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Po zba wie nie wol no ści za nie bez -
piecz ną ma szy nę
In spek tor pra cy w wy ni ku do ko na -
nych usta leń uznał wer sję zda rzeń
za pre zen to wa ną przez po szko do -
wa ną za ma ło praw do po dob ną.

18 Sąd nie ry chli wy, a czy spra wie dli wy?
Wie lo krot nie w cza sie wy ko ny wa nia obo wiąz ków słu -
żbo wych in spek tor pra cy sta je przed pro ble mem od -
ró żnie nia umo wy o pra cę od cy wil no praw nych
sto sun ków zle ce nia i in nych umów sta ran ne go dzia ła -
nia. Po ja wia się wów czas py ta nie, na ile pra ca wy ko -
ny wa na na pod sta wie kon trak tu cy wil no praw ne go
speł nia wa run ki umo wy o pra cę? Od po wiedź nie jest
ła twa, bo wiem ist nie je du ży mar gi nes błę du. Okładka:

fot. Browar Żywiec

Roz strzy gnię ty już po raz dwu dzie sty
pierw szy ogól no pol ski kon kurs dla dzien ni -
ka rzy o Na gro dę Głów ne go In spek to ra Pra -
cy ma na ce lu po pu la ry zo wa nie pro ble ma ty -
ki pra wa i bez pie czeń stwa pra cy oraz in spi -
ro wa nie me diów do po dej mo wa nia za gad nień
ochro ny pra cy. Ko mi sja kon kur so wa wy ła nia
spo śród au to rów pu bli ka cji pra so wych, ra dio -
wych i te le wi zyj nych dzien ni ka rzy naj bar dziej
za an ga żo wa nych w upo wszech nia nie te ma -
ty ki praw nej i tech nicz nej ochro ny pra cy, któ -
rych na stęp nie przed sta wia do ak cep ta cji
głów ne mu in spek to ro wi.

W ro ku bie żą cym Ta de usz Jan Za jąc,
głów ny in spek tor pra cy, po sta no wił uho no -
ro wać tra dy cyj ny mi na gro da mi 22 dzien ni ka -
rzy, re pre zen tu ją cych za rów no cen tral ne
jak i lo kal ne me dia.

– Bli ska, sys te ma tycz na współ pra ca z me -
dia mi, otwar tość urzę du i na tych mia sto wa re -
ak cja na ka żdy sy gnał o na ru sze niach pra wa
pra cy to już stan dar dy w re la cjach Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy z me dia mi. Sy gna ły, ja -
kie od Pań stwa otrzy mu je my, za wsze są wni -
kli wie ana li zo wa ne. Je śli do star cza ją in for ma -
cji o prze ja wach ła ma nia pra wa pra cy, na tych -
miast po dej mu je my kon tro le in ter wen cyj ne
– po wie dział do dzien ni ka rzy szef PIP. Pod -

kre ślił przy tym, że wspól ne dzia ła nia środ -
ków ma so we go prze ka zu z in spek cją pra cy
przy czy ni ły się do usu nię cia wie lu nie pra wi -
dło wo ści w za kre sie sto sun ków pra cy i po pra -
wy sta nu prze strze ga nia pra wa pra cy w na -
szym kra ju.

Ta de usz Jan Za jąc po dzię ko wał na gro dzo -
nym za za an ga żo wa nie w upo wszech nia nie
skom pli ko wa nej, a jed no cze śnie wa żnej spo -

łecz nie pro ble ma ty ki pra wa pra cy, a ta kże
ryn ku pra cy z to wa rzy szą cy mi im uwa run ko -
wa nia mi, pa to lo gia mi i wy zwa nia mi.

Spo tka nie z na gro dzo ny mi dzien ni ka rza mi,
któ re pro wa dzi ła Da nu ta Rut kow ska, rzecz -
nik głów ne go in spek to ra pra cy, by ło oka zją do
roz mo wy o pro ble mach ochro ny pra cy nur tu -
ją cych śro do wi sko me diów.             (D.D.)
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Na gro dy za po pu la ry zo wa nie w me diach pra wa pra cy
Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc przy znał do rocz ne na gro dy dla dzien ni ka rzy ma -
ją cych szcze gól ne osią gnię cia w po pu la ry za cji pro ble ma ty ki ochro ny pra cy. Wrę czył je
10 grud nia br. w sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy w War sza wie. W uro czy sto ści uho no -
ro wa nia na gro da mi przed sta wi cie li me diów wzię li udział za stęp cy głów ne go in spek to ra pra -
cy: An na Tom czyk, Iwo na Hic kie wicz i dr Ma rian Li wo oraz dy rek to rzy de par ta men tów GIP.
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Z Mag da le ną Bo żko, dzien ni kar ką
„Dzien ni ka Wschod nie go” 
roz ma wia Be ata Pie trusz ka

– Jest Pa ni jed nym z lau re atów Na gro dy Głów ne go
In spek to ra Pra cy za upo wszech nia nie w me diach pro -
ble ma ty ki ochro ny pra cy w 2010 ro ku. O czym kon kret -
nie pi sze Pa ni w swo ich ar ty ku łach?

– O pro ble mach lu dzi, więc rów nież o pro ble mach pra cow -
ni ków. Nie ste ty, w wo je wódz twie lu bel skim czę sto nie są wy -
pła ca ne pen sje. Pra cow ni cy nie otrzy mu ją wy na gro dze nia
na czas, a zda rza się że w ogó le. Ostat nio po wta rza ją się pro -
ble my do ty czą ce mob bin gu czy dys kry mi na cji.

– Co dzien ni karz mu si zro bić, jak na pi sać o tych pro -
ble mach, wy tłu ma czyć je, by zna la zły one po myśl ny fi nał?

– Trze ba być przede wszyst kim bli sko lu dzi i za chę cać ich
do te go, by z ty mi pro ble ma mi przy cho dzi li czy do in spek cji
pra cy, czy do ga ze ty, któ ra prze ka że da lej spra wę. Nie raz zda -
rza ło się, że po na szych sy gna łach in spek cja pra cy wsz czy na -
ła kon tro lę. Pi sa li śmy wów czas o tym, jak te kon tro le prze bie -
ga ły, ja ki był ich fi nał. Po ka zy wa li śmy w ten spo sób, że wszel -
kie pro ble my mo żna wy ja śnić i je roz wią zać.

– Czy li współ pra ca jest bar dzo wa żna, na wet cza sa mi
wręcz nie zbęd na. By wa, że pra cow nik nie wie, do ko go
ma zwró cić się o po moc, al bo po pro stu oba wia się iść
na skar gę.

– Naj wa żniej sze, że ta współ pra ca przy no si bar dzo do bre
efek ty.

– Bar dzo trud no pi sać o za wi łych za gad nie niach
praw nych. W ja ki spo sób Pa ni to ro bi, by za in te re so wać
czy tel ni ka, do trzeć do je go świa do mo ści wresz cie, by tę
świa do mość bu do wać?

– Punk tem wyj ścia jest to, że by trud ny i czę sto nie zro zu -
mia ły ję zyk praw ny tłu ma czyć na pro sty i czy tel ny dla wszyst -
kich. Przy tym jed nak na le ży bez względ nie pa mię tać, że ten
prze kaz mu si być w peł ni pro fe sjo nal ny. Są dząc po od bio rze
mo ich ar ty ku łów, tak wła śnie jest.

– Czy pa mię ta Pa ni naj bar dziej spek ta ku lar ną spra -
wę pra cow ni czą, któ rą uda ło się za ła twić?

– To by ło rów no rok te mu. Pra cow ni kom jed nej z lu bel skich
firm nie wy pła co no wy na gro dze nia. Nie mie li pie nię dzy
na świę ta. Lu bel scy in spek to rzy pra cy na tych miast za re ago -
wa li. My ślę, że ta kże dzię ki te mu, wszy scy mo gli śmy po czuć
ma gię te go szcze gól ne go, świą tecz ne go cza su.



Wro cław Uro czy ste za koń cze nie ro ku szko le nio we go w dol no ślą -
skiej Wszech ni cy Spo łecz nej In spek cji Pra cy mia ło miej sce 10 grud -
nia w sie dzi bie Za rzą du Re gio nu NSZZ „So li dar ność” Dol ny Śląsk we
Wro cła wiu. Na za pro sze nie prze wod ni czą ce go re gio nu Ka zi mie rza
Kim so i sze fa wszech ni cy Jó ze fa Cen co ry w spo tka niu uczest ni czy -
li za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo i okrę go wy
in spek tor pra cy we Wro cła wiu To masz Gdow ski. W swym prze mó -
wie niu za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy pod kre ślił, że to wła śnie
za kła do wi spo łecz ni in spek to rzy ma ją naj więk sze mo żli wo ści sku tecz -
ne go, szyb kie go re ago wa nia na nie pra wi dło wo ści, któ re wy stę pu ją w ich
za kła dach. Wy ró żnie nia dla naj ak tyw niej szych spo łecz nych in spek to -
rów z rąk za stęp cy sze fa PIP ode bra li: Pa weł Hu zar z Cen trum Cho -
rób Płuc we Wro cła wiu, Ro man Be czek z SPZOZ w Kłodz ku
i Edward Sta szew ski z Uzdro wisk Kłodz kich. Pod czas uro czy sto ści

dr Ma rian Li wo otrzy mał od Ka zi mie rza Kim so me dal wy bi ty z oka -
zji XXX -le cia NSZZ „So li dar ność” wraz z po dzię ko wa nia mi dla Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy za po moc i wspar cie. Po dzię ko wa nia za współ dzia -
ła nie prze wod ni czą cy re gio nu zło żył ta kże To ma szo wi Gdow skie mu,
sze fo wi wro cław skie go okrę gu PIP.

Sta ra cho wi ce Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach wspól -
nie z Gru pą Oża rów S.A. zor ga ni zo wał w koń cu li sto pa da se mi na rium
nt. „Prak tycz nych aspek tów wdra ża nia i funk cjo no wa nia sys te mu za -
rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy na przy kła dzie Gru py Oża -

rów S.A.”. Wziął w nim udział głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan
Za jąc. Ce lem spo tka nia by ło przed sta wie nie in spek to rom pra cy za -
sad wdra ża nia i funk cjo no wa nia sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem
i hi gie ną pra cy na przy kła dzie ce men tow ni Gru py Oża rów S.A.
Uczest ni cy spo tka nia zo sta li za po zna ni rów nież z prak tycz ny mi za gad -
nie nia mi dot. nad zo ru nad pra wi dło wym funk cjo no wa niem sz bhp, wpro -
wa dza niem mo dy fi ka cji, dzia łań ko ry gu ją cych oraz pla no wa niem
przed się wzięć w ra mach sys te mu. Uczest ni cy se mi na rium go ści li w ce -
men tow ni Gru py Oża rów S.A. w Kar sach. W trak cie wi zy ta cji przed -
się bior stwa in spek to rzy pra cy zo sta li za po zna ni z funk cjo no wa niem
za kła du gór ni cze go gru py, w tym pro ce du ra mi do ty czą cy mi bez piecz -
ne go pro wa dze nia strze lań w ko pal ni. Uczest ni cy se mi na rium mo gli
się na ocz nie prze ko nać, jak ta ki pro ces prze bie ga w prak ty ce. 

Ham burg Przed sta wi cie le Pań stwo wej In spek cji Pra cy z głów nym
in spek to rem pra cy Ta de uszem Ja nem Za ją cem na cze le wzię li udział
w szko le niu kon su lar nym pod ha słem: „Nie miec ki ry nek pra cy dla oby -
wa te li pol skich po 1 ma ja 2011 r.”, któ re od by ło się od 2 do 4 grud -
nia w Ham bur gu. Szko le nie zo sta ło po świę co ne omó wie niu pro ble mów
i wy zwań sto ją cych przed per so ne lem dy plo ma tycz nym w Niem czech
w związ ku z li kwi da cją z dniem 1 ma ja 2011 r. ba rier w za kre sie do -
stę pu oby wa te li pol skich do nie miec kie go ryn ku pra cy. Przed sta wio -
no rów nież in for ma cje na te mat zmian w za kre sie de le go wa nia i uży -
cza nia pra cow ni ków oraz pro gno zo wa nej ska li pol skiej emi gra cji za -
rob ko wej po 1 ma ja 2011 r. W szko le niu uczest ni czy li przed sta wi cie -
le MSZ, am ba sa dy Pol ski w Ber li nie oraz kon su la tów w: Ham bur gu,
Ber li nie, Ko lo nii i Mo na chium. W trak cie szko le nia Be ata Kra jew -
ska z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP przed sta wi ła pre -
zen ta cję na te mat ro li i za dań Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz pro -
po zy cji współ pra cy na sze go urzę du z kon su la ta mi w Re pu bli ce Fe de -
ral nej Nie miec. 

Ka to wi ce W sie dzi bie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy 13 grud -
nia od by ło się pod su mo wa nie wy ni ków kon tro li w ra mach te ma tu „Prze -
strze ga nie prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa oraz hi gie ny pra cy w pod -
ziem nych za kła dach gór ni czych”. Kon tro le prze pro wa dzo no w 10 ko -
pal niach wę gla ka mien ne go i do ty czy ły mię dzy in ny mi za gad nień prze -
strze ga nia norm cza su pra cy, pra wi dło wo ści pro wa dzo nych szko leń z za -
kre su bhp, ba dań le kar skich oraz prze strze ga nia wy bra nych prze pi -
sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. W spo tka niu uczest ni czy li: Ta de -
usz Jan Za jąc – głów ny in spek tor pra cy, dr inż. Piotr Li twa – pre -
zes Wy ższe go Urzę du Gór ni cze go, dy rek to rzy okrę go wych urzę dów
gór ni czych, przed sta wi cie le spół ek wę glo wych, słu żb bhp, dy rek to rzy
kon tro lo wa nych ko palń oraz kie row nic two OIP. Przed sta wio no wy ni -
ki kon tro li, wska zu jąc na nie pra wi dło wo ści stwier dzo ne przez in spek -
to rów pra cy. Przed sta wi cie le Wy ższe go Urzę du Gór ni cze go omó wi li
re zul ta ty kon tro li w ośrod kach pro wa dzą cych szko le nia dla pra cow ni -
ków ko palń wę gla ka mien ne go. Spraw dza no re ali za cję przez przed się -
bior ców obo wiąz ku prze szko le nia pra cow ni ków w za kre sie prze pi sów
re gu lu ją cych bez piecz ne wy ko ny wa nie pra cy w za kła dzie gór ni czym.
Pod czas spo tka nia pod kre ślo no ko niecz ność zin ten sy fi ko wa nia nad zo -
ru i kon tro li pra wi dło wo ści pro wa dze nia ta kich szko leń.

Fram pol W Szko le Pod sta wo wej im. J. Pił sud skie go 17 grud nia
od by ły się Mi ko łaj ki z Pań stwo wą In spek cją Pra cy. W spo tka niu, któ -
re go or ga ni za to rem był Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Lu bli nie, wzię -
li udział przed sta wi cie le Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne -
go, władz wo je wódz kich, sa mo rzą do wych i oświa to wych. Przed świą tecz -
na uro czy stość, uświet nio na kon cer tem słow no -mu zycz nym oraz
wspól nym ko lę do wa niem, by ła oka zją do wrę cze nia na gród w kon kur -

sie pla stycz nym pt:. „Bez pie czeń stwo pra cy w go spo dar stwie rol nym
w oczach dziec ka”. Na kon kurs po prze dzo ny spo tka nia mi z in spek to -

ra mi pra cy, któ rzy mó wi li o za gro że niach wy stę pu ją cych w go spo dar -
stwach rol nych, wpły nę ło łącz nie 97 prac. Uzna nie ju ro rów wzbu dził
zwłasz cza fakt za sto so wa nia przez dzie ci bar dzo ró żnych tech nik pla -
stycz nych. 

Ka to wi ce Za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo
oraz okrę go wy in spek tor pra cy Be ata Ma ry now ska uczest ni czy li
3 grud nia w uro czy sto ściach bar bór ko wych. Ob cho dy roz po czę ły się
mszą św., na stęp nie od by ła się aka de mia z udzia łem przed sta wi cie li
władz pań stwo wych. W swo im wy stą pie niu go spo darz uro czy sto ści – pre -
zes WUG dr inż. Piotr Li twa za zna czył, że we współ cze snym świe -

cie za uwa żal ny jest
wzrost licz by wy pad ków
gór ni czych. Dla te go ko -
niecz ne jest wzmo że -
nie wy sił ków na rzecz
po pra wy bez pie czeń -
stwa. Wy ró żnia ją cy się
pra cow ni cy gór nic twa
zo sta li uho no ro wa ni od -
zna cze nia mi pań stwo -
wy mi. Jed nym z punk -
tów bar bór ko wej uro -
czy sto ści by ła efek tow na

ce re mo nia nada nia szpad gór ni czych. Po nad to, po raz pierw szy
w tym ro ku wy ło nio no na za sa dach kon kur so wych pięć naj bez piecz -
niej pra cu ją cych od dzia łów wy do byw czych. Ich kie row ni cy ode bra li pod -
czas uro czy sto ści oko licz no ścio we dy plo my.

War sza wa Wrę cze niem or de rów i od zna czeń oraz wspól nym od -
śpie wa niem ko lę dy sym bo licz nie po że gna li bu dow lań cy rok 2010. Uro -
czy stość od by ła się 9 grud nia w Cen trum Han dlo wym Bu dow nic twa
„Bu de xpo” w War sza wie. W spo tka niu uczest ni czył głów ny in spek tor
pra cy Ta de usz Jan Za jąc. Szcze gól ny cha rak ter uro czy sto ści pod kre -
ślił w swo im wy stą pie niu prze wod ni czą cy ZZ „Bu dow la ni” Zbi gniew
Ja now ski wska zu jąc, że te go dnia w jed nym miej scu zgro ma dzi ły się
ró żne po ko le nia lu dzi pol skie go bu dow nic twa, pra co daw ców, związ kow -
ców, lu dzi na uki, dzien ni ka rzy, a ta kże lu dzie ak tu al nej wła dzy oraz ci,
któ rzy tę wła dzę peł ni li jesz cze wczo raj. Po wie dział, że dzię ki głów -
ne mu in spek to ro wi pra cy naj więk sze fir my bu dow la ne w Pol sce pod -
pi sa ły po ro zu mie nie o do brych prak ty kach w pol skim bu dow nic twie.
To re al na szan sa, że w przy szłym ro ku wy pad ków bę dzie mniej, że nie
bę dzie za trud nio nych na czar no, że bę dą do brej ja ko ści ma te ria ły. W po -
dob nym to nie wy po wia dał się pre zes Pol skiej Izby Prze my sło wo -Han -

dlo wej Bu dow nic twa Ste fan Na wroc ki skła da jąc na rę ce Ta de usza
Ja na Za ją ca po dzię ko wa nia dla ca łej Pań stwo wej In spek cji Pra cy
za wszyst kie dzia ła nia po dej mo wa ne na rzecz pol skie go bu dow nic twa.
Z ko lei szef in spek cji pra cy pod kre ślił, że tyl ko dzię ki do brym kon tak -
tom ze śro do wi skiem bu dow la nym mo żna pro mo wać do bre prak ty ki,
po ka zy wać pra co daw ców, któ rzy au ten tycz nie chcą, w spo sób zgod -
ny z pra wem, wy ko ny wać swo je za da nia.

Wro cław W Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy 8 i 9
grud nia od by ło się spo tka nie trój stron ne z udzia łem przed sta wi cie li
bel gij skich i luk sem bur skich słu żb in spek cji pra cy. Pań stwo wą In spek -
cję Pra cy re pre zen to wa li: dr Ma rian Li wo za stęp ca głów ne go in spek -
to ra pra cy, Gra ży na Pa nek dy rek tor OSPIP, Ja ro sław Le śniew ski
dy rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP, Da riusz Kor -
czak star szy spe cja li sta w De par ta men cie Pre wen cji i Pro mo cji GIP.
Pod czas dwu dnio wych ob rad omó wio na zo sta ła do tych cza so wa współ -
pra ca w ra mach in sty tu cji łącz ni ko wych w kon tek ście eg ze kwo wa nia
prze pi sów dy rek ty wy 96/71/WE oraz re ali za cji po sta no wień za war tych
po ro zu mień. Stro na luk sem bur ska za pre zen to wa ła „Prak tycz ny prze -
wod nik dla pra cow ni ków de le go wa nych do Luk sem bur ga”, sta no wią -
cy przy stęp ną syn te zę in for ma cji na te mat praw i obo wiąz ków oby wa -
te li za gra nicz nych świad czą cych usłu gi na te ry to rium te go kra ju. Po -

nad to stro ny spo tka nia wy mie ni ły do świad cze nia zwią za ne z co raz czę -
ściej do strze ga ny mi zja wi ska mi out so ur cin gu pra cow ni cze go oraz dum -
pin gu spo łecz ne go, a ta kże do ty czą ce pro ce su trans po no wa nia
do prze pi sów kra jo wych tzw. Dy rek ty wy Sank cyj nej 2009/52/WE. Na za -
koń cze nie wi zy ty za gra nicz ni go ście zwie dzi li wro cław ski ośro dek i mie -
li oka zję za po znać się z je go hi sto rią.

War sza wa Trwa ją ce od koń ca li sto pa da opa dy śnie gu i mro zy nie
prze rwa ły prac na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go w War sza wie zwią -
za nych z pod no sze niem uni kal nej w ska li świa to wej kon struk cji da chu
sta lo we go. 13 grud nia roz po czę to ope ra cję pod no sze nia lin z po tę żny -
mi uchwy ta mi o wa dze pra wie 2000 ton, któ rą za pla no wa no na ok. 10
dni. W chwi li za my ka nia nu me ru pra ce te jesz cze trwa ły. Pro wa dzo -
na przez spe cja li stów ze Szwaj ca rii ope ra cja przy go to wa na zo sta ła z ze -
gar mi strzow ską pre cy zją. Do tych czas pod no szo no o wie le lżej sze kon -
struk cje li no we, ale z po tę żną igli cą z „ga ra żem” dla cho wa nia zwi ja -
nej czę ści da chu – po raz pierw szy. Ca łość ope ra cji by ła nad zo ro wa -
na kom pu te ro wo. Pra ce pro wa dzo no w sys te mie cią głym przez ca łą
do bę. W go to wo ści po sta wio no słu żbę me dycz ną, słu żbę bhp wy ko naw -
cy i kon sor cjum bu do wy, straż po żar ną. Wa żną ro lę ode grał ko or dy -
na tor z ra mie nia PIP nad in spek tor Wal de mar Spól nic ki, któ ry na bie -
żą co zwra cał uwa gę na ko niecz ność prze strze ga nia okre ślo nych pro -
ce dur opra co wa nych w związ ku z pro wa dzo ny mi pra ca mi. Ca łość ope -
ra cji by ła przy go to wa na i prze pro wa dzo na przez Mo sto stal Za brze Hol -
ding S.A. w Za brzu, któ ry jest wy ko naw cą ca łe go da chu od kon struk -
cji po po kry cie i ele wa cję sta dio nu.

Wiadomości
nie tylko z kraju



De kla ra cja prze wi du je mię dzy in ny mi
prze ka zy wa nie i udo stęp nia nie in for ma cji
o pro ble mach ochro ny pra cy, a w szcze gól -
no ści po dej mo wa nych ini cja ty wach i re ali -
zo wa nych dzia ła niach, współ pra cę
przy opra co wy wa niu rocz nych i wie lo let -
nich pro gra mów dzia ła nia, wza jem ne prze -
ka zy wa nie spra woz dań i ra por tów te ma -
tycz nych o wy ko ny wa nej pra cy, współ pra -
cę przy opi nio wa niu pro jek tów ak tów
praw nych z za kre su ochro ny pra cy. Po nad -
to stro ny zo bo wią za ły się do za pra sza nia
przed sta wi cie la Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy na Wal ne Po sie dze -
nia Sto wa rzy sze nia, jak rów nież
przed sta wi cie li Sto wa rzy sze nia
Ochro ny Pra cy na kon fe ren cje
i im pre zy me ry to rycz ne or ga ni -
zo wa ne przez Głów ny In spek to -
rat Pra cy Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, a ta kże wza jem ne go prze -
ka zy wa nia biu le ty nów i in for ma -
to rów wy da wa nych przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy oraz
Sto wa rzy sze nie Ochro ny Pra cy.

– To po ro zu mie nie jest dla nas
bar dzo wa żne – po wie dział głów -
ny in spek tor pra cy Ta de usz J. Za -
jąc – bo wciąż nam bra ku je
wspar cia ta kich part ne rów, jak
Sto wa rzy sze nie Ochro ny Pra cy,

sku pia ją cych wy bit nych spe cja li stów. Ra -
zem mu si my zmie niać po strze ga nie pro -
ble ma ty ki ochro ny i bez pie czeń stwa pra -
cy w spo łe czeń stwie.

W cza sie spo tka nie obie stro ny pod pi -
sa ły ta kże re gu la min II Ogól no pol skie go
Kon kur su na Naj lep szą Pra cę Dy plo mo wą
z za kre su Ochro ny Pra cy, nad któ rym pa -
tro nat ho no ro wy ob jął tym sa mym Głów -
ny In spek to rat Pra cy.

– By li śmy bar dzo za do wo le ni z pierw -
szej edy cji, na któ rą wpły nę ło kil ka dzie siąt

prac z kil ku na stu wy ższych uczel ni w Pol -
sce – mó wił pre zes Sto wa rzy sze nia Ochro -
ny Pra cy Ry szard Ce le da. – Mnie naj bar -
dziej utkwi ła w pa mię ci pra ca na de sła na
z Po zna nia o bez pie czeń stwie pra cy
w przed szko lach na pi sa na na pod sta wie do -
świad czeń w kra jach Eu ro py Za chod niej.
Je stem prze ko na ny, że te raz też mo że my
spo dzie wać się rów nie in te re su ją cych
opra co wań.

Jerzy Wlazło
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Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu 23 li sto pa da 2010 r. za po -
zna ła się z „Pro gra mem dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy
na 2011 rok”. Opra co wa nie za wie ra ta kże pro gram dłu go fa lo wy, obej -
mu ją cy la ta 2010-2012. Po wsta ło ono na pod sta wie ana li zy do tych -
cza so wej dzia łal no ści PIP, uwag i za le ceń Ra dy Ochro ny Pra cy, ko -
mi sji sej mo wych oraz in nych in sty tu cji i or ga ni za cji, a ta kże skarg
pra cow ni czych.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy pla nu je prze pro wa dze nie w ro ku 2011
oko ło 88 tys. kon tro li. 30% ogó łu kon tro li bę dzie po świę co ne ba -
da niu skarg pra cow ni czych. Ko lej ne 30% obej mie re ali za cję ró żno -
rod nych za dań wy ni ka ją cych bez po śred nio z prze pi sów usta wo wych,
a dal sze 25% kon tro li sta no wić bę dą za da nia wła sne okrę go wych
in spek to ra tów pra cy, zwią za ne ze spe cy fi ką re gio nal ną.

Za da nia ko or dy no wa ne cen tral nie bę dą sta no wić 13% kon tro li.
Szcze gól na uwa ga In spek cji Pra cy zo sta nie skon cen tro wa -

na na po pra wie bez pie czeń stwa pra cy w dzie dzi nach go spo dar ki
i za kła dach o naj więk szym na si le niu za gro żeń za wo do wych, przede
wszyst kim w bu dow nic twie i w trans por cie dro go wym (w tym szcze -
gól nie na cza sie pra cy kie row ców). Pla no wa ne kon tro le do ty czą ta -
kże sta no wisk pra cy, na któ rych wy stę pu ją za gro że nia wy bu cha mi
w za kła dach o zwięk szo nym ry zy ku wy stą pie nia po wa żnej awa rii
prze my sło wej, w pla ców kach han dlo wych, w tym wiel ko po wierzch -
nio wych. Istot ną czę ścią pla no wa nych dzia łań PIP bę dą re kon tro -
le u pra co daw ców na ru sza ją cych pra wo i nie podej mu ją cych dzia -
łań na praw czych. Szcze gól ną uwa gę PIP zwró ci na na ru sze nia pra -
wa w za kre sie wy pła ca nia wy na gro dzeń.

Ra da Ochro ny Pra cy, po zy tyw nie oce nia jąc „Pro gram dzia ła nia
Pań stwo wej In spek cji Pra cy na 2011 rok”, zwra ca uwa gę na to, że
na le ży:

1. Zwró cić wię cej uwa gi kon tro lo wa niu pra wi dło wo ści wy pła ty
wy na gro dzeń oraz od pro wa dza niu obo wiąz ko wych skła dek.

2. Sko or dy no wać dzia ła nia pre wen cyj ne Pań stwo wej In spek cji
Pra cy z Głów nym Urzę dem Nad zo ru Bu dow la ne go, szcze gól nie w za -
kre sie oce ny BIOZ – pla nu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia na bu -
do wie, co przez wie le firm trak to wa ne jest je dy nie for mal nie.

3. Zwięk szyć kon tro lę za gro żeń wy ni ka ją cych z „łań cu cha pod -
wy ko naw ców”, gdy głów ne go wy ko naw cę dzie li od in we sto ra na wet
kil ku na stu po śred ni ków.

4. Zwró cić wię cej uwa gi na za gad nie nia roz li cza nia cza su pra -
cy.

5. Kon tro lo wać, czy w fir mach są okre śla ne zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi sta no wi ska pra cy w szcze gól nych wa run kach
i o szcze gól nym cha rak te rze.

6. Roz wi jać współ pra cę z ZUS i GUS, by pod czas pla no wa nia kon -
tro li mieć peł niej sze in for ma cje do ty czą ce za gro że nia wy pad ka mi
przy pra cy lub cho ro ba mi za wo do wy mi.

7. In ten syw niej prze ciw dzia łać zja wi sku za trud nia nia „na czar -
no”, któ re jest prze ja wem nie uczci wej kon ku ren cji.

8. Zwra cać uwa gę na pro ble ma ty kę udzie la nia pierw szej po mo -
cy w za kła dach pra cy, udział in sty tu cji szko lą cych pra cow ni ków oraz
wdra ża ją cych za sa dy udzie la nia pierw szej po mo cy.

9. Pod jąć in ten syw ne dzia ła nia w ce lu pro mo cji pro ble ma ty ki bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w środ kach ma so we go prze ka zu, któ re
win ny peł nić nie tyl ko funk cję ko mer cyj ne go prze ka zu, lecz ta kże,
szcze gól nie me dia pu blicz ne, re ali zo wać swo ją mi sję spo łecz ną.

Bio rąc pod uwa gę roz le głe za da nia PIP, okre ślo ne w „Pro gra -
mie dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy na 2011 rok”, na le ży do re -
ali za cji tych za dań za pew nić od po wied nie środ ki, o co Ra da zwra -
ca się do Par la men tu Rze czy po spo li tej Pol skiej.

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

War sza wa, 14 grud nia 2010 r.
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STA NO WI SKO RA DY OCHRO NY PRA CY
w spra wie „Pro gra mu dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy na 2011 rok”

Mi nu tą ci szy uczci li człon ko wie Ra dy Ochro ny Pra cy na po -
sie dze niu 14 grud nia br. w Sej mie pa mięć zmar łe go na gle w War -
sza wie Wło dzi mie rza Szter na – za stęp cy prze wod ni czą ce go
ROP. Po wo ła li na stęp nie ze spo ły pro ble mo we oraz przy ję li sta -
no wi sko w spra wie pro gra mu dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy na 2011 rok. Zwró ci li się w nim do par la men tu o za pew nie -
nie środ ków na re ali za cję przez in spek cję pra cy za dań uję tych
w tym pro gra mie.

Po sta no wio no, że ze spo ła mi ro bo czy mi Ra dy Ochro ny Pra -
cy IX ka den cji kie ro wać bę dą: Zbi gniew Żu rek – Ze spo łem ds.
Praw no -Or ga ni za cyj nych, prof. Da nu ta Ko ra dec ka – Ze spo łem
ds. Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia Czło wie ka w Śro do wi sku
Pra cy, dr An drzej Eli giusz Pasz kie wicz – Ze spo łem ds. Na -
uki, Edu ka cji i Pro mo cji oraz Współ pra cy z Part ne ra mi Spo łecz -
ny mi, po seł Mi ro sław Paw lak – Ze spo łem ds. Skarg.

Ra da roz pa trzy ła ta kże in for ma cje Cen tral ne go In sty tu tu Ochro -
ny Pra cy – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go oraz Ko men dy
Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej na te mat wa run ków bez pie -
czeń stwa w za kła dach prze my sło wych użyt ku ją cych sub stan cje

nie bez piecz ne w ilo ściach stwa rza ją cych ry zy ko za gro że nia po -
za swo im te re nem.

Ob ra dom z udzia łem głów ne go in spek to ra pra cy Ta de usza Ja -
na Za ją ca i je go za stęp ców prze wod ni czy ła po seł Iza be la Ka -
ta rzy na Mrzy głoc ka.                                                  (D.D.)

Z ob rad Ra dy Ochro ny Pra cy

Apel do par la men tu o środ ki dla PIP
De kla ra cja wspól nych dzia łań na rzecz ochro ny pra cy

Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc i pre zes Sto wa rzy sze nia Ochro ny Pra cy Ry szard Ce le da pod -
pi sa li 10 grud nia w sie dzi bie GIP w War sza wie De kla ra cję o współ pra cy po mię dzy Głów nym In spek to rem
Pra cy a Za rzą dem Głów nym Sto wa rzy sze nia Ochro ny Pra cy w War sza wie. Obec ni by li za stęp ca głów ne -
go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo oraz dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li Grze gorz Ły jak.

Grzegorz Dyjak Polska Agencja Prasowa      
Danuta Dykowska Polskie Radio S.A.
Łukasz Guza „Dziennik Gazeta Prawna”      
Irena Hamerska „Związkowiec OPZZ”      
Jerzy Kłosiński „Tygodnik Solidarność”      
Elżbieta Łukowska Informacyjna Agencja Radiowa 
Mateusz Rzemek „Rzeczpospolita”       
Barbara Sumińska „Gazeta Chłopska”        
Tomasz Zalewski „Rzeczpospolita”        
Piotr Michał Walczak Agencja Prasa Podlaska      
Małgorzata Oberlan-Sędzikowska „Nowości”        

Kazimierz Netka „Dziennik Bałtycki”        
Józef Wycisk Radio Katowice S.A.       
Ewelina Baran Telewizja Polska S.A. Kielce
Jacek Bańka Radio Kraków S.A.       
Magdalena Bożko „Dziennik Wschodni”      
Grażyna Wosińska „Dziennik Elbląski”       
Edyta Hanszke-Lodzińska „Nowa Trybuna Opolska”   
Anna Woźnica Telewizja Kablowa PROART     
Beata Bartman Telewizja Polska S.A. Rzeszów 
Jolanta Krasnowska-Dyńka „Echo Katolickie” 
Dariusz Litera Telewizja Polska S.A. Wrocław   

Laureaci Nagrody Głównego Inspektora Pracy 
za zaangażowanie w upowszechnianie problematyki ochrony pracy

w 2010 r.
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W tym ar ty ku le przy po mnę, ja ki jest
zwią zek do ku men tów zgro ma dzo nych w ak -
tach oso bo wych z wy wo ły wa ny mi przez nie
skut ka mi. Przed sta wie nie tych po wią zań
po zwo li uzmy sło wić pra co daw com m.in. to,
że po rząd ne pro wa dze nie akt oso bo wych jest
nie tyl ko for mal nym i biu ro kra tycz nym obo -
wiąz kiem, ale da ją cym du że prak tycz ne ko -
rzy ści ele mentem za rzą dza nia fir mą.

War to pa mię tać

Czę ścią ka żdej kon tro li za gad nień praw -
nych mu si być ana li za do ku men tów zgro ma -
dzo nych w ak tach oso bo wych pra cow ni ków.
Znaj du ją się tam bo wiem naj wa żniej sze in -
forma cje zwią za ne z za trud nie niem pra cow -
ni ka po zwa la ją ce okre ślić je go sy tu ację
praw ną. Do ty czy to w szcze gól no ści da nych
za war tych w umo wie o pra cę, o jej ro dza -
ju, wy so ko ści wy na gro dze nia, wy mia rze
cza su pra cy, zaj mo wa nym sta no wi sku i okre -
sie za trud nie nia. Bez tych in for ma cji nie mo -
żna do brze skon tro lo wać, ani po praw no ści
wy li cze nia i wy pła ce nia wy na gro dze nia
za pra cę, ani kwe stii zwią za nych z cza sem
pra cy, czy z le gal no ścią za trudnie nia. Nie
mniej wa żny mi są też in ne do ku men ty od -
no szą ce się do szko leń bhp, ba dań pro fi lak -
tycz nych, po sia da nych przez pra cow ni ka
upraw nień.

W myśl prze pi sów pra wa pra cy ka żdy pra -
co daw ca mu si pro wa dzić ak ta oso bo we dla
za trud nio nych na pod sta wie umo wy o pra -
cę i in nych sto sun ków pra cy. Są one zbio -
rem do ku men tów zwią za nych z za trud nie -
niem. Obo wią zek ten wy ni ka z art. 94
pkt. 9a Ko dek su pra cy i wy da ne go, na pod -
sta wie art. 2981 k. p., roz po rzą dze nia wy ko -
naw cze go. Po praw nie pro wa dzo ne ak ta
oso bo we po zwa la ją pra co daw cy na zgro ma -
dze nie in for ma cji o pra cow ni ku nie zbęd nych
do pra wi dło we go sto so wa nia prze pi sów
pra wa pra cy oraz na unik nię cie nie potrzeb -
nych kon flik tów.

Prze pi sy pra wa do ty czą ce akt oso bo -
wych są na pi sa ne pro stym i zro zu mia łym ję -
zykiem. Za wie ra ją m.in. wy kaz do ku men tów,

któ re pra co daw ca mo że lub po wi nien prze -
cho wy wać. Po mi ja jąc nie ba ga tel ne zna cze nie,
ja kie ma to z punk tu wi dze nia ochro ny da -
nych oso bo wych i zwol nie nia pra co daw cy
w tym za kre sie z ogra ni czeń gro ma dze nia
i prze chowy wa nia wska za nych da nych, sta -
no wi pod po wiedź, ja kie do ku men ty są obo -
wiąz ko we w ra zie wy stą pie nia okre ślo ne go
zda rze nia (np. po sia da nia przez pra cow ni ka
dzie ci, któ re nie ma ją ukoń czo ne go 14 ro ku
ży cia). Się gnię cie do § 6 roz po rzą dze nia i po -
trak to wa nie go ja ko li sty do ku men tów, któ -
re pra co daw ca po wi nien po sia dać, po zwa la
nie tyl ko na unik nię cie pomył ki, ale też
na kon tro lę, czy w za kła dzie ja kiś do ku ment
nie jest wy ma ga ny i dla cze go. Dla in spek to -
ra pra cy wy kaz do ku men tów za war ty w ak -
tach oso bo wych jest na to miast swo istą li stą
kon tro l ną, któ ra po zwa la na okre śle nie, czy
pra co daw ca wy wią zu je się ze wszyst kich swo -
ich obo wiąz ków.

Ja ki sta tus, 
ta kie do ku men ty

Do ku men ty w ak tach oso bo wych mo żna
za sad ni czo po dzie lić na trzy czę ści: zwią za -
ne z ubie ga niem się o pod ję cie za trud nie nia
(re kru ta cja pra cow ni ka), do ty czą ce na wią za -
nia sto sun ku pra cy oraz prze bie gu za trud nie -
nia i wresz cie zwią za ne z usta niem za trud -
nie nia. Ka żdy do ku ment po wi nien mieć ko -
lej ny nu mer i być rów nież opi sa ny w wy ka -
zie ka żdej części.

W roz po rzą dze niu do syć szcze gó ło wo
okre ślo no, ja kie do ku men ty, w któ rej czę ści
po win ny się zna leźć. Jed nak na le ży pa mię tać,
że to wy li cze nie nie ma cha rak te ru za -
mknięte go. W ak tach mo żna rów nież gro ma -
dzić in ne do ku men ty do ty czą ce pra cow ni ka
lub też od stę po wać od wy mo gu skła da nia
przez pra cow ni ka nie któ rych kwe stio na riu -
szy lub oświadczeń.

Przy stę pu jąc do cha rak te ry sty ki po szcze -
gól nych dzia łów akt oso bo wych na le ży roz -
po cząć od czę ści A – tj. do ku men tów zwią -
za nych z ubie ga niem się oso by o za trud nie -

nie. W tym dzia le pra co daw ca gro ma dzi wy -
peł nio ny kwe stio na riusz oso bo wy, ko pie
świa dectw pracy po twier dza ją cych po przed -
nie okre sy za trud nie nia, ko pie do ku men tów
po twier dza ją cych uzy ska ne kwa li fi ka cje za -
wo do we, ko pie świa dectw ukoń czo nych
szkół, orze cze nie le kar skie stwier dza ją ce
brak prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia pra -
cy na da nym sta no wi sku oraz ewen tu al nie in -
ne do ku men ty, któ rych obo wią zek prze -
cho wy wa nia wy ni ka z prze pi sów szcze gó ło -
wych. Prze pis § 1 ust. 1 roz po rzą dze nia ma
cha rak ter fa kul ta tyw ny, a więc pra codaw ca
mo że tych do ku men tów wy ma gać, ale nie
mu si (po za orze cze niem le kar skim, któ re jest
ob li ga to ryj ne – art. 229 § 4 ko dek su pra cy).
Na to miast jest to nie zbęd ne dla usta le nia sta -
żu pra cy dla po trzeb urlo pu wy po czyn ko we -
go, gdyż ko niecz ne jest prze ana li zo wa nie do -
tychcza so we go za trud nie nia pra cow ni ka
oraz ewen tu al nie in nych okre sów wli cza nych
do sta żu pra cy z mo cy pra wa np. okre sów po -
bie ra nia za sił ku dla bez ro bot nych, czy od by -
wa nia słu żby woj sko wej. Te do ku men ty
wska zu ją rów nież na kwa li fi ka cje po sia da ne
przez pra cow ni ka.

Do ku men ty prze cho wu je się w od pi sach
lub ko piach spo rzą dzo nych na pod sta wie ory -
gi na łów przed sta wio nych przez oso bę ubie -
ga ją cą się o za trud nie nie.

Dru ga część akt oso bo wych – B za wie ra
do ku men ty zwią za ne z na wią za niem stosun -
ku pra cy i trwa ją cym za trud nie niem. W tej
czę ści mu si zna leźć się umo wa o pra cę lub
in ne do ku men ty po twier dza ją ce fakt za -
trud nie nia np.: akt mia no wa nia, po twier dze -
nie na piśmie usta leń co do ro dza ju umo wy
oraz jej wa run ków, gdy umo wa nie zo sta ła za -
war ta na pi śmie oraz wszel kie zmia ny wa run -
ków pra cy i pła cy. Teo re tycz nie nie jest obo -
wiąz ko wy kwe stio na riusz oso bo wy dla pra -
cow ni ka, któ re go wzór sta no wi za łącz nik
do roz po rzą dze nia, ale to tam znaj du ją się in -
for ma cje pra cow ni ka o je go nu me rze Pe sel,
NIP, sta nie ro dzin nym wraz z oświad cze niem,
że po da ne da ne są praw dzi we. Bez tych da -
nych nie jest mo żli we zgło sze nie pra cow ni -
ka do ubez pie cze nia spo łecz ne go, ani usta -

Ak ta oso bo we ja ko źró dło in for ma cji dla in spek to ra pra cy

A B C do ku men ta cji
le nie obo wiąz ku po dat ko we go oraz okre śle -
nie ewen tu al nych in nych przy wi le jów zwią -
za nych z ro dzi ciel stwem. Za nie cha nie lub nie -
ter mi no we do ko na nie tych czyn no ści na ra -
ża pra co daw cę na ka rę.

Punkt wyj ścia

Dla in spek to ra pra cy umo wa o pra cę jest
wyj ścio wym do ku men tem. Do pie ro jej zna -
jo mość po zwa la na ana li zo wa nie po zo sta łych
za gad nień praw nych. I tak, w umo wie o pra -
cę wska za ny jest ter min jej roz po czę cia, co
jest wa żne dla okre śle nia le gal no ści za trud -
nie nia. Po da ny jest ro dzaj pra cy, zaj mo wa ne
przez nie go sta no wi sko. Ta in for ma cja jest
ta kże bardzo wa żna przy ba da niu oko licz no -
ści i przy czyn wy pad ków w pra cy. W umo wie
o pra cę okre ślo na jest wy so kość wy na gro dze -
nia, spo so by je go wy li cze nia, co po zwa la
na we ry fi ka cję po praw no ści na li cze nia pła -
cy. Da ne o wy mia rze cza su pra cy umo żli wia -
ją spraw dze nie, czy nie wy stą pi ła pra ca
w go dzi nach po nadnor ma tyw nych, co jest
szcze gól nie istot ne w przy pad ku tych pra cow -

ni ków, któ rym nie wol no wy ko ny wać pra cy
w go dzi nach nad licz bowych, czy w po rze noc -
nej np.: mło do cia nym, ko bie tom w cią ży, oso -
bom o znacz nym lub umiar ko wa nym stop niu
nie peł no spraw no ści (po za pew ny mi wy jąt ka -
mi). In for ma cje o wy stąpie niu ta kiej sy tu acji
po win ny być za war te rów nież w ak tach oso -
bo wych.

Wśród in nych do ku men tów, o któ rych mó -
wi roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
So cjal nej z 28.05.1996 r., a któ re pra co daw -
ca po wi nien gro ma dzić są w szcze gól no ści
pisem ne po twier dze nia za po zna nia się pra -
cow ni ka:

● z tre ścią re gu la mi nu pra cy – dla kon -
tro lu ją ce go jest po twier dze niem, że ta ki do -

ku ment w ogó le obo wią zu je w fir mie, zwłasz -
cza ma łej;

● z pi sem ną in for ma cją o nie któ rych wa -
run kach za trud nie nia wy ni ka ją cą z art. 29 § 3
Ko dek su pra cy, co ma du że zna cze nie
przy usta la niu for mal nie obo wią zu ją cych
zasad np. wy płat wy na gro dze nia w fir mie, któ -
ra nie ma re gu la mi nu pra cy;

● z prze pi sa mi i za sa da mi do ty czą cy mi
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy;

● z za kre sem in for ma cji ob ję tych ta jem -
ni cą okre ślo ną w obo wią zu ją cych usta wach
dla umó wio ne go z pra cow ni kiem ro dza ju pra -
cy, a ta kże z ob wiesz cze niem, o któ rym mo -
wa w art. 150 Ko dek su pra cy, co ma istot ne
zna cze nie przy ba da niu wy pad ków przy pra -
cy (§ 3 roz po rzą dze nia).

Po zo sta łe do ku men ty wska za no w § 6 roz -
po rzą dze nia. Ma ją one istot ne zna cze nie
przy kon tro lo wa niu za gad nień szcze gó ło -
wych i te ma tycz nych:

9) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a) zmie nio na przez
§ 1 pkt 2 lit. a) roz po rzą dze nia Mi ni stra Go -
spodar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 17
grud nia 2003 r. (Dz. U. 03.230.2293) zmie -

nia ją ce go nin. roz po rzą dze nie z dniem
1 stycz nia 2004 r.

– do ku men ty do ty czą ce wy ko ny wa nia
pra cy w for mie te le pra cy,

10) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. aa) do da na przez § 1
pkt 1 lit. a) roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po -
li ty ki Spo łecz nej z 10 lip ca 2009 r. (Dz.
U. 09.115.971) zmie nia ją ce go nin. roz po rzą -
dze nie z dniem 5 sierp nia 2009 r.

11) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b) zmie nio na przez
§ 1 pkt 3 lit. a) ti ret pierw sze roz po rzą dze -
nia z 6 grud nia 2002 r. (Dz. U. 02.214.1812)
zmie nia ją ce go nin. roz po rzą dze nie z dniem
1 stycznia 2003 r.

– oświad cze nie pra cow ni ka bę dą ce go ro -
dzi cem lub opie ku nem dziec ka, o któ rym mo -

wa w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2 i art. 188
Ko dek su pra cy, o za mia rze lub o bra ku za -
mia ru ko rzy sta nia z upraw nień okre ślo nych
w tych prze pi sach wy mie nio nych w art. 189ą
Ko dek su pra cy,

– 12) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c):
– zmie nio na przez § 1 pkt 2 lit. b) roz po -

rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z 17 grud nia 2003 r. (Dz.
U. 03.230.2293) zmie nia ją ce go nin. roz po rzą -
dze nie z dniem 1 stycz nia 2004 r.

– zmie nio na przez § 1 pkt 1 lit. b) roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej z 10 lip ca 2009 r. (Dz. U. 09.115.971)
zmie nia ją ce go nin. roz po rzą dze nie z dniem
5 sierp nia 2009 r.

– do ku men ty do ty czą ce po wie rze nia pra -
cow ni ko wi mie nia z obo wiąz kiem zwro tu al -
bo do wy li cze nia się,

– do ku men ty zwią za ne ze szkoleniami
i pod no sze niem przez pra cow ni ka kwa li fi ka -
cji za wo do wych,

– oświad cze nia do ty czą ce wy po wie dze nia
pra cow ni ko wi wa run ków umo wy o pra cę lub
zmia ny tych wa run ków w in nym try bie,

– do ku men ty zwią za ne z przy zna niem pra -
cow ni ko wi na gro dy lub wy ró żnie nia oraz wy -
mie rze niem ka ry po rząd ko wej,

– pi sma do ty czą ce udzie le nia pra cow ni ko -
wi urlo pu do dat ko we go urlo pu ma cie rzyń skie -
go, do dat ko we go urlo pu na wa run kach urlo -
pu ma cie rzyń skie go, urlo pu oj cow skie go,
urlo pu wy cho waw cze go oraz urlo pu bez płat -
ne go,

13) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. h) zmie nio na przez
§ 1 pkt 1 lit. c) roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra -
cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 10 lip ca 2009 r. (Dz.
U. 09.115.971) zmie nia ją ce go nin. roz porzą -
dze nie z dniem 5 sierp nia 2009 r.

– do ku men ty zwią za ne z ob ni że niem wy -
mia ru cza su pra cy, w przy pad ku okre ślo nym
w art. 1867 Ko dek su pra cy,

– 14) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. ha):
– do da na przez § 1 pkt 3 lit. a) ti ret dru -

gie roz po rzą dze nia z 6 grud nia 2002 r. (Dz.
U. 02.214.1812) zmie nia ją ce go nin. roz po rzą -
dze nie z dniem 1 stycz nia 2003 r.

– zmie nio na przez § 1 pkt 2 lit. c) roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z 17 grud nia 2003 r. (Dz.
U. 03.230.2293) zmie nia ją ce go nin. roz po rzą -
dze nie z dniem 1 stycz nia 2004 r.

– orze cze nia le kar skie wy da ne w związ -
ku z prze pro wa dzo ny mi ba da nia mi okre so -
wy mi i kon tro l ny mi,

– umo wę o za ka zie kon ku ren cji, je że li stro -
ny za war ły ta ką umo wę w okre sie po zosta -
wa nia w sto sun ku pra cy,

– wnio ski pra cow ni ka do ty czą ce usta le -
nia in dy wi du al ne go roz kła du je go cza su pra -
cy (art. 142 Ko dek su pra cy), sto so wa nia
do nie go sys te mu skró co ne go ty go dnia
pra cy (art. 143 Ko dek su pra cy), a ta kże sto -
so wa nia do nie go sys te mu cza su pra cy,
w któ rym pra ca jest świad czo na wy łącz nie

Ol gierd Ku char ski

Ak ta oso bo we, ja ko przed miot kon tro li in spek to ra pra cy, nie bu dzą więk szych kon tro wer sji, je -
że li są trak to wa ne tyl ko i wy łącz nie ja ko źró dło in for ma cji, a nie ja ko sam w so bie cel ca łej kon -
tro li. Sku pia nie się wy łącz nie na nich, a po mi ja nie istot nych dla pra cow ni ka za gad nień, ta kich
jak wy na gro dze nia i czas pra cy, jest czymś nie właści wym i po wo du je ob ni że nie au to ry te tu in -
spek cji pra cy za rów no w oczach pra co daw ców, jak i osób za trud nia nych.
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w piąt ki, so bo ty, nie dzie le i świę ta (art. 144
Ko dek su pra cy),

– 15) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. ja) do da na przez
§ 1 pkt 2 lit. d) roz po rzą dze nia Mi ni stra Go -
spodar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 17
grud nia 2003 r. (Dz. U. 03.230.2293) zmie -
nia ją ce go nin. roz po rzą dze nie z 1 stycz -
nia 2004 r.

– wnio sek pra cow ni ka o po in for mo wa nie
wła ści we go in spek to ra pra cy o za trud nia niu
pra cow ni ków pra cu ją cych w no cy oraz ko pię
in for ma cji w tej spra wie skie ro wa nej do wła -
ściwe go in spek to ra pra cy,

16) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. jb) do da na przez
§ 1 pkt 2 lit. d) roz po rzą dze nia Mi ni stra Go -
spodar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 17
grud nia 2003 r. (Dz. U. 03.230.2293) zmie -
nia ją ce go nin. roz po rzą dze nie z 1 stycz -
nia 2004 r.,

– ko re spon den cję z re pre zen tu ją cą pra -
cow ni ka za kła do wą or ga ni za cją związ ko wą we
wszyst kich spra wach ze sto sun ku pra cy wy -
ma ga ją cych współ dzia ła nia pra co daw cy z tą
or ga ni za cją lub in ny mi pod mio ta mi kon sul -
tu ją cy mi spra wy ze sto sun ku pra cy.

17) ko pię za wia do mie nia po wia to we go
urzę du pra cy o za trud nie niu pra cow ni ka,
uprzed nio za re je stro wa ne go ja ko oso ba bez -
ro bot na.

Ko niec za trud nie nia

W czę ści C akt gro ma dzi się do ku men ty
zwią za ne z usta niem za trud nie nia. W szcze -
gól no ści oświad cze nia o roz wią za niu umo wy
o pra cę za po ro zu mie niem stron, wy po wie -
dze niem lub bez wy po wie dze nia, ko pię świa -
dec twa pra cy wraz z po twier dze niem je go wy -
da nia oraz ewen tu al nie umo wę o za ka zie kon -
ku ren cji po usta niu za trud nie nia. Tam też na -
le ży gro ma dzić wszel ką ko re spon den cję
z pra cow ni kiem po usta niu za trud nie nia, a od -
no szą cą się do te go za trud nie nia (do ku men -
ty do ty czą ce żą da nia wy da nia świa dec twa pra -
cy oraz zwią za ne z nie wy pła ce niem pra cow -
ni ko wi ekwi wa len tu pie nię żne go za urlop wy -
po czyn ko wy). Dla in spek to ra jest to o ty le
istot ne, że po zwa la spraw dzać, czy przy roz -
wią zy wa niu umo wy o pra cę nie do szło do ra -
żą ce go na ru sze nia pra wa, czy świa dec two
pra cy jest po praw nie wy pi sa ne, czy do rę czo -
ne w ter mi nie.

dr Ol gierd Ku char ski
OIP Ka to wi ce, Od dział w Czę sto cho wie

1 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki So cjal nej z 28.05.1996r w spra wie za kre -
su pro wa dze nia przez pra co daw ców do ku -
men ta cji w spra wach zwią za nych ze sto sun -
kiem pra cy oraz spo so bu pro wa dze nia akt
oso bo wych pra cow ni ka opu bli ko wa ne w Dz.
U. nr 62, poz. 286 z 1996r., ostat nia zmia -
na na stą pi ła 5.08.2009r., Dz. U. nr 115,
poz. 971 z 2009r.

Spra wa wy da je się pro sta. Na le ży wy po -
sa żyć pra cu ją cych we wła ści we środ ki
ochro ny in dy wi du al nej.

Szel ki nie wy star czą

Za pew nie nie bez pie czeń stwa pra cy
pod czas od śnie ża nia da chów, to nie tyl ko
pro blem wy po sa że nia ro bot ni ka w in dy wi -
du al ny sprzęt ochro ny przed upad kiem
z wy so ko ści. W wie lu przy pad kach nie wy -
star cza na wet sprzęt ase ku ra cyj ny. Od śnie -
ża ją cy, po za ło że niu sze lek bez pie czeń stwa
a na stęp nie wej ściu na dach, szyb ko prze -
ko nu ją się, że nie ma ją mo żli wo ści od po -
wied nie go pod pię cia się do ja kie goś trwa -
łe go ele men tu, gwa ran tu ją ce go ogra ni cze -
nie mo żli wo ści upad ku z wy so ko ści. Na da -
chach nie ma kwa li fi ko wa nych punk tów
kon struk cji sta łej oraz in nych roz wią zań ar -
chi tek to nicz no -bu dow la nych umo żli wia -
ją cych bez piecz ne wy ko ny wa nie pra cy. Bra -
ku je ta kże od po wied nie go osprzę tu w po -
sta ci li nek ko twią cych i in nych urzą dzeń
umo żli wia ją cych od po wied nie za bez pie cze -
nie pra cu ją ce go przed upad kiem z wy so -
ko ści.

Pro blem do ty czy nie tyl ko i wy łącz nie
od śnie ża nia da chów, lecz wszel kich prac
re mon to wo kon ser wa cyj nych obiek tów, ta -
kich jak my cie okien, na pra wa an ten,
czysz cze nie ko mi nów, itp.

Sfe ra eks plo ata cyj na obiek tów w znacz -
nej mie rze umy ka z po la wi dze nia ar chi -
tek tów i in nych pro jek tan tów za an ga żo wa -
nych w pro ces pro jek to wa nia. Szcze gól nie
wi docz ne jest to w bra ku uwzględ nie nia
w do ku men ta cji pro jek to wej ta kich szcze -
gó łów jak: dra bi ny i wła zy pro wa dzą ce
na dach, ła wy ko mi niar skie, punk ty ko twią -

ce umo żli wia ją ce przy pię cie lin ki bez pie -
czeń stwa. Oglą da jąc do ku men ta cję pro jek -
to wą oraz obiek ty wy ko na ne na jej pod sta -
wie od no si się wra że nie jak by nie ist nia -
ły prze pi sy pra wa bu dow la ne go za war te
w § 308 roz po rzą dze nia w spra wie wa run -
ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia -
dać bu dyn ki:1

§ 308. 1. W bu dyn kach o dwóch lub
wię cej kon dy gna cjach nad ziem nych
na le ży za pew nić wyj ście na dach co
naj mniej z jed nej klat ki scho do wej,
umo żli wia ją ce do stęp na dach
i do urzą dzeń tech nicz nych tam za in -
sta lo wa nych

(…)
4. Na da chu o spad ku po nad 25%

oraz na da chu po kry tym ma te ria ła mi
łam li wy mi (tłu ką cy mi) na le ży wy ko -
nać sta łe doj ścia do ko mi nów, urzą -
dzeń tech nicz nych oraz an ten ra dio -
wych i te le wi zyj nych.

5. Doj ścia, o któ rych mo wa w ust. 4,
na od cin kach o na chy le niu po nad 25%
po win ny mieć za bez pie cze nia
przed po śli zgiem.

6. Na da chu o spad ku po nad 100%
po win ny być za mo co wa ne sta łe
uchwy ty dla lin bez pie czeń stwa lub ba -
rie ry ochron ne nad dol ną kra wę dzią
da chu.

W czym pro blem?

Przy czyn ta kie go sta nu rze czy jest
z pew no ścią wie le. Nie wąt pli wie czę sto wy -
ni ka ją one z nie peł nej zna jo mo ści przez pro -
jek tan tów prze pi sów praw nych. Wie lu
z nich nie śle dzi na bie żą co zmian w prze -
pi sach, a przez to ich nie sto su je. Nie mniej

wy da je się, że jest to zbyt pro ste wy ja śnie -
nie za gad nie nia, któ re jest pro ble mem
głęb szym i wy ma ga ją cym szcze gó ło wej
ana li zy.

Przede wszyst kim oka zu je się, że pro jek -
tan ci w ogó le nie po dej mu ją pro ble mów
zwią za nych z roz wią zy wa niem ta kich ele -
men tów ar chi tek to nicz nych, jak wej ścia
na dach, ła wy ko mi niar skie czy też roz miesz -
cze nie uchwy tów dla lin bez pie czeń stwa.
Szcze gó łów te go ro dza ju ele men tów na do -
ku men ta cji pro jek to wej ge ne ral nie ar chi tek -
ci nie uwzględ nia ją. Ja ki jest te go po wód?
Otóż pra wo bu dow la ne nie wy ma ga za miesz -
cza nia ich w do ku men ta cji pro jek to wej, po -
zo sta wia jąc te kwe stie kie row ni ko wi i wy -
ko naw com tych ro bót. A ci po pro stu nie
mon tu ją tych ele men tów, któ re nie zo sta -
ły uwzględ nio ne w do ku men ta cji pro jek to -
wej. I kół ko się za my ka.

Przy czy na tkwi ta kże w po spo li tej nie -
wie dzy pro jek tan tów i ich złym przy go to -
wa niu za wo do wym w ob sza rze bez pie czeń -
stwa użyt ko wa nia obiek tów. Wie lu pro jek -
tan tów, po uzy ska niu upraw nień do peł nie -
nia sa mo dziel nych funk cji, nie uzu peł nia
swo jej wie dzy, nie uczest ni czy w szko le -
niach i nie pod no si kwa li fi ka cji za wo do -
wych do ty czą cych bez pie czeń stwa użyt ko -
wa nia obiek tów. W tym miej scu na le ży
wska zać, że przy czy na po śred nio tkwi ta -
kże w prze pi sach praw nych nie zo bo wią zu -
ją cych pro jek tan tów do uczest nic twa w ta -
kich okre so wych szko le niach. Ko lej ną
przy czy ną nie do sta tecz nych roz wią zań
jest brak ka no nów2 w za kre sie bez pie czeń -
stwa użyt ko wa nia obiek tów. Otóż li te ra tu -
ra pol ska jest sto sun ko wo ubo ga w pre zen -
ta cje te go ro dza ju roz wią zań zwią za nych

z bez pie czeń stwem użyt ko wa nia obiek tów.
Mo żna po wie dzieć, że kwe stie te są po ru -
sza ne rzad ko i to na bar dzo ogól nym po -
zio mie (czę sto wy łącz nie, ja ko cy ta ty
z po wszech nie obo wią zu ją cych prze pi -
sów). Tym sa mym pro jek tan ci, nie po sia -
da jąc od po wied nich wzor ców, nie za uwa -
ża ją pro ble mu, a przez to nie uwzględ nia -
ją w pro jek cie wa żnych ele men tów od no -
szą cych się do użyt ko wa nia obiek tu.

Ko niecz ne wy da je się więc pod ję cie zna -
czą cych dzia łań za rów no w ob sza rze prze -
pi sów pra wa, jak i w za kre sie edu ka cji pro -
jek tan tów.

B rak ko or dy na cji

Wspo mnia ne nie do cią gnię cia ma ją jesz -
cze jed ną po wa żną przy czy nę, a jest nią
brak ko or dy na cji w za kre sie bez pie czeń -
stwa i ochro ny zdro wia na eta pie pro jek -
to wa nia i nie do sta tecz na ko or dy na cja
tych dzia łań na eta pie wy ko naw stwa. Na -
le ży tu pod kre ślić, że pol skie pra wo nie na -
kła da na in we sto ra obo wiąz ku po wo ła nia
ko or dy na to ra do spraw bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia (bioz). Usta wo daw ca
z za ło że nia przy jął, że ro lę ko or dy na to ra
ds. bioz peł ni pro jek tant na eta pie przy go -
to wa nia in we sty cji, a kie row nik bu do wy
na eta pie re ali za cji in we sty cji. Z za ło że nia
usta wo daw ca chciał unik nąć wpro wa dze -
nia do pro ce su in we sty cyj ne go ko lej ne go
je go uczest ni ka w po sta ci ko or dy na to ra ds.
bioz. Dla te go wy ko rzy stał już uczest ni czą -
ce w tym pro ce sie oso by, tj. pro jek tan ta
i kie row ni ka bu do wy. Nie za uwa żył jed nak
we wnętrz nej sprzecz no ści w tym za ło że -
niu wy ni ka ją cej z fak tu, że łą cze nie funk -

cji eli mi nu je mo żli wość kry tycz ne go spoj -
rze nia na da ny pro blem (ja kie jest je dy nie
mo żli we, gdy ko or dy na to rem jest oso ba
trze cia). Z za ło że nia bo wiem ko or dy na tor
po wi nien ce cho wać się nie za le żno ścią
i stać po za struk tu ra mi for mal ny mi wy ni -
ka ją cy mi z re ali za cji pro jek tu. Nie po wi nien
on w ża den spo sób być włą czo ny w za rzą -
dza nie pro jek tem oraz je go bez po śred nią
re ali za cję, a je dy nie z ze wnątrz, z for mal -
nych struk tur zbie rać in for ma cje, ana li zo -
wać je w spo sób kry tycz ny oraz ra por to -
wać swo je uwa gi i spo strze że nia za rzą dza -
ją ce mu pro jek tem. Sam fakt włą cza nia ko -
or dy na to ra do for mal nych struk tur po wo -
du je eli mi na cję mo żli wo ści je go kry tycz -
ne go spoj rze nia na kwe stie, któ ry mi po wi -
nien się in te re so wać. Po nad to, bio rąc
pod uwa gę wcze śniej omó wio ną kwe stię
nie do sta tecz ne go przy go to wa nia pro jek tan -
tów i kie row ni ków bu dów do peł nie nia ro -
li ko or dy na to ra, szyb ko za uwa ża my, że
usta wo wa for ma re ali za cji za dań w ob sza -
rze bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
jest nie efek tyw na.

Z dru giej stro ny, usta wo daw ca nie za -
uwa żył mo żli wo ści i szan sy wy ko rzy sta -
nia du żej gru py wy kwa li fi ko wa nych spe -
cja li stów, któ rzy mo gli by ak tyw nie zo stać
włą cze ni w spra wo wa nie funk cji ko or dy -
na to ra ds. bioz. Mo wa tu o rze czo znaw -
cach ds. bhp. Ta gru pa za wo do wa do sko -
na le mo gła by się wpi sać w sys tem ko or -
dy na cji bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
na eta pie pro jek to wa nia. Nie wąt pli wie wy -
ma ga ło by to zmia ny w prze pi sach nie tyl -
ko do ty czą cych sa mych rze czo znaw ców
ds. bhp, lecz ta kże prze pi sów pra wa bu -
dow la ne go i ko dek su pra cy,3 w tym głów -
nie na ka za nia rze czo znaw com nie tyl ko
zaj mo wa nie się bez pie czeń stwem pra cy
w obiek tach, w któ rych znaj du ją się po -
miesz cze nia pra cy,4 lecz wszyst ki mi
obiek ta mi, gdyż dach, nie za le żnie na ja -
kim obiek cie się znaj du je, po pro stu
trze ba od śnie żyć.

Da riusz Smo liń ski
OIP Gdańsk, Od dział w Słup sku

1 Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk -
tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od -
po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 ze zmia na mi oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 461).

2 Ze spół wzor ców, re guł i me tod.
3 Wię cej w: Dy le ma ty Ko or dy na to ra, In -

spek tor Pra cy nr 2 z 2010 str. 20-22.
4 Art. 213 Ko dek su Pra cy. 

Zi ma z ca łą si łą uświa da mia nam, że za le ga ją cy śnieg mo że
być nie bez piecz ny, ta kże dla kon struk cji da chów. Pa mię ta jąc
o złych do świad cze niach z lat ubie głych wła ści cie le obiek tów,
za rów no ma ło - jak i wiel ko po wierzch nio wych, już po pierw -
szych te go rocz nych opa dach przy stą pi li do od śnie ża nia da -
chów. Do dat ko wo zmo ty wo wa ły ich licz ne ape le w ra diu,
te le wi zji i pra sie. Szyb ko jed nak się oka za ło, że usu wa nie jed -
ne go za gro że nia po wo du je po wsta wa nie in ne go – za gro że nia
upad kiem z wy so ko ści.

Jak od śnie żyć dach?
Da riusz Smo liń ski



Pra wo do straj ku zo sta ło za gwa ran to wa -
ne w art. 59 ust. 3 Kon sty tu cji RP, zgod -
nie z któ rym związ kom za wo do wym przy -
słu gu je pra wo do or ga ni zo wa nia straj ków
pra cow ni czych i in nych form pro te stu
w gra ni cach okre ślo nych w usta wie. Ze
wzglę du na do bro pu blicz ne usta wa mo że
ogra ni czyć pro wa dze nie straj ku lub za ka -
zać go w od nie sie niu do okre ślo nych ka -
te go rii pra cow ni ków lub w okre ślo nych
dzie dzi nach.

Mię dzy na ro do wy Pakt Praw Go spo -
dar czych, Spo łecz nych i Kul tu ral nych
(przy ję ty re zo lu cją Zgro ma dze nia Ogól ne -
go ONZ z 16 grud nia 1966 ro ku, wszedł
w ży cie 3 stycz nia 1976 ro ku – Pol ska przy -
stą pi ła do Pak tu 18 mar ca 1977 ro ku) za -
wie ra re gu la cje do ty czą ce pra wa do straj -
ku. Zgod nie z art. 8 Pak tu, Pań stwa Stro -
ny zo bo wią zu ją się za pew nić pra wo
do straj ku pod wa run kiem, że bę dzie
ono wy ko ny wa ne zgod nie z usta wo daw -
stwem da ne go kra ju.

Pra wo do straj ku na le ży do pod sta wo -
wych praw czło wie ka oraz wol no ści związ -
ko wych. Wo bec te go wąt pli wo ści zwią za -
ne z wy kład nią prze pi sów re gu lu ją cych
strajk po win ny być – zgod nie z za sa dą in
du bio pro li ber ta te – roz strzy ga ne na rzecz,
a nie prze ciw ko wol no ści straj ku.2

W dok try nie pra wa pra cy zo stał wy ra -
żo ny po gląd, iż „pra wo do straj ku na le ży
im ma nent nie do za kre su wol no ści związ -
ko wej i po win no być re spek to wa ne przez
part ne ra go spo dar cze go i pań stwo na -
wet wte dy, kie dy nie zo sta ło in kor po ro wa -
ne do sys te mu pra wa i nie wy ni ka ze zo -
bo wią zań trak ta to wych. Po win ność ta ka
spo czy wa przede wszyst kim na pań stwach,
któ re zgło si ły swój ak ces do Mię dzy na ro -
do wej Or ga ni za cji Pra cy i tym sa mym wy -
ra zi ły zgo dę na usta lo ny przez tę or ga ni -

za cję sys tem mię dzy na ro do we go pra wa
pra cy”.3

Pra wo do straj ku przy słu gu je, z wy jąt -
kiem przy pad ków okre ślo nych w oma -
wia nej usta wie, pra cow ni kom w ro zu mie -
niu art. 2 Ko dek su pra cy.

W ar ty ku le zo sta ną wska za ne ogra ni cze -
nia w za kre sie pra wa do straj ku.

Strajk, czy li co?

Zgod nie z art. 17 ust. 1 strajk po le ga
na zbio ro wym po wstrzy my wa niu się pra -
cow ni ków od wy ko ny wa nia pra cy w ce lu
roz wią za nia spo ru do ty czą ce go spraw
wska za nych w art. 1 oma wia nej usta wy. Za -
tem strajk mo że być pro wa dzo ny tyl ko
w na stę pu ją cych kwe stiach: wa run ków
pra cy, płac lub świad czeń so cjal nych oraz
praw i wol no ści związ ko wych pra cow ni ków
lub in nych grup, któ rym przy słu gu je pra -
wo zrze sza nia się w związ kach za wo do -
wych. Strajk jest środ kiem osta tecz nym
i nie mo że być ogło szo ny bez uprzed nie -
go wy czer pa nia mo żli wo ści roz wią za nia
spo ru we dług za sad okre ślo nych w oma wia -
nej usta wie, czy li po wy czer pa niu pro ce -
du ry ro ko wań i me dia cji. Strajk mo że być
zor ga ni zo wa ny bez za cho wa nia za sad pro -
wa dze nia spo ru, je że li pra co daw ca swo im
bez praw nym dzia ła niem unie mo żli wił
prze pro wa dze nie ro ko wań lub me dia cji,
a ta kże w przy pad ku, gdy pra co daw ca roz -
wią zał sto su nek pra cy z pro wa dzą cym
spór dzia ła czem związ ko wym.

Jak pod kre ślo no w dok try nie pra wa pra -
cy4, „w spo rach zbio ro wych pra cy w sys -
te mie usta wo daw stwa pol skie go zbli żo ny
sta tus jak pra cow ni cy – na grun cie art. 6
oma wia nej usta wy – ma ją trzy gru py za wo -
do we za trud nio ne w ra mach sto sun ków
o cha rak te rze cy wil no praw nym: człon ko -

wie rol ni czych spół dziel ni pro duk cyj nych,
oso by wy ko nu ją ce pra cę na pod sta wie
umo wy agen cyj nej, je że li nie są pra co daw -
ca mi oraz oso by wy ko nu ją ce pra cę na kład -
czą. Wy li cze nie to ma cha rak ter enu me ra -
tyw ny. Ozna cza to w prak ty ce, iż in ne ka -
te go rie osób nie ma ją upraw nień w za kre -
sie pro wa dze nia spo rów zbio ro wych.
W spo rach zbio ro wych mo gą uczest ni czyć
funk cjo na riu sze słu żb zmi li ta ry zo wa nych,
pod wa run kiem, że or ga ni za to rem pro te -
stu jest ich bra nżo wy zwią zek za wo do wy.
Nie ma ją oni jed nak pra wa do straj ku
(art. 19 ust. 2 u. r. s. z.)”.

Za kaz straj ku

W art. 19 ust. 1 ure gu lo wa no ko lej ne
ogra ni cze nie pra wa do straj ku: nie do -
pusz czal ne jest za prze sta nie pra cy w wy -
ni ku ak cji straj ko wych na sta no wi skach pra -
cy, urzą dze niach i in sta la cjach, na któ rych
za nie cha nie pra cy za gra ża ży ciu i zdro wiu
ludz kie mu lub bez pie czeń stwu pań stwa.

Bo gu sław Cu dow ski uwa ża, że „za ka -
zy prze wi dzia ne w tym prze pi sie ró żnią
się od za ka zów pod mio to wych tym, że nie
do ty czą ca łych za kła dów pra cy czy struk -
tur pań stwo wych. Po wszech nie przyj -
mu je się, że za kaz straj ków obej mu je pra -
cow ni ków słu żb ko mu nal nych za opa tru -
ją cych lud ność w wo dę, gaz i elek trycz -
ność. Nie bu dzi wąt pli wo ści za kaz straj -
ku obej mu ją cy pra cow ni ków słu żb zo bo -
wią za nych do pra cy zwią za nej z usu wa -
niem za gro żeń spo wo do wa nych klę ska mi
ży wio ło wy mi, na to miast usta le nie czy
za prze sta nie pra cy za gra ża ży ciu i zdro -
wiu ludz kie mu jest mo żli we w ka żdym
kon kret nym przy pad ku”.5

Krzysz tof Woj ciech Ba ra n6 wy mie nia
rów nież in nych pra cow ni ków w sto sun ku
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do któ rych bę dą mia ły za sto so wa nie wska -
za ne ogra ni cze nia np. pra cow ni ków za trud -
nio nych w jed nost kach or ga ni za cyj nych słu -
żby zdro wia, opie ki spo łecz nej, ko mu ni ka -
cji, trans por tu i ra tow nic twa.

Nie do pusz czal ne jest or ga ni zo wa nie
straj ku w Agen cji Bez pie czeń stwa We -
wnętrz ne go, Agen cji Wy wia du, Słu żbie
Kontr wy wia du Woj sko we go, Słu żbie Wy -
wia du Woj sko we go, Cen tral nym Biu rze An -
ty ko rup cyj nym, w jed nost kach Po li cji i Sił
Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, Słu -
żby Wię zien nej, Stra ży Gra nicz nej, Słu żby
Cel nej oraz jed nost kach or ga ni za cyj nych
ochro ny prze ciw po ża ro wej (art. 19 ust. 2
wska za nej usta wy).

Zgod nie z 19 ust. 3 pra wo do straj ku nie
przy słu gu je pra cow ni kom za trud nio nym
w or ga nach wła dzy pań stwo wej, ad mi ni stra -
cji rzą do wej i sa mo rzą do wej, są dach oraz
pro ku ra tu rze.

B. Cu dow ski7 wska zu je, iż „za ka zy wy -
mie nio ne w art. 19 ust. 2 po dyk to wa ne są
cha rak te rem i za da nia mi tych in sty tu cji,
któ re są na ty le istot ne dla funk cjo no wa -
nia pań stwa, że za kłó ce nia spo wo do wa ne
straj kiem mo gły by po wo do wać bar dzo da -
le ko idą ce skut ki”. Na to miast ogra ni cze -
nie pra wa do straj ku w sto sun ku do wszyst -
kich wska za nych pra cow ni ków w art. 19
ust. 3 przed mio to wej usta wy wy da je się
zbyt da le ko idą ce. Po nad to pod kre ślił, że
za kaz straj ku do ty czy w Pol sce wszyst kich
pra cow ni ków za trud nio nych w jed nost kach
or ga ni za cyj nych wy mie nio nych w oma wia -
nym prze pi sie, nie za le żnie od ich sta tu su
pra cow ni cze go, peł nio nych funk cji czy
za kre su obo wiąz ków. Ce lo wym by ło by
ogra ni cze nie pra wa do straj ku je dy nie
w sto sun ku do pew nej ka te go rii pra cow -
ni ków za trud nio nych we wska za nych jed -
nost kach.

Wska za ne w art. 19 ust. 3 pod mio to we
ogra ni cze nie pra wa do straj ku do ty czy pra -
cow ni ków za trud nio nych m.in. w: mi ni ster -
stwach, urzę dach na czel nych i cen tral nych,
urzę dach ad mi ni stra cji rzą do wej, sa mo rzą -
do wej, są dach po wszech nych.

Kto i kie dy 
od po wie dzial ny?

Art. 35 ust. 3 usta wy z 23 ma ja 1991r.
o związ kach za wo do wy ch8 od sy ła w za kre -
sie od po wie dzial no ści za kie ro wa nie nie -
le gal nym straj kiem do usta wy o roz wią zy -
wa niu spo rów zbio ro wych. Na to miast
zgod nie z art. 26 ust. 1 tej usta wy, kto
w związ ku z zaj mo wa nym sta no wi skiem lub
peł nio ną funk cją:

1) prze szka dza we wsz czę ciu lub w pro -
wa dze niu w spo sób zgod ny z pra wem spo -
ru zbio ro we go,

2) nie do peł nia obo wiąz ków okre ślo nych
w tej usta wie pod le ga grzyw nie al bo ka rze
ogra ni cze nia wol no ści.

Tej sa mej ka rze pod le ga ten, kto kie ru -
je straj kiem lub in ną ak cją pro te sta cyj ną
zor ga ni zo wa ną wbrew prze pi som usta wy
(art. 26 ust. 2 oma wia nej usta wy).

Za szko dy wy rzą dzo ne straj kiem lub in -
ną ak cją pro te sta cyj ną zor ga ni zo wa ną
wbrew prze pi som usta wy or ga ni za tor po -
no si od po wie dzial ność na za sa dach okre -
ślo nych w Ko dek sie cy wil nym (art. 26
ust. 3 wska za nej usta wy).

Na le ży zwró cić uwa gę, iż udział w straj -
ku zor ga ni zo wa nym wbrew prze pi som
oma wia nej usta wy (nie le gal nym) mo że
spo wo do wać po cią gnię cie spraw cy do od -
po wie dzial no ści w sfe rze pra cow ni czej, cy -
wil nej oraz kar nej. Uwa żam, że usta wa
o roz wią zy wa niu spo rów po win na wprost
wska zy wać or gan upraw nio ny do roz -
strzy gnię cia kwe stii do ty czą cej le gal no ści
straj ku. Ce lo wym by ło by rów nież wska za -
nie w prze pi sach sto sun ko wo krót kie go
ter mi nu, w któ rym upraw nio ny pod miot
miał by obo wią zek za jąć w po wy ższej
kwe stii sta no wi sko.

Brak wska za nej re gu la cji po wo du je
wąt pli wo ści m.in. w za kre sie usta la nia

upraw nień pra cow ni czych, po nie waż
w myśl art. 23 ust. 1 udział pra cow ni ka
w straj ku zor ga ni zo wa nym zgod nie z prze -
pi sa mi usta wy nie sta no wi na ru sze nia
obo wiąz ków pra cow ni czych. Na to miast
zgod nie z art. 23 ust. 2 oma wia nej usta wy
w okre sie straj ku zor ga ni zo wa ne go zgod -
nie z prze pi sa mi usta wy pra cow nik za cho -
wu je pra wo do świad czeń z ubez pie cze nia
spo łecz ne go oraz upraw nień ze sto sun ku
pra cy, z wy jąt kiem pra wa do wy na gro dze -
nia. Okres prze rwy w wy ko ny wa niu pra cy
wli cza się do okre su za trud nie nia w za kła -
dzie pra cy.

W ar ty ku le omó wi łam przed mio to we
oraz pod mio to we ogra ni cze nia do ty czą ce
pra wa pra cow ni ków do straj ku. Wska za łam
prze pi sy, z któ rych wy ni ka pra wo pra cow -
ni ków do straj ku. Zwró ci łam rów nież uwa -
gę na kwe stię ma ją cą w mo jej oce nie istot -
ne zna cze nie prak tycz ne, a mia no wi cie
wska za nie w prze pi sach usta wy o roz wią -
zy wa niu spo rów zbio ro wych or ga nu upraw -
nio ne go do usta le nia czy strajk zo stał zor -
ga ni zo wa ny zgod nie (czy też nie zgod nie)
z prze pi sa mi usta wy o roz wią zy wa niu spo -
rów zbio ro wych. 

Na grun cie obec nie obo wią zu ją cych
prze pi sów pra co daw ca mo że je dy nie w oma -
wia nym za kre sie zło żyć za wia do mie nie
do wła ści wej jed nost ki or ga ni za cyj nej pro -
ku ra tu ry. Wska za nie przez usta wo daw cę or -
ga nu, któ ry usta li le gal ność straj ku, po zwo -
li pra co daw com na wła ści we usta le nie
upraw nień pra cow ni czych, na to miast in -
spek to rom pra cy na sku tecz ne prze pro wa -
dze nie kon tro li w przy pad ku na ru sze nia
w oma wia nej sy tu acji fak tycz nej prze pi sów
pra wa pra cy.

dr He le na Wi cher
OIP Ka to wi ce

Przy pi sy

1. Dz. U. 1991.55.236 ze zm.
2. Wy rok SN z 07.02.2007r.; I PK

209/06; OSNP 2008/5-6/65.
3. W. Ma se wicz: Za targ zbio ro wy, Po -

znań 1994 r.
4. K. W. Ba ran: Zbio ro we pra wo pra cy.

Ko men tarz, Ofi cy na, 2007.
5. B. Cu dow ski: Spo ry zbio ro we w pol -

skim pra wie pra cy, Byd goszcz 1995 r.
6. K. W. Ba ran: Zbio ro we pra wo pra cy.

Ko men tarz, Ofi cy na, 2007.
7. B. Cu dow ski: Spo ry zbio ro we w pol -

skim pra wie pra cy, Byd goszcz 1995 r.
8. Tekst jed no li ty: Dz. U. 2001 r. Nr 79

poz. 854 ze zm.

He le na Wi cher

W usta wie z 23 ma ja 1991 r. o roz wią zy wa niu spo rów zbio ro wy ch1 zo sta ły ure gu lo wa ne po ko -
jo we for my roz wią zy wa nia spo rów zbio ro wych tj. ro ko wa nia, me dia cje oraz ar bi traż, jak rów -
nież kon flik to wa for ma roz wią zy wa nia spo rów – strajk.
Strajk jest środ kiem osta tecz nym i nie mo że być ogło szo ny bez uprzed nie go wy czer pa nia mo -
żli wo ści roz wią za nia spo ru po przez ro ko wa nia oraz me dia cję (art. 17 ust. 2 usta wy o roz wią zy -
wa niu spo rów zbio ro wy ch1).

Pra wo do straj ku



14 IP 1/2011

Nielegalnie na drodze ekspresowej
In for ma cja o nie le gal nym za trud nia niu

pra cow ni ków przy bu do wie dro gi eks pre -
so wej S -5 na od cin ku Gnie zno -Cza chur ki
do tar ła do Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Po zna niu je sie nią ub.r. Wy ni ka ło
z niej, że jed na z kra kow skich firm za trud -
nia 46 pra cow ni ków, w więk szo ści bez ja -
kiej kol wiek umo wy.

Ob szar na ja kim wy ko ny wa no pra ce (od -
ci nek ok. 20 km) oraz du ża licz ba in nych
firm pra cu ją cych przy bu do wie dro gi S -5
sta no wi ły du ży pro blem, któ ry na le ża ło roz -
wią zać już na eta pie pla no wa nia kon tro li.
Z uwa gi na to, że obec nie prak tycz nie ka -
żda in for ma cja o wej ściu in spek to rów
pra cy na bu do wę na tych miast roz no si się
sze ro kim echem, wy klu czo no tzw. wej ście
„na śle po”, gdyż praw do po dob nie „wy pło -
szy ło by” to fir mę, któ rą za mie rza no ob jąć
kon tro lą. Skon tak to wa no się więc z pra cow -
ni kiem, któ ry zło żył skar gę, a za je go po -
śred nic twem ta kże z in ny mi pra cow ni ka -
mi wy ko nu ją cy mi wcze śniej pra cę dla
kra kow skiej fir my. Po pro szo no o wska za -
nie miejsc wy ko ny wa nia pra cy. Po prze pro -
wa dze niu z dwo ma by ły mi już pra cow ni ka -
mi kra kow skiej fir my „wi zji lo kal nej” (sa -
mo cho dem żo ny in spek to ra, gdyż część
pra co daw ców zna ła już sa mo cho dy słu żbo -
we i pry wat ne in spek to rów pra cy) usta lo -
no punk ty wy ko ny wa nia prac przez pra cow -
ni ków fir my, któ rej do ty czy ła skar ga. Za -
pla no wa no ter min ak cji i, ze wzglę du
na praw do po do bień stwo wy stą pie nia trud -
no ści w le gi ty mo wa niu pra cow ni ków,
zwró co no się o asy stę funk cjo na riu szy po -
li cji. Osta tecz nie czyn no ści kon tro l ne

prze pro wa dzo no czwar te go paź dzier ni -
ka. Ok. godziny 8 ra no gru pa w skła dzie
trzech in spek to rów pra cy i pię ciu funk cjo -
na riu szy po li cji roz po czę ła jed no cze śnie
w trzech punk tach kon tro lę pra co daw cy.
Dzię ki funk cjo na riu szom po li cji, któ rzy
za po śred nic twem CB ra dia spraw dzi li

w ewi den cji lud no ści pra wi dło wość po da -
wa nych przez pra cow ni ków da nych oso bo -
wych, in spek to rzy pra cy usta li li, że na 17
osób wy ko nu ją cych pra cę, aż 14 nie mia -
ło żad nej umo wy na pi śmie, orze czeń le -
kar skich i szko leń w za kre sie bhp. Nie za -
pew nio no pra cow ni kom po miesz czeń hi -
gie nicz no -sa ni tar nych, ta kże po miesz czeń
do ogrza nia się i przy go to wa nia po sił ków
oraz odzie ży i obu wia ro bo cze go. Z póź niej -

szych usta leń, w tym prze słu chań pra cow -
ni ków wy ni ka ło, że kon tro lo wa na fir ma za -
trud nia ła, rów nież bez umów, jesz cze pię -
ciu pra cow ni ków. Wy pła ca ła pra cow ni -
kom wy na gro dze nia na po zio mie 3000 zł
net to, nie od pro wa dza jąc skła dek, (w tym
na Fun dusz Pra cy), oraz po dat ku.

Stwier dzo ne w cza sie kon tro li nie pra -
wi dło wo ści do ty czą ce bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy ure gu lo wa no na miej scu z kie -
row nic twem bu do wy. Po zo sta łe spra wy
prze ka za no do roz pa trze nia wg wła ści wo -
ści miej sco wej do Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy w Kra ko wie.

Kon rad Ja niuk
OIP Po znań

Przed mio tem roz wa żań jest rzad ko spo -
ty ka ny stan praw ny kon tro lo wa ne go pod mio -
tu. Upa dłość głów ną i syn dy ka głów ne go usta -
no wił sąd w Au gs bur gu (w opar ciu o pra wo
mię dzy na ro do we), na to miast po sta no wie -
niem pol skie go są du re jo no we go ogło szo no
ta kże wtór ne po stę po wa nie upa dło ścio we
obej mu ją ce li kwi da cję ma jąt ku spół ki oraz wy -
zna czo no syn dy ka upa dło ści „wtór nej”
(w opar ciu o pol skie pra wo upa dło ścio we).
Po nad to syn dyk „głów ny”, na sta łe prze by -
wa ją cy w Niem czech, udzie lił pi sem ne go peł -
no moc nic twa pre ze so wi za rzą du spół ki (w ra -
mach sa mo dziel nej re pre zen ta cji mo co daw -
cy) m.in. do skła da nia oświad czeń w spra -
wach pra cow ni czych oraz po dej mo wa nia
wszel kich czyn no ści przed są da mi, or ga na -
mi ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej
oraz ban ka mi.

Ko lej nym po sta no wie niem sę dzie go ko mi -
sa rza, na pod sta wie art. 33 roz po rzą dze nia
Ra dy (WE) 1346/2000 w spra wie po stę po wa -
nia upa dło ścio we go, wstrzy ma no li kwi da cję
ma sy upa dło ści spół ki z wy jąt kiem przy go -
to wań do sprze da ży ma jąt ku ma sy upa dło ści.
W tym cza sie przed są dem re jo no wym syn -
dyk „głów ny” spół ki oświad czył, iż wszel kie
stra ty wy ni ka ją ce z pod trzy my wa nia dzia łal -
no ści upa dłe go po ogło sze niu upa dło ści
wtór nej przez pol ski sąd re jo no wy po nie sie
nie miec ka ma sa upa dło ścio wa, nie do ma ga -
jąc się ich zwro tu i nie zgła sza jąc ich ja ko
kosz tów wtór ne go po stę po wa nia upa dło -
ścio we go.

In spek tor pra cy usta lił, że ska rżą ce mu, by -
łe mu pra cow ni ko wi spół ki, na mo cy usta wy
z 13 mar ca 2003 r. o szcze gól nych za sa dach
roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków
pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni -
ków przy słu gi wa ło pra wo do od pra wy w wy -
so ko ści dwu mie sięcz ne go wy na gro dze nia. Za -
rów no syn dyk upa dło ści wtór nej jak i peł no -
moc nik syn dy ka upa dło ści głów nej nie kwe -
stio no wa li pra wa ska rżą ce go do te go świad -

cze nia, jed nak ze wzglę du na sy tu ację spół -
ki nie zo sta ło ono do cza su za koń cze nia kon -
tro li wy pła co ne.

W związ ku z ogło sze niem wtór ne go po stę -
po wa nia upa dło ścio we go obej mu ją ce go li kwi -
da cję ma jąt ku dłu żni ka, zgod nie z brzmie -
niem art. 343 ust. 1 usta wy z 28 lu te -
go 2003 r. Pra wo upa dło ścio we i na praw cze
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361), syn dyk
jest zo bo wią za ny do za spo ko je nia na le żno ści
pierw szej ka te go rii (wska za nych w art. 342
ust. 1 pkt 1 omawianej usta wy) w mia rę wpły -
wu do ma sy upa dło ści sto sow nych sum; je -
że li na le żno ści te nie zo sta ną za spo ko jo ne
w ten spo sób, za spo ka ja się je w dro dze po -
dzia łu fun du szów ma sy upa dło ści. Na to -
miast zgod nie z art. 344 te jże usta wy, je że -
li su ma prze zna czo na do po dzia łu nie wy star -
cza na za spo ko je nie w ca ło ści wszyst kich na -
le żno ści, na le żno ści dal szej ka te go rii (w tym
przy pa da ją ce za czas przed ogło sze niem upa -
dło ści na le żno ści ze sto sun ku pra cy) za spo -
ka ja się do pie ro po za spo ko je niu w ca ło ści
na le żno ści po prze dza ją cej ka te go rii.

Zgod nie z wy ja śnie niem syn dy ka upa dło -
ści wtór nej, rosz cze nie ska rżą ce go zo sta ło
uzna ne i pod le ga ło wy żej opi sa nym za sa dom
za spo ka ja nia (w ka te go rii pierw szej).

Jed na kże w związ ku ze zo bo wią za niem
syn dy ka głów ne go do po no sze nia od po wie -
dzial no ści fi nan so wej, od no śnie pod trzy my -
wa nia dzia łal no ści spół ki w cza sie prze pro -
wa dza nia czyn no ści kon tro l nych na li czo no
przy słu gu ją cą ska rżą ce mu kwo tę od pra wy
i za de kla ro wa no jej wy pła tę do koń ca stycz -
nia 2010 r. 

Do cza su za koń cze nia kon tro li (kon tro lę
za koń czo no przed koń cem stycz nia 2010 r.)
od no śnej kwo ty nie wy pła co no.

Roz wa że niu pod le ga ła więc:
1) kwe stia wy ma gal no ści świad cze nia, 
2) usta le nie pod mio tu od po wie dzial ne go

za ewen tu al ne nie wy pła ce nie w ter mi nie (lub
nie wy pła ce nie) od pra wy,

3) usta le nie spraw cy ewen tu al ne go wy kro -
cze nia z art. 282 § 1 pkt. 1 Ko dek su pra cy.

Ad. 1. Wspo mnia na już usta wa z 28 lu te -
go 2003 r. Pra wo upa dło ścio we i na praw cze
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) zo bo wią -
zu je syn dy ka do za spo ko je nia na le żno ści
pierw szej ka te go rii (wska za nych w art. 342
ust. 1 pkt 1 oma wia nej usta wy) w mia rę wpły -
wu do ma sy upa dło ści sto sow nych sum. Kwe -
stia od po wie dzial no ści syn dy ka do ty czy
uzna nia rosz cze nia ska rżą ce go tj. wpi sa nia
go na li stę wie rzy tel no ści. Wy ma gal ność od -
pra wy, nie bu dzą ca wąt pli wo ści w świe tle sa -
mej tyl ko usta wy z 13 mar ca 2003 r. o szcze -
gól nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow -
ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn nie do ty -
czą cych pra cow ni ków, jest więc nie ja ko za -
wie szo na je śli we źmie się pod uwa gę prze -
pi sy pra wa upa dło ścio we go, któ re uzna ne
przez syn dy ka na le żno ści ka te go rii pierw szej
na ka zu ją wy pła cać wie rzy cie lom suk ce syw -
nie (w mia rę wpły wu do ma sy upa dło ści sto -
sow nych sum).

Ad. 2. Od po wie dzial ność za ewen tu al ny
brak wy pła ty (lub nie ter mi no wość wy pła ty)
oma wia nej od pra wy na le ży ści śle wią zać
z kwe stią jej wy ma gal no ści. W wy ni ku roz po -
zna nia sta nu praw ne go na le ża ło w tej sy tu -
acji przy jąć, że:

– syn dyk upa dło ści głów nej, przej mu jąc
na sie bie od po wie dzial ność za wszel kie stra -
ty wy ni ka ją ce z pod trzy my wa nia dzia łal no ści
upa dłe go po ogło sze niu upa dło ści wtór nej
przez pol ski sąd re jo no wy, uznał rosz cze nie
ska rżą ce go i zo bo wią zał się do je go wy pła -
ty (po przez peł no moc ni ka);

– syn dyk upa dło ści wtór nej, de kla ra cją
syn dy ka głów ne go zo stał nie ja ko zwol nio ny
z od po wie dzial no ści za oma wia ne rosz cze nie,
gdyż po wsta ło ono w okre sie wspo mnia ne -
go wy żej pod trzy my wa nia dzia łal no ści upa -
dłe go po ogło sze niu upa dło ści wtór nej.

Nie by ło więc mo żli we usta le nie pod mio -
tu od po wie dzial ne go.

Ad. 3. Po mi mo stwier dze nia nie wąt pli we -
go nie wy pła ce nia od pra wy ska rżą ce mu nie
do szło do po peł nie nia wy kro cze nia z art. 282
§ 1 pkt. 1 Ko dek su pra cy, po nie waż pra co -
daw cy nie mo żna by ło przy pi sać wi ny.

W ty po wej sy tu acji in spek tor pra cy usta -
lił by więc fakt nie wy pła ce nia od pra wy, pod -
miot od po wie dzial ny za po peł nie nie wy kro -
cze nia i wy cią gnął sto sow ne kon se kwen cje
(man dat kar ny lub wnio sek o uka ra nie), jed -
na kże w ana li zo wa nym przy pad ku mo żli we
by ło je dy nie stwier dze nie ist nie nia wie rzy -
tel no ści. Ska rżą ce mu po zo sta ło więc ocze -
ki wa nie na jej za spo ko je nie.

Zgod nie z przed ło żo nym do wglą du in -
spek to ro wi pra cy po twier dze niem wy ko na -
nia prze le wu od pra wa zo sta ła ska rżą ce mu wy -
pła co na do koń ca stycz nia 2010 r.

Agniesz ka Krze miń ska
OIP Zie lo na Gó ra

Wska za nie na roz le gło ści re gu la cji praw nych „in ge ru ją cych” w sfe rę pra -
wa pra cy ma na ce lu zwró ce nie uwa gi in spek to ra pra cy prze pro wa dza -
ją ce go czyn no ści kon tro l ne na in ne ga łę zie pra wa oraz pra wo
mię dzy na ro do we. W obec nym sta nie praw nym nie wy star czy bo wiem
opar cie wie dzy i roz strzy gnięć na ak tach praw nych za li cza nych ści śle
do pra wa pra cy.

Wtór na upa dłość li kwi da cyj na
W wy ni ku skar gi na pra co daw cę znaj du ją ce go się w upa dło ści li kwi da cyj -

nej in spek tor pra cy prze pro wa dził kon tro lę w ce lu usta le nia czy ska rżą ce mu
na le ży się od pra wa w związ ku z roz wią za niem umo wy o pra cę z przy czyn nie -
do ty czą cych pra cow ni ka (skró co ny okres wy po wie dze nia). Prze pro wa dzo ne czyn -
no ści kon tro l ne po zwo li ły na usta le nie, że sto su nek pra cy ze ska rżą cym ustał
w wy ni ku wy po wie dze nia pra co daw cy na pod sta wie art. 30 § 1 pkt 2 Ko dek -
su pra cy w związ ku z art. 1 usta wy z 13.03.2003 r. o szcze gól nych za sa dach
roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn nie do ty czą cych
pra cow ni ków.



Z Je rzym Dwor nic kim, dy rek to rem Bro wa ru
w Żyw cu na le żą ce go do Gru py Ży wiec S.A. roz -
ma wia Ka ta rzy na Bzdu ra z Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach

– Co skło ni ło Pa na do wzię cia udzia łu w kon kur sie Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy – „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra -
cy bez piecz nej”?

– Chęć po ka za nia, że mo żna pra co wać bez piecz nie. W na szym
za kła dzie wy stę pu je wie le za gro żeń. By im prze ciw dzia łać wpro wa -
dzi li śmy ró żne roz wią za nia np. za in sta lo wa li śmy wen ty la cję by to -
wą i awa ryj ną wraz z sys te mem de tek cji i sy gna li za cję ostrze gaw -
czą. Prze pro wa dzo ny w fir mie au dyt oka zał się naj lep szą we ry fi ka -
cją dzia łań, któ re pod ję li śmy wraz z za ło gą, w dzie dzi nie bez pie czeń -
stwa pra cy.

– Ja kie to by ły dzia ła nia? Czy pod ję li ście je Pań stwo
w związ ku ze zgło sze niem do kon kur su?

– To nie udział w kon kur sie zmo ty wo wał nas do okre ślo nych dzia -
łań. Już wcze śniej wpro wa dzi li śmy no wy sys tem za rzą dza nia To tal
Pro duc ti ve Ma na ge ment. Bez pie czeń stwo pra cy jest jed nym z naj -
wa żniej szych i klu czo wych je go ele men tów. Hoł du je my fi lo zo fii cią -
głej po pra wy, pod ha słem” kul tu ra ze ra strat”.

– Któ re wy ma ga nia kon kur so we spra wia ły naj wię cej
pro ble mów?

– Nie mie li śmy żad nych pro ble mów. Nie co stre su ją cy był sam
au dyt i wie lość do ku men tów, któ re trze ba by ło wy peł nić.

– Czy wy gra na zmie ni ła coś w funk cjo no wa niu za kła du?
– Ra czej utwier dzi ła w prze ko na niu, że nie mo żna po prze sta -

wać na tym, co do tej po ry osią gnę li śmy i za wsze na le ży pa mię tać,
że biz ne sie naj wa żniej szy jest pra cow nik i je go bez pie czeń stwo.

Bro war

„Pra co daw ca 
– or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”
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Po szu ki wa nie wska zów ki w bar dzo bo ga -
tym orzecz nic twie Są du Naj wy ższe go mo że
się oka zać pu łap ką, gdyż li nia orzecz ni cza
w oma wia nej ma te rii ewo lu uje. Uj mu jąc
rzecz ogól nie mo żna po wie dzieć, że w ostat -
nich la tach zmie rza w kie run ku przy pi sa nia
ro li nad rzęd nej cy wi li stycz nej za sa dzie swo -
bo dy umów. W ni niej szym opra co wa niu
chciał bym po ka zać na kon kret nym przy kła -
dzie wzię tym z in spek tor skiej prak ty ki, że
roz strzy gnię cia są dów w ana li zo wa nym za kre -
sie spraw by wa ją nie prze wi dy wal ne.

De fi ni cja sto sun ku pra cy

Przez na wią za nie sto sun ku pra cy, jak
sta no wi art. 22 k. p., pra cow nik zo bo wią zu -
je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro -
dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row -
nic twem oraz w miej scu i cza sie wy zna czo -
nym przez pra co daw cę, a pra co daw ca – do za -
trud nia nia pra cow ni ka za wy na gro dze niem.
Za trud nie nie w tych wa run kach jest za -
trud nie niem na pod sta wie sto sun ku pra cy
bez wzglę du na na zwę za war tej przez stro -
ny umo wy. Usta wa za tem kon kre ty zu je obo -
wią zek za wie ra nia umo wy o pra cę, o ile za -
cho dzą okre ślo ne oko licz no ści.

Stan fak tycz ny

W trak cie kon tro li prze pro wa dzo nej
w spół ce H. – Za kład Pro duk cji Drzew nej
w G. in spek tor pra cy usta lił, że w za kła dzie
są za trud nio ne oso by, dla któ rych H. jest pra -
co daw cą. Jed nak z uwa gi na bra ki ka dro we
fir ma H. za war ła z fir mą B. umo wę o świad -
cze nie usług, w opar ciu o któ rą B. świad czy
na rzecz H. out so ur cing wy od ręb nio nych
funk cji po moc ni czych w pro ce sach pro duk -
cyj nych ob rób ki drew na oraz out so ur cing pro -
ce su pro duk cyj ne go mon ta żu i pa ko wa nia ele -
men tów. Tak więc w spół ce H. by ły rów nież
oso by świad czą ce pra cę w ra mach umów zle -
ce nia za war tych z B. Sp. z o.o.

Nie za le żnie jed nak od pod sta wy praw nej
za trud nie nia wszy scy wy ko ny wa li to żsa me
czyn no ści, w iden tycz nych wa run kach pra -

cy. W oce nie in spek to ra pra cy, pra ca świad -
czo na na rzecz H. przez oso by za trud nio ne
na pod sta wie umów zle ce nia, wy ko ny wa na
by ła w ra mach pra cow ni cze go pod po rząd ko -
wa nia, o ja kim mo wa w art. 22 k. p. Wszyst -
kie te oso by pra co wa ły bo wiem w roz kła dzie
dwu zmia no wym, w usta lo nych gra fi ka mi
go dzi nach, od po nie dział ku do piąt ku, a nad -
to po sześć go dzin w so bo ty. Pra cę przy dzie -
la li im i spraw dza li jej wy ko na nie bry ga dzi -
ści spół ki H. Pra ca wy ko ny wa na by ła pod kie -
row nic twem pra co daw cy, o czym świad czył
m.in. obo wią zek pod pi sy wa nia list obec no -
ści, wy ko ny wa nia po le ceń bry ga dzi stów
oraz dys po zy cyj ność.

Usta lo ne fak ty da ły in spek to ro wi pra cy
pod sta wę do wy stą pie nia z po wódz twem
na rzecz dzie wię ciu osób świad czą cych pra -
cę na pod sta wie umów zle ce nia, wno sząc
o usta le nie, iż po mię dzy ty mi oso ba mi a po -
zwa nym B. ist nie je sto su nek pra cy na pod -
sta wie umo wy o pra cę za war tej na czas nie -
okre ślo ny. Przed skie ro wa niem po zwu do są -
du in spek tor pra cy uzy skał od za in te re so wa -
nych osób oświad cze nie, w któ rym za de kla -
ro wa ły go to wość po pie ra nia po wódz twa
przez są dem pra cy.

Wy ro kiem z 20.10.2008 r. sąd re jo no wy od -
da lił po wódz two usta la jąc, że po mię dzy oso -
ba mi, na rzecz któ rych dzia łał, a po zwa ny mi
nie ist niał sto su nek pra cy. Uza sad nia jąc
wy rok sąd pod jął pró bę ana li zy sto sun ków
praw nych łą czą cych za in te re so wa nych z B.
pod ką tem wy stę po wa nia w nich cech cha -
rak te ry stycz nych dla sto sun ku pra cy. 

Pra ca 
sko ope ro wa na

Sąd po słu żył się pre zen to wa nym w orzecz -
nic twie Są du Naj wy ższe go po glą dem, że kwa -
li fi ka cji kon kret ne go sto sun ku praw ne go
na le ży do ko ny wać me to dą ty po lo gicz ną,
czy li po przez roz po zna nie i wska za nie cech
prze wa ża ją cych (do mi nu ją cych).1

Me to da ta, po wszech nie wy ko rzy sty wa -
na w prak ty ce, ukształ to wa na zo sta ła
na grun cie spraw o usta le nie ist nie nia sto -

sun ków pra cy osób wy ko nu ją cych czyn no -
ści (pra ce), któ re mo gły by być wy ko ny wa -
ne za rów no w ra mach umów o pra cę, jak
i umów cy wil no praw nych.2 Tym cza sem,
jak do wo dził in spek tor pra cy, w przed mio -
to wej spra wie oso by, na rzecz któ rych wy -
stą pił (za in te re so wa ni), świad czy ły pra cę
sko ope ro wa ną tj. pra cę w ze spo le współ pra -
cow ni ków. Po mię dzy współ pra cow ni ka mi ist -
nia ła swe go ro dza ju za le żność po le ga ją ca
na po dzia le pra cy. A ta ki spo sób świad cze -
nia pra cy, we dług utrwa lo nych po glą dów
dok try ny, za re zer wo wa ny jest wy łącz nie dla
re żi mu pra wa pra cy. Jest to spo sób wy wo -
dzą cy się ze sto sun ków ro bot ni czych (fa -
brycz nych), któ re da ły pod wa li ny pod pierw -
sze nor my ochron ne pra wa pra cy. Ce chą
kon struk cyj ną te go sto sun ku jest sko ope -
ro wa nie pra cy w ze spo le współ pra cow ni ków.
Kon se kwen cją ab sen cji jed ne go ze współ -
pra cow ni ków mo że być po wa żne za kłó ce nie
pro ce su pro duk cyj ne go, a na wet je go
wstrzy ma nie. Traf nie za le żność tę wy łusz -
czył Sąd Naj wy ższy w wy ro ku z 13 kwiet -
nia 2000 r. I PKN 594/99 OSNP
2001/21/637, Pr. Pra cy 2000/11 stwier dza -
jąc, że o wy bo rze ro dza ju pod sta wy praw -
nej za trud nie nia de cy du ją za in te re so wa ne
stro ny (art. 3531 k. c. w związ ku z art. 300
k. p.), kie ru jąc się nie ty le prze słan ką
przed mio tu zo bo wią za nia, ile spo so bu je go
re ali za cji. Na to miast ar che ty pem pra cy
pod po rząd ko wa nej jest sko ope ro wa na pra -
ca ro bot ni ka pro duk cyj ne go w przed się bior -
stwie prze my sło wym i ja ko pod sta wa wy ko -
ny wa nia ta kiej pra cy na dal naj bar dziej ade -
kwat na jest for ma umo wy o pra cę. W po dob -
nym to nie wy po wie dział się Sąd Naj wy ższy
w wy ro ku z 5 li sto pa da 1998 r. I PKN
415/98 OSNP 1999/24/780 gdzie wska zał,
że za pra cę pod po rząd ko wa ną uwa ża się
przede wszyst kim dzia łal ność wy ko ny wa ną
ze spo ło wo, w spo sób sko ope ro wa ny, czy li
zgod nie z za kła do wym po dzia łem pra cy.
W przed mio to wej spra wie sąd zu peł nie
po mi nął tę, ja kże istot ną wska zów kę in ter -
pre ta cyj ną, na co wska zu je brak od nie sie -
nia się do tej oko licz no ści w uza sad nie niu
wy ro ku.

Mar cin Kacz ma rek

Sąd nie ry chli wy,
a czy spra wie dli wy?

Wie lo krot nie w cza sie wy ko ny wa nia obo wiąz ków słu żbo wych in spek tor pra cy sta je przed pro -
ble mem od ró żnie nia umo wy o pra cę od cy wil no praw nych sto sun ków zle ce nia i in nych umów
sta ran ne go dzia ła nia. Po ja wia się wów czas py ta nie, na ile pra ca wy ko ny wa na na pod sta wie
kon trak tu cy wil no praw ne go speł nia wa run ki umo wy o pra cę? Od po wiedź nie jest ła twa, bo -
wiem ist nie je du ży mar gi nes błę du. §

Pod po rząd ko wa nie 
pra cow ni cze

W orzecz nic twie uwa ża się, że nie mo że być
mo wy o sto sun ku pra cy, je że li w re la cjach mię -
dzy okre ślo ny mi stro na mi nie wy stę pu je ce cha
pod po rząd ko wa nia. Sąd re jo no wy usta lił, że za -
in te re so wa ni nie świad czy li pra cy w ra mach
pra cow ni cze go pod po rząd ko wa nia i dys po zy -
cyj no ści. Stwier dził, że sko ro za in te re so wa ni
wy ko ny wa li czyn no ści po moc ni cze, to ich
wy ko na nie by ło nie zbęd ne w trak cie po szcze -
gól nych zmian dla za pew nie nia cią gu pro duk -
cyj ne go. Jed na kże oko licz ność, że za in te re so -
wa ni pra co wa li w wy zna czo nych go dzi nach, sa -
ma w so bie nie mo że prze są dzać o pra cow ni -
czym pod po rząd ko wa niu. W oce nie in spek to -
ra pra cy sąd nie roz wa żył szcze gó ło wo wszyst -
kich aspek tów spra wy. Za in te re so wa ni wy ko -
ny wa li pra cę w wy zna czo nych go dzi nach usta -
la nych tak, jak dla pra cow ni ków fir my H. oraz
w sys te mie zmia no wym. Czas pra cy był więc
ści śle zde ter mi no wa ny go dzi na mi funk cjo -
no wa nia za kła du oraz przy ję ty mi gra fi ka mi. Za -
in te re so wa ni obo wią za ni by li do pod pi sy wa nia
li sty obec no ści oraz pro wa dze nia tzw. kart go -
dzi no wych, któ re po twier dza li bry ga dzi ści H.

W po stę po wa niu do wo do wym sąd usta lił,
że w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa pra cy
i cią gło ści pro duk cji wpro wa dzo no dla za in te -
re so wa nych har mo no gra my cza su pra cy oraz
na ło żo no obo wią zek in for mo wa nia prze ło żo -
ne go z nad zo ru H. bądź ko or dy na to ra B.
o ewen tu al nej nie obec no ści w da nym dniu.
Przede wszyst kim jed nak naj istot niej szą oko -
licz no ścią usta lo ną w to ku po stę po wa nia do -
wo do we go by ło to, że czyn no ści przy dzie la li
za in te re so wa nym bry ga dzi ści z H. Oni też
wska zy wa li sta no wi ska pra cy i do ko ny wa li oce -
ny ja ko ści wy ko na nych prac. Za in te re so wa ni
sto so wa li się do wy da wa nych przez bry ga dzi -
stów H. po le ceń kon kre ty zu ją cych czyn no ści,
któ re w ra mach umó wio ne go ro dza ju pra cy
mie li do wy ko na nia. Zgod nie na to miast
z orzecz nic twem SN, o wy ko ny wa niu za trud -
nie nia w ra mach umo wy o pra cę świad czy wy -
ko ny wa nie pra cy zmia no wej, dys po zy cyj ność
i pod po rząd ko wa nie3 oraz obo wią zek wy ko ny -
wa nia, sto sow nie do po trzeb pra co daw cy, czyn -
no ści zle ca nych na bie żą co.4 Sąd stwier dził,
że w opi sa nych oko licz no ściach pod po rząd ko -
wa nia nie by ło. Przy wo łał rów nież sta no wi sko
SN, iż przy umo wach o świad cze nie usług mo -
żli we jest wska za nie przez zle ce nio daw cę spo -
so bu świad cze nia, współ dzia ła nie w je go
speł nie niu, or ga ni za cja wa run ków do wy ko na -
nia zo bo wią za nia oraz kon tro lo wa nie pra wi -
dło wo ści wy ko ny wa nych czyn no ści. 

Cią głość pra cy

Z ma te ria łów do wo do wych spra wy wy ni -
ka ło, że nie któ rzy za in te re so wa ni sa mi de -
cy do wa li o ewen tu al nych prze rwach w przy -

cho dze niu do pra cy. Przy kła do wo, gdy mie -
li do za ła twie nia pry wat ne spra wy lub cho -
ro wa li, wów czas tyl ko in for mo wa li bry ga dzi -
stów o swej nie obec no ści i ewen tu al nym pla -
no wa nym po wro cie. W oce nie są du świad czy -
ło to o tym, że spo so bo wi wy ko ny wa nia przez
nich pra cy nie to wa rzy szy ła ce cha cią gło ści,
któ ra jest ob li ga to ryj na dla sto sun ku pra cy.

Sąd pierw szej in stan cji ar gu men to wał, że
umo wa o pra cę cha rak te ry zu je się ści śle okre -
ślo ny mi za sa da mi udzie la nia urlo pu pra cow -
ni cze go, a ka żda prze rwa w pra cy mu si mieć
swo ją pod sta wę (urlop wy po czyn ko wy, zwol -
nie nie le kar skie). W oce nie in spek to ra pra cy
po wy ższe oko licz no ści nie mo gą sta no wić pod -
sta wy wnio sko wa nia o bra ku cią gło ści za trud -
nie nia. Na le ży bo wiem zauwa żyć, że ta kże
na grun cie sto sun ku pra cy rów nież ma my
do czy nie nia z sy tu acja mi, gdy pra cow nik nie
sta wia się do pra cy z dnia na dzień, jak wy ra -
ził się Sąd, „bez żad nych for mal no ści”. Przy -
kła do wo mo żna tu wspo mnieć oko licz no ści to -
wa rzy szą ce np. urlo po wi na żą da nie, po rzu ce -
niu pra cy lub po pro stu nie sta wie niu się pra -
cow ni ka w pra cy bez uspra wie dli wie nia. Nie
mo żna prze cież wy klu czyć mo żli wo ści wy stę -
po wa nia po rzu ce nia pra cy rów nież na grun -
cie sto sun ków cy wil no praw nych. Po za tym
trud no ocze ki wać od za in te re so wa nych, że bę -
dą prze strze gać pro ce dur okre ślo nych w ko -
dek sie pra cy, w sy tu acji gdy pod miot za trud -
nia ją cy te go nie wy ma gał.

W oce nie in spek to ra pra cy o cią gło ści pra -
cy prze ma wia obo wią zek sta wia nia się
do pra cy w usta lo nych z gó ry od stę pach cza -
su, zgod nie z przy ję tym roz kła dem cza su pra -
cy oraz sys te ma tycz ne od na wia nie wię zi
praw nej łą czą cej stro ny w sto sun ko wo dłu -
gim okre sie. Do kład nie tak, jak to mia ło miej -
sce w przed mio to wej spra wie. Sąd Naj wy ższy
wska zał, że isto ta cią gło ści po le ga na wy ko -
ny wa niu okre ślo nych czyn no ści w po wta rza -
ją cych się od stę pach cza su, w okre sie ist nie -
nia względ nie trwa łej wię zi praw nej łą czą cej
pra cow ni ka z pra co daw cą.5

Wo la stron

Sąd re jo no wy pod kre ślił w uza sad nie niu wy -
ro ku, że w umo wach na le ży ba dać ja ki był zgod -
ny za miar stron i cel umo wy. O ro dza ju za war -
tej umo wy roz strzy ga przede wszyst kim wo -
la stron i to ist nie ją ca w chwi li za war cia umo -
wy. Za sa da swo bo dy umów, obo wią zu ją ca
w pol skim pra wie, po zwa la stro nom swo bod -
nie kształ to wać sto su nek praw ny, w ob rę bie
któ re go ma być wy ko ny wa na pra ca. W oce nie
są du za mia rem stron by ło za war cie umo wy zle -
ce nia, o czym świad czą ele men ty łą czą ce go je
sto sun ku praw ne go i spo sób re ali zo wa nia
umo wy. Na zwie czyn no ści praw nej nie mo żna
od mó wić ja kie go kol wiek zna cze nia. Zwłasz cza
wów czas, gdy stro ny ma ją świa do mość co do ro -
dza ju za wie ra nej umo wy, po twier dzo nej jej po -
sta no wie nia mi. Zda niem są du w roz po zna wa -

nej spra wie za in te re so wa ni mie li peł ną świa -
do mość, ja kie go ty pu sto su nek praw ny na wią -
zu ją. W cza sie obo wią zy wa nia przed mio to wych
umów w ża den spo sób nie kwe stio no wa li ich
pod sta wy. Co wię cej je dy nie dwóch za in te re -
so wa nych wstą pi ło do pro ce su, po czym je den
z nich, za nim do szło do je go prze słu cha nia, cof -
nął po wódz two. W trak cie po stę po wa nia do wo -
do we go je den z za in te re so wa nych stwier dził
wprost, że nie zga dza się z za rzu tem in spek -
to ra pra cy, ja ko by mia ła go łą czyć z B. umo wa
o pra cę, a nie umo wa zle ce nia. Po zo sta li na -
to miast na bra li wąt pli wo ści do pie ro po kon tro -
li in spek to ra pra cy, kie dy za kwe stio no wa no cha -
rak ter za wie ra nych umów.

Re su me

Sąd re jo no wy przy jął, że w przed mio to wej
spra wie sto sun ki praw ne łą czą ce stro ny
w prze wa ża ją cej mie rze cha rak te ry zo wa ły się
ele men ta mi cy wil no praw ny mi, a po nad to wy -
stę po wa ły w nich ele men ty wy klu cza ją ce mo -
żli wość usta le nia po mię dzy stro na mi ist nie -
nia sto sun ku pra cy. In spek tor pra cy nie po -
dzie lił ar gu men tów są du za war tych w uza sad -
nie niu wy ro ku, dla te go też, w ce lu zwe ry fi -
ko wa nia ich za sad no ści i słusz no ści przez
sąd II in stan cji, zło żył ape la cję. Wy ro ko wi za -
rzu cił na ru sze nie prze pi sów pra wa ma te rial -
ne go po le ga ją ce na błęd nej wy kład ni i nie wła -
ści wym za sto so wa niu art. 22 § 1 i art. 22 § 12
Ko dek su pra cy oraz sprzecz ność istot nych
usta leń są du z tre ścią ze bra ne go w spra wie
ma te ria łu do wo do we go.

Sąd okrę go wy po roz po zna niu spra wy od -
da lił ape la cję uzna jąc, że oka za ła się nie za -
sad na. Z uwa gi na brak ocze ki wa nej po sta -
wy oraz współ pra cy za in te re so wa nych w trak -
cie po stę po wa nia do wo do we go, in spek tor
pra cy uznał, że nie ma wy star cza ją cych
pod staw do za ska rże nia wy ro ku. Na le ży
wspo mnieć, że w kon se kwen cji prze gra ne -
go pro ce su sąd za są dził od po wo da PIP OIP
w Zie lo nej Gó rze na rzecz po zwa ne go kosz -
ty za stęp stwa pro ce so we go za obie in stan -
cje w kwo cie ok. 3 tys. zł.

Mar cin Kacz ma rek

OIP Zie lo na Gó ra
1 Wy rok SN z 2 wrze śnia 1998r., I PKN 293/98,

OSNA PiUS 1999/18/582.
2 Wy ro ki Są du Naj wy ższe go z 13 kwiet nia 2000

r., I PKN 594/99, OSNA PiUS 2001/21/637; z 2
wrze śnia 1998 r., I PKN 293/98, OSNA PiUS 1999
nr 18, poz. 582; z 14 wrze śnia 1998
r., I PKN 334/98, OSNA PiUS 1999 nr 20,
poz. 646; z 22 grud nia 1998 r., I PKN 517/98,
OSNA PiUS 2000 nr 4, poz. 138; z 12 stycz nia 1999
r., I PKN 535/98, OSNA PiUS 2000 nr 5, poz. 175.

3 Wy rok z 11 wrze śnia 1997 r., II UKN 232/97,
OSNA PiUS 1998 r. nr 13, poz. 407.

4 Wy rok z 11 kwiet nia 1997 r., I PKN 89/97,
OSNA PiUS 1998 r. nr 2, poz. 35.

5 Wy rok Są du Naj wy ższe go z 22 grud nia 1998
r., I PKN 517/98, OSNA PiUS 2000 r. nr 4,
poz. 138 oraz z 14 grud nia 1999 r. I PKN 451/9
OSNP 2001 r. nr 10, poz. 337, M. Prawn. 2001/11.
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W Pol sce funk cjo nu je oko ło 40 ZMPW,
z cze go w ko pal niach Kom pa nii Wę glo -
wej S.A. – 22, Ka to wic kie go Hol din gu Wę glo -
we go S.A. – 7, Ja strzęb skiej Spół ki Wę glo -
wej S.A. – 6, Po łu dnio we go Kon cer nu Wę glo -
we go S.A. – 2, Pol ski Wę giel Bog dan ka S.A.
– 1. Po zo sta łe usy tu owa ne są naj czę ściej w re -
jo nach za mknię tych ko palń lub hałd po ko pal -
nia nych.

Wę giel z do łu ko palń do star cza ny jest
do ZMPW po przez otwo ry szy bo we, z któ -
rych jest trans por to wa ny w „wo zach” (wa go -
ni kach miesz czą cych 1-3 to ny urob ku) lub
w „na czy niach ski po wych” (miesz czą cych
od kil ku do po nad 20 ton urob ku). W kil ku
przy pad kach uro bek z do łu ko pal ni jest
trans por to wa ny prze no śni ka mi ta śmo wy mi
po przez po chy łe sztol nie wy drą żo ne z po -
wierzch ni do zło ża wę gla na głę bo ko ści
do ok. 500 m. W ZMPW uro bek jest wzbo -
ga ca ny i se gre go wa ny (roz dzie la ny na kla sy
ziar no we – sor ty men ty han dlo we), a na stęp -
nie ła do wa ny do wa go nów lub sa mo cho dów.
Od pa dy są naj czę ściej lo ko wa ne na hał dach
gór ni czych.

ZMPW miesz czą się naj czę ściej w kil ku bu -
dyn kach po łą czo nych po mo sta mi oraz es ta -

ka da mi z ru ro cią ga mi. Pra cu je w nich od nie -
speł na 100 pra cow ni ków (pro sty sche mat
tech no lo gicz ny i ma ła ko pal nia) do po nad 500
w za kła dach z roz bu do wa nym pro ce sem
wzbo ga ca nia, przy naj więk szych ko pal niach.
Tam wy ko rzy sty wa na jest ogrom na licz ba ma -
szyn i urzą dzeń, głów nie prze no śni ków,
(od kil ku dzie się ciu do na wet ok. 200) oraz
wie le ma szyn i urzą dzeń roz drab nia ją cych,
wzbo ga ca ją cych, kla sy fi ku ją cych, od wad nia -
ją cych oraz za ła dow czych. Uzu peł nie niem
ZMPW są pla ce skła do we ma te ria łów i czę -
ści za pa so wych, bocz ni ce ko le jo we oraz zwa -
ły wę gla (naj więk sze do 600 000 ton) i zwa -
ły od pa dów po gór ni czych (po pu lar nie zwa ne
hał da mi gór ni czy mi).

Jak się ro bi wę giel?

Prze rób ka me cha nicz na wę gla obej mu je
na stę pu ją ce eta py: wstęp ne przy go to wa nie
urob ku do wzbo ga ca nia (prze sie wa nie, sor -
to wa nie, roz drab nia nie), wzbo ga ca nie (fi zycz -
ne, fi zy ko che micz ne), od wad nia nie (su sze -
nie), mie sza nie, aglo me ra cja.

Na po cząt ku na stę pu je roz dział urob ku.
Naj czę ściej na dwie frak cje ziar no we (z ewen -

tu al nym do kru sze niem naj grub szych zia -
ren): miał i wę giel gru by. Od by wa się to na ró -
żne go ro dza ju prze sie wa czach si to wych,
rusz to wych lub wał ko wych. Do kru sze nia gru -
be go urob ku uży wa ne są zwy kle kru szar ki
szczę ko we, ale mo żna też za sto so wać kru -
szar ki młot ko we lub wal co we.

Pro ces wzbo ga ca nia we wzbo ga cal ni kach
za wie si no wych z wy ko rzy sta niem cie czy
cię żkiej po zwa la na wy dzie le nie dwóch pro -
duk tów wzbo ga ca nia: wę gla i mi ne ra łów
o gę sto ści mniej szej od gę sto ści cie czy. Bę -
dą sta no wi ły frak cję pły wa ją cą, na to miast ka -
mień i mi ne ra ły o gę sto ści więk szej od gę -
sto ści cie czy, frak cję to ną cą. Naj bar dziej roz -
po wszech nio ne w Pol sce są wzbo ga cal ni ki za -
wie si no we z cie czą cię żką ty pu DI SA o zdol -
no ści prze ro bo wej nada wy od 150 do 500 t/h.

Flo ta cja za li cza na jest do fi zy ko che micz -
nych me tod wzbo ga ca nia su row ców mi ne ral -
nych. Se lek tyw ny roz dział za cho dzi dzię ki wy -
ko rzy sta niu ró żnych wła ści wo ści fi zy ko che -
micz nych po wierzch ni czą stek mi ne ra łów,
głów nie ich ró żnej zwi lżal no ści (hy dro fo bo -
wo ści). Urzą dze nia do od wad nia nia sto so wa -
ne w ZMPW, to prze sie wa cze od wad nia ją ce
(si ta o otwo rach 0,2; 0,25; 0,5 lub 0,75 mm),
pod no śni ki ku beł ko we, wi rów ki (od wad niar -
ki od środ ko we), hy dro cy klo ny, za gęsz cza cze
pły to we (la me lo we), osad ni ki Dor ra, od -
wad niar ki od środ ko we, fil try pró żnio we (tar -
czo we, bęb no we), pra sy fil tra cyj ne (ko mo ro -
we, ta śmo we).

Su sze nie jest pro ce sem od pa ro wa nia wil -
go ci za war tej w kon cen tra cie uzy ska nym
po flo ta cji. Sto su je się do te go su szar ki o bez -
po śred nim kon tak cie ma te ria łu z czyn ni kiem
su szą cym (su szar ka bęb no wa) lub su szar ki
prze po no we.

Za rów no przy skła do wa niu wę gla, jak
i od pa dów po gór ni czych sto so wa ne są po dob -
ne ma szy ny i urzą dze nia (do trans por tu ma -
te ria łów ma ją za sto so wa nie głów nie prze no -
śni ki ta śmo we i zgrze bło we): zwa ło war ki, ła -
do war ki, spy char ki, ko par ki, za gęsz czar ki
i wal ce. Od biór wę gla i od pa dów od by wa się
za po mo cą trans por tu sa mo cho do we go i ko -

le jo we go (bocz ni ce ko le jo we w ob sza rze
ko palń). Przy za ła dun ku i wy ła dun ku oraz
trans por cie we wnątrz obiek tów ZMPW użyt -
ko wa ne są licz ne suw ni ce, wcią gar ki, dźwi -
gi, po mo sty prze jezd ne i pod no śni ki.

Przed sta wie nie w bar dzo skró co nej i po -
bie żnej for mie pro ce sów prze rób czych oraz
sto so wa nych ma szyn i urzą dzeń mia ło na ce -
lu zo bra zo wa nie wie lo ści i ró żno rod no ści pro -
ble mów bez pie czeń stwa, z któ ry mi mo żna
spo tkać się w ZMPW. W związ ku z ko niecz -
no ścią prze pły wu przez ZMPW ogrom nych
ilo ści prze ra bia ne go ma te ria łu (od kil ku ty -
się cy, okre so wo na naj więk szych ko pal niach
do 40 ty się cy ton na do bę), ma szy ny i urzą -
dze nia mu szą mieć od po wied nio du że ga ba -
ry ty i wy daj no ści, co po tę gu je za gro że nia
zwią za ne z ich ob słu gą. A wie le wy mie nio -
nych ma szyn i urzą dzeń jest sto so wa na je dy -
nie w ZMPW, a w związ ku ze spe cy fi ką pro -
ce sów w nich za cho dzą cych wy ma ga ją in dy -
wi du al ne go po dej ścia.

Wa run ki pra cy w ZMPW

Więk szość ZMPW, to za kła dy zbu do wa ne
przed kil ku dzie się ciu la ty. Część z nich by -
ła w ostat nich 20 la tach mo der ni zo wa na, co
naj czę ściej spro wa dza ło się do wy mia ny
czę ści urzą dzeń lub za bu do wy no wych cią gów
tech no lo gicz nych do sta rych obiek tów. Bra -
ki fun du szy w gór nic twie szcze gól nie moc -
no uwi docz ni ły się w ZMPW, gdzie więk szość
ma szyn i urzą dzeń jest moc no wy eks plo ato -
wa na. Ze wzglę du na pro wa dze nie więk szo -
ści pro ce sów wzbo ga ca nia „na mo kro”, czę -
sto z uży ciem ró żnych od czyn ni ków che micz -
nych ma my tu do czy nie nia z agre syw nym
śro do wi skiem. Kon se kwen cją jest ko ro zja
na znacz nej czę ści po wierzch ni sta lo wych ma -
szyn, urzą dzeń, ru ro cią gów oraz kon struk cji
obiek tów. Czę sto do raź ne na pra wy (uzu peł -
nie nia lub wy mia ny sko ro do wa nych ele men -
tów) ogra ni cza ją się do przy spa wa nia no wych
ele men tów sta lo wych bez ich za bez pie cze -

nia an ty ko ro zyj ne go. Agre syw ne śro do wi sko
ma rów nież ne ga tyw ny wpływ na stan oświe -
tle nia sta no wisk pra cy i przejść. Po wo du je
licz ne awa rie lub za bru dze nia w stop niu
znacz nie ob ni ża ją cym funk cjo nal ność za in sta -
lo wa nych lamp. Wy stę pu ją ce nie rów no ści,
roz le wi ska, usy py urob ku, po zo sta wio ne
ma te ria ły lub czę ści za pa so we stwa rza ją za -
gro że nia dla osób ko rzy sta ją cych z cią gów ko -
mu ni ka cyj nych (po sa dzek, scho dów, po -
wierzch ni po mo stów).

W więk szo ści ZMPW urzą dze nia pra cu ją
w sys te mie au to ma tycz nym (za łą cza nym
i ste ro wa nym cen tral nie z dys po zy tor ni), jed -
nak ze wzglę du na ich zły stan i czę stą awa -
ryj ność ko niecz ny jest bie żą cy nad zór nad ni -
mi przez pra cow ni ków ob słu gi, któ rzy mu szą
po ru szać się w trud nych wa run kach (wy ni -
ka ją cych z opi sa ne go sta nu). Zwięk sza to  na -
ra że nie na ewen tu al ne ura zy. Brak osłon ru -
cho mych ele men tów ma szyn i urzą dzeń
naj czę ściej jest kon se kwen cją ko niecz no ści
czę ste go ich oczysz cza nia z urob ku.

Z po dob nych po wo dów zda rza ją się przy -
pad ki de mon ta żu za bez pie czeń awa ryj nych
wy łącz ni ków (prze pa da ją cy uro bek po wo du -
je za dzia ła nie lin ki i wy łą cze nie urzą dze nia,
a pra cow nik mu si cho dzić, spraw dzać przy -
czy nę i po now nie uru cha miać ciąg urzą dzeń).
Ko niecz ność czę ste go czysz cze nia urzą -
dzeń ma wpływ jesz cze na in ną sfe rę bez pie -
czeń stwa. W ce lu uła twie nia do stę pu do nie -
któ rych miejsc w ob rę bie ma szyn i urzą dzeń
de mon to wa ne są po rę cze za bez pie cza ją ce
przed upad kiem z wy so ko ści lub wej ściem
w stre fy nie bez piecz ne. W ce lu do ko na nia
wie lu drob nych na praw przy ma szy nach
i urzą dze niach o du żych ga ba ry tach pra cow -
ni cy mon tu ją pro wi zo rycz ne kon struk cje
(rusz to wa nia, po de sty ro bo cze).

Ma szy ny i urzą dze nia me cha nicz ne o du -
żej wy daj no ści wy ma ga ją też du żych mo cy za -
si la nia, któ re trze ba do pro wa dzić do wszyst -
kich za kąt ków ZMPW. Ka ble nie jed no krot -
nie są pro wa dzo ne na znacz ne od le gło ści, bli -
sko pra cu ją cych ma szyn i urzą dzeń, a ta kże
trans por to wa ne go urob ku, co cza sa mi po wo -
du je ich uszko dze nia i na ra ża pra cow ni ków
na po ra że nie prą dem elek trycz nym. W ce lu
ogra ni cze nia na ra że nia pra cow ni ków ZMPW
na dzia ła nie czyn ni ków szko dli wych wy stę -
pu ją cych w śro do wi sku pra cy, głów nie na ha -
łas i za py le nie, mon tu je się ka bi ny dźwię ko -
i py łosz czel ne. Jed nak ich sku tecz ność dość
szyb ko ule ga ogra ni cze niu, gdyż agre syw ne
śro do wi sko i brak sta ran no ści utrzy ma nia ich
w czy sto ści i spraw no ści po wo du je szyb ką de -
wa sta cję.

W skład ZMPW wcho dzą też bocz ni ce ko -
le jo we, któ re naj czę ściej ob słu gu ją wy spe cja -
li zo wa ne fir my ze wnętrz ne, jed nak nie któ re
pra ce w ich ob rę bie lub na sty ku z ni mi wy -
ko nu ją pra cow ni cy ZMPW. Zda rza się też, że
w ce lu skró ce nia so bie dro gi pra cow ni cy prze -
cho dzą przez to ro wi ska bocz nic, co by wa ło

Sta ni sław Sty ryl ski

Bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy

W za kła dach 
me cha nicz nej prze rób ki wę gla
Za gad nie nia bez pie czeń stwa pra cy w gór nic twie naj czę ściej ko ja rzą się z pra cą na do le ko pal -
ni i to bez po śred nio w przod ku czy na ścia nie, gdzie wy stę pu je naj więk sze z mo żli wych na gro -
ma dze nie czyn ni ków nie bez piecz nych i szko dli wych dla pra cow ni ków. Za kła dy Me cha nicz nej
Prze rób ki Wę gla (ZMPW) są in te gral ną czę ścią ka żdej Ko pal ni Wę gla Ka mien ne go (KWK) i sta -
no wią za koń cze nie cią gu tech no lo gicz ne go, za czy na ją ce go się na do le ko pal ni od ścia ny lub
przod ka po przez od sta wę urob ku (wę gla su ro we go) naj czę ściej do szy bu.

Se pa ra tor sta ły ło pat ko wy Di sa: skrzy nia ro bo cza (1), ru ro cią gi (2) i (3),
wy gar nik ło pat ko wy (4), ko ło ło pat ko we (5), zsuw nia ro bo cza (6), ko ry -
to ro bo cze (7).

Flo tow nik z sil ni kiem elek trycz nym

Bu do wa ogól na pra sy fil tra cyj nej ko mo ro wej: 1 – osło na pra sy, 2 – do -
pro wa dze nie osa du, 3 – ra my sta cjo nar ne, 4 – wgłę bie nie pły ty, 5 – ra -
my ru cho me, 6 – su port, 7 – prze suw pal co wy, 8 – pro wad ni ca
cen tru ją ca pły ty, 9 – bie żnie, 10 – blo ka da prze su wu, 11 – cy lin der hy -
drau licz ny, 12 – pa nel kon tro l ny, 13 – od pro wa dze nie fil tra tu.
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Przed się bior cy, u któ rych do szło do wy -
pad ków ho du ją zwie rzę ta w ce lach roz ryw -
ko wych, wi do wi sko wych, fil mo wych, spor -
to wych i spe cjal nych. Na te re nie jed ne -
go z go spo darstw, oprócz ro dzi ny wiel błą -
dów – sam ca, sa mi cy i ich cór ki, znaj du -
ją się m.in.: la my, al pa ki, stru sie, mał py.
Wiel błą dy ży ją na spe cjal nym wy bie gu
zwa nym pa do kiem, gdzie po sta wio no
dwa dom ki – je den dla sa mic, dru gi dla
sam ca.

W obro nie sa mic

Do dru gie go wy pad ku do szło w związ -
ku z ko niecz no ścią po da nia le kar stwa mło -
dej sa mi cy. W tym ce lu na pa dok uda li się:
wła ści ciel fir my, opie kun wiel błą dów,
zoo tech nik, któ ry przy niósł le kar stwo
w wia der ku, po szko do wa na oraz pra -
cow ni ca nie zwią za na z opie ką nad zwie -
rzę ta mi. Na miej scu za sta li obie sa mi ce,
któ re znaj do wa ły się w dom ku. Sa miec
cho dził po wy bie gu. Opie kun wiel błą dów
wszedł do po miesz cze nia z sa mi ca mi, aby
po dać le kar stwo. Mło da sa mi ca scho wa -
ła się za mat kę, co unie mo żli wia ło na po -
je nie jej le kiem. Po sta no wio no więc wy -
pro wa dzić sa mi ce z dom ku, roz dzie lić je,
a na stęp nie za go nić je dy nie mło dą sa mi -
cę do po miesz cze nia. Pod czas pró by roz -
dzie le nia wiel błą dzic, roz dra żnio ny sa miec
przy biegł do dom ku sa mic, przy któ rym
sta ła jed na z ko biet. Gdy ta zo ba czy ła nad -
bie ga ją ce zwie rzę, za czę ła ucie kać w kie -
run ku ogro dze nia, wy ko na ne go z roz wie -
szo ne go mię dzy słup ka mi łań cu cha. Prze -
ska ku jąc łań cuch za wie szo ny na wy so ko -
ści ok. 60 cm, za ha czy ła no gą i upa dła
po ze wnętrz nej stro nie ogro dze nia, ude -
rza jąc gło wą o pod ło że wy ko na ne z kost -
ki bru ko wej. W tym mo men cie nad biegł
sa miec, któ ry chwy cił le żą cą ko bie tę

za tu łów i uniósł ją na wy so kość
ok. 50 cm. Po pra wia jąc uchwyt, wiel błąd
pod rzu cił po szko do wa ną. Na stęp stwem
tych ma new rów by ły po ła ma ne że bra,
zmia żdżo ne wy rost ki kol czy ste krę go -
słu pa oraz licz ne ura zy ze wnętrz ne i we -
wnętrz ne (m.in. uraz ja my brzusz nej
z pęk nię ciem śle dzio ny i w kon se kwen cji
jej usu nię cie, pęk nię cie le we go nad ner -
cza, zła ma nie pra wej ko ści ra mien nej). Po -
zo sta łe oso by pod bie gły do wiel błą da
trzy ma ją ce go po szko do wa ną, aby udzie -
lić jej po mo cy. Za czę li od stra szać zwie rzę,
w wy ni ku cze go sa miec upu ścił ko bie tę.

Okiem in spek to ra

Oba zda rze nia by ły przed mio tem kon -
tro li in spek to rów pra cy. Stwier dzi li oni
wie le nie pra wi dło wo ści po le ga ją cych 
m.in. na bra ku in struk cji bez pie czeń -
stwa przy ob słu dze zwie rząt, pro ce dur po -
stę po wa nia ze zwie rzę ta mi nie bez piecz -
ny mi, wy ka zu prac szcze gól nie nie bez -

piecz nych, wy ka zu prac wy ko ny wa nych
przez co naj mniej dwie oso by, bra ku
środ ków do prze pę dza nia, odła wia nia, od -
stra sza nia zwie rząt.

Oby dwa wy pad ki ma ją wspól ne ce -
chy. Do ata ku zwie rzę cia do szło w mo -
men cie, kie dy po szko do wa ni le że li na zie -
mi. Oso by te mia ły krót ki staż pra cy
na sta no wi skach opie ku nów zwie rząt. 

Zwie rzę ta nie bez piecz ne

Do ro słe sam ce wiel błą dów za rów no
jed no jak i dwu garb nych w dwu stop nio -
wej ska li na le żą do pierw szej ka te go rii
zwie rząt nie bez piecz nych. Obej mu je ona
ga tun ki zwie rząt, któ re z ra cji swo jej na -
tu ral nej agre syw no ści mo gą spo wo do wać
u czło wie ka uszko dze nia cia ła po wo du ją -
ce trwa łe ka lec two lub zgon. Ka te go ria
dru ga obej mu je ga tun ki zwie rząt, któ re
mo gą spo wo do wać uszko dze nia cia ła,
jed nak bez skut ków trwa łych i nie bez pie -
czeń stwa zgo nu.

Obaj kon tro lo wa ni pra co daw cy nie po -
sia da li sta tu su ogro du zoo lo gicz ne go,
w związ ku z czym in spek tor pra cy na ka -
zał sto so wa nie się do prze pi sów bhp
obo wią zu ją cych w ogro dach zoo lo gicz -
nych, ko rzy sta jąc z nich ja ko za sa dy
praw nej. 

Przed sta wio ne zda rze nie na su wa py ta -
nie o ska lę za gro że nia, a więc i licz bę nie -
bez piecz nych zwie rząt (na le żą do nich ta -
kże stru sie i emu) znaj du ją cych się w po -
sia da niu przed się bior ców, któ rzy nie za -
pew nia ją bez pie czeń stwa oso bom ma ją -
cym z ni mi kon takt.

To masz Dę bicz
OIP Szcze cin

przy czy ną tra gicz nych wy pad ków. Ob słu ga
zwa ło wisk wę gla i od pa dów na ra ża za trud nia -
nych tam pra cow ni ków ZMPW na nie bez pie -
czeń stwo ze stro ny osu wa ją cych się du żych
ilo ści gro ma dzo nych tam ma te ria łów syp kich,
ale przede wszyst kim nie bez pie czeń stwo ze
stro ny licz ne go sprzę tu cię żkie go oraz sa mo -
cho dów cię ża ro wych uży wa nych do trans por -
tu wę gla i od pa dów.

Na le ży pod kre ślić, że pra cow ni cy ZMPW
są pod da wa ni sys te ma tycz nym szko le niom
bhp oraz ba da niom pro fi lak tycz nym i prak -
tycz nie nie zda rza ją się w tym za kre sie za -
le gło ści. Rów nież sys te ma tycz nie or ga ni zo -
wa ne i pro wa dzo ne szko le nia za wo do we
po wo du ją, że pra cow ni cy ZMPW po sia da ją
wy ma ga ne upraw nie nia i kwa li fi ka cje do ob -
słu gi ma szyn i urzą dzeń. Pro ble mem na to -
miast jest brak wy star cza ją cej licz by pra cow -
ni ków do ob sa dze nia wszyst kich sta no wisk
pra cy, szcze gól nie kie dy wy stę pu je zwięk szo -
na ab sen cja urlo po wa lub cho ro bo wa, lub gdy
pra cow ni cy ZMPW prze cho dzą do pra cy
na do le ko palń, gdzie wa run ki fi nan so we są
dla nich du żo bar dziej ko rzyst ne.

Wy pad ki przy pra cy

Du że na gro ma dze nie w ZMPW ma szyn
i urzą dzeń wy ma ga ją cych cią głe go nad zo ru
i ob słu gi oraz ko niecz ność po ru sza nia się pra -
cow ni ków czę sto po scho dach lub nie rów nym
pod ło żu, nie rzad ko za nie czysz czo nym, po wo -
du je znacz ne za gro że nia wy pad ko we. Naj czę -
ściej pra cow ni cy od no szą lek kie ob ra że nia,
ta kie jak otar cia lub ra ny cię te, za pró sze nie
oczu, stłu cze nia, zwich nię cia, skrę ce nia lub

zła ma nia. Zda rza się jed nak, że w za kła dach
prze rób czych do cho dzi też do wy pad ków po -
wo du ją cych cię żkie ob ra że nia lub śmierć, naj -
czę ściej w wy ni ku:

– po chwy ce nia przez ele men ty ru cho me
prze no śni ków czy wzbo ga cal ni ków,

– po chwy ce nia pra cow ni ka po mię dzy pły -
ty pra sy fil tra cyj nej,

– przy gnie ce nia przez prze miesz cza ją ce
się ele men ty za ła dow cze,

– upad ków z wy so ko ści lub wpad nię cia
do zbior ni ków,

– ude rze nia lub przy gnie ce nia przez
prze miesz cza ne du że ele men ty w trak cie re -
mon tów,

– po trą ce nia lub prze je cha nia przez ta bor
ko le jo wy oraz sprzęt cię żki i sa mo cho dy cię -
ża ro we na zwa łach wę gla i hał dach gór ni -
czych,

– po ra że nia prą dem elek trycz nym.
Ana li za sta nu wy pad ko wo ści w ZMPW

obej mu ją ca ostat nie 20 lat wy raź nie po ka zu -
je ten den cję spad ko wą. W la tach 90-tych
w po szcze gól nych ZMPW co rocz nie zda rza -
ło się po kil ka, a w naj więk szych ZMPW na -
wet 10 i wię cej wy pad ków (przy czym w ska -
li wszyst kich ZMPW co rocz nie po ja wia ły się
wy pad ki cię żkie i śmier tel ne). W la tach 2000-
2006 po je dyn cze wy pad ki na po szcze gól nych
ZMPW, a w ostat nich la tach, je den wy pa dek
na wet na kil ka lat (wy pad ki cię żkie i śmier -
tel ne w ska li wszyst kich ZMPW zda rza ły się
rza dziej niż raz do ro ku). Do brym zo bra zo -
wa niem wska za nych ten den cji jest przy wo -
ła nie kon kret nych da nych sta ty sty ki wy pad -
ko wej z ZMPW jed nej z więk szych ko palń
przed sta wio nych wyżej na wy kre sie:

Su ma su ma rum

W cią gu ostat nich 20 lat w ZMPW na stą -
pi ły istot ne zmia ny w za kre sie za pew nie nia
bez piecz nej pra cy za trud nia nym tam pra cow -
ni kom. Na po cząt ku lat 90. prak tycz nie ka -
żda kon tro la w ZMPW po wo do wa ła ko niecz -
ność wy da wa nia na ka zów wstrzy my wa nia
prac, szcze gól nie zwią za nych z ob słu gą
prze no śni ków, ale ta kże in nych ma szyn
i urzą dzeń prze rób czych. Użyt ko wa no je czę -
sto bez osłon, w spo sób nie do sta tecz ny
osła nia jąc ele men ty ru cho me lub bez „li nek
bez pie czeń stwa” umo żli wia ją cych za trzy -
ma nie prze no śni ka w ka żdym miej scu bie gu
ta śmy. Kon tro le ujaw nia ły przy pad ki po zo sta -
wie nia bez za bez pie cze nia przed uru cho mie -
niem przez oso by nie po sia da ją ce wy ma ga -
nych upraw nień urzą dzeń do trans por tu
pio no we go lub spa wa rek, nieza bez pie czo ne
lub nie do sta tecz nie za bez pie czo ne miej sca
pra cy przed mo żli wo ścią upad ku z wy so ko -
ści, po zo sta wie nia bez za bez pie cze nia in sta -
la cji elek trycz nych pod na pię ciem, po wo du -
ją ce za gro że nie po ra że niem prą dem elek -
trycz nym przez bez po śred ni do tyk.

Obec nie te go ro dza ju sy tu acje prak tycz nie
nie ma ją miej sca, a je że li do nich do cho dzi to
są to przy pad ki in cy den tal ne. Jed nak bra ki fi -
nan so we spo wo do wa ły, że spraw ność wy eks -
plo ato wa nych ma szyn i urzą dzeń jest ni ska,
co po wo du je czę ste awa rie, w wy ni ku któ rych
w re jo nach ob słu gi wa nych ma szyn i urzą dzeń
za le ga uro bek usy pu ją cy się z nie szczel nych
prze no śni ków, zsuw ni oraz ma szyn i urzą dzeń
prze rób czych. Po ja wia ją się też licz ne roz le -
wi ska wo dy, szla mu i mu łu wy cie ka ją cych z nie -
szczel nych ru ro cią gów. A przy tym wy stę pu -
je, prak tycz nie wszech ogar nia ją ca ko ro zja, któ -
rej in ten syw ność (wpływ na za cho wa nie pa -
ra me trów wy trzy ma ło ścio wych) trud no w spo -
sób jed no znacz ny oce nić bez fa cho wych eks -
per tyz.

Za pew ne du ży wpływ na bez pie czeń stwo
pra cy w ZMPW ma też do bre przy go to wa nie
pra cow ni ków za rów no w za kre sie wie dzy za -
wo do wej, jak rów nież w dzie dzi nie szko leń
bhp.

Obec nie dla ma szyn i urzą dzeń oraz pro -
ce sów tech no lo gicz nych w za kła dach prze -
rób czych sto su je się w więk szo ści ogól ne
prze pi sy bhp (w tym mi ni mal ne wy ma ga nia)
oraz szcze gó ło we re gu la cje do po szcze gól -
nych grup ma szyn i urzą dzeń, dla któ rych ta -
kie re gu la cje zo sta ły okre ślo ne (np. dla
prze no śni ków lub urzą dzeń „pod do zo ro -
wych”). Po nad to w ZMPW, któ re są ob ję te
nad zo rem urzę dów gór ni czych, ma ją za sto -
so wa nie bra nżo we prze pi sy gór ni cze uję te
w usta wie „Pra wo geo lo gicz ne i gór ni cze”
oraz w ak tach wy ko naw czych wy da wa nych
na jej pod sta wie.

Sta ni sław Sty ryl ski
OIP Ka to wi ce

Dzień do bry,

Otrzy mu je my od Pań stwa bez płat nie je den eg zem plarz cza so pi sma „In -
spek tor Pra cy”, któ ry do sta je Spo łecz ny In spek tor Pra cy. Po nie waż in ne
oso by też są za in te re so wa ne tym cza so pi smem, to zwra cam się z pytaniem:
czy mo że my otrzy my wać dwa eg zem pla rze? Bę dzie my bar dzo wdzięcz ni.

Z po wa ża niem
Kie row nik Działu Za rzą dza nia Wie dzą

In sty tut Me dy cy ny Pra cy w Łodzi, Bi blio te ka Na uko wa, ul św. Te re sy 8

Z redakcyjnej poczty

W uzu peł nie niu do da nych w ta be li na le ży do dać, że w 2003 r. na stą pi ło po -
łą cze nie z in ną ko pal nią.

Po gry zie ni przez wiel błą dy
Na te re nie wo je wódz twa za chod nio po mor skie go do szło
w ro ku 2010 do dwóch wy pad ków przy pra cy z udzia łem wiel -
błą dów dwu garb nych. W pierw szym, pra cow nik ob słu gi
z trzy dnio wym sta żem pra cy, zo stał ugry zio ny przez wiel błą -
da w pod udzie. Dru gi wy pa dek oka zał się du żo cię ższy
w skut kach. Opie kun ka zwie rząt, za trud nio na nie speł na 3 ty -
go dnie wcze śniej, do zna ła licz nych i po wa żnych ob ra żeń cia -
ła pod czas po da wa nia zwie rzę ciu le kar stwa. In spek to rzy
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Szcze ci nie prze pro wa dzi li
po stę po wa nie po wy pad ko we w obu przy pad kach.
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Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Tcze wie prze -
ka za ła do Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Gdań sku, Od dzia łu w Mal bor ku wnio sek
by łe go pra cow ni ka jed ne go z za kła dów
w Tcze wie zaj mu ją ce go się pro duk cją szyb
ze spo lo nych. Z je go tre ści wy ni ka ło mię dzy
in ny mi, że kie row nic two za kła du przy mu -
sza pra cow ni ków do pra cy w ka żdą so bo tę
i nie dzie lę tak, że nie któ rzy wy ko ny wa li pra -
cę cią gle przez okres oko ło trzech mie się -
cy. Jed no cze śnie pra cow nik wska zał, że sy -
tu acja pa nu ją ca w za kła dzie jest opi sy wa -
na ano ni mo wo na stro nie fo rum in ter ne to -
we go.

Kon tro la

In spek tor pra cy roz po czął czyn no ści kon -
tro l ne w spół ce P. w Tcze wie. Kon tro la kart
ewi den cji cza su pra cy wy ka za ła, że pra cow ni -
cy pro duk cji by li za trud nia ni w sys te mie
trzy zmia no wym oraz, że nie wy ko ny wa li pra -
cy w so bo ty, nie dzie le oraz w go dzi nach
nad licz bo wych. Za źró dło do dat ko wych in for -
ma cji na te mat sy tu acji pa nu ją cej w za kła dzie
po słu ży ło wska za ne fo rum in ter ne to we. W za -
miesz cza nych wpi sach in ter nau tów czę sto po -
ja wiał się trzy li te ro wy skrót, któ ry mógł su ge -
ro wać, że pra ca w week en dy by ła świad czo -
na na rzecz in ne go pod mio tu. W ce lu do kład -
ne go usta le nia sta nu fak tycz ne go in spek tor
pra cy, po kon sul ta cji z kie row ni kiem sek cji le -
gal no ści za trud nie nia usta lił, że do kon tro li do -
łą czy dru gi in spek tor pra cy. Ra zem, za zgo dą
okrę go we go in spek to ra pra cy, prze pro wa dzą
kon tro lę w za kre sie le gal no ści za trud nie nia
pra cow ni ków w so bo tę.

Na roz da nych w to ku czyn no ści kon tro l -
nych oświad cze niach, oso by świad czą ce pra -
cę w so bo tę wska zy wa ły, że wy ko nu ją pra cę
na rzecz fir my P. w Tcze wie, z któ rą łą czy ich
sto su nek pra cy. Jed na kże obec ny w tym dniu
ko or dy na tor, jak się póź niej oka za ło za trud -
nio ny przez fir mę G., wska zał kon tro lu ją cym,
że in for ma cje za miesz czo ne w oświad cze -
niach są błęd ne. Oka za ło się, że oko ło 50
osób wy ko nu ją cych w so bo tę pra cę, świad -
czy ło ją na pod sta wie umów zle ce nia na rzecz
fir my G. z sie dzi bą w Czę sto cho wie. 

W efek cie, po do pre cy zo wa niu w oświad cze -
niach for my wy ko ny wa nia pra cy, in spek to rzy
pra cy roz po czę li rów no le głą kon tro lę w spół -
ce G. Po le ga ła ona m.in. na prze słu cha niu
w cha rak te rze świad ka czę ści osób, któ re w so -
bo tę wy ko ny wa ły pra cę na rzecz spół ki G. Rów -
no cze śnie in spek to rzy prze sła li do sie dzi by
spół ki G żą da nie o do star cze nie do ku men tów
nie zbęd nych do usta le nia sta nu fak tycz ne go,
w tym m.in. umo wy o świad cze nie usług za war -
tej po mię dzy fir ma mi P i G, do ku men tów po -
twier dza ją cych spo sób roz li cze nia za rów no mię -
dzy spół ka mi P i G oraz po mię dzy spół ką G
a zle ce nio bior ca mi.

Dwie fir my, 
je den pra cow nik

Na pod sta wie ze znań świad ków oraz
otrzy ma nych do ku men tów z fir my G. in spek -
to rzy usta li li, że:

● oso by za trud nio ne by ły na pod sta wie
umów o pra cę w spół ce P w Tcze wie, na to -
miast w so bo ty i nie dzie le świad czy ły pra cę
na pod sta wie umów cy wil no praw nych
– umów zle ce nia na rzecz spół ki G w sie dzi -
bie fir my P, zgod nie z umo wą o świad cze nie
usług,

● czyn no ści wy ko ny wa ne na pod sta wie
umo wy zle ce nia by ły świad czo ne oso bi ście
przez zle ce nio bior ców, któ rzy mu sie li być
w peł ni dys po zy cyj ni,

● zle ce nio bior cy wy ko ny wa li po le ce nia
wy da wa ne przez mi strzów pro duk cji i po -
szcze gól nych bry ga dzi stów fir my P, któ rzy
na czas pra cy w fir mie G „zmie nia li się” w ko -
or dy na to rów,

● zle ce nio bior cy by li zo bo wią za ni do wy -
ko ny wa nia pra cy w z gó ry okre ślo nym cza -
sie tj. na tej sa mej zmia nie, na któ rej w cią -
gu ty go dnia świad czy li pra cę na pod sta wie
sto sun ku pra cy,

● pra ca wy ko ny wa na na pod sta wie zle ce -
nia by ła świad czo na we wska za nym i z gó ry
okre ślo nym miej scu tj. na te re nie fir my P.
w Tcze wie oraz przy uży ciu na rzę dzi i ma szyn
na le żą cych do tej fir my,

● ro dzaj pra cy i czyn no ści wy ko ny wa ne
przez po szcze gól ne oso by za trud nio ne

na umo wy zle ce nia by ły do kład nie ta kie sa -
me, jak na pod sta wie umów o pra cę,

● wy ko ny wa na pra ca na pod sta wie umów
zle ce nia mia ła cha rak ter od płat ny, wy na gro dze -
nie zle ce nio bior cy zo sta ło okre ślo ne staw ką
go dzi no wą, któ rej wy so kość by ła za le żna
od dnia wy ko ny wa nia pra cy na zle ce nie tj.
za świad cze nie usług w so bo ty wy na gro dze nie
by ło okre ślo ne staw ką go dzi no wą po więk szo -
ną o oko ło 50% w sto sun ku do staw ki z dni
od po nie dział ku do piąt ku, na to miast za pra -
cę świad czo ną w nie dzie le zle ce nio bior cy
otrzy my wa li wy na gro dze nie w staw ce go dzi -
no wej dwu krot nie wy ższej niż przy słu gu ją cej
w dni po wsze dnie, po nad to pra ca wy ko ny wa -
na w go dzi nach od 22.00 do 6.00 by ła do dat -
ko wo opła ca na staw ką 1,20 zł. za go dzi nę,

● pra ca na pod sta wie umów zle ce nia by -
ła ewi den cjo no wa na po przez wpi sy wa nie licz -
by go dzin pra cy w po szcze gól nym dniu, go -
dzi ny roz po czę cia i za koń cze nia pra cy, po wy -
ższe by ło po twier dza ne pod pi sem oso by
wy ko nu ją cej pra cę, oraz po twier dza ne pod -
pi sem oso by ko or dy nu ją cej pra cę na li nii pro -
duk cyj nej oraz pod pi sem ko or dy na to ra.

Ro dzaj pra cy i czyn no ści wy ko ny wa nych
przez po szcze gól ne oso by za trud nio ne
na pod sta wie umo wy o pra cę by ły do kład nie
ta kie sa me, jak te wy ko ny wa ne na pod sta wie
umów zle ce nia. Zle ce nio bior cy uży wa li tej sa -
mej odzie ży ro bo czej, w któ rej wy ko ny wa li
pra cę ja ko pra cow ni cy w fir mie P. tj. odzie -
ży ozna czo nej lo go spół ki P. Obo wią zek za -
pew nie nia odzie ży ro bo czej oso bom skie ro -
wa nym do re ali za cji usług wy ni kał z za war -
tej umo wy o świad cze nie usług. Zle ce nio daw -
ca w sto sun ku do osób skie ro wa nych do re -
ali za cji usług wy ni ka ją cych z umo wy o świad -
cze nie usług zo bo wią zał się do prze szko le -
nia w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy. Za pew nił im pra wo do ko rzy sta nia z po -
miesz czeń so cjal no – sa ni tar nych. Świad cze -
nie usług przez zle ce nio bior cę mia ło miej sce
w przy pad ku wy stą pie nia za po trze bo wa nia
na pra cę ma ją cą cha rak ter do raź ny lub se -
zo no wy, któ rych ter mi no we wy ko na nie przez
pra cow ni ków zle ce nio daw cy nie by ło mo żli -
we, np. w przy pad ku se zo no we go wzro stu za -
mó wień na szy by ze spo lo ne do okien.

Usta lo ny stan fak tycz ny wska zy wał na pod -
po rząd ko wa ny cha rak ter pra cy i wy ko ny wa -
nie jej pod kie row nic twem i nad zo rem,
w okre ślo nym z gó ry cza sie i miej scu,
w okre ślo nych nor mach cza so wych oraz
za wy na gro dze niem, co świad czy ło, że umo -
wy cy wil no praw ne zo sta ły za war te w sy tu acji,
gdy cha rak ter wy ko ny wa nej pra cy wy czer py -
wał zna mio na sto sun ku pra cy. Po nad to za pi -
sy umo wy o świad cze nie usług za war tej po -
mię dzy fir ma mi G. i P. oraz cha rak ter pra -
cy by ły cha rak te ry stycz ne dla wy ko ny wa nia
pra cy tym cza so wej.

Po nad to w cza sie kon tro li w spół ce G. in -
spek to rzy pra cy stwier dzi li:

● za ni ża nie przez pra co daw cę wy so ko ści
wy na gro dze nia za pra cę dla pra cow ni ków za -
trud nio nych w nie peł nym wy mia rze cza su
pra cy,

● na ru sze nie prze pi sów o cza sie pra cy
do ty czą ce nie za pew nie nia pra cow ni kom
co naj mniej raz na 4 ty go dnie nie dzie li wol -
nej od pra cy, 

● nie rze tel ne pro wa dze nie kart ewi den -
cji cza su pra cy.

Za ta jo ne wy pad ki
przy pra cy

Z za pi sów na fo rum in ter ne to wym wy ni -
ka ło rów nież, że w spół ce P. wy stę po wa ły
przy pad ki za ta ja nia wy pad ków przy pra cy,
któ re po wo do wa ły krót ko trwa łą ab sen cję
cho ro bo wą. Fakt ten uda ło się po twier dzić
in spek to rom pra cy w to ku prze słu cha nia

pra cow ni ków i by łych pra -
cow ni ków za kła du P.

Z ze znań trzech po -
szko do wa nych wy -

ni ka ło, że ura zy
koń czyn ta kie
jak roz cię cia
po wo do wa ne
np. przez kon -
takt pra cow ni -

ka ze zbi ty mi ta -
fla mi szkła nie by -

ły zgła sza ne ani
przez po szko do wa ne go,

ani je go prze ło żo ne go (mi strza)
do kie row ni ka za kła du lub pra cow ni ka słu -
żby bhp, mi mo że mistrz zmia ny był jed ną
z osób udzie la ją cych pierw szej po mo cy
po szko do wa ne mu. W wy ni ku ura zu po -
szko do wa ni by li nie zdol ni do pra cy przez
okres jed ne go lub dwóch ty go dni i po bie ra -
li z te go ty tu łu wy na gro dze nie za czas
cho ro by w wy so ko ści 80% na le żne go wy na -
gro dze nia. 

Obo wią zu ją ce w za kła dzie P. od 2005 ro -
ku za rzą dze nie we wnętrz ne do ty czą ce po -
stę po wa nia w ra zie wy stą pie nia wy pad ku
przy pra cy w spo sób pre cy zyj ny wska zu je,
iż ka żdy prze ło żo ny po szko do wa ne go ma
obo wią zek:

● za opa trzyć się u spe cja li sty ds. bhp
w dru ki zgło sze nia wy pad ku,

● po móc swe mu pod wład ne mu w sfor mu -
ło wa niu tre ści pi sem ne go zgło sze nia,

● z wła snej ini cja ty wy zło żyć (pi sem ne)
zgło sze nie w przy pad ku stwier dze nia wy pad -
ku przy pra cy, ist nie nia sta nu za gro że nia
zdro wia lub ży cia ludz kie go oraz po wsta nia
stra ty dla spół ki P.

Z pro to ko łów prze słu chań pra cow ni ków,
któ rzy ule gli wy pad kom w cza sie pra cy, wy -
ni ka ło, że miej scem ura zów by ły w dwóch
przy pad kach dło nie nie chro nio ne środ ka mi
ochro ny in dy wi du al nej. W cza sie kon tro li in -
spek to rzy usta li li, że w oce nie ry zy ka za wo -
do we go na sta no wi skach pra cy, na któ rych
mia ły miej sce wy pad ki tj. ope ra to ra li nii
do ob rób ki szkła oraz po moc ni ka myj ko we -
go szkła wy szcze gól nio no za gro że nia wy ni -
ka ją ce z wy stę po wa nia ostrych kra wę dzi szkła
oraz z mo żli wo ścią pę ka nia i upad ku z wy so -
ko ści frag men tów szyb.

Ja ko ochro nę przed ty mi za gro że nia mi za -
sto so wa no środ ki ochro ny in dy wi du al nej
ta kie jak: rę ka wi ce i man kie ty od por ne
na prze cię cia (ba weł nia no ke vra lo we z po wło -
ką an ty po śli zgo wą na chwyt nej stro nie rę ka -
wic) oraz far tu chy ro bo cze. Wpro wa dzo no
rów nież pro ce du ry okre śla ją ce ma ga zy no wa -
nie, prze miesz cza nie i prze no sze nie szyb. Do -
dat ko wo, oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi
(mi strzo wie pro duk cji, bry ga dzi ści) zo sta li
za po zna ni z obo wią zu ją cy mi u pra co daw cy in -
struk cja mi okre śla ją cy mi w spo sób bar dzo
pre cy zyj ny za sa dy ręcz nych prac trans por -
to wych oraz ca łe go pro ce su zwią za ne go
z trans por tem, roz ła dun kiem, za ła dun kiem
i skła do wa niem szyb i ta fli szkła, jak rów nież
za sa dy przy dzia łu środ ków ochro ny in dy wi -
du al nej (łącz nie z za sa da mi za ku pu, dys try -
bu cji i kon tro li sta nów ma ga zy nu). Szcze gó -
ło wo okre ślo no obo wiąz ki osób kie ru ją cych
pra cow ni ka mi w za kre sie do pusz cza nia pra -
cow ni ków do pra cy, któ rej pod ję cie jest
mo żli we je dy nie w spraw nych, od po wied nio
do bra nych i do pa so wa nych środ kach ochro -
ny in dy wi du al nej prze wi dzia nych dla da ne go
sta no wi ska.

Tak więc, do wy pad ków tych mo gło dojść
głów nie z po wo du bra ku wła ści we go nad zo -
ru i do pusz cza niu do pra cy pra cow ni ków bez
wy ma ga nych na da nym sta no wi sku środ ków
ochro ny in dy wi du al nej oraz nie wła ści we go
spo so bu skła do wa nia ta fli szkła.

Bez uwzględ nie nia 
za strze żeń

W za strze że niach do pro to ko łu fir ma G.
pod no si ła głów nie cha rak ter łą czą ce go stro -
ny sto sun ku praw ne go, wska zu jąc bar dzo
szcze gó ło wo na ró żni ce po mię dzy umo wą cy -
wil no praw ną, a umo wą o pra cę. Na to miast
nie kwe stio no wa ła usta leń sta nu fak tycz ne -
go wska zu ją ce go na pro wa dze nie dzia łal no -

ści ja ko agen cja za trud nie nia bez do ko na nia
wy ma ga ne go wpi su do re je stru agen cji za -
trud nie nia.

In spek to rzy pra cy nie uwzględ ni li za -
strze żeń wnie sio nych do tre ści pro to ko łu kon -
tro li. 

Skie ro wa li do pra co daw cy wy stą pie nie za -
wie ra ją ce kil ka na ście wnio sków. Do ty czy ły
one m. in.:

● prze kwa li fi ko wa nia umów cy wil no praw -
nych na umo wy o pra cę wo bec 30 osób, 

● pro wa dze nia dzia łal no ści w za kre sie
agen cji za trud nie nia je dy nie po do ko na niu
wy ma ga ne go wpi su do re je stru agen cji za -
trud nie nia,

● na li cze nia pra cow ni kom wy na gro dze -
nia za pra cę za czas pra cy prze kra cza ją cy
usta lo ny w umo wie wy miar,

● za pew nie nia pra cow ni kom pra cu ją -
cym w nie dzie le, co naj mniej raz na 4 ty go -
dnie nie dzie li wol nej od pra cy.

W od po wie dzi na wy stą pie nie pod miot
kon tro lo wa ny po in for mo wał o wy ko na niu
wnio sków z wy stą pie nia, w tym wy pła ce niu
pra cow ni kom wy na gro dze nia za pra cę. Na -
to miast pod wa żył ko niecz ność uzy ska nia
wpi su do re je stru agen cji za trud nie nia uzna -
jąc, że nie pro wa dzi dzia łal no ści w za kre sie
agen cji za trud nie nia, a je dy nie dzia łal ność po -
le ga ją cą wy łącz nie na udo stęp nia niu in ne mu
pod mio to wi zle ce nio bior ców wy ko nu ją cych
pra ce zle co ne w ra mach cy wil no praw nej
umo wy zle ce nia.

W związ ku ze stwier dze niem na ru sze nia
prze pi sów pra wa pra cy bę dą cych wy kro -
cze nia mi prze ciw ko pra wom pra cow ni ka
wo bec oso by win nej zo stał skie ro wa ny wnio -
sek u uka ra nie.

Ka ra 
i wzmo żo ny nad zór

In spek to rzy pra cy wy da li pra co daw cy de cy -
zję na ka zu ją cą usta le nie przy czyn i oko licz no -
ści wy pad ków przy pra cy, któ rym ule gli po szko -
do wa ni. Po nad to do pra co daw cy zo stał skie ro -
wa ny m.in. wnio sek do ty czą cy wzmo że nia nad -
zo ru przez oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi w ce -
lu za pew nie nia wła ści we go uży wa nia przez pra -
cow ni ków wy ma ga nych środ ków ochro ny oso -
bi stej rąk i dło ni przy pra cach zwią za nych z ma -
ni pu lo wa niem i prze miesz cza niem ta fli szkła.
Kie row ni ka za kła du P. uka ra no man da tem kar -
nym w wy so ko ści 2000 zł.

Pra co daw ca po in for mo wał in spek to -
rów pra cy o wy ko na niu de cy zji w ten
spo sób, że ze spół po wy pad ko wy do ko nał
usta le nia oko licz no ści i przy czyn trzech
wy pad ków, któ re zo sta ły uzna ne za wy -
pad ki przy pra cy.

An na Kur le ta
Ma rek Ryn kie wicz

OIP Gdańsk

Z in spek tor skiej prak ty ki

Pra cow nik jak cy try na
Co raz czę ściej pod czas czyn no ści kon tro l nych in spek to rzy pra cy spo ty ka ją się z przy pad ka mi
wy ko rzy sty wa nia przez pra co daw ców nie pre cy zyj nych prze pi sów pra wa. I tak np. dwie spół ki,
praw do po dob nie po wią za ne ka pi ta ło wo (pre ze sem obu by ła ta sa ma oso ba), za war ły umo wę
o świad cze nie usług. W ra mach tej umo wy w dni wol ne od pra cy pra cow ni cy jed nej spół ki wy -
ko ny wa li pra cę w tym sa mym miej scu na pod sta wie umo wy zle ce nia za war tej z dru gą spół ką.

An na Kur le ta Ma rek Ryn kie wicz
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Sys te my za rzą dza nia bez pie czeń stwem
pra cy są na rzę dzia mi wpły wa ją cy mi na wła -
ści we usys te ma ty zo wa nie re la cji od no szą -
cych się do bez pie czeń stwa w przed się bior -
stwie, po zwa la ją na ustan da ry zo wa nie
pro ce dur. Spraw ne kie ro wa nie or ga ni za -
cją wy mu sza sto so wa nie dzia łań sys te mo -
wych, któ rych wy ni kiem jest co raz częst -
sze wpro wa dza nie w przed się bior stwach
sys te mów za rzą dza nia, w tym ta kże za rzą -
dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy. 

Za rzą dza nie bez pie czeń stwem pra cy
jest dzie dzi ną obej mu ją cą tech ni ki włą cza -
nia za dań z za kre su bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy do or ga ni za cji przed się bior -
stwa i kie ro wa nia za ło gą. Wy ko rzy stu je ono
me to dy i mo de le or ga ni za tor skie do roz -
wią zy wa nia pro ble mów bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy. W tym pro ce sie wy pad ki
i nie bez piecz ne zda rze nia są symp to ma mi
za kłó ceń, za bu rze niem dzia ła nia okre ślo -
ne go sys te mu, prze ja wem je go nie do sko -
na ło ści. Zaw sze na le ży dą żyć do zde fi nio -
wa nia przy czy ny, któ re do pro wa dzi ły do za -
ist nie nia nie po żą da ne go sta nu, pod jąć
dzia ła nia unie mo żli wia ją ce po wsta nie po -
dob ne go za kłó ce nia.

Mo del za rzą dza nia ry zy kiem wska za ny
w Pol skiej Nor mie PN -N -18002 po dzie lo -
ny zo stał na ko lej ne eta py: 

● ze bra nie in for ma cji po trzeb nych
do oce ny ry zy ka za wo do we go,

● iden ty fi ka cję za gro żeń,
● osza co wa nie ry zy ka za wo do we go,
● opra co wa nie pro gra mu dzia łań ko ry -

gu ją cych i/lub za po bie ga ją cych,
● re ali za cję pro gra mu,
● okre so we spraw dza nie funk cjo no -

wa nia sys te mu za rzą dza nia ry zy kiem.
Wpro wa dzo ny sys tem za rzą dza nia bez -

pie czeń stwem pra cy wy ma ga per ma nent -
nej kon tro li. Or ga ni za cja po win na usta no -
wić i utrzy my wać pro gram oraz pro ce du -

ry okre ślo nych au dy tów sys te mu za rzą dza -
nia bhp. Pro ce du ry au dy tów win ny obej -
mo wać za kres, czę sto tli wość, me to dy kę,
kom pe ten cje, od po wie dzial ność oraz wy -
ma ga nia zwią za ne z prze pro wa dze niem au -
dy tów i prze ka zy wa niem je go wy ni ków.

Na pod sta wie wy bra nych 10 za kła dów
pra cy pro wa dzą cych dzia łal ność bu dow -
la ną na te re nie wo je wódz twa ślą skie go

pod ję ta zo sta ła w okre sie od mar ca
do wrze śnia 2009 r. pró ba spraw dze nia
funk cjo no wa nia za sto so wa nych pro ce -
dur or ga ni za tor skich umo żli wia ją cych
zi den ty fi ko wa nie ak tu al ne go sta nu sys te -
mu za rzą dza nia ry zy kiem w ma łych i śred -
nich za kła dach pra cy pro wa dzą cych dzia -
łal ność bu dow la ną, a za trud nia ją cych
od 11 do 249 pra cow ni ków.

Naj mniej szy z za kła dów za trud niał ogó -
łem 20, a naj więk szy 104 pra cow ni ków. Oce -
nę prze pro wa dzo no głów nie wśród pra cow -
ni ków za trud nio nych na sta no wi skach ro -
bot ni czych przy wy ko ny wa niu prac re mon -
to wo -bu dow la nych. Jej ce lem by ło spraw dze -
nie funk cjo no wa nia sys te mu bez pie czeń -
stwa pra cy w za kła dach bra nży bu dow la nej
i sku tecz no ści wdro że nia obec nych wy ma -
gań praw nych w za kre sie in for mo wa nia pra -
cow ni ków o ry zy ku za wo do wym zwią za nym
z wy ko ny wa ną pra cą oraz o spo so bach
ochro ny przed za gro że nia mi w przed się bior -
stwach bu dow la nych.

Cho dzi ło o okre śle nie, w ja kim stop niu
dzia ła nia po dej mo wa ne przez pra co daw ców
przy czy nia ją się do po pra wy bez pie czeń -
stwa pra cy, któ re prze ja wia się w ak tyw -
nych me to dach re duk cji przy czyn i skut -
ków za gro żeń. Prze pro wa dzo na oce na
mia ła od po wie dzieć na py ta nie: czy pra -
cow ni cy są ak tyw nie i świa do mie
włą cza ni w pro ces bu do wa nia sku tecz -
ne go mo de lu za rzą dza nia ry zy kiem?

Oce na sku tecz no ści i ja ko ści funk cjo no -
wa nia sys te mów za rzą dza nia ry zy kiem
zre ali zo wa na zo sta ła w opar ciu o au dyt bez -
pie czeń stwa usys te ma ty zo wa ny w sied miu
ob sza rach pro ble mo wych. We wszyst kich
przy pad kach pra ce bu dow la ne pro wa dzo -
ne by ły na pod sta wie po zwo le nia na bu do -
wę i nad zo ro wa ne by ły przez oso by z kie -
row nic twa lub sa me go pra co daw cę.

W au dy cie ja ko ści i kom plet no ści za rzą -
dza nia ry zy kiem wzię ło udział łącz nie 309
pra cow ni ków za trud nio nych głów nie na sta -
no wi sku pra cow ni ka bu dow la ne go (ogól -
no bu dow la ne go i mu ra rza -tyn ka rza). Na po -
zo sta łych sta no wi skach pra cy licz ba za trud -
nio nych nie prze kro czy ła 6 osób.

Po uprzed nio do ko na nym wy bo rze osób
(co naj mniej 10% za ło gi) przed sta wio ny zo -
stał im cel i za kres przed mio to we go au dy -
tu. Omó wio no po szcze gól ne ka te go rie
pro ble mo we wy stę pu ją ce w au dy cie, za po -

zna no uczest ni ków z za sa da mi do bo ru od -
po wie dzi. W ka żdym przy pad ku ta kie
wpro wa dze nie, omó wie nie i scha rak te ry -
zo wa nie au dy tu za rzą dze nia bez pie czeń -
stwem pra cy jest wa run kiem ko niecz -
nym, da ją cym pod sta wy do wła ści we go zro -
zu mie nia i uzy ska nia wia ry god nych wy ni -
ków. Po nad to w ka żdym au dy cie pod kre -
śla no peł ną ano ni mo wość, co jest czyn ni -
kiem zwięk sza ją cym szan se na uzy ska nie
rze tel nych, zgod nych ze sta nem fak tycz -
nym od po wie dzi.

Opra co wa na zo sta ła an kie ta ran kin go -
wa: au dyt ja ko ści, kom plet no ści i sku tecz -
no ści za rzą dza nia ry zy kiem w ma łych
i śred nich przed się bior stwach (an kie ta in -
dy wi du al na ano ni mo wa). Za war te w niej
py ta nia do ty czy ły na stę pu ją cych za gad nień:

● przy go to wa nia do oce ny ry zy ka za wo -
do we go – 4 py ta nia,

● in for ma cji po trzeb nych do oce ny
ry zy ka za wo do we go – 3 py ta nia,

● osza co wa nia ry zy ka za wo do we go
– 3 py ta nia,

● wy zna cze nia do pusz czal no ści ry zy ka
za wo do we go – 3 py ta nia,

● dzia łań ko ry gu ją cych i za po bie gaw -
czych – 3 py ta nia,

● za rzą dzania ry zy kiem za wo do wym
– 3 py ta nia,

● oce ny ry zy ka za wo do we go – 3 py ta -
nia.

Na pod sta wie uzy ska nych od po wie dzi
sfor mu ło wa no na stę pu ją ce wnio ski:

● pra cow ni cy bio rą cy udział w au -
dy cie pod kre śla li głów nie brak wia ry -
god nej in for ma cji na te mat spo so bu
za rzą dza nia ry zy kiem. Na 309 pra cow -
ni ków bio rą cych udział w ba da niu an kie to -
wym 45 udzie li ło od po wie dzi, że „w za kła -
dzie pra cy praw do po dob nie do ko nu je się
okre so wej kon tro li pro ce su za rzą dza nia ry -
zy kiem”. Wska zu je to na brak sku tecz ne -
go prze pły wu in for ma cji na ten te mat. Od -
po wie dzi jed no znacz nie po twier dza ją cych

pra wi dło wy, prze my śla ny i sys te mo wy
tok dzia ła nia, w któ rym pra cow ni cy bio rą
czyn ny udział i są na bie żą co in for mo wa -
ni o wy ni kach by ło za wsze nie wie le i w żad -
nym z ob sza rów pro ble mo wych nie prze -
kro czy ły one 14%;

● brak więk szych roz bie żno ści
w wy ni kach po mię dzy po szcze gól ny -
mi ob sza ra mi pro ble mo wy mi. Z jed nej
stro ny pra cow ni cy naj ni żej oce ni li ob sza -
ry do ty czą ce przy go to wa nia do oce ny ry -
zy ka za wo do we go oraz osza co wa nia ry zy -
ka za wo do we go, czy li eta py po cząt ko wy
i koń co wy ana li zy ry zy ka za wo do we go, zaś
naj wy żej oce ni li oce nę ry zy ka za wo do we -
go bę dą cą kon se kwen cją do ko na nej wcze -
śniej ana li zy ry zy ka. Wska zu je to na brak
me ry to rycz nej wie dzy pra cow ni ków o wy -
ma ga nych eta pach, któ re wa run ku ją wła -
ści we funk cjo no wa nie mo de lu oce ny ry -
zy ka za wo do we go, a w kon se kwen cji ta -
kże sys te mu za rzą dza nia;

● w au dy cie bli sko po ło wa (48%)
pra cow ni ków nie by ła za trud nio na
w za kła dzie dłu żej niż 5 lat, zaś po nad
po ło wa (52%) zde kla ro wa ła po sia da nie
wy kształ ce nia za wo do we go. Ma jąc
na uwa dze po wy ższe da ne na le ży uznać,
że pro ces oce ny ry zy ka za wo do we go, eta -
py szko le nia, a ta kże mo del za rzą dza nia ry -
zy kiem po win ny uwzględ niać wie dzę i do -
świad cze nie pra cow ni ków. W tym wzglę -
dzie sku tecz ne za rzą dza nie pra cow ni ka mi
sta je się dro gą do po praw ny wa run ków pra -
cy po przez par ty cy pa cję pra cow ni ków
w tych pro ce sach, pod no sze nie ich świa -
do mo ści i umie jęt no ści od no szą cych się
do wy ko ny wa nych prac;

● na co dzień pod czas kon tro li pra -
co daw ców in spek to rom pra cy przed sta -
wia się pi sem ne po twier dze nia za po -
zna nia pra cow ni ków z wy ni ka mi oce -
ny ry zy ka za wo do we go. Prze pro wa dzo -
ny au dyt za rzą dza nia ry zy kiem ujaw nił
jed nak, że pra cow ni cy prak tycz nie nie bio -
rą udzia łu w je go two rze niu, nie wie dzą ja -
kie są pod sta wo we ce le oce ny ry zy ka za wo -
do we go, co wię cej, w więk szo ści an kie to wa -
ni nie ma ją świa do mo ści czy tak na praw dę
ist nie je w ich za kła dzie usta lo ny spo sób in -
for mo wa nia o wy ni kach oce ny ry zy ka za wo -
do we go. Ta kie in for ma cje mu szą nie po ko -
ić, bo ce lem oce ny ry zy ka za wo do we go nie
mo że być pod pi sy wa nie oświad czeń przez
pra cow ni ków lecz bu do wa nie spraw nej or -
ga ni za cji, sku tecz nej w wal ce z za gro że nia -
mi po przez ra cjo nal ne i skon kre ty zo wa ne
dzia ła nie.

Ma rek Paw łow ski
OIP Ka to wi ce

Za rzą dza nie ry zy kiem za wo do wym

Tam, gdzie „mu ry pną się do gó ry”

Jed nym z ak tów praw nych Unii Eu ro pej skiej wpły wa ją cych w du żym stop niu na dzia ła nia
przed się biorstw w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy jest dy rek ty wa 89/391/EWG o wpro wa dze -
niu środ ków w ce lu zwięk sze nia bez pie czeń stwa i po pra wy zdro wia pra cow ni ków pod czas
pra cy, na zy wa na rów nież dy rek ty wą ra mo wą. W ślad za wy ma ga nia mi praw ny mi mu szą jed nak
iść kon kret ne, wy mier ne i sku tecz ne dzia ła nia, któ rych wdro że nie i kon tro la po zwo lą na spraw -
ne kie ro wa nie or ga ni za cją.

Ma rek Paw łow ski
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Z ba da nia prze pro wa dzo ne go na zle ce nie Ko mi sji Eu ro pej skiej
wy ni ka, że za rów no pra co daw cy jak i pra cow ni cy od no szą ko rzy -
ści z ela stycz ne go cza su pra cy. Pu bli ka cja ra por tu eks perc kie -
go zbie gła się w cza sie z nie for mal nym spo tka niem mi ni strów ds.
rów no ści płci w Bruk se li, któ re go te ma tem by ło omó wie nie za -
ło żeń no wej stra te gii na rzecz rów no ści ko biet i mę żczyzn na la -
ta 2010-2015. W ra por cie pod ty tu łem: „Ela stycz ne roz wią za nia
w za kre sie cza su pra cy, a rów no upraw nie nie płci” za war to szcze -
gó ło wą cha rak te ry sty kę ak tu al nych prak tyk sto so wa nych w 27
pań stwach człon kow skich UE oraz w kra jach Eu ro pej skie go Ob -
sza ru Go spo dar cze go i EFTA (Is lan dia, Nor we gia, Lich tensz tajn
i Szwaj ca ria). Po ru szo no w nim m.in. za gad nie nie ela stycz ne go
cza su pra cy w przed się bior stwach (w sek to rze pry wat nym i pu -
blicz nym) za rów no pod wzglę dem wy mia ru cza su pra cy np. pra -
ca na pół eta tu, jak i je go or ga ni za cji np. nie nor mo wa ny czas pra -
cy, roz pro szo ny czas pra cy oraz ela stycz ność w roz po czy na niu
lub koń cze niu dnia pra cy. W ra por cie znaj du je się m.in. stwier -
dze nie, że więk sza ela stycz ność cza su pra cy nie za wsze sprzy -
ja rów no ści płci.

Gru pa 15 eks per tów przy ję ła pro jekt no we go Ko dek su prak -
tyk w za kre sie bhp w rol nic twie. W sek to rze tym, na ca łym świe -
cie za trud nio nych jest oko ło mi liar da osób. Do ku ment zo sta nie
przed ło żo ny do za twier dze nia Ra dzie Ad mi ni stra cyj nej MOP
w mar cu 2011 ro ku. Za ło że niem ko dek su jest wspie ra nie pre wen -
cyj ne go po dej ścia do za gad nień bhp w rol nic twie. Do ku ment sta -
no wi uzu peł nie nie Kon wen cji nr 184 MOP do ty czą cej bez pie czeń -
stwa i zdro wia w rol nic twie z 2001 ro ku oraz Za le ce nia nr 192.
Zda niem au to rów, no wy ko deks bę dzie po moc ny w zwięk sza niu
świa do mo ści za gro żeń i ry zy ka wy stę pu ją ce go w rol nic twie oraz
po sze rza niu wie dzy o środ kach słu żą cych ich kon tro lo wa niu i za -
rzą dza niu ni mi. Jest prze zna czo ny dla sek to rów pu blicz ne go i pry -
wat ne go. MOP pod kre śla, że ko deks prak tyk nie za stę pu je kra -
jo wych prze pi sów, za sad i przy ję tych stan dar dów.

Mi ni ster stwo Pra cy i rząd uru cha mia ją usłu gę in ter ne to wą do -
rad czą, umo żli wia ją cą do ko ny wa nie sa mo oce ny wła snej dzia łal -
no ści go spo dar czej w kon tek ście pre wen cji ry zy ka za wo do we go.
Prze zna czo na jest dla przed się biorstw li czą cych mniej niż 10 pra -
cow ni ków. W Hisz pa nii 86% firm, to fir my li czą ce mniej niż dwu -
dzie stu pra cow ni ków. Do cho dzi tam do ok. 20% wszyst kich wy -
pad ków przy pra cy. Ce lem no wej usłu gi in ter ne to wej jest wspie -
ra nie przed się bior ców w po dej mo wa niu od po wied nich dzia łań eli -
mi nu ją cych za gro że nia za wo do we oraz za chę ca nie ich do an ga -
żo wa nia się w za rzą dza nie bez pie czeń stwem i zdro wiem za wo -
do wym, co wpły wa na po lep sze nie ja ko ści i wi ze run ku firm z re -

gio nu. Więk szość (83%) firm za trud nia ją cych nie wię cej niż 10
pra cow ni ków po sia da umo wy z ze wnętrz ny mi słu żba mi spe cja -
li zu ją cy mi się w pre wen cji ry zy ka za wo do we go. No we na rzę dzie
nie bę dzie jed nak kon ku ro wać z ich usłu ga mi. Cho dzi o za chę -
ce nie przed się bior ców do za an ga żo wa nia się w or ga ni za cję dzia -
łań pre wen cyj nych w swo ich fir mach, bez blo ko wa nia do stę pu
do ze wnętrz nych słu żb pre wen cyj nych, gdy sko rzy sta nie z ich usług
jest ko niecz ne.

Bio rąc pod uwa gę prze wi dy wal ny znacz ny wzrost licz by eme -
ry tów w naj bli ższych la tach, rząd Fran cji wpro wa dził re for mę sys -
te mu eme ry tal ne go, prze wi du ją cą pod nie sie nie wie ku eme ry tal -
ne go z 60 do 62 lat. Przed łu ża nie wie ku pro duk cyj ne go mia ło -
by się od by wać stop nio wo, o czte ry mie sią ce rocz nie w la tach 2011
– 2018. Czte ry z pię ciu naj więk szych fran cu skich związ ków za -
wo do wych, jak rów nież par tie opo zy cyj ne wy ra zi ły zde cy do wa -
ny sprze ciw wo bec pla no wa nych zmian, a fran cu scy pra cow ni cy
opo wie dzie li się za za cho wa niem sta tus quo.

We szły w ży cie prze pi sy w za kre sie m.in. skut ków praw nych
to wa rzy szą cych za wie ra niu związ ków part ner skich. Zmia ny do -
ty czą przede wszyst kim: wpro wa dze nia rów ne go sta tu su związ -
ku part ner skie go i ma łżeń stwa w kon tek ście pra wa pra cow ni ka
do urlo pu oko licz no ścio we go oraz uzna nia w Luk sem bur gu związ -
ków part ner skich za re je stro wa nych lub za war tych za gra ni cą. No -
we prze pi sy li kwi du ją ró żni ce praw ne po mię dzy pra cow ni ka mi
ży ją cy mi w związ ku ma łżeń skim, a pra cow ni ka mi po zo sta ją cy mi
w związ ku part ner skim. Od 1 li sto pa da, wszyst kim pra cow ni kom,
nie za le żnie od ro dza ju za war te go związ ku, przy słu gu ją do dat ko -
we dni wol ne w sy tu acji wy stą pie nia zda rze nia na tu ry oso bi stej
np. za war cia związ ku ma łżeń skie go czy za re je stro wa nia związ ku
part ner skie go (6 dni), śmier ci współ ma łżon ka lub part ne ra (3 dni).

Je den z por ta li za mie ścił in for ma cję, że tyl ko 20% Po la ków pra -
cu ją cych w Oslo w bra nży bu dow la nej i sprzą ta nia ma sta łą pra -
cę. Wie lu pra cu je w Nor we gii nie le gal nie. Ba da nie agen cji po śred -
nic twa pra cy Adec co po ka zu je, że osie dla ją się oni w tym kra ju
mi mo bra ku pra cy. Na to miast oso by pra cu ją ce, zna la zły za trud -
nie nie głów nie w bu dow nic twie i przy sprzą ta niu. Od 2004 ro -
ku Po la cy są naj licz niej szą na ro do wo ścio wo gru pę imi gran tów
w tym kra ju, w sa mym Oslo ży je ich oko ło 16 ty się cy. W okre -
sie kry zy su sta no wi li bu for w wie lu fir mach, któ re ogra ni czy ły
ko rzy sta nie z usług pra cow ni ków tym cza so wych, aby ochro nić
wła sne ka dry. Ba da nie po ka zu je rów nież, że pol skich pra cow ni -
ków na dal do ty czy zja wi sko za ni ża nia płac do po zio mu dum pin -
go we go, nie le gal ne wa run ki pra cy i wy zysk.

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
Ela stycz ne roz wią za nia 

Ko deks prak tyk                    MOP

Oce na ry zy ka on -li ne HISZ PA NIA

Prze ciw ko re for mie      FRAN CJA

Urlop                     LUK SEM BURG

Dys kry mi nacja           NOR WE GIA

Zgod nie z za po wie dzią za miesz czo ną
w pierw szym ar ty ku le po świę co nym kul tu -
rom or ga ni za cji/kor po ra cji omó wię tak zwa -
ne wy mia ry kul tu ry or ga ni za cji. Jest ich sześć
i zo sta ły okre ślo ne w na stę pu ją cy spo sób:

1. orien ta cja na za cho wa nie pro ce dur
(prio ry tet pro ce dur) – orien ta cja na osią ga -
nie wy ni ków (prio ry tet wy ni ków),

2. tro ska o pra cow ni ka, tro ska o pro duk cję,
3. przy na le żność – pro fe sjo na lizm,
4. sys tem otwar ty – sys tem za mknię ty,
5. luź na kon tro la – ści sła kon tro la,
6. nor ma tyw ność – prag ma tyzm.
Na le ży pod kre ślić, że miej sce, w któ rym

znaj du je się przed się bior stwo (na ska li po -
szcze gól ne go wy mia ru) nie mo żna okre ślić
ja ko „do bre” lub „złe”, to co jest do bre, a co
złe za le ży cał ko wi cie od kie row nic twa
i od dzie dzi ny kon kret nej or ga ni za cji.

Wy miar, czy li co?

Pierw szy wy mie nio ny wy miar, to dba łość
o środ ki (prio ry tet pro ce dur), któ ra prze ciw -
sta wio na jest dba ło ści o ce le (prio ry tet wy -
ni ków). Gdy by śmy chcie li prze ło żyć ten wy -
miar na sfe rę bar dziej prak tycz ną po wie dzie -
li by śmy, iż w przed się bior stwach, w któ rych
kul tu ra zo rien to wa na jest na pro ce du -
ry pra cow ni cy sta ra ją się ra czej uni kać ry -
zy ka, wy ka zu ją ogra ni czo ne za an ga żo wa nie
w wy ko ny wa ne za da nia, pra cę ce chu je mo -
no to nia (ka żdy ko lej ny dzień nie ró żni się ni -
czym od po przed nie go). W przed się bior -
stwach, w któ rych kul tu ra zo rien to wa na
jest bar dziej na ce le pra cow ni cy po strze ga -
ją sie bie ja ko oso by ła two przy sto so wu ją ce
się do no wych sy tu acji i zde cy do wa nie za an -
ga żo wa ne w spra wy za wo do we, a ka żdy na -
stęp ny dzień jest dla nich wy zwa niem. Po ta -
kiej de fi ni cji ła two nam przyj dzie przy pię cie
ety kie ty „do bra” – kul tu rze zo rien to wa nej
na ce le i „zła” – kul tu rze zo rien to wa nej
na pro ce du ry, ale ho la ho la… są ta kie dzie -
dzi ny jak np.: far ma cja, w któ rej pro ce du ry
są naj wa żniej sze i żad na fir ma far ma ceu tycz -
na nie chce ta kiej orien ta cji zmie niać. Mo -
żna za tem ze sta now czo ścią stwier dzić, że
orien ta cja na pro ce du ry wca le nie jest zła.

Dru gi wy mie nio ny wy miar, to tro ska
o pra cow ni ków prze ciw sta wio na tro sce
o pro duk cję. Wy ja śnia jąc, czym cha rak te -
ry zu je się kul tu ra na sta wio na na tro skę

o pra cow ni ków na le ży pod kre ślić, że ma ją oni
po czu cie, iż ich pro ble my oso bi ste bra ne są
pod uwa gę, że or ga ni za cja czu je się od po wie -
dzial na za za bez pie cze nie im go dzi wych wa -
run ków pra cy, a ta kże, co nie zwy kle istot ne,
że de cy zje po dej mo wa ne są przez gru py,
a nie przez jed nost kę. W or ga ni za cjach, w któ -
rych naj wa żniej sze jest wy ko na nie za da nia
do mi nu je prze świad cze nie, że nic po za za da -
niem nie jest istot ne, a or ga ni za cja dba je -
dy nie o wy ni ki osią ga ne przez pra cow ni ków,
nie uwzględ nia jąc przy tym ich spraw oso bi -
stych. Pa nu je ta kże prze ko na nie, że de cy zje
w te go ty pu przed się bior stwach po dej mu je
się in dy wi du al nie.

Trze ci, czy li ja ki?

Trze ci wy miar, to przy na le żność (tzw.:
gmin ność) prze ciw sta wio na pro fe sjo na li -
zmo wi (tzw.: ce cho wość). Po zwa la okre ślić
źró dło iden ty fi ka cji pra cow ni czej. Człon ko -
wie kul tur gmin nych są prze ko na ni, że
wszel kie nor my or ga ni za cji od no szą się nie
tyl ko do sfe ry za wo do wej, ale i do wszyst kich
sfer ży cia, a na bór do pra cy od by wa się nie
tyl ko na pod sta wie od po wied nich kwa li fi ka -
cji za wo do wych, ale rów nież z po wo du przy -
na le żno ści spo łecz nej i ro dzin nej. Pra cow ni -
cy ta kich przed się biorstw cał ko wi cie po le ga -
ją na or ga ni za cji i nie wy ka zu ją spe cjal ne go
za in te re so wa nia pla no wa niem przy szło ści.
Człon ko wie kul tur o cha rak te rze pro fe sjo nal -
nym trak tu ją ży cie pry wat ne ja ko cał ko wi cie
od ręb ną spra wę, któ ra w ża den spo sób nie
wpły nę ła na ich za trud nie nie w da nym
przed się bior stwie. Sa mi trosz czą się o wła -
sną przy szłość i za zdro śnie strze gą swe go ży -
cia pry wat ne go. Ty pem gmin nym przed się -
bior stwa zda ją się być przede wszyst kim
przed się bior stwa ja poń skie. Mo żna by ło by
za li czyć do te go gro na ta kże przed się bior stwa
pol skie, któ re wy kształ ci ły swą kul tu rę or ga -
ni za cji w cza sach so cja li zmu.

Czwar ty wy miar okre śla typ or ga ni za cji ja -
ko sys tem otwar ty lub sys tem za mknię -
ty. W przed się bior stwach z sys te ma mi otwar -
ty mi pra cow ni cy ma ją przy ja zny sto su nek
do no wo przy by łych oraz osób z ze wnątrz. Ka -
żdy w cią gu kil ku dni jest w sta nie zna leźć swo -
je miej sce w struk tu rze. W przed się bior -
stwach, w któ rych sys tem jest ra czej za mknię -
ty pra cow ni cy są skry ci i nie uf ni, na wet wo -

bec swo ich współ pra cow ni ków, a ak cep ta cja
jest uza le żnio na od speł nie nia wie lu wa run -
ków i wy ma gań. W ta kim ty pie przed się bior -
stwa nie rzad ko ma miej sce sy tu acja, że pra -
cow ni cy przez ca ły czas pra cy, tak na praw dę
czu ją się ob cy, na wet je śli pra cu ją 10 czy 15
lat. Na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę na fakt,
iż wy miar otwar ty – za mknię ty jest ści śle sko -
re lo wa ny ze spo so bem ko mu ni ko wa nia się
w przed się bior stwie, a efek tyw ność pra cy za -
le ży tu taj od umie jęt ne go roz po zna nia sys te -
mu i do pa so wa nia spo so bu prze ka zy wa nia in -
for ma cji tak, aby być zro zu mia nym i by nie do -
pro wa dzać do nie po trzeb nych na pięć.

Pią ty wy miar okre śla si łę we wnętrz -
nych struk tur przed się bior stwa. W przed się -
bior stwach o luź nej kon tro li, pra cow ni cy
ma ją po czu cie, że nikt nie pa nu je nad wy dat -
ka mi, nikt nie mar twi się o kosz ty, ter mi ny
spo tkań nie są „ob se syj nie” prze strze ga ne.
W przed się bior stwach o ści słej kon tro li pra -
cow ni cy uwa ża ją, że przy wią zu je się du żo
uwa gę do kosz tów, wszyst kie spo tka nia od -
by wa ją się punk tu al nie, nie ma żar tów na te -
mat pra cy czy fir my. Bar dzo czę sto w przed -
się bior stwach o ści słej kon tro li obo wią zu ją
za sa dy do ty czą ce ka żdej sfe ry ży cia, na przy -
kład dress co de.

Szó sty wy miar (prag ma tyzm – nor ma -
tyw ność) jest ści śle zwią za ny z na sta wie niem
do klien ta. Przed się bior stwa prag ma tycz ne zo -
rien to wa ne są na ry nek. Przed się bior stwa nor -
ma tyw ne kon cen tru ją wy sił ki na da wa niu
świa dec twa wia ry w nie na ru szal ność za sad.
Sil ny na cisk kła dzie się tu taj na pra wi dło wość
prze strze ga nia pro ce dur, czę sto kosz tem zy -
sków. Etycz ne stan dar dy bu si nessu i uczci wość
są naj istot niej sze. W przed się bior stwach
prag ma tycz nych naj wa żniej sze jest za spo ka -
ja nie po trzeb klien tów. Tu taj li czą się przede
wszyst kim re zul ta ty, a nie prze strze ga nie pra -
wi dło wo ści pro ce dur.

Tak wy glą da cha rak te ry sty ka wszyst kich
wy mia rów or ga ni za cji. War to za sta no wić
się, w ja kim śro do wi sku przy szło nam pra -
co wać. Im wię cej bo wiem bę dzie my wie dzie -
li na te mat te go, gdzie pra cu je my (roz pa tru -
jąc cha rak te ry sty kę nie wi docz ną na pierw -
szy rzut oka), tym le piej bę dzie się nam pra -
co wa ło, i tym le piej do sto su je my stra te gie ra -
dze nia so bie w śro do wi sku pra cy. 

Mar ta Bem
psy cho log w GIP

W przy pad ku kul tur or ga ni za cji o wie le ła twiej jest ko rzy stać z moc nych stron da nej kul tu ry,
niż trak to wać je jak prze szko dy i pró bo wać zmie niać da ną kul tu rę.

Ed gar Sche in
pro fe sor MIT Slo an Scho ol of Ma na ge ment

Wy mia ry kul tu ry or ga ni za cyj nej
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NFOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 14 paź dzier ni -
ka 2010 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te go
tek stu usta wy o swo bo dzie dzia łal no ści go -
spo dar czej // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 220, poz. 1447.

Oświad cze nie rzą do we z dnia 13 sierp -
nia 2010 r. w spra wie mo cy obo wią zu ją cej
Umo wy eu ro pej skiej do ty czą cej mię dzy na ro -
do we go prze wo zu śród lą do wy mi dro ga mi
wod ny mi to wa rów nie bez piecz nych (ADN),
za war tej w Ge ne wie dnia 26 ma ja 2000 r. //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 235, poz. 1538.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 27 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie po -
miesz czeń ma ga zy no wych i obiek tów do prze -
cho wy wa nia ma te ria łów wy bu cho wych, bro -
ni, amu ni cji oraz wy ro bów o prze zna cze niu
woj sko wym lub po li cyj nym // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 222, poz. 1451.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 5 li sto pa da 2010 r. w spra wie funk cjo -
no wa nia in spek cji pań stwa por tu // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 224, poz. 1460.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 9 grud nia 2010 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wy ko ny wa -
nia pra cy przez cu dzo ziem ców bez ko niecz -
no ści uzy ska nia ze zwo le nia na pra cę //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 236, poz. 1559.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 9 grud nia 2010 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie okre śle nia
przy pad ków, w któ rych ze zwo le nie na pra cę
cu dzo ziem ca jest wy da wa ne bez wzglę du
na szcze gó ło we wa run ki wy da wa nia ze zwo -
leń na pra cę cu dzo ziem ców // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 236, poz. 1560.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic twa i Roz -
wo ju Wsi z dnia 22 li sto pa da 2010 r. w spra -
wie wy ka zu sub stan cji ak tyw nych, któ rych
sto so wa nie w środ kach ochro ny ro ślin jest
za bro nio ne // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 235, poz. 1547.

Umo wa eu ro pej ska do ty czą ca mię dzy na -
ro do we go prze wo zu śród lą do wy mi dro ga mi
wod ny mi to wa rów nie bez piecz nych (ADN),
za war ta w Ge ne wie dnia 26 ma ja 2000 r. //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 235, poz. 1537.

Usta wa z dnia 22 paź dzier ni ka 2010 r.
o zmia nie usta wy o Pań stwo wym Ra tow nic -
twie Me dycz nym oraz nie któ rych in nych
ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 119,
poz. 1443.

Usta wa z dnia 29 paź dzier ni ka 2010 r.
o zmia nie usta wy o ła go dze niu skut ków
kry zy su eko no micz ne go dla pra cow ni ków
i przed się bior ców// Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 119, poz. 1445.

Usta wa z dnia 24 wrze śnia 2010 r. o zmia -
nie usta wy – Ko deks pra cy oraz nie któ rych
in nych ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 224, poz. 1459.

Usta wa z dnia 22 paź dzier ni ka 2010 r.
o zmia nie usta wy o świad cze niach pie nię -
żnych z ubez pie cze nia spo łecz ne go w ra zie
cho ro by i ma cie rzyń stwa // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 225, poz. 1463.

Usta wa z dnia 29 paź dzier ni ka 2010 r.
o zmia nie usta wy o pro duk tach bio bój czych
oraz usta wy o zmia nie usta wy o pro duk tach
bio bój czych // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 225, poz. 1464.

Usta wa z dnia 29 paź dzier ni ka 2010 r.
o zmia nie usta wy – Pra wo o ru chu dro go wym
oraz nie któ rych in nych ustaw // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 225, poz. 1466.

Usta wa z dnia 29 paź dzier ni ka 2010 r.
o zmia nie usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej
i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie peł -
no spraw nych oraz nie któ rych in nych ustaw
// Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 226, poz. 1475.

Usta wa z dnia 22 stycz nia 2010 r. o zmia -
nie usta wy o Naj wy ższej Izbie Kon tro li //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 227, poz. 1482.

Usta wa z 22 paź dzier ni ka 2010 r. o zmia -
nie usta wy o pra cow ni kach urzę dów pań stwo -
wych oraz usta wy o pra cow ni kach sa mo rzą -
do wych // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 229,
poz. 1494.

Usta wa z 29 paź dzier ni ka 2010 r. o zmia -
nie usta wy o ochro nie da nych oso bo wych
oraz nie któ rych in nych ustaw // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 229, poz. 1497.

Usta wa z dnia 22 paź dzier ni ka 2010 r.
o zmia nie usta wy o za kła dach opie ki zdro wot -
nej // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 230,
poz. 1507.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 27 paź dzier ni -
ka 2010 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te go
tek stu usta wy o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz -
ne go i o wo lon ta ria cie // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 234, poz. 1536.

WY DAW NIC TWA

Oce na ry zy ka za wo do we go / Iwo na Ro ma -
now ska -Słom ka, Adam Słom ka. – Kra ków -Tar -
no brzeg: Tar bo nus, 2010. – 154 s.

W ksią żce po da no pod sta wo we wia do mo -
ści do ty czą ce oce ny ry zy ka za wo do we go.
Przed sta wio no rów nież me to dy ba da nia za -
gro żeń i sza co wa nia ry zy ka oraz za miesz czo -
no przy kła dy oce ny ry zy ka dla wy bra nych sta -
no wisk pra cy.

Upraw nie nia za wo do we dla ener ge ty -
ków: ro dza je upraw nień i za sa dy ich uzy ski -
wa nia: krok po kro ku do eg za mi nu / Jan
Strzał ka przy współ pra cy Ja ro sła wa Min kow -
skie go. Ochro na prze ciw po ra że nio wa. Cz. 1.
Sie ci i in sta la cje elek tro ener ge tycz ne wy so -
kie go na pię cia: środ ki ochro ny, kry te ria
sku tecz no ści / Wi told Ja błoń ski. – War sza wa:
Wy daw nic twa Na uko wo -Tech nicz ne, 2009.
– 89 [1] s. (Po rad nik Ener ge ty ka Prak ty ka
Elek trycz ność Cie płow nic two Ga zow nic -
two 1).

Przed sta wio no ro dza je upraw nień za wo -
do wych dla elek try ków i pro ce du rę ich uzy -
ski wa nia oraz omó wio no ochro nę prze ciw po -
ra że nio wą w sie ciach i in sta la cjach elek tro -
ener ge tycz nych wy so kie go na pię cia. Za -
miesz czo no rów nież od po wie dzi na py ta nia
in ter nau tów, któ re wpły nę ły do biu ra SEP.

Za trud nia nie osób nie peł no spraw nych /
Le sław Grzon ka. – War sza wa: Wy daw nic -
two C. H. BECK, 2010. – IX, 65 s. (Bi blio te -
ka Mo ni to ra Pra wa Pra cy).

W po rad ni ku za war to prze gląd re gu la cji
praw nych zwią za nych z za trud nia niem osób
nie peł no spraw nych.

Opracowanie:
Danuta Szot
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Pró by prze pro wa dzo ne przy ste ro wa niu
obu ręcz nym (przy ci ska mi) wy ka za ły, że
w sy tu acji szyb kie go zwol nie nia przy ci sków
ste ro wa nia ręcz ne go, na stę po wa ło na -
tych mia sto we za trzy ma nie cy klu pra cy
ma szy ny. Wią za ło się to ta kże z za trzy ma -
niem tłocz ni ka, bez mo żli wo ści je go opad -
nię cia na ma try cę. W tej sy tu acji, po now -
ne uru cho mie nie pra sy mo żli we jest do pie -
ro po ko lej nym usta wie niu pra sy w po zy -
cji „usta wia nie”.

Nie bez zna cze nia dla ana li zo wa ne go wy -
pad ku jest rów nież fakt, że nie spraw ne by -
ło fa brycz ne za bez pie cze nia prze łącz ni ka
try bów dzia ła nia pra sy, w związ ku z za blo -
ko wa nym zam kiem. Stwa rza ło to tym sa -
mym mo żli wość do ko ny wa nia zmian try -
bów pra cy ma szy ny, przez oso by nie upo -
wa żnio ne.

Li sta prze wi nień

Na pod sta wie do ko na nych usta leń
w wy ni ku prze pro wa dzo ne go po stę po wa -
nia kon tro l ne go, ze znań świad ków oraz
przed sta wio nych do ku men tów, in spek tor
pra cy usta lił m.in. na stę pu ją ce przy czy -
ny zda rze nia:

– to le ro wa nie przez oso by spra wu ją ce
nad zór w za kła dzie od stępstw od prze pi -
sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, co wią za ło się z do pusz cze niem do eks -
plo ata cji pra sy po mi mo bra ku sku tecz no -
ści dzia ła nia po szcze gól nych ele men tów
wy po sa że nia ma szy ny ma ją cych wpływ
na stan bez pie czeń stwa pra cy przy jej ob -

słu dze. Nie dzia łał za mek blo ku ją cy usta -
wie nie spo so bu ste ro wa nia, uszko dzo na by -
ła obu do wa pe da łu star to we go (znaj du ją -
ce go się na sta no wi sku ob słu gi pra sy
przy no gach po szko do wa nej), co stwa rza -
ło mo żli wość je go przy pad ko we go uży cia.

– wy ko ny wa nie przez po szko do wa ną
pra cy ręcz nie w stre fie nie bez piecz nej/za -
gro że nia za miast za po mo cą prze wi dzia -

nych do te go ce lu na rzę dzi po moc ni czych
(pę se ty), co wią za ło się ta kże z zlek ce wa -
że niem wy stę pu ją cych za gro żeń dla zdro -
wia lub ży cia.

In spek tor pra cy po do ko na niu oglę dzin
ma szy ny wy dał de cy zję na ka zu ją cą wstrzy -
ma nie eks plo ata cji pra sy, przy ob słu dze
któ rej do szło do wy pad ku, do cza su za pew -
nie nia spraw no ści dzia ła nia: zam ków ry glu -
ją cych spo sób ste ro wa nia pra są, spraw no -
ści dzia ła nia wy łącz ni ka awa ryj ne go i na -
pra wie nia uszko dzo nej obu do wy pe da łu
star to we go.

Na kaz wy ko na no, a ma szy na zo sta ła na -
pra wio na i wy po sa żo na w wy ma ga ne za bez -
pie cze nia.

Wy rok ska zu ją cy

Po za koń cze niu kon tro li in spek tor pra -
cy skie ro wał do pro ku ra tu ry za wia do mie -
nie o po dej rze niu po peł nie nia przez oso -
bę z kie row nic twa za kła du prze stęp stwa

okre ślo ne go w art. 220 §1 k. k. (nie do peł -
nie nie obo wiąz ków w za kre sie bhp i przez
to na ra że nie pra cow ni cy na bez po śred nie
nie bez pie czeń stwo cię żkie go uszczerb ku
na zdro wiu) w zbie gu z art. 156 pkt 2 k.
k. (spo wo do wa nie cię żkie go uszczerb ku
na zdro wiu w po sta ci ka lec twa). 

Sąd Re jo no wy w Gi życ ku uznał
oska rżo ne go win nym za rzu ca nych mu
czy nów. Ska zał go (kie row ni ka od po -
wie dzial ne go w za kła dzie za utrzy ma -
nie ru chu) na ka rę 6 mie się cy po zba -
wie nia wol no ści w za wie sze niu na 2 la -
ta oraz grzyw nę w wy mia rze 40 sta wek
dzien nych po 20 zło tych.

Ra do sław Za jącz kow ski
OIP Olsz tyn, Od dział w Eł ku

Po zba wie nie wol no ści za nie bez piecz ną ma szy nę

Dokończenie ze strony 32.

Pra sa, przy ob słu dze któ rej do szło do wy pad ku; na zdję ciu wi docz na
jest uszko dzo na obu do wa pe da łu star to we go oraz uszko dzo ny wy łącz -
nik awa ryj ny.

Po krę tło ste ro wa nia usta wio ne
w po zy cji usta wia nia, wi docz ny
wy ła ma ny klucz w zam ku ry glu ją -
cym.



Wy pad ko wi ule gła 45 let nia pra cow ni ca, z wie lo let nim sta żem.
Na zaj mo wa nym sta no wi sku pra co wa ła 15 lat. W dniu zda rze -
nia wy ko ny wa ła pra ce na dru giej zmia nie, w wy dzia le ob rób ki
me cha nicz nej. Ob słu gi wa ła pra sę mi mo śro do wą LEN 40C, wy -
pro du ko wa ną w Cze cho sło wa cji w ro ku 1983. Wią za ło się to
z wkła da niem i wyj mo wa niem ob ra bia nych me ta li. We dług pra -
cow ni cy prze łącz nik try bów pra cy usta wio ny był na ste ro wa nie
obu ręcz ne, gdzie de ta le wkła da ne są za po mo cą pę se ty. W pew -
nej chwi li do szło do sa mo czyn ne go i nie kon tro lo wa ne go opad -
nię cia pra sy. Skut ko wa ło to zmia żdże niem i am pu ta cją III i IV pal -
ca pra wej rę ki oraz zła ma nia i zwich nię cia pal ców II i V.

Od ru cho we dzia ła nie

In spek tor pra cy w wy ni ku do ko na nych usta leń uznał wer sję
zda rzeń za pre zen to wa ną przez po szko do wa ną za ma ło praw do -
po dob ną. Pod czas czyn no ści kon tro l nych w miej scu wy pad ku,
usta wie nie po krę tła spo so bu ste ro wa nia pra sy znaj do wa ło się
w po zy cji „usta wie nia”. Usta wie nie po krę tła ste ro wa nia w tym
try bie do ko na ne zo sta ło przez jed ne go z pra cow ni ków za kła du
(ko le gę po szko do wa nej), ce lem uwol nie nia pal ców po przez pod -
nie sie nie wy kroj ni ka pra sy. Po nad to tryb ten jest prze wi dzia ny

wy łącz nie w ce lu np. do ko na nia jed nost ko wych cy kli pra cy
(przy ogra ni czo nym ru chu su wa ka wy kroj ni ka), co umo żli wia
m.in. do ko na nie nie zbęd nych usta wień dla za pew nie nia ja ko ści
pro du ko wa nych wy ro bów. Tryb ten nie jest prze wi dzia ny do za -
sto so wa nia w cy klu ro bo czym.

W opi nii in spek to ra pra cy, pra sa w chwi li wy pad ku usta wio -
na by ła na ste ro wa nie no żne (z pe da łu star to we go), a nie jak
twier dzi ła po szko do wa na – w ste ro wa niu obu ręcz nym (przy -
ci ska mi). Unie mo żli wia ło to ope ro wa nie rę ka mi w stre fie nie -
bez piecz nej/za gro że nia tj. pra cy wy kroj ni ka. Ta kże w oce nie

kon tro lu ją ce go pra cow ni ca do wkła da nia wy ro bów na ma try -
cę nie uży wa ła pę se ty.

W to ku kon tro li stwier dzo no rów nież, że pe dał star to wy miał
uszko dzo ny ele ment obu do wy, chro nią cy przed przy pad ko wym

na ci śnię ciem te go ele men tu. Naj praw do po dob niej po szko do -
wa na pra cow ni ca od ru cho wo na ci snę ła pe dał po wo du jąc ruch
tłocz ni ka w chwi li, gdy rę ką po pra wia ła lub wkła da ła ob ra bia -
ny de tal.

W wy ni ku do ko na ne go w za kła dzie pod czas kon tro li in spek -
to ra pra cy spe cja li stycz ne go prze glą du tech nicz ne go pra sy
(w tym prób ne go jej uru cho mie nia ce lem m.in. sy mu la cji zda -
rze nia) wy klu czo ny zo stał z ca łą pew no ścią aspekt tech nicz ny
tj. nie spraw ność w dzia ła niu ma szy ny. 

Po zba wie nie wol no ści za nie bez piecz ną ma szy nę
W za kła dzie pro du ku ją cym opra wy oświe tle nio we ko ło G. do szło do cię żkie go wy pad ku
przy pra cy, w wy ni ku któ re go pra cow ni ca ob słu gu ją ca pra sę mi mo śro do wą stra ci ła dwa pal -
ce pra wej rę ki. In spek tor pra cy po za koń cze niu kon tro li w za kła dzie skie ro wał do pro ku ra tu -
ry za wia do mie nie o po peł nie niu prze stęp stwa po le ga ją ce go na nie do peł nie niu obo wiąz ków
w za kre sie bhp i na ra że niu pra cow ni cy na nie bez pie czeń stwo cię żkie go uszczerb ku na zdro -
wiu. Sąd ska zał oso bę z kie row nic twa za kła du na pół ro ku po zba wie nia wol no ści w za wie sze -
niu na 2 la ta oraz grzyw nę.

Dokończenie na stronie 30.

Pra sa mi mo śro do wa, przy ob słu dze któ rej do szło
do wy pad ku; na zdję ciu wi docz ne miej sce prze gnie -
ce nia pal ców po szko do wa nej przez wy kroj nik.


