej szych ob rad, jest pra cow nik 
słu żby bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, czę -
sto jesz cze nie do ce nia ny, a prze cież peł -
nią cy ja kże wa żną ro lę w za kła dzie pra cy.
(…) Chce my rów nież wska zać na uwa run -
ko wa nia ogra ni cza ją ce dzia ła nia słu żby bhp,
jak rów nież przyj rzeć się pra wu wy ko ny -
wa nia za wo du. Chce my uka zać be ha pow -
ca przy szło ści! 

Cha rak ter obo wiąz ków słu żby bhp wska -
zu je, że jest to słu żba za ufa nia pu blicz ne -
go, słu żba pre wen cji i z te go wła śnie ty tu -
łu po win na wy ró żniać się wśród in nych
grup pra cow ni czych. In na też po win -
na być ran ga ochro ny pra cy i zdro wia w na -
szym ży ciu. Tak jed nak nie jest i dla te go
dzia ła nia OSPS BHP ukie run ko wa ne są nie
tyl ko na pro mo cję bez pie czeń stwa, ale ta -
kże na po pra wę spo łecz ne go wi ze run ku
pra cow ni ka słu żby bhp! (…)

No we li za cja roz po rzą dze nia o słu żbie
bhp, w czę ści do ty czą cej wy ma gań kwa li -
fi ka cyj nych, skut ku je po trze bą uzu peł -
nie nia, w wie lu wy pad kach, wy kształ ce nia
kie run ko we go. Z tą my ślą stwo rzo no sys -
tem kształ ce nia po dy plo mo we go, co wpły -
nę ło na du że za in te re so wa nie tą dzie dzi -
ną i zwią za nym z nią ob sza rem wie dzy oraz
stu dia mi be ha pow ski mi, ale da ło też 
mo żli wość wie lu oso bom z po za bra nży,
szyb kie go zdo by cia no we go za wo du. (…)

Ide al nym przy go to wa niem do za wo du
by ły by stu dia be ha pow skie lub tech nicz ne,
po sze rzo ne o po dy plo mo we stu dia be ha -
pow skie, ale to w chwi li obec nej jest nie -
re al ne. Dla stu diów po dy plo mo wych nie ma
ak tu al nie in nej al ter na ty wy. Po trzeb na jest
więc zmia na pro fi lu kształ ce nia. Dziś

trud no o in ną kon cep cję kształ ce nia be ha -
pow ców na po zio mie wy ższym, sko ro są
dwie szko ły wy ższe, któ re da ją wy kształ -
ce nie in ży nier skie w za kre sie bhp, w Ka -
to wi cach i w Ra do miu. (…)

Obec nie na ry nek be ha pow ski wcho dzą
mło dzi lu dzie z ukoń czo ny mi stu dia mi po -
dy plo mo wy mi, ale bez do świad cze nia.
(…) Sy tu acja ta jest po twier dze niem mo -
jej opi nii, że rocz ne stu dia po dy plo mo we
z za kre su bhp to do pie ro po czą tek, a nie
ko niec na uki przy szłe go be ha pow ca. Dla -
te go uwa żam, że po win ny być przed łu żo -
ne do dwóch lat, a pro gram kształ ce nia po -
wi nien być roz sze rzo ny o wy kła dy prak tycz -
ne tzw. Ca se stu dy. Stu dia po win ny koń -
czyć się po wa żnym eg za mi nem spraw dza -
ją cym kom pe ten cje, po dob nie jak w przy -
pad ku tech ni ków bhp, któ rzy zda ją eg za -
mi ny pań stwo we. W tej chwi li wy mo gi dla
przy szłych tech ni ków bhp są wy ższe niż dla
ab sol wen tów stu diów po dy plo mo wych.

Ta ka sy tu acja na kła da ko niecz ność
wpro wa dze nia ko lej nej zmia ny, a mia no -
wi cie wy dłu że nia do pię ciu lat sta żu wy -
ma ga ne go po stu diach po dy plo mo wych
umo żli wia ją ce go ob ję cie funk cji spe cja li -
sty, a do dzie się ciu lat do ob ję cia funk cji
gł. spe cja li sty. Opi nię tę po dzie la ją w więk -
szo ści mło dzi sta żem be ha pow cy – spe cja -
li ści. Rocz ny staż to za ma ło! Bo prze cież
do świad cze nie za wo do we, staż pra cy w
słu żbie bhp wią że się w du żym stop niu
z wy pra co wa niem au to ry te tu. Gru pa lu dzi
mło dych nie ma jesz cze si ły prze bi cia w za -
kła dzie. Dzię ki ta kiej mo dy fi ka cji spra wi -
my, że pra co daw ca bę dzie mógł za ufać
w spra wach zwią za nych z bez pie czeń -
stwem pra cow ni ków spe cja li ście fak tycz -
nie przy go to wa ne mu do wy ko ny wa nia
swo ich za dań. (…)

Naj wa żniej szą kwe stią by ło by wpro wa -
dze nie obo wiąz ko we go zrze sza nia się pra -
cow ni ków słu żby bhp, ich re je stra cja i cer -
ty fi ka cja kom pe ten cji po przez utwo rze nie
sa mo rzą dów za wo do wych „Ogól no pol -
skich Izb Słu żby BHP”. Ogól no pol ska
izba by ła by pro wa dzo na przez na sze Sto -
wa rzy sze nie przy współ udzia le in nych or -
ga ni za cji zrze sza ją cych pra cow ni ków słu -
żby bhp. Obo wiąz ko wa cer ty fi ka cja kom -
pe ten cji by ła by nada niem upraw nień za wo -
do wych, ko lej nych stop ni za wo do wych.
Nada wa nie upraw nień jest ko niecz no -
ścią, je że li chce my być po strze ga ni ja ko
part ne rzy dla in nych grup za wo do wych.

Ka żdy pra cow nik słu żby bhp, po przej -
ściu cer ty fi ka cji, otrzy mał by le gi ty ma cję
po twier dza ją cą je go kom pe ten cje z ty tu -
łem za wo do wym. Cer ty fi ka cja kom pe ten -
cji nie by ła by jed no ra zo wa tyl ko cza so wa,
od na wial na co pięć lat. Ogól no pol skie
izby, po przez Ośrod ki Szko le nio we Sto wa -
rzy sze nia, szko li ły by w for mie stu diów po -
dy plo mo wych bra nży stów w za le żno ści
od gru py dzia łal no ści. Bo prze cież te raz,
dla więk szo ści osób koń czą cych stu dia po -
dy plo mo we bhp, pod sta wą są kie run ki mar -
ke ting i za rzą dza nie, a to za ma ło, że by nad -
zo ro wać stan bhp w prze my sło wych za kła -
dach pra cy.

Jed no cze śnie, ka żdy pra cow nik słu żby
bhp, po wi nien być ubez pie czo ny od od po -
wie dzial no ści cy wil nej, bo nie raz bie rze
na sie bie od po wie dzial ność, nie zda jąc so -
bie spra wy z kon se kwen cji, ja ką nie sie od -
po wie dzial ność. Ubez pie cze nie też pro wa -
dzi ły by Izby BHP.

Po in tu jąc pro po zy cję na kre ślo ne go
kie run ku roz wo ju za wo do we go pra cow ni -
ków słu żby bhp stwier dzić na le ży, że
oprócz wie dzy, czyn ni kiem nad rzęd nym,
de ter mi nu ją cym ka rie rę be ha pow ca jest
prak ty ka. Dru gim są szko le nia, uczest nic -
two w kon fe ren cjach, tar gach, im pre -
zach bra nżo wych, sta łe mo ni to ro wa nie
pra sy bra nżo wej. Trze cim, rów nie istot -
nym czyn ni kiem jest za an ga żo wa nie
w pra cę.

Za pro po no wa ne kie run ki zmian po -
win ny przy czy nić się do pod nie sie nia
stan dar dów bez pie czeń stwa w na szym
kra ju. Do peł ne go suk ce su w tym za kre -
sie po trzeb ne jest stwo rze nie, oprócz
jed no li te go sys te mu ochro ny pra cy, sil ne -
go lob by wspie ra ją ce go dzia łal ność słu żby
bhp i sil ne wspar cie ze stro ny me diów po -
przez pro mo wa nie kul tu ry bez pie czeń stwa,
bez piecz ne go za cho wa nia we wszyst kich
sy tu acjach za wo do wych i ży cio wych.

Wła śnie o to wspar cie ape lu ję w imie -
niu sze ro kiej rze szy pra cow ni ków słu żby
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Pra cow ni cy słu żby bhp, or ga ni za cje
ich zrze sza ją ce po win ny dą żyć do utwo rze -
nia Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Słu żby
BHP. By ła by to sil na or ga ni za cja mó wią ca
jed nym gło sem bę dą ca part ne rem do roz -
mów na te ma ty nas do ty czą ce z przed sta -
wi cie la mi or ga nów de cy zyj nych, co po win -
no prze ło żyć się na dzia łal ność słu żby bhp
w za kła dzie pra cy. (…)

W War szaw skim Do mu Tech ni ka NOT 8
paź dzier ni ka br. od był się Pierw szy Kon -
gres Słu żby BHP w Pol sce zor ga ni zo wa ny
przez Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Pra -
cow ni ków Słu żby BHP. Ho no ro wy pa tro -
nat nad Kon gre sem, któ re go te ma tem by -
ła „Słu żba BHP w XXI wie ku”, ob jął głów -
ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc.
Wszyst kich ze bra nych po wi tał Ma rek
No ściusz, pre zes Za rzą du Głów ne go
OSPS BHP. Wśród licz nie zgro ma dzo nych
go ści do sa li NOT przy by li m.in.: se na tor
Jan Ru lew ski, czło nek Ra dy Ochro ny Pra -
cy, prof. Da nu ta Ko ra dec ka, dy rek tor
Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra cy
– Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go, wi -
ce prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy,
Zbi gniew Żu rek, wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Ochro ny Pra cy, wi ce pre zes BCC. Ob -
ra dy pro wa dził Jó zef Wit czak, prze wod -
ni czą cy OSPS BHP Od dział w Ra do miu.

Skła da jąc wy ra zy sza cun ku wszyst kim,
któ rzy „przy czy ni li się do po wsta nia kor -
po ra cji słu żby bhp w Pol sce”, se na tor Jan
Ru lew ski pod kre ślił, że po wo ła nie Ogól no -
pol skie go Sto wa rzy sze nia Pra cow ni ków
Słu żby bhp jest jed nym z naj wa żniej szych
prze ja wów de mo kra cji w na szym kra ju.
W krót kim, ale emo cjo nal nym wy stą pie niu
mó wił też o ko niecz no ści kształ to wa nia kul -
tu ry bez piecz nej pra cy w za kła dach. Tej
kul tu ry, któ rej nie da się i nie mo żna ująć
w prze pi sach pra wa. Kon ty nu ując tę myśl
prof. Da nu ta Ko ra dec ka do da ła, iż słu żby
bhp są obec nie struk tu rą naj wa żniej szą
w funk cjo nu ją cych przed się bior stwach,
tym bar dziej, że roz wój tech nicz ny po cią -
ga za so bą no we za gro że nia, któ re wy ma -
ga ją spe cja li stycz nej wie dzy.

Od da jąc głos głów ne mu in spek to ro wi
pra cy Ta de uszo wi J. Za ją co wi Jó zef Wit czak
po wie dział, że sto wa rzy sze nie bar dzo wy -
so ko ce ni so bie współ pra cę z Pań stwo wą
In spek cją Pra cy, a zwłasz cza wspar cie me -
ry to rycz ne w cza sie or ga ni zo wa nych spo -
tkań sta tu to wych i se mi na riów. Gra tu lu jąc
wszyst kim obec nym wy trwa ło ści w dą że -
niu do ce lu szef in spek cji pra cy mó wił mię -
dzy in ny mi: – To, co nas łą czy, to nie ustan -
na wal ka o suk ces. Bo ka żda mniej sza licz -
ba zda rzeń wy pad ko wych, ka żda po moc
czło wie ko wi, nie za le żnie od te go, czy jest
pra co daw cą, czy pra cow ni kiem to nasz suk -
ces. Ma my bar dzo po wa żną lek cję do od -

ro bie nia zmie rza ją cą do zmia ny men tal no -
ści pra cow ni ków, aby zro zu mie li, że two -
rzo ne przez nas prze pi sy do ty czą ce bez -
piecz nej pra cy nie są prze ciw ko nim, ale
w tro sce o ich ży cie i zdro wie. 

Pod czas uro czy sto ści szef in spek cji
pra cy ude ko ro wał Ho no ro wy mi Od zna ka -
mi za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy Sta ni sła -
wa Cioł ka, pre ze sa Za rzą du OSPS BHP
Od dział Tar nów oraz Bo gu sła wa Lesz ka
He re cia, pre ze sa Za rzą du OSPS BHP Od -
dział Lu blin.

W swo im wy stą pie niu pt. „Pra wa do wy -
ko ny wa nia za wo du pra cow ni ka słu żby
bhp” Ma rek No ściusz, pre zes Za rzą du
Głów ne go OSPS BHP przed sta wił sta no wi -
sko sto wa rzy sze nia zwra ca jąc uwa gę na po -
trze bę:

● stwo rze nia jed no li te go sys te mu
ochro ny pra cy;

● wzmoc nie nia praw ne go, m.in. po -
przez za stą pie nie usta wą ak tu al nie ob wią -
zu ją ce go roz po rzą dze nia dot. słu żby bhp;

● wzmo że nia dzia łań na rzecz po pra wy
spo łecz ne go wi ze run ku słu żby bhp;

● zwięk sze nia świa do mo ści spo łecz nej
w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy, aby
pra co daw cy i pra cow ni cy czu li po trze bę
prze strze ga nia obo wią zu ją ce go pra wa;

● two rze nia kul tu ry bez pie czeń stwa po -
przez współ pra cę z me dia mi;

● ure gu lo wa nia pro ble mu upraw nień
słu żby bhp: mię dzy in ny mi wy dłu że nie sta -
żu pra cy w ce lu uzy ska nia ty tu łu spe cja -
li sty do lat pię ciu, zaś głów ne go spe cja li -
sty do lat 10 (do ty czy to zwłasz cza pra cow -

ni ków słu żby bhp, któ rzy uzy ska li upraw -
nie nia za wo do we po ukoń cze niu rocz -
nych stu diów po dy plo mo wych);

● utwo rze nia sa mo rzą dów za wo do -
wych na przy kład ogól no pol skiej izby
słu żby bhp, gdzie pra cow nik był by re je stro -
wa ny, któ re przy zna wa ły by ta kże ko lej ne
stop nie za wo do we po twier dza ją ce kom pe -
ten cje pra cow ni ka słu żby BHP.

W se sji ple nar nej Kon gre su za pro sze -
ni uczest ni cy i go ście zo sta li za po zna ni z hi -
sto rią słu żby bhp w Pol sce, jej obec nym
funk cjo no wa niem w ra mach stan dar dów
Unii Eu ro pej skiej oraz wy ma ga nia mi praw -
ny mi w za kre sie za dań słu żby bhp. W se -
sji te ma tycz nej głos za brał m.in. Pa weł
Roz ow ski, wi ce dy rek tor De par ta men tu
Pre wen cji i Pro mo cji GIP oma wia jąc
„Wpływ kul tu ry bez pie czeń stwa na wy pad -
ki przy pra cy”. W du żej mie rze skon cen -
tro wał się na ko lej nej od sło nie kam pa nii
pre wen cyj nej PIP „Bez pie czeń stwo pra cy
w bu dow nic twie – upad ki, po śli zgnię cia”,
re ali zo wa nej tym ra zem pod ha słem: „Sza -
nuj ży cie! Bez piecz na pra ca na wy so ko ści”.
Przed się wzię cie to jest or ga ni zo wa ne
wspól nie z Za kła dem Ubez pie czeń Spo łecz -
nych, a wspie ra ne przez fir my bu dow la ne. 

Dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy, pod kre ślił wa żną ro lę
pre wen cji i pro mo cji w pro ble ma ty ce bez -
pie czeń stwa pra cy, ale jed no cze śnie od -
niósł się do obo wią zu ją cych obec nie prze -
pi sów praw nych, w któ rych nie jed no krot -
nie brak kon se kwen cji i spój no ści. 

Na za koń cze nie I Kon gre su Słu żby
BHP w Pol sce oso by za słu żo ne dla bhp zo -
sta ły uho no ro wa ne me da la mi oko licz no -
ścio wy mi „Za za an ga żo wa nie w dzia łal ność
na rzecz roz wo ju i umac nia nia słu żby
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w Pol sce”.

Jerzy Wlazło

I Kon gres Słu żby BHP w Pol sce

Ta cy je ste śmy w XXI wie ku
Frag men ty wy stą pie nia Mar ka No ściu sza 

pre ze sa Za rzą du Głów ne go OSPS BHP



Od ręb ną kwe stią, któ ra bu dzi wąt pli wo ści,
a do ty czy na uczy cie li jest wy li cza nie świad czeń
pie nię żnych zwią za nych z urlo pa mi wy po -
czyn ko wy mi czy li wy na gro dze nia i ekwi wa len -
tu za nie wy ko rzy sta ny urlop. Prze pi sy w tym
za kre sie nie są zbyt for tun nie sfor mu ło wa ne.
Pro ble my wy ni ka ją przede wszyst kim z kon -
struk cji wy na gra dza nia na uczy cie li, w któ rej
mo żna wy ró żnić wie le ró żnych do dat ków, wy -
na gro dze nie za go dzi ny po nadwy mia ro we
i za stęp stwa do raź ne. Kon tro le pro wa dzo ne
przez OIP w Opo lu wska zu ją, że dy rek to rzy
szkół ma ją w tym za kre sie du żo pro ble mów.
Czę sto zwra ca ją się w związ ku z tym o po moc
do in spek cji pra cy, m.in. w spra wie wy li cza nia
wy na gro dze nia tzw. śred niej wa ka cyj nej. Cho -
dzi o uwzględ nia nie w niej do dat ku mo ty wa -
cyj ne go. Zgod nie z za pi sa mi roz po rzą dze nia
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z 26.06.2001 r.
w spra wie szcze gó ło wych za sad usta la nia wy -
na gro dze nia oraz ekwi wa len tu pie nię żne go
za urlop wy po czyn ko wy na uczy cie li (Dz. U.
Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) do da tek mo ty wa -
cyj ny jest wy pła ca ny w wy so ko ści na le żnej
w mie sią cu wy ko rzy sty wa nia urlo pu. Or ga ny
sa mo rzą do we wy ko rzy stu jąc ten za pis wy wie -
ra ją pre sję na dy rek to rów szkół lub (jak się uda)
wprost w opra co wy wa nym re gu la mi nie wy na -
gra dza nia, dą żą do te go, aby do da tek mo ty wa -
cyj ny był przy zna wa ny na uczy cie lom tyl ko
na okres pro wa dze nia za jęć szkol nych. W prak -
ty ce ozna cza to w za sa dzie wy łą cze nie te go
skład ni ka z wy na gro dze nia za urlop wy po czyn -
ko wy na uczy cie li oraz oszczęd no ści dla or ga -
nu pro wa dzą ce go.

W wy na gro dze niu 
urlo po wym 

Ko lej nym pro ble mem uwi dacz nia nym
w cza sie kon tro li, a od no szą cym się do oma -
wia ne go za kre su jest kwe stia za pi su § 4 roz -
po rzą dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
z 26.06.2001 r. w spra wie szcze gó ło wych za -
sad usta la nia wy na gro dze nia oraz ekwi wa len -
tu pie nię żne go za urlop wy po czyn ko wy na -

uczy cie li (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.).
Prze pis ten sta no wi, że wy na gro dze nie
za go dzi ny po nadwy mia ro we oraz za stęp stwa
do raź ne ob li cza się w wy na gro dze niu urlo -
po wym przy uwzględ nie niu prze cięt nej mie -
sięcz nej licz by go dzin z okre su mie się cy da -
ne go ro ku szkol ne go po prze dza ją cych mie -
siąc roz po czę cia urlo pu, a je że li okres za trud -
nie nia jest krót szy od ro ku szkol ne go – z te -
go okre su.

Czas pra cy na uczy cie li

Z uwa gi na to, że je dy ną ewi den cją cza su
pra cy na uczy cie li są za pi sy w dzien ni kach lek -
cyj nych wy da je się na pierw szy rzut oka, że
in spek to rzy pra cy nie ma ją tu co kon tro lo -
wać. Tak jed nak nie jest. Za gad nie niem
zwią za nym z cza sem pra cy na uczy cie li, któ -
re czę sto tra fia pod uwa gę in spek to rów
pra cy jest ró żno rod ność obo wiąz ko we go
wy mia ru za jęć na po szcze gól nych sta no wi -
skach pra cy na uczy cie li. Cha rak te ry stycz nym
przy kła dem w tym za kre sie jest czę sto
stwier dza ny w cza sie kon tro li brak okre śle -
nia ty go dnio we go obo wiąz ko we go wy mia ru
za jęć dla na uczy cie li re ali zu ją cych obo wiąz -
ki na sta no wi skach o ró żnym ty go dnio wym
obo wiąz ko wym wy mia rze za jęć. Prze pis

art. 42 ust. 7 pkt 3 Kar ty Na uczy cie la wy ma -
ga, aby w ta kich sy tu acjach to or gan pro wa -
dzą cy szko łę lub pla ców kę okre ślił dla ta kie -
go na uczy cie la obo wiąz ko wy ty go dnio wy
wy miar za jęć. Prze kro cze nie tak okre ślo ne -
go obo wiąz ko we go wy mia ru za jęć przez na -
uczy cie la bę dzie ro dzi ło pra wo do otrzy ma -
nia wy na gro dze nia z ty tu łu pra cy w go dzi nach
po nadwy mia ro wych. W prak ty ce pro ce du ra
ta nie jest czę sto prze strze ga na, co pro wa -
dzi do nie pra wi dło wo ści w za kre sie za rów no
cza su pra cy, jak i zwią za nej z tym wy pła ty wy -
na gro dze nia. Dys ku syj ne są też w tym
wzglę dzie przy ję te roz wią za nia praw ne, bo
ja kie jest uza sad nie nie do te go, aby to or gan
pro wa dzą cy usta lał treść sto sun ku pra cy, któ -
ry zo stał za war ty po mię dzy zu peł nie in ny mi
pod mio ta mi.

Czę sto na uczy cie le py ta ją o kwe stie zwią -
za ne z re ali za cją za jęć dy dak tycz nych, wy cho -
waw czych i opie kuń czych wy ko ny wa nych
w dniu wol nym od pra cy. W za sa dzie spra wa
ta nie na strę cza trud no ści, a jej zgła sza nie
do in spek cji pra cy wy ni ka z bra ku wie dzy
o re gu la cjach praw nych obo wią zu ją cych
w tym za kre sie (art. 42c ust. 3 Kar ty Na uczy -
cie la). 

Istot nym za gad nie niem, a za ra zem trud -
nym do kon tro li przez in spek to rów pra cy jest
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Nie do sko na ło ści 
pra wa oświa to we go
Kon tro le prze pro wa dza ne w pla ców kach oświa to wych na te re nie dzia łal no ści OIP Opo le wy -
ka zu ją nie do sko na ło ści pra wa oświa to we go. Za kres po ja wia ją cych się pro ble mów, któ re na -
strę cza ją trud no ści w sto so wa niu te go pra wa, tak pra co daw com jak i in spek to rom pra cy, jest
dość obszerny i obej mu je w za sa dzie sze ro ką ga mę za gad nień zwią za nych z pra wem pra cy.
Do ty czą one m.in. urlo pów wy po czyn ko wych, cza su pra cy czy wy na gra dza nia na uczy cie li.

spra wa re ali zo wa nia przez na uczy cie li za jęć
za stępstw do raź nych, któ re nie są uzna wa -
ne za ta kie przez dy rek to ra szko ły. Na prze -
strze ni ostat nich dwóch lat nie jed no krot nie
po dej mo wa łem czyn no ści kon tro l ne w tym
za kre sie na pod sta wie skarg zgła sza nych
do OIP Opo le. Pro blem po le ga na tym, że
w sy tu acjach wy ma ga ją cych zre ali zo wa nia na -
głe go za stęp stwa za nie obec ne go na uczy cie -
la uczniów kie ru je się do świe tli cy lub bi blio -
te ki, zo bo wią zu jąc do opie ki nad ni mi pra cu -
ją ce go tam na uczy cie la. Obar czo ny ta kim obo -
wiąz kiem na uczy ciel uwa ża, że po wi nien
otrzy mać z te go ty tu łu wy na gro dze nie za za -
stęp stwo do raź ne, tym bar dziej że z za pi sów
w dzien ni kach lek cyj nych wy ni ka, że re ali zo -
wał w świe tli cy za ję cia z przed mio tu, któ re -
go uczy nie obec ny na uczy ciel np. po przez
wpis o roz wią zy wa niu za dań ma te ma tycz nych
(mo żna so bie to wy obra zić np. w sto sun ku
do za jęć z dzieć mi na eta pie na ucza nia po -
cząt ko we go).

W nie któ rych re gu la mi nach wy na gra dza -
nia, or gan sa mo rzą do wy chcąc unik nąć ta kich
pro ble mów za strze ga, że płat ne bę dą tyl ko
te za ję cia do raź ne, do któ rych na ucza nia za -
stę pu ją cy na uczy ciel po sia da kwa li fi ka cje.
Pro blem ten tli się nie znaj du jąc praw nych
roz wią zań. Bra ku je też w tym za kre sie opi -
nii i sta no wisk wła ści wych or ga nów, któ re po -
mo gły by in spek to rom pra cy w roz pa try wa -
niu te go pro ble mu. Ja kiej od po wie dzi mo żna
udzie lić ska rżą ce mu, któ ry bę dąc na uczy cie -
lem w świe tli cy szkol nej w nie któ rych okre -
sach ro ku szkol ne go re ali zu je ogó łem kil ka -
dzie siąt, a na wet w nie któ rych przy pad -
kach kil ka set go dzin za jęć z kla sa mi, któ re
na po le ce nie dy rek to ra przy cho dzą do świe -
tli cy. Pro blem ten zo sta wiam otwar ty.

Wy na gra dza nie 
na uczy cie li

Istot nym za gad nie niem w tym za kre sie są
za pi sy za war te w re gu la mi nie usta la nym
na pod sta wie art. 30 ust. 6 Kar ty Na uczy cie -
la. W ostat nim cza sie prze pro wa dza łem
kon tro lę, w któ rej zwią zek za wo do wy kwe stio -
no wał le gal ność funk cjo nu ją ce go re gu la mi -
nu z te go wzglę du, że nie do szło do uzgod -
nie nia z ni mi tre ści re gu la mi nu (art. 30
ust. 6a Kar ty Na uczy cie la). Rad ca praw ny or -
ga nu pro wa dzą ce go przed sta wił kon cep cję
praw ną, w któ rej wy ra ził po gląd, że ter min
uzgod nie nia wy ma ga je dy nie pro ce su ne go -
cja cyj ne go, ale sa mo uzgod nie nie tre ści re -
gu la mi nu nie jest ko niecz ne. Rad ca dla do -
da nia po wa gi swo je mu sta no wi sku praw ne -
mu po wo łał się w tym wzglę dzie na ko men -
tarz prof. Zbi gnie wa Sal wy do Ko dek su pra -
cy. Są to sy tu acje, któ re już na po cząt ku na -
strę cza ją in spek to ro wi pra cy wie le trud no -
ści. Oczy wi ście te go ty pu ak ty praw ne pod -
le ga ją kon tro li zgod no ści z pra wem spra wo -
wa ne mu przez or gan wła dzy te ry to rial nej

(wo je wo dę), jed nak, czy ta kże w wy żej wy -
mie nio nej kon kret nej sy tu acji? Jed no znacz -
ne i ro zu mia ne przez wszyst kich prze pi sy
praw ne mo gło by za po biec w tym za kre sie
wie lu nie po ro zu mie niom.

Na tle funk cjo no wa nia re gu la mi nu po wsta -
łe go na pod sta wie art. 30 ust. 6 Kar ty Na -
uczy cie la na le ży zwró cić uwa gę na prak ty kę
sto so wa nia za pi su, któ ry po ja wia się dość czę -
sto w tym ak cie praw nym. Spra wa do ty czy
wy so ko ści do dat ku mo ty wa cyj ne go. Bar -
dzo czę sto spo ty ka się w re gu la mi nie sfor -
mu ło wa nie, że wy so kość do dat ku mo ty wa cyj -
ne go wy no si do 5% wy na gro dze nia za sad ni -
cze go (np. na uczy cie la sta ży sty), a je śli wy -
so kość do dat ku usta la na jest kwo to wo, to np.
do 50 zł. W swo jej pra cy wie lo krot nie pro wa -
dzi łem kon tro le, któ rych po wo dem by ły
skar gi zwią za ne z tym, że szko ła nie wy pła -
ca ła od dłu ższe go cza su na uczy cie lom do dat -
ków mo ty wa cyj nych. Z re gu ły do ty czy ło to
wszyst kich pla có wek pro wa dzo nych przez or -
gan sa mo rzą do wy. Sy tu acja wy glą da ła w ten
spo sób, że or gan sa mo rzą do wy ma jąc okre -
ślo ne trud no ści fi nan so we, po przez po za -

praw ne od dzia ły wa nia zmu szał dy rek to rów,
aby ni ko mu po pro stu nie przy zna wa li ta kie -
go do dat ku (sko ro mo żna do 5%, to zna czy,
że mo że być ta kże 0%, czy 0 zł). Efekt był ta -
ki, że na gle wszy scy na uczy cie le prze sta li
speł niać wa run ki, któ re uza sad ni ły by wy pła -
ca nie im do dat ku mo ty wa cyj ne go. W ta kiej
sy tu acji in spek tor pra cy chcąc roz pa trzyć
spra wę mu si wy ka zać prze ko ny wu ją co, że po -
stę po wa nie ta kie na ru sza prze pi sy pra wa.

W aspek cie wy na gro dze nia na uczy cie li
na uwa gę za słu gu je kwe stia pra wa do otrzy -
ma nia wy na gro dze nia rocz ne go przez na uczy -
cie li, któ rzy pra co wa li w szko le, zgod nie z jej
or ga ni za cją pra cy, kró cej niż 6 mie się cy.
W spra wie tej wy po wie dział się Głów ny In -
spek to rat Pra cy w pi śmie z 4.03.2009 r., Nr
GPP -118-039-4/09 sta no wią cym od po wiedź
na mel du nek praw ny. W pi śmie wy ra żo no po -
gląd, że ta kim na uczy cie lom bę dzie przy słu -
gi wa ło pra wo do do dat ko we go wy na gro dze -
nia rocz ne go. Spra wa ta był rów nież przed -
mio tem licz nych za py tań w OIP Opo le.

Kto od po wia da za bhp?

Na pierw szy rzut oka, re gu la cje praw ne
do ty czą ce bhp w pla ców kach oświa to wych wy -
da ją się ja sne. Zgod nie z § 2 roz po rzą dze nia
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu
z 31.12.2002 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy w pu blicz nych i nie pu blicz nych
szko łach i pla ców kach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,
poz. 69), to dy rek tor szko ły lub pla ców ki za -
pew nia bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki po -
by tu. Z uwa gi na to, że dy rek tor szko ły lub
pla ców ki jest rów nież pra co daw cą dla za trud -
nio nych w niej pra cow ni ków (art. 39 ust. 3
usta wy o sys te mie oświa ty) po no si rów nież
od po wie dzial ność za po peł nio ne wy kro cze -
nia z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy (art. 283 § 1 Ko dek su pra cy). Prak ty ka po -
stę po wa nia kon tro l ne go in spek to rów pra cy
w OIP Opo le po zwa la wy snuć kil ka uwag
w tym za kre sie.

Chciał bym przed sta wić sy tu ację, z któ rą
mia łem do czy nie nia kil ka lat te mu. Kon tro -
la jed nej ze szkół wy ka za ła bar dzo zły stan
tech nicz ny obiek tu szko ły. Od pa da ły tyn ki,
więc wy dzie lo no za po mo cą taśm ostrze gaw -
czych stre fę nie bez piecz ną. Na ostat niej
kon dy gna cji prze cie kał dach. Ko mi ny na bu -
dyn ku szko ły gro zi ły za wa le niem, co stwier -
dził w opi nii rze czo znaw ca bu dow la ny. Dy rek -
tor jed nost ki zwró cił się więc do or ga nu pro -
wa dzą ce go (w tym przy pad ku Urzę du Gmi -
ny) z proś bą o przy dzie le nie środ ków fi nan -
so wych na re mont bu dyn ku szko ły. Ten jed -
nak nie przy znał ich, tłu ma cząc się trud ną sy -
tu acją fi nan so wą.

Bio rąc pod uwa gę wszel kie uwa run ko wa -
nia, dzia ła nia in spek tor skie zmie rza ją ce
do po pra wy wa run ków bez pie czeń stwa
w szko le roz po czą łem od zło że nia wi zy ty wój -
to wi. Do pro wa dzi łem do spo tka nia władz gmi -
ny i dy rek to ra szko ły. Wy da łem od po wied nie
de cy zje, któ re skie ro wa łem do dy rek to ra
szko ły oraz wy stą pie nia do wój ta gmi ny. O za -
ist nia łym sta nie tech nicz nym po wia do mi łem
wła ści we or ga ny nad zo ru bu dow la ne go.
W efek cie, szko łę szyb ko wy re mon to wa no
i funk cjo nu je ona do dzi siaj.

War to zwró cić uwa gę, że mi mo tak istot -
nych nie pra wi dło wo ści nie za sto so wa łem
środ ków re pre syj nych, gdyż w mo im prze ko -
na niu po stro nie pod mio tu od po wie dzial ne -
go za spra wy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy w szko le (dy rek to ra szko ły) nie by ło wi -
ny. Pod czas kon tro li w pla ców kach oświa to -
wych dość czę sto wy stę pu ją sy tu acje, w któ -
rych od po wie dzial ność pra co daw cy za spra -
wy z za kre su bez pie czeń stwa jest wy łą czo -
na ze wzglę du na ro lę i upraw nie nia or ga nu
pro wa dzą ce go. Uwa żam, że od po wie dzial ność
dy rek to ra szko ły w za kre sie bhp do ty czy
przede wszyst kim wy kro czeń zwią za nych
z bie żą cą dzia łal no ścią szko ły.

Krzysz tof Ko wal czyk
OIP Opo le

W świe tle kon tro li opol skich szkół i pla có wek (cz. 2)

Wraz z wie lo ma wąt pli wo ścia mi, ja kie bu dzi ło pra wo oświa to we po ja wi ły
się licz ne in ter pre ta cje praw ne oraz bo ga te orzecz nic two są do we. W prak -
ty ce kon tro l nej dzia łal no ści in spek to rów pra cy przy dat na bę dzie z pew no -
ścią zna jo mość:
– uchwa ły Są du Naj wy ższe go z 10.05.2006 r., któ ra sta no wi, że na uczy ciel
ma pra wo do ekwi wa len tu za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy w wy -
mia rze pro por cjo nal nym do okre su pra cy w ro ku ka len da rzo wym, w któ -
rym ustał sto su nek pra cy, ta kże wte dy, gdy w za trud nia ją cej go szko le są
prze wi dzia ne fe rie, 
– opi nii Mi ni ster stwa i Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z lip ca 2004 r. w spra -
wie wy mia ru urlo pu wy po czyn ko we go dla na uczy cie li za trud nio nych w nie -
peł nym wy mia rze cza su pra cy w pla ców kach, w któ rych nie ma fe rii, któ ra
usta la, że urlop ten po wi nien być udzie la ny na uczy cie lom na za sa dach
okre ślo nych w Ko dek sie pra cy tzn. z uwzględ nie niem za sa dy pro por cjo -
nal no ści re ali zo wa nej w sto sun ku do ogól ne go wy mia ru cza su pra cy.



Sy tu acja praw na pra cow ni ka w po stę po -
wa niach pro wa dzo nych przez or ga ny PIP mo -
że być roz wa ża na w aspek cie:

– upraw nień pra cow ni ka do ini cjo wa nia
dzia łań nad zor czo -kon tro l nych PIP,

– po zy cji, ja ką w tym po stę po wa niu zaj mu -
je pra cow nik oraz 

– obo wiąz ków, ja kie cią żą na or ga nach PIP
w sto sun ku do pra cow ni ka, któ re go praw do -
ty czy pro wa dzo ne po stę po wa nie.

Ja ko po stę po wa nia szcze gól nie istot ne
z punk tu wi dze nia in te re sów pra cow ni ka na -
le ży wska zać te, któ re de cy du ją o świad cze -
niach przy słu gu ją cych mu w związ ku z wy ko -
ny wa niem pra cy (w trak cie za trud nie nia oraz
po je go za koń cze niu). Są to: po stę po wa nie
nad zor czo -kon tro l ne w przed mio cie pra wi dło -
wo ści na li cze nia i wy pła ce nia wy na gro dze nia
oraz in nych świad czeń wy ni ka ją cych ze sto -
sun ku pra cy, po stę po wa nie eg ze ku cyj ne
ma ją ce na ce lu wy ko na nie wy da nych na ka -
zów wy pła ty na le żnych pra cow ni ko wi świad -
czeń, a ta kże po stę po wa nie do ty czą ce
umiesz cze nia pra cow ni ka w ewi den cji pra -
cow ni ków wy ko nu ją cych pra ce w szcze gól -
nych wa run kach lub o szcze gól nym cha rak -
te rze. Wy mie nio ne po stę po wa nia bę dą za tem
za sad ni czym przed mio tem mo ich roz wa żań
za war tych w opra co wa niu.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że pra cow nik ma
pra wo ini cjo wa nia dzia łań nad zor czo -kon tro -
l nych PIP, a zło że nie za wia do mie nia o na ru -
sze niu prze pi sów pra wa pra cy przez pra co -
daw cę na kła da na PIP obo wią zek spraw dze -
nia tej in for ma cji, tj. wsz czę cia dzia łań ma -
ją cych na ce lu zwe ry fi ko wa nie prze ka za nej
przez pra cow ni ka in for ma cji.

Za wia do mie nie, czy li co?

Roz wa ża jąc po zy cję pra cow ni ka w po stę -
po wa niu przed in spek to rem pra cy na le ży za -
sta no wić się, czym jest za wia do mie nie pra -

cow ni ka o na ru sze niu prze pi sów pra wa pra -
cy przez pra co daw cę.

W li te ra tu rze przed mio tu po wszech nie
przyj mo wa ne jest, że w po stę po wa niu do ty -
czą cym pra wi dło wo ści na li cze nia i wy pła ce nia
wy na gro dze nia za pra cę za wia do mie nie pra -
cow ni ka jest skar gą, o ja kiej mo wa w Dzia -
le VIII Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj -
ne go. Skar ga z art. 227 k.p.a. jest środ kiem
ochro ny in te re sów jed nost ki, któ re nie da ją
pod staw do żą da nia wsz czę cia po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go. Oczy wi ście mo że ona
spo wo do wać wsz czę cie po stę po wa nia nad zor -
czo -kon tro l ne go przez or ga ny PIP, lecz po sia -
da je dy nie cha rak ter in for ma cyj ny. Po stę po -
wa nie wsz czy na ne jest z urzę du.

Po dob ną funk cję peł ni za wia do mie nie
o za nie cha niu przez pra co daw cę wy ko na nia
obo wiąz ku wy mie nio ne go w na ka zie wy pła -
ty. Za wia do mie nie to nie wsz czy na po stę po -
wa nia eg ze ku cyj ne go, a mo że – a na wet po -
win no – spo wo do wać po stę po wa nie kon tro -
l ne zmie rza ją ce do wy ko na nia na ka zu. Jest
ono więc skar gą zło żo ną w try bie okre ślo nym
w Dzia le VIII k.p.a., a nie w try bie po stę po -
wa nia eg ze ku cyj ne go w ad mi ni stra cji.

Trak to wa nie ja ko skar gi in for ma cji pra -
cow ni ka o na ru sze niu prze pi sów pra wa pra -
cy przez pra co daw cę lub o nie wy ko na niu na -
ka zu wy pła ty wy na gro dze nia, na kła da na or -
ga ny PIP obo wią zek za wia do mie nia pra -
cow ni ka o spo so bie za ła twie nia spra wy,
do cze go ob li gu je je art. 237 k.p.a.

Skar ga z art. 227 k.p.a., nie jest to żsa ma
ze skar gą, o któ rej mo wa w art. 41 ust. 6 usta -
wy z 19 grud nia 2008 r. o eme ry tu rach po -
mo sto wych, któ rą po cząw szy od 1 stycz -
nia 2010 r. ma pra wo wnieść pra cow nik
do PIP, w przy pad ku gdy nie zo stał umiesz -
czo ny w ewi den cji pra cow ni ków wy ko nu ją -
cych pra cę w szcze gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze. Skar ga wska za -
na w usta wie o eme ry tu rach po mo sto wych,

w prze ci wień stwie do skar gi (za wia do mie nia)
o na ru sze niu prze pi sów pra wa przez pra co -
daw cę, wsz czy na po stę po wa nie ad mi ni stra -
cyj ne przed or ga na mi PIP.

Stro na po stę po wa nia 
czy za in te re so wa ny?

Nie zwy kle istot ne zna cze nie dla okre śle -
nia po zy cji pra cow ni ka w po stę po wa niu
przed or ga na mi PIP ma usta le nie, czy jest
on stro ną te go po stę po wa nia. Kwe stia ta de -
cy du je bo wiem o pra wach, ja kie ewen tu al nie
przy słu gu ją pra cow ni ko wi w tym po stę po wa -
niu i od po wia da ją cych im obo wiąz kach or ga -
nów PIP.

Sto sow nie do art. 12 usta wy z 13 kwiet -
nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy (Dz.
U. nr 89, poz. 589 ze zm.) w spra wach nie
ure gu lo wa nych w tej usta wie sto su je się prze -
pi sy Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj -
ne go. Z uwa gi na to, że usta wa o PIP nie
okre śla kto jest stro ną w po stę po wa niu pro -
wa dzo nym przed or ga na mi PIP, ani ja ka jest
w nim po zy cja pra cow ni ka, to w wy mie nio -
nym za kre sie nie zbęd ne jest uzu peł nia ją ce
za sto so wa nie k.p.a., któ ry de fi niu je za rów -
no po ję cie stro ny po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go, jak i nor mu je za sa dy zwią za ne
z jej udzia łem w tym po stę po wa niu.

I tak, we dług art. 28 k.p.a. stro ną jest 
ka żdy, czy je go in te re su praw ne go lub obo -
wiąz ku do ty czy po stę po wa nie, al bo kto żą da
czyn no ści or ga nu ze wzglę du na swój in te -
res praw ny lub obo wią zek.

Punk tem wyj ścia dla za ję cia sta no wi ska,
czy pra cow nik jest stro ną w po stę po wa niu
przed or ga na mi PIP po win no być usta le nie
zna cze nia po ję cia in te re su praw ne go, któ re -
go uży wa art. 28 k.p.a. W orzecz nic twie są -
dów ad mi ni stra cyj nych do mi nu je po gląd,
że in te res praw ny jest to mo żli wość wska za -
nia prze pi su pra wa, przy zna ją ce go pod mio -

to wi kon kret ne upraw nie nia, któ re mo żna re -
ali zo wać w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj -
nym. In ny mi sło wy in te res praw ny jest to 
mo żli wość wska za nia prze pi su pra wa po -
wszech nie obo wią zu ją ce go, na pod sta wie któ -
re go mo żna sku tecz nie żą dać czyn no ści or -
ga nu i wy da nia wład cze go roz strzy gnię cia
o cha rak te rze ad mi ni stra cyj nym, al bo żą dać
za nie cha nia czyn no ści te go or ga nu. Ce cha -
mi in te re su praw ne go jest to, że jest on kon -
kret ny, in dy wi du al ny i spraw dzal ny obiek tyw -
nie. Od tak poj mo wa ne go in te re su praw ne -
go na le ży od ró żnić in te res fak tycz ny, kie dy
to jed nost ka jest wpraw dzie bez po śred nio za -
in te re so wa na roz strzy gnię ciem spra wy ad mi -
ni stra cyj nej, nie mo że jed nak te go za in te re -
so wa nia po przeć prze pi sa mi pra wa, mo gą cy -
mi sta no wić pod sta wę sku tecz ne go żą da nia
sto sow nych czyn no ści or ga nu. Pod miot, dla
któ re go z prze pi sów pra wa ma te rial ne go nie
wy ni ka ją żad ne upraw nie nia ani obo wiąz ki,
nie ma przy mio tu stro ny w ro zu mie niu
art. 28 k.p.a. i nie jest le gi ty mo wa ny do żą -
da nia wsz czę cia po stę po wa nia ani kwe stio -
no wa nia za pa dłych w tym po stę po wa niu
roz strzy gnięć.

Prze no sząc po wy ższe roz wa ża nia na grunt
po stę po wa nia przed or ga na mi PIP mo żna wy -
pro wa dzić wnio sek, że po zy cja pra cow ni ka
w tych po stę po wa niach jest ró żna i za le ży od te -
go, czy jest ono in spi ro wa ne skar gą pra cow -
ni ka, czy przed mio tem po stę po wa nia są dzia -
ła nia nad zor czo -kon tro l ne w za kre sie pra wi dło -
wo ści na li cze nia i wy pła ce nia wy na gro dze nia
za pra cę lub in nych świad czeń wy ni ka ją cych
ze sto sun ku pra cy, czy też jest to po stę po wa -
nie zmie rza ją ce do wy eg ze kwo wa nia od pra -
co daw cy wy ko na nia na ka zu wy pła ty.

In te res praw ny 
czy fak tycz ny?

Li te ral ne brzmie nie art. 28 k.p.a. mo gło -
by wska zy wać, że pra cow nik jest stro ną po -
stę po wa nia za ini cjo wa ne go za wia do mie niem
PIP o nie wy pła ce niu mu przez pra co daw cę
wy na gro dze nia, gdyż ma on in te res w tym, by
je go skar ga oka za ła się słusz na i po stę po wa -
nie zo sta ło za koń czo ne na ka za niem pra co daw -
cy wy pła ce nia wy na gro dze nia, al bo in nych
świad czeń wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy.

Na le ża ło by tu jed nak od po wie dzieć na py -
ta nie, czy jest to in te res praw ny, czy tyl ko in -
te res fak tycz ny? Od wo łu jąc się w tym ce lu
do prze pi sów usta wy z 13 kwiet nia 2007 r.
o Pań stwo wej In spek cji Pra cy, na le ży za uwa -
żyć, że usta wa nie przy zna je pra cow ni ko wi
żad ne go upraw nie nia, któ re mo gło by zo stać
za kwa li fi ko wa ne ja ko je go pra wo pod mio to -
we do sku tecz ne go żą da nia od PIP pod ję cia

okre ślo nych dzia łań wo bec pra co daw cy i sku -
tecz ne go do cho dze nia rosz czeń w po stę po -
wa niu ad mi ni stra cyj nym. Pra co daw ca zo bo -
wią za ny jest prze strze gać prze pi sów pra wa
pra cy, a PIP upraw nio na jest do te go, by prze -
strze ga nie tych prze pi sów kon tro lo wać.
Stro ną po stę po wa nia nad zor czo -kon tro l ne go
pro wa dzo ne go przez in spek to ra pra cy jest
wy łącz nie pra co daw ca, po nie waż to w sto sun -
ku do nie go wy da wa ne są wład cze roz strzy -
gnię cia i to na nie go na kła da ne są obo wiąz -
ki. Pra cow nik na to miast nie jest pod mio tem
dzia łań kon tro l nych i nad zor czych PIP. Je go
in te res w tym po stę po wa niu jest in te re sem
fak tycz nym, wy ra ża ją cym się w otrzy ma niu
świad czeń, któ rych mo żna sa mo dziel nie do -
cho dzić na dro dze są do wej. Pra cow nik jest
oso bą za in te re so wa ną dzia ła nia mi in spek to -
ra pra cy, ale nie jest to to żsa me z ist nie niem
in te re su praw ne go, o któ rym mo wa w art. 28
k.p.a. Pra wo pra cow ni ka do otrzy ma nia na -
le żne go wy na gro dze nia i in nych świad czeń
wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy ma cha rak -
ter cy wil no praw ny i mo że być do cho dzo ne
od pra co daw cy je dy nie w try bie cy wil no praw -
nym.

W prak ty ce orzecz ni czej

Za gad nie nie in te re su praw ne go i tym sa -
mym le gi ty ma cji pra cow ni ka do by cia stro -
ną w po stę po wa niu przed or ga na mi PIP by -
ło kil ka krot nie roz strzy ga ne przez są dy ad -
mi ni stra cyj ne. Orzecz nic two w tej spra wie
nie jest jed nak jed no li te, co spo wo do wa ło dys -
ku sję w tej spra wie. Roz po czę ła się od wy -
ro ku NSA w Ło dzi z 16.10.2003 r. Sygn.
akt II SA/Łd 1141/03, w któ rym sąd orzekł,
że pra cow nik jest stro ną po stę po wa nia
przed pań stwo wym in spek to rem pra cy, je że -
li przed mio tem po stę po wa nia jest na ka za nie
pra co daw cy wy pła ce nia wy na gro dze nia te mu
pra cow ni ko wi (Pra wo Pra cy 2004/5/37).
Uza sad nia jąc swo je roz strzy gnię cie sąd pod -
kre ślił, że po stę po wa nie to do ty czy in te re su
praw ne go pra cow ni ka, po nie waż w wy ni ku
te go po stę po wa nia wy da na zo sta je de cy zja
do ty czą ca pra wa do wy na gro dze nia, wy ni ka -
ją ce go z prze pi sów pra wa ma te rial ne go,
przez co speł nio na zo sta je prze słan ka in te -
re su praw ne go, prze wi dzia na przez art. 28
k.p.a.

Wzo ru jąc się na po wy ższym orze cze niu
WSA wy da wa ły po dob ne roz strzy gnię cia. I tak
WSA w Olsz ty nie w wy ro ku z 19 kwiet -
nia 2005 r. Sygn. akt II SA/01 807/04.
uznał, że w sy tu acji gdy na kaz wy da ny przez
in spek to ra pra cy do ty czy pra wa pra cow ni ków
do wy rów na nia świad czeń wy ni ka ją cych ze
sto sun ku pra cy, to pra cow ni cy ci po sia da ją

przy miot stro ny w tym po stę po wa niu, co wy -
ni ka z art. 28 k.p.a. Or gan ma za tem obo wią -
zek do cho wa nia wszyst kich wy mo gów do ty -
czą cych uczest nic twa stro ny w po stę po wa niu,
a przede wszyst kim do rę cze nia pra cow ni kom
de cy zji wy da nej w tej spra wie. Wy rok ten zo -
stał uchy lo ny przez NSA w War sza wie
w 22.02.2006 r. (I OSK 873/05), a sta no wi -
sko w kwe stii uzna nia pra cow ni ków za stro -
nę po stę po wa nia zo sta ło uzna ne za błęd ne.
Uza sad nia jąc swo je orze cze nie NSA pod kre -
ślił, że in te res praw ny, o ja kim mo wa
w art. 28 k.p.a. po wi nien wy ni kać z prze pi -
sów pra wa ma te rial ne go, by mo żna by ło da -
ny pod miot uznać za stro nę po stę po wa nia.
Pod sta wą dzia ła nia in spek to ra pra cy są
prze pi sy usta wy o PIP, któ re upraw nia ją go
do wy da wa nia wo bec pra co daw cy okre ślo -
nych na ka zów. Z prze pi sów tej usta wy nie wy -
ni ka ją żad ne pra wa dla pra cow ni ków. Pra wa
pra cow ni ka do wy pła ty przez pra co daw cę
świad czeń pie nię żnych wy ni ka ją z ko dek su
pra cy i nie są roz strzy ga ne dro gą na ka zów
or ga nów PIP. Na le żno ści z ty tu łu sto sun ku
pra cy pra cow nik mo że do cho dzić od pra co -
daw cy przed są dem pra cy.

Te go sa me go zda nia był NSA w War sza -
wie, któ ry w wy ro ku z 10 ma ja 2006 r.
(I OSK 1107/05) stwier dził, że cho ciaż nie -
wąt pli wie pra cow nik jest pod mio tem za in te -
re so wa nym wy ni kiem po stę po wa nia pro wa -
dzo ne go przez in spek to ra pra cy, to brak jest
pod staw do przy zna nia mu sta tu su stro ny
w po stę po wa niu pro wa dzo nym w związ ku
z na ru sze niem prze pi sów pra wa pra cy przez
pra co daw cę.

Na po dob nym sta no wi sku sta nął NSA
w War sza wie w wy ro ku z 5 stycz nia 2007 r.
(I OSK 577/06), w któ rym orzekł, że w po -
stę po wa niach kon tro l nych za koń czo nych
wy da niem na ka zu wy pła ty pra cow nik nie jest
stro ną po stę po wa nia.

Trak tu jąc te wy ro ki ja ko ugrun to wa nie
prak ty ki orzecz ni czej w kwe stii bra ku pod staw
do przy zna nia pra cow ni ko wi sta tu su stro ny
w po stę po wa niu przed in spek to rem pra cy, któ -
re go przed mio tem jest na ka za nie pra co daw -
cy wy pła ce nia świad czeń pie nię żnych, pod kre -
ślić jesz cze raz na le ży, jak do nio słe zna cze -
nie ma ta kie sta no wi sko dla PIP. Zwal nia ono
bo wiem in spek to ra pra cy od obo wiąz ku po -
wia da mia nia pra cow ni ków o to czą cym się po -
stę po wa niu i do rę cza nia im kie ro wa nych
do pra co daw cy na ka zów wy pła ty wy na gro -
dzeń lub in nych świad czeń przy słu gu ją cych
w ra mach sto sun ku pra cy, co przy na ka zach
obej mu ją cych wie lu pra cow ni ków na strę -
cza ło by po wa żne trud no ści.
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Łu kasz Sztych

Pań stwo wa In spek cja Pra cy jest wy spe cja li zo wa nym cen tral nym or ga nem pań stwo wym, któ -
ry w imie niu pań stwa spra wu je nad zór i kon tro lę prze strze ga nia pra wa pra cy. Nie po win no być
za tem żad nych wąt pli wo ści, że ce lem dla któ re go Pań stwo wa In spek cja Pra cy zo sta ła po wo -
ła na jest przede wszyst kim ochro na pra cow ni ka i je go praw, co w kon se kwen cji spra wia, że
we wszel kich jej dzia ła niach pra cow nik mu si zaj mo wać po zy cję szcze gól ną.

Pra wo

Pra cow nik 
w po stę po wa niu przed in spek to rem pra cy



In spek to rzy OIP w Byd gosz czy prze pro wa -
dzi li kon tro lę na bu do wie ście żki ro we ro wej
w po wie cie byd go skim. Pra cę wy ko ny wa ło
czte rech pra cow ni ków. Oso by te przez osiem
dni do chwi li kon tro li nie mia ły po twier dzo -
nych umów o pra cę na pi śmie, nie by ły zgło -
szo ne do ubez pie cze nia spo łecz ne go ani nie
by ły pod da ne ba da niom le kar skim stwier dza -
ją cym brak prze ciw wska zań do pra cy na zaj -
mo wa nym sta no wi sku pra cy. Po in ter wen cji
in spek to rów pra cy pra co daw ca na tych miast
prze rwał pra cę i skie ro wał pra cow ni ków
na ba da nia le kar skie. W wy ni ku czyn no ści kon -
tro l nych pra ca czte rech osób zo sta ła za le ga -
li zo wa na po przez po twier dze nie umów o pra -
cę na pi śmie i zgło sze nie do ubez pie cze nia
spo łecz ne go. W związ ku z nie le gal nym za trud -
nia niem pra co daw ca zo stał uka ra ny man da -
tem kar nym w wy so ko ści 1 500 zł.

„Czar no” na au to stra dzie

Kon tro lę na od cin ku bu do wy wia duk tu au -
to stra dy w woj. ku jaw sko -po mor skim pod ję -
to po zgło sze niu wy pad ku przy pra cy. Usta -
lo no, że pod wy ko naw cą by ła fir ma z te re nu
wo je wódz twa war miń sko -ma zur skie go.
W trak cie zbie ra nia ma te ria łu do wo do we go
do ty czą ce go przy czyn i oko licz no ści wy pad -
ku przy pra cy stwier dzo no, że przez pół to -
ra mie sią ca przed się bior ca po wie rzał wy ko -
ny wa nie pra cy na pod sta wie umów o dzie ło
dwu na stu cu dzo ziem com, oby wa te lom Ukra -
iny. Cu dzo ziem cy pra co wa li na pod sta wie
oświad czeń, któ re nie by ły za re je stro wa ne
w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy. W związ ku
z ujaw nio ny mi nie pra wi dło wo ścia mi po wia -
do mio no Straż Gra nicz ną oraz skie ro wa no
do są du wnio sek o uka ra nie pra co daw cy.

Opie kun ki do dzie ci

Kon tro la fir my za trud nia ją cej oso by
do dzien nej opie ki nad dzieć mi na te re nie wo -
je wódz twa ma ło pol skie go wy ka za ła, że
w okre sach obej mu ją cych od dwóch ty go dni
do sze ściu mie się cy pod miot kon tro lo wa ny
nie le gal nie za trud niał łącz nie je de na ście
osób w cha rak te rze opie ku nek do dzie ci. Pra -
co daw ca nie za warł z ni mi umów o pra cę ani
nie do ko nał obo wiąz ku zgło sze nia ich
do ubez pie cze nia spo łecz ne go z ty tu łu za trud -
nie nia. Po nad to pra co daw ca nie pro wa dził
żad nej zwią za nej z za trud nia niem do ku -
men ta cji, w tym akt oso bo wych pra cow ni ków.
Do pusz czał ta kże do pra cy oso by bez orze -
czeń le kar skich stwier dza ją cych brak prze -
ciw wska zań do pra cy na zaj mo wa nym sta no -

wi sku oraz bez pod da nia ich wy ma ga nym
szko le niom wstęp nym w za kre sie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. Usta le nia kon tro li
ujaw ni ły, że w ró żnych okre sach nie któ rzy
pra cow ni cy w ogó le nie otrzy ma li wy na gro -
dze nia za pra cę, na to miast po zo sta łym wy -
pła co no je w wy so ko ści ok. 6 zł za go dzi nę,
co łącz nie sta no wi ło kwo tę od ok. 150 zł
do ok. 500 zł net to za wy ko na ną pra cę. 

W związ ku ze stwier dzo ny mi nie pra wi dło -
wo ścia mi in spek tor pra cy uka rał pra co daw -
cę grzyw ną w wy so ko ści 2 000 zł oraz skie -
ro wał sto sow ne za wia do mie nia do pro ku ra -
tu ry, Urzę du Skar bo we go i Za kła du Ubez pie -
czeń Spo łecz nych.

Nie le gal ni roz bie ra cze

In spek to rzy pra cy z OIP w Kra ko wie
wspól nie z funk cjo na riu sza mi Kar pac kie go
Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No wym Są czu
prze pro wa dzi li kon tro lę pra co daw cy za trud -
nia ją ce go cu dzo ziem ców w cha rak te rze roz -
bie ra czy mię sa. Usta lo no, że na 181 pra cow -
ni ków, aż 127 sta no wi li cu dzo ziem cy, oby wa -
te le Ukra iny i Moł da wii. Wy ko ny wa li pra ce
po le ga ją ce głów nie na od kast nia niu mię sa
w za kła dach zlo ka li zo wa nych w ró żnych
mia stach Pol ski. Kon tro la, rów nież do ku men -
ta cji pra cow ni czej, prze pro wa dzo na w sie dzi -
bie pra co daw cy wy ka za ła sześć przy pad -
ków (dot. trzech oby wa te li Ukra iny i trzech
Moł da wii) po wie rza nia wy ko ny wa nia pra cy
cu dzo ziem com, po mi mo bra ku oświad cze nia
pod mio tu o za mia rze po wie rze nia wy ko ny -
wa nia im pra cy, za re je stro wa ne go w Po wia -
to wym Urzę dzie Pra cy. Oświad cze nia za re -
je stro wa no po za war ciu umów o pra cę. Po -
nad to stwier dzo no, że pra co daw ca nie opła -
cił w usta wo wym ter mi nie skła dek na le żnych
na Fun dusz Pra cy z ty tu łu pro wa dze nia
dzia łal no ści go spo dar czej i za trud nia nia pra -
cow ni ków, w tym cu dzo ziem ców; za czer wiec
i li piec br. Obo wiąz ku te go do peł nił do pie ro
w dniu roz po czę cia kon tro li. W związ ku ze
stwier dzo ny mi wy kro cze nia mi z usta wy
o pro mo cji za trud nie nia skie ro wa no do są -
du wnio sek o uka ra nie.

Po mi do ro wy biz nes

W wy ni ku kon tro li prze pro wa dzo nej przez
in spek to rów z OIP w Ka to wi cach wspól nie
z funk cjo na riu sza mi Ślą skie go Od dzia łu
Stra ży Gra nicz nej w Ra ci bo rzu w go spo dar -
stwie ogrod ni czym, któ re pro wa dzi dzia łal -
ność zwią za ną z upra wą po mi do rów w kil ku -
na stu szklar niach, ujaw nio no za trud nie -

nie 40 oby wa te li Ukra iny nie le gal nie wy ko -
nu ją cych pra cę na te re nie RP. W związ ku z ty -
mi nie pra wi dło wo ścia mi ko men dant Stra ży
Gra nicz nej w Ra ci bo rzu wy dał 29 de cy zji o zo -
bo wią za niu cu dzo ziem ców do opusz cze nia te -
ry to rium RP. Wo bec osób od po wie dzial -
nych za nie le gal ne za trud nie nie cu dzo ziem -
ców wsz czę to po stę po wa nie ad mi ni stra cyj -
ne, zmie rza ją ce do skie ro wa nia wnio sku
o uka ra nie do są du re jo no we go. Pro wa dzo -
ne jest ono przez funk cjo na riu szy Stra ży Gra -
nicz nej.

Wo je wo da swo je, 
a pra co daw ca swo je

Pod czas kon tro li le gal no ści za trud nie -
nia cu dzo ziem ców w jed nym z za kła dów
ogrod ni czych na te re nie wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go stwier dzo no nie le gal ne za trud -
nie nie cu dzo ziem ców, trzech oby wa te li Ne -
pa lu. Prze ja wia ło się ono na nie prze strze ga -
niu przez pra co daw cę wa run ków za war tych
w ze zwo le niach na pra cę wy da nych przez wo -
je wo dę wiel ko pol skie go. Przed sta wio ne li sty
płac cu dzo ziem ców za okres świad cze nia pra -
cy w ma ju, czerw cu i lip cu br. wy ka za ły wy -
pła ty wy na gro dzeń w kwo tach po 250 zł brut -
to, a z wy da nych przez wo je wo dę wiel ko pol -
skie go ze zwo leń na pra cę cu dzo ziem ca
na te ry to rium Pol ski wy ni ka, że wy na gro dze -
nie brut to po win no być nie ni ższe niż po
1 350 zł mie sięcz nie dla dwóch cu dzo ziem -
ców i po 1 317 zł dla trze cie go. Wo bec wła -
ści cie la za kła du zo stał skie ro wa ny wnio sek
do Są du Re jo no we go w Lesz nie.

Po dob ną sy tu ację ujaw ni li in spek to rzy
pra cy OIP w Kiel cach kon tro lu jąc jed ną
z firm, gdzie na sta no wi sku ad mi ni stra to ra
ba zy da nych za trud nio na by ła, w opar ciu
o umo wę o pra cę w peł nym wy mia rze cza -
su pra cy, oby wa tel ka Moł do wy. Pra co daw -
ca nie uwzględ nił w umo wie o pra cę na czas
okre ślo ny wa run ków za war tych we wnio sku
o wy da nie ze zwo le nia na pra cę do ty czą cych
wy so ko ści wy na gro dze nia. Stwier dzo no
wy pła ca nie wy na gro dze nia w wy so ko ści
ni ższej niż okre ślo ne we wnio sku o wy da -
nie ze zwo le nia na pra cę. Po nad to stwier dzo -
no, że pra co daw ca nie po in for mo wał or ga -
nu wy da ją ce go ze zwo le nie na pra cę o nie -
pod ję ciu wy ko ny wa nia pra cy w okre sie
trzech mie się cy od da ty roz po czę cia wa żno -
ści ze zwo le nia na pra cę i za koń cze niu pra -
cy przez cu dzo ziem ca wcze śniej niż trzy
mie sią ce przed upły wem wa żno ści ze zwo -
le nia na pra cę cu dzo ziem ca. O nie pra wi dło -
wo ściach po in for mo wa no Za kład Ubez pie -
czeń Spo łecz nych, Straż Gra nicz ną oraz wo -
je wo dę świę to krzy skie go. 

Na pod sta wie ma te ria łów na de sła nych
przez OIP opra co wa ła Bar ba ra Ostrow ska
z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia
GIP.
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Wy ko naw cą tej in we sty cji jest kon sor cjum
na cze le z fir ma mi: War bud S. A. War sza wa,
nie miec ką WTE Was ser tech nik GMbH, duń -
ską Kru eger A/S, Ve olia Wa ter Sys tem sp.
z o.o. z Kra ko wa i OTV z Fran cji.

Do koń ca grud nia za pla no wa no re ali za -
cję II eta pu oczysz czal ni ście ków, tj. trzy
ostat nie blo ki z do ce lo wych dzie się ciu
w miej scu sta rej oczysz czal ni. 

Bę dzie to naj więk sza oczysz czal nia ście -
ków w Pol sce i jed na z naj więk szych w Eu -
ro pie. Przej mie ta kże ście ki z le wo brze żnej
War sza wy, do cza su wy ko na nia mi kro tu ne lu
o śred ni cy 2,8 m i dłu go ści ok. 1 200 m,
pod dnem Wi sły. Obec nie w ca ło ści oczysz -
cza ście ki sta rej oczysz czal ni, po pra wia -
jąc 2-5 krot nie ich pa ra me try.

Za mo der ni za cję oczysz czal ni mia sto za -
pła ci 1,9 mld zł. Ca ła in we sty cja z ko lek to ra -
mi do pły wo wy mi itp. bę dzie kosz to wać oko -
ło 2,6 mld zł. War sza wa otrzy ma wspar cie fi -
nan so we z Fun du szu Spój no ści Unii Eu ro pej -
skiej w wy so ko ści 2,1 mld zł. 

Mo der ni za cja i roz bu do wa oczysz czal ni
spra wi, że zwięk szy się prze pu sto wość
do 435 000 m3/d. Za kła da na jest ta kże po pra -
wa efek tu oczysz cza nia, zwłasz cza w za kre -
sie re duk cji związ ków bio gen nych. Pro ces

oczysz cza nia ście ków obej mie oczysz cza nie
me cha nicz ne i bio lo gicz ne. W Czaj ce za sto -
so wa no pro ces osa du czyn ne go z głę bo kim
usu wa niem związ ków bio gen nych na dro dze
bio lo gicz nej, wspo ma ga ny che micz nym strą -
ce niem związ ków fos fo ru.

Od po cząt ku bu do wa by ła ob ję ta spe cjal -
nym nad zo rem Pań stwo wej In spek cji Pra cy.
Wzo rem kam pa nii „bez piecz ne bu do wa nie”
w pro jek cie EU RO 2012, pro wa dzo no za rów -
no dzia ła nia kon tro l no -nad zor cze, jak i in for -
ma cyj no -szko le nio we. Ad re sa ta mi ak cji in for -
ma cyj no -szko le nio wej, szcze gól nie in ten -
syw nej na eta pie re ali za cji in we sty cji by ły:
wła dze sa mo rzą do we War sza wy, in we stor,
pro jek tan ci i wy ko naw cy. Na wią za no współ -
pra cę z or ga na mi ad mi ni stra cji i nad zo ru bu -
dow la ne go, ce lem za pew nie nia spraw nej
wy mia ny in for ma cji i wspól nych dzia łań
kon tro l no -pre wen cyj nych.

Na bu do wie oczysz czal ni wy pra co wa no
swo isty sys tem kon tro li i nad zo ru PIP, któ -
ry opie rał się, z jed nej stro ny na za sa dzie peł -
ne go za ufa nia do kie row nic twa bu do wy i słu -
żb bhp głów ne go wy ko naw cy, z dru giej
na bez względ nym wy cią ga niu kon se kwen cji
w przy pad ku za ist nie nia nie pra wi dło wo ści.
Stwo rzo no uni kal ny spo sób re ali za cji tak wiel -
kiej bu do wy, bez po wo ła ne go ko or dy na to ra
ds. bhp. Z te go za da nia do sko na le wy wią zy -
wał się kie row nik bu do wy ze słu żbą bhp, któ -
ra w za kre sie swo ich obo wiąz ków mia ła
m.in. za gad nie nia pro ce du ral ne zwią za ne
z wpro wa dza niem lu dzi, sprzę tu i ma szyn. Bu -
do wa po dzie lo na na dwa ob sza ry wy ma ga ła
ogra ni czo nej ilo ści osób nad zo ru. Nie wy ni -
ka ło to jed nak z prze sła nek oszczęd no ścio -
wych li de ra kon sor cjum, ale wią za ło się ze
stwo rze niem wy raź nej i przej rzy stej struk -
tu ry or ga ni za cyj nej bu do wy. Du ży na cisk po -
ło żo no na prze strze ga nie za gad nień bhp
przez nad zór pod wy ko naw ców.

Ka żda wi zy ta in spek to ra pra cy na bu do -
wie kształ to wa ła ten sche mat or ga ni za cyj ny,
do pro wa dza ła do po pra wy za uwa żo nych błę -
dów, nada wa ła dal szy bez piecz ny kie ru nek.

Czy no we roz wią za nie spraw dzi ło się?
Na ra zie tak. Przez dwa la ta re ali za cji in we -
sty cji nie do szło do cię żkie go czy śmier tel -
ne go wy pad ku.

Wal de mar Spól nic ki
OIP War sza wa

Nie le gal nie nie zna czy bez kar nie
Nie le gal ne za trud nie nie pra cow ni ka, po tocz nie zwa ne „pra cą
na czar no”, na dal na le ży do czę stych zja wisk na ryn ku pra cy.
Kres te mu pro ce de ro wi mo że po ło żyć wi zy ta in spek to ra pra cy…

Czaj ka już pra cu je
Nad in spek tor pra cy Wal de mar Spól nic ki i star szy in spek tor pra -
cy Piotr Ka li niak z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w War sza -
wie wy da li 14 paź dzier ni ka br. sta no wi sko po zwa la ją ce
in we sto ro wi, Miej skie mu Przed się bior stwu Wo do cią gów i Ka -
na li za cji w m. st. War sza wa S.A. uzy skać de cy zję ze zwa la ją cą
na eks plo ata cję roz bu do wy i prze bu do wy oczysz czal ni ście ków
„Czaj ka II” w war szaw skiej dziel ni cy Bia ło łę ka.

Fot. Kacper K.



W Sa li Ko lum no wej Sej mu 19 paź dzier ni ka br. od by ła się do rocz na uro czy stość wrę cze nia
na gród im. Ha li ny Kra hel skiej przez głów ne go in spek to ra pra cy Ta de usza Ja na Za ją ca.
Przy zna wa ne są za wy bit ne osią gnię cia w dzie dzi nie pre wen cji za gro żeń za wo do wych,
nad zo ru i kon tro li prze strze ga nia pra wa pra cy, wy na laz czo ści, pro jek to wa nia i wdra ża nia
bez piecz nych tech nik i tech no lo gii w za kre sie ochro ny pra cy, a ta kże po pu la ry za cji pra wa
pra cy i ochro ny zdro wia oraz bez pie czeń stwa pra cy.
Lau re aci otrzy ma li od mar szał ka Sej mu Grze go rza Sche ty ny li sty gra tu la cyj ne.
Gra tu la cje zło ży ła rów nież prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy przy Sej mie po seł Iza -
be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka.
W imie niu lau re atów po dzię ko wał dr inż. Piotr Li twa, pre zes Wy ższe go Urzę du Gór ni cze go.
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Nowości wydawnicze ● Nowości wydawnicze
Nie ozna cza to jed nak, że nie ist nie je obo -

wią zek po in for mo wa nia pra cow ni ka o wy ni -
kach po stę po wa nia nad zor czo -kon tro l ne go
w przy pad ku, gdy po stę po wa nie zo sta ło za -
ini cjo wa ne skar gą pra cow ni ka na pra co -
daw cę. Wręcz prze ciw nie. Zgod nie z obo wiąz -
kiem na ło żo nym przez art. 237 § 3 k.p.a., in -
spek tor pra cy po wi nien po in for mo wać pra -
cow ni ka o spo so bie za ła twie nia wnie sio nej
przez nie go skar gi.

Bez czy ze sta tu sem 
stro ny?

Przed sta wio ne uwa gi do ty czą ce po zy cji
pra cow ni ka w po stę po wa niu o na li cze nie i wy -
pła ce nie wy na gro dze nia od no szą się w peł -
ni do wy zna cze nia po zy cji pra cow ni ka w po -
stę po wa niu pro wa dzo nym przez in spek to ra
pra cy w przed mio cie prze strze ga nia przez
pra co daw cę prze pi sów i za sad bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. 

Po stę po wa nia te mo gą być oczy wi ście ini -
cjo wa ne za wia do mie niem (skar gą) pra cow ni -
ka o ła ma niu przez pra co daw cę prze pi sów bhp,
a wy da wa ne w nich de cy zje ad mi ni stra cyj ne
imien nie wska zu ją oso bę wy ko nu ją cą pra cę
wbrew obo wią zu ją cym prze pi som i re gu łom,
a ta kże któ rej pra ca ma być wstrzy ma na lub
któ ra ma być skie ro wa na do in nych prac.

Imien ne wska za nie pra cow ni ka w tre ści
tych de cy zji nie na da je mu sta tu su stro ny po -
stę po wa nia, cho ciaż nie wąt pli wie jest on za -
in te re so wa ny wy ko na niem bądź nie wy ko na -
niem na ka zu. Nie jest to jed nak in te res praw -
ny w ro zu mie niu art. 28 k.p.a., by pra cow nik
mógł stać się stro ną te go po stę po wa nia.

Uwa gi od no śnie po zy cji pra cow ni ka w po -
stę po wa niu do ty czą cym pra wi dło wo ści na li -
cze nia i wy pła ce nia wy na gro dze nia nie od no -
szą się do po stę po wa nia o umiesz cze nie pra -
cow ni ka w ewi den cji pra cow ni ków wy ko nu -
ją cych pra ce w szcze gól nych wa run kach
lub o szcze gól nym cha rak te rze, któ re PIP ma
pra wo pro wa dzić po cząw szy od 1.01.2010 r.

W ta kim po stę po wa niu po zy cja pra cow ni -
ka jest zu peł nie in na. Jest on bo wiem stro -
ną te go po stę po wa nia, co wy ni ka z art. 41
ust. 6 usta wy z 19 grud nia 2008 r. o eme ry -
tu rach po mo sto wych (Dz. U. nr 237,
poz. 1656). Prze pis ten przy zna je bo wiem
pra cow ni ko wi, któ ry nie zo stał umiesz czo ny
w ewi den cji pra cow ni ków wy ko nu ją cych
pra ce w szcze gól nych wa run kach lub o szcze -
gól nym cha rak te rze pra wo wnie sie nia skar -
gi do PIP. Ar ty kuł 41 ust. 6 usta wy o eme -

ry tu rach po mo sto wych jest prze pi sem ma -
te rial no -praw nym, na pod sta wie któ re go
pra cow nik mo że żą dać od or ga nów PIP
pod ję cia w je go in te re sie dzia łań wład czych
(wy da nia na ka zu, o któ rym mo wa w art. 11
usta wy o PIP). In te res ten ma więc cha rak -
ter praw ny, przez co zo sta je speł nio na prze -
słan ka z art. 28 k.p.a. do uzy ska nia sta tu su
stro ny w tym po stę po wa niu.

Wo bec te go, w tym po stę po wa niu pra cow -
nik ko rzy sta ze wszyst kich upraw nień stro ny
po stę po wa nia prze wi dzia nych w prze pi sach
k.p.a. Or ga ny PIP ma ją za tem obo wią zek do -
cho wać wszyst kich wy mo gów do ty czą cych
uczest nic twa stro ny w po stę po wa niu, w tym
m.in. obo wiąz ku in for mo wa nia pra cow ni ka
o wszyst kich po dej mo wa nych czyn no ściach.

Oma wia jąc po zy cję pra cow ni ka w po stę -
po wa niu przed or ga na mi PIP nie mo żna po -
mi nąć za gad nie nia do ty czą ce go sta tu su pra -
cow ni ka w po stę po wa niu eg ze ku cyj nym
pro wa dzo nym w ce lu wy ko na nia na ka zu wy -
pła ty, obej mu ją ce go na le żno ści te go pra cow -
ni ka z ty tu łu wy na gro dze nia za pra cę lub in -
nych świad czeń.

W po stę po wa niu eg ze ku cyj nym zmie -
rza ją cym do przy mu sze nia pra co daw cy
do wy ko na nia na ło żo ne go na ka zem obo wiąz -
ku, pra cow nik nie jest wie rzy cie lem ani na -
wet uczest ni kiem te go po stę po wa nia, mi mo
że nie jed no krot nie in dy wi du al nie, z imie nia
i na zwi ska, zo stał wy mie nio ny w na ka zie. Nie
mo żna tu taj po sił ko wo sko rzy stać z art. 28
k.p.a. po nie waż po sta no wie nia usta wy z 17
czerw ca 1966 r. o po stę po wa niu eg ze ku cyj -
nym w ad mi ni stra cji (tekst jed no li ty: Dz. U.
z 2005 r, nr 229, poz. 1954 ze zm.) wy czer -
pu ją co re gu lu ją te ma ty kę, okre śla jąc kto jest
uczest ni kiem te go po stę po wa nia. Cho ciaż eg -
ze ku cja obo wiąz ków pra co daw cy ma dla pra -
cow ni ka za sad ni cze zna cze nie, nie ma on 
mo żli wo ści for mal ne go od dzia ły wa nia
na prze bieg po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go
pro wa dzo ne go przez PIP. Upraw nie nie ta -
kie przy słu gu je tyl ko wie rzy cie lo wi, któ rym
jest PIP. Z fak tu, że pra cow nik za wia do mił
in spek to ra pra cy o za nie cha niu wy ko na nia
obo wiąz ku wy mie nio ne go w na ka zie nie wy -
ni ka, iż stał się on uczest ni kiem po stę po wa -
nia eg ze ku cyj ne go lub pod mio tem na pra -
wach stro ny.

Oko licz ność, że pra cow nik nie jest wie rzy -
cie lem obo wiąz ków wy ni ka ją cych z na ka zu
po wo du je ten sku tek, że na kaz płat ni czy nie
sta no wi ty tu łu wy ko naw cze go, na pod sta wie
któ re go upraw nio ny pra cow nik mógł by eg -

ze kwo wać swo je upraw nie nia w po stę po wa -
niu eg ze ku cyj nym, co pod kre ślił WSA
w Gdań sku w wy ro ku z 2 lip ca 2008r. III
SA/Gd 62/08 (LEX nr 491350).

Re su me

Pod su mo wu jąc roz wa ża nia na le ży pod kre -
ślić, że pra cow nik nie jest stro ną po stę po wa -
nia nad zor czo -kon tro l ne go pro wa dzo ne go
przez or ga ny PIP w przed mio cie na li cze nia
i wy pła ce nia wy na gro dze nia lub in nych
świad czeń wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy,
ani po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go zmie rza ją -
ce go do wy ko na nia wy da nych na ka zów płat -
ni czych oraz do ty czą ce go prze strze ga nia
prze pi sów i za sad bhp. Je dy nie w po stę po -
wa niu o umiesz cze nie w ewi den cji pra cow -
ni ków wy ko nu ją cych pra ce w szcze gól nych
wa run kach lub o szcze gól nym cha rak te rze
uzy sku je on sta tus stro ny. 

Brak przy mio tu stro ny nie po zba wia pra -
cow ni ka pra wa do ini cjo wa nia dzia łań nad zor -
czo -kon tro l nych PIP i nie zwal nia or ga nów
PIP od obo wiąz ku za wia do mie nia pra cow ni -
ka o spo so bie za ła twie nia prze ka za nej in for -
ma cji o na ru sze niu prze pi sów pra wa przez
pra co daw cę. Je że li zaś cho dzi o po stę po wa -
nie do ty czą ce umiesz cze nia w ewi den cji
pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra ce w szcze -
gól nych wa run kach lub o szcze gól nym cha -
rak te rze, to ja ko stro na te go po stę po wa nia,
pra cow nik po wi nien być in for mo wa ny
o wszyst kich po dej mo wa nych czyn no ściach
i otrzy my wać wszyst kie wy da ne w tym po stę -
po wa niu ak ty ad mi ni stra cyj ne.

Łu kasz Sztych
OIP Olsz tyn
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Pracownik w postępowaniu przed inspektorem pracy

W ja ki spo sób prze ciw dzia łać wy pad kom na pol -
skich bu do wach? Jak uchro nić pra cow ni ków
przed upad kiem z wy so ko ści? Od po wie dzi na te
py ta nia znaj du ją się w ko lej nej bro szu rze z se rii wy -
daw ni czej Pań stwo wej In spek cji Pra cy Bu dow nic -
two. Au tor ka pu bli ka cji Do ro ta Na zim -Ba łuk
pre zen tu je Siat ki, któ re ra tu ją ży cie ja ko jed ną z no -
wo cze snych i sku tecz nych me tod ochro ny zbio ro -
wej osób pra cu ją cych na wy so ko ści.
Przed sta wia jąc czte ry ty py sia tek, oma wia za sa dy
ich użyt ko wa nia w bu dow nic twie. Zwra ca uwa gę
na to, że za sto so wa nie sia tek jest bar dzo sze ro kie.
Po cząw szy od za bez pie czeń da chów, wia duk tów,
po za bez pie cze nie rusz to wań i plat form. Bro szu ra
in for mu je ta kże o spo so bie mo co wa nia sia tek
za po mo cą lin, za ci sków, za cze pów lub uchwy tów
do sto so wa nych do okre ślo nych kon struk cji ram
oraz o wy mo gach bez pie czeń stwa, ja kie mu szą
speł niać, by zo sta ły do pusz czo ne do użyt ku. Pu bli -
ka cja za wie ra in for ma cje, w ja ki spo sób na le ży
prze cho wy wać siat ki, by nie ule gły znisz cze niu oraz
jak roz po znać wa dę oczka i gdzie ją na pra wić. 

Bro szu ra ma 32 stro ny i jest bo ga to ilu stro wa na.
Za wie ra licz ne zdję cia i ry sun ki, któ re mo gą być po -
moc ne w za sto so wa niu i mon ta żu sia tek.

Bro szu ra ABC BHP. In for ma tor dla pra co daw ców
po win na za in te re so wać przed się bior ców zwłasz cza
ma łych firm. In spek to rzy Ja kub Choj nic ki i Gra ży -
na Ja ro sie wicz przy go to wa li va de me cum pro ble -
ma ty ki bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Pu bli ka cja
in for mu je pra co daw ców i pra cow ni ków m.in. o pra -
wach i obo wiąz kach do ty czą cych bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy, a ta kże o wy mo gach, ja kie mu szą
speł niać po szcze gól ne miej sca pra cy, ma szy ny
i urzą dze nia tech nicz ne. W ksią żce za war te są też
m.in. za rzą dze nia bhp od no szą ce się do: pro fi lak ty -
ki ochro ny zdro wia pra cow ni ków, czyn ni ków szko -
dli wych i ucią żli wych w śro do wi sku pra cy oraz
czyn ni ków stwa rza ją cych za gro że nie ży cia i zdro wia
pra cow ni ków. Au to rzy omó wi li rów nież prze pi sy
w za kre sie: prac szcze gól nie nie bez piecz nych, wy -
pad ków przy pra cy, cho rób za wo do wych, szko leń,
ochro ny pra cy ko biet i mło do cia nych oraz od po wie -
dzial no ści kar nej za na ru sze nie prze pi sów.

Po szcze gól ne za gad nie nia są pre zen to wa ne w for -
mie krót kich py tań i od po wie dzi. Ta ki układ ksią żki
ma uła twić czy tel ni ko wi zro zu mie nie prze pi sów bhp
oraz szyb kie od na le zie nie od po wie dzi na wa żne 
py ta nia.
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nżom go spo dar ki na ro do wej, nie mniej po -
dział ten na dal wy stę po wał z uwa gi na to,
że rze czo znaw cy by li przy pi sa ni do biur pro -
jek to wych, któ re to z ko lei funk cjo no wa ły
w struk tu rach re sor to wych i bra nżo wych.
Re sor to wy cha rak ter ugrun to wy wał for mal -
ny za kaz opi nio wa nia przez rze czo znaw cę
pro jek tów wy ko na nych po za jed nost ką,
w któ rej był on za trud nio ny. Je że li pro jekt
zo stał wy ko na ny w jed no st ce pro jek to wej,
któ ra nie mia ła za trud nio ne go rze czo -
znaw cy bhp, opi nio wa nia na dal do ko ny wał
in spek tor pra cy.6 Utwo rze nie wów czas
funk cji rze czo znaw cy bhp by ło też pierw -
szym wy raź nym sy gna łem, że rze czo znaw -
cy funk cjo nu ją na sty ku pra wa bu dow la ne -
go i prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy, z wy raź nym ak cen tem po sta wio nym
jed nak na spra wy zwią za ne z bez pie czeń -
stwem pra cy. Na le ży za zna czyć, że rze czo -
znaw ca w więk szym stop niu miał być be -
ha pow cem niż pro jek tan tem i nie by ły
od nie go wy ma ga ne upraw nie nia do peł nie -
nia sa mo dziel nych funk cji w bu dow nic twie. 

W tym okre sie rze czo znaw ca mi w więk -
szo ści przy pad ków by li in ży nie ro wie spo -
za bra nży bu dow la nej, o wy kształ ce niu bra -
nżo wym, głów nie tech no lo dzy. Ich za da -
niem, ja ko swo istych ko or dy na to rów bhp
(choć wte dy tak te go nie na zy wa no), by -
ło uczest nic two w pro ce sie two rze nia do -
ku men ta cji pro jek to wej, po cząw szy od za -
ło żeń i kon cep cji, po przez peł ną do ku men -
ta cję bu dow la ną, bra nżo wą i tech no lo gicz -
ną aż do eta pu nad zo ru au tor skie go
nad re ali za cją in we sty cji i koń co we go od -
bio ru obiek tów i in sta la cji tech no lo gicz -
nych. Na le ży tu ta kże wska zać, że nie
wszyst kie pro jek ty za kła dów pra cy pod le -
ga ły opi nio wa niu. Do ty czy ło to wy łącz nie
du żych in we sty cji prze my sło wych i du żych
za kła dów pra cy, oraz obiek tów oświa to -
wych, słu żby zdro wia i uży tecz no ści pu -
blicz nej. Ma łe za kła dy (w tym nie licz ne
przed się bior stwa pry wat ne i ma łe obiek -
ty spół dziel ni pra cy) i in ne obiek ty nie prze -
my sło we prak tycz nie nie pod le ga ły oce nie
ze stro ny rze czo znaw cy bhp. 

Ta ki stan utrzy my wał się aż do 1987 ro -
ku, kie dy na stą pi ła ko lej na re for ma do ty czą -
ca opi nio wa nia do ku men ta cji pro jek to wej
w za kre sie bhp.7 Wte dy po raz pierw szy de -
le ga cją usta wo wą usta na wia ją cą za sa dy
opi nio wa nia do ku men ta cji pro jek to wej
pod wzglę dem bhp stał się Ko deks pra cy.

Nada wa nie upraw nień

Zer wa no z wcze śniej obo wią zu ją cą za -
sa dą re gu lo wa nia tych spraw w opar ciu

o pra wo bu dow la ne. Zmia na ta jed nak nie
po le ga ła je dy nie na zmia nie pod sta wy
praw nej, lecz ta kże od no si ła się do za kre -
su i spo so bu usta na wia nia upraw nień. Zer -
wa no tu z za sa dą, że to głów ny in spek tor
pra cy na da je upraw nie nia rze czo znaw cy
bhp, a sa mych rze czo znaw ców ds. bhp za -
stą pio no pro jek tan ta mi -spe cja li sta mi ds.

bhp, któ rym upraw nie nia do opi nio wa nia
pro jek tów nada wa ły upo wa żnio ne do te go
Sto wa rzy sze nia Na uko wo -Tech nicz ne Na -
czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej (PZITB,
SEP, SIMP, SITPMB i in ne).8

Zer wa nie z nada wa niem upraw nień
przez głów ne go in spek to ra pra cy nie
zmie nia ło na dal sil ne go związ ku pro jek tan -
ta -spe cja li sty z biu rem pro jek to wym,
w któ rym był za trud nio ny. Tym sa mym je -
go pra ca na dal od no si ła się za zwy czaj
do bra nży, w któ rej spe cja li zo wa ło się da -
ne biu ro. Co praw da stwo rzo no mo żli wość,
aby rze czo znaw ca nie za trud nio ny w da nej
jed no st ce pro jek to wej mógł za opi nio wać
pro jekt opra co wa ny przez tę jed nost kę (nie
mu siał już te go ro bić in spek tor pra cy), lecz
by ło to bar dzo ogra ni czo ne. Pro jek tan tów -
-spe cja li stów, któ rym wol no by ło opi nio wać
pro jek ty spo za biu ra, w któ rym by li za trud -
nie ni – wska zy wa ły sto wa rzy sze nia na uko -
wo -tech nicz ne, któ re mia ły sil ne ko no ta -
cje bra nżo we.

Sy tu acja jed nak zmie ni ła się po 1989 ro -
ku, kie dy pań stwo stra ci ło w du żej mie rze
kon tro lę nad sto wa rzy sze nia mi, a tym
sa mym nad nada wa niem upraw nień pro -
jek tan ta -spe cja li sty. W pierw szej po ło wie
lat 90. XX wie ku Pań stwo wa In spek cja Pra -
cy za czę ła sy gna li zo wać, że pra ca pro jek -
tan tów -spe cja li stów nie jest naj lep sza.9

Wska zy wa no ta kże, że w co raz więk szym
stop niu to or ga ni za cje tech nicz ne na da ją
upraw nie nia oso bom, któ rych przy go to wa -
nie me ry to rycz ne jest nie do sta tecz ne.
Przy czy na le ża ła ta kże w po wol nym roz pa -
dzie du żych jed no stek pro jek to wych i, w co -
raz więk szym stop niu, two rze niu do ku men -
ta cji pro jek to wej przez ma łe biu ra pro jek -
tów, któ re nie za trud nia ły swo ich pra cow -

ni ków po sia da ją cych kwa li fi ka cje umo żli -
wia ją ce im peł nie nie funk cji pro jek tan ta
spe cja li sty.

Tym sa mym co raz czę ściej opi nio wa nie
do ku men ta cji opie ra ło się na pro jek tan -
tach -spe cja li stach wy zna czo nych przez
or ga ni za cje tech nicz ne, któ rzy nie uczest -
ni czy li w pro ce sie pro jek to wym a je dy nie

ogra ni cza li się do za opi nio wa nia go to we -
go pro jek tu. W efek cie, od te go mo men -
tu rze czo znaw ca nie był już pro jek tan tem
w ob sza rze bhp na eta pie two rze nia do ku -
men ta cji, lecz stał się spraw dza ją cym do -
ku men ta cję pod wzglę dem bhp. Stan ten
prak tycz nie utrzy mu je się do dziś.

Da riusz Smo liń ski
OIP Gdańsk

W ko lej nym nu me rze „In spek to ra Pra -
cy” o in nych zmia nach w prze pi sach do ty -
czą cych funk cjo no wa nia rze czo znaw ców. 

1 art. 8a usta wy z 6 mar ca 1981 r. o Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy.

2 usta wa z 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra -
cy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmia na -
mi oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1704).

3 uchwa ła nr 592 Pre zy dium Rzą du z 1 wrze -
śnia 1953 r. w spra wie za pew nie nia po stę pu
w dzie dzi nie bhp (Mo ni tor Pol ski Nr A -83,
poz. 979).

4 Był to za lą żek, z któ re go ak tu al nie wy wo -
dzi się za rów no Pań stwo wa In spek cja Pra cy, jak
i spo łecz ni in spek to rzy pra cy oraz słu żby bhp.

5 za rzą dze nie prze wod ni czą ce go Ko mi sji Pla -
no wa nia przy Ra dzie Mi ni strów z 30 ma -
ja 1967 r. w spra wie try bu opi nio wa nia do ku -
men ta cji in we sty cji w za kre sie bhp oraz wy ma -
gań sa ni tar no -hi gie nicz nych (M. P. nr 37,
poz. 178. 

6 Dzia ła ją cy w struk tu rach związ ko wej in spek -
cji pra cy.

7 uchwa ła nr 139 Ra dy Mi ni strów z 18 wrze -
śnia 1987 r. (M. P. nr 28, poz. 219).

8 Wik tor Go liń ski: Rze czo znaw cy do po praw -
ki, Rzecz po spo li ta z 19.06.1998.

9 Spra woz da nia Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy z lat 1992-1995.
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Po zor nie re for ma do ty czą ca rze czo -
znaw ców ds. bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy zo sta ła prze pro wa dzo na, lecz de -fac -
to mia ła ona je dy nie po wierz chow ny cha -
rak ter, kon cen tru ją cy się na upań stwo wie -
niu rze czo znaw ców, przy rów no cze snym
zwe ry fi ko wa niu ich licz by.1 Usta wo daw -
ca na fa li zmian ustro jo wych w po ło wie
lat 90. XX wie ku do ko ny wał sze re gu
zmian w za kre sie rze czo znaw stwa, we ry -
fi ko wał sta re upraw nie nia, two rzył no we
gru py rze czo znaw ców. Pod sta wą wszyst -
kich zmian by ło wpro wa dze nie kon sty tu -
cyj nej za sa dy, że po wszech nie obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi sta ły się wy łącz nie usta -
wy i roz po rzą dze nia. Tym sa mym wszel -
kie za rzą dze nia i okól ni ki po szcze gól nych
mi ni sterstw prze sta ły mieć moc wią żą cą.
Z uwa gi na to, że kwe stie dotyczące rze -
czo znaw ców ds. bhp nie mia ły ko dek so -
we go umo co wa nia, a nad zo ru nad rze czo -
znaw ca mi prak tycz nie nikt nie spra wo wał
– w oce nie mi ni ster stwa po wsta ła pil na
po trze ba ure gu lo wa nia funk cjo no wa nia
rze czo znaw ców ds. bhp.

Pod sta wą rze czo znaw stwa w spra wie
bhp jest art. 213 Ko dek su pra cy2, zgod nie
z któ rym pra co daw ca jest obo wią za ny za -
pew niać, aby bu do wa lub prze bu do wa
obiek tu bu dow la ne go, w któ rym 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. Co praw da prze pis ule gał mo dy -
fi ka cjom, ale nie mia ły one istot ne go zna -
cze nia dla pra cy rze czo znaw ców bhp.

Z hi sto rycz nej 
per spek ty wy

Sa mo rze czo znaw stwo ma znacz nie
star sze ko no ta cje. Pierw szy za pis od no szą -
cy się do pra cy rze czo znaw ców jest z 1951
ro ku3, gdzie funk cję spraw dza ją ce go przy -
pi sa no star szym in spek to rom pra cy4, któ -

rzy w ów cze snych cza sach pod le ga li
pod cen tral ne urzę dy.

Tym sa mym już na wstę pie na stą pi ło
przy pi sa nie opi niu ją cych pro jek ty do po -
szcze gól nych re sor tów i dzia łów go spo dar -
ki wy stę pu ją cych w ów cze snej so cja li -
stycz nej Pol sce.

Sy tu acja, w któ rej to in spek to rzy pra cy
opi nio wa li do ku men ta cje pro jek to we utrzy -
my wa ła się do 1967 ro ku, kie dy po raz

pierw szy wpro wa dzo no funk cję rze czo -
znaw cy.5 Upraw nie nie do nada wa nia kwa -

li fi ka cji rze czo znaw ców przy dzie lo no głów -
ne mu in spek to ro wi pra cy.

Bez po dzia łu

For mal nie nie wpro wa dzo no wte dy po -
dzia łu rze czo znaw ców na gru py od po wia -
da ją ce po szcze gól nym re sor tom i bra -

Da riusz Smo liń ski

Roz wa ża nia (cz. 1)

Rze czo znaw ca re sor to wy
Od 15 lat ob ser wu ję pra cę rze czo znaw ców ds. bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy i już od pierw -
sze go kon tak tu z tą pro fe sją mia łem nie od par te wra że nie, że za tra ci ła ona pier wot ny sens
i zna cze nie. Są dzę, że głów nym po wo dem te go jest brak ra dy kal nych zmian w funk cjo no wa -
niu tej gru py za wo do wej.

Ilu stra cja. 1: Za pi sy uchwa ły nr 592 w spra wie za pew nie nia po stę pu w dzie -
dzi nie bhp od no szą ce się do opi nio wa nia do ku men ta cji pro jek to wej:
§ 5. 1. Zo bo wią zu je się mi ni strów (kie row ni ków cen tral nych urzę dów), wy mie nio nych w § 3
ust. 1, do utwo rze nia w cen tral nych za rzą dach prze my słu (jed nost kach rów no rzęd nych) sa mo -
dziel ne go sta no wi ska star sze go in spek to ra bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, i do za pew nie nia
po trzeb nej ob sa dy oso bo wej te go sta no wi ska z tym, że dla spraw tech nicz nych bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy na le ży prze wi dzieć oso by po sia da ją ce wy ższe tech nicz ne wy kształ ce nie.
Star szy in spek tor bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pod le ga bez po śred nio za stęp cy dy rek to ra
do spraw tech nicz nych.

§ 6. 1. Do za kre su dzia ła nia star sze go in spek to ra bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na le ży:

10) opi nio wa nie pro jek tów pla nów bu do wy lub prze bu do wy obiek tów i urzą dzeń z punk tu wi -
dze nia wy ma gań bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy dla ko mi sji oce ny pro jek tów in we sty cyj nych
cen tral ne go za rzą du prze my słu (rów no rzęd nej jed nost ki), udział w ko mi sjach od bio ru tech -
nicz ne go obiek tów i urzą dzeń za kła dów pra cy.

Ilu stra cja. 2: Wy ma ga nia kwa li fi ka cyj ne rze czo znaw cy bhp obo wią zu ją ce
od 1967 ro ku.
§ 2. Do ku men ta cja in we sty cji w za kre sie omó wio nym w § 1 ust. 1 i 2 opi nio wa na jest w to ku
jej spo rzą dza nia w jed nost kach pro jek to wa nia przez za trud nio nych w tych jed nost kach:

1) rze czo znaw ców do spraw bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, upo wa żnio nych do wy ko ny wa -
nia tych czyn no ści przez Głów ne go In spek to ra Pra cy Cen tral nej Ra dy Związ ków Za wo do wych,

2) rze czo znaw ców do spraw sa ni tar no -hi gie nicz nych, upo wa żnio nych do wy ko ny wa nia tych
czyn no ści przez Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne go.

§ 3. 1. Upo wa żnie nie do opi nio wa nia do ku men ta cji in we sty cji w za kre sie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy mo gą uzy skać oso by, któ re po sia da ją:

1) ukoń czo ne wy ższe stu dia tech nicz ne oraz co naj mniej 5-let nią prak ty kę za wo do wą,

2) zna jo mość – w nie zbęd nym za kre sie – prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, stwier dzo -
ną przez zło że nie eg za mi nu kwa li fi ka cyj ne go; tryb eg za mi nu usta la Głów ny In spek tor Pra cy
Cen tral nej Ra dy Związ ków Za wo do wych.

§ 8. W jed nost kach pro jek to wa nia, któ re nie za trud nia ją rze czo znaw ców, do ku men ta cję in we -
sty cji opi niu ją wła ści wi in spek to rzy pra cy bądź wła ści we or ga ny pań stwo wej in spek cji sa ni -
tar nej w try bie prze pi sów § 28 – 32 za rzą dze nia Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Pla no wa nia
przy Ra dzie Mi ni strów i Mi ni stra Bu dow nic twa i Prze my słu Ma te ria łów Bu dow la nych z 30 lip -
ca 1965 r. w spra wie pro jek to wa nia in we sty cji (Mo ni tor Pol ski Nr 45, poz. 253).

Ilu stra cja. 3: Wy ma ga nia sta wia ne pro jek tan to wi – spe cja li ście od 1987 ro ku.
§ 4.1. Do ku men ta cję pro jek to wą opi niu je oso ba za trud nio na w jed no st ce pro jek to wa nia na sta -
no wi sku pro jek tan ta – spe cja li sty w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz er go no mii,
któ ra:

1) speł nia okre ślo ne w od ręb nych prze pi sach wy ma ga nia nie zbęd ne do wy ko ny wa nia funk cji
sa mo dziel ne go pro jek tan ta oraz

2) ukoń czy ła kurs dla opi niu ją cych do ku men ta cję pro jek to wą w dzie dzi nie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy oraz er go no mii, pro wa dzo ny przez jed nost kę or ga ni za cyj ną upo wa żnio ną przez
Mi ni stra Pra cy, Płac i Spraw So cjal nych, al bo po sia da sto pień spe cja li za cji za wo do wej in ży nie -
ra w dzie dzi nie er go no mii i ochro ny pra cy.

– zwa na da lej „pro jek tan tem -spe cja li stą”



Pod nad zo rem in spek cji pra cy

Bez piecz ny
sta dion
Wiel kim wy da rze niem by ła ce re mo nia
otwar cia Sta dio nu Miej skie go w Po zna -
niu – pierw szej pol skiej are ny od da nej
na EU RO 2012. Fan ta stycz ny spek takl
świa tła i dźwię ku oraz kon cert Stin ga
by ły głów ny mi atrak cja mi wie czo ru.
W uro czy sto ści, któ ra od by ła się 20
wrze śnia 2010 r. uczest ni czył Ta de usz
Jan Za jąc, głów ny in spek tor pra cy. 

Ta kże spor to wa in au gu ra cja obiek tu zgro -
ma dzi ła kom plet po nad 41 ty się cy wi dzów.
Ro ze gra ny 30 wrze śnia w ra mach Li gii Eu -
ro py mecz po mię dzy Le chem Po znań a FC
Sal zburg za koń czo ny zwy cię stwem go spo -
da rzy 2: 0 wy wo łał ogrom ną ra dość po -
znań skich ki bi ców.

Im po nu ją ce są też roz mia ry obiek tu, któ re -
go dłu gość wy no si 213 me trów, wy so -
kość 56 na to miast wy mia ry bo iska 105
x 68 metrów. 

Bu do wa sta dio nu, z uwa gi na spe cy fi kę
pra cy oraz licz ne za gro że nia dla pra cow ni -
ków by ła pod szcze gól nym nad zo rem in -
spek to rów pra cy. Przed przy stą pie niem
do re ali za cji in we sty cji in spek to rzy pra cy
or ga ni zo wa li spo tka nia z in we sto rem i wy -
ko naw ca mi, w trak cie któ rych przed sta wi li
wy ma ga nia w za kre sie bez pie czeń stwa
pra cy na bu do wie. Oba wy in spek to rów
pra cy bu dził za kres in we sty cji, no wa tor skie
roz wią za nia tech nicz ne, a ta kże sto sun ko -
wo krót kie ter mi ny jej re ali za cji. Licz ne wi -
zy ty i kon tro le, współ pra ca z kie row nic-
twem bu do wy, a ta kże dzia ła nia pre wen -
cyj ne przy nio sły okre ślo ne efek ty. Pod czas
bu do wy sta dio nu nie od no to wa no żad ne -
go wy pad ku przy pra cy śmier tel ne go, cię -
żkie go i zbio ro we go.

Ko or dy na to rem do spraw in we sty cji EU -
RO 2012 z ra mie nia Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy jest nad in spek tor Krzysz tof
Du da. 

Ja cek Strzy żew ski
OIP Po znań

Zdję cia udo stęp ni ła Spół ka EU RO 
Po znań 2012. 
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W okre sie mię dzy wo jen nym pro ble ma ty -
ką bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go
zaj mo wa li się np. Wła dy sław Cza piń ski i Wła -
dy sław Kaw ka. Cza piń ski, nie for mu łu jąc jed -
no znacz nej de fi ni cji bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go, do ko nał je go ana li zy z uwzględ nie -
niem prze pi sów pra wa ad mi ni stra cyj ne go
i kar ne go, z po rów na niem do re gu la cji praw -
nych w in nych pań stwach.2 Wska zał też, że
ochro na i za pew nie nie bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go wią że się z ozna cze niem środ ków
bądź dzia łal no ści, któ rej ce lem jest za po bie -
ga nie prze ja wom złej wo li lu dzi skie ro wa nej
prze ciw ko te mu bez pie czeń stwu. Ze wska -
za nia te go wy ni ka ła du ża ro la pre wen cji ja -
ko środ ka wy prze dza ją ce go stan za gro że nia
bez pie czeń stwa.

Au tor, do ko nu jąc rów nież ana li zy po rząd -
ku pu blicz ne go, okre ślał po rzą dek ja ko
w szcze gól no ści stan ze wnętrz ny po le ga ją -
cy na prze strze ga niu w po stę po wa niu za sad
praw nych, na ka zów i za ka zów, któ rych nie -
prze strze ga nie w wa run kach zbio ro we go
współ ży cia lu dzi na ra ża ło by ich na nie bez pie -
czeń stwo i ucią żli wo ści.

Kaw ka, po dej mu jąc pró by okre śle nia za -
ry su po ję cia bez pie czeń stwa i po rząd ku pu -
blicz ne go, łą czył je wska zu jąc, że są to pew -
ne sta ny do dat nie, pa nu ją ce w or ga ni za cji
spo łecz nej, któ rych za cho wa nie gwa ran tu je
unik nię cie okre ślo nych szkód, tak przez ca -
łość or ga ni za cji, jak i przez po szcze gól nych
jej człon ków. Wg nie go pań stwo, któ re chro -
ni bez pie czeń stwo pu blicz ne, win no okre ślać
je go za gro że nia. Nie for mu łu jąc rów nież peł -
nych de fi ni cji tych po jęć, do strze gał roz le -
głość ich za kre su przed mio to we go po wo du -
ją cą brak mo żli wo ści spre cy zo wa nia.3

We dług Kaw ki po rzą dek pu blicz ny to ze -
spół form zmie rza ją cych do za pew nie nia nor -
mal ne go roz wo ju ży cia w or ga ni za cji pań stwo -
wej, a ta kże ze spół ró żnych norm zwłasz cza
praw nych wa run ku ją cych współ ży cie w ra zie
ich prze strze ga nia.4

Pro ble ma ty ka bez pie czeń stwa pu blicz ne go
i po rząd ku pu blicz ne go po dej mo wa na by ła rów -
nież w Pol sce w okre sie po przed nie go sys te -
mu spo łecz no -po li tycz ne go mię dzy in ny mi

przez Ste fa na Bo le stę, Je rze go Za bo row skie -
go i Edwar da Urę, któ rzy do ko ny wa li ko lej nych
prób syn te tycz ne go i ra cjo nal ne go przed sta -
wie nia po jęć do ty czą cych bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go i po rząd ku pu blicz ne go.

Edward Ura de fi nio wał bez pie czeń stwo
pu blicz ne od stro ny for mal nej w spo sób wy -
da je się naj bar dziej przej rzy sty i zro zu mia -
ły, ma jąc na wzglę dzie za rów no zna cze nie
tych okre śleń w ję zy ku pol skim, jak i ich isto -
tę w od nie sie niu do re ali za cji okre ślo ne go ce -
lu, któ re mu bez pie czeń stwo pu blicz ne ma słu -
żyć. We dług nie go bez pie czeń stwo pu blicz -
ne to stan, w któ rym ogó ło wi oby wa te li in -
dy wi du al nie nie ozna czo nych, ży ją cych w pań -
stwie i spo łe czeń stwie nie gro zi żad ne nie -
bez pie czeń stwo i to nie za le żnie od te go, ja -
kie by ły by je go źró dła. Zmien ność te go bez -
pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go, tak jak
i ró żnych prze ja wów ży cia i za cho wań, to ko -
lej ne istot ne cha rak te ry stycz ne ce chy tych
po jęć.5 Za gro że nie bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go, wg tej słusz nej de fi ni cji, mo że być rów -
nież wy ni kiem np. złej or ga ni za cji pra cy, nie -
prze strze ga nia prze pi sów bhp, złe go sta nu
sprzę tu itp. pro wa dzą cych do ka ta stro fy
i zbio ro wych wy pad ków.

Po rzą dek pu blicz ny na to miast okre śla ny
jest w bar dziej współ cze snej li te ra tu rze,
m.in. ja ko stan sta bi li za cji i spo ko ju, bę dą cy
wy ni kiem po strze ga nia przez po szcze gól ne
oso by lub gru py osób ak cep to wa ne go po -
wszech nie po rząd ku praw ne go w pań stwie6

bądź, ja ko ka te go ria nie sta tycz na, pod le ga -
ją ca zmia nie w za le żno ści od miej sca i cza -
su, ozna cza ją ca ogół nie pi sa nych re guł za cho -
wa nia się jed nost ki w miej scach pu blicz nych,
któ rych prze strze ga nie jest nie zbęd ną prze -
słan ką współ ży cia oby wa te li we współ cze -
snym pań stwie.7

Po rzą dek w ję zy ku pol skim ozna cza stan,
struk tu rę, plan, układ od zna cza ją cy się re gu -
lar no ścią, przej rzy sto ścią, so lid no ścią, uło -
że niem rze czy w miej scu dla nich prze zna -
czo nych. Jest on więc war to ścią po zy tyw ną,
po żą da ną. Prze pi sy pra wa, bio rąc pod uwa -
gę to po ję cie za wie ra ją okre ślo ne dys po zy -
cje wo bec ad re sa tów, uwzględ nia ją ce ele men -

ty zna cze nio we po rząd ku. Na przy kład, jak
wy ni ka z § 14 roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra -
cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 26.09.1997 r.
w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. z 2003 r., nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.) pra co daw ca jest obo -
wią za ny utrzy my wać po miesz cze nia pra cy
w czy sto ści i po rząd ku oraz za pew nić okre -
so we re mon ty i kon ser wa cje w ce lu za cho -
wa nia wy ma gań bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy. Uzu peł nia jąc to po je cie sło wem pu blicz -
ny, ozna cza ją cym w ję zy ku pol skim: pań stwo -
wy, po wszech ny, do ty czą cy ogó łu, jaw ny, spo -
łecz ny, zwią za ny z urzę dem, z in sty tu cją, na -
le ży stwier dzić że po rzą dek pu blicz ny bę dąc
zwią za ny z by tem pań stwa jest rów nież zja -
wi skiem po żą da nym, po dob nie, jak i bez pie -
czeń stwo pu blicz ne.8

Jak za uwa ża m.in. An drzej Mi siuk, w li te -
ra tu rze pra wa ad mi ni stra cyj ne go do ty czą cej
bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go wy -
od ręb nia się ró żne uję cia bez pie czeń stwa:
ma te rial ne, for mal ne, in sty tu cjo nal ne, wą skie
i sze ro kie.9 Sprzy ja te mu po wszech ność
wy stę po wa nia po ję cia bez pie czeń stwo, któ -
re czy ni ra cjo nal ny mi ró żne je go za kre sy
przed mio to we.

Nie wy da je się jed nak uza sad nio nym po -
gląd, pre zen to wa ny przez te go au to ra,
o ma łej przy dat no ści re guł ję zy ko wych
w ozna cze niu ro dza jów bez pie czeń stwa.
Trud no bo wiem pro wa dzić roz wa ża nia
pre cy zu ją ce okre ślo ne tre ści na uko we
i praw ne z po mi nię ciem re guł ję zy ka. Ma -
ją one w tym wzglę dzie fun da men tal ne zna -
cze nie. Po praw ność okre ślo nych po jęć
na uko wych i sfor mu ło wań praw nych za le -
ży bo wiem od słow nic twa ję zy ko we go,
któ re sta je się punk tem wyj ścia kie run ku -
ją cym roz wa ża nia.

Po rzą dek praw ny na to miast to stan,
w któ rym lu dzie prze strze ga ją pra wa i za cho -
wu ją się spo koj nie. Po rzą dek spo łecz ny, po -
li tycz ny, praw ny itp. to ta kże spo sób or ga ni -
zo wa nia się ja kiejś spo łecz no ści i kie ro wa nia
nią. Po rzą dek to rów nież wła ści we re la cje
mię dzy ludź mi i okre ślo ny praw ny mi nor ma -
mi spo sób po stę po wa nia lu dzi.

Bez pie czeń stwo i po rzą dek pu blicz ny

a bez pie czeń stwo pra cy
Ma rian Li wo

Bez pie czeń stwo i po rzą dek pu blicz ny, mi mo że sta no wią war to ści pod le ga ją ce szcze gól nej
ochro nie praw nej, po dob nie jak sa mo bez pie czeń stwo i nie bez pie czeń stwo, nie zo sta ły zde -
fi nio wa ne w żad nym ak cie praw nym.1 Nie ule ga wąt pli wo ści ich wie lo znacz ność i co się z tym
wią że, trud no ści w zde fi nio wa niu w spo sób od po wia da ją cy ocze ki wa niom. Trud no ści te po głę -
bia fakt, że ro dza je bez pie czeń stwa i po rzą dek pu blicz ny są rów nież przed mio tem za in te re so -
wa nia wie lu dzie dzin na uki i od dzia ły wa nia licz nych ga łę zi pra wa. §

Jak kol wiek na tle re guł wy ni ka ją cych
z ję zy ka pol skie go po ję cia bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go i bez pie czeń stwa lu dzi nie wy da -
ją się być zró żni co wa ne, to – ra cjo nal nie
rzecz uj mu jąc – bez pie czeń stwo pu blicz ne
ma za sięg szer szy w od nie sie niu do osób,
mie nia i in nych war to ści chro nio nych. Bez -
pie czeń stwo lu dzi do ty czyć mo że na to miast
za rów no jed nost ki, jak i okre ślo nej zbio ro wo -
ści, pod czas gdy bez pie czeń stwo pu blicz ne
wy da je się do ty czyć wy łącz nie okre ślo nej
zbio ro wo ści. Sa mo bo wiem sło wo pu blicz ne
wska zu je na wie lość pod mio tów, do któ rych
się od no si.

Z te go też wzglę du bez pie czeń stwo
pu blicz ne mo żna okre ślać ja ko stan bra ku
za gro że nia wy ni ka ją ce go z ró żnych przy czyn
(or ga ni za cyj nych, ludz kich, tech nicz nych, sił
przy ro dy itp.), któ rych nie da się wy klu czyć
w od nie sie niu do nie okre ślo nej zbio ro wo ści,
któ ry po wo du je opty mal ne w da nych wa run -
kach po czu cie pew no ści i spo ko ju umo żli wia -
ją ce nie za kłó co ne funk cjo no wa nie i re ali za -
cje za kła da nych ce lów. Bez pie czeń stwu te -
mu słu ży ogół środ ków, dzia łań i urzą dzeń
zmie rza ją cych do za pew nie nia wa run ków eli -
mi nu ją cych bądź co naj mniej mi ni ma li zu ją -
cych je go za gro że nie.

Sta ni sław Pie prz ny, de fi niu jąc bez pie -
czeń stwo pu blicz ne na to miast okre ślił je
ja ko stan praw ny, w któ rym czło wiek ma po -
czu cie pew no ści opar te w spraw nie i pra wo -
rząd nie dzia ła ją cym sys te mie or ga nów wła -
dzy pu blicz nej oraz w in sty tu cjach po wo ła -
nych do kon tro li i eg ze kwo wa nia norm
praw nych z za kre su bez pie czeń stwa i po rząd -
ku pu blicz ne go.10 W tym okre śle niu na le ży
za uwa żyć znak rów no ści po mię dzy bez pie -
czeń stwem jed nost ki i bez pie czeń stwem
okre ślo nej czy nie okre ślo nej zbio ro wo ści,
a prze cież, bio rąc pod uwa gę ró żne uwa run -
ko wa nia bez pie czeń stwa, nie mu szą się one
po kry wać. To, co mo że sta no wić nie bez pie -
czeń stwo dla jed nost ki, nie mu si być nie bez -
piecz ne dla zbio ro wo ści i od wrot nie. Np. pra -
ca na wy so ko ści na le ży do ka te go rii prac
szcze gól nie nie bez piecz nych dla czło wie ka,
w myśl roz dzia łu 6 roz po rzą dze nia Mi ni stra
Pra cy i Opie ki Spo łecz nej z 25.09.1997 r.
w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń -
stwa pra cy (Dz. U. z 2003 r., nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.). Za trud nie nie przy tej
pra cy wy klu cza ją mię dzy in ny mi nie któ re
scho rze nia, czy też brak okre ślo nych za bez -
pie czeń, któ rych wy stę po wa nie nie jest po -
wszech ne. Stąd też je dy nie jed nost ka – pra -
cow nik nie speł nia ją cy okre ślo nych wy ma gań
zdro wot nych czy nie wy po sa żo ny w wy ma ga -
ne za bez pie cze nie mo że być na ra żo ny na nie -
bez pie czeń stwo upad ku z wy so ko ści, a nie
zbio ro wość pra cow ni cza, któ ra mo że nie mieć
prze ciw wska zań zdro wot nych do wy ko ny wa -
nia tej pra cy i być wy po sa żo na w od po wied -
ni sprzęt ochro ny.

An drzej Mi siuk, bio rąc pod uwa gę ró żne
okre śle nia bez pie czeń stwa w opar ciu o usta -

wę z 6.04.1990 r. o Po li cji, okre śla jąc bez -
pie czeń stwo lu dzi wska zał, że jest to stan
bra ku za gro że nia dla ja kie go kol wiek do bra
praw ne go czło wie ka, któ ry umo żli wia nor mal -
ne funk cjo no wa nie jed nost ki w spo łe czeń -
stwie, a w szcze gól no ści za cho wa nie ży cia,
zdro wia, mie nia, swo bo dy ko rzy sta nia z wszel -
kich przy słu gu ją cych jed no st ce praw pod mio -
to wych za gwa ran to wa nych Kon sty tu cją i in -
ny mi prze pi sa mi pra wa, nad któ re go utrzy -
ma niem i za cho wa niem czu wa ją or ga ny
pań stwa wy po sa żo ne we wła ści we kom pe ten -
cje.11 Okre śle nie po ję cia bez pie czeń stwa
lu dzi, jak wy ni ka z je go tre ści, ma od nie sie -
nie wy łącz nie do jed nost ki, co też nie jest
spój ne z po ję ciem zna cze nio wym lu dzi ja ko
zbio ro wo ści i jed nost ki ja ko oso by.

Bez pie czeń stwo pań stwa jak kol wiek
ma rów nież cha rak ter pu blicz ny, to jed nak
na le ży za uwa żyć je go od mien ność zwią za ną
z po ję ciem pań stwa i je go or ga nów. Pod sta -
wy praw ne do ty czą ce pań stwa, je go struk tur
i funk cjo no wa nia or ga nów sta no wią w du żym
za kre sie przed miot pra wa kon sty tu cyj ne go.

W li te ra tu rze wy ró żnia się ta kże bez pie -
czeń stwo po wszech ne od no sząc je do za -
gro żeń spo wo do wa nych si ła mi na tu ry i za gro -
że nia mi tech nicz ny mi wy wo ła ny mi dzia łal no -
ścią czło wie ka.12 I tak np. w usta wie
z 18.04.2002 r. o sta nie klę ski ży wio ło wej (Dz.
U. nr 62, poz. 558 z późn. zm.) w art. 3 ust. 1
za war ta jest de fi ni cja:

– sta nu klę ski ży wio ło wej, przez któ rą ro -
zu mie się ka ta stro fę na tu ral ną, awa rię tech -
nicz ną, któ rych skut ki za gra ża ją ży ciu lub
zdro wiu du żej licz bie osób, mie niu w wiel kich
roz mia rach al bo śro do wi sku na znacz nych ob -
sza rach, a po moc i ochro na mo gą być sku -
tecz nie pod ję te tyl ko przy za sto so wa niu
nad zwy czaj nych środ ków, we współ dzia ła niu
ró żnych or ga nów i in sty tu cji oraz spe cja li -
stycz nych słu żb i for ma cji dzia ła ją cych
pod jed no li tym kie row nic twem;

– ka ta stro fy na tu ral nej bę dą cej zda rze -
niem zwią za nym z dzia ła niem sił na tu ry;

– awa rii tech nicz nej ro zu mia nej ja ko
gwał tow ne, nie prze wi dzia ne uszko dze nie
lub znisz cze nie obiek tu bu dow la ne go, urzą -
dze nia tech nicz ne go lub sys te mu urzą dzeń
tech nicz nych po wo du ją ce prze rwę w ich uży -
wa niu lub utra tę ich wła ści wo ści.

Ka ta stro fą na tu ral ną lub awa rią tech -
nicz ną mo że być rów nież zda rze nie wy wo ła -
ne dzia ła niem ter ro ry stycz nym.

W usta wie z 27.04.2001 r. Pra wo ochro -
ny śro do wi ska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn.
zm.) w art. 3 pkt 23 po da na zo sta ła na to -
miast de fi ni cja po wa żnej awa rii. Ro zu mie się
przez nią zda rze nie, w szcze gól no ści emi sję,
po żar lub eks plo zję, po wsta łe w trak cie pro -
ce su prze my sło we go, ma ga zy no wa nia lub
trans por tu, w któ rych wy stę pu je jed na lub
wię cej nie bez piecz nych sub stan cji, pro wa -
dzą ce do na tych mia sto we go po wsta nia za gro -
że nia ży cia lub zdro wia lu dzi lub śro do wi ska
al bo po wsta nie ta kie go za gro że nia z opóź -

nie niem. We dług art. 3 pkt. 24 tej usta wy po -
wa żną awa rią prze my sło wą jest po wa żna
awa ria w za kła dzie.13

Na pod sta wie de le ga cji za war tej w tej usta -
wie, mi ni ster śro do wi ska w roz po rzą dze niu
z 30.12.2002 r. w spra wie po wa żnych awa rii
ob ję tych obo wiąz kiem zgło sze nia do Głów -
ne go In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska (Dz.
U. z 2003 r., nr 5 poz. 58) okre ślił mię dzy in -
ny mi kry te ria cha rak te ry zu ją ce po wa żne
awa rie ob ję te tym zgło sze niem.

Rów nież i usta wa z 7.07.1994 r. Pra wo bu -
dow la ne (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.)
od no sząc się do po ję cia ka ta stro fy bu dow la -
nej okre śli ła ją w art. 73 ust. 1 ja ko nie za mie -
rzo ne, gwał tow ne znisz cze nie obiek tu bu dow -
la ne go lub je go czę ści, a ta kże kon struk cyj -
nych ele men tów rusz to wań, ele men tów
urzą dzeń for mu ją cych, ścia nek szczel nych
i obu do wy wy ko pów, wska zu jąc przy tym
w ust. 2 te go ar ty ku łu co nie jest ka ta stro -
fą bu dow la ną.

Usta wa z 28.03.2003 r. o trans por cie ko -
le jo wym (Dz. U. nr 86, poz. 789 z pózn. zm.)
okre śla jąc w art. 4 pkt. 46 po ję cie po wa żne -
go wy pad ku wska za ła, że jest to wy pa dek spo -
wo do wa ny ko li zją, wy ko le je niem się po cią gu
lub in nym po dob nym zda rze niem:

– z przy naj mniej jed ną ofia rą śmier tel ną
lub przy naj mniej pię cio ma cię żko ran ny mi lub

– po wo du ją cy zna czą ce znisz cze nie po jaz -
du ko le jo we go, in fra struk tu ry ko le jo wej lub
śro do wi ska, któ re mo gą zo stać na tych miast
osza co wa ne przez ko mi sję ba da ją cą wy pa dek
na co naj mniej 2 mi lio ny eu ro

ma ją cy oczy wi sty wpływ na re gu la cje
bez pie czeń stwa na ko lei lub na za rzą dza nie
bez pie czeń stwem.

Ta kże i głów ny in spek tor pra cy, w za łącz -
ni ku do za rzą dze nia nr 15/09 Głów ne go In -
spek to ra Pra cy z 7.04.2009 r. w spra wie za -
sad ba da nia i ana li zo wa nia oko licz no ści
i przy czyn wy pad ków przy pra cy oraz za sad
kon tro li sto so wa nia przez pra co daw ców środ -
ków za po bie ga ją cych tym wy pad kom (Biu le -
tyn Urzę do wy PIP nr 3 poz. 16 z 2009 r.), za -
warł, dla po trzeb re ali za cji tre ści za rzą dze -
nia, wy ja śnie nie ka ta stro fy ro zu mia nej ja ko
zda rze nie na głe wy wo ła ne przy czy ną ze -
wnętrz ną, któ re na stą pi ło w związ ku z pra -
cą i spo wo do wa ło znacz ne stra ty ma te rial ne,
a po nad to spo wo do wa ło lub mo gło spo wo do -
wać licz ne ofia ry w lu dziach.

Ka ta stro fą za tem, we dług za rzą dze nia, jest
w szcze gól no ści:

– ka ta stro fa bu dow la na okre ślo na
w art. 73 ust. 1 usta wy z 7.07.1994 r. Pra wo
bu dow la ne;

– po wa żna awa ria okre ślo na w § 2 roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Śro do wi ska z 30.12.2002 r.
w spra wie po wa żnych awa rii ob ję tych obo -
wiąz kiem zgło sze nia do Głów ne go In spek to -
ra tu Pra cy;

– po wa żny wy pa dek ko le jo wy okre ślo ny
w art. 4 pkt. 46 usta wy z 23.03.2003 r.
o trans por cie ko le jo wym.
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Od no sząc po ję cie bez pie czeń stwa po -
wszech ne go do bez pie czeń stwa pu blicz ne go
i po rząd ku pu blicz ne go na le ży za uwa żyć, że
na ru sze nie bez pie czeń stwa po wszech ne go
mo że skut ko wać na ru sze niem bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go i po rząd ku pu blicz ne go oraz
od wrot nie, a ta kże mieć wpływ na bez pie -
czeń stwo pań stwa. Rów nież na ru sze nia re -
gu la cji praw nych do ty czą cych za pew nie nia
bez pie czeń stwa pra cy mo że po wo do wać
skut ki wy kra cza ją ce da le ko po za za kład pra -
cy, któ re w swo jej tre ści ko re spon du ją z ww.
po ję ciem.

Na przy kład, w ra zie ra żą ce go na ru sze nia
prze pi sów bez pie czeń stwa pra cy mo że mieć
miej sce ka ta stro fa bu dow la na, któ rej kon se -
kwen cje wy kra czać mo gą po za za kład pra cy,
i do ty czyć du że go ob sza ru i zbio ro wo ści ludz -
kiej. Po wa żna zaś awa ria prze my sło wa mo -
że wy wrzeć skut ki ma ją ce wpływ na bez pie -
czeń stwo pań stwa.

Stąd też bez pie czeń stwo pań stwa wg
Iwo ny Paw li kow skiej sta no wi naj wa żniej szy
cel po li ty ki pań stwa, a je go za kres za le ży
od przy ję tej kon cep cji bez pie czeń stwa, któ -
ra od zwier cie dlać się win na w spo so bie je -
go poj mo wa nia, my śle nia i me to dach za pew -
nie nia re pre zen to wa nych przez krę gi rzą dzą -
ce, eli ty po li tycz ne i spo łe czeń stwo.14 To też
jest pro ces ochro ny in te re sów i struk tur pań -
stwa, spo łe czeń stwa i jed nost ki, za pew nia -
ją cy zrów no wa żo ny roz wój zgod ny z kon sty -
tu cyj nym po rząd kiem praw nym. 

Bez pie czeń stwo w przy pad ku państw
dzie li się w li te ra tu rze przed mio tu na dwa
ro dza je – ob sza ry. Bez pie czeń stwo we -
wnętrz ne, któ re ozna cza brak za gro że nia
funk cjo no wa nia struk tur pań stwo wych w od -
nie sie niu do wnę trza kra ju i ze wnętrz ne, któ -
re zwią za ne jest z funk cjo no wa niem spo łecz -
no ści mię dzy na ro do wej i po cho dzi ze stro -
ny in nych państw lub pod mio tów.15 Na za gro -
że nie bez pie czeń stwa pań stwa mo gą mieć
wpływ ró żne zja wi ska wy wo ła ne przy czy na -
mi wy ni ka ją cy mi z na ru sze nia prze pi sów na -
le żą cych do ró żnych ga łę zi pra wa. Np.
ostat nio sy gna li zo wa ne za gro że nia wy ni -
ka ją ce ze spa la nia bio ma sy w elek tro cie płow -
niach w spo sób na ru sza ją cy ry gor tech no -
lo gicz ny i prze pi sy bez pie czeń stwa pra cy,
na tle wy ni ka ją cych z te go kon se kwen cji, mo -
gą po wo do wać po wa żne za kłó ce nia w funk -
cjo no wa niu sys te mu ener ge tycz ne go pań -
stwa. A to mo że mieć wpływ na okre ślo ne
aspek ty bez pie czeń stwa pań stwa.

Oma wia ne de fi ni cje ró żnych ro dza jów bez -
pie czeń stwa, jak i sa mo po ję cie bez pie czeń -
stwa, ta kże nie są czymś sta bil nym. Cha rak -
te ry zu ją się zmien no ścią pod wpły wem 
ró żnych oko licz no ści fak tycz nych, któ re ma -
ją wpływ na kształ to wa nie się od mien nych zja -
wisk sys te mów, ta kże mię dzy na ro do wych
i państw, stąd też nie zwy kle wa żne zna cze nie
ma sta ły mo ni to ring. Za da niem jed nak ka żde -
go pań stwa jest za pew nie nie wszyst kich ro -

dza jów bez pie czeń stwa swo im oby wa te lom,
co jest wa run kiem nie zbęd nym dla re ali za cji
praw czło wie ka, po sza no wa nia je go god no ści
i za pew nie nia spo koj ne go by tu.16 Jest to rów -
nież ele ment mi sji or ga nów ad mi ni stra cji pu -
blicz nej wią żą cej się z zor ga ni zo wa niem nie
tyl ko ży cia spo łecz ne go i go spo dar cze go, ale
też za pew nie niem bez pie czeń stwa we wnętrz -
ne go i ze wnętrz ne go. Za da nia te ad mi ni -
stra cja po dej mu je dzia ła jąc ja ko sys tem or ga -
nów i ich apa ra tu po moc ni cze go w ra mach
struk tur pań stwa i jed no stek za sad ni cze go po -
dzia łu te ry to rial ne go.17 Do te go dzia ła nia
włą czo ne są w nie zbęd nym za kre sie ró żne go
ro dza ju pod mio ty, słu żby, do zo ry, nad zo ry i in -
spek cje spe cjal ne, wśród któ rych znaj du je się
ta kże Pań stwo wa In spek cja Pra cy. 

Dba łość o bez pie czeń stwo pu blicz ne to
ta kże przed miot od dzia ły wa nia pra wa pra -
cy. W myśl bo wiem art. 304 § 4 Ko dek su pra -
cy w ra zie pro wa dze nia prac w miej scu,
do któ re go ma ją do stęp oso by nie bio rą ce
udzia łu w pro ce sie pra cy, pra co daw ca jest
zo bo wią za ny za sto so wać środ ki nie zbęd ne
do za pew nie nia ochro ny ży cia i zdro wia tym
oso bom. Za gro że nie bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go mo że mieć bo wiem miej sce w ra -
zie na ru sze nia wie lu prze pi sów bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy, mię dzy in ny mi
przy trans por cie to wa rów nie bez piecz nych,
w za kła dach du że go lub zwięk szo ne go ry zy -
ka wy stą pie nia po wa żnej awa rii prze my sło -
wej, przy pra cach re mon to wo -bu dow la nych.
Wie le też okre śleń, po jęć, ro dza jów bez pie -
czeń stwa i po rząd ku znaj du je od nie sie nie
do de fi nio wa nia po ję cia „bez pie czeń stwo pra -
cy”, któ re w swo jej tre ści za wie ra obo wią zek
za pew nie nia w pro ce sie pra cy wa run ków wol -
nych od za gro żeń bądź co naj mniej zmniej -
sza ją cych ry zy ko ich za ist nie nia, z od po wied -
nim wy ko rzy sta niem osią gnięć na uki i tech -
ni ki, zgod nie z dys po zy cją za war tą w art. 207
§ 2 Ko dek su pra cy.

dr Ma rian Li wo
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy
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Na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go

Dzień in spek to ra pra cy
Prze kra czam bra mę przy wej ściu na bu do wę. Ochro nia rze kła nia -

ją się z da le ka. Nie chcą ode mnie le gi ty ma cji. Wie dzą kim je stem.
Nim do cho dzę do kon te ne rów za ple cza biu ro we go Kon sor cjum Al -
pi ne Bau – Hy dro bu do wa Pol ska – dzwo ni te le fon. Ktoś pil nie chce
się ze mną spo tkać. Idę. W po ko ju ko or dy na to ra ds. bhp do wia du -
ję się, że pra cu ją cy na umo wę zle ce nie pan Ka rol nie otrzy mał na -
le żno ści za pra cę. Nie ukoń czył jej, gdyż zle ca ją cy za da nie po dzię -
ko wał mu po trzech ty go dniach. Lek ki za pach al ko ho lu od mo je go
roz mów cy po zwa la do my ślić się po wo du tej de cy zji. Pro szę jed nak
o da ne fir my, dla któ rej wy ko ny wał pra cę. Roz mo wa te le fo nicz na ze
zle ce nio daw cą po twier dza mo je przy pusz cze nia co do przy czyn za -
koń cze nia współ pra cy. Bez wda wa nia się w szcze gó ły py tam, kie dy
pan Ka rol otrzy ma na le żne mu pie nią dze. – Ju tro, je śli pod pi sze do -
ku men ty – sły szę od po wiedź. Prze ka zu ję ją za in te re so wa ne mu i po -
le cam wy ko na nie wszyst kich nie zbęd nych czyn no ści. Na ko niec in -
for mu ję, że je śli coś bę dzie nie tak, to mam być po wia do mio ny.

O godz. 900 mam spo tkać się z wła ści cie lem fir my MAR -BUD, u któ -
re go pra co wa ło ośmiu Ukra -
iń ców. Przez pra wie mie siąc
wy ko ny wa li pra cę na sta dio -
nie. Za koń czy li ją zgod nie
z pod pi sa ną umo wą, ale wy na -
gro dze nia nie do sta li. To w tej
spra wie do in spek cji pra cy
tra fi ła skar ga, któ rą w imie niu
ob co kra jow ców na pi sa ła pa ni
Ewa, u któ rej wy naj mo wa li
miesz ka nie. Wie dzia ła, że in -
spek to rzy sku tecz nie po ma ga -
ją w te go ty pu pro ble mach.

Gdy mi ja dzie wią ta, a wła -
ści ciel fir my nie przy cho dzi,
pró bu ję usta lić je go da ne
u pa ni Ire ny, któ ra zaj mu je się
spra wa mi ad mi ni stra cyj ny mi
na bu do wie sta dio nu. To
od niej do wia du ję się, że
Ukra iń ców za trud nia pod wy -
ko naw ca pod wy ko naw cy
z Kra ko wa. Te le fo nu ję więc
do wła ści cie la tej fir my, któ -
ry in for mu je mnie o pro ble -
mach z je go pod wy ko naw cą,
a fak tycz nym pra co daw cą oby -
wa te li Ukra iny. – Nie do peł -
nił ró żnych for mal no ści i z te go po wo du nie mo głem wy pła cić mu 15
ty się cy zło tych – tłu ma czy mój roz mów ca i, choć nie od ra zu, to wy -
ra ża jed nak zgo dę, by to z tych pie nię dzy za pła cić Ukra iń com. Szcze -
gó ły co do kwot i da nych oso bo wych obie cu ję prze ka zać na tych miast
dro gą e -ma ilo wą. Usta la my, że po zo sta łe pie nią dze i osta tecz ne roz -
li cze nie z pod wy ko naw cą na stą pi, gdy po wia do mię o za ła twie niu spra -
wy nie wy pła co nych ob co kra jow com wy na gro dzeń.

W gra fi ku dzi siej sze go dnia pra cy mam rów nież spo tka nie z dy -
rek to rem bu do wy sta dio nu. Gdy do nie go do cho dzi, po wia da miam
o kon tro li wy ko naw cy EKO BUD -u z Kra ko wa, w za kre sie le gal no ści
za trud nie nia cu dzo ziem ców, któ ra ma od być się już na stęp ne go dnia.
Prze pro wa dzi ją sze ściu in spek to rów pra cy i Straż Gra nicz na. Dy -
rek tor bu do wy de kla ru je po moc czte rech pra cow ni ków z nad zo ru.

Z tym wy ko naw cą, a ra czej je go pod wy ko naw ca mi za trud nia ją cy -
mi Cze chów, Sło wa ków, Ru mu nów, a ta kże Ma ce doń czy ków by ło już

wie le pro ble mów. W obro nie praw pra cow ni czych ob co kra jow ców wy -
stę po wa ły już na wet am ba sa dy. Do sko na le pa mię tam jak nie daw no,
zu peł nie przy pad kiem od kry łem obec ność tych lu dzi na bu do wie sta -
dio nu. Na tych miast zwró ci łem się do kie row nic twa o in for ma cje i do -
ku men ty. Nie otrzy ma łem ich, a ca ła 27-oso bo wa gru pa ob co kra jow -
ców jesz cze te go sa me go dnia wie czo rem opu ści ła War sza wę. Jak
się wkrót ce do wie dzia łem, nie mie li po zwo le nia na pra cę w Pol sce.
Pra co daw ca był pe wien le gal no ści ich za trud nie nia, gdyż re kru ta cją
do pra cy zaj mo wa ła się zna na agen cja pra cy.

W obec no ści ko or dy na to rów ds. bhp ze stro ny kon sor cjum i in we -
sto ra wcho dzę na od ci nek bu do wy Sta dio nu Na ro do we go, na któ rym
trwa mon taż ko lej nych ele men tów kon struk cji da chu. W związ ku z tym
pro ce du ry po ru sza nia się i prze miesz cza nia są szcze gól nie ry go ry stycz -
ne i bez względ nie prze strze ga ne. Ką tem oka spraw dzam, czy za bez -
pie cze nie stref nie bez piecz nych jest zgod ne z Pla nem BiOZ. Za sad -
ni czym ce lem mo jej wi zy ty jest przy go to wa nie kon tro li le gal no ści za -
trud nia nia cu dzo ziem ców wy ko nu ją cych pra cę na dwóch po zio mach
sta dio nu. Cho dzi o szcze gó ło we spraw dze nie ewen tu al nych dróg uciecz -
ki, by kon tro la le gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem ców by ła sku tecz na.
Przy oka zji, jak za wsze w cza sie po by tu na sta dio nie, wy ko nu ję kil ka -
na ście zdjęć. Od mo men tu, gdy ja ko in spek tor pra cy wsze dłem tam
po raz pierw szy, uzbie ra ło się ich już po nad dwa ty sią ce. Czę sto w ten

spo sób do ku men tu ję do strze -
żo ne nie pra wi dło wo ści. 

Przed wyj ściem z te re nu
bu do wy sta dio nu w biu rze
ochro ny za po zna ję się z szcze -
gó ła mi kom pu te ro we go pro -
gra mu sys te mu kon tro li do stę -
pu. Obec nie po zwa la on
na wy druk wszyst kich in for -
ma cji o cza sie po by tu ka żdej
oso by na bu do wie. Je go opra -
co wa nie jest efek tem wie lu
mo ich sta rań o mo żli wość
uzy ski wa nia ze sta wu po trzeb -
nych in for ma cji, któ re bę dą
nie zbęd ne ta kże w trak cie
za po wia da nej kon tro li le gal no -
ści za trud nie nia.

W dro dze z biu ra ochro ny
spo ty kam pra cow ni ka słu żby
bhp wy ko naw cy mon ta żu kon -
struk cji da chu sta dio nu. To on
in for mu je mnie o mo żli wo ści
roz mo wy z pro jek tan tem i wy -
ko naw cą spe cja li stycz ne go
rusz to wa nia przy tzw. rin -
gach na wy so ko ści po wy -
żej 30 m nad zie mią. Skwa pli -

wie ko rzy stam z tej mo żli wo ści, gdyż wcze śniej za uwa ży łem pew ne
uchy bie nia w kon struk cji. Roz mów ca przy zna je mi ra cję i wy ra ża zgo -
dę na do ko na nie do dat ko wych wzmoc nień.

Gdy raz jesz cze spo glą dam na skom pli ko wa ne kon struk cje rusz -
to wań pod cho dzi do mnie pra cow nik fir my ETM i po ka zu je ko pie 10
umów o pra cę. Dwa dni wcze śniej, w spra wie ich bra ku ska rżył się
je den ze zwol nio nych pra cow ni ków. Pra co daw ca tłu ma czył się
wów czas, że za po mniał o obo wiąz ku wrę cze nia umo wy o pra cę pierw -
sze go dnia za trud nie nia.

Przed wyj ściem z bu do wy sta dio nu roz ma wiam jesz cze z ko or dy -
na to rem ds. bhp. Na bie żą co chcę wie dzieć, ja kie są wy ni ki pro wa -
dzo nych przez słu żby bhp co dzien nych kon tro li. Zwra cam uwa gę na ko -
niecz ność dal sze go uszczel nia nia pro ce dur zwią za nych z wcho dze -
niem na bu do wę pod wy ko naw ców. Jak dłu go bę dą przed kła da ne
oświad cze nia za miast ory gi na łów do ku men tów, tak dłu go bę dą na bu -
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Zja wi sko wy wie ra nia wpły wu na in -
nych lu dzi ist nie je od wie ków, praw do po -
dob nie za nim czło wiek na uczył się mó wić.
Na le ży za uwa żyć, że na za cho wa nia ma ni -
pu la cyj ne skła da ją się nie tyl ko prze ka zy
wer bal ne, ale ta kże ko mu ni ka cja po za wer -
bal na. Od po wied nio przyj mo wa ne po zy, za -
kła da nie wła ści we go ubra nia czy wy ko ny -
wa nie pew nych ge stów. For my ma ni pu la -
cji są tak ró żno rod ne, że praw do po dob nie
nie ma oso by, któ ra ani ra zu w ży ciu pry -
wat nym, za wo do wym czy spo łecz nym nie
do świad czy ła na so bie ta kich za cho wań.

Dla cze go 
na mi ma ni pu lu ją?

Naj wa żniej szą przy czy ną sku tecz no ści
pod da wa nia się za cho wa niom ma ni pu la cyj -
nym jest skłon ność na sze go umy słu do
,,cho dze nia na skró ty”. Ży je my w nie ustan -
nym po śpie chu, dla te go na sze re ak cje są
czę sto au to ma tycz nie za pro gra mo wa ne.
Ma ni pu la tor wy ko rzy stu je tę wie dzę,
wręcz ara nżu je pew ne sy tu acje tak, aby -
śmy by li prze ko na ni, że na sze de cy zje są
au to no micz ne. Nie jed no krot nie dzia ła nia
oso by ma ni pu lu ją cej są od po wie dzią na na -
sze za po trze bo wa nia. Ma ni pu la tor mó wi
do nas w spo sób zde cy do wa ny, roz ta cza wo -
kół sie bie au rę nie omyl no ści, wie dzy. Dla -
te go od bie ra my go ja ko oso bę kom pe tent -
ną, nie mal jak prze wod ni ka, któ ry wy zna -
cza kie ru nek dzia ła nia. Wy ko rzy stu je pew -
ne ce chy (zde cy do wa nie, pew ność sie bie),
któ re są cha rak te ry stycz ne dla za cho wań
aser tyw nych, na to miast nie ma ją nic
wspól ne go z aser tyw no ścią. Z cze go to wy -
ni ka? Nie ste ty by wa tak, że ma ni pu la to rzy
tra fia ją na kur sy do ty czą ce aser tyw no ści
i tech nik ma ni pu la cyj nych pro wa dzo ne
przez tre ne rów bez od po wied nie go przy -
go to wa nia. Uczą się tam ró żnych me tod
i za cho wań po zba wio nych kon tek stu etycz -
ne go tyl ko po to, by wy wo łać okre ślo ne ste -
reo ty po we re ak cje ze stro ny in nych osób,
któ re są przed mio tem ma ni pu la cji.

Je że li ktoś ma pro blem z od ma wia niem,
to po za ję ciach z aser tyw no ści au to ma tycz -
nie wy po wia da wy uczo ne na szko le niach

for muł ki. Nad uży wa sło wa „nie”, czę sto bez
wy ja śnia nia po wo dów, no bo prze cież ko -
rzy sta z wła snych praw i nie mu si się tłu -
ma czyć. Za po mi na jed nak, że aser tyw ność
to rów nież po sza no wa nie cu dzych praw
i cza sa mi war to wy ja śnić pew ne kwe stie
spor ne i zna leźć kom pro mis. Dla tej gru -
py osób czę sto jest to for ma ka mu flo wa -
nia wła sne go ego izmu lub le ni stwa. Wy -
uczo ną „aser tyw ność” (bez zro zu mie nia)
ła two zwe ry fi ko wać w kon tak cie z oso ba -
mi, któ re są dla nas wa żne i zna czą ce,
od któ rych je ste śmy za le żni emo cjo nal nie,
eko no micz nie czy z po wo du zaj mo wa ne go
sta no wi ska, np. w sto sun ku do swo je go
prze ło żo ne go. Mo żna się do my ślić ja kie
kon se kwen cje mo gła by po nieść oso ba
pseu doaser tyw na, gdy by ka te go rycz nie,
bez żad ne go wy ja śnie nia od mó wi ła prze -
ło żo ne mu, któ ry z po wo du trud nej sy tu acji
w fir mie po pro sił, aby wy jąt ko wo zo sta ła
dłu żej w pra cy.

Za cho wa nia praw dzi wie aser tyw ne to
pro po zy cja ko mu ni ka cji opar tej na praw dzie
i part ner stwie. Jak za tem za cho wa się oso -
ba aser tyw na w przy to czo nym przy kła -
dzie za kła da jąc, że nie ma cza su aby zo stać
dłu żej w pra cy? Po szu ka kom pro mi su. Mo -
że za pro po no wać, że np.: przyj dzie ju tro tro -
chę wcze śniej aby do koń czyć pra cę. W tej
sy tu acji mo żna po wie dzieć o po sta wie
aser tyw nej, po nie waż uwzględ nia po trze by
dru gie go czło wie ka. Je że li zgo dzi ła by się zo -
stać, po mi mo że ma zro bić coś dla sie bie
wa żne go, to wy ka że po sta wę ule głą, prze -
ja wia ją cą się bra kiem sza cun ku dla sie bie.
Na to miast, je śli po wie „nie”, to za pre zen -
tu je po sta wę ego istycz ną, bo być mo że by -
ła to dla fir my bar dzo wa żna spa wa.

Je że li rze czy wi ście je ste śmy aser tyw ni,
to po roz mo wie z dru gą oso bą czu je my, że
je ste śmy za do wo le ni z sie bie, ma my po czu -
cie si ły, pew no ści i spo ko ju we wnętrz ne go.

Re asu mu jąc, za cho wa nia aser tyw ne po -
zwa la ją nam być w zgo dzie z in ny mi i z sa -
mym so bą. Sta no wią też pew ne na rzę dzie
dzię ki któ re mu po tra fi my w zde cy do wa ny
spo sób po sta wić swo je gra ni ce wo bec in -
nych, ja sno wy ra zić swo je po glą dy, jak
rów nież umie jęt nie re ago wać na wy ra zy

uzna nia i kom ple men ty, któ re czę sto sto su -
je ma ni pu la tor, wy wie ra jąc wpływ na na szą
sa mo oce nę, po to aby coś od nas uzy skać.
Ak cep to wa nie po zy tyw nych są dów o nas
(na wet je śli są fał szy we) zmu sza ma ni pu la -
to ra do re zy gna cji z dal szej gry. Wa żne jest
też przy tym sto so wa nie od po wied niej mi -
mi ki i ge sty ku la cji, da ją cej wy raz na sze go
we wnętrz ne go spo ko ju i opa no wa nia. Sku -
tecz ną me to dą ra dze nia so bie z me to da mi
ma ni pu la cji jest (je śli to mo żli we), ja sne za -
ko mu ni ko wa nie ma ni pu la to ro wi, że do -
strze gli śmy je go grę i nie ma my za mia ru
brać w niej udzia łu. Je że li ktoś skra ca dy -
stans, zwra ca jąc się do nas po imie niu mo -
że my po wie dzieć „z ca łym sza cun kiem, ale
nie je ste śmy ze so bą na ty”.

Je że li ma ni pu la tor wy ko rzy stu je re gu -
łę za an ga żo wa nia i po przez za da wa nie za -
mknię tych py tań pró bu je wy mu sić na nas
od po wiedź „tak” lub „nie”, ogra ni cza to na -
sze mo żli wo ści per cep cyj ne (zwłasz cza,
gdy roz mo wa od by wa się pod pre sją cza -
su) stwa rza jąc po zo ry po zo sta wie nia nam
de cy zji np.: „Bar dzo się cie szę, że tak szyb -
ko zro zu miał pan isto tę rze czy, to bar dzo
do brze. Tyl ko chcę, że by zde cy do wał pan,
czy pod pi su je my po li sę we wto rek
przed po łu dniem, czy w czwar tek po po -
łu dniu?”. W ta kiej sy tu acji mo żna po in for -
mo wać, że oso ba ta nie da je nam wy bo ru
i że za nim po dej mie my de cy zję po trze bu -
je my tro chę cza su, aby się za sta no wić.

Ko lej nym spo so bem aser tyw nej tech ni -
ki prze ciw dzia ła ją cej ma ni pu la cji jest me -
to da „zdar tej pły ty”. Jest ona szcze gól nie
przy dat na w sy tu acji, kie dy chce my od mó -
wić oso bie, któ ra zmu sza nas do nad mier -
nych ustępstw. Me to da ta po le ga na cią -
głym po wta rza niu od mo wy, któ re zo sta ła
wy po wie dzia na za pierw szym ra zem.

War to przy tym wspo mnieć, że przy ko -
rzy sta niu z ró żnych spo so bów ra dze nia so -
bie z ma ni pu la cją wa żna jest szyb kość re -
ago wa nia. Tak więc, w sy tu acjach po wta -
rzal nych do brze mieć kil ka opa no wa nych
wcze śniej tech nik i być przy go to wa nym
na dzia ła nia ma ni pu la to ra.

Jo an na Bar to szek
psy cho log GIP

Py ta nia do psy cho lo ga pro si my 
prze sy łać na ad res: 
jbar to szek@gip.pl

Mi ni ster Przed się bior czo ści, Han dlu i In no wa cji wy ra ził zde cy -
do wa ne po par cie dla in no wa cyj nych roz wią zań w za kre sie świad -
cze nia usług pu blicz nych, zwłasz cza je że li te go ty pu dzia ła nia ge -
ne ru ją oszczęd no ści. Przy oka zji ofi cjal ne go uru cho mie nia przez
ir landz ką in spek cję pra cy no wych kur sów pro wa dzo nych me to dą
e -le ar nin gu mi ni ster stwier dził, że ini cja ty wa ta stwa rza ogrom ne
szan se edu ka cyj ne w za kre sie szko leń w dzie dzi nie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy. Po nad to, jest to pro po zy cja atrak cyj na dla uczest -
ni ków, gdyż po zwa la za osz czę dzić czas i pie nią dze.

W Ge ne wie 5% firm dzia ła ją cych w bra nży ho te lar skiej i ga -
stro no mii, w han dlu de ta licz nym i nie któ rych sek to rach bra nży
bu dow la nej (re ali za cja sta nów su ro wych) nie do sta tecz nie wy na -
gra dza swo ich pra cow ni ków. Po twier dza to spe cjal nie prze pro -
wa dzo ne ba da nie. Na ra zie jed nak me cha ni zmy wal ki z za ni ża -
niem płac nie zo sta ną zmo dy fi ko wa ne. Uru cho mio na zo sta ła je -
dy nie spe cjal na in fo li nia dla pra cow ni ków po wy ższych bra nż, dzię -
ki któ rej bę dą mo gli do wie dzieć się bez płat nie i ano ni mo wo, czy
ich rów nież do ty czy pro blem dum pin gu oraz, w ra zie po trze by,
pod jąć od po wied nie kro ki w ce lu wy eg ze kwo wa nia swo ich praw.

Wiel ka Bry ta nia włą czy ła się w re ali za cję eu ro pej skiej kam pa -
nii „Bez piecz ne miej sca pra cy”, ogło szo nej na la ta 2010-2011 przez
Eu ro pej ską Agen cję ds. BHP z sie dzi bą w Bil bao. In au gu ra cja kra -
jo wej kam pa nii „Bez piecz ne pra ce kon ser wa cyj ne” od by ła się la -
tem w Lon dy nie. Dla po trzeb kam pa nii stwo rzo no stro nę in ter -
ne to wą, na któ rej mo żna zna leźć in for ma cje nt. kam pa nii: cha -
rak te ry sty kę prac kon ser wa cyj nych, opis zwią za nych z ni mi za -
gro żeń, li stę kon tro l ną do iden ty fi ka cji za gro żeń zdro wot nych,
opis do tych cza so wych do świad czeń wy ni ka ją cych z kon tro li te -
go za gad nie nia przez HSE, pu bli ka cje i pla ka ty. W ra mach kam -
pa nii od by wa ją się spo tka nia po świę co ne te ma ty ce bez piecz ne -
go wy ko ny wa nia prac kon ser wa cyj nych. W przed się wzię cie za -
an ga żo wa ne są: Urząd ds. Zdro wia i Bez pie czeń stwa Pra cy, or -
ga ni za cja pro du cen tów oraz Kon gres Związ ków Za wo do wych.

Bry tyj ski Urząd ds. Zdro wia i Bez pie czeń stwa Pra cy po da je
na swo jej stro nie in ter ne to wej za sa dy przyj mo wa nia i roz pa try wa -
nia skarg do ty czą cych sta nu bhp. HSE przy po mi na, że ba da wy -
łącz nie skar gi do ty czą ce sek to rów, w któ rych eg ze kwu je prze strze -
ga nie prze pi sów bhp m.in.: w fa bry kach, ko pal niach, go spo dar stwach
rol nych, szpi ta lach, do mach opie ki, elek trow niach nu kle ar nych, szko -
łach, uni wer sy te tach, we so łych mia stecz kach, na bu do wach. HSE
ra dzi pra cow ni kom, aby swo je za strze że nia w spra wie nie prze strze -

ga nia pra wa i mi ni mal nych stan dar dów kie ro wa li naj pierw do pra -
co daw cy lub przed sta wi cie la pra cow ni ków ds. bez pie czeń stwa, al -
bo przed sta wi cie la związ ko we go, pro sząc o po moc w roz wią za niu
pro ble mu. Je że li to nie przy no si za do wa la ją ce go re zul ta tu, mo żna
zgło sić spra wę do or ga nu nad zo ru. Skar gi do HSE skła da się na for -
mu la rzu do stęp nym w in ter ne cie.

Z nie któ rych ba dań eks pe ry men tal nych wy ni ka, że na no czą -
stecz ki cha rak te ry zu ją się pod wy ższo ną tok sycz no ścią i są przy -
czy ną sil niej szych sta nów za pal nych, niż te wy wo ły wa ne przez czą -
stecz ki o po dob nym skła dzie che micz nym lecz więk szych roz mia -
rach. Aby ogra ni czyć ry zy ko na ra że nia pra cow ni ka na dzia ła nie
na no czą ste czek na le ży: za stę po wać na no czą stecz ki in ny mi,
mniej za gra ża ją cy mi zdro wiu; pro du ko wać ma te ria ły z na no czą -
ste czek w prze strze niach za mknię tych, au to ma ty zo wać pro duk -
cję; fil tro wać po wie trze w miej scu pra cy; sto so wać me to dy prze -
chwy ty wa nia za nie czysz czeń już u źró dła; gro ma dzić pro duk ty
w po dwój nych po jem ni kach lub opa ko wa niach, cał ko wi cie nie prze -
ni kal nych, do kład nie za mknię tych i opi sa nych; prze twa rzać od -
pa dy w ta ki spo sób, w ja ki prze twa rza się od pa dy nie bez piecz -
ne; sto so wać środ ki ochro ny in dy wi du al nej; szko lić i in for mo wać
pra cow ni ków.

W ubie głym ro ku zmniej szy ła się licz ba wy pad ków przy pra -
cy. Do szło do 632 wy pad ków śmier tel nych (23,9% mniej niż w ro -
ku 2008), 5.073 wy pad ków cię żkich (28,1% mniej niż w 2008)
oraz 599.368 wy pad ków lek kich (26,9% mniej niż rok wcze śniej).
To bi lans wy pad ko wo ści za wo do wej za no to wa nej w Hisz pa nii
w 2009 ro ku. Hisz pań ska Pro ku ra tu ra ds. Wy pad ko wo ści Za wo -
do wej za zna cza, że na ob ni że nie wskaź ni ka licz by wy pad ków
przy pra cy w du żej mie rze wpły nął kry zys, któ ry do pro wa dził
do znacz ne go zmniej sze nia licz by osób ak tyw nych za wo do wo.

Kwe stio na riusz Mobb jest no wą pu bli ka cją sta no wią cą na rzę dzie,
któ re ma uła twić pro wa dze nie ba dań w ce lu we ry fi ka cji przy pad -
ków prze śla do wa nia psy cho lo gicz ne go w przed się bior stwach oraz
okre śle nia ich cha rak te ry sty ki z per spek ty wy pre wen cji ry zy ka za -
wo do we go. Ofe ru je on pra cow ni kom mo żli wość ze bra nia i uję cia
w spo sób me to dycz ny po ten cjal nych za cho wań i prze ja wów prze -
śla do wa nia psy cho lo gicz ne go skie ro wa nych do nich. Ce lem Mobb
jest po moc w upo rząd ko wa niu ze bra nych spo strze żeń i opi nii za po -
mo cą re je stru zda rzeń kon flik to wych oraz umo żli wie nie przed się -
bior stwu pod ję cia in ter wen cji, dzię ki wcze sne mu wy kry ciu uta jo -
nych kon flik tów, któ re mo gły by być uzna ne za mob bing. Wa żne jest
tu taj pod ję cie dzia łań od sa me go po cząt ku ist nie nia pro ble mu.

Opra co wa nie: Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą GIP

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

EU RO NEW SY
In no wa cyj ne bhp         IR LAN DIA

Dum ping pła co wy      SZWAJ CA RIA

Skar gi na te mat bhp

Na no ma te ria ły              FRAN CJA

Mniej wy pad ków         HISZ PA NIA
Kam pa nia WIEL KA BRY TA NIA

Broń my się przed ma ni pu la cją

do wie pro ble my zwią za ne z ła ma niem praw pra cow ni czych np. nie -
za wie ra niem umów. Przy po mi nam, że wła śnie w tym ce lu kil ka na -
ście dni te mu prze sła łem do kon sor cjum sto sow ne pi smo.

Tak oto upły nął mi ca ły dzień pra cy na bu do wie sztan da ro we go
obiek tu na EU RO 2012. Gdy w koń cu usia dłem w wa go nie ko lei pod -

miej skiej, mój spo kój za kłó ci ła jed na myśl: jak roz li czyć dzi siej szy
dzień pra cy. Jak ująć go w cy fer ki czy da ne sta ty stycz ne?...

Wal de mar Spól nic ki
ko or dy na tor ds. EU RO 2012

Na zwy firm i osób zmie nio no na po trze by ar ty ku łu.

No we na rzę dzie
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IN FOR 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 13 lip ca 2010 r. w spra -
wie ogło sze nia jed no li te go tek stu usta wy o sys -
te mie oce ny zgod no ści // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 138, poz. 935.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ka sy Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go z dnia 9 wrze -
śnia 2010 r. w spra wie mie sięcz nej wy so ko ści
skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we, cho ro bo -
we i ma cie rzyń skie w IV kwar ta le 2010 r. // Mo -
ni tor Pol ski. – 2010, nr 65, poz. 845.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Pol skie go Ko mi te -
tu Nor ma li za cyj ne go z dnia 10 wrze śnia 2010
r. w spra wie wy ka zu norm zhar mo ni zo wa nych
// Mo ni tor Pol ski. – 2010, nr 67, poz. 852.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Za kła du Ubez pie -
czeń Spo łecz nych z dnia 18 sierp nia 2010 r.
w spra wie wskaź ni ka wa lo ry za cji pod sta wy wy -
mia ru za sił ku cho ro bo we go przy ję tej do ob li -
cze nia świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go w IV kwar -
ta le 2010 r. // Mo ni tor Pol ski. – 2010, nr 60,
poz. 789.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do -
wej z dnia 14 lip ca 2010 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie wy so ko ści mi ni mal nych sta -
wek wy na gro dze nia za sad ni cze go na uczy cie li,
ogól nych wa run ków przy zna wa nia do dat ków
do wy na gro dze nia za sad ni cze go oraz wy na gro -
dze nia za pra cę w dniu wol nym od pra cy //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 131, poz. 885.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 25 czerw ca 2010 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy, pro wa dze nia ru chu oraz spe cja li stycz ne -
go za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go w pod -
ziem nych za kła dach gór ni czych // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 126, poz. 855.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 8 lip ca 2010 r. uchy la ją ce roz po rzą dze -
nie w spra wie hi gie ny pra cy w za kła dach wy twa -
rza ją cych pa pę smo łow co wą i uży wa ją cych pa -
ku i smo ły po ga zo wej przy pro duk cji // Dzien -
nik Ustaw. – 2010, nr 135, poz. 907.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 8 lip ca 2010 r. w spra wie mi ni mal nych
wy ma gań, do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy, zwią za nych z mo żli wo ścią wy stą pie -
nia w miej scu pra cy at mos fe ry wy bu cho wej //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 138, poz. 931.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 14 lip ca 2010 r. w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy w hut nic twie że la za

i sta li // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 142,
poz. 951.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 5 sierp nia 2010 r. zmie nia ją ce roz po rzą -
dze nie w spra wie spo so bów i wa run ków bez -
piecz ne go użyt ko wa nia i usu wa nia wy ro bów za -
wie ra ją cych azbest // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 162, poz. 1089.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 16 sierp nia 2010 r. w spra wie spo so bu
prze cho wy wa nia w tym cza so wym ma ga zy nie
ma te ria łów wy bu cho wych prze zna czo nych
do użyt ku cy wil ne go lub zna le zio nych w trak -
cie oczysz cza nia te re nów // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 163, poz. 1102.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 22 czerw ca 2010 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie wa run ków tech nicz nych,
ja kim po win ny od po wia dać te le ko mu ni ka cyj ne
obiek ty bu dow la ne i ich usy tu owa nie // Dzien -
nik Ustaw. – 2010, nr 115, poz. 773.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 20 lip ca 2010 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze -
nie w spra wie świa dec twa do pusz cze nia po jaz -
dów do prze wo zu nie któ rych to wa rów nie bez -
piecz nych // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 137,
poz. 917.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 20 lip ca 2010 r. w spra wie wspól nych
wskaź ni ków bez pie czeń stwa // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 142, poz. 952.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z dnia 29 lip ca 2010 r. zmie nia ją ce
roz po rzą dze nie w spra wie naj wy ższych do -
pusz czal nych stę żeń i na tę żeń czyn ni ków szko -
dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 141, poz. 950.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli wo ści
z dnia 26 lip ca 2010 r. w spra wie usta la nia oko -
licz no ści i przy czyn wy pad ków i cho rób po zo -
sta ją cych w związ ku z peł nie niem słu żby w Słu -
żbie Wię zien nej // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 145, poz. 978.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli wo ści
z dnia 5 sierp nia 2010 r. w spra wie sto so wa nia
do funk cjo na riu szy Słu żby Wię zien nej prze pi -
sów Ko dek su pra cy w dzie dzi nie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 145, poz. 979.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r.
w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków,
in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 109, poz. 719.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 28
ma ja 2010 r. w spra wie in for ma cji o pre pa ra -
tach nie bez piecz nych, dla któ rych kar ta cha rak -
te ry sty ki nie mu si być do star czo na // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 109, poz. 721.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 28
ma ja 2010 r. w spra wie kry te riów, któ re po win -
ny speł niać jed nost ki or ga ni za cyj ne wy ko nu ją -
ce ba da nia sub stan cji i pre pa ra tów che micz -
nych, oraz kon tro li speł nia nia tych kry te riów
// Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 109, poz. 722.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 16
czerw ca 2010 r. w spra wie spo so bu ozna ko wa -
nia miejsc, ru ro cią gów oraz po jem ni ków i zbior -
ni ków słu żą cych do prze cho wy wa nia lub za wie -
ra ją cych sub stan cje nie bez piecz ne lub pre pa -
ra ty nie bez piecz ne // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 125, poz. 851.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 30
lip ca 2010 r. w spra wie szcze gó ło we go spo so -
bu po stę po wa nia z od pa da mi me dycz ny mi //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 139, poz. 940.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 29
lip ca 2010 r. w spra wie ro dza jów do ku men ta -
cji me dycz nej słu żby me dy cy ny pra cy, spo so bu
jej pro wa dze nia i prze cho wy wa nia oraz wzo rów
sto so wa nych do ku men tów // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 149, poz. 1002.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 13
sierp nia 2010 r. w spra wie sys te mów wy mia ny
in for ma cji w za kre sie do ty czą cym za dań Pań -
stwo wej In spek cji Sa ni tar nej // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 162, poz. 1095.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 1
wrze śnia 2010 r. w spra wie try bu wy co fa nia sub -
stan cji che micz nej, pre pa ra tu che micz ne go lub
wy ro bu z ob ro tu i spo so bu ich prze cho wy wa -
nia // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 164, poz. 1115.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 22
lip ca 2010 r. w spra wie ro dza jów i wy ka zu sta -
no wisk, na któ rych pra cow ni cy jed no stek or ga -
ni za cyj nych Słu żby Wię zien nej są za trud nia ni
na za sa dach okre ślo nych w prze pi sach o pra -
cow ni kach urzę dów pań stwo wych // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 143, poz. 964.

Usta wa z dnia 29 kwiet nia 2010 r. o zmia nie
usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy // Dzien -
nik Ustaw. – 2010, nr 109, poz. 708.

Usta wa z dnia 21 ma ja 2010 r. o zmia nie usta -
wy o wy ro bach bu dow la nych oraz usta wy o sys -
te mie oce ny zgod no ści // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 114, poz. 760.

Usta wa z dnia 24 czerw ca 2010 r. o szcze -
gól nych roz wią za niach zwią za nych z usu wa niem
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Bez szko leń 
i oce ny ry zy ka

Prze pro wa dzo na kon tro la ujaw ni ła rów -
nież sze reg in nych nie pra wi dło wo ści:

● brak szko le nia wstęp ne go ogól ne go
oraz in struk ta żu sta no wi sko we go po szko -
do wa ne go w za kre sie ob słu gi pra sy mi mo -
śro do wej, na któ rej do szło do wy pad ku;

● brak opra co wa nej in struk cji bez -
piecz nej ob słu gi pra sy PMS -40, nie za po -
zna nie po szko do wa ne go z in struk cją ob słu -
gi pra sy na któ rej miał miej sce wy pa dek,
brak oce ny ry zy ka za wo do we go na sta no -
wi sku ob słu gi pra sy mi mo śro do wej;

● nie za po zna nie po szko do wa ne go z ry -
zy kiem za wo do wym wy stę pu ją cym na sta -
no wi sku ob słu gi pra sy mi mo śro do wej.

Do za ist nie nia wy pad ku przy czy nił się
rów nież po szko do wa ny po przez wy ko ny -
wa nie czyn no ści ro bo czych w stre fie nie -
bez piecz nej bez wy łą cze nia na pę du pra sy.
Ste ro wał pra są za po mo cą pe da łu pod czas
gdy po win no być za sto so wa ne ste ro wa nie
obu ręcz ne. Pra cę wy ko ny wał w po śpie chu.

Wstrzy ma nie pra cy pra sy

Dzia ła jąc na pod sta wie prze pi su art. 11
pkt. 3 usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy in spek tor pra cy wy dał de cy zję wstrzy -

ma nia eks plo ata cji pra sy mi mo śro do wej
PMS -40 do cza su: wy ko na nia osło ny blo -
ku ją cej z ry glo wa niem, sprzę żo nej z urzą -
dze niem blo ku ją cym i urzą dze niem ry glu -
ją cym osło nę oraz sys te mem ste ro wa nia
pra są, wy po sa że nia pra sy w urzą dze nie
sko ku po je dyn cze go, wy po sa że nia pra sy
w za bez pie cze nie try bu pra cy mię dzy
obu ręcz nym ste row aniem a ste ro wa niem
pe da łem.

W związ ku z nie prze strze ga niem prze -
pi sów bhp w sto sun ku do pra co daw cy,
u któ re go miał miej sce wy pa dek, in spek -

tor pra cy skie ro wał wnio sek do Są du
Grodz kie go w Tar no wie. Po nad to uka rał
kie row ni ka za kła du i bry ga dzi stę man da -
ta mi kar ny mi.

Le ge ar tis

W wy ni ku re ali za cji de cy zji na ka zo wej
in spek to ra pra cy, pra co daw ca do sto so -
wał pra sę do mi ni mal nych wy ma gań w za -
kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra -
cow ni ków wy po sa ża jąc ją w:

● za mknię cie na klu czyk osło ny ru cho -
mej blo ku ją cej, za bez pie cza ją cej do stęp
do ru chu su wa ka, sprzę żo nej z me cha ni -
zmem na pę du pra sy;

● osło ny blo ku ją ce z ry glo wa niem
stre fy ro bo czej pra sy, sprzę żo ne z urzą -
dze niem blo ku ją cym i urzą dze niem ry glu -
ją cym osło ny oraz sys te mem ste ro wa nia
pra są;

● za bez pie cze nie try bu pra cy mię dzy
obu ręcz nym ste ro wa niem a ste ro wa niem
no żnym, za pew nio ne przez prze łącz nik na -
sta wia ny od dziel nym klu czem, prze cho wy -
wa nym u prze ło żo ne go (fot. 4).

Bogumił Pudlewski
OIP Kraków 
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Fot. 2.

Fot. 3.

Za mknię cie na klu czyk osło ny ru -
cho mej blo ku ją cej za bez pie cza ją -
cej do stęp do ru chu su wa ka
sprzę żo nej z me cha ni zmem na pę -
du pra sy.

Osło ny blo ku ją ce z ry glo wa niem
stre fy ro bo czej, sprzę żo ne z urzą -
dze niem blo ku ją cym i urzą dze -
niem ry glu ją cym osło ny oraz
sys te mem ste ro wa nia pra są.

Za bez pie cze nie try bu pra cy mię -
dzy obu ręcz nym ste ro wa niem
a ste ro wa niem no żnym za pew nio -
ne przez prze łącz nik na sta wia ny
od dziel nym klu czem.

Fot. 4
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Kon tro le wy ka za ły, że aż 80% pras eks plo ato wa nych przez pra -
co daw ców zo sta ło wy pro du ko wa nych przed 1990 ro kiem. Mi -
mo upły wu ter mi nu (01.01.2006 r.) pra co daw cy na dal nie do sto -
so wa li wie lu z nich do mi ni mal nych wy ma gań zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi. Ma szy ny te stwa rza ją bar dzo du że za gro -
że nie przy ich eks plo ata cji. Wy pad ki, któ re ma ją miej sce
przy ob słu dze pras mi mo śro do wych są naj czę ściej tra gicz ne
w skut kach. Naj cię ższe wy pad ki, nie mal 80%, ma ją miej sce w fa -
zie od bie ra nia go to we go de ta lu.

W za kła dzie pro wa dzą cym dzia łal ność po le ga ją cą na wy ko ny -
wa niu pa let na opo ny sa mo cho do we, pod czas ob słu gi pra sy mi -
mo śro do wej Typ PMS -40, rok pro duk cji 1970, do szło do sa mo -
czyn ne go, nie kon tro lo wa ne go ru chu su wa ka, w wy ni ku cze go
do szło do ści śnię cia trzech pal ców pra wej rę ki pra cow ni ka ob -
słu gu ją ce go pra sę (fot. 1).

W wy ni ku wy pad ku do szło do czę ścio wej am pu ta cji pal ca trze -
cie go na po zio mie pa licz ka środ ko we go oraz pal ca czwar te go
na po zio mie pa licz ka dal sze go, a ta kże ra ny mia żdżo nej pal ca
dru gie go ze zła ma niem pa licz ka dal sze go pra wej rę ki.

Za klesz cze nie pra sy

W wy ni ku czyn no ści kon tro l nych pro wa dzo nych przez in spek -
to ra pra cy usta lo no, że po przy go to wa niu na no ży cach gi lo ty -
no wych bla chy na wy ma ga ny wy miar, po szko do wa ny prze -
szedł na sta no wi sko pra sy mi mo śro do wej Typ PMS -40, ce lem

wy bi ja nia otwo rów w po cię tych ele men tach bla chy przy uży ciu
wy kroj ni ka (typ na rzę dzia otwar te go).

Pod czas ob słu gi pra sy z za sto so wa niem ste ro wa nia no żne go
w mo men cie wy cią ga nia prze tło czo ne go ele men tu, pra sa wy ko -
na ła po dwój ny ruch su por tu prze su wa ją ce go stem pel na rzę dzia
i spo wo do wa ła uwię zie nie po mię dzy stem plem a ma try cą pra -
wej dło ni pra cow ni ka. Nie wy cią gnię ty ele ment z na rzę dzia spo -
wo do wał za klesz cze nie się pra sy wraz ze ści śnię ciem trzech pal -
ców pra wej rę ki. 

Pra sa PMS -40 nie zo sta ła w peł nym za kre sie do sto so wa na
do mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bhp w za kre sie użyt ko -
wa nia ma szyn przez pra cow ni ków pod czas pra cy.

Bez za bez pie czeń

In spek tor pra cy ba da jąc oko licz no ści
i przy czy ny wy pad ku stwier dził, że:

� stre fa na rzę dzio wa pra sy nie po sia da -
ła osło ny blo ku ją cej z ry glo wa niem, sprzę -
żo nej z urzą dze niem blo ku ją cym i urzą dze -
niem ry glu ją cym osło nę oraz sys te mem
ste ro wa nia pra są – za sto so wa no osło ny
z two rzy wa sztucz ne go (plek si), pod no szo -
ne do gó ry na za wia sach;

� osło na ru cho ma za bez pie cza ją ca do -
stęp do ru chu su wa ka po sia da ła za mknię cie
nie wy ma ga ją ce uży cia na rzę dzi „na klam kę”
(fot. 2);

� eks plo ato wa na pra sa nie zo sta ła wy -
po sa żo na w za bez pie cze nie try bu pra cy mię -
dzy obu ręcz nym ste ro wa niem, a ste ro wa -
niem pe da łem (tryb pra cy ste ro wa ny pe da -
łem po wi nien być na sta wia ny do dat ko wym
prze łącz ni kiem prze sta wia nym od dziel -
nym klu czem al bo po wi nien znaj do wać
się w obu do wie za my ka nej na klucz). W tej
pra sie o try bie pra cy de cy do wał ob słu gu ją -
cy, któ re go pul pit ste row ni czy wy po sa żo ny
zo stał w zwy kły prze łącz nik try bu pra cy
„ste ro wa nie ręcz ne” „ste ro wa nie no żne”

(fot. 3). Po szko do wa ny ob słu gi wał pra sę z za sto so wa niem ste -
ro wa nia no żne go (przy uży ciu pe da łu), gdzie win no być za sto -
so wa ne ste ro wa nie obu ręcz ne;

� brakowało wy po sa że nia pra sy w urzą dze nie sko ku po je dyn -
cze go (je że li pra sa jest sto so wa na do pra cy sko ka mi po je dyn czy -
mi, to mu si być wy po sa żo na w urzą dze nie sko ku po je dyn cze go).
Urzą dze nie to po win no unie mo żli wić wy ko na nie na stęp ne go sko -
ku na wet wte dy, kie dy urzą dze nie ste row ni cze jest bez prze rwy
pod trzy my wa ne. Wy ko na nie na stęp ne go sko ku sta wa ło by się mo -
żli we do pie ro po zwol nie niu urzą dze nia ste row ni cze go i po now -
nym za ini cjo wa niu włą cze nia ru chu.

Wy pa dek przy ob słu dze pra sy mi mo śro do wej
Pra sy na le żą do jed nych z naj bar dziej nie bez piecz nych w eks plo ata cji ma szyn do ob rób ki pla -
stycz nej me ta li. Przy kła dem wy pad ku przy pra cy spo wo do wa ne go nie do sto so wa niem pra sy
mi mo śro do wej do mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bhp w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn by -
ło zda rze nie, ja kie mu uległ pra cow nik ob słu gu ją cy pra sę mi mo śro do wą PMS -40 w jed nym z za -
kła dów pra cy na te re nie dzia łal no ści Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Kra ko wie.
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Osło na ru cho ma blo ku ją -
ca, za bez pie cza ją ca do -
stęp do ru chu su wa ka.

Za mknię cie osło ny nie
wy ma ga ją ce uży cia na -
rzę dzi.

Osło ny stre fy na rzę dzio -
wej wy ko na ne z plek si
pod no szo nych do gó ry
na za wia sach.

Fot. 1. Pra sa mi mo śro do -
wa PMS -40, na któ rej do -
szło do wy pad ku.


