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12 Usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy
Ró żne źró dła sza cu ją, że w Pol sce na pod sta wie
umów cy wil no praw nych za trud nio nych jest od 1,5
do 2 mi lio nów osób. Ile z tych osób pra cu je w wa run -
kach no szą cych zna mio na sto sun ku pra cy? Tak na -
praw dę nie wia do mo. Po bie żna ana li za spo so bu
wy ko ny wa nia pra cy, jej or ga ni za cji, na li cza nia wy na -
gro dzeń w więk szo ści przy pad ków wska zu je na wy -
stę po wa nie cech sto sun ku pra cy. 

Okładka:
fot. Wal de mar Spól nic ki

Pro gram dzia ła nia urzę du na 2011 r.
przed sta wił głów ny in spek tor pra cy Ta de -
usz Jan Za jąc. Pod kre ślił, że po dob nie
do lat po przed nich ak tyw ność kon tro l no -pre -
wen cyj na in spek cji kon cen tro wać się bę dzie
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.
Idzie głów nie o bu dow nic two – jed ną z naj -
bar dziej wy pad ko gen nych sek cji go spo -
dar ki. Dzia ła nia w bu dow nic twie obej mo wać
bę dą kon tro le: prac bu dow la nych i roz biór -
ko wych, ro bót przy bu do wie i re mon tach
dróg, in we sty cji w związ ku z EU RO 2012.
Prze pro wa dzo na zo sta nie ta kże kam pa -
nia in for ma cyj no -pre wen cyj na. 

Wie le uwa gi in spek cja pra cy za mie rza
po świę cić trans por to wi dro go we mu. Za pla -
no wa ne zo sta ły kon tro le cza su pro wa -
dze nia po jaz du, przerw i cza su od po czyn -
ku kie row ców oraz kam pa nia pre wen cyj -
na: czas pra cy a wy pad ki dro go we.

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

– Re ali zu jąc za da nia uję te w pro gra mie
bę dzie my, zgod nie z za le ce niem Ra dy
Ochro ny Pra cy, zwra cać szcze gól ną uwa -
gę na kwe stie do ty czą ce: wy pła ty na le żno -
ści pra cow ni czych, cza su pra cy, nie le gal -
ne go za trud nie nia, sta no wisk pra cy
w szcze gól nych wa run kach i o szcze gól nym
cha rak te rze. Zwięk szy my ska lę kon tro li

zwią za nych z za gro że nia mi, któ re wy ni ka -
ją z tzw. łań cu cha pod wy ko naw ców w bu -
dow nic twie – po in for mo wał po słów szef
Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Za po wie -
dział kon ty nu owa nie i za cie śnia nie współ -

pra cy z Za kła dem Ubez pie czeń Spo łecz -
nych, Głów nym Urzę dem Sta ty stycz nym,
nad zo rem bu dow la nym.

Od po wia da jąc na py ta nia po słów Lesz -
ka Re dzim skie go i Ja na Re li gi o kon -
kret ne dzia ła nia PIP w ce lu eli mi no wa nia
pa to lo gii nie wy pła ca nia wy na gro dzeń pra -
cow ni czych, Ta de usz Jan Za jąc stwier dził,
że w koń cu grud nia ub. r. od był spo tka nie
po świę co ne te mu za gad nie niu z przed sta -
wi cie la mi cen tral związ ko wych; nie ba -
wem ma ją się od być po dob ne roz mo wy
z przed sta wi cie la mi czo ło wych or ga ni za -
cji pra co daw ców. Efek tem tych roz mów ma

być po wo ła nie ze spo łu ro bo cze go, któ ry
zaj mo wał by się wy pra co wa niem spo so bów
prze ciw dzia ła nia zja wi sku, a ta kże je go eli -
mi no wa nia. Głów ny in spek tor skie ro wał po -
nad to pi smo do prze wod ni czą ce go Ko mi -

sji Trój stron nej z proś bą o wpro wa dze nie
na jed no z naj bli ższych jej po sie dzeń te ma -
tu nie wy pła ca nia wy na gro dzeń ja ko pro ble -
mu o szcze gól nej do le gli wo ści i wa dze spo -
łecz nej. In spek cja pra cy przy go to wu je ta -
kże kam pa nię me dial ną na ten te mat
na wzór obec nej kam pa nii „Sza nuj ży cie”.

– Sku tecz ność dzia łań ro zu mie my ja ko
opty mal ny, gwa ran tu ją cy ocze ki wa ny efekt,
do bór środ ków do stęp nych in spek to ro wi
pra cy. Wy peł nia jąc usta wo we obo wiąz ki,
współ pra cu je my z na szy mi part ne ra mi
i sta ra my się ta kże uwzględ niać obiek tyw -
ne po trze by wy ni ka ją ce ze sta nu go spo dar -
ki i ryn ku pra cy oraz zwią za ne z tym spo -
łecz ne ocze ki wa nia – po wie dział Ta de usz
Jan Za jąc.

Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo -
wej po zy tyw nie roz pa trzy ła za pre zen to wa -
ny pro gram. W ob ra dach, któ rym prze -
wod ni czył po seł Ar ka diusz Czar to ry ski,
uczest ni czy li: An na Tom czyk, za stęp ca
głów ne go in spek to ra pra cy, Mał go rza ta
Kwiat kow ska, dy rek tor De par ta men tu
Współ pra cy z Par la men tem i Part ne ra mi
Spo łecz ny mi GIP oraz Le szek Za jąc, za -
stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Nad zo -
ru i Kon tro li GIP.

Donat Duczyński

Po sło wie za po zna li się z pro gra mem PIP
Prze pro wa dze nie ok. 88 tys. kon tro li u przed się bior ców oraz ob ję cie ró żno rod ny mi dzia ła nia -
mi pre wen cyj ny mi po nad 100 tys. pra co daw ców, rol ni ków in dy wi du al nych, pra cow ni ków mło -
do cia nych, związ kow ców i sa mo rzą dow ców – pla nu je w ro ku bie żą cym Pań stwo wa In spek cja
Pra cy. Z jej pro gra mem dzia ła nia za po zna li się po sło wie z sej mo wej Ko mi sji do Spraw Kon tro li
Pań stwo wej na po sie dze niu 4 stycz nia br. w sie dzi bie par la men tu.
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War sza wa Prze strze ga nie
upraw nień pra cow ni czych zwią za -
nych z ro dzi ciel stwem, nie wy pła -
ca nie wy na gro dzeń, za rzą dza nie
bhp w gór nic twie, a ta kże za gro -
że nie ha ła sem i od dzia ły wa niem
po la elek tro ma gne tycz ne go
na sta no wi skach pra cy – to przy kła dy za gad nień uję tych w pla nie pra -
cy Ra dy Ochro ny Pra cy na 2011 r., przy ję tym na jej po sie dze niu 18
stycz nia w sie dzi bie Sej mu. Pod czas ob rad ra da za apro bo wa ła spra woz -
da nie ze swo jej dzia łal no ści w 2010 r. Przed sta wił je se kre tarz ROP
po seł Ja nusz Kra soń, któ ry pod kre ślił, że po raz pierw szy w spra -
woz da niu pod ję to pró bę oce ny sku tecz no ści dzia łań ra dy po przez po -
głę bio ną ana li zę wy ko rzy sta nia jej wnio sków i re ko men da cji za war tych
w wy pra co wa nych sta no wi skach. Po nie waż oce na ta nie wy pa dła naj -
le piej, po prze pro wa dzo nej dys ku sji po sta no wio no w naj bli ższym cza -
sie wy pra co wać sys tem bie żą ce go mo ni to ro wa nia re ali za cji przez po -
szcze gól ne re sor ty i in sty tu cje za le ceń i po stu la tów Ra dy Ochro ny Pra -
cy. W po sie dze niu po raz pierw szy uczest ni czył no wy za stęp ca prze -
wod ni czą ce go ROP Sta ni sław Sto lorz, po wo ła ny na tę funk cję
przez mar szał ka Sej mu w związ ku ze śmier cią po przed nie go wi ce prze -
wod ni czą ce go Wło dzi mie rza Szter na. Pań stwo wą In spek cję Pra cy
re pre zen to wa li: głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc ze swo -
ją za stęp czy nią An ną Tom czyk i dy rek tor Mał go rza tą Kwiat kow -
ską, kie ru ją cą De par ta men tem Współ pra cy z Par la men tem i Part ne -
ra mi Spo łecz ny mi GIP. Ob ra dom prze wod ni czy ła po seł Iza be la Ka -
ta rzy na Mrzy głoc ka.

Ka to wi ce Pra cow nik Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy prze pro -
wa dził w stycz niu cykl pre lek cji dla uczniów szkół pod sta wo wych w:
Cze ka no wie, Prze zchle biu, Zie mię ci cach i Mie da rach. Pre lek cje od -
by wa ły się pn: „Co za gra ża dzie ciom na wsi” w ra mach dzia łań pre wen -
cyj nych „Bez piecz ne Fe rie” i uczest ni czy ło w nich 260 uczniów szkół
pod sta wo wych. Pod czas spo tkań z ucznia mi oma wia ne by ły za gad nie -
nia z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy dzie ci w go spo dar stwach
rol nych oraz do mo wych. Po nad to przed sta wio no aspek ty bez pie czeń -
stwa w trak cie zi mo we go wy po czyn ku i spo so by za po bie ga nia wy pad -
kom w cza sie prac go spo dar skich wy ko ny wa nych przez dzie ci i mło -
dzież. Pre lek cje zo sta ły prze pro wa dzo ne w opar ciu o ma te ria ły i pre -
zen ta cje PIP, a uczest ni cy pre lek cji do sta li ma te ria ły pro mo cyj ne PIP.

Za mość Go ściem dnia Ka to lic kie go Ra dia Za mość był 11 stycz -
nia Da riusz Pu dło – star szy in spek tor pra cy z miej sco we go od dzia -
łu Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Te ma tem wio dą cym au dy cji ra dio wej
by ły za gad nie nia zwią za ne z zi mo wym bez pie czeń stwem pra cy. In spek -
tor pra cy po in for mo wał słu cha czy o prze pi sach bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, ja kie po win ny być prze strze ga ne pod czas od śnie ża nia da -
chów, a ta kże o za sa dach bez piecz ne go pro wa dze nia prac zi mą
na otwar tej prze strze ni, w tym na bu do wach. Przed sta wił po nad to obo -
wiąz ki pra co daw ców do ty czą ce utrzy my wa nia od po wied niej tem pe ra -

tu ry po miesz czeń pra cy, wy po sa ża nia pra cow ni ków w odzież i obu wie
ro bo cze oraz do star cza nia po sił ków re ge ne ra cyj nych i na po jów
w okre sie zi mo wym. Ma te riał ze spo tka nia in spek to ra z dzien ni ka rzem
zo stał wy emi to wa ny na an te nie ra dia 13 stycz nia.

Olsz tyn W sie dzi bie Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych
w grud niu ub. r. od by ła się uro czy stość wrę cze nia na gród pra co daw com
z za kła dów le śnych – lau re atom pierw szej edy cji kon kur su „Bez piecz -
ny las”. Ini cja to rem przed się wzię cia był okrę go wy in spek tor pra cy, głów -
ny mi or ga ni za to ra mi: OIP i RDLP w Olsz ty nie. Ce lem kon kur su by ło
upo wszech nia nie bez piecz nych i hi gie nicz nych me tod pra cy na po zy cjach
po zy ski wa nia drew na oraz przy wy ko ny wa niu in nych prac z za kre su go -
spo dar ki le śnej, a ta kże pro mo wa nie pra co daw ców wy ka zu ją cych tro skę
o bez pie czeń stwo i zdro wie pra cow ni ków. W kon kur sie wzię ło udział 20
za kła dów usług le śnych, czy li pra wie jed na pią ta przed się biorstw
świad czą cych usłu gi w za kre sie po zy ski wa nia drew na rzecz nad le śnictw
pod le ga ją cych RDLP. Zdo byw cy pierw szych miejsc otrzy ma li atrak cyj -
ne na gro dy rze czo we ufun do wa ne przez spon so rów kon kur su, po zo sta -
li uczest ni cy – dy plo my uczest nic twa oraz drob ne upo min ki. Pod czas
uro czy sto ści okrę go wy in spek tor pra cy Wie sław Ma tys przed sta wił głów -

ne za ło że nia, pla no wa ny prze bieg i me to dy re ali za cji War miń sko -Ma zur -
skiej Stra te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy na la ta 2011-2012 oraz
za chę cił przed się bior ców le śnych i kie row nic two RDLP w Olsz ty nie do an -
ga żo wa nia się w re ali za cję stra te gii.

Ka to wi ce W sie dzi bie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy 18 stycz -
nia od by ło się spo tka nie człon ków Ko mi sji Ochro ny Pra cy – do rad cze -
go cia ła po wo ła ne go przy OIP w Ka to wi cach. W trak cie spo tka nia omó -
wio ne zo sta ły dzia ła nia pre wen cyj no -pro mo cyj ne w ro ku 2010. Człon -
ko wie KOP po ru sza li te ma ty zwią za ne z edu ka cją słu żb bhp. Dys ku -

to wa no na te mat za rzą dza nia ry zy kiem za wo do wym oraz przed sta wio -
ny zo stał har mo no gram dzia łań na rok 2011. Spo tka nie by ło oka zją
do wy mia ny do świad czeń lu dzi re pre zen tu ją cych ró żne śro do wi ska, m.in.
przed sta wi cie li pra co daw ców, związ ków za wo do wych, słu żb bhp oraz
świa ta na uki.

Go rzów Wiel ko pol ski Na za pro sze nie Za rzą du i Ra dy Nad zor -
czej Przed się bior stwa Bu dow la no -Usłu go we go „In ter bud -West” Sp. z o.o.
w Go rzo wie Wlkp., któ re 20 stycz nia uro czy ście ob cho dzi ło swój ju -
bi le usz XX -le cia, w zor ga ni zo wa nym z tej oka zji uro czy stym spo tka -
niu uczest ni czy li: głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc i se kre -
tarz Ra dy ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie przy GIP Ry szard
Ro dzoch. Na rę ce pre ze sa za rzą du przed się bior stwa Ta de usz Jan Za -
jąc prze ka zał list gra tu la cyj ny oraz wrę czył pa miąt ko wy me dal wy bi -
ty z oka zji nie daw no ob cho dzo ne go ju bi le uszu 90-le cia in spek cji pra -
cy. W trak cie po by tu w Go rzo wie Wlkp. głów ny in spek tor pra cy spo -
tkał się z wi ce wo je wo dą lu bu skim Ja nem Świ re po oraz zwie dził za -
kład „Fau re cia” – ubie gło rocz ne go lau re ata kon kur su „Pra co daw ca or -
ga ni za tor pra cy bez piecz nej”.

Zie lo na Gó ra Z kil ku go dzin ną ro bo -
czą wi zy tą 12 stycz nia prze by wał w Okrę -
go wym In spek to ra cie Pra cy głów ny in spek -
tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc. Po nie waż
wi zy ta przy pa dła na po czą tek no we go ro -
ku, spo tka nie z pra cow ni ka mi okrę gu
mia ło na ce lu omó wie nie za dań i kie run -
ków dzia ła nia, któ re w bie żą cym ro ku
urząd przy jął do re ali za cji. W swo im wy stą -
pie niu szef in spek cji pra cy wie le miej sca po świę cił za gad nie niom zwią -
za nym z efek tyw niej szym dzia ła niem in spek to ra pra cy oraz przed się -
wzię ciom wspie ra ją cych pra cę in spek tor ską. Mó wił o naj bli ższych, a ta -
kże o dal szych za mie rze niach kie row nic twa urzę du. Spo tka nie z głów -
nym in spek to rem pra cy by ło oka zją do przed sta wie nia pro ble mów, z któ -
ry mi spo ty ka ją się pra cow ni cy in spek cji. Ta de usz Jan Za jąc zwie dził
Elek tro cie płow nię Zie lo na Gó ra i za po znał się z no wo cze sną tech no -
lo gią sto so wa ną w tym za kła dzie. Spo tkał się ta kże z po słem na Sejm
RP Jó ze fem Zy chem oraz roz ma wiał z mar szał kiem wo je wódz twa lu -
bu skie go Elżbie tą Po lak. 

War sza wa Sej mo wa Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej na po -
sie dze niu 20 stycz nia przy ję ła in for ma cję Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy na te mat pro ble mów bez pie czeń stwa w sek to rze elek tro ener ge tycz -
nym. Dzia ła nia in spek cji pra cy, zwią za ne z eli mi no wa niem za gro żeń
i za pew nie niem bez pie czeń stwa pra cy w wy bra nych dzia łach elek tro -
ener ge ty ki w 2010 r. przy bli żył po słom za stęp ca głów ne go in spek to -
ra pra cy dr Ma rian Li wo. Stwier dził m. in., że w związ ku z ka ta stro -
fą za ist nia łą w Elek trow ni Dol na Od ra, gdzie wy buch pa li wa za wie ra -
ją ce go mie sza ni nę py łów wę gla ka mien ne go i bio ma sy do pro wa dził
do śmier ci jed ne go i cię żkich ob ra żeń trzech pra cow ni ków, pod ję to
dzia ła nia w za kre sie oce ny sta nu ochro ny prze ciw wy bu cho wej w ener -
ge ty ce za wo do wej. W mar cu i sierp niu ub. r. prze pro wa dzo no kon tro -
le w elek trow niach i elek tro cie płow niach współ spa la ją cych bio ma sę
i wę giel ka mien ny. Do pro wa dzi ły one do pod ję cia przez kon tro lo wa -
ne pod mio ty nie zbęd nych dzia łań na praw czych. W okre sie od mar ca
do sierp nia 2010 r. PIP skon tro lo wa ła po nad to kil ku dzie się ciu pra co -
daw ców pro wa dzą cych pra ce zwią za ne z bu do wą i eks plo ata cją elek -
trow ni wia tro wych. W efek cie elek trow nie zo sta ły do po sa żo ne
w sprzęt ochron ny die lek trycz ny dla pra cow ni ków wy ko nu ją cych czyn -
no ści łą cze nio we, a ta kże sprzęt chro nią cy przed upad kiem z wy so -

ko ści, umo żli wia ją cy pra cow ni kom bez piecz ne wej ście na po ziom gon -
do li elek trow ni wia tro wej. Z ko lei prze pro wa dzo ne w kil ku dzie się ciu
za kła dach kon tro le urzą dzeń i in sta la cji elek tro ener ge tycz nych przy -
łą czo nych bez po śred nio do sie ci dys try bu cji ener gii elek trycz nej na po -
zio mie śred nich na pięć do pro wa dzi ły do po pra wy sta nu ochro ny prze -
ciw po ra że nio wej urzą dzeń. W ob ra dach ko mi sji, któ rym prze wod ni -
czył po seł Ar ka diusz Czar to ry ski, uczest ni czył dy rek tor De par ta -
men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP dr Grze gorz Ły jak.

Łódź Nad in spek tor Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w koń cu ub. r. dwu krot nie spo tkał się z człon ka mi
Ko ła Na uko we go „Suk ces” przy Po li tech ni ce Łódz kiej. Te ma ta mi spo -
tkań z udzia łem kil ku dzie się ciu stu den tów wszyst kich lat stu diów kie -
run ku In ży nie ra Bez pie czeń stwa by ły za da nia, upraw nie nia i dzia łal -
ność Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz wy pad ki przy pra cy – prze pi -
sy praw ne re gu lu ją ce za gad nie nie, de fi ni cje i świad cze nia zwią za ne
z wy pad ka mi. Ze wzglę du na du że za in te re so wa nie stu den tów pro ble -
ma ty ką wy pad ko wą po sta no wio no kon ty nu ować ten te mat pod czas ko -
lej nych spo tkań.

War sza wa 12 stycz nia mia ła miej sce in au gu ra cja dzia łal no ści ro -
bo czej gru py hut ni czo -od lew ni czej przy okrę go wym in spek to rze pra cy
w War sza wie. Jej ce lem jest po pra wa sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy w pro ce sach tech nicz no -tech no lo gicz nych w hut nic twie i od lew nic -
twie w cią gu naj bli ższych 3 lat. Przed sta wio na przez nad in spek to ra pra -
cy Sek cji Nad zo ru Spe cja li stycz ne go Jó ze fa Fi joł ka pro po zy cja dzia -
łań pre wen cyj no -pro mo cyj nych Pań stwo wej In spek cji Pra cy spo tka ła się
z du żym za in te re so wa niem przed sta wi cie li firm pro wa dzą cych dzia łal -
ność go spo dar czą w sfe rze pro ce sów hut ni czo -od lew ni czych. Pro po zy -
cja ta obej mu je: prze pro wa dze nie wy kła dów z za kre su pra wa pra cy i tech -
nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy dla pra co daw ców i osób kie ru ją cych pra -
cow ni ka mi, udział in spek to rów pra cy w szko le niach in struk ta żo wych,
do radz two do ty czą ce speł nie nia mi ni mal nych wy ma gań bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia maszyn przez pra cow ni ków, a ta -
kże do star cza nie uczest ni czą cym w pra cach gru py za kła dom wy da wa -
nych przez GIP ma te ria łów in struk ta żo wo -szko le nio wych. Udział w pra -
cach gru py ro bo czej za de kla ro wa ły m.in. hu ta sta li ja ko ścio wej Ar ce lor -
Mit tal War sza wa Sp. z o. o., a ta kże wy twór ca wy ro bów z prosz ków spie -
ka nych – pra cow ni cza spół ka PO LMO ŁO MIAN KI S.A.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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„BUD MA 2011”
Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc uczest ni czył w otwar ciu Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow la -
nych „Bud ma 2011” oraz w zor ga ni zo wa nej przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy kon fe ren cji „Bez pie czeń stwo
pra cy w bu dow nic twie”. Od by wa ją ca się po raz 20 im pre za, to naj więk sze tar gi bu dow la ne w Eu ro pie Środ -
ko wo-Wschod niej. W Po zna niu od 11 do 14 stycz nia br. za pre zen to wa ło się tam po nad 1500 firm pol skich
i za gra nicz nych, któ re przed sta wi ły naj no wo cze śniej sze tech no lo gie sto so wa ne w bu dow nic twie.

Atrak cyj ne eks po zy cje, in te rak tyw ne
po ka zy, cie ka we kon fe ren cje, ty sią ce
zwie dza ją cych, tak w naj więk szym
skró cie mo żna za pre zen to wać Mię -
dzy na ro do we Tar gi Bu dow la ne „BUD -
MA 2011”. Tra dy cyj nie, Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy przy go to wa ła sto isko
z ma te ria ła mi in for ma cyj ny mi do ty czą -
cy mi bez pie czeń stwa pra cy w bu dow -
nic twie. Tej pro ble ma ty ki do ty czy ły
rów nież udzie la ne przez in spek to rów
pra cy po ra dy praw ne i tech nicz ne, któ -
re cie szy ły się du żym za in te re so wa niem
od wie dza ją cych sto isko.
Zor ga ni zo wa na przez Pań stwo wą In -
spek cję Pra cy kon fe ren cja „Bez pie -
czeń stwo pra cy w bu dow nic twie” zgro -
ma dzi ła po nad 150 uczest ni ków, wśród
któ rych był m.in. Zbi gniew Ja now ski,
prze wod ni czą cy Związ ku Za wo do we go
„Bu dow la ni”, czło nek Ra dy Ochro ny
Pra cy oraz prze wod ni czą cy Ko mi sji
ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic -
twie przy Głów nym In spek to rze Pra cy.
Przy by li na kon fe ren cję pra co daw cy,
przed sta wi cie le słu żb bhp, związ ków
za wo do wych, in spek to rzy pra cy a ta kże
stu den ci wy dzia łu bu dow nic twa Po li -
tech ni ki Po znań skiej wy słu cha li wy -
stą pień in spek to rów pra cy. Wie sław
Ba ka larz i Krzysz tof Po piel ski z Głów -
ne go In spek to ra tu Pra cy przed sta wi li
„Stra te gię dzia łań pre wen cyj nych PIP
w bu dow nic twie”, na to miast nad in -
spek tor pra cy Grze gorz Stró żyk
z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Po zna niu za pre zen to wał kam pa nię
pre wen cyj ną PIP „Sza nuj Ży cie”. Z ko -
lei nad in spek tor pra cy OIP w Po zna niu
Krzysz tof Du da przed sta wił „Do bre
prak ty ki w bu dow nic twie na przy kła dzie
Wiel ko pol ski”. Kon fe ren cję pod su mo -
wał Krzysz tof Fi kle wicz, okrę go wy
in spek tor pra cy w Po zna niu.
Na te go rocz nych tar gach sto isko PIP
od wie dzi li przed sta wi cie le naj wy ższych
władz: Ol gierd Dzie koń ski, se kre tarz
sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta RP, Ce -
za ry Gra bar czyk, mi ni ster in fra struk tu -
ry, Piotr Sty czeń, wi ce mi ni ster in fra -
struk tu ry, Piotr Flo rek, wo je wo da wiel -
ko pol ski.

Ja cek Strzy żew ski
OIP Po znań

Zdję cia: M. Kar lik, P. Piosik (MTP)
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ACT po wsta ło 1 paź dzier ni ka 2007 r.,
kie dy to w ra mach jed nej in sty tu cji po łą -
czo no ist nie ją ce wcze śniej: In spek cję Pra -
cy oraz In sty tut Bez pie czeń stwa i Zdro wia
w Pra cy. Tym sa mym obec nie ACT re ali -
zu je dwie wza jem nie uzu peł nia ją ce się
funk cje: dzia łal ność kon tro l no -nad zor czą
i pro mo cję zdro wia i bez pie czeń stwa.

Za kres za dań por tu gal skie go urzę du jest
zbli żo ny do za dań re ali zo wa nych przez PIP.
Por tu gal skie ko le żan ki (któ re sta no wią zde -
cy do wa ną więk szość in spek to rów) i ko le -
dzy, po dob nie jak pol scy in spek to rzy kon -
tro lu ją za gad nie nia zwią za ne z le gal no ścią
za trud nie nia, prze strze ga niem prze pi sów
do ty czą cych praw pra cow ni czych (w tym
prze strze ga nia za sa dy rów ne go trak to -
wa nia w za trud nie niu) oraz bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy. Głów ną ró żni cą jest to, że
kon tro li w za kre sie prze pi sów o ochro nie
praw pra cow ni ków pod le ga ją je dy nie za kła -
dy pry wat ne. 

W Por tu ga lii po wszech nym źró dłem
pra wa pra cy w za kre sie upraw nień pra cow -
ni czych są po nadza kła do we umo wy zbio -
ro we i ACT zaj mu je się kon tro lą sto so wa -
nia ich po sta no wień w prak ty ce.

ACT re ali zu je też in ne, ob ce na szej in -
spek cyj nej prak ty ce, za da nia. Na le żą
do nich mię dzy in ny mi: wspie ra nie (za rów -
no fi nan so we, ze środ ków po cho dzą cych
z Fun du szy Eu ro pej skich oraz z sys te mu
ubez pie czeń spo łecz nych, jak i tech nicz -
ne) pro jek tów z dzie dzi ny bhp, ko or dy no -
wa nie cer ty fi ko wa nia tech ni ków bhp oraz
au to ry za cja firm świad czą cych usłu gi w za -
kre sie bhp, wy da wa nie ze zwo leń na pra -
cę (do ty czy nie któ rych grup pra cow ni ków
np. fry zje rów, ku cha rzy, kel ne rów). ACT
bie rze rów nież udział w pro ce sie au to ry -
za cji przed się bior ców, któ ra jest dla
wszyst kich obo wiąz ko wa. Wy da je ją mi ni -
ster go spo dar ki, ale uczest ni czą w tym pro -

ce sie rów nież in ne or ga ny, np. in spek cja
ochro ny śro do wi ska, ta kże ACT w za kre -
sie do ty czą cym wa run ków pra cy. Urząd
gro ma dzi też i prze twa rza otrzy my wa ne
od pra co daw ców co rocz ne in for ma cje do -
ty czą ce wa run ków pra cy.

Struk tu ra or ga ni za cyj na

Na cze le ACT stoi głów ny in spek tor pra -
cy wspie ra ny przez dwóch za stęp ców
oraz wy ko naw cze go ko or dy na to ra ds. Bez -
pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy. W struk -
tu rze urzę du znaj du ją się trzy de par ta men -
ty: Wspar cia In spek cji (Sek cja Ko or dy no -
wa nia In spek cji, Sek cja Ana liz i Wspar cia
Tech nicz ne go), Pro mo cji Zdro wia i Bez pie -
czeń stwa (Sek cja Prze pi sów Zew nętrz -
nych, Sek cja Za rzą dza nia Pro jek ta mi),
Za rzą dza nia We wnętrz ne go (Sek cja Spraw

Oso bo wych, Sek cja Sys te mów In for ma tycz -
nych) oraz pięć re gio nal nych in spek to ra -
tów i 32 lo kal ne od dzia ły.

Od dzia łem w Por to kie ru je dy rek tor.
W struk tu rze od dzia łu znaj du ją się czte ry
ze spo ły in spek to rów (ogó łem 27), Dział
Pro mo cji Zdro wia i Bez pie czeń stwa, Sek -
cja Wy kro czeń, ob słu ga ad mi ni stra cyj na
i in ni pra cow ni cy (ogó łem 20 osób za trud -
nio nych na sta no wi skach niein spek tor -
skich). Ob szar dzia ła nia od dzia łu w Por to
obej mu je 1022,84 km2, na któ rym za -
miesz ku je 1 370 657 osób, dzia ła 125 687
pod mio tów za trud nia ją cych 650 278 pra -
cow ni ków. Głów ne sek to ry dzia łal no ści go -
spo dar czej to: han del i usłu gi, prze mysł
prze twór czy i bu dow nic two.

Więk szość in spek to rów po sia da wy -
kształ ce nie wy ższe (je dy nie in spek to rzy
z dłu ższym sta żem zwol nie ni są z te go obo -

Por tu gal ski Urząd ds. Wa run ków Pra cy

Po dob ne za da nia, 
od mien ne funk cjo no wa nie

wiąz ku), z re gu ły praw ni cze. Na bór do pra -
cy w ACT na stę pu je w dro dze kon kur su,
w trak cie któ re go kan dy da ci zda ją eg za min.
Przy go to wa nie do wy ko ny wa nia pra cy in -
spek to ra trwa oko ło ro ku. Obej mu je in ten -
syw ne szko le nie teo re tycz ne i kon tro le
wspól ne ze star szy mi in spek to ra mi. Nie
ma spe cja li za cji, in spek to rzy są uni wer sal -
ni i zaj mu ją się wszyst ki mi za gad nie nia mi
z za kre su dzia ła nia urzę du (le gal ność za -
trud nie nia, pra wo pra cy, bhp).

W skład ze spo łu wcho dzi sied miu in -
spek to rów, w tym je den kie ru ją cy ze spo -
łem oraz je den pra cow nik ad mi ni stra cji.
Ka żdy z ze spo łów in spek tor skich ma przy -
dzie lo ny ob szar swo je go dzia ła nia, na któ -
rym re ali zu ją za da nia w sek to rach bu dow -
nic twa i trans por tu dro go we go. Po za tym,
ze spo ły ma ją swo ją spe cy fi kę bra nżo wą,
w ra mach któ rej kon tro lu ją za kła dy na ca -
łym te re nie dzia ła nia od dzia łu w Por -

to. I tak: Ze spół A nad zo ru je za kła dy
z bra nży me ta lo wej i me ta lur gicz nej, Ze -
spół B: han del i prze mysł drzew ny, Ze -
spół C: prze mysł tek styl ny i sek tor usług
ko mu nal nych, Ze spół D: ho te le i re stau ra -
cje oraz prze mysł spo żyw czy.

In spek to rzy urzę du ją po dwie oso by
w prze stron nych po ko jach. Kie ru ją cy ze -
spo łem zaj mu je po kój sa mo dziel nie. Wszy -
scy ko rzy sta ją z ty po we go wy po sa że nia biu -
ro we go. Ka żdy ma kom pu ter prze no śny,
przy czym sta no wi ska pra cy w biu rze wy -

po sa żo ne są w sta cje do ku ją ce i ze wnętrz -
ne mo ni to ry. Kon tro le, co do za sa dy prze -
pro wa dza ne są w ze spo łach dwu oso bo -
wych. Pod sta wo wym środ kiem trans por -
tu umo żli wia ją cym do cie ra nie do kon tro -
lo wa nych pra co daw ców są sa mo cho dy
słu żbo we. W od dzia le w Por to ka żdy z ze -
spo łów ma do dys po zy cji po jed nym sa mo -
cho dzie (czte ry Re nault Kan goo). Po nad -
to, do dys po zy cji po zo sta ją jesz cze trzy sa -
mo cho dy, w tym je den z kie row cą dla dy -
rek to ra od dzia łu. Mo gą one być wy ko rzy -
sta ne w sy tu acja awa ryj nych (nie pla no wa -
nych wy jaz dów), prze jaz dów do są du itp.

Nie tyl ko kon tro la

Ro la i za da nia in spek cji oraz upraw nie -
nia in spek to rów pra cy od po wia da ją wy ma -
ga niom okre ślo nym w Kon wen cji Nr 81
MOP. Do ty czy to za rów no swo bo dy prze -

pro wa dza nia kon tro li bez uprze dze nia
i bez ko niecz no ści uzy ski wa nia upo wa żnie -
nia, je dy nie na pod sta wie le gi ty ma cji
słu żbo wej, w ka żdym miej scu wy ko ny wa -
nia pra cy i o ka żdej po rze dnia. Obej mu -
je ona prze słu chi wa nia osób, ba da nie
do ku men tów, jak i sto so wa nie środ ków
praw nych zmie rza ją cych do usu nię cia
stwier dzo nych na ru szeń pra wa (w okre -
ślo nym ter mi nie, a ta kże z ry go rem na -
tych mia sto we go wy ko na nia) oraz sank cji
fi nan so wych. W przy pad ku wy da nia de cy -

zji wstrzy mu ją cej pra cę, po now ne przy stą -
pie nie do jej wy ko ny wa nia wy ma ga zgo dy
in spek to ra. Pod kre śla się rów nież ro lę in -
spek cji ja ko or ga nu in for mu ją ce go pra co -
daw ców oraz pra cow ni ków o ma ją cych za -
sto so wa nie w da nych przy pad kach wy ma -
ga niach praw nych.

ACT dzia ła w opar ciu o trzy let nie pla -
ny, któ rych mo ty wem prze wod nim są
ukie run ko wa ne na osią gnię cie re zul ta -
tów dzia ła nia ma ją ce na ce lu po pra wę wa -
run ków pra cy. Do ty czą one:

– do sko na le nia prze pi sów pra wa,
– in for mo wa nia i po rad nic twa,
– eg ze kwo wa nia obo wią zu ją ce go pra wa

po przez dzia łal ność kon tro l ną,
– współ pra cy z part ne ra mi (part ne rzy

spo łecz ni, or ga ni za cje po za rzą do we, in ne
in spek cje, po li cja imi gra cyj na, urzę dy po -
dat ko we, po li cja, in ne).

W pla nie na la ta 2008-2010 uwzględ nio -
no 10 głów nych pro gra mów w ra mach
trzech stra te gicz nych ob sza rów (dzie więć
pro gra mów do ty czy kon tro li). Nie któ re
z nich są do dat ko wo po dzie lo ne na za gad -
nie nia, któ re obej mu je da ny pro gram (np.
w pro gra mie do ty czą cym bez pie czeń stwa
pra cy wy szcze gól nio no prze mysł me ta lur -
gicz ny, spo żyw czy, rol nic two i le śnic two,
no we za gro że nia i za gro że nia zwią za ne ze
sto so wa niem ma te ria łów wy bu cho wych),
co w su mie da je 32 te ma ty. Plan okre śla
licz bę kon tro li do zre ali zo wa nia w ra -
mach da nych pro gra mów w po szcze gól -
nych la tach (bez roz bi ja nia na za gad nie nia
ob ję te pro gra mem), a ta kże kwar tal ny har -
mo no gram re ali za cji za dań. Re ce sja spo -
wo do wa ła, że nie zmier nie trud no zre ali zo -
wać za pla no wa ną ilość kon tro li. Roz wią za -
nie po le ga ją ce na za pla no wa niu licz by
kon tro li na trzy la ta z gó ry jest obec nie kry -
ty ko wa ne.

We dług pla nu

Jed ną z form dzia łal no ści wy ni ka ją cą
z pla nu są sko or dy no wa ne kon tro le, re ali -
zo wa ne w tym sa mym cza sie na te re nie ca -
łe go kra ju, ewen tu al nie re gio nu. An ga żu ją
one istot ne środ ki oraz znacz ną licz bę in -
spek to rów pra cy np. w kam pa nię kon tro l -
ną w bu dow nic twie ma być za an ga żo wa -
nych 50% in spek to rów. Dzia ła nia te po prze -
dzo ne są przy go to wa niem me to do lo gicz -
nych wska zó wek dla in spek to rów. Wy ni ki
tych kon tro li są ewa lu owa ne dwu eta po wo.
W pierw szej fa zie, bez po śred nio po za koń -
cze niu ak cji, do ko nu je się pod su mo wa nia
sta ty stycz ne go pod ką tem licz by skon tro -
lo wa nych miejsc pra cy, licz by pra cow ni ków,

Da riusz Bo ro wiec ki

W ra mach Pro gra mu wy mia ny in spek to rów pra cy Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy
(SLIC) z wi zy tą stu dyj ną w Por to prze by wał Da riusz Bo ro wiec ki, nad in spek tor pra cy OIP w Ło -
dzi. Ce lem po by tu by ło za po zna nie się z or ga ni za cją, za da nia mi i me to da mi pra cy Urzę du ds.
Wa run ków Pra cy (Au to ri da de pa ra as Con diçőes do Tra bal ho, w skró cie ACT), bę dą ce go por -
tu gal skim od po wied ni kiem Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Pro gram wi zy ty obej mo wał pre zen ta -
cję ACT oraz wspól ne kon tro le w za kła dach pra cy i na bu do wie.

Por tu gal scy in spek to rzy spo rzą dza ją w trakcie kontroli ra port za wie ra ją -
cy za le ce nia po kon trol ne. Z re gu ły jest on wrę cza ny przed sta wi cie lo wi
pra co daw cy na za koń cze nie kon tro li lub, tak jak w tym przy pad ku, jesz -
cze w trak cie jej trwa nia.

Choć Por tu ga lia jest w UE znacz nie dłu żej niż Pol ska, pro ces do sto so wy -
wa nia ma szyn do wy ma gań mi ni mal nych nie zo stał za koń czo ny. W kon -
tro lo wa nym za kła dzie wy ro bu włó kien CO TE SI do wy ma gań mi ni mal nych
do sto so wa no na ra zie pierw szą z kil ku ma szyn do wy ro bu lin si za lo wych.
Por tu gal skie in spek tor ki do ko nu ją oce ny za sto so wa nych roz wią zań. Po -
nie waż pra co daw ca ma plan do sto so wa nia wszyst kich ma szyn do wy ma -
gań mi ni mal nych, in spek to rzy pra cy nie sto su ją środ ków praw nych
od no śnie użyt ko wa nia ma szyn niespeł nia ją cych tych wy ma gań. Prze rób
włók na si za lo we go zwią za ny jest z du żym za py le niem, któ re nie po zo sta -
ło bez wpły wu na ja kość zdję cia.
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By ło to przed się wzię cie uni kal ne w hi -
sto rii pol skie go bu dow nic twa m.in. ze
wzglę du na wy so kość, na ja kiej od by wa ły
się pra ce, czę sto prze kra cza ją cą 50 m
nad po zio mem te re nu. Mon taż kon struk -
cji rusz to wań i po mo stów ro bo czo -trans -
por to wych na pier ście niu ści ska ją cym,
a po tem na masz tach zwa ny mi „je dyn ka -
mi” za czął się już w lip cu ub. r. Zgod nie
z pla nem, 14 grud nia roz po czę to ope ra cję
pod no sze nia lin o śred ni cy do 16 cen ty me -
trów ka żda. Trwa ła ona z krót ki mi prze rwa -
mi pra wie mie siąc. Zo sta ła okre ślo na, ja -
ko tzw. ope ra cja big lift.

W cen tral nej czę ści niec ki sta dio nu za -
mon to wa no, skła da ją cą się z trzech czę ści,
po tę żną igli cę o wa dze bli sko 100 ton.
Do niej za in sta lo wa na bę dzie sta lo wa
kon struk cja „ga ra żu”, w któ rym bę dzie się
cho wać roz su wa ny dach sta dio nu i 4 te le -
bim -y. 

Sta lo we li ny wraz z do dat ko wym wy po -
sa że niem zo sta ły wspar te na ca łej po -
wierzch ni pły ty i try bun sta dio nu na spe -
cjal nych rusz to wa niach me ta lo wych i drew -
nia nych. Na nich zmon to wa no dwa krę gi
lin ra dial nych, któ re po łą czy ły 60 li na mi igli -
cę z pier ście niem (rin giem) i 72 masz ta -
mi tzw. „je dyn ka mi” umiesz czo ny mi po ze -
wnętrz nej stro nie ko ro ny sta dio nu. 

Pro wa dzo na pod nad zo rem spe cja li -
stów ze Szwaj ca rii ope ra cja big lift przy -
go to wa na zo sta ła z ze gar mi strzow ską pre -
cy zją. Do tych czas pro wa dzo no pra ce pod -
no sze nia o wie le lżej szych kon struk cji li -
no wych. Ta kie jak w War sza wie z po tę żną
igli cą z „ga ra żem”, po raz pierw szy
na świe cie. Naj trud niej szym mo men tem
prac, któ re go wszy scy się oba wia li był ten,
w któ rym sta lo wa igli ca wy nie sio na z po -
zio mu 8 m po ni żej pły ty sta dio nu przy po -
mo cy po tę żnych si łow ni ków ru szy ła z li na -
mi ide al nie pio no wo do gó ry. To był punkt
kry tycz ny ca łej ope ra cji, któ ra by ła ste ro -

wa na kom pu te ro wo. Si łow ni ki o na cią gu
do 400 ton na bie żą co wy sy ła ły in for ma cje
do cen trum kom pu te ro we go. Tam, po prze -
two rze niu ko ry go wa ły war to ści na cią gów
po szcze gól nych si łow ni ków.

Dzię ki 86 si łow ni kom znaj du ją cym się
na tzw. je dyn kach, mi li metr po mi li me trze
ca ła kon struk cja li no wa z igli cą wznio sła
się ide al nie pio no wo w gó rę aż do mak sy -

mal nej wy so ko ści, po osią gnię ciu któ rej zo -
sta ły za ło żo ne „sta lo we bol ce” o wa -
dze 270 kg ka żdy. Na stęp nie ca łość kon -
struk cji opa dła do po ło że nia eks plo ata cyj -
ne go, któ re w przy pad ku igli cy wy nio -
sło 3,2 m. Po wy ko na niu po mia rów geo de -
zyj nych do ko na no wpię cia dol nych lin ra -
dial nych na uchwy tach zlo ka li zo wa nych
na pier ście niu. Mia ło to miej sce w dru giej
po ło wie stycz nia br. 

Ope ra cję big lift pro wa dzo no w sys te -
mie cią głym przez ca łą do bę. W go to wo ści
po zo sta wa ły słu żby: me dycz na, bhp wy ko -
naw cy i kon sor cjum bu do wy oraz straż po -
żar na. We wnątrz sta dio nu przez ca ły
okres obo wią zy wał za kaz prze by wa nia in -
nych osób niż ob słu ga ope ra cji, któ ra

iden ty fi ko wa ła się za po mo cą spe cjal nych
czer wo nych na le pek znaj du ją cych się
na ka skach. Do stęp do stre fy nie bez -
piecz nej za bez pie cza li pra cow ni cy ochro -
ny sta dio nu.

W okre sie ni skich tem pe ra tur za cho -
dzi ła po trze ba pod grze wa nia ole ju sil ni -
ko we go w si łow ni kach oraz usu wa nia lo -
du na li nach przy wlo tach do si łow ni ków.
Si łow ni ki bez do ko na nia tych czyn no ści
nie osią ga ły wy ma ga nych pa ra me trów na -
cią gu.

Licz ba osób za an ga żo wa nych w ope ra -
cję big lift wy nio sła ok. 140. W związ ku
z pra ca mi pod no sze nia kon struk cji li no wej
da chu, po wierzch nię sta dio nu po dzie lo no
or ga ni za cyj nie na IV kwar ta ły.

Przy go to wa nia do roz po czę cia na cią ga -
nia ca łe go sys te mu lin trwa ły kil ka na ście
ty go dni. Po nie waż za rów no te ren niec ki
sta dio nu, ja ki i część ze wnętrz na sta no wi -
ły stre fy nie bez piecz ne o du żym za gro że -
niu, opra co wa no spe cja li stycz ne pro ce du -
ry, któ re mu sia ły być bez względ nie prze -
strze ga ne. Wie lo krot nie zmie nia no in -
struk cję bez piecz ne go wy ko na nia ro bót
tzw. big li ftu, uwzględ nia jąc w ten spo sób
uwa gi in spek to ra pra cy, słu żb bhp Kon sor -
cjum Al pi ne – Bau – Hy dro bu do wa Pol ska
S. A i in we sto ra. Wszy scy pra cow ni cy i oso -

by nad zo ru ją cy pra ce w wa run kach nie bez -
piecz nych po sia da li pi sem ne po le ce nia. Zo -
sta li prze szko le ni przez oso by, któ re mia -
ły peł ną wie dzę do ty czą cą przy go to wa nej
ope ra cji i prze pro wa dzo nej przez Mo sto -
stal Za brze Hol ding S. A w Za brzu, któ ry
jest głów nym wy ko naw cą w ko ope ra cji
z wło skim Kon sor cjum CI MO LAI i nie -
miec kim HI GH TEX. 

Do ku men ta cję pro jek to wą opra co wa ło
Biu ro Pro jek to we Hol din gu Mo sto stal
Za brze i RA MI RENT O/War sza wa. Zgod -
nie z po le ce niem in spek to ra pra cy za wie -
ra ła ona oce nę ry zy ka za wo do we go
uwzględ nia ją cą wszyst kie za gro że nia. Jed -
nak w trak cie mon ta żu kon struk cji rusz -
to wań i po mo stów w oce nie in spek to ra 

któ rych spraw dzo no, ta kże licz by stwier dzo -
nych na ru szeń oraz ro dza ju za sto so wa -
nych środ ków praw nych. W póź niej szym cza -
sie do ko nu je się oce ny ja ko ścio wej re zul ta -
tów pod ję tych dzia łań. Na stęp nie o wy ni -
kach ta kiej ak cji in for mo wa ne są środ ki ma -
so we go prze ka zu (pra sa, ra dio, TV) w ce -
lu jak naj szer sze go upo wszech nie nia in for -
ma cji o ak cji i jej wy ni kach.

Jed nym z istot nych ob sza rów dzia łal no -
ści ACT jest po rad nic two i in for mo wa nie.
W przy pad ku od dzia łu w Por to po ra dy
udzie la ne są co dzien nie w sie dzi bie od dzia -
łu oraz w tzw. Biu rze Oby wa tel skim czy -
li miej scu, w któ rym mo żna za ła twić nie -
mal wszyst kie spra wy urzę do we, a ta kże
nie któ re ko mer cyj ne, jak na przy kład te -
le wi zję ka blo wą. Po rad udzie la ją in spek to -
rzy (w sie dzi bie od dzia łu – co dzien nie trzy
oso by, wg wcze śniej usta lo ne go har mo no -
gra mu) oraz tech ni cy (w Biu rze Oby wa tel -
skim). W okre sie od stycz nia do paź -
dzier ni ka 2010 r. udzie lo no ogó łem 29 652
po rad, w więk szo ści pra cow ni kom, ale ta -
kże pra co daw com, imi gran tom i in nym
pod mio tom.

W in ny spo sób niż w Pol sce roz wią za -
na jest kwe stia na kła da nia grzy wien za nie -
prze strze ga nie prze pi sów pra wa pra cy
i bhp. Grzyw na na kła da na jest co do za sa -
dy na pra co daw cę, ja ko jed nost kę or ga ni -
za cyj ną. Wy so kość grzyw ny za le ży od cię -
żko ści prze wi nie nia oraz od za de kla ro wa -
ne go przez pra co daw cę przy cho du za rok
ubie gły. Zda niem in spek to rów za gro że nie
ka rą jest jed nym z wa żnych po wo dów, dla
któ rych pra co daw cy sta ra ją się prze strze -
gać pra wo.

Stwier dze nie wy kro cze nia

W przy pad ku stwier dze nia po peł nie nia
wy kro cze nia jest ono za re je stro wa ne
w sys te mie, a in spek tor pra cy przy go to wu -
je (już po za koń cze niu kon tro li, w biu rze)
i wy sy ła do ob wi nio ne go pi sem ne za wia -
do mie nie o za rzu tach. Po za okre śle niem
stron po stę po wa nia, pi smo to za wie ra
wska za nie na ru szo nych prze pi sów oraz kla -
sy fi ka cję czy nu pod wzglę dem je go cię żko -
ści. Na stęp nie, na pod sta wie przy cho du za -
de kla ro wa ne go przez pra co daw cę oraz cię -
żko ści prze wi nie nia, w opar ciu o okre ślo -
ne pra wem wi deł ki, okre śla ny jest za kres
kwo to wy grzyw ny (mi ni mal na/mak sy mal -
na). Pi smo za wie ra po nad to krót ki opis wy -
kro cze nia oraz wska za nie pod staw skie ro -
wa nia wnio sku. Są to za rów no usta le nia do -
ko na ne w trak cie kon tro li in spek to ra pra -
cy, jak i usta le nia do ko na ne w wy ni ku ana -

li zy do ku men ta cji do ty czą cej oska rża ne go
pra co daw cy. Pra co daw ca mo że być po in -
for mo wa ny o za mia rze na ło że nia ka ry
pod czas pod su mo wa nia kon tro li, ale nie
jest to wy mo giem.

Pra co daw ca po otrzy ma niu za wia do mie -
nia ma do wy bo ru trzy mo żli wo ści: do bro -
wol nie pod da je się ka rze i wpła ca grzyw -
nę, co koń czy spra wę al bo nad sy ła pi sem -
ne do wo dy na swo ją obro nę lub sta wia się
oso bi ście (lub po przez swo je go przed sta -
wi cie la) na „wy słu cha nie” bę dą ce czymś
w ro dza ju roz pra wy, w cza sie któ rej prze -
pro wa dza ne jest po stę po wa nie do wo do we,
lecz z re gu ły już bez udzia łu in spek to ra.
Dzia ła nia te pro wa dzo ne są w sie dzi bie in -
spek to ra tu przez pra cow ni ków Sek cji ds.
Wy kro czeń znaj du ją cej się w struk tu rze od -
dzia łu. W efek cie po dej mo wa na jest de cy -
zja al bo o uwol nie niu od za rzu tów (co koń -
czy spra wę), al bo o na ło że niu ka ry grzyw -
ny. Oska rżo ny ma w tym przy pad ku do wy -
bo ru al bo za pła cić ka rę, al bo od wo łać się
od orze cze nia ACT do są du.

Po do bień stwa i ró żni ce

Za da nia PIP i ACT w znacz nym za kre -
sie po kry wa ją się. Oba urzę dy kon tro lu ją
i nad zo ru ją sto so wa nie prze pi sów bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy, prze pi sów do ty -
czą cych pra cow ni czych upraw nień wy ni ka -
ją cych ze sto sun ku pra cy oraz le gal no ści
za trud nie nia. Sy tu acja ta ka sprzy ja ewen -
tu al nym po rów na niom co do me tod dzia -
ła nia i sto so wa nych środ ków.

Od no si się ogól ne wra że nie, że śro do -
wi sko praw ne w Por tu ga lii znacz nie bar -
dziej sprzy ja re ali zo wa niu za dań in spek cji
pra cy. Pierw sze co zwra ca uwa gę, to zde -
cy do wa nie bar dziej uprosz czo na pro ce du -
ra do ku men to wa nia kon tro li, nie wspo mi -
na jąc już o wy mo gach for mal nych zwią za -
nych z jej pod ję ciem. Por tu gal ski in spek -
tor nie spo rzą dza ob szer nych pro to ko łów,
a je dy nie krót kie opi sy nie pra wi dło wo ści
od ra zu z za le ce niem ich usu nię cia i ter -
mi nem wy ko na nia. Do ku men ty te przy go -
to wy wa ne są w trak cie kon tro li na sa mo -
ko piu ją cych się for mu la rzach, a ter mi ny
wy ko na nia za le ceń ne go cjo wa ne z przed -
sta wi cie lem kon tro lo wa ne go pod mio tu.
W przy pad ku spraw spor nych uzy ska ne do -
ku men ty i ob ser wa cje do ko na ne przez in -
spek to ra w cza sie kon tro li są do wo da mi.
Po zwa la to na skró ce nie cza su kon tro li,
a co za tym idzie zwięk sze nie ich ilo ści
i tym sa mym licz by skon tro lo wa nych pra -
co daw ców. Licz ba kon tro li, któ re w cią gu
ro ku prze pro wa dza por tu gal ski in spek tor

wy no si 400, a czas ka żdej z nich ni gdy nie
prze kra cza jed ne go dnia.

Efek tyw no ści dzia ła nia ACT sprzy ja ją też
sfor mu ło wa nia prze pi sów na przy kład zo -
bo wią zu ją ce pra co daw ców do zgła sza nia pra -
cow ni ków do ubez pie cze nia do go dzi -
ny 12.00 w dniu, w któ rym pra cow nik pod -
jął pra cę (ewen tu al nie do go dzi ny 12.00 dnia
na stęp ne go, je że li pod jął pra cę po po łu -
dniu), bie żą ce go ewi den cjo no wa nia go -
dzin roz po czę cia i za koń cze nia pra cy czy
zgła sza nia wy pad ków w cią gu 24 go dzin.

Uła twie niem w pra cy in spek to rów są też
in for ma cje do ty czą ce za trud nie nia i wa run -
ków pra cy prze ka zy wa ne przez pra co -
daw ców do ACT co rocz nie. Jest to co praw -
da pew ne ob cią że nie biu ro kra tycz ne dla
pra co daw ców ale spra wia, że nie są zo bo -
wią za ni do okre so we go po wta rza nia np. po -
mia rów czyn ni ków szko dli wych dla zdro -
wia, o ile w śro do wi sku pra cy nie zo sta ły
do ko na ne zmia ny mo gą ce wpły nąć na po -
gor sze nie wa run ków pra cy.

Dzia ła nia ACT re ali zo wa ne są w opar -
ciu o plan za wie ra ją cy dzie więć głów nych
pro gra mów kon tro li. Sprzy ja to kon cen tra -
cji na naj wa żniej szych za gad nie niach
i prze zna cza niu ogra ni czo nych środ ków
na re ali za cję za dań fak tycz nie uzna nych
za prio ry te to we.

Wa żną ro lę w sys te mie ochro ny pra cy
w Por tu ga lii ma ją słu żby bhp, któ re z re -
gu ły wy ma ga ją za trud nie nia dwóch osób:
tech ni ka bhp i le ka rza me dy cy ny pra cy.
Pra co daw cy za trud nia ją cy po wy żej 400 pra -
cow ni ków ma ją obo wią zek za trud nia nia
tech ni ka bhp i le ka rza na eta cie, mniej si
mo gą ko rzy stać w tym za kre sie z usług
firm ze wnętrz nych.

Sto so wa nie dy rek ty wy UE do ty czą cej
bhp na pla cach bu dów jest nad zo ro wa ne
przez ACT, co sprzy ja jej eg ze kwo wa niu
np. w za kre sie zgła sza nia bu dów, wy zna -
cza nia ko or dy na to rów, opra co wy wa nia
pla nów bioz. Sta no wi też istot ne uła twie -
nie w cza sie kon tro li bu do wy. In spek tor ma
z re gu ły jed ne go part ne ra – ko or dy na to -
ra ds. bhp na bu do wie, co oczy wi ście nie
zna czy, że nie kon tro lu je pod wy ko naw ców,
je śli zaj dzie ta ka po trze ba.

Wi zy ta w od dzia le ACT w Por to po zwo -
li ła na ogól ne za po zna nie się z funk cjo no -
wa niem por tu gal skie go urzę du. Część
roz wią zań funk cjo nu ją cych w Por tu ga lii
war ta by ła by wdro że nia rów nież w Pol sce.
Ich do kład niej sze mu roz po zna niu mo gły -
by słu żyć dwu stron ne kon tak ty ro bo cze po -
świę co ne kon kret nym za gad nie niom.

Da riusz Bo ro wiec ki
OIP Łódź

112 me trów
po nad Wi słą

Wal de mar Spól nic ki

Na Sta dio nie Na ro do wym w War sza wie za koń czy ła się ope ra -
cja pod no sze nia lin z po tę żny mi uchwy ta mi o wa dze pra -
wie 2000 ton. Po le ga ła ona na pod nie sie niu ogrom nej,
li czą cej 70 m igli cy, któ ra bę dzie pod trzy my wać za da sze nie naj -
więk szej pił kar skiej are ny w Pol sce. Pra ce te by ły zwień cze -
niem trwa ją cych od koń ca kwiet nia 2010 r. ro bót zwią za nych
z mon ta żem me ta lo wej kon struk cji da chu sta dio nu. Wszyst kie
je go ele men ty wraz z fa sa dą (ele wa cją) wa żyć bę dą 13 828 ton.



Ró żne źró dła sza cu ją, że w Pol sce
na pod sta wie umów cy wil no praw nych za -
trud nio nych jest od 1,5 do 2 mi lio nów
osób. Ile z tych osób pra cu je w wa run kach
no szą cych zna mio na sto sun ku pra cy? Tak
na praw dę nie wia do mo. Po bie żna ana li za
spo so bu wy ko ny wa nia pra cy, jej or ga ni za -
cji, na li cza nia wy na gro dzeń w więk szo ści
przy pad ków wska zu je na wy stę po wa nie
cech sto sun ku pra cy. Pra wie za wsze pra -
ca świad czo na jest w wy zna czo nym miej -
scu i ści śle usta lo nych ra mach cza so -
wych, a wy na gro dze nie na li cza ne jest
pro por cjo nal nie do licz by prze pra co wa nych
go dzin. W więk szym lub mniej szym stop -
niu wy stę pu ją rów nież zna mio na pra cy
pod kie row nic twem i nad zo rem.

Kro pla w mo rzu?

Jak wy ni ka ze spra woz dań głów ne go in -
spek to ra pra cy, jed nym z efek tów dzia łal -
no ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy w 2009
ro ku by ło po twier dze nie na pi śmie ist nie -
nia sto sun ku pra cy dla 7,8 tys. osób bę dą -
cych stro na mi umów cy wil no praw nych.
W ro ku 2008 do ty czy ło to 10,2 tys. osób.
Ze spra woz dań tych nie wy ni ka jed nak, czy
sto su nek pra cy zo stał po twier dzo ny wsku -
tek re ali za cji przez pra co daw ców wy stą -
pień po kon trol nych, czy też jest to efekt
po wództw wnie sio nych przez in spek to rów
pra cy do są dów pra cy. Do świad cze nia
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to -
wi cach wska zu ją, że ma my do czy nie nia ra -
czej z pierw szym z przy pad ków.

Oso by po stron ne (opi nia pu blicz na), po -
rów nu jąc ilość osób za trud nia nych na pod -

sta wie umów cy wil no praw nych do efek tów
osią gnię tych przez PIP mo gą uznać te efek -
ty za nie za do wa la ją ce.

Opie ra jąc się na dwóch wy bra nych
przy kła dach chciał bym za sta no wić się
nad przy czy na mi ta kie go sta nu rze czy
w aspek cie obo wią zu ją cych w tym za kre -
sie prze pi sów, a ta kże roz wa żyć ce lo -
wość i sku tecz ność środ ków praw nych bę -
dą cych w dys po zy cji in spek to rów pra cy, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem po stę po -
wań przed są da mi pra cy.

Z dniem 2.06.1996 r. we szły w ży cie
prze pi sy art. 8.1. pkt 11a zno we li zo wa nej
usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
umo żli wia ją ce in spek to rom pra cy wno sze -
nie po wództw, a za zgo dą za in te re so wa -
nej oso by, uczest ni cze nie w po stę po wa -
niu przed są dem pra cy o usta le nie ist nie -
nia sto sun ku pra cy, je że li łą czą cy stro ny
sto su nek, wbrew za war tej mię dzy ni mi
umo wie, ma ce chy sto sun ku pra cy. Prze -
pi sy art. 10 pkt 11 „no wej” usta wy
z 13.04.2007 r. o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy po zo sta wi ły in spek to rom pra cy
to upraw nie nie.

Po nad to in spek to rzy pra cy ma ją mo żli -
wość wy stą pie nia do pra co daw cy z wnio -
skiem o po twier dze nie na pi śmie ist nie nia
sto sun ku pra cy dla osób bę dą cych stro na -
mi umów cy wil no praw nych.

In spek to rzy pra cy ma ją obo wią zek ści -
ga nia wy kro czeń prze ciw ko pra wom pra -
cow ni ka okre ślo nych w Ko dek sie pra cy
i wy stę po wa nia w cha rak te rze oska rży cie -
li pu blicz nych. Do ty czy to rów nież wy kro -
cze nia z art. 281 pkt 1 Ko dek su pra cy
w sto sun ku do pra co daw ców oraz osób
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dzia ła ją cych w ich imie niu, za wie ra ją cych
umo wy cy wil no praw ne w wa run kach,
w któ rych zgod nie z art. 22 § 1 po win ny
być za war te umo wy o pra cę.

Dia beł tkwi 
w szcze gó łach

Kon tro le prze pro wa dzo ne w szpi ta -
lach w Ryb ni ku i Ja strzę biu Zdro ju wy ka -
za ły, że oso by wy ko nu ją ce czyn no ści sa lo -
wych (sprzą ta nie i de zyn fek cja) na po szcze -
gól nych od dzia łach za trud nio ne są na pod -
sta wie umów zle ce nia. W ka żdym ze szpi -
ta li za trud nio nych by ło na tej pod sta wie
po oko ło 60 osób. Ska la zja wi ska jest jed -
nak znacz nie więk sza. Dla jej zo bra zo wa -
nia wy star czy po dać stan za trud nie nia
w kon tro lo wa nej spół ce, w któ rej pra cu je
łącz nie 6794 osób, z cze go w ra mach sto -
sun ku pra cy je dy nie 19. Na pod sta wie
umów o pra cę za trud nie ni są tyl ko pra cow -
ni cy ści słe go kie row nic twa. Kon tro lo wa na
spół ka świad czy usłu gi sprzą ta nia w pla -
ców kach słu żby zdro wia na te re nie ca łe go
kra ju.

Po przez sko or dy no wa ne dzia ła nia po dej -
mo wa ne przez współ pra cu ją ce ze so bą
spół ki (nie for mal ne kon sor cjum), sa lo we
za trud nio ne na pod sta wie umów zle ce nia
nie zo sta ły na wet ob ję te ubez pie cze niem
spo łecz nym. Mo żna więc po wie dzieć, że
w tej sy tu acji ma my do czy nie nia ze zor -
ga ni zo wa nym, ce lo wym ob cho dze niem
nie tyl ko prze pi sów pra wa pra cy, ale też
ubez pie cze nia spo łecz ne go.

W bar dziej szcze gó ło wym uję ciu sy tu -
acja przed sta wia się na stę pu ją co. Otóż
spół ka, na zwij my ją „A” wy gry wa prze targ
na świad cze nie usług „czy sto ścio wych”
w szpi ta lu. Nie po dej mu je się jed nak
świad cze nia usług. Zo sta ją one w za kre sie
ob ję tym prze tar giem roz dy spo no wa ne
po mię dzy współ pra cu ją ce spół ki. W opi sy -
wa nym przy pad ku część za dań otrzy ma ła
spół ka „B” bę dą ca za kła dem pra cy chro -
nio nej za trud nia ją cym oso by sprzą ta ją ce
na pod sta wie umów o pra cę. Mo żna się do -
my ślać, że spół ka „B” nie zna la zła wy star -
cza ją cej licz by osób ze stwier dzo nym
stop niem nie peł no spraw no ści, aby móc wy -
ko ny wać ca łość usług czy sto ścio wych,
a za ra zem za cho wać sta tus za kła du pra cy
chro nio nej. W efek cie też część usług „czy -
sto ścio wych” roz dy spo no wa no po mię dzy
spół ki „C” i „D”, któ re po wie rza ją pra ce
oso bom fi zycz nym wy łącz nie na pod sta wie
umów zle ce nia.

Aby jesz cze bar dziej zmniej szyć kosz ty
pro wa dzo nej dzia łal no ści, usłu gi „czy sto -

ścio we” po dzie lo no „sztucz nie” na tzw.
usłu gi „po rząd ko wo -czy sto ścio we” i usłu -
gi „de zyn fek cji sprzę tu i łó żek”.

De zyn fek cję sprzę tu i łó żek spół ka „A”
po wie rzy ła spół ce „C”, a usłu gi „po rząd ko -
wo czy sto ścio we” spół ce „D”. Pi sząc
o sztucz nym po dzia le mam na uwa dze fakt,
że te sa me oso by ma ją za war te umo wy zle -
ce nia ze spół ką „D” na usłu gi „po rząd ko -
wo -czy sto ścio we”, a ze spół ką „C” na „de -
zyn fek cję sprzę tu i łó żek”. W prak ty ce
czyn no ści tych nie da się roz dzie lić i są one
wy ko ny wa ne jed no cze śnie. Z re gu ły po wy -
de zyn fe ko wa niu trze ba da ny sprzęt lub
urzą dze nie, czy też ścia nę lub po sadz kę
umyć i wy czy ścić.

W spół ce „C” zle ce nio bior cy otrzy mu -
ją sta łe wy na gro dze nie w kwo cie oko ło 210
zł/mie sięcz nie, a co za tym idzie spół ka „D”
mo że być zwol nio na z od pro wa dza nia
skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne.

Wy na gro dze nia w spół ce „D” na li cza ne
są pro por cjo nal nie do licz by prze pra co wa -
nych go dzin.

W oce nie in spek to ra pra cy cha rak ter za -
trud nie nia zle ce nio bior ców przy pra cach
„po rząd ko wo -czy sto ścio wych” w spół ce
„D” oraz przy pra cach de zyn fek cji sprzę -
tu i łó żek w spół ce „C” no si wszyst kie zna -
mio na sto sun ku pra cy okre ślo ne w art.

22 §1 Ko dek su pra cy. W szcze gól no ści są
to pra ce:

● okre ślo ne go ro dza ju tj. pra ce po rząd -
ko wo-czy sto ścio we i pra ce de zyn fek cyj ne,

● pra ce wy ko ny wa ne w wy zna czo -
nym miej scu – wy ni ka to z gra fi ku (har mo -
no gra mu pra cy) i przy po rząd ko wa nia da -
ne go zle ce nio bior cy do wy ko ny wa nia prac
po rząd ko wo-czy sto ścio wych na wska za -
nym od dzia le lub in nym re jo nie szpi ta la, 

● wy ko ny wa ne w wy zna czo nym cza sie
– zle ce nio bior ca mu si być obec ny na od -
dzia le lub w in nym wy zna czo nym miej scu
w cza sie wy ni ka ją cym z har mo no gra mu.
Har mo no gra my mie sięcz ne opra co wu je
kie row nik obiek tu bę dą cy pra cow ni kiem
fir my „B”. Po nad to, w przy pad ku ab sen -
cji któ re goś z pra cow ni ków fir my „B” zo -
bo wią zy wa no zle ce nio bior ców do do dat ko -
we go (po za har mo no gra mem) świad cze -
nia pra cy, 

● wy ko ny wa ne pod kie row nic twem
i nad zo rem – nie ule ga wąt pli wo ści, że prac
tych nie da się wy ko nać bez nad zo ru
i wy da wa nia bie żą cych po le ceń. Nie był to
nad zór i kie row nic two ze stro ny zle ce nio -
daw cy, ale ze stro ny kie row ni ka obiek tu
i bry ga dzi stów bę dą cych pra cow ni ka mi fir -
my „B”, a ta kże ze stro ny pie lę gnia rek za -
trud nio nych na po szcze gól nych od dzia łach.
Pew ne pra ce czy sto ścio we trze ba wy ko ny -
wać w try bie awa ryj nym, na do raź ne po -
le ce nie per so ne lu za trud nio ne go na da nym
od dzia le. Ja kość pra cy i ter mi no wość by -
ły na bie żą co mo ni to ro wa ne,

● wy ko ny wa ne za wy na gro dze niem
na li cza nym pro por cjo nal nie do ilo ści prze -
pra co wa nych go dzin.

Istot ny jest rów nież fakt, że iden tycz ne
pra ce są wy ko ny wa ne przez pra cow ni ce
spół ki „B”. Czę sto na tej sa mej zmia nie ro -
bo czej za trud nio ne by ły dwie oso by, wy ko -
nu ją ce iden tycz ne obo wiąz ki, z któ rych jed -
na jest pra cow ni cą spół ki „B”, a dru ga zle -
ce nio bior cą spół ek „C” i „D”.

W związ ku z tym w li sto pa dzie 2009 r.
in spek tor pra cy wniósł czte ry po zwy
o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy prze -
ciw ko spół kom „C” i „D” – dwa po zwy
do Są du Pra cy w Ryb ni ku i dwa po zwy
do Są du Pra cy w Ja strzę biu Zdro ju, wła ści -
wych ze wzglę du na miej sca wy ko ny wa nia
pra cy przez zle ce nio bior ców.

Po stę po wa nia są do we oka za ły się bar -
dzo prze wle kłe i ma jąc na uwa dze za awan -
so wa nie po szcze gól nych po stę po wań nie
na le ży ocze ki wać ich szyb kie go roz strzy -
gnię cia.

Dokończenie na stronie 18.

Ignacy Poloczek

Za trud nia nie na pod sta wie umów cy wil no praw nych sta je się
w na szym kra ju co raz po wszech niej sze. W trak cie kon tro li in -
spek to rzy pra cy spo ty ka ją się z za trud nia niem na pod sta wie
umów cy wil no praw nych ro bot ni ków bu dow la nych, ochro nia rzy,
do zor ców mie nia, kie row ców w trans por cie dro go wym i ko mu -
ni ka cji au to bu so wej, sa lo wych w szpi ta lach, osób pra cu ją cych
w han dlu, prze twór stwie i in nych dzia łach go spo dar ki. Do ty czy
to więc za wo dów i spe cjal no ści, w któ rych za trud nie nie by ło tra -
dy cyj nie re ali zo wa ne w ra mach sto sun ku pra cy.

pra cy do cho dzi ło do uchy bień do ty czą cych
wy ko na nych po rę czy ba lu strad, ta kże tym -
cza so wych przy pier ście niach ści ska ją -
cych. Nie pra wi dło wo ści od no si ły się rów -
nież do bez piecz nych wejść na rusz to wa -
nia z gór ne go po zio mu try bun. Stąd też za -
cho dzi ła ko niecz ność wy da nia i wpi sa nia
do dzien ni ka bu do wy wie lu de cy zji.

Sys te ma tycz ne wi zy ta cje in spek to ra
pra cy i dzia ła nia pre wen cyj ne (ja ko naj -
wła ściw sza w tym przy pad ku for ma)
prze pro wa dza ne na sta dio nie ra zem
z kie row nic twem i słu żbą bhp Kon sor cjum
Al pi ne Bau – Hy dro bu do wa Pol ska S. A,
mia ły na ce lu po rząd ko wa nie i usu wa nie
wszyst kich za ob ser wo wa nych uchy bień
przy wy ko ny wa niu prac zwią za nych z mon -
ta żem kon struk cji da chu i przy go to wa -
niem do ope ra cji pod no sze nia. Na bie żą -
co mo żna by ło ob ser wo wać efek ty tych
dzia łań spro wa dza ją ce się do po pra wy bez -
pie czeń stwa.

Uwzględ nia jąc dwa eta py prze bie gu
ope ra cji big lift po szcze gól ni wy ko naw cy
i kie ru ją cy ty mi pra ca mi opra co wa li sto -
sow ne do ku men ty:

● za sa dy prze pro wa dze nia bez piecz nej
ope ra cji (Sa fe ty Me thod Sta te ment),

● pro jekt Tech no lo gii Ro bót,
● oce nę ry zy ka za wo do we go (Risk

As ses sment VSL), w tym przy udzia le elek -
tro na rzę dzi, prac ręcz nych, przy uży ciu ma -
szyn i urzą dzeń itd.

● sche mat or ga ni za cyj ny ca łej ope ra -
cji big lift,

● sche mat wyjść ewa ku acyj nych z po -
zio mu bo iska,

● sche mat stre fy nie bez piecz nej pod -
czas big lift.

Przed się wzię cie mia ło nie wąt pli wie
zna czą cy wy miar me dial ny. Nie mógł on
jed nak w ja kim kol wiek stop niu utrud niać
prze bie gu prac (np. he li kop te ry czy sa mo -
lo ty w tym cza sie mia ły za kaz lo tów
nad sta dio nem). Świa do mi te go fak tu,
do wo dzą cy ope ra cją z ra mie nia wy ko naw -
cy, upo wa żni li do jej re je stra cji je dy nie
dwie sta cje te le wi zyj ne: pol ską oraz DI -
SCO VE RY CHAN NEL.

Kon tro la in spek to ra pra cy prze pro wa -
dzo na w trak cie big lift w za kre sie wy po -
sa że nia pra cow ni ków w odzież, obu wie ro -
bo cze i w ochro ny in dy wi du al ne wy ka za -
ła, że pra co daw ca wy wią zał się z tych obo -
wiąz ków. Pra cow ni cy mie li za pew nio ne
wła ści we prze rwy w pra cy, a ta kże go rą -
ce na po je i po sił ki re ge ne ra cyj ne, co by -
ło tym bar dziej istot ne, że więk szość
prac wy ko ny wa no w tem pe ra tu rze po ni żej
ze ra (na wet do mi nus 12 °C) i przy du żych
opa dach śnie gu.

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

Z in spek tor skiej prak ty ki

Usta le nie ist nie nia
sto sun ku pra cy

– wy bra ne przy kła dy
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dat ko we ob cią że nie po nad cię żar wła sny
kon struk cji da chu mo gą ce spo wo do wać ka -
ta stro fę jest pra wie czte ro krot nie więk sze
dla pła skich żel be to wych stro pów i stro po -
da chów, niż w przy pad ku kon struk cji me -
ta lo wej sto so wa nej dziś po wszech nie w bu -
dow nic twie prze my sło wym, spor to wym lub
uży tecz no ści pu blicz nej.

W związ ku z tą prak ty ką, obec nie prze -
wi dy wa ne jest wpro wa dze nie usta wo we go
obo wiąz ku usu wa nia śnie gu z wiel ko po -
wierzch nio wych da chów bu dyn ków.

Sto so wa na w Pol sce od stycz nia 1981
ro ku pol ska nor ma PN -80 B -02010 „Ob cią -
że nia w ob li cze niach sta tycz nych. Ob cią -
że nie śnie giem” zo bo wią zu je pro jek tan tów
do przyj mo wa nia war to ści współ czyn ni ków
kształ tu da chu przy usta la niu wiel ko ści cha -
rak te ry stycz ne go ob cią że nia śnie giem
i dzie li ła do nie daw na nasz kraj na 4 stre -
fy ob cią że nia śnie giem. W paź dzier ni -
ku 2006 r. do przy wo ła nej nor my PN -80/B -
-02010/Az1 wpro wa dzo no zmia ny w po dzia -
le Pol ski na stre fy ob cią że nia śnie giem
grun tu, no we war to ści cha rak te ry stycz ne
ob cią że nia śnie giem i no wy współ czyn nik
ob cią że nia rów ny 1,5 za miast do tych cza -
so we go 1,4.

Ile wa ży śnieg?

Cię żar ob ję to ścio wy śnie gu ule ga zmia -
nom i zwy kle ro śnie wraz z cza sem za le -
ga nia po kry wy śnie żnej. Za le ży on rów nież
od miej sca, kli ma tu i wy so ko ści nad po zio -
mem mo rza, jak też od na chy le nia po ła ci
da cho wej i eks po zy cji na dzia ła nie słoń ca.
Jest zwy kle więk szy na da chu, niż na grun -
cie. W ce lu ła twiej sze go, orien ta cyj ne go
okre śla nia cię ża ru ob ję to ścio we go śnie gu
i lo du wpro wa dzo no spe cjal ną ta be lę.

ABC na wy so ko ści

1) Pra ce na wy so ko ści mo gą być wy ko -
ny wa ne je dy nie przez oso by peł no let nie,
speł nia ją ce okre ślo ne wy ma ga nia zdro wot -
ne (patrz Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro -
wia i Opie ki Spo łecz nej z 30 ma ja 1996 r.
w spra wie prze pro wa dza nia ba dań le kar -

skich pra cow ni ków, za kre su pro fi lak tycz -
nej opie ki zdro wot nej nad pra cow ni ka mi
oraz orze czeń le kar skich wy da wa nych
do ce lów prze wi dzia nych w Ko dek sie pra -
cy (Dz. U. Nr 69, poz. 332).

2) Pra cow ni cy po win ni przejść szko le -
nie sta no wi sko we bhp. Mo że być spe cja -
li stycz ne z al pi ni zmu prze my sło we go.
Pra co daw ca wi nien po in for mo wać pra cow -
ni ków o za gro że niach i ry zy ku zwią za nym
z wy ko ny wa ną pra cą. Nie mo że przy tym
ogra ni czyć się do prze ka za nia ogól nych
in for ma cji do ty czą cych prac na wy so ko -
ści. Mu si od nieść się do prac, któ re ma -
ją być wy ko na ne na da nym da chu.

W 2007 ro ku wpro wa dzo no zmia ny
do Ko dek su pra cy w art. 304 i art. 3041.
Zo bo wią za no w nich, już nie tyl ko pra co -
daw ców, ale też in ne pod mio ty or ga ni zu -
ją ce pra cę do za pew nie nia bez piecz nych
i hi gie nicz nych wa run ków pra cy ta kże in -
nym oso bom wy ko nu ją cym pra cę na in nej
pod sta wie niż sto su nek pra cy. Za tem,
ma jąc na uwa dze od po wie dzial ność wy ni -
ka ją cą z art. 220 k. k., na le ża ło by ocze ki -
wać ta kie go za cho wa nia rów nież od in nych
pod mio tów oraz osób fi zycz nych, or ga ni -
zu ją cych pra cę in nym oso bom.

3) Naj bez piecz niej szą me to dą od śnie -
ża nia da chów, zwłasz cza spa dzi stych wy -
da je się być uży cie sa mo cho do we go pod -
no śni ka z ko szem za bez pie cza ją cym.
Pod no śni ki ta kie lub plat for my ro bo cze
do prac na wy so ko ści naj le piej zda ją eg -
za min przy zdej mo wa niu so pli lub od śnie -
ża niu czę ści po ła ci w za kre sie ogra ni czo -
ne go za się gu wy się gni ka. Na le ży jed nak
pa mię tać, że urzą dze nia ta kie mo żna
eks plo ato wać do pie ro po uzy ska niu de cy -
zji Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go ze zwa -
la ją cej na ich eks plo ata cję, a do ich ob słu -
gi wy ma ga ne są od po wied nie upraw nie -
nia pod do zo ro we.

4) Ka żda pra ca wy ko ny wa na z plat for -
my ro bo czej na pod no śni ku wy ma ga wy chy -
la nia się pra cow ni ka po za ba rier kę. Po win -
na więc od by wać się w uprzę ży (szel kach
bez pie czeń stwa) przy pię tej do sta łe go
ele men tu pod no śni ka wraz z lin ką bez pie -
czeń stwa i amor ty za to rem.

5) Pra cow nik po wi nien ko rzy stać z in -
dy wi du al ne go sprzę tu za bez pie cza ją ce go
go przed upad kiem z wy so ko ści, któ re go
do bór po wi nien wy ni kać z uprzed niej
oce ny ry zy ka za wo do we go. W szcze gól no -
ści win na ona wska zać kon kret ny typ
uprzę ży, li nek bez pie czeń stwa, za sto so wa -
nych za pięć (ka ra biń czy ków i uchwy tu usta -
la ją ce go za sięg po ru sza nia się pra cow ni -
ka, tzw. urzą dze nia prze suw ne go, sa mo blo -
ku ją ce go), liczby i roz miesz cze nia punk -
tów ko twi cze nia. Ta kże po win na uwzględ -
niać spo sób po ru sza nia się po po ła ciach
da chu (ze względu na ro dza j po kry cia, je -
go sta n tech nicz ny, w tym ewen tu al ne prze -
szkody ta kie jak: in sta la cje pio ru no chron -
ne, roz miesz cze nie świe tli ków).

6) Wy ko naw ca od śnie ża nia da chu po wi -
nien przed roz po czę ciem prac usta lić
w in struk cji bez piecz ne go wy ko na nia ro -
bót stre fy nie bez piecz ne, wy ma ga ją ce
wy gro dze nia, od po wied nie go ozna ko wa nia
lub za mknię cia przed do stę pem osób nie -
po wo ła nych. Po wi nien ta kże okre ślić ko -
lej ność wy ko ny wa nia prac, unie mo żli wia -
jąc pra cow ni kom gro ma dze nie (spię trza -
nie) śnie gu na da chu.

7) Od śnie ża jąc dach na le ży pa mię tać
o obo wiąz ku za pew nie nia sto so wa nia
w pierw szej ko lej no ści środ ków ochro ny
zbio ro wej przed środ ka mi ochro ny in dy wi -
du al nej, co wy ni ka § 39.2.7 Roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. Uwzględ nia jąc fakt,
że do tych czas nie wy pro du ko wa no jesz cze
sku tecz ne go in dy wi du al ne go środ ka za bez -
pie cza ją ce go przed upad kiem z wy so ko ści
mniej szej niż 320 cm, na le ży or ga ni zo wać
od śnie ża nie da chów bez po trze by prze -
miesz cza nia się po nich. Gdy to oka że się
nie mo żli we, wów czas z wy ko rzy sta niem in -
dy wi du al ne go sprzę tu chro nią ce go
przed upad kiem z wy so ko ści, ade kwat ne -
go do ro dza ju wy stę pu ją ce go za gro że nia,
tj. do bra ne go do po wierzch ni i ro dza ju da -
chu oraz wy so ko ści.

Ro man Bur ghardt
OIP Zie lo na Gó ra

Przy pi sy:

1. PN -80 B -02010 – Ob cią że nia w ob li -
cze niach sta tycz nych. Ob cią że nie śnie -
giem.

2. PN -80/B -02010/Az1 zmia na do PN -
-80 B -02010.

3. Wia do mo ści Pro jek tan ta Bu dow nic -
twa 1 (192) 2007.

4. Źró dło: www.pod la ska.po li cja.gov.pl

O tym, jak wiel kie nie bez pie -
czeń stwo mo gą stwa rzać nie -
od śnie żo ne da chy, nie trze ba
chy ba ni ko go prze ko ny wać.
Wciąż prze stro gą po zo sta je
tra ge dia, do któ rej do szło
w stycz niu 2006 ro ku, gdy za -
wa li ła się ha la wy sta wo wa
w Ka to wi cach. Zgi nę ło wów -
czas 65 osób. W ko lej nych la -
tach nie obe szło się też,
nie ste ty bez wy pad ków, ja kim
ule ga ły oso by od śnie ża ją ce
da chy, o czy do no si ły me dia.

Od śnie ża nie to nie bez piecz na i bar dzo
cię żka pra ca. Śnie żny puch, lek ki z wy glą -
du, w rze czy wi sto ści by wa twar dą, zmar -
z nię tą sko ru pą lo do wo -śnie żną. Je go ilość
czę sto two rzy na da chach za spy, któ re mo -
gą mieć na wet metr gru bo ści. 

Stan tech nicz ny wie lu da chów jest bar -
dzo zły. Spra wia to, że przy od śnie ża niu da -
chu oso by bez od po wied nie go przy go to wa -
nia ła two mo gą ulec wy pad ko wi, zwłasz cza
przy na tę że niu tych prac. Ze wzglę du
na wa run ki at mos fe rycz ne, tak w 2010 ro -
ku, jak i w la tach po przed nich za po trze bo -
wa nie na wy ko ny wa nie tych prac by ło tak
du że, że bra ko wa ło wy kwa li fi ko wa nych 
słu żb. Staw ki w fir mach spe cja li zu ją cych
się w te go ty pu usłu gach (a jest ich cią gle
nie wie le) po szły dwu krot nie w gó rę, a pro -
po no wa ne w stycz niu ub. r. ter mi ny usu -
nię cia śnie gu przy pa da ły na dru gą po ło wę
mar ca.

Da chy wczo raj i dziś

W Pol sce kon struk cje da chów bu dyn ków
przez wie le lat nie by ły zbyt wra żli we na ob -
cią że nie śnie giem. W re jo nach na le żą cych
do stref ob cią że nia śnie giem o więk szej nu -
me ra cji za wsze pro jek to wa no da chy o więk -
szym po chy le niu po ła ci da chu niż np.
w re jo nach stref nr 1. i 2. Stąd w gó rach
prak tycz nie nie spo ty ka my da chów pła -
skich. Z da chów o du żym po chy le niu po -

ła ci śnieg zsu wał się. Da chy pła skie wy ko -
ny wa no z re gu ły z cię żkich i wy trzy ma łych
ma te ria łów kon struk cyj nych i izo la cyj -
nych, przez co udział cię ża ru śnie gu w cał -
ko wi tym ob cią że niu da chu był sto sun ko wo
ma ły. Wy no sił on dla sto so wa nych wów czas
po wszech nie żel be to wych da chów lub
stro po da chów ok. 30•40% i to w re jo nach
więk szych opa dów śnie gu. Na wet sto sun -
ko wo lek kie kon struk cje sta lo we da chów
przy kry wa no wów czas żel be to wy mi pły ta -
mi pan wio wy mi i cię żką izo la cją. Stąd nie
za cho dzi ła wte dy w Pol sce po trze ba od śnie -

ża nia da chów, więc nie pa mię ta my, aby
w prze szło ści ktoś to ro bił.

W ostat nim cza sie zmie ni ła się prak ty -
ka pro jek to wa nia da chów. Po wszech nie za -
czę to sto so wać bar dzo lek kie ma te ria ły po -
kryw cze i izo la cyj ne, zwłasz cza w tak du -
żych po wierzch nio wo bu dyn kach, jak pa -
wi lo ny han dlo we, ma ga zy ny czy ha le prze -
my sło we. In we stor wy ma gał od pro jek tan -
ta jak naj lżej szej kon struk cji i jak naj mniej -

szych spad ków po ła ci da cho wych. W tak za -
pro jek to wa nych da chach udział ob li cze nio -
we go ob cią że nia śnie giem do cho dzi
do 60%, a w przy pad ku da chów nie ocie pla -
nych na wet do 70% ob cią że nia cał ko wi te -
go. Trud niej sze jest też spły wa nie wo dy
z top nie ją ce go śnie gu.

Z wie lo let nich do świad czeń wy ni ka,
że na wet pra wi dło wo za pro jek to wa ne i wy -
ko na ne kon struk cje da chów ule ga ły ka ta -
stro fom w wy ni ku więk sze go ob cią że nia
śnie giem, niż okre śla ły to nor my. Nie zbyt
skom pli ko wa ne ob li cze nia po ka zu ją, że do -

Sty czeń 2010 
– 37 let ni mę żczy zna zmarł w wy ni ku od nie sio nych ob ra żeń we wnętrz nych,
po za rwa niu się pod nim da chu pod czas od śnie ża nia na te re nie fir my trans -
por to wej w Wy szko wie. Kil ka dni póź niej za rwał się rów nież dach z eter ni -
tu pod od śnie ża ją cym go pra cow ni kiem. Mło dy mę żczy zna spadł ze znacz -
nej wy so ko ści 
– 22 la tek spadł z da chu pod czas od śnie ża nia jed ne go z su per mar ke tów.
Z po wa żny mi ob ra że nia mi gło wy zo stał od wie zio ny do szpi ta la.
Lu ty 2010
– 49 la tek pra cu ją cy przy od śnie ża niu da chu wia ty w Czar nej Bia ło stoc kiej
spadł z wy so ko ści po nad 5 me trów.
– 23 la tek od śnie ża ją cy dach ha li ma ga zy no wej w Je dwab nem, na sku tek
za ła ma nia się pod nim ele men tu z plek sy spadł z wy so ko ści po nad 5 me -
trów i z ura zem krę go słu pa zo stał prze wie zio ny ka ret ką do szpi ta la.

Pro ble mo we 
od śnie ża nie 
da chów

Ro man Bur ghardt

Ro dzaj śnie gu i lo du Cię żar ob ję to ścio wy [kN/m2]

Świe ży 1,0

Osia dły (kil ka go dzin lub dni po opa dach) 2,0

Sta ry (kil ka ty go dni lub m -cy po opa dach) 2,5 - 3,5

Mo kry 4,0

Zlo do wa cia ły 6,0 - 7,0

Lód (z za mar z nię tej wo dy) 9,0

[1 kN = 100 kg]

Ma pa śnie go wa w Pol sce

Po rów na nie no wych
i do tych cza so wych
stref ob cią że nia śnie -
giem w Pol sce. Du że
cy fry ozna cza ją nu me ry
no wych stref, ma łe sto -
su nek no wej war to ści
cha rak te ry stycz nej
na za zna czo nym ob sza -
rze do do tych cza so wej.



Na świe cie jest oko ło 30 sta dio nów z da cha mi o kon struk cji li no wej. Pro to ty pem war szaw skie go był Com -
merz bank Are na we Frank fur cie. Ta kże, nie któ re sta dio ny zbu do wa ne w RPA na mi strzo stwa świa ta w pił -
ce no żnej w 2010 r. mia ły po dob ny dach. Ten w War sza wie bę dzie jed nak naj więk szy na świe cie
i naj no wo cze śniej szy. Na sta dio nie we Frank fur cie dach trze ba zwi jać na zi mę, na Sta dio nie Na ro do wym za -
pro jek to wa no go tak, by wy trzy mał na wet cię żar le żą ce go na nim śnie gu.

112 me trów od po zio mu Wi sły
– gór na wy so kość, na ja kiej za wi -
sła igli ca
140 ton (z wy po sa że niem) – cię żar
igli cy
1900 ton – wa ga ca łej kon struk cji
lin da chu i igli cy
72 ki lo me try – łącz na dłu gość lin
pod trzy mu ją cych igli cę
132 liny pod trzy mu ją ce igli cę
34-40 me try (w za le żno ści od tem -
pe ra tu ry) – wy so kość dol nej czę -
ści igli cy nad  pły tą sta dio nu
13 828 ton – cię żar ca łej kon struk -
cji da chu i fa sa dy
5 ha – po wierzch nia da chu

Sym bo lem za koń cze nia wa żne go eta pu
bu do wy sta dio nu by ło za wie sze nie 4
stycz nia br. na je go igli cy sym bo licz nej
wie chy. W uro czy sto ści uczest ni czy li
przed sta wi cie le naj wy ższych władz
na cze le z pre mie rem rzą du RP Do nal -
dem Tu skiem, pre zy den tem War sza wy
Han ną Gron kie wicz -Waltz, a ta kże mi ni -
strem spor tu Ada mem Gier szem.

Ope ra cję big lift ob ser wo wał w cza sie wi zy ty na Sta dio nie Na ro do wym
28 grud nia ub. r. głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc. 

Największy
na świecie
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Po stę po wa nie są dów po le ga ją ce na po -
dzie le niu ka żde go z czte rech po zwów
na kil ka od ręb nych po stę po wań do pro wa -
dzi ło do te go, że in spek tor pra cy bę dzie
mu siał spę dzić w są dach co naj -
mniej 40 dni. Ilość ta z pew no ścią się
zwięk szy, gdyż przed sta wi cie le po zwa -
nych spół ek już za po wia da ją zło że nie ape -
la cji w przy pad ku za pad nię cia nie ko -
rzyst ne go dla ich mo co daw ców roz strzy -
gnię cia. W ra zie prze ciw ne go roz strzy -
gnię cia ape la cję bę dzie zmu szo ny zło żyć
in spek tor pra cy, któ ry jest prze ko na ny
o za sad no ści po zwu.

Po nad po ło wa zle ce nio bior ców pod groź -
bą utra ty pra cy zło ży ła, w więk szo ści
na przy go to wa nych przez po zwa ną spół kę
dru kach, jed no brz mią ce oświad cze nia
o na stę pu ją cej tre ści: „Oświad czam iż
umo wę zle ce nie ze spół ką „D” za war łem
i re ali zo wa łem świa do mie, gdyż nie by łem
za in te re so wa ny umo wą o pra cę ze wzglę -
dów oso bi stych. Po nad to in for mu ję, że nie
wy ra ża łem zgo dy na re pre zen to wa nie mo -
ich in te re sów przed są dem pra cy przez in -
spek to ra pra cy. Oświad czam, że wy co fu ję
po zew w przed mio to wej spra wie i wno szę
o umo rze nie po stę po wa nia”.

Część zle ce nio bior ców, któ ra od mó wi -
ła zło że nia ta kich oświad czeń zo sta ła fak -
tycz nie po zba wio na mo żli wo ści dal sze go
świad cze nia pra cy, co wy ni ka z ich ze znań
zło żo nych w są dzie.

Do pie ro 
po ape la cji

Przed się bior ca bu dow la ny z Wo dzi sła -
wia Ślą skie go od kil ku lat za wie rał z ro bot -
ni ka mi bu dow la ny mi wy łącz nie umo wy
o dzie ło.

W trak cie kon tro li in spek tor pra cy
usta lił wy stę po wa nie wszyst kich cech sto -
sun ku pra cy okre ślo nych w art. 22 § 1 Ko -
dek su pra cy, w szcze gól no ści za trud nio ne
oso by:

● wy ko ny wa ły pra cę okre ślo ne go ro -
dza ju tj. pra ce ogól no bu dow la ne,

● by ły pod po rząd ko wa ne kie row nic twu
przed się bior cy, któ ry usta lał za kre sy prac
na da ny dzień oraz na bie żą co te pra ce nad -
zo ro wał i ko or dy no wał,

● świad czy ły pra cę oso bi ście,
● pra ca by ła wy ko ny wa na w miej scu

i cza sie wy zna czo nym przez przed się -
bior cę tj. na wska za nych przez nie go bu -
do wach, 

● pra ca by ła od płat na, a wy na gro dze -
nie na li cza ne by ło pro por cjo nal nie do licz -
by prze pra co wa nych go dzin,

● pra ca by ła po wta rza na w co dzien -
nych lub dłu ższych od cin kach cza su,
a przed się bior ca pro wa dził ewi den cję cza -
su pra cy,

● pra ca by ła wy ko ny wa na na rzecz i ry -
zy ko przed się bior cy.

Ar gu men ty pod no szo ne przez in spek -
to ra pra cy po twier dzi ły się w trak cie po -
stę po wa nia są do we go. Co wię cej oka za ło
się, że przed się bior ca skła dał ofer ty za trud -
nie nia w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy, a na -
stęp nie za miast za trud nić na pod sta wie
umów o pra cę, za wie rał z za in te re so wa ny -
mi umo wy o dzie ło.

Sąd pierw szej in stan cji uznał wszyst kie
ar gu men ty pod no szo ne przez in spek to ra
pra cy, jed nak mi mo to nie orzekł, że po -
zwa ne go przed się bior cę łą czył z pra cu ją -
cy mi oso ba mi sto su nek pra cy. W uza sad -
nie niu sąd stwier dził mię dzy in ny mi: świa -
do mość pod pi sa nia umo wy cy wil no praw -
nej by ła rów no znacz na z tym, że oso by pod -
pi su ją ce umo wy o dzie ło mia ły wo lę za war -
cia umów cy wil no praw nych, a nie umów
o pra cę. In spek tor pra cy nie mógł się zgo -
dzić z ta kim sta no wi skiem są du, gdyż
w trak cie prze słu chań wy ko naw cy ro bót ze -
zna li: to od po zwa ne go za le ża ło ja ka umo -
wa i na ja ki okres bę dzie za war ta, po zwa -
ny tłu ma czył mi, że nie mo że pod pi sać
umo wy o pra cę, bo mu się to nie opła ca.

In spek tor pra cy wniósł ape la cję od wy -
ro ku, któ ra zo sta ła w ca ło ści uwzględ nio -
na, wsku tek cze go przed się bior ca zo stał
zo bo wią za ny do po twier dze nia za trud nie -
nia na pod sta wie umów o pra cę z sze ścio -
ma oso ba mi.

Za zna czyć na le ży, że dla osią gnię cia te -
go efek tu in spek tor pra cy mu siał po świę -
cić pięć dni na udział w roz pra wach, nie
li cząc cza su na spo rzą dze nie po zwu i ape -
la cji oraz zgro ma dze nie ma te ria łu do wo -
do we go.

Od mo men tu zło że nia po zwu do roz -
strzy gnię cia w dru giej in stan cji upły nę ło 15
mie się cy. Efek tyw ność i wy ko rzy sta nie cza -
su pra cy są w tym aspek cie da le kie
od ocze ki wa nych.

Kosz ty zy sków i strat

Z ana li zy orzecz nic twa wy ni ka, że w sy -
tu acjach kie dy stro ny wy ra zi ły wo lę za war -
cia umo wy cy wil no praw nej są dy na wet nie

ana li zu ją, czy łą czą cy stro ny sto su nek no -
si zna mio na sto sun ku pra cy okre ślo ne
w art. 22 § 1 Ko dek su pra cy, lecz uma rza -
ją po stę po wa nia. Skąd inąd wia do mo, że
naj czę ściej ta kie oświad cze nia wo li są
wy mu sza ne przez przed się bior ców.

Wy stę pu ją trud no ści z udo ku men to wa -
niem sta nu fak tycz ne go w ro zu mie niu pro -
ce so wym, gdyż czę sto har mo no gra my
pra cy, ewi den cje i in ne do ku men ty, któ re
prze ma wia ją za wy stę po wa niem sto sun ku
pra cy są przez pra co daw ców ukry wa ne lub
nisz czo ne.

Po zwa ne fir my ko rzy sta ją z wy spe cja -
li zo wa nej ob słu gi pra wej. Re pre zen tu ją cy
fir mę praw nik ro bi wszyst ko, aby znie chę -
cić oso by za trud nia ne na pod sta wie umów
cy wil no praw nych do wy stę po wa nia
przed są dem, przed łu żyć po stę po wa nie,
czę sto pró bu je ośmie szyć prze słu chi wa ne
oso by.

In spek to rzy pra cy, szcze gól nie z wy -
kształ ce niem tech nicz nym nie po tra fią
w peł ni wy ko rzy stać upraw nień pro ce so -
wych, z uwa gi na zbyt po bie żną zna jo mość
obo wią zu ją cych pro ce dur są do wych.

Sy tu acja in spek to ra pra cy w po stę po wa -
niu są do wym jest ma ło kom for to wa. Z jed -
nej stro ny zle ce nio bior cy pi sząc skar gi
ocze ku ją pod ję cia przez in spek to ra pra cy
kon kret nych dzia łań, któ re do pro wa dzą
do po twier dze nia ist nie nia sto sun ku pra -
cy, a z dru giej stro ny jesz cze przed pod ję -
ciem zle ce nia skła da ją pi sem ne oświad cze -
nia, że są w peł ni świa do mi za war cia
umo wy cy wil no praw nej i wy ni ka ją cych
z te go fak tu kon se kwen cji. Co wię cej, część
zle ce nio bior ców pod pre sją przed się bior -
ców skła da po dob ne oświad cze nia do są -
du pra cy i wno si o umo rze nie po stę po wań.

Część osób, któ re w związ ku z od mo wą
zło że nia oświad czeń zo sta ły po zba wio ne
pra cy z pew no ścią ma żal do wno szą ce go
po zew in spek to ra pra cy, że nie po tra fił za -
pew nić im sku tecz nej ochro ny. Peł no -
moc ni cy stro ny po zwa nej na ka żdym kro -
ku pod kre śla ją, że to z po wo du in spek cji
pra cy lu dzie stra ci li mo żli wość za rob ko wa -
nia. Z pew no ścią ma to du że zna cze nie psy -
cho lo gicz ne dla ko lej nych osób, któ re za -
mie rza ły by wejść w spór są do wy ma ją cy
na ce lu po twier dze nie sto sun ku pra cy.

Po stę po wa nia są do we są bar dzo cza so -
chłon ne i zło że nie więk szej ilo ści po -
zwów nie po zwa la in spek to ro wi pra cy
na na le ży te wy wią zy wa nie się z in nych pla -
no wych za dań.

Na wet w przy pad ku uzy ska nia wy ro ku
na ka zu ją ce go po twier dze nie ist nie nia sto -
sun ku pra cy, efek tyw ność dzia łań in spek -

to ra jest nie wiel ka – śred nio na prze kwa -
li fi ko wa nie dwóch umów in spek tor mu si
po świę cić je den dzień pra cy.

Prze pi sy, 
któ re nie chro nią

Ma jąc na uwa dze wspo mnia ne uwa run -
ko wa nia nie dzi wi fakt co raz po wszech niej -
sze go za stę po wa nia umów o pra cę umo wa -
mi cy wil no praw ny mi. Obo wią zu ją ce roz wią -
za nia praw ne nie spraw dza ją się w prak -
ty ce i nie chro nią pra co bior ców przed za -
stę po wa niem umów o pra cę umo wa mi cy -
wil no praw ny mi. Cza so chłon ne i prze wle -
kłe pro ce du ry są do we z pew no ścią znie chę -
ca ją in spek to rów pra cy do skła da nia po -
zwów o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra -
cy. Nie je den z nich, roz pa tru jąc skar gę,
w któ rej ska rżą cy su ge ru je prze kwa li fi ko -

wa nie umów cy wil no praw -
nych ma po wa żne wąt pli -

wo ści, czy wy stą pić z po -
zwem do są du pra cy,
czy też ogra ni czyć się
do po in for mo wa nia
ska rżą ce go o mo żli wo -

ści oso bi ste go zło że nia po zwu.

Jak prze ciw dzia łać?

Obo wią zu ją ce prze pi sy mo gły -
by sku tecz niej chro nić in te re sy pra -
co bior ców, gdy by by ły sto so wa ne
kom plek so wo, a nie wy biór czo
jak obec nie. Przede wszyst kim
wo la stron nie po win na sta no wić
ar gu men tu de fi ni tyw nie roz -
strzy ga ją ce go o ro dza ju sto -

sun ku praw ne go łą czą ce go pra co daw cę
z pra co bior cą. Do ta kiej kon klu zji pro wa -
dzi ana li za na stę pu ją cych prze pi sów:

● art. 22 § 1 Ko dek su pra cy: przez na -
wią za nie sto sun ku pra cy 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;

● art. 22 § 11 Ko dek su pra cy: za trud -
nie nie w wa run kach okre ślo nych w § 1 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;

● art. 22 § 12 Ko dek su pra cy: nie jest
do pusz czal ne za stą pie nie umo wy o pra cę
umo wą cy wil no praw ną przy za cho wa niu
wa run ków wy ko ny wa nia pra cy, okre ślo -
nych w § 1;

● art. 3531 Ko dek su cy wil ne go: stro -
ny za wie ra ją ce umo wę mo gą uło żyć sto su -
nek praw ny we dług swe go uzna nia, by le -
by je go treść lub cel nie sprze ci wia ły się
wła ści wo ści (na tu rze) sto sun ku, usta wie
ani za sa dom współ ży cia spo łecz ne go;

● art. 734 §1 Ko dek su cy wil ne go:
przez umo wę zle ce nia przyj mu ją cy zle ce -
nie zo bo wią zu je się do do ko na nia okre ślo -
nej czyn no ści praw nej dla da ją ce go zle -
ce nie;

● Art. 750 Ko dek su cy wil ne go:
do umów o świad cze nie usług, któ re nie
są ure gu lo wa ne in ny mi prze pi sa mi, sto su -
je się od po wied nio prze pi sy o zle ce niu.

Przy to czo ne prze pi sy Ko dek su pra cy
w ogó le nie uza le żnia ją na wią za nia sto sun -
ku pra cy od wo li stron, a je dy nie od wa -
run ków wy ko ny wa nia pra cy. Z ko lei Ko -
deks cy wil ny ogra ni cza wo lę stron w sy -
tu acjach, kie dy treść lub cel sto sun ku
sprze ci wia się wła ści wo ści (na tu rze) sto -
sun ku, usta wie lub za sa dom współ ży cia
spo łecz ne go. Je że li wa run ki wy ko ny wa nia
pra cy no szą zna mio na sto sun ku pra cy, to
stro ny nie ma ją pra wa, aby uznać łą czą -
cy je sto su nek ja ko cy wil no praw ny, gdyż
ta ka wo la sprze ci wia się usta wie Ko deks
pra cy, a ta kże za sa dom współ ży cia spo -
łecz ne go. Z re gu ły umo wy cy wil no praw -
ne są mniej ko rzyst ne dla ich wy ko naw -
ców, po zba wia ją upraw nień pra cow ni -
czych oraz ogra ni cza ją pra wo do ubez pie -
cze nia spo łecz ne go.

Z ko lei w świe tle art. 734 §1 Ko dek su
cy wil ne go umo wa zle ce nie po win na być
ukie run ko wa na na do ko na nie okre ślo nej
czyn no ści praw nej, a więc za sad ni czo nie
na świad cze nie pra cy poj mo wa nej czyn no -
ścio wo tj. np. na sta no wi skach ro bot ni czych
w ro zu mie niu prze pi sów pra wa pra cy.
Za sa dy świad cze nia pra cy zo sta ły szcze gó -
ło wo ure gu lo wa ne prze pi sa mi Ko dek su
pra cy, a co za tym idzie wy ko rzy sty wa nie
prze pi su za war te go w art. 750 Ko dek su cy -
wil ne go na le ży uznać za nie upraw nio ne,
gdyż prze pi sy te do ty czą tyl ko świad cze -
nia tych usług, któ re nie są ure gu lo wa ne
in ny mi prze pi sa mi.

Ja ko in spek tor pra cy nie czu ję się upo -
wa żnio ny do wska za nia kon kret nych roz -
wią zań, któ rych wpro wa dze nie w ra dy kal -
ny spo sób ukró ci ło by nie upraw nio ne za stę -
po wa nie umów o pra cę umo wa mi cy wil no -
praw ny mi. Je stem na to miast prze ko na ny,
że obec ny stan mu si ulec zmia nie ze
wzglę du na fakt, iż:

● nie ma mo żli wo ści sku tecz ne go eg -
ze kwo wa nia obo wią zu ją cych prze pi sów
przez or ga ny pań stwa;

● upraw nie nia in spek to rów pra cy są
nie wy star cza ją ce, co sta ra łem się do -
wieść w ar ty ku le i nie po trzeb nie da ją złu -
dze nie mo żli wo ści sku tecz ne go roz wią za -
nia pro ble mu osób pra cu ją cych na pod sta -
wie umów cy wil no praw nych. Dla te go
w mo jej oce nie upraw nie nia te po win ny
być in spek to rom pra cy ode bra ne w dro dze
zmia ny usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy. Ro la PIP po win na ogra ni czyć się
do po rad nic twa w tym za kre sie, a oso by
za trud nia ne na pod sta wie umów cy wil no -
praw nych po win ny we wła snym imie niu
skła dać po zwy. Jest to tym bar dziej za sad -
ne, że od nie daw na ist nie je mo żli wość skła -
da nia tzw. po zwów zbio ro wych.

Wska za ne zmia ny

Zmia ny mo gły by do ty czyć no we li za cji
nie któ rych za pi sów Ko dek su cy wil ne go,
któ re bądź jed no znacz nie za bra nia ły by za -
trud nia nia np. na sta no wi skach ro bot ni -
czych i po krew nych na pod sta wie umów
cy wil no praw nych, bądź znacz nie ogra ni -
cza ły ta kie mo żli wo ści. Na le ża ło by się rów -
nież za sta no wić nad zrów na niem kosz tów
pra cy wy ko ny wa nej na pod sta wie umów
o pra cę i umów cy wil no praw nych dla ogó -
łu za trud nio nych, mo że z wy jąt kiem
osób dla któ rych pra ca na umo wę zle ce -
nie sta no wi do dat ko we za trud nie nie,
a w ra mach pod sta wo we go za trud nie nia
osią ga ją one wy na gro dze nie co naj mniej
rów ne mi ni mal ne mu wy na gro dze niu
za pra cę. Cho dzi o to, aby skoń czyć
z ist nie ją cym sta nem fak tycz nym, w któ -
rym obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa pra cy
są na gmin nie ob cho dzo ne, a or ga ny pań -
stwa nie są w sta nie sku tecz nie ich eg ze -
kwo wać.

P.S. W dniach kie dy koń czy łem pi sać ten
tekst, środ ki ma so we go prze ka zu po da ły
in for ma cję o oku pa cji Urzę du Mia sta
w Dą bro wie Gór ni czej przez sa lo we miej -
sco we go szpi ta la. Ko bie ty żą da ły gwa -
ran cji za trud nie nia, gdyż w związ ku ze
zmia ną fir my, któ ra wy gra ła prze targ
na świad cze nie usług czy sto ścio wych za -
pro po no wa no im pra cę na pod sta wie
umów zle ce nia. Być mo że są to te sa me
spół ki, któ rych dzia łal ność opi sa łem w ar -
ty ku le. Tak więc, liczba za trud nia nych
na pod sta wie umów cy wil no praw nych
znów zwięk szy się o ko lej nych kil ka dzie -
siąt osób.

Igna cy Po lo czek
OIP Ka to wi ce, Od dział w Ryb ni ku

Usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy
Dokończenie ze strony 13.
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Sy tu acje ta kie mo gą pro wa dzić do wy -
pad ków, któ re w efek cie wią żą się z ne ga -
tyw ny mi skut ka mi spo łecz ny mi, jak rów -
nież z od po wie dzial no ścią praw ną pra co -
daw ców pro wa dzą cych te prace, w tym ta -
kże wy mier ny mi kosz ta mi fi nan so wy mi.

Chcąc do ko nać pró by oce ny za gro żeń
o cha rak te rze pu blicz nym po słu żo no się
wy ni ka mi kon tro li prze pro wa dzo nych
przez in spek to rów pra cy na te re nie dzia -
łal no ści OIP w Kiel cach w 2009 ro ku. Do -
ty czy ły one 22 przed się biorstw. W ka żdym
przy pad ku kon tro le by ły re ak cją na na pły -
wa ją ce do kie lec kie go okrę gu zgło sze nia,
że pro wa dze nie prac mo gło lub stwa rza ło
po ten cjal ne za gro że nia dla oto cze nia,
także dla osób po stron nych. Szcze gól ną
uwa gę zwró co no na or ga ni za cję i spo sób
pro wa dze nia prac za li cza nych w prze pi sach
bhp do prac nie bez piecz nych. Ich za kres
w zde cy do wa nej więk szo ści od no sił się
do prac: na wy so ko ści, re mon to wo -mo der -
ni za cyj nych oraz bu dow la nych, wy ko ny wa -
nych w czyn nych obiek tach oraz przy cią -
gach ko mu ni ka cyj nych, gdzie mo żli wy
był do stęp osób po stron nych.

Or ga ni za cyj ne, tech nicz ne
i ludz kie

Przed sta wia jąc opis zja wisk i stwier dzo -
nych nie pra wi dło wo ści w kon tek ście za gro -
żeń pu blicz nych ana li zą ob ję to wszyst kie
środ ki praw ne wy da ne przez in spek to rów
pra cy w trak cie kon tro li, a do ty czą ce za -
gad nień sze ro ko po ję te go bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. Jest to o ty le istot ne,
że od nie sie nie się wy łącz nie do nie pra wi -
dło wo ści ma ją cych bez po śred ni wpływ
na bez pie czeń stwo pu blicz ne sta no wi ło by
nie peł ną oce nę ze bra ne go ma te ria łu. Nie -
wąt pli wie oce na tyl ko i wy łącz nie tych za -
gad nień, któ re do ty czą za pew nie nia ba rier
ogra ni cza ją cych prze strzeń od dzia ły wa nia
za gro żeń za wo do wych da ła by od po wiedź
na py ta nie: czy zo sta ły wy dzie lo ne i wy zna -
czo ne stre fy zwią za ne z za gro że nia mi
i czy ogra ni czo no do nich do stęp? Po zo sta -

wa ła by jed nak bez oce ny ca ła sfe ra za gad -
nień zwią za nych z funk cjo no wa niem pra -
cow ni ków w pro ce sach pra cy. Nie ule ga
wąt pli wo ści, że pro ble ma ty ka do ty czą ca
przy go to wa nia pra cow ni ków do pra cy,
spo sób or ga ni za cji, pro wa dze nie prac
i nad zór nad ni mi nie mo gą być uzna ne
za dru go rzęd ne w świe tle oce ny zja wisk
zwią za nych z za gro że nia mi pu blicz ny mi.
To, jak pra cow nik jest przy go to wa ny
do kon kret nej pra cy (w więk szo ści, w świe -
tle prze pi sów, za li cza nych do prac szcze -
gól nie nie bez piecz nych), w ja ki spo sób
i przy po mo cy ja kich na rzę dzi (urzą dzeń)
bę dzie wy ko ny wał da ną pra cę bę dzie rzu -
to wa ło nie tyl ko na je go bez pie czeń stwo,
ale rów nież i oto cze nia. Ma to szcze gól ne
zna cze nie w przy pad kach, gdy nie ma gwa -
ran cji cał ko wi te go wy eli mi no wa nia do -
stę pu osób po stron nych do ob sza rów,
gdzie ta kie za gro że nia nie tyl ko ist nie ją,
ale mo gą się rów nież po ja wić. Pod kon tro -
lą mu szą być więc wszyst kie czyn ni ki
zwią za ne z pro ce sa mi pra cy: za rów no or -
ga ni za cyj ne, tech nicz ne jak i ludz kie.

Wszyst kie za gad nie nia do ty czą ce bhp
po win ny więc być wzię te pod uwa gę
w roz pa try wa nym za kre sie, a oce na ry zy -
ka zwią za na z pro wa dze niem ta kiej dzia -
łal no ści win na uwzględ niać rów nież pro -
ble ma ty kę od dzia ły wa nia na śro do wi sko pu -
blicz ne, gdyż do pie ro w sy tu acji, gdy
wszyst kie za gro że nia są pod kon tro lą,
a praw do po do bień stwo ich nie ko rzyst ne -
go od dzia ły wa nia jest mi ni mal ne (ry zy ko
ak cep to wal ne) mo żna mó wić o prak tycz -
nym bra ku za gro żeń pu blicz nych.

Gdzie tkwi pro blem?

W wy ni ku prze pro wa dzo nych czyn no ści
kon tro l nych stwier dzo no, że naj czę ściej od -
no to wy wa ne nie pra wi dło wo ści do ty czy ły:

● pro wa dze nia pro ce sów tech no lo -
gicz nych oraz eks plo ata cji ma szyn i urzą -
dzeń tech nicz nych (45 de cy zji), w tym:

– bra ku lub nie wła ści we go za bez pie cze -
nie sta no wisk pra cy, rów nież na wy so ko ści,

– nie pra wi dło we go zbu do wa nia i eks plo -
ato wa nia rusz to wań;

● przy go to wa nia pra cow ni ków do pra -
cy (17 de cy zji), w tym:

– bra ku szko leń bhp,
– bra ku ba dań le kar skich,
– bra ku upraw nień kwa li fi ka cyj nych do

wy ko ny wa nia pra cy na da nym sta no wi sku,
– bra ku od po wied nich środ ków ochro -

ny in dy wi du al nej;
● bra ku za bez pie cze nia i ozna ko wa nia

miejsc pro wa dze nia ro bót oraz stref nie -
bez piecz nych (9 de cy zji);

● nie pra wi dło wej eks plo ata cji urzą -
dzeń i in sta la cji elek trycz nych (8 de cy zji);

● in nych za gad nień bhp (6 de cy zji),
w tym:

– nie pra wi dło wo ści wy po sa że nia oraz
sto so wa nia przez pra cow ni ków odzie ży
i obu wia ro bo cze go,

– bra ku oce ny ry zy ka za wo do we go.
W wy ni ku prze pro wa dzo nych kon tro li

i ujaw nio nych nie pra wi dło wo ści wy da no
ogó łem 101 de cy zji, w tym 68 de cy zji na pi -
śmie oraz 33 ust ne. In spek to rzy pra cy
w 12 przy pad kach stwier dzo ne go bez po -
śred nie go za gro że nia dla zdro wia i ży cia
pra cow ni ków wy da wa li de cy zje wstrzy -
mu ją ce pra ce.

Po zor ne i złud ne

Ana li zu jąc przed sta wio ne da ne do ty -
czą ce stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści mo -
żna dojść do wnio sku, iż pra ce pro wa dzo -
ne przez ob ję te kon tro lą przed się bior stwa
nie stwa rza ją szcze gól nych za gro żeń pu blicz -
nych na znacz ną ska lę. Wy da nie przez in -
spek to rów pra cy dzie wię ciu de cy zji do ty czą -
cych ozna cze nia i wy gro dze nia stref nie bez -
piecz nych po win no pro blem ten ure gu lo -
wać. Jed na kże, jak wska za no na wstę pie,
speł nie nie je dy nie te go pod sta wo we go wy -
mo gu stwa rza stan, w któ rym po czu cie bez -
pie czeń stwa jest je dy nie po zor ne i stwa rza
złu dze nie od dzie le nia, w mia rę „szczel ną”
ba rie rą miej sca wy ko ny wa nia prac, czy li źró -
dła za gro żeń od oto cze nia. Na le ży więc

zwró cić uwa gę na po zo sta łe środ ki praw ne
wy da ne przez in spek to rów pra cy i do ko nać
oce ny mo żli wo ści ewen tu al ne go wpły wu in -
nych nie pra wi dło wo ści na oto cze nie, któ re
mo gą wy wo łać nie ko rzyst ne skut ki. Ujaw -
nio ne w trak cie kon tro li nie pra wi dło wo ści
obej mu ją bo wiem ca łe spek trum za gad nień
okre śla ją cych stan bez pie czeń stwa w miej -
scach wy ko ny wa nia pra cy. Mo żna więc
na pod sta wie ich ro dza ju i cha rak te ru oce -
nić pod sta wo we aspek ty pro wa dze nia pro -
ce sów pra cy w za kre sie or ga ni za cji prac, sta -
nu środ ków tech nicz nych oraz ro li czło wie -
ka (czyn ni ka ludz kie go).

Już po bie żna oce na da nych po ka zu je, że
w ka żdym z tych za kre sów ilość ujaw nio -
nych nie pra wi dło wo ści jest znacz na:

– 30% de cy zji do ty czy ło za gad nień
zwią za nych z przy go to wa niem or ga ni za cyj -
nym prac (w tym dot. ozna ko wa nia i za bez -
pie cze nia stref nie bez piecz nych),

– 53% de cy zji obej mo wa ło za gad nie nia
zwią za ne z nie wła ści wym sta nem urzą dzeń
i na rzę dzi oraz in sta la cji elek trycz nej,

– 17% de cy zji zwią za nych by ło z funk cjo -
no wa niem pra cow ni ków w pro ce sach pra -
cy (wy ni ka ją z nie do peł nie nia obo wiąz ków

w za kre sie szko leń bhp, ba dań le kar -
skich, upraw nień kwa li fi ka cyj nych).

W ta kim uję ciu ba da ne zja wi ska przed -
sta wia ją się już w nie co in nym świe tle. Mo -
żna wy snuć jed no znacz ny wnio sek, że
przy nie ko rzyst nym zbie gu zda rzeń mo że
dojść do ku mu la cji za gro żeń i ukie run ko -
wa nia ich nie ko rzyst ne go od dzia ły wa nia
na oto cze nie. Przy pa dek, w któ rym nie -
prze szko lo ny pra cow nik (ewen tu al nie bez
wy ma ga nych upraw nień) wy ko rzy stu je
nie spraw ne na rzę dzia (urzą dze nia) jest jak
naj bar dziej re al ny. Praw do po do bień stwo
za ist nie nia ta kiej sy tu acji zwięk sza ją rów -
nież nie pra wi dło wo ści w za kre sie or ga ni -

za cji prac, a brak nad zo ru ze stro ny pra -
co daw cy (kie ru ją ce go pra ca mi) po tę gu je
jesz cze bar dziej mo żli wość bez po śred -
nie go od dzia ły wa nia za gro żeń na oto cze -
nie. Po twier dza ją to zna ne z prak ty ki in -
spek tor skiej sy tu acje, w któ rych tyl ko dzię -
ki na tych mia sto we mu dzia ła niu in spek to -
ra pra cy uda ło się unik nąć nie szczę śli wych
wy pad ków, któ rych ofia ra mi mo gły by być
przy pad ko we oso by.

Re asu mu jąc, mo żna po sta wić te zę, iż
w ka żdej sy tu acji pro wa dze nia prac, gdzie
nie ma wy raź ne go roz gra ni cze nia po mię -
dzy stre fą, w któ rej wy ko nu je się pra ce
(szcze gól nie te o naj więk szym na si le niu za -
gro żeń, ja ki mi są ro bo ty re mon to wo -bu -
dow la ne) a oto cze niem, je dy nie utrzy my -
wa nie wy stę pu ją cych za gro żeń za wo do -
wych pod kon tro lą mo że dać w efek cie mi -
ni mal ny po ziom za gro żeń pu blicz nych. Nie -
wąt pli wie po moc ne w ta kich dzia ła niach
by ło by uwzględ nie nie w oce nie ry zy ka za -
wo do we go wpły wu za gro żeń wy stę pu ją cych
w miej scu wy ko ny wa nia prac na oto cze nie.
Po zwo li ło by to w mia rę jed no znacz nie okre -
ślić ana li zo wa ny układ stre fa ro bót – oto -
cze nie pod ką tem ukie run ko wa nia wy stę -

pu ją cych za gro żeń za wo do wych na śro do -
wi sko oraz da ło by pod sta wę do za pla no wa -
nia dzia łań ko ry gu ją cych i okre so wej kon -
tro li wy stę pu ją cych zja wisk. Jed na kże,
obec nie nie ma do brych wzor ców ta kiej
oce ny, jak rów nież przy stęp nej li te ra tu ry
w tej dzie dzi nie. Umie jęt ność prze pro wa -
dze nia oce ny ry zy ka pod ką tem wpły wu za -
gro żeń za wo do wych na oto cze nie mo gła -
by przy słu żyć się przed się bior com or ga ni -
zu ją cym i pro wa dzą cym te go ty pu pra ce.
Rów nież mo gła by być po moc na in spek to -
rom pra cy w oce nie zja wisk wy stę pu ją cych
w tym ob sza rze w kon tro lo wa nych przed -
się bior stwach.

Ana li zu jąc przed sta wio ną pro ble ma ty -
kę nie spo sób po mi nąć fak tu, iż zde cy do -
wa na więk szość in we sty cji cha rak te ry zu -
ją cych się znacz nym na si le niem za gro żeń
o cha rak te rze pu blicz nym wy ko ny wa na jest
przez ma łe przed się bior stwa za trud nia ją -
ce do 50 pra cow ni ków. Spe cy fi ka dzia łal -
no ści tych pod mio tów po le ga ją ca m.in.
na krót kim okre sie re ali za cji przy ję tych zle -
ceń, w ró żnych miej scach i o du żym na si -
le niu za gro żeń po wo du je, że po pra wa
sta nu bhp bę dą ca efek tem dzia łal no ści nad -
zor czo -kon tro l nej PIP jest wpraw dzie
krót ko trwa ła, jed na kże wy ni kiem pod ję -
tych dzia łań jest cał ko wi ta li kwi da cja
znacz nej licz by nie pra wi dło wo ści i zwią za -
nych z ni mi za gro żeń. Za pew nia to bez pie -
czeń stwo osób po stron nych, jak i po pra -
wia wa run ki pra cy za trud nio nych pra -
cow ni ków. Na le ży rów nież pa mię tać o tym,
że na tych mia sto wa re ak cja in spek to ra
pra cy na na pły wa ją ce w tym za kre sie
zgło sze nia oraz eli mi na cja za gro żeń pu -
blicz nych pod no si w od bio rze spo łecz nym
pre stiż na sze go urzę du.

Wnio ski

Ze wzglę du na znacz ny za kres ujaw nio -
nych na ru szeń oraz cha rak ter wy stę pu ją -
cych za gro żeń na le ży:

● kon ty nu ować kon tro l ne ro bót
w miej scach pu blicz nych, w szcze gól no ści,
gdy pro wa dzo ne pra ce są za li cza ne
do szcze gól nie nie bez piecz nych,

● ob jąć mo ni to rin giem ro bo ty wy ko -
ny wa ne na te re nach ogól no do stęp nych,
w szcze gól no ści w cią gach ko mu ni ka cyj -
nych miast, przy cen trach han dlo wych,
w po bli żu szkół i na te re nie osie dli miesz -
ka nio wych,

● roz wa żyć mo żli wość opra co wa nia
wzo rów oce ny ry zy ka zwią za ne go z wy ko -
ny wa ny mi ro bo ta mi pod ką tem za gro żeń
o cha rak te rze pu blicz nym,

● udo stęp nić pra co daw com ma te ria -
ły pro fi lak tycz ne w tym za kre sie, w szcze -
gól no ści w for mie gra ficz nej (pla ka ty, ta -
bli ce), li sty kon tro l ne oraz ma te ria ły mul -
ti me dial ne (np. do bez po śred nie go wy ko -
rzy sta nia nie któ re z fil mów „Na po”, do ty -
czą cych bhp w bu dow nic twie),

● uwzględ nić w dzia łal no ści pre wen -
cyj nej, w szcze gól no ści w za kre sie szko leń
pra co daw ców i przed się bior ców za gad nie -
nia do ty czą ce za gro żeń o cha rak te rze pu -
blicz nym.

Je rzy Ja nusz
OIP Kiel ce

Głos w dys ku sji

Za gro że nia o cha rak te rze pu blicz nym
Po czą tek ka żde go ro ku skła nia do ró żne go ro dza ju pod su mo wań i ana liz mi nio nych lat. Wa żnym ich ele men tem
w przy pad ku dzia łal no ści in spek to rów pra cy, po za sfe rą bez pie czeń stwa pra cow ni ków, po win ny być za gad nie nia
do ty czą ce wpły wu na oto cze nie za gro żeń za wo do wych zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej,
okre śla ne mia nem za gro żeń o cha rak te rze pu blicz nym. Są na nie na ra żo ne oso by po stron ne, któ re przy pad ko wo
zna la zły się w miej scach, gdzie pro wa dzo ne są pra ce z re gu ły za li cza ne do szcze gól nie nie bez piecz nych.
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Dzię ki ta kie mu roz wią za niu bra nża re gu -
lo wa na i kon tro lo wa na jest od dol nie z ini -
cja ty wy sa mych pra cow ni ków, do dat ko wo
od cią ża jąc or ga ni za cje związ ko we czy są -
dy. Ko lej ną istot ną za le tą za sto so wa nia za -
sa dy od po wie dzial no ści so li dar nej jest
szyb kość z ja ką przy no si ona za mie rzo ne
efek ty. Mo żna ją za sto so wać bez po śred nio
po da cie, w któ rej wy na gro dze nie mia ło zo -
stać wy pła co ne, a nie zo sta ło lub zo sta ło
wy pła co ne czę ścio wo. Pra cow nik mu si
przed ło żyć swo je żą da nie na pi śmie, w ter -
mi nie naj póź niej trzech mie się cy od przy -
pa da ją cej da ty wy pła ty wy na gro dze nia. Żą -
da nie na le ży udo ku men to wać po przez
np. przed ło że nie ko pii umo wy o pra cę, od -
cin ka wy pła ty, li sty cza su pra cy, wy dru ku
z ra chun ku ban ko we go lub in nych do ku -
men tów ma ją cych zna cze nie w spra wie.
Zle ce nio daw ca pra co daw cy ma trzy ty go -
dnie na wy pła ce nie wy na gro dze nia. Pra -
cow nik ma peł ną do wol ność wy bo ru zle ce -
nio daw cy do któ re go żą da nie zo sta nie
wy su nię te. Pra cow nik nie ma obo wiąz ku
skie ro wa nia żą da nia za pła ty w pierw szej
ko lej no ści do pra co daw cy.

W ce lu unik nię cia sy tu acji, w któ rej pra -
cow nik zgła sza żą da nie do kil ku ogniw
w łań cu chu za mó wień -- zle ce nio daw ca, któ -
ry otrzy ma żą da nie za pła ty mu si po in for -
mo wać w ter mi nie dwóch ty go dni wszyst -
kich zle ce nio daw ców w łań cu chu za mó -
wień. Ma to na ce lu za po bie gnię cie sy tu -
acjom, w któ rych pra cow nik otrzy ma wy -

na gro dze nie kil ku krot nie od ró żnych zle -
ce nio daw ców łań cu cha za mó wień.

Od po wie dzial ność so li dar na obej mu je
wszyst kie bra nże uję te w usta wie o upo -
wszech nie niu umów zbio ro wych. Przy -
kła do wo są to: bra nża bu dow la na oraz
stocz nio wa. In we stor zle ca ją cy pra ce bu -
dow la ne, bu do wę lub re mont stat ku, tak
dłu go jak po zo sta je oso bą pry wat ną, nie
bę dzie od po wie dzial ny za wy pła tę wy na gro -
dze nia pra cow ni kom fir my wy ko nu ją cej zle -
ce nie lub pra cow ni kom firm pod wy ko naw -
czych.

Za ma wia ją cy, któ ry otrzy mał żą da nie za -
pła ty i je wy peł nił po sia da mo żli wo ści
praw ne do roz dzie le nia od po wie dzial no ści
na in ne pod mio ty, w szcze gól no ści na zle -
ce nio bior cę, któ ry jest pra co daw cą od po wie -
dzial nym za nie wy pła ce nie wy na gro dze nia
lub Fun dusz Gwa ran cji Płac, je że li fir ma zle -
ce nio bior cy bę dzie w sta nie upa dło ści.

Po czu cie 
od po wie dzial no ści

Przy ta cza ne roz wią za nia praw ne we szły
w ży cie z dniem 1 stycz nia 2010 ro ku i ma -
ją za sto so wa nie do wszyst kich umów za -
war tych po tym dniu. Wpro wa dze nie od -
po wie dzial no ści so li dar nej na stą pi ło na sku -
tek ini cja ty wy rzą do wej. Głów nym za ło że -
niem by ło za po bie ga nie dum pin go wi so cjal -
ne mu oraz eli mi no wa nie wszyst kich ne ga -
tyw nych zja wisk ja kie się z nim wią żą.

Od po wie dzial ność so li dar na speł nia
do dat ko we za da nie. Po czu cie od po wie dzial -
no ści za wy na gro dze nie pra cow ni ków fir -
my pod wy ko naw czej da je mo ty wa cje zle -
ce nio daw cy do an ga żo wa nia zle ce nio bior -
ców, co do któ rych ist nie je pew ność, że
prze strze ga ją nor we skie pra wo.”Nie ty -
kal ny” jest in we stor, na to miast po czy na -
jąc od głów ne go wy ko naw cy po przez
wszyst kich pod wy ko naw ców pra cow ni cy
mo gą do cho dzić swo ich rosz czeń. Od ka -
żde go pod wy ko naw cy bę dą ce go „po wy żej”
swo je go pra co daw cy, któ ry za le ga z wy pła -
tą wy na gro dze nia za pra cę.

Wpro wa dze nie w Pol sce no wej re gu la -
cji praw nej umo żli wia ją cej do cho dze nie
rosz czeń ze sto sun ku pra cy znacz nie uła -
twi ło by pra cow ni kom sku tecz ne eg ze -
kwo wa nie wy na gro dze nia za wy ko na ną pra -
cę, a jed no cze śnie wią za ło by się z za gro -
że niem nie uczci wych pra co daw ców „au to -
ma tycz ne go” po bra nia na le żnych środ -
ków z ty tu łu wy pła ty wy na gro dze nia. 

W Pol sce na le ża ło by stwo rzyć ta ki me -
cha nizm któ ry po zwa lał by fir mie, któ ra wy -
pła ci ła wy na gro dze nie pra cow ni kom swo -
je go pod wy ko naw cy (zle ce nio bior cy),
na po mniej sze nie na le żno ści za wy ko na ną
usłu gę o kwo tę wy pła co nych wy na gro -
dzeń. Wy da je się mo żli we przy go to wa nie
pro jek tu usta wy re gu lu ją cej opi sy wa ne za -
gad nie nia. Wpro wa dze nie no wych roz -
wią zań nie ob cią ża ło by bu dże tu pań stwa,
a wręcz zmniej szy ło by ilość po stę po wań są -
do wych.

Jesz cze prost szym wyj ściem by ło by
zno we li zo wa nie za pi su art. 29 par. 2 Ko -
dek su pra cy po przez zmia nę do tych cza so -
we go brzmie nia:

„Umo wę o pra cę za wie ra się na pi śmie.
Je że li umo wa o pra cę nie zo sta ła za war ta
w z za cho wa niem for my pi sem nej, pra co -
daw ca po wi nien naj póź niej w dniu roz po -
czę cia pra cy przez pra cow ni ka po twier dzić
pra cow ni ko wi na pi śmie usta le nia co
do stron umo wy, ro dza ju umo wy oraz jej
wa run ków.”

na brzmie nie:
„Umo wę o pra cę za wie ra się na pi śmie.

Je że li umo wa o pra cę nie zo sta ła za war ta
w z za cho wa niem for my pi sem nej, pra co -
daw ca po wi nien, naj póź niej przed do pusz -
cze niem pra cow ni ka do pra cy, po -
twier dzić pra cow ni ko wi na pi śmie usta le -
nia co do stron umo wy, ro dza ju umo wy
oraz jej wa run ków.”

To masz Rut kow ski
OIP Gdańsk

To masz Ma ci czak 
Ar be id stil sy net Oslo, Nor we gia 

Nad zór do ty czy za rów no bez pie czeń -
stwa pra cy na pla cu bu do wy, jak i za gad -
nień do ty czą cych praw nej ochro ny pra cy.
Wła śnie pro ble my z wy pła tą wy na gro -
dzeń dla czę ści osób za trud nio nych na tej
bu do wie by ły przy czyn kiem do po wsta nia
te go tek stu. Do wrze śnia 2009 r. pro blem
praw nej ochro ny pra cy i prze strze ga nia
prze pi sów do ty czą cych za trud nie nia i wy -
pła ty świad czeń prak tycz nie na tej bu do -
wie nie ist niał. W du żej mie rze dzię ki za -
sto so wa nym tam me cha ni zmom po le ga ją -
cym na eg ze kwo wa niu po sta no wień re gu -
la mi nu bu do wy, z któ re go wy ni ka, że fir -
my pod wy ko naw cy dzia ła ją ce na rzecz kon -
sor cjum Hy dro bu do wa Pol ska S.A. – Al pi -
ne Con struc tion Pol ska Sp z o.o. mo gą
wpro wa dzać na te ren bu do wy je dy nie
oso by po sia da ją ce imien ne iden ty fi ka to ry.
Wa run kiem zaś do pusz cze nia do wy ko ny -
wa nia prac na bu do wie jest mię dzy in ny -
mi do star cze nie ge ne ral ne mu wy ko naw cy
ko pii umów o pra cę pra cow ni ków, któ rzy
ma ją być za trud nie ni na bu do wie, ba dań
le kar skich oraz prze szko le nia pra cow ni ków
w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, a ta kże od by cie obo wiąz ko we go szko -
le nia or ga ni za cyj ne go z bhp pro wa dzo ne -
go przez ko mór kę bhp ge ne ral ne go wy ko -
naw cy.

Do bra wo la, to za ma ło

Na te re nie bu do wy sta dio nu w Gdań sku
Let ni cy prze pro wa dzo no we wrze śniu 2009
ro ku kon tro lę le gal no ści za trud nie nia.
Ob ję ła ona czte ry fir my pod wy ko naw ców
bu do wy sta dio nu. Stwier dzo no wów czas
przy pad ki nie le gal ne go za trud nie nia oraz
nie wy pła ce nie wy na gro dzeń za pra cę.
W wy ni ku prze pro wa dzo nych kon tro li
nie pra wi dło wo ści te usu nię to. Za war to
umo wy o pra cę oraz wy pła co no na le żne wy -
na gro dze nie. Ko lej ne, po wa żniej sze pro -
ble my do ty czą ce nie wy pła ce nia wy na gro -

dzeń dla znacz nej liczby pra cow ni ków za -
trud nio nych u dwóch pod wy ko naw ców
mia ły miej sce w póź niej szym okre sie.
Tym ra zem in spek to rzy pra cy nie mo gli
roz po cząć kon tro li, gdyż pra co daw cy ci po -
ta jem nie opu ści li bu do wę, unie mo żli wia -
jąc w ten spo sób kon takt z ni mi. Ge ne ral -
ny wy ko naw ca, po mi mo do brej wo li nie
mógł wy pła cić im wy na gro dze nia, gdyż nie
by li je go pra cow ni ka mi.

Co wspól ne go z tą sy tu acją ma ją po ja -
wia ją cy się w ty tu le Nor we go wie? Otóż, we
wrze śniu de le ga cja Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy w Gdań sku uczest ni czy ła w wi -
zy cie stu dyj nej w nor we skiej in spek cji pra -
cy w Oslo. Go spo da rze przed sta wi li bar -
dzo cie ka we roz wią za nie praw ne umo żli -
wia ją ce sku tecz ne do cho dze nie rosz czeń
pra cow ni czych w sy tu acjach wcze śniej
opi sa nych.

Je den za wszyst kich,
wszy scy…

Po sta no wie nia od po wie dzial no ści so li -
dar nej zo bo wią zu ją zle ce nio daw cę do za -
pła ty wy na gro dze nia pra cow ni kom zle ce -
nio bior cy. Mo że się tak stać w mo men cie
kie dy pra cow nik zle ce nio bior cy nie otrzy -
ma na le żne go mu wy na gro dze nia od swo -
je go pra co daw cy (w tym ro zu mie niu okre -
śle nie pra co daw ca rów na się zle ce nio bior -
cy). Wy na gro dze nie ma być wy pła co ne
zgod nie ze staw ka mi wy ni ka ją cy mi z nor -
we skiej usta wy o czę ścio wym upo wszech -
nie niu umów zbio ro wych oraz roz po rzą -
dzeń do tej usta wy. Roz po rzą dze nia te re -
gu lu ją m. in. wy so kość wy na gro dze nia mi -
ni mal ne go w okre ślo nej bra nży oraz re gio -
nie kra ju. Je że li dro ga do głów ne go zle ce -
nio daw cy wie dzie przez sze reg in nych zle -
ce nio daw ców, to pra cow nik któ ry nie
otrzy mał wy na gro dze nia mo że skie ro wać
swo je żą da nie za pła ty do któ re go kol wiek
ze zle ce nio daw ców zwią za nych umo wą
czy li bę dą cych zle ce nio daw cą pra co daw cy
lub zle ce nio daw cą zle ce nio daw cy itd. Obo -
wią zu je tu taj za sa da „je den za wszyst kich,
wszy scy za jed ne go”. Od po wie dzial ność so -
li dar na znaj du je swo je za sto so wa nie nie tyl -
ko w przy pad kach, kie dy pra cow nik któ re -
goś z pod wy ko naw ców nie otrzy ma na le -
żne go mu wy na gro dze nia. Bę dzie mia ła
rów nież za sto so wa nie w sy tu acjach, kie dy
pra cow nik otrzy mał wy na gro dze nie ni -
ższe niż prze wi dzia ne roz po rzą dze niem.

Nor we go wie
a bu do wa sta dio nu na EU RO
Bu do wę sta dio nu pił kar skie go w Gdań sku Let ni cy roz po czę -
to w ma ju 2008 ro ku. Jest to je den z obiek tów, na któ rym bę -
dą roz gry wa ne me cze Mi strzostw Eu ro py w pił ce no żnej
w 2012 ro ku. Od sa me go po cząt ku bu do wy in spek to rzy pra cy
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Gdań sku, z nad in spek to -
rem To ma szem Gol cem na cze le pro wa dzą cią gły nad zór
nad pro wa dzo ny mi tam ro bo ta mi.



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”

Drukarnia przeprasza

Ser decz nie prze pra sza my Czy tel ni ków i re dak cję za błąd dru kar ni, któ ry wy stą pił w nu me rze 1/2011 mie sięcz ni -

ka In spek tor Pra cy. Omył ko wo po wtó rzy li śmy wy druk str. 16 i 17 z nr 12/2010 IP. Nie ste ty, błąd ten za uwa ży li śmy do -

pie ro, gdy znacz na część na kła du zo sta ła już ro ze sła na. Jest to dla nas tym bar dziej przy kre, że In spek tor Pra cy cie -

szy się od wie lu lat du żym uzna niem wśród Czy tel ni ków. Dru ku je my Pań stwa pi smo od daw na. Współ pra ca z Pań stwem,

to dla nas spra wa pre sti żo wa. Z Pań stwa stro ny uwa ża my ją nie tyl ko za wy so ce pro fe sjo nal ną, ale i prze bie ga ją cą w bar -

dzo przy ja znej at mos fe rze.

Bogusław Bielecki

Zastępca Kierownika Wydziału Wydawnictw i Poligrafii

Centrum Usług Wspólnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  w Warszawie
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Ra da Ochro ny Pra cy po zy tyw nie roz pa -
trzy ła pro gram dzia ła nia PIP na 2011
rok, za wie ra ją cy sze reg za dań o cha rak te -
rze pre wen cyj nym. In for mo wa nie, do -
radz two, wi zy to wa nie, pro mo wa nie, a ta -
kże kon tro le i eg ze kwo wa nie, to ty po wy
sche mat funk cjo no wa nia więk szo ści in -
spek cji eu ro pej skich. U nas dzia ła nia pre -
wen cyj ne PIP zo sta ły wy raź niej do strze -
żo ne i do ce nio ne przez part ne rów spo łecz -
nych i naj wa żniej sze dla ochro ny pra cy in -
sty tu cje, gdy dzię ki „środ kom na ko mu ni -
ka cję spo łecz ną” uległ wzmoc nie niu prze -
kaz me dial ny do od bior ców tych dzia łań.
Wciąż dro ga do ra dy kal nej zmia ny po staw
i za cho wań w kie run ku pre wen cji za gro żeń
za wo do wych jest dłu ga, cho cia żby ze
wzglę du na ró żno rod ność czyn ni ków,
na któ re nie za wsze ma my wpływ.

Pla ny na bie żą cy rok prze wi du ją skon -
cen tro wa nie uwa gi na naj wa żniej szych
pro ble mach bez pie czeń stwa i ochro ny
zdro wia w pra cy oraz sku tecz nym od -
dzia ły wa niu tam, gdzie one wy stę pu ją.
Wciąż ak tu al ny jest cel stra te gicz ny – ra -
dy kal ne ob ni że nie wskaź ni ków wy pad ko -
wo ści.

Re ali zo wa ny bę dzie trze ci etap kam pa -
nii „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow -
nic twie – upad ki, po śli zgnię cia”. Zgod -
nie z za ło że nia mi, kam pa nia in for ma cyj na
sko re lo wa na bę dzie z dzia ła nia mi kon tro -
l ny mi, kon cen tru jąc się głów nie na za gro -
że niach zwią za nych z pra cą na wy so ko ści.
Ha słem te go rocz nej edy cji bę dzie „Przy -
go to wa nie pra cow ni ków do pra cy”, z któ -
rym wią żą się ta kie za gad nie nia jak:

● szko le nie wstęp ne, w tym in struk taż
sta no wi sko wy opar ty na rze tel nie prze pro -
wa dzo nej oce nie ry zy ka za wo do we go,

● za pew nie nie kom pe tent ne go, bez po -
śred nie go nad zo ru nad wy ko ny wa niem pra -
cy, w szcze gól no ści przez mło dych pra cow -
ni ków,

● zgod ne z pra wem za trud nia nie pra -
cow ni ków,

● kształ to wa nie po staw i na wy ków
bez pie czeń stwa (sto so wa nie się do pro ce -
dur bez pie czeń stwa, ko rzy sta nie ze środ -
ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej, pro -
fi lak ty ka an ty al ko ho lo wa itp.).

Uwzględ nia jąc uwa gę Ra dy Ochro ny
Pra cy do ty czą cą sko or dy no wa nia dzia łań
pre wen cyj nych PIP w bu dow nic twie, za pla -
no wa no je (w ra mach okre ślo nych pro gra -
mów) dla po szcze gól nych grup ad re sa tów:

● du że fir my bu dow la ne – „Pla no wa -
nie BIOZ”,

● mi kro za kła dy (do 9 za trud nio nych)
– „Zdo bądź dy plom PIP” i ma łe fir my bu -
dow la ne (od 10 do 49 za trud nio nych)
– „Pro mo cja stan dar dów BHP”,

● ma łe fir my bu dow la ne o du żej ilo ści
wy pad ków przy pra cy – „Za rzą dza nie
BHP”,

● na uczy cie le, ucznio wie szkół za wo do -
wych o pro fi lu bu dow la nym i stu den ci wy -
dzia łów bu dow nic twa – „Kul tu ra bez pie -
czeń stwa”.

Za sad ni czym ce lem dzia łań wspo ma ga -
ją cych kon tro le wy ma gań mi ni mal nych
bhp do ty czą cych użyt ko wa nych pras,
bę dzie do sto so wa nie ich do tych wy ma gań
w opar ciu o przy go to wa ne ma te ria ły i wspar -
cie me ry to rycz ne in spek to rów pra cy.

Pro gram in for ma cyj no -pro mo cyj -
ny dla rol ni ków in dy wi du al nych po wi -
nien w jesz cze więk szym stop niu opie rać
się na współ pra cy z Ka są Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go.

Wy ni ki kon tro li prze pro wa dzo nych
w ban kach wcho dzą cych w skład du żych
kor po ra cji ujaw ni ły pro ble my w za kre sie
prze strze ga nia pra wa do wy po czyn ku,
któ re za pew nia ją prze pi sy o cza sie pra cy
i o urlo pach wy po czyn ko wych. Wzno wio -
ny pro gram prze ciw dzia ła nia ne ga -
tyw nym skut kom stre su obej mie ta kie
wła śnie za kła dy. Dzię ki wspar ciu me ry to -
rycz ne mu PIP bę dą one mo gły do ko ny wać
ocen stre so gen no ści na okre ślo nych sta -
no wi skach pra cy. Po zwo li to uspraw nić or -
ga ni za cję pra cy w opar ciu o zwięk szo ną
wie dzę ka dry kie row ni czej na te mat za rzą -
dza nia ze spo ła mi pra cow ni ków oraz spo -
wo du je, że pra cow ni cy na bę dą umie jęt no -
ści ra dze nia so bie ze stre sem.

Ze wzglę du na ska lę wy pad ków przy pra -
cy tzw. ko mu ni ka cyj nych kon ty nu owa na bę -
dzie Kam pa nia „Czas pra cy, a wy pad ki
dro go we”.

W 2011 r. za po cząt ko wa na zo sta nie no -
wa Kam pa nia in for ma cyj na „Po znaj
swo je pra wa w pra cy”, ma ją ca cha rak -
ter ma so wy (prze kaz kam pa nii ma do trzeć
do ok. 50% osób za trud nio nych w go spo -
dar ce na ro do wej). Ce lem bę dzie za chę ca -
nie pra cow ni ków i pra co daw ców do zwięk -
sze nia wie dzy na te mat praw i obo wiąz ków
w pra cy, za wie ra nia i roz wią zy wa nia umów
o pra cę, pra cy tym cza so wej i se zo no wej,
pra cy mło do cia nych, roz li cza nia cza su

pra cy, urlo pów, upraw nień zwią za nych
z ro dzi ciel stwem, za ka zu dys kry mi na cji,
a ta kże obo wiąz ków pra co daw cy w za kre -
sie za pew nie nia bez piecz nych i hi gie nicz -
nych wa run ków pra cy.

Kon ty nu owa ne bę dą dzia ła nia ru ty no -
we, m.in. zwią za ne z funk cjo no wa niem
zró żni co wa nej skład ki wy pad ko wej
w pu blicz nym sys te mie ubez pie czeń spo -
łecz nych. Zmo dy fi ko wa ny me cha nizm
sank cji lub bodź ców eko no micz nych po wi -
nien co raz sku tecz niej wpły wać na pod no -
sze nie po zio mu bez pie czeń stwa pra cy
i ochro ny zdro wia. W opar ciu o do tych cza -
so we do świad cze nia PIP, w tym do ro bek
OIP w Bia łym sto ku przed sta wi my pra co -
daw com pro ste na rzę dzie do ob li cza nia
kosz tów wy pad ków oraz dzia łań za po bie -
gaw czych. Jed nym z na czel nych ha seł, pro -
mo wa nym w 2011 r. bę dzie: „Wy dat ki
na bez pie czeń stwo i zdro wie w pra cy to in -
we sty cja, a nie koszt.

Trud no przed sta wić na wet w ogól nym
za kre sie dzia ła nia pre wen cji wy pad ko wej
i pro mo cji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, któ re zo sta ły okre ślo ne w Pro gra mie
dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy.
Naj wa żniej sze aspek ty, na któ re zwró ci ła
uwa gę Ra da Ochro ny Pra cy to: sko or dy no -
wa nie z Głów nym Urzę dem Nad zo ru Bu -
dow la ne go dzia łań pre wen cyj nych w bu -
dow nic twie, wy ko rzy sta nie współ pra cy
z Za kła dem Ubez pie czeń Spo łecz nych
do efek tyw nych dzia łań w bra nżach i wy -
bra nych za kła dach o naj wy ższym po zio mie
wy pad ko wo ści oraz pro mo wa nie pro ble ma -
ty ki bhp w środ kach ma so we go prze ka zu,
w szcze gól no ści w me diach pu blicz nych,
re ali zu ją cych mi sję spo łecz ną.

Ko niecz ność do sto so wa nia na kła dów
na dzia łal ność pre wen cyj ną PIP do wy mo -
gów bu dże tu za da nio we go jest bodź cem
do szcze gó ło we go okre śla nia ce lów jej re -
ali za cji w uję ciu licz bo wym oraz osią ga nia
okre ślo nych efek tów (nie dzia łań) mie rzo -
nych za po mo cą usta lo ne go sys te mu mier -
ni ków. Stąd tak skru pu lat ne re je stro wa nie
ska li dzia łań pre wen cyj nych, licz by pod mio -
tów i po dej mo wa nych czyn no ści. Nie za -
po mi naj my jed nak, że wa żniej sze od mak -
sy ma li za cji czyn no ści są sku tecz ność
i efek tyw ność dzia ła nia, a więc osią gnię -
cie trwa łej po pra wy bez pie czeń stwa i wa -
run ków pra cy w przed się bior stwach.

Krzysz tof Ko wa lik
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji GIP

Bry tyj ska in spek cja pra cy (HSE) po da ła do są du dwie fir my
pod za rzu tem nie za pew nie nia od po wied nich środ ków kon tro li w ce -
lu bez piecz ne go wy ko ny wa nia prac z ma te ria ła mi wy so ce pal ny -
mi, co do pro wa dzi ło do wy pad ku ze skut kiem śmier tel nym. Nie -
za le żnie od te go, Kró lew ska Słu żba Pro ku ra tor ska po sta wi ła za -
rzut na ru sze nia prze pi sów bhp kie row ni ko wi jed nej z firm
Do wy pad ku do szło pod czas  zgnia ta nia zbior ni ków w zgnia tar -
ce do me ta li. Kie dy ma szy na zo sta ła uru cho mio na, zbior ni ki za -
pa li ły się. Po szko do wa ny w wy pad ku pra cow nik ob słu gu ją cy zgnia -
tar kę do znał po pa rzeń 90% po wierzch ni cia ła i zmarł. Żad na z dwu
firm nie prze pro wa dzi ła od po wied niej oce ny ry zy ka przed do pusz -
cze niem ro bot ni ków do kon tak tu ze zbior ni ka mi za wie ra ją cy mi
po ten cjal nie nie bez piecz ne ma te ria ły, ta kie jak ae ro zo le. Po nad -
to, w oby dwu fir mach pra cow ni cy nie by li prze szko le ni ani nad -
zo ro wa ni. Fir ma od sta wia ją ca zbior ni ki mia ła bez względ ny obo -
wią zek za pew nić wła ści we ich ozna ko wa nie, win na od dzie lić je
od mniej nie bez piecz nych od pa dów. Po za tym, po win na by ła wpro -
wa dzić pro ce du ry, aby ta kie nie bez piecz ne od pa dy nie by ły wy -
wo żo ne z jej te re nu w spo sób nie za pla no wa ny. Za kład, w któ rym
do ko na no zgnia ta nia zbior ni ków nie sto so wał wła ści wych pro ce -
dur ob cho dze nia się z nie bez piecz ny mi ma te ria ła mi i ob słu gi nie -
bez piecz nych ma szyn. Błęd nie za kła da no, że zbior ni ki by ły pu -
ste. Obie fir my, w tym kie row nik jed nej zo sta ły uzna ne win ny -
mi i uka ra ne ka ra mi w wy so ko ści 440 tys. fun tów.

Pew na fir ma z re gio nu An da lu zji wpro wa dzi ła no we roz wią za -
nie pre wen cyj ne zwią za ne z ry zy kiem za wo do wym. Jej pra cow -
ni cy za czy na ją dzień pra cy od roz grzew ki, a koń czą go ćwi cze -
nia mi roz cią ga ją cy mi w ce lu unik nię cia kon tu zji i ura zów mię śnio -
wo -szkie le to wych. W ten spo sób na jed nym z pla ców za baw w Ma -
la dze, pra cow ni cy prze cho dzą co dzien nie dwu dzie sto mi nu to wą
„za pra wę”, któ ra po zwa la zwięk szyć ich mo bil ność i przy go to wać
układ mię śnio wy do pra cy. Roz cią ga nie na to miast po ma ga po zbyć
się na pię cia za ku mu lo wa ne go w cie le w cią gu dnia pra cy. Po my -
sło daw czy ni tej ini cja ty wy pre wen cyj nej za zna czy ła, że cho dzi nie
tyl ko o unik nię cie ostrych ura zów o cha rak te rze na głym, ale ta -
kże tych prze wle kłych, spo wo do wa nych na pię ciem sta wów
i mię śni, za ku mu lo wa nych przez dłu ższy cza s.

Ir landz ki Urząd ds. Zdro wia i Bez pie czeń stwa stoi na sta no -
wi sku, że stra te gia za rzą dza nia bhp w miej scu pra cy nie sta no -
wi prze szko dy w na głych przy pad kach oraz w eks tre mal nych i trud -
nych wa run kach po go do wych. Szef HSA po le cił, aby pra cow ni -
cy wy ko nu ją cy te go ty pu za ję cia po zo sta wa li w kon tak cie ze swo -
imi biu ra mi i by li wy po sa że ni w nie zbęd ne środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej (ŚOI) do sto so wa ne do wa run ków. Jak pod kre ślił,
„HSA zda je so bie spra wę z te go, że dzia ła nia na le ży po dej mo wać
w ka żdych wa run kach po go do wych. Za le ca my jed nak, aby wszel -

kie nie na glą ce pra ce odło żyć do cza su, gdy wa run ki po go do we
bę dą lep sze. W przy pad ku prac w wa run kach wy so kie go ry zy ka,
na le ży za cho wać sto sow ne środ ki ostro żno ści.”

W ska li ogól no świa to wej kry zys fi nan so wy i go spo dar czy do pro -
wa dził w la tach 2008 i 2009 do ogra ni cze nia wzro stu wy na gro dzeń
o po ło wę. Do ko na no ana li zy da nych ze 115 kra jów i te ry to riów obej -
mu ją cych 94% spo śród 1,4 mi liar da osób otrzy mu ją cych wy na gro -
dze nie. Stwier dzo no, że w ska li glo bal nej wzrost śred nich mie sięcz -
nych za rob ków wy no sił 2,8% w ro ku 2007, czy li przed sa mym kry -
zy sem, a na stęp nie wskaź nik ten spadł do po zio mu 1,5% w ro -
ku 2008 i utrzy mał się na po zio mie 1,6% w ro ku 2009. Po wy łą -
cze niu da nych do ty czą cych Chin, glo bal ny wskaź nik wzro stu
śred nich wy na gro dzeń wy niósł 0,8% w ro ku 2008 i 0,7% w ro -
ku 2009. Ra port wska zu je na znacz ne re gio nal ne roz bie żno ści po -
mię dzy wskaź ni ka mi wzro stu wy na gro dzeń. Zo stał on spo wol nio -
ny, ale na dal był za uwa żal ny w Azji i Ame ry ce Ła ciń skiej. W in nych
re gio nach, ta kich jak np. Eu ro pa Wschod nia, za no to wa no wy raź -
ne or ga nicz nie wzro stu wy na gro dzeń. W kra jach roz wi nię tych od -
czu wal ny był spa dek po zio mu re al nych wy na gro dzeń. 

Kra jo wy Ko mi tet Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy w Sek to rze
Bu dow nic twa (CNAC) roz po czął kam pa nię in for ma cyj ną ma ją cą
na ce lu uwra żli wie nie pra cow ni ków sek to ra bu dow la ne go na pro -
blem py łów kwar co wych. Pod sta wo wym jaj za ło że niem jest
ogra ni cze nie na ra że nia osób pra cu ją cych w bu dow nic twie
na dzia ła nie py łów kwar co wych. W cią gu ro ku trwa nia kam pa nii
fir mom bu dow la nym zo sta ną za pre zen to wa ne wy ni ki ba dań
i ana liz oraz przy kła dy do brych prak tyk. Prze wi dzia ny jest kon -
kurs, któ ry ma za chę cić przed się bior stwa bu dow la ne do po świę -
ce nia więk szej uwa gi za gro że niom, ja kie nie sie ze so bą na ra że -
nie na dzia ła nie py łów kwar co wych. 

Przed łu że nie urlo pu ma cie rzyń skie go do 20 ty go dni oraz wpro -
wa dze nie dwóch ty go dni urlo pu oj cow skie go, za twier dzo ne
przez Par la ment Eu ro pej ski, wy wo ła ło go rą ce dys ku sje na Mal -
cie. Or ga ni za cje pra co daw ców twier dzą, że no we prze pi sy bę dą
kosz to wać mal tań skie przed się bior stwa do dat ko we 12 mln, co
szcze gól nie nie ko rzyst nie od bi je się na ma łych i śred nich przed -
się bior stwach. W tej spra wie wy po wie dział się rów nież pre mier,
zwra ca jąc uwa gę, że cho ciaż w nie któ rych pań stwach urlop ma -
cie rzyń ski był dłu ższy niż do tych czas na Mal cie (tj. 14 ty go dni),
to nie był on peł no płat ny tak jak na Mal cie. Z ko lei opo zy cyj na
par tia Par tit La bu ri sta stwier dzi ła, że wpro wa dzo ne zmia ny by -
ły wska za ne oraz że ich koszt nie po wi nien prze kro czyć 5 mln.
Rząd w tej sy tu acji po wi nien po móc przed się bior com po kry wa -
jąc część wspo mnia nych kosz tów.

Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą 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

Ra port nt. wy na gro dzeń      MOP

NIE py łom kwar co wym!  BEL GIA

Roz grzew ka               HISZ PA NIA

Urlop macierzyński           MALTA

BHP a po go da              IR LAN DIA

Ka ra WIEL KA BRY TA NIA 

Pre wen cja w 2011 r.

Bez pie czeń stwo i ochro na zdro wia w pra cy
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Emo cje wpły wa ją na ró żne pro ce sy
po znaw cze np. pa mięć, uwa gę, a nie kie dy
są wa run kiem wstęp nym ich uru cho mie -
nia. Peł nią funk cję orien ta cyj ną, ak ty -
wa cyj ną oraz mo du la cyj ną. Są źró -
dłem in for ma cji o oto cze niu oraz in for mu -
ją o na szych po trze bach. Do star cza ją
i mo du lu ją ilość ener gii ko niecz nej do uru -
cho mie nia i prze pro wa dze nia ró żnych
ope ra cji po znaw czych. Emo cje po ma ga ją
w or ga ni zo wa niu na szych do świad czeń,
gdyż od nich za le ży, na co zwra ca my uwa -
gę. Wpły wa ją na nasz spo sób po strze ga nia
sie bie i in nych oraz na spo sób in ter pre to -
wa nia i za pa mię ty wa nia ró żnych ele men -
tów sy tu acji ży cio wych.

W przy pad ku wie lu pro fe sji, ta kich jak
np. za wód in spek to ra pra cy, za rzą dza nie
emo cja mi jest nie mal wpi sa ne w kon -
trakt, po nie waż oprócz kom pe ten cji do ty -
czą cej wie dzy me ry to rycz nej od in spek to -
rów wy ma ga się za cho wa nia rów no wa gi
emo cjo nal nej pod czas wy ko ny wa nia czyn -
no ści kon tro l nych.

Trwa łe oka zy wa nie wy ro zu mia ło ści,
opa no wa nia, nie ste ty mie wa swo je ne ga -
tyw ne kon se kwen cje. Na sze za so by cier -
pli wo ści są ogra ni czo ne i czę sto nie je ste -
śmy w sta nie do koń ca pa no wać nad swo -
imi emo cja mi. Zda rza się, że emo cje któ -
re wy my ka ją się spod kon tro li, kie ru je my
do osób przy pad ko wych, wy ra ża my je
w spo sób gwał tow ny i nie ade kwat ny do sy -
tu acji. Dla cze go? Ku mu lo wa nie zło ści,

fru stra cji, stra chu po wo du je, że prze sta -
je my lo gicz nie my śleć. Są to emo cje
o bar dzo sil nym na tę że niu, któ re znie -
kształ ca ją na sze pro ce sy po znaw cze, unie -
mo żli wia jąc po ro zu mie nie.

Gdy znaj dzie my się na gle w epi cen trum
bu rzy emo cji, war to pod jąć kon struk tyw -
ne dzia ła nia, któ re ma ją na ce lu ich wy tłu -
mie nie. Plan awa ryj ny po le ga jed nak
na wy ci sze niu emo cji, a nie po zby wa niu się
ich. War to bo wiem pa mię tać, że są one dla
nas cen nym źró dłem in for ma cji.

Za zwy czaj sil ne emo cje re pre zen tu ją
istot ne in te re sy do ty czą ce na szych związ -
ków z in ny mi ludź mi. Uda wa nie, że nic się
nie dzie je nie zmie ni na szych re la cji,
a cza sa mi pro wa dzi do po szu ki wa nia roz -
wią zań si ło wych i ma ni pu la cji. Wszel kie pa -
to lo gie w za cho wa niach to nic in ne go, jak
na ru sze nie rów no wa gi mię dzy emo cja mi
a zdro wym roz sąd kiem. Kon se kwen cją ,,za -
le ga nia” nie przy jem nych od czuć mo że
być rów nież po ja wie nie się cho rób so ma -
tycz nych.

Co za tem zro bić, aby unik nąć de -
struk cyj ne go wy bu chu, nie ura zić in -
nych i nie za szko dzić so bie?

Po ma ga ją w tym sta re spraw dzo ne
spo so by: zmia na te ma tu, głę bo ki od dech,
od li cza nie do 10, za pro po no wa nie prze rwy,
wyj ście z po miesz cze nia na in ten syw ny
spa cer w ce lu ob ni że nia po zio mu ad re na -
li ny itp.

Kie dy wy ci szy my emo cje, za sta -
nów my się, co wła ści wie się wy da rzy -
ło, po nie waż sil ne sta ny emo cjo nal ne
ma ją ten den cje do utrzy my wa nia się,
do pó ki nie zro zu mie my in for ma cji, ja -
kie nio są za so bą.

Ja kie naj czę ściej są to in for ma cje? Oczy -
wi ście sil ne emo cje mo gą wy ni kać z bra ku
za spo ko je nia pod sta wo wych po trzeb. Po ja -
wia ją się np. pod wpły wem gło du, nie wy spa -
nia, zmę cze nia. Nie mniej jed nak naj czę ściej
są kon se kwen cją igno ro wa nia na szych in -
te re sów przez oso by, z któ ry mi się kon tak -
tu je my. Są to sy tu acje, gdy my śli my, że zo -
sta li śmy przez ko goś nie do ce nie ni, wro go
po trak to wa ni, za kwe stio no wa no na szą au -
to no mię, na sza ro la zo sta ła ogra ni czo na,
zba ga te li zo wa na al bo gdy dru ga stro na
ob ni ży ła na szą po zy cję.

Za tem war to przyj rzeć się, ja ki bo dziec
wy wo łał przy czy nę. Za miast prze pro wa dzać
in te lek tu al ną ana li zę cu dzych błę dów,
skup my się ra czej na tym, co mo że my zro -
bić, by w przy szło ści unik nąć po dob nych
re ak cji. Przez od po wied nie przy go to wa nie
i wy bór ade kwat nych stra te gii po stę po wa -
nia zwięk sza my szan sę, aby w po dob nej sy -
tu acji za cho wać rów no wa gę i nie dać się
po nieść emo cjom.

Jo an na Bar to szek
psy cho log w GIP

Py ta nia do psy cho lo ga pro si my prze sy -
łać na ad res: jbar to szek@gip.pl
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Sza now ni Pań stwo!
W imie niu Cen trum In for ma cji Biz ne so wej i Eu ro pej skiej

Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Kra ko wie ser decz nie
dzię ku ję za ca ło rocz ną współ pra cę, któ ra wy ra ża ła się w bez -
płat nej pre nu me ra cie wy da wa ne go przez Pań stwa mie sięcz -
ni ka „In spek tor Pra cy”. Cza so pi smo, któ re nam Pań stwo
udo stęp ni li cie szy się du żym za in te re so wa niem wśród na szych
czy tel ni ków.

Wszyst kie ma te ria ły otrzy my wa ne od Pań stwa opra co wu -
je my i udo stęp nia my w czy tel ni, gdzie ma my spe cjal ne dzia -
ły po świę co ne po szcze gól nym bra nżom. In for ma cje ze bra ne

u nas wy ko rzy sty wa ne są mię dzy in ny mi w pro jek tach i pra -

cach pi sa nych przez stu den tów oraz pra cow ni ków na uko wych
wy ższych szkół eko no micz nych z te re nu Ma ło pol ski. Z na szych
zbio rów ko rzy sta ją ta kże oso by pro wa dzą ce wła sną dzia łal -
ność go spo dar czą i miesz kań cy Kra ko wa.

Za le ży nam bar dzo na tym, aby w dal szym cią gu uzu peł -
niać i wzbo ga cać zbio ry o ak tu al ne in for ma cje i opra co wa nia,
któ re znaj du ją się w cza so pi śmie wy da wa nym przez Pań stwa.

Ośmie lam się wy ra zić na szą na dzie ję, że na dal bę dzie my
je bez płat nie otrzy my wać.

Ko rzy sta jąc z oka zji pra gnę ży czyć Pań stwu wie lu suk ce -
sów w No wym Ro ku.

Z po zdro wie nia mi Agniesz ka Będ kow ska

Z redakcyjnej poczty

Wie sła wa Sa ro ma, Be ne dykt Zy ga dło 
Bu dow nic two. Ro bo ty dro go wo -mo sto we

Bro szu ra jest ad re so wa na do pra co daw ców
i ka dry za rzą dza ją cej pra cow ni ka mi wy ko nu -
ją cy mi ro bo ty dro go wo -mo sto we. Opra co wa -
nie jest pró bą od po wie dzi na py ta nia pra co -
daw ców z za kre su iden ty fi ka cji, eli mi na cji lub
ogra ni cze nia dzia ła nia ty po wych za gro żeń
za wo do wych pra cow ni ków bu dow la nych bra -
nży dro go wo -mo sto wej. Ce lo wo po mi nię to
w nim za gro że nia bio lo gicz ne i psy cho fi zycz -
ne, a skon cen tro wa no się na wy bra nych za gro -
że niach fi zycz nych i che micz nych. Pra cę po dzie -
lo no na 4 roz dzia ły.
Roz dział I okre śla ja kie do ku men ty są nie zbęd -
ne do pro wa dze nia bu do wy; za wie ra też wska -
zów ki przy dat ne przy do bo rze środ ków ochron -
nych, or ga ni za cji i za bez pie cze nia te re nu bu do -
wy. Roz dział II przy bli ża za sa dy bez piecz nej
eks plo ata cji ma szyn, III – wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy przy pro wa dze niu prac
szcze gól nie nie bez piecz nych, IV – za sa dy pro wa -
dze nia tzw. prac cha rak te ry stycz nych, tj. pro wa dzo -
nych nad wo dą, ziem nych, w po bli żu trak cji ko le -
jo wych, w miej scach pu blicz nych, w na ra że niu
na czyn ni ki szko dli we itp. Ce lem pu bli ka cji jest
wska za nie roz wią zań pre wen cyj nych.

To masz To kar ski, Er go no mia pra cy z lap to pem 

We dług da nych sta ty stycz nych 55% ko biet i 45%
mę żczyzn pra cu je przy kom pu te rze co dzien nie.
Nie rzad ko jest to 8 go dzin pra cy biu ro wej w nie -
zmie nio nej po zy cji. Kom for to we, czy li zgod ne
z wy mo ga mi er go no mii, sta no wi sko pra cy sta je się
w tej sy tu acji nie zbęd ne, gdyż tyl ko dzię ki nie mu
za po bie gnie my do le gli wo ściom ukła du mię śnio wo -
-szkie le to we go i cho ro bom wzro ku. Bro szu rę kie -
ru je my do osób, któ rych głów nym na rzę dziem
pra cy jest lap top. Czy tel nik do wie się, jak zor ga ni -
zo wać sta no wi sko pra cy zgod nie z prze pi sa mi, jak
do brać fo tel i biur ko, usta wić ekran, ja kie urzą dze -
nia po moc ni cze wy brać, aby od cią żyć układ ru chu.

Nowości wydawnicze ● Nowości wydawnicze Jed nym z naj wa żniej szych ele men tów de cy du ją cych o pra wi dło wym funk cjo no wa niu
jed nost ki oraz wi ze run ku or ga ni za cji jest za rzą dza nie emo cja mi.

Jak roz ma wiać, by nie iry to wać roz mów cy?
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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 12 li sto pa -
da 2010 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te go
tek stu usta wy – Pra wo bu dow la ne // Dzien -
nik Ustaw. – 2010, nr 243, poz. 1623.

Ob wiesz cze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z dnia 9 grud nia 2010 r. w spra -
wie wskaź ni ka wa lo ry za cji skła dek na ubez -
pie cze nie eme ry tal ne za III kwar tał 2010 r.
// Mo ni tor Pol ski. – 2010, nr 96, poz. 1130.

Ob wiesz cze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z dnia 15 grud nia 2010 r. w spra -
wie kwo ty ogra ni cze nia rocz nej pod sta wy wy -
mia ru skła dek na ubez pie cze nia eme ry tal ne
i ren to we w ro ku 2011 oraz przy ję tej do jej
usta le nia kwo ty pro gno zo wa ne go prze cięt -
ne go wy na gro dze nia // Mo ni tor Pol ski.
– 2010, nr 99, poz. 1173.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z dnia 16 grud nia 2010 r. o spro sto wa niu błę -
du // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 240,
poz. 1612. 

Dot. za łącz ni ka do roz po rzą dze nia MPiPS
z dnia 8 li sto pa da 2010 r. zmie nia ją ce go roz -
po rzą dze nie w spra wie sta ty stycz nej kar ty
wy pad ku przy pra cy (Dz. U. Nr 218,
poz. 1440).

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Za kła du Ubez pie -
czeń Spo łecz nych z dnia 22 li sto pa da 2010
r. w spra wie wskaź ni ka wa lo ry za cji pod sta -
wy wy mia ru za sił ku cho ro bo we go przy ję tej
do ob li cze nia świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go
w I kwar ta le 2011 r. // Mo ni tor Pol ski.
– 2010, nr 90, poz. 1051.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ka sy Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go z dnia 8 grud -
nia 2010 r. w spra wie mie sięcz nej wy so ko -
ści skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we,
cho ro bo we i ma cie rzyń skie w I kwar ta -
le 2011 r. // Mo ni tor Pol ski. – 2010, nr 97,
poz. 1136.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro -
do wej z dnia 15 grud nia 2010 r. w spra wie

prak tycz nej na uki za wo du // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 244, poz. 1626.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro -
do wej z dnia 21 grud nia 2010 r. zmie nia ją ce
roz po rzą dze nie w spra wie szcze gó ło wych za -
sad usta la nia wy na gro dze nia oraz ekwi wa len -
tu pie nię żne go za urlop wy po czyn ko wy na -
uczy cie li // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 255
poz. 1712.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Fi nan sów
z dnia 9 grud nia 2010 r. w spra wie cza su pra -
cy in spek to rów i pra cow ni ków za trud nio nych
w wy od ręb nio nych ko mór kach or ga ni za cyj -
nych kon tro li skar bo wej oraz w wy wia dzie
skar bo wym // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 238, poz. 1582.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 10 grud nia 2010 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie wa run ków tech nicz nych,
ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy -
tu owa nie // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 239,
poz. 1597.

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.
w spra wie usta le nia wy so ko ści wy na gro -
dze nia za pra cę i przy zna wa nia świad czeń
zwią za nych z pra cą dla pra cow ni ków Pol skie -
go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 237, poz. 1577.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 16 grud nia 2010 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie re fun do -
wa nia ze środ ków Fun du szu Pra cy wy na gro -
dzeń wy pła ca nych mło do cia nym pra cow ni -
kom // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 244,
poz. 1632.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic twa i Roz -
wo ju Wsi z dnia 24 grud nia 2010 r. w spra -
wie za sad wy na gra dza nia pra cow ni ków Cen -
tral ne go Ośrod ka Ba da nia Od mian Ro ślin
Upraw nych oraz przy zna wa nia in nych świad -
czeń zwią za nych z pra cą // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 257, poz. 1739.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli wo ści
z dnia 14 grud nia 2010 r. w spra wie znie sie -
nia Wy dzia łu Za miej sco we go Są du Okrę go -
we go w Gli wi cach z sie dzi bą w Wo dzi sła wiu
Ślą skim oraz zmia ny roz po rzą dze nia w spra -
wie są dów ape la cyj nych, są dów okrę go wych
i są dów re jo no wych oraz usta le nia ich sie dzib

i ob sza rów wła ści wo ści // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 245, poz. 1641.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli wo ści
z dnia 16 grud nia 2010 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie utwo rze nia są dów pra -
cy i są dów ubez pie czeń spo łecz nych //
Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 245, poz. 1648.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska
z dnia 15 grud nia 2010 r. w spra wie sie dzib
i wła ści wo ści miej sco wej okrę go wych urzę -
dów gór ni czych // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 249 poz. 1675.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 8
grud nia 2010 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie prze pro wa dza nia ba dań le kar skich
pra cow ni ków, za kre su pro fi lak tycz nej opie -
ki zdro wot nej nad pra cow ni ka mi oraz orze -
czeń le kar skich wy da wa nych do ce lów prze -
wi dzia nych w Ko dek sie pra cy // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 240, poz. 1611.

Usta wa z dnia 26 li sto pa da 2010 r. o zmia -
nie nie któ rych ustaw zwią za nych z re ali za cją
usta wy bu dże to wej // Dzien nik Ustaw.
– 2010, nr 238, poz. 1578.

Dot. m.in. zmia ny art. 51 usta wy z dnia 13
kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

Usta wa z dnia 29 paź dzier ni ka 2010 r.
o zmia nie usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 239,
poz. 1589.

Usta wa z dnia 25 li sto pa da 2010 r. o zmia -
nie usta wy o In spek cji Ochro ny Śro do wi ska
oraz usta wy o dzia łach ad mi ni stra cji rzą do -
wej // Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 239,
poz. 1592.

Usta wa z dnia 3 grud nia 2010 r. o zmia -
nie usta wy o cu dzo ziem cach oraz nie któ rych
in nych ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 239, poz. 1593.

Usta wa z dnia 29 paź dzier ni ka 2010 r.
o zmia nie usta wy o za rzą dza niu kry zy so wym
// Dzien nik Ustaw. – 2010, nr 240, poz. 1600.

Usta wa z dnia 25 li sto pa da 2010 r. o zmia -
nie usta wy – Ko deks pra cy // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 249, poz. 1655.

Usta wa z dnia 3 grud nia 2010 r. o zmia -
nie usta wy o trans por cie dro go wym // Dzien -
nik Ustaw. – 2010, nr 249, poz. 1656.

Opracowanie: Danuta Szot

30 IP 2/2011

BIBLIOTEKA

Kosz ro bo czy 
przy czy ną tra ge dii

Do tra gicz ne go w skut kach wy pad -
ku do szło pod ko niec ubie głe go ro ku
w wo je wódz twie świę to krzy skim.
Dwie oso by wy pa dły z ko sza pod no śni -
ka (zwy żki wy pro du ko wa nej w Niem -
czech w 1996 ro ku) na bu do wie ma -
ga zy nu so li dro go wej w S.

Przy pro wa dzo nych ro bo tach na wy so -
ko ści na stą pi ło uszko dze nie me cha ni zmu
ukła du pro sto wo dze nia po mo stu ro bo -
cze go, od po wie dzial ne go za utrzy ma nie ko -
sza w po zy cji po zio mej, co spo wo do wa ło
utra tę je go sta bil no ści i ob rót o 180ş.
W kon se kwen cji zmia ny po ło że nia ko sza
ro bo cze go wy pa dły z nie go dwie oso by
– pra cow ni cy dwóch ró żnych współ pra cu -
ją cych ze so bą firm. Je den z po szko do wa -
nych do znał cię żkie go uszko dze nia cia ła,
dru gi po niósł śmierć na miej scu.

In spek to rzy pra cy OIP Kiel ce usta li li,
że pod sta wo wą przy czy ną wy pad ku był nie -
wła ści wy stan urzą dze nia za bez pie cza ją ce -
go. Ze sworz nia mo co wa nia ukła du pro sto -
wo dze nia zsu nę ła się bel ka pro wa dzą ca
(łącz nik), co na stą pi ło po wy krę ce niu się
(sa mo wy zwo le niu) śru by za bez pie cza ją cej
z otwo ru gwin to wa ne go w wy mie nio nym
sworz niu. Ele men tem za bez pie cze nia śru -
by przed sa mo czyn nym od krę ce niem by -
ła pod kład ka sprę ży sta, ząb ko wa na we -
wnętrz nie (okre śla nor mą PN -M -
-82023: 1982). Oglę dzi ny pod kład ki ząb ko -
wa nej po wy pad ku wy ka za ły istot ne od -
kształ ce nia ząb ków (ich zgnie ce nia i brak
sprę ży sto ści), a ta kże śla dy ko ro zji na po -
wierzch ni ele men tów ząb ko wa nych. Nie
mo żna wy klu czyć, że zu ży cie to wy ni ka ło
z okre su eks plo ata cji urzą dze nia, od krę ca -
nia i do krę ca nia śru by z uży ciem tej sa mej
pod kład ki. Sa mo wy zwo le nie śru by i jej wy -
krę ce nie mo gło na stą pić w wy ni ku wi bra -
cji pod czas dłu go trwa łe go trans por tu ko -
ło we go -dro go we go.

Uży wa ny na bu do wie pod no śnik ko szo -
wy TEU PEN typ UL 12/14 nie zo stał do -
sto so wa ny do mi ni mal nych wy ma gań (wg

za le ceń dwu krot nie za war tych w pro to ko -
łach z ba dań okre so wych UDT i po po zy -
tyw nych de cy zjach te go or ga nu do pusz cza -
ją cych to urzą dze nie do eks plo ata cji,
w tym ostat niej z 21.04.2010 r.). Nie pra -
wi dło wo ści przy tym urzą dze niu stwier dzo -
ne przez in spek to rów pra cy pod czas ba da -
nia po wy pad ko we go obej mo wa ły m. in.: wy -
eks plo ato wa nie za bez pie czeń w punk -
tach mo co wa nia pro sto wo dów sta bi li zu ją -
cych kosz ro bo czy, brak udo ku men to wa -
nych czyn no ści prze glą do wych i kon ser wa -
cyj nych pod no śni ka, brak od po wied niej in -
struk cji użyt ko wa nia (w tym brak in for ma -
cji o po praw nym usta wie niu i wy po zio mo -
wa niu ma szy ny), nie spraw ność dźwi gni ste -
row ni czych, brak wy łącz ni ka awa ryj ne go.
Ta kże: brak ozna czeń umo żli wia ją cych
iden ty fi ka cję ele men tów ste row ni czych, na -
nie sie nie przy pik to gra mach na ma szy nie
ob co ję zycz nych opi sów ostrze ga ją cych,
tym cza so we za bez pie cze nie opusz cza -

nych i pod no szo nych stop ni dra bin ki wej -
ścio wej do ko sza ob słu go we go ra zem
z pro wi zo rycz nym za mknię ciem bram ki
chro nią cej przed wy pad nię ciem (ręcz nie
za wią za nych dru tem do ba rier ki ochron -
nej ko sza).

Po zo sta łe przy czy ny wy pad ku usta lo ne
w wy ni ku prze pro wa dzo nej kon tro li to:

● nie peł na iden ty fi ka cja za gro żeń
w oce nie ry zy ka za wo do we go w szcze gól -
no ści przy użyt ko wa niu „sta rych” ma -
szyn;

● brak sku tecz ne go nad zo ru przy wy -
ko ny wa niu prac szcze gól nie nie bez piecz -
nych;

● nie wy zna cze nie ko or dy na to ra ds.
bhp przez głów ne go wy ko naw cę in we sty -
cji w miej scu prac re ali zo wa nych przez pra -
cow ni ków z trzech ró żnych pod mio tów go -
spo dar czych;

● sto so wa nie nie wła ści wych środ ków
ochro ny in dy wi du al nej (do ty czy to głów nie
heł mów ochron nych bez pa sów pod bród -
ko wych, za bez pie cza ją cych przed zsu nię -
ciem z gło wy osób pra cu ją cych na wy so ko -
ści).

W trak cie po wy pad ko we go po stę po -
wa nia in spek tor skie go ujaw nio no rów -
nież in ne nie pra wi dło wo ści, któ re do ty czy -
ły m. in.:

● tech no lo gicz nej in struk cji mon ta żu
ma ga zy nów so li dro go wej, przy ję tej przez
fir mę re ali za to ra bu do wy ja ko nor ma za -
kła do wa, któ ra nie uję ła za gad nień bhp
w spo sób ade kwat ny do obo wią zu ją cych
prze pi sów;

● pla nu BIOZ, któ ry wska zał ogól ne
obo wiąz ki bhp po mi ja jąc przy tym wy mo -
gi spraw dze nia sta nu tech nicz ne go ma szyn
przed roz po czę ciem pra cy;

● dzien ni ka bu do wy, któ ry nie był
pro wa dzo ny zgod nie z wy mo ga mi obo wią -
zu ją cy mi w tym przed mio cie (brak od bio -
ru ro bót ule ga ją cych za kry ciu, pierw szy
wpis do ty czą cy bhp za miesz czo ny zo stał
na stęp ne go dnia po za ist nia łym wy pad ku).

Wy ka za ne nie pra wi dło wo ści zo sta ły
ure gu lo wa ne przez in spek to rów pra cy
środ ka mi praw ny mi ade kwat ny mi do usta -
leń po kon trol nych ta ki mi jak wstrzy ma nie
eks plo ata cji wy mie nio ne go pod no śni ka
i ka ry grzyw ny w po stę po wa niu ad mi ni stra -
cyj nym.

W związ ku z wy pad kiem zo sta ło prze -
pro wa dzo ne roz po zna nie na te re nie Kielc
sto so wa nia po dob nych pod no śni ków ko szo -
wych i roz wią zań za bez pie cze nia ele men -
tów pro sto wo dzą cych. W wy ni ku do ko na -
nych usta leń wska za no przy kład do brej
prak ty ki in ży nier skiej z in nej fir my.

W jed nym z za kła dów przed ło żo no in -
spek to ro wi pra cy do ku men ta cję po de stu
ru cho me go sa mo jezd ne go 184H pro duk -
cji Bu mar Ko sza lin. Ma szy na w 2010 r. zo -
sta ła zmo der ni zo wa na (m. in. pod wo zie
Star 28 za mie nio no na Star 266, do sto so -
wa no układ hy drau licz ny do mi ni mal nych
wy ma gań obo wią zu ją cych w tym za kre sie).
Zo sta ło to po świad czo ne przez wy ko naw -
cę mo der ni za cji – fir mę ze Ska rży ska -Kam.
Mo der ni za cja zo sta ła uzgod nio na z UDT
O/Kiel ce. W to ku kon tro li in spek tor pra -
cy usta lił, że ele men ty pro wad nic ukła du
pro sto wo dze nia są łą czo ne z uży ciem
sworz ni z otwo ra mi do za bez pie czeń na -
krę tek ko ro no wych i pod kła dek od po -
wied ni mi za wlecz ka mi.

Na pod sta wie mat. OIP Kiel ce

Pod
inspektorską

lupą



Do wy pad ku do szło w go dzi nach po ran nych. Po szko do wa ny
wraz z in nym pra cow ni kiem przy go to wy wa li pa szę do kar mie -
nia zwie rząt. Je den z pra cow ni ków pod je żdżał cią gni kiem z pa -
szo wo zem pod si los, dru gi zaś przy uży ciu ła do war ki ła do wał ki -
szon kę do pa szo wo zu. Ja dąc do miej sca kar mie nia zwie rząt kie -
ru ją cy cią gni kiem pod je żdżał pod ma ga zyn, gdzie do sy py wa na
by ła pa sza. W ce lu wy mie sza nia kar my włą czał mie sza dła pa szo -
wo zu, na stęp nie pod je żdżał do sto łu pa szo we go i otwie rał me -
ta lo wą za su wę (szy ber), przez któ ry przy go to wa na kar ma spa -
da ła na stół pa szo wy. 

Mie sza dła pa szo wo zu na pę dza ne by ły przez wa łek prze kaź -
ni ko wy, na to miast za su wa (szy ber) by ła uru cha mia na za po mo -

cą dźwi gni znaj du ją cej się w ka bi nie cią gni ka. Z ze znań pra cow -
ni ków wy ni ka ło, że cza sa mi za cho dzi ła po trze ba wy gar nię cia resz -
tek pa szy za le ga ją cej w pa szo wo zie. Ko lej ny trans port i wy ła -
du nek kar my na stół pa szo wy za koń czył się tra gicz nie. Kie ru -
ją cy ze sta wem po do je cha niu do koń ca sto łu pa szo we go i opró -
żnie niu pa szo wo zu wy łą czył wa łek na pę dza ją cy mie sza dło,
a na stęp nie dźwi gnią pom py hy drau licz nej pró bo wał za mknąć
za su wę otwo ru wy lo to we go pa szy. Po nie waż nie usły szał cha rak -
te ry stycz ne go „stuk nię cia” za su wy, po now nie ją otwo rzył,
obej rzał się do ty łu i za uwa żył osu wa ją ce go się na stół pa szo -
wy pra cow ni ka. Kie row ca wy siadł z ka bi ny cią gni ka i zo ba czył,
że po szko do wa ny le ży na po sadz ce z moc no uszko dzo ną, a wła -
ści wie nie mal ob cię tą gło wą. Przy by ły na miej sce le karz stwier -
dził zgon pra cow ni ka. W tym cza sie kie row ca cią gni ka od da lił
się z miej sca wy pad ku. W go dzi nach noc nych zo stał od na le zio -
ny przez ro dzi nę i do pro wa dzo ny na po ste ru nek po li cji. Ze znał
m. in., że był w szo ku i ja kiś czas błą kał się po le sie.

Z usta leń in spek to ra pra cy wy ni ka ło, że kie row ca nie po sia -
dał upraw nień do pro wa dze nia cią gni ka, gdyż kil ka lat te mu utra -
cił pra wo jaz dy z po wo du jaz dy pod wpły wem al ko ho lu. Jak ze -
zna li in ni pra cow ni cy, w mo men cie zda rze nia po szko do wa ny wy -
gar niał reszt ki kar my za le ga ją cej w pa szo wo zie. Praw do po dob -
nie po chy lił się i zaj rzał przez otwór pa szo wy do wnę trza. Wów -

czas kie row ca cią gni ka dźwi gnią pom py hy drau licz nej za mknął
za su wę (szy ber) przy ci ska jąc gło wę po szko do wa ne go. Wcze śniej
do cho dzi ło już do sy tu acji, kie dy pra cow ni cy wy gar nia li reszt -
ki pa szy z pa szo wo zu. „Spraw ca” wy pad ku mógł być pod wpły -
wem al ko ho lu, po nie waż ja dąc ra no do pra cy ku pił w skle pie 6
pu szek pi wa.

Przy czy ny wy pad ku

In spek tor pra cy, na pod sta wie wła snych usta leń i ze znań pra -
cow ni ków go spo dar stwa stwier dził, że do wy pad ku do szło
z po wo du:

� nie zna jo mo ści przez pra cow ni ków ele men tar nych za sad
bez pie czeń stwa pra cy (np. kie row ca cią gni ka nie upew nił się,
spo glą da jąc w lu ster ko bądź od wra ca jąc się, czy wy ko ny wa ny
przez nie go ma newr – za my ka nie za su wy, nie za gra ża in nym),

� nie za po zna nia pra cow ni ków z za sa da mi bez piecz nej pra -
cy (za rów no po szko do wa ny, jak i kie row ca cią gni ka nie zo sta li
prze szko le ni z za kre su bhp na sta no wi skach pra cy),

� bra ku wie dzy o za gro że niu, co wy ni ka ło z nie za po zna nia
po szko do wa ne go z oce ną ry zy ka za wo do we go,

� bra ku in struk cji ob słu gi cią gni ka po łą czo ne go z pa szo wo -
zem,

� prze by wa nia po szko do wa ne go w miej scu nie do zwo lo nym
i wy ko ny wa nia pra cy nie wcho dzą cej w za kres je go obo wiąz ków,

� sta nu psy cho fi zycz ne go ope ra to ra cią gni ka, któ ry mógł być
pod wpły wem al ko ho lu.

W związ ku z nie prze szko le niem pra cow ni ków w za kre -
sie bhp, in spek tor pra cy za sto so wał wo bec pra co daw cy
– wła ści cie la go spo dar stwa ka rę man da tu w mak sy mal -
nej wy so ko ści 2 tys. zł. Po stę po wa nie w spra wie wy pad -
ku pro wa dzi pro ku ra tu ra.

Na pod sta wie ma te ria łów OIP Olsz tyn

Śmierć przy za da wa niu pa szy
W jed nym z go spo darstw rol nych zaj mu ją cym się m.in. ho dow lą by dła mlecz ne go je sie nią
ub. r. do szło do wy pad ku przy pra cy w wy ni ku któ re go zgi nął 28 let ni pra cow nik. In spek -
tor pra cy ba da ją cy zda rze nie usta lił, że spraw cą wy pad ku był kie ru ją cy cią gni kiem z pod -
łą czo nym pa szo wo zem, któ ry nie po sia dał do te go upraw nień. Był naj praw do po dob niej
nie trzeź wy, gdyż uciekł z miej sca zda rze nia.


