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Pra cow ni cy ska rżą się i bo ją
o utra tę pra cy

Wiadomości nie tylko z kraju

Pra wa pra cu ją cych ro dzi ców

Stanowisko ROP

Na pol sko-nie miec kim 
se mi na rium we Wro cła wiu

Bez kon tak tu z opar ciem
Roz mo wa z prof. Ewą Gór ską,
kie row ni kiem La bo ra to rium 
Er go no mii i Kształ to wa nia 
Śro do wi ska na Wy dzia le Za rzą -
dza nia Po li tech ni ki War szaw skiej,
pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa
Er go no micz ne go, człon kiem 
Ra dy Ochro ny Pra cy.

Cu dzo ziem cy, agen cje za trud -
nie nia, prak ty ki i sta że

Zbu do wa na mło dzież

Ochro na wy na gro dze nia 
za pra cę
Pra wo za pew nia ochro nę wy na -
gro dze nia za pra cę, szcze gól nie
ze wzglę du na je go funk cję ali -
men ta cyj ną, a więc do star cze nie
środ ków fi nan so wych na za spo -
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ko je nie po trzeb ży cio wych pra cow -
ni ka i je go ro dzi ny.

In spek tor pra cy 
peł no moc ni kiem pra cow ni ka

Ro bo ty dro go we i mo sto we

Czyn ni ki ra ko twór cze
Pro blem no wo two rów po cho dze nia
za wo do we go od daw na jest przed -
mio tem kon tro wer syj nych po glą dów
do ty czą cych głów nie roz mia rów
i zna cze nia te go zja wi ska. Są dzi się,
że czyn ni ki wy stę pu ją ce w śro do wi -
sku pra cy po wo du ją od 2% do 30%
ogól nej licz by re je stro wa nych
w okre sie jed ne go ro ku przy pad ków
cho rób no wo two ro wych.

Awa ria w słup skiej ko tłow ni

Czy obec ność in nych  
mo bi li zu je?

Konkursy PIP
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Z opóź nio nym za pło nem

20 In spek tor pra cy peł no moc ni kiem pra cow ni ka
Fak tycz nie, kie ro wa nie przez in spek to rów pra cy po -
zwów o usta le nie sto sun ku pra cy jest w więk szo ści
przy pad ków nie ce lo we. Pra cow ni cy zwra ca ją cy się
do in spek to ra pra cy o po moc za in te re so wa ni są bo -
wiem z re gu ły nie tyl ko po twier dze niem za trud nie nia
w ra mach sto sun ku pra cy czy otrzy ma niem świa dec -
twa pra cy, a przede wszyst kim otrzy ma niem na le żne -
go wy na gro dze nia za pra cę i in nych świad czeń
wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy. Okładka:

fot. BG BAU i AUVA

Naj czę ściej ska rży li się pra cow ni cy i by -
li pra cow ni cy, nie po zo sta ją cy już w sto sun -
ku pra cy z da nym pra co daw cą. Cha rak te ry -
stycz ne, że w po rów na niu do 2009 r. na stą -
pił wy raź ny wzrost licz by skarg ano ni mo wych
– o 69 proc. Zda niem Ge no we fy Fe renc,
świad czyć to mo że o oba wie przed utra tą pra -
cy przez oso by je wno szą ce. 

W ro ku ubie głym, po dob nie do lat po -
przed nich, do mi nu ją cym te ma tem wśród
pro ble mów zgła sza nych w skar gach by ły nie -
pra wi dło wo ści zwią za ne z wy na gro dze niem
za pra cę i in ny mi świad cze nia mi pie nię żny -
mi wy ni ka ją cy mi ze sto sun ku pra cy. Od se -
tek spraw te go ty pu sta no wił po nad jed ną
trze cią ogól nej licz by zgła sza nych pro ble -
mów. Jed na pią ta pro ble mów od no si ła się
do sfe ry wa run ków pra cy, nie wie le mniej -
szy pro cent do ty czył nie pra wi dło wo ści z za -
kre su na wią zy wa nia i roz wią zy wa nia sto sun -
ku pra cy.

W efek cie skarg wnie sio nych w 2010 r. in -
spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li 29 335 kon -
tro li. Sta no wi to pra wie 31 proc. ogó łu kon -
tro li zre ali zo wa nych przez PIP.

In spek to rzy pra cy, ma jąc na ce lu usu nię -
cie na ru szeń prze pi sów pra wa pra cy stwier -
dzo nych pod czas ba da nia skarg, skie ro wa li
do pra co daw ców po nad 87 tys. de cy zji ad mi -
ni stra cyj nych oraz po nad 150 tys. wnio -
sków za war tych w wy stą pie niach. Na ło ży li
na spraw ców wy kro czeń prze ciw ko pra wom
pra cow ni ka 9 tys. grzy wien w dro dze man -
da tu kar ne go na kwo tę po nad 11 mln zł. Skie -
ro wa li do są dów po nad 2,6 tys. wnio sków
o uka ra nie.

Łącz na kwo ta wy na gro dzeń za pra cę wy -
eg ze kwo wa na przez in spek to rów, w związ ku
z kon tro la mi skar go wy mi wy nio sła
na dzień 24 lu te go br. po nad 95 mln zł.

Uwa gę par la men ta rzy stów zwró ci ła
zwłasz cza sto sun ko wo du ża licz ba skarg
ano ni mo wych ba da nych przez PIP. W opi nii
po sła An drze ja Ka ni, w okre sie bu do wy pań -
stwa oby wa tel skie go na le ża ło by ra czej odejść
od roz pa try wa nia ano ni mo wych skarg. Po seł
ja ko by ły pra co daw ca po wo łał się na wła sne
do świad cze nia, z któ rych wy ni ka ło, że tłem
ano ni mo wych do nie sień są za zwy czaj kon flik -
ty mię dzy ludz kie, a nie spra wy zwią za ne

z pra cą. Wy ra ził po gląd, iż oby wa tel nie po -
wi nien być ano ni mo wy. Po wi nien na to miast
brać od po wie dzial ność za treść sta wia nych
za rzu tów.

Od mien ne zda nie mie li po sło wie Ro bert
Te lus i Ja dwi ga Wi śniew ska. Zwró ci li uwa -
gę, że ano ni mo wość przy skła da niu skarg pra -
cow ni czych wy ni ka głów nie z obaw o utra tę
pra cy, ze stra chu przed pra co daw cą. Ro bert
Te lus po wo łał się przy tym na przy kła dy ze
swo je go biu ra po sel skie go, gdzie nie jed no -
krot nie ska rżą cy się oka zy wa li lęk przed ujaw -
nie niem per so na liów. 

– Trze ba lu dziom za pew nić bez pie czeń -
stwo, je śli de cy du ją się na skła da nie pod pi -
sa nych przez sie bie za rzu tów. Na ra zie, gdy
pra co daw ca jest pa nem sy tu acji wo bec pra -
cow ni ka, jest za wcze śnie, by po zwo lić so bie
na nie roz pa try wa nie ano ni mów – po wie dział
po seł.

– Lu dzie oba wia ją się po stę po wa nia są do -
we go, onie śmie la ich ono i kosz tu je, dla te -
go nie mo że my nie re ago wać na skar gi pra -
cow ni cze, jak kol wiek ich ba da nie w pew nym
sen sie bu rzy pro gram na sze go dzia ła nia
– stwier dził z ko lei dr Ma rian Li wo, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra pra cy – Mo ce prze -

ro bo we za miast na re ali za cję pro gra mu kie -
ru je my czę sto na roz pa try wa nie i ba da nie
skarg. Nie mniej bio rąc pod uwa gę do bro spo -
łecz ne, dzia ła nia te po dej mu je my.

Dr Ma rian Li wo za zna czył, że PIP nie ba -
da wszyst kich otrzy my wa nych ano ni mów,
a tyl ko te z któ rych wy ni ka wy stę po wa nie za -
gro żeń dla ży cia i zdro wia bądź du żych nie -
pra wi dło wo ści. Drob ne spra wy o cha rak te -
rze kon flik to wym prze ka zy wa ne są do okrę -
go wych in spek to ra tów pra cy, aby in spek tor
w cza sie po by tu w za kła dzie przy oka zji ru -
ty no wej kon tro li przyj rzał się im bli żej.

Za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy za -
po znał ta kże po słów z wy ni ka mi ubie gło rocz -
nej dzia łal no ści kon tro l nej PIP zwią za nej z re -
ali za cją obo wiąz ków wy ni ka ją cych z roz po rzą -
dze nia Ra dy Mi ni strów z 1 lip ca 2009 r.
w spra wie usta la nia oko licz no ści i przy czyn
wy pad ków przy pra cy. Wska zu ją one, że prze -
pi sy te go roz po rzą dze nia w wie lu przy pad -
kach nie są prze strze ga ne. Ze spo ły po wy pad -
ko we, po wo ły wa ne przez pra co daw ców do ba -
da nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ków, po -
peł nia ją wie le błę dów pro ce du ral nych, za rów -
no pod czas pro wa dzo nych po stę po wań po wy -
pad ko wych, jak i spo rzą dza nia pro to ko łu po -
wy pad ko we go. W szcze gól no ści do ty czy to
nie wła ści we go lub nie peł ne go usta la nia
przy czyn wy pad ków oraz for mu ło wa nia wnio -
sków i za le ceń pre wen cyj nych, za po bie ga ją -
cych po dob nym zda rze niom w przy szło ści.

Wie lu pra co daw ców na dal trak tu je usta -
le nie oko licz no ści i przy czyn wy pad ku ja ko
speł nie nie wy ma gań for mal nych, nie zbęd nych
do spo rzą dze nia pro to ko łu, upraw nia ją ce go
po szko do wa ne go lub je go ro dzi nę do uzy ska -
nia świad czeń z ty tu łu wy pad ku przy pra cy.
Rzad ko pra co daw cy trak tu ją ta kie usta le nia
ja ko na rzę dzie słu żą ce do po pra wy wa run ków

i bez pie czeń stwa pra cy w za kła dzie. A prze -
cież – co pod kre śla ją in spek to rzy pra cy
– pra wi dło wo opra co wa na do ku men ta cja
po wy pad ko wa jest wa żnym źró dłem wie dzy
o za gro że niach i jest nie zbęd na przy do ko -
ny wa niu i ko ry go wa niu oce ny ry zy ka za wo -
do we go.

Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej
przy ję ła do wia do mo ści obie in for ma cje. Ob -
ra dom prze wod ni czył po seł Ar ka diusz
Czar to ry ski.

Do nat Du czyń ski
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Pra cow ni cy ska rżą się i bo ją o utra tę pra cy
Ro śnie licz ba skarg kie ro wa nych do or ga nów Pań stwo wej In spek cji Pra cy. W ro ku ubie głym
wpły nę ło ich bli sko 42,7 tys., tj. o 22 proc. wię cej niż w 2009 r. Wię cej też zo sta ło po ru szo nych
w nich pro ble mów – o 17 proc. Pra wie dwie trze cie roz pa try wa nych skarg by ło za sad ne. Po -
in for mo wa ła o tym Ge no we fa Fe renc, kie row nik Sek cji Kon tro li We wnętrz nej GIP 17 mar ca br.
na po sie dze niu sej mo wej Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej.



Kiel ce Od 11 do 13 mar ca w Cen trum Tar go wym od by wa ły
się XVII Mię dzy na ro do we Tar gi Tech ni ki Rol ni czej „Agro tech”. Eks -
po zy cję tar go wą zwie dził głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc.
Szef PIP spo tkał się z dy rek to rem Świę to krzy skie go Ośrod ka Do radz -
twa Rol ni cze go w Mo dli sze wi cach i pre ze sem Za rzą du Wo je wódz kie -
go Związ ku Rol ni ków, Kó łek i Or ga ni za cji Rol ni czych w Kiel cach. Okrę -
go wy In spek to rat Pra cy zor ga ni zo wał na tar gach sto isko in for ma cyj -
no – pro mo cyj ne, w któ rym udzie la no po rad praw nych i roz pro wa dza -
no wy daw nic twa z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w rol nic -

twie. XVII Mię dzy na ro do we Tar gi Tech ni ki Rol ni czej „Agro tech” oraz
to wa rzy szą ce im XI Tar gi Prze my słu Drzew ne go i Go spo dar ki Za so -
ba mi Le śny mi „Las Expo” by ły w tym ro ku ab so lut nie wy jąt ko we – 550
wy staw ców pre zen to wa ło po nad 2 tys. ma szyn, urzą dzeń i tech no lo -
gii dla rol nic twa oraz le śnic twa, zaś po wierzch nia ich wy staw prze kro -
czy ła 50 tys. me trów kwa dra to wych.

Bruk se la 23 mar ca od by ło się
szko le nie na te mat mo du łu de le go wa -
nia pra cow ni ków w ra mach Sys te mu
Wy mia ny In for ma cji na Ryn ku We -
wnętrz nym (IMI). Szko le nie zo sta ło zor -
ga ni zo wa ne przez Dy rek cję Ge ne ral ną
ds. Ryn ku We wnętrz ne go oraz Dy rek cję Ge ne ral ną ds. Za trud nie nia,
Spraw So cjal nych i Włą cze nia Spo łecz ne go Ko mi sji Eu ro pej skiej. Mo -
duł: de le go wa nie pra cow ni ków w ra mach sys te mu IMI – to udo stęp -
nio ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską na rzę dzie in for ma tycz ne, za po śred -
nic twem któ re go pań stwa człon kow skie ma ją wy mie niać in for ma cje
do ty czą ce de le go wa nia pra cow ni ków w ra mach świad cze nia usług. Fa -
za pi lo ta żo wa, w trak cie któ rej mo duł bę dzie te sto wa ny przez użyt kow -
ni ków w pań stwach człon kow skich, roz po czy na się wio sną br. W trak -
cie szko le nia uczest ni cy zo sta li za po zna ni z ge ne zą opra co wa nia mo -
du łu, wspól no to wy mi re gu la cja mi do ty czą cy mi de le go wa nia pra cow -
ni ków oraz prak tycz ny mi aspek ta mi fa zy pi lo ta żo wej. Od by ły się też
ćwi cze nia prak tycz ne m.in. w za kre sie pro ce du ry lo go wa nia do sys -
te mu. W szko le niu uczest ni czy li: Be ata Kra jew ska – głów ny spe cja -

li sta w De par ta men cie Le gal no ści Za trud nie nia GIP oraz Da riusz Gór -
ski – spe cja li sta w tym de par ta men cie.

Lu xem burg W związ ku z trwa ją cą obec nie pre zy den cją Wę gier w Ra -
dzie Unii Eu ro pej skiej 24 mar ca w Luk sem bur gu od by ło się spo tka nie
ro bo cze Biu ra Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC). W spo tka -
niu udział wzię li przed sta wi cie le in spek cji pra cy trzech państw człon kow -
skich UE: Bel gi, Wę gier i Pol ski, któ ra obej mie prze wod nic two w Ra dzie
UE w dru giej po ło wie ro ku. Nasz urząd re pre zen to wa ły An na Tom czyk,
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy oraz 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. Głów nym ce lem roz mów by ło omó wie nie sta nu przy go to -
wań i szcze gó łów or ga ni za cyj nych do ty czą cych 60. spo tka nia Ko mi te tu
SLIC, któ re od bę dzie się na Wę grzech 2 i 3 ma ja br. Po nad to przed sta -
wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej przed sta wi li spra woz da nie z dzia łań ko mi -
te tu, ja kie zre ali zo wa no od ostat nie go spo tka nia w Bruk se li w li sto pa dzie
ubie głe go ro ku. De le ga cja PIP po in for mo wa ła o dzia ła niach re ali zo wa -
nych w związ ku z ko lej nym spo tka niem SLIC w Pol sce, w szcze gól no ści
o pra cach or ga ni za cyj nych zwią za nych z przy go to wa niem kon fe ren cji
pod ha słem „Eu ro pej ski ko deks do brych prak tyk w za kre sie dzia łań kon -
tro l nych i pre wen cyj nych in spek cji pra cy”.

Bia ły stok Okrę go wy in spek tor pra cy Da riusz Siw czyń ski spo tkał
się 28 mar ca z człon ka mi pod la skie go od dzia łu Ogól no pol skie go Sto wa -
rzy sze nia Pra cow ni ków Słu żby BHP. Spo tka nie do ty czy ło bie żą cej
dzia łal no ści Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Bia łym sto ku oraz je go
współ pra cy z od dzia łem sto wa rzy sze nia. Szef pod la skie go okrę gu PIP
przed sta wił oce nę sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w wo je wódz -
twie na pod sta wie dzia łal no ści kon tro l nej w 2010 r. Pod kre ślił, że naj -
wię cej wy pad ków śmier tel nych i cię żkich no tu je się w ma łych za kła dach
pra cy. Tam ta kże stwier dza się naj wię cej nie pra wi dło wo ści w za kre sie
przy go to wa nia pra cow ni ków do pra cy. Pre zes pod la skie go od dzia łu Ogól -
no pol skie go Sto wa rzy sze nia Pra cow ni ków Słu żby BHP Pa weł Mi niuk
za ak cen to wał do brze ukła da ją cą się współ pra cę sto wa rzy sze nia z in spek -
cją pra cy. Pod kre ślił, że bie żą ca po moc me ry to rycz na i tech nicz na in -
spek to rów pra cy sta no wi istot ne wspar cie w codzien nej pra cy słu żby bhp.
Ko lej ne spo tka nie za pla no wa no na je sień br.

Lu blin Pod ho no ro wym pa tro na tem mar szał ka wo je wódz twa
i pre zy den ta mia sta 8 mar ca od by ły się VI Mię dzy na ro do we Tar gi Pra -
cy. Ich ini cja to ra mi był Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Lu bli nie oraz Eu -
ro pej skie Słu żby Za trud nie nia EU RES. Ce lem Tar gów by ło wspie ra -
nie ini cja tyw two rze nia i roz wo ju no wych miejsc pra cy oraz stwo rze -
nie płasz czy zny ko mu ni ka cji po mię dzy oso ba mi po szu ku ją cy mi pra cy
i pra co daw ca mi. Do ak tyw ne go udzia łu w pro gra mie im pre zy za pro -
szo ne zo sta ły in sty tu cje zaj mu ją ce się wa run ka mi za trud nia nia osób,
w tym Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Lu bli nie. Pro gram uczest nic twa
OIP w tar gach re ali zo wa ny był pod ha słem „Po znaj swo je pra wa w pra -
cy”. Obej mo wał wy sta wie nie sto iska in for ma cyj ne go, na któ rym in spek -
to rzy pra cy udzie la li po rad praw nych i roz da wa li za in te re so wa nym bro -
szu ry i ulot ki o te ma ty ce do ty czą cej praw pra cow ni czych oraz bhp. Wy -
gło szo no po nad to pre lek cję na te mat ochro ny praw nej w sto sun kach
pra cy oraz prze pro wa dzo no kon kurs pod ha słem „Znam swo je pra wa
w pra cy”.

Rze szów W sie dzi bie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy 18 mar ca
od by ło się se mi na rium dla pra cow ni ków wy ko nu ją cych za da nia słu żby
bhp z te re nu wo je wódz twa pod kar pac kie go. Te ma tem by ło bez pie czeń -
stwo pra cy na wy so ko ści. Se mi na rium zo sta ło zor ga ni zo wa ne we współ -
pra cy z Ogól no pol skim Sto wa rzy sze niem Pra cow ni ków Słu żby BHP.

Za pro szo no fir my: SE KA S.A. z War sza wy, JKML Lo gi sty ka z To ru -
nia, FA RA ONE z Ło zie ni cy, LU BA WA S.A. z Gru dzią dza. Pod czas spo -
tka nia pra cow ni cy Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji OIP za po zna li uczest -
ni ków z dzia ła nia mi pre wen cyj ny mi i pro mo cyj ny mi za pla no wa ny mi
przez PIP na 2011 r. w Rze szo wie. Pre le gen ci przed sta wi li za gad nie -
nia do ty czą ce or ga ni zo wa nia sta no wisk pra cy, sto so wa nia sprzę tu oraz
za sad do bo ru środ ków chro nią cych przed upad kiem z wy so ko ści. Du -
żym za in te re so wa niem cie szył się zwłasz cza po kaz środ ków ochro ny
in dy wi du al nej chro nią cych przed ta kim upad kiem.

Kra ków Na za pro sze nie prze wod ni czą ce go Ra dy OPZZ Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go Jó ze fa Kró la okrę go wy in spek tor pra cy Ta de usz
Fic wziął udział w po sie dze niu ra dy, któ re od by ło się 25 mar ca. Pod -
czas spo tka nia człon ko wie ra dy za po zna li się z pro jek tem po wo ła nia
Ze spo łu do Spraw Ochro ny Pra cy przy Ra dzie OPZZ Wo je wódz twa Ma -
ło pol skie go. Prze bie giem re ali za cji pro jek tu i je go ko or dy na cją zaj mu -
je się prze wod ni czą cy Ko mi sji Ochro ny Pra cy OPZZ Da riusz Goc.
Pod czas po sie dze nia przy bli żył on człon kom ra dy i za pro szo nym go -
ściom ce le i stra te gie dzia ła nia wspo mnia nej ko mi sji, peł nią cej głów -
nie funk cję opi nio daw czą i do rad czą. Pod kre ślił ro lę sta łej i sys te ma -
tycz nej współ pra cy z Okrę go wym In spek to ra tem Pra cy w Kra ko wie.
Współ pra ca OIP z two rzo nym ze spo łem bę dzie po le gać mię dzy in ny -
mi na or ga ni za cji i prze pro wa dza niu szko leń dla spo łecz nych in spek -
to rów pra cy, udo stęp nia niu ma te ria łów pre wen cyj nych, wspar ciu me -
ry to rycz nym i in for ma cyj nym w ra mach re ali zo wa nych za dań i pro jek -
tów oraz wy mia nie in for ma cyj nej. Człon ko wie ra dy jed no gło śnie opo -
wie dzie li się za po wo ła niem Ze spo łu do Spraw Ochro ny Pra cy
przy Ra dzie OPZZ Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. Pierw sze po sie dze -
nie Ze spo łu zo sta ło zapla no wa ne na ko niec kwiet nia. 

War sza wa Se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta RP Ol gierd
Dzie koń ski go ścił 21 mar ca pre ze sów wiel kich firm bu dow la nych – sy -
gna ta riu szy pod pi sa nej w sierp niu ub.r. „De kla ra cji w spra wie po ro -
zu mie nia dla bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie”. W spo tka niu
uczest ni czy li głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc i czło nek
Ra dy Ochro ny Pra cy, prze wod ni czą cy Związ ku Za wo do we go „Bu dow -
la ni” Zbi gniew Ja now ski. Ol gierd Dzie koń ski za pew nił, że pre zy dent
de kla ru je peł ne po par cie dla dzia łań na rzecz bez pie czeń stwa w bu -
dow nic twie. Tym sa mym za ak cen to wał apro ba tę gło wy pań stwa dla
wspie ra nej przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy ini cja ty wy sze fów
przed się biorstw bu dow la nych, któ ra spro wa dza się do zjed no cze nia

wy sił ków w ce lu za ha mo wa nia wy pad ko wo ści przy pra cy po przez wy -
mia nę do brych prak tyk, ujed no li ce nie po dej ścia do za gad nień bez pie -
czeń stwa oraz od dzia ły wa nie na sfe rę pod wy ko naw ców: śred nich i drob -
nych firm bu dow la nych, gdzie wy pad ko wość jest naj więk sza. Pod czas

spo tka nia w Kan ce la rii Pre zy den ta sy gna ta riu sze „De kla ra cji w spra -
wie po ro zu mie nia dla bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie” przy ję -
li dwa do ku men ty, okre śla ją ce stan dar dy mi ni mal nych wy ma gań wo -
bec pod wy ko naw ców.

Ka to wi ce W Urzę dzie Wo je wódz kim 10
mar ca od by ła się kon fe ren cja pra so wa,
na któ rej do szło do uro czy ste go pod pi sa nia
pro gra mu pro fi lak tycz ne go „Bez piecz ne
dziec ko na wsi” po mię dzy Pań stwo wą In spek -
cją Pra cy a Ko men dą Wo je wódz ką Po li cji.
W Kon fe ren cji uczest ni czy li wi ce wo je wo da
ślą ski Sta ni sław Dą bro wa i or ga ni za to rzy
pro gra mu: okrę go wy in spek tor pra cy w Ka -
to wi cach Be ata Ma ry now ska oraz ko -
men dant wo je wódz ki Po li cji Da riusz Biel z naj bli ższy mi współ pra cow -
ni ka mi. Pro gram „Bez piecz ne dziec ko na wsi” jest pró bą za sy gna li zo -
wa nia oraz po in for mo wa nia spo łe czeń stwa i me diów o pro ble mie wy -
pad ko wo ści dzie ci na wsi. Je go ce lem jest po pra wa bez pie czeń stwa
wśród dzie ci, po przez uświa do mie nie za gro żeń i nie bez pie czeństw wy -
ni ka ją cych z miej sca za miesz ka nia, ja kim jest go spo dar stwo rol ne oraz
eli mi no wa nie złych prak tyk i pro mo wa nie przy kła dów bez piecz nych
po staw. Na za koń cze nie kon fe ren cji Be ata Ma ry now ska i Da riusz Biel
wrę czy li na gro dę lau re at ce kon kur su na lo go ak cji „Bez piecz ne
dziec ko na wsi”.

Zie lo na Gó ra Za stęp ca głów ne go in spek -
to ra pra cy dr Ma rian Li wo oraz dy rek tor De -
par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP
Ja ro sław Le śniew ski 21 mar ca wzię li udział
w kon fe ren cji pt. „Nie miec ko -pol skie otwar -
cie ryn ku pra cy”, zor ga ni zo wa nej przez Wo -
je wódz ki Urząd Pra cy w Zie lo nej Gó rze.
W swo im wy stą pie niu dr Ma rian Li wo zwró -
cił szcze gól ną uwa gę na zna cze nie otwar cia
nie miec kie go ryn ku pra cy dla Po la ków. Pod kre ślił, iż jest to ko lej ny
etap in te gra cji eu ro pej skiej oraz wy mia ny cen nych do świad czeń. Za -
ak cen to wał ko niecz ność wza jem ne go po sza no wa nia pra wa oraz ro lę
nie miec kich i pol skich in sty tu cji łącz ni ko wych. Ja ro sław Le śniew ski
przy bli żył uczest ni kom kon fe ren cji za gad nie nia zwią za ne z za da nia mi
i ro lą Pań stwo wej In spek cji Pra cy po otwar ciu nie miec kie go ryn ku pra -
cy dla oby wa te li pol skich od 1 ma ja br. W cza sie kon fe ren cji po ru szo -
no za gad nie nia zwią za ne z eu ro pej skim sys te mem ochro ny pra cy, kul -
tu ra mi na ro do wy mi, przed się bior czo ścią oraz przy go to wa niem za wo -
do wym mło dych lub zmie nia ją cych kwa li fi ka cje pra cow ni ków.

Piotr ków Try bu nal ski Od dział Pań stwo wej In spek cji Pra cy
w Piotr ko wie Try bu nal skim wspól nie z pla ców ką te re no wą KRUS w To -
ma szo wie Ma zo wiec kim i Urzę dem Gmi ny w Będ ko wie prze pro wa dził 19
mar ca kon kurs pod ty tu łem „Bez piecz na pra ca w go spo dar stwie rol nym”
dla człon kiń kół go spo dyń wiej skich z te re nu po wia tu to ma szow skie go.
Kon kurs od był się w OSP w Pra żkach, w trak cie trwa ją ce go VIII Po wia -
to we go Kon kur su Pi sa nek i Palm Wiel ka noc nych. Naj lep sze oka za ło się
Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Pra żkach, któ re otrzy ma ło ufun do wa ną przez
KRUS na gro dę rze czo wą. Przy tej oka zji in spek tor pra cy za po znał rol -
ni ków i za pro szo nych go ści z za gro że nia mi wy pad ko wy mi zwią za ny mi
z pra cą w go spo dar stwie rol nym, a ta kże z dzia ła nia mi Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy na rzecz ochro ny pra cy w rol nic twie. W spo tka niu, z udzia -
łem bli sko 200 rol ni ków, uczest ni czył po seł Ar tur Ostrow ski i przed -
sta wi cie le władz po wia tu i gmi ny.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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W ro ku ubie głym in spek to rzy pra cy
prze pro wa dzi li kon tro le prze strze ga nia
prze pi sów pra wa do ty czą cych upraw nień
pra cow ni ków zwią za nych z ro dzi ciel stwem
u 660 pra co daw ców. Za trud nia li oni po -
nad 70 tys. pra cow ni ków, w tym 41 tys. ko -
biet.

Po dob nie jak w la tach po przed nich
naj wię cej stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści
po le ga ło na nie opra co wa niu bądź nie do sto -
so wa niu do spe cy fi ki da ne go za kła du wy -
ka zu prac wzbro nio nych ko bie tom oraz bra -
ku w ak tach oso bo wych pra cow ni ków,
bę dą cych ro dzi ca mi lub opie ku na mi dzie -
ci, oświad czeń o za mia rze al bo bra ku za -
mia ru ko rzy sta nia z upraw nień ro dzi ciel -
skich. By ły to nie pra wi dło wo ści o cha rak -
te rze for mal nym, któ re nie spo wo do wa ły
fak tycz ne go po zba wie nia pra cow ni ków
ich upraw nień.

W oce nie in spek to rów pra cy, przy czy -
ny ujaw nia nych na ru szeń to: przede
wszyst kim nie zna jo mość prze pi sów pra wa
pra cy, po nad to nie wła ści wa or ga ni za cja
pra cy, nie do sta tecz na ob sa da ka dro wa
po wo du ją ca za trud nia nie ko biet w cią ży
w go dzi nach nad licz bo wych, wo bec bra ku
mo żli wo ści ich za stą pie nia, a ta kże brak
wy kwa li fi ko wa nej ob słu gi praw nej w ma -
łych pod mio tach go spo dar czych. Rów -
nież zda niem kon tro lo wa nych pra co daw -
ców, głów ną przy czy ną stwier dzo nych nie -
pra wi dło wo ści by ła nie zna jo mość re gu la -
cji praw nych z za kre su upraw nień zwią za -
nych z ro dzi ciel stwem. Przy pad ki świa do -
me go dzia ła nia zmie rza ją ce go do na ru sze -
nia prze pi sów zda rza ły się spo ra dycz nie.

W wy ni ku ubie gło rocz nych kon tro li
prze pro wa dzo nych w ra mach te ma tu
„Prze strze ga nie upraw nień pra cow ni -
czych zwią za nych z ro dzi ciel stwem” in spek -
to rzy pra cy wy da li 22 de cy zje, skie ro wa -
li 265 wy stą pień za wie ra ją cych 362 wnio -
ski, na ło ży li 12 man da tów kar nych na łącz -
ną kwo tę 14 900 zł, skie ro wa li 4 wnio ski
o uka ra nie do są du, za sto so wa li 17 środ -
ków od dzia ły wa nia wy cho waw cze go.

– W związ ku z no we li za cja mi prze pi sów
ko dek su pra cy do ko na ny mi w ostat nich
dwóch la tach, do ty czą cy mi upraw nień
pra cow ni ków zwią za nych z ro dzi ciel stwem,
ob ser wu je my wzrost za in te re so wa nia pra -
cow ni ków ure gu lo wa nia mi do ty czą cy mi
urlo pu oj cow skie go, ma cie rzyń skie go, do -
dat ko we go urlo pu ma cie rzyń skie go, mo -
żli wo ści wnio sko wa nia przez ro dzi ców
upraw nio nych do urlo pu wy cho waw cze go
o ob ni że nie wy mia ru cza su pra cy w okre -
sie, w któ rym ko rzy sta li by z ta kie go urlo -
pu. Prze pi sy te są co raz czę ściej wy ko rzy -
sty wa ne i sto so wa ne w prak ty ce – stwier -
dzi ła An na Tom czyk.

Zwró ci ła przy tym uwa gę, że mi mo
wzro stu za in te re so wa nia no wy mi in sty tu -
cja mi w pra wie, sy tu acja na ryn ku pra cy
– w szcze gól no ści groź ba zwol nień i re duk -
cji za trud nie nia spo wo do wa na kry zy sem
eko no micz nym – nie sprzy ja eg ze kwo wa -
niu przez pra cow ni ków przy zna nych im
upraw nień. Pra cow ni cy bo ją się po pro stu,
że ko rzy sta nie z nich mo że być źle od bie -
ra ne przez pra co daw ców i pro wa dzić
do utra ty pra cy.

Z ana li zy wy ni ków kon tro li PIP wy ni ka,
że licz ba ujaw nia nych nie pra wi dło wo ści

w za kre sie prze strze ga nia upraw nień pra -
cow ni ków zwią za nych z ro dzi ciel stwem po -
zo sta je od kil ku lat na po dob nym po zio mie,
a ska la uchy bień jest nie wiel ka.

Te po zy tyw ne ten den cje zna la zły po -
twier dze nie w opi nii in nych uczest ni ków
ob rad. Jak wska za ła dr Eu ge nia Gie niecz -
ko, dy rek tor De par ta men tu Pra wa Pra cy
w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej, za kres upraw nień zwią za nych z ro dzi -
ciel stwem za gwa ran to wa ny w pol skim
pra wie pra cy na le ży do naj ko rzyst niej szych
w Unii Eu ro pej skiej. Rząd bie rze pod uwa -
gę mo żli wość je go dal sze go po sze rze nia
i ulep sze nia, nie mniej za mie rza to czy nić

ma ły mi kro ka mi w związ ku z prze wi dy wa -
ny mi kosz ta mi.

Za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Or -
ga ni za cyj ne go w Mi ni ster stwie Spra wie dli -
wo ści To masz Ja skłow ski pod kre ślił, że
w cią gu ostat nich trzech lat o po ło wę spa -
dła licz ba spraw roz pa try wa nych przez są -
dy zwią za nych za szcze gól ną ochro ną pra -
cy ko biet. 

Za de kla ro wał po moc re sor tu w zwięk -
sza niu ob słu gi praw nej przed się bior ców
przez rad ców i ad wo ka tów, by po pra wić ich
zna jo mość prze pi sów do ty czą cych upraw -

nień pra cow ni czych z za kre su ro dzi ciel -
stwa.

Przed sta wi ciel ka De par ta men tu Po stę -
po wa nia Przy go to waw cze go Pro ku ra tu -
ry Ge ne ral nej Elżbie ta Ko za kie wicz za -
ak cen to wa ła, że przy pad ki świa do me go
dzia ła nia pra co daw ców zmie rza ją ce go
do na ru sze nia prze pi sów w oma wia nym
za kre sie są spo ra dycz ne. Z za re je stro wa -
nych przez pro ku ra tu rę w dwóch ostat -
nich la tach 8 po stę po wań aż 6 umo rzo -

no z bra ku mo żli wo ści udo wod nie nia, iż
pra co daw ca zło śli wie bądź upo rczy wie na -
ru szał pra wa pra cow ni ka. Pro ku ra to rzy
otrzy ma li wy tycz ne, by w spra wach o na -
ru sze nia praw pra cow ni czych nie wy da -
wać po sta no wień o od mo wie wsz czę cia
po stę po wa nia tyl ko prze pro wa dzać je. Na -
wet je śli koń czą się umo rze niem, to
pra co daw ca w nich uczest ni czy, na pra wia
rosz cze nia, jest to więc dzia ła nie pre wen -
cyj ne.

– Spa da licz ba spraw są do wych, bo pra -
cow nik mo że być ob cią ża ny pła ce niem
za nie, po wtó re po stro nie pra co daw ców
sto ją fir my praw ni cze, rad cy a pra cow nik
jest sam, nie rzad ko bez szans – po wie dział
w dys ku sji po seł Sta ni sław Szwed, wska -
zu jąc na po trze bę po pra wia nia prze pi sów
do ty czą cych ochro ny upraw nień pra cow -
ni czych zwią za nych z ro dzi ciel stwem.

Do nat Du czyń ski

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

Pra wa pra cu ją cych ro dzi ców
Prze strze ga nie upraw nień pra cow ni czych zwią za nych z ro dzi ciel stwem by ło jed nym z te ma -
tów ob rad Ra dy Ochro ny Pra cy 15 mar ca br. w sie dzi bie Sej mu. Do świad cze nia Pań stwo wej
In spek cji Pra cy do ty czą ce eg ze kwo wa nia pra wa w tym za kre sie przed sta wi ła An na Tom czyk,
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy. W ob ra dach uczest ni czył szef PIP Ta de usz Jan Za jąc.

Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu 1 lu te go 2011 r. za po -
zna ła się z ma te ria ła mi do ty czą cy mi za gro żeń bez pie czeń stwa
i zdro wia w miej scu pra cy zwią za nych z od dzia ły wa niem pól
i pro mie nio wa nia elek tro ma gne tycz ne go oraz z po stę pem prac
zmie rza ją cych do wpro wa dze nia no wej dy rek ty wy WE w spra -
wie ochro ny pra cow ni ków przed ich od dzia ły wa niem, przy go -
to wa ny mi przez Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań stwo -
wy In sty tut Ba daw czy.

Na pod sta wie przed ło żo nych ma te ria łów oraz dys ku sji Ra -
da Ochro ny Pra cy stwier dza, że eks po zy cja na po la elek tro ma -
gne tycz ne wy stę pu je po wszech nie w śro do wi sku pra cy i ży cia.
Oce nia się, że pro blem na ra że nia na ten czyn nik mo że do ty -
czyć w Pol sce od 35 tys. do 800 tys. pra cow ni ków, za trud nio -
nych we wszyst kich dzia łach go spo dar ki na ro do wej, w przed -
się bior stwach ró żnej wiel ko ści, a ta kże osób sa mo za trud nia -
ją cych się. Na ra że nie pra cow ni ków na nie któ rych sta no wi skach
pra cy osią ga po zio my ty sią ce ra zy wy ższe niż do pusz czal na eks -
po zy cja ogól na lud no ści. Nie zbęd na jest więc wła ści wa oce na
ry zy ka za wo do we go wy ni ka ją ce go z pra cy przy źró dłach sil nych
pól elek tro ma gne tycz nych.

Ze wzglę du na wy ma ga nia Trak ta tu o funk cjo no wa niu Unii
Eu ro pej skiej (art. 153, 168 i 191), Dy rek ty wy Ra mo wej 89
/391/EWG oraz Re zo lu cji Par la men tu Eu ro pej skie go: 519
/1999; 2007/2252 (INI); 2008/2211 (INI) i wy ni ka ją cych z nich
pol skich prze pi sów bez pie czeń stwa pra cy i ochro ny śro do wi -
ska, wy ma ga ne są kom plek so we dzia ła nia zmie rza ją ce do iden -
ty fi ka cji źró deł pól elek tro ma gne tycz nych, oce ny istot no ści ich
od dzia ły wa nia na zdro wie spo łe czeń stwa, a ta kże od po wied -
nie go ogra ni cze nia za gro żeń. Wy ma ga to pod ję cia od po wied -
nich dzia łań pro du cen tów urzą dzeń, pra co daw ców oraz słu żb
kon tro l nych, a ta kże sa mych pra cow ni ków.

Wy ma ga nia do ty czą ce ochro ny przed za gro że nia mi elek tro -
ma gne tycz ny mi w miej scu pra cy są włą czo ne do obo wią zu ją -
cych w Pol sce prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Rozp.
MPiPS w spra wie NDS i NDN; PN -T -06580: 2002). Jed na kże
dla za pew nie nia ter mi no wej im ple men ta cji zno we li zo wa nej dy -
rek ty wy 2004/40/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
do pra wa pol skie go ko niecz ne jest przy go to wa nie pro po zy cji
wdra ża ją cych ją w przed się bior stwach i w prak ty ce or ga nów
nad zo ru nad wa run ka mi pra cy oraz upo wszech nie nie tych za -
sad w ra mach ogól no pol skiej kam pa nii in for ma cyj nej.

Ra da z za do wo le niem przy ję ła in for ma cje, że Pol ska bie rze
ak tyw ny udział w pra cach nad no we li za cją tej dy rek ty wy po -
przez za an ga żo wa nie przed sta wi cie li stro ny rzą do wej i związ -
ko wej w pra cach Ko mi te tu Do rad cze go ds. Bez pie czeń stwa
i Zdro wia w Miej scu Pra cy (Ad vi so ry Com mit tee on Sa fe ty and
He alth at Work – ACSH) dzia ła ją ce go przy Dy rek cji Ge ne ral -
nej ds. Za trud nie nia, Spraw Spo łecz nych i Rów no ści Szans Ko -
mi sji Eu ro pej skiej.

W związ ku z roz wa ża nym przez Ko mi sję Eu ro pej ską wpro -
wa dze niem w no wej dy rek ty wie bar dziej ela stycz nych wy ma -
gań bez pie czeń stwa pra cy w sil nych po lach elek tro ma gne tycz -
nych, Ra da Ochro ny Pra cy uwa ża, że wpro wa dze nie ana lo gicz -
ne go kie run ku zmian w pol skim pra wie pra cy wy ma ga ło by dla
za cho wa nia rów no wa gi wzmoc nie nia po ten cja łu tech nicz ne -
go or ga nów kon tro li i nad zo ru w oma wia nym za kre sie. 

W związ ku z po wy ższym Ra da Ochro ny Pra cy uwa ża
za nie zbęd ne: 

– pod ję cie dzia łań ce lem me ry to rycz ne go przy go to wa nia de -
cy zji do ty czą cych okre śle nia ro dza ju szcze gó ło wych zmian
w pol skim pra wie pra cy za pew nia ją cych je go zgod ność z wy ma -
ga nia mi no wej dy rek ty wy do ty czą cej pól elek tro ma gne tycz nych;

– pod ję cie od po wied nich dzia łań edu ka cyj nych pre zen tu ją -
cych no we wy ma ga nia bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia w po -
lach elek tro ma gne tycz nych oraz za sa dy ich speł nie nia w przed -
się bior stwach. Po win ny one ob jąć ta kże pra cow ni ków: Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy, Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej, Urzędu
Do zo ru Tech nicz ne go, la bo ra to riów ba daw czych oraz eks per -
tów bhp współ pra cu ją cych z przed się bior stwa mi.

Ra da z za do wo le niem przyj mu je in for ma cję o uję ciu od po -
wied nich prac w tym za kre sie w ra mach re ali za cji za dań słu żb
pań stwo wych i pro jek tów ba daw czych Pro gra mu Wie lo let nie -
go pn. „Po pra wa bez pie czeń stwa i wa run ków pra cy” (etap II).
Po win ny one wspie rać or ga na ad mi ni stra cji pań stwo wej
i przed się bior stwa w im ple men ta cji no wych wy ma gań pra wa
eu ro pej skie go w za kre sie ochro ny pra cow ni ków przed ne ga -
tyw ny mi skut ka mi od dzia ły wa nia pól i pro mie nio wa nia elek -
tro ma gne tycz ne go.

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

War sza wa, 15 mar ca 2011 r.

STA NO WI SKO RA DY OCHRO NY PRA CY
w spra wie no wej dy rek ty wy WE do ty czą cej ochro ny pra cow ni ków 

przed od dzia ły wa niem pól elek tro ma gne tycz nych
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Obo wią zu ją ce nor my i za sa dy pra cy przy kom pu te rze są po -
wszech nie zna ne, a mi mo to po wszech ne są rów nież bó le mię -
śni i krę go słu pa, ma ją ce zwią zek z tą pra cą. Czy mo żna im za -
ra dzić?

Już 9 mln Po la ków cier pi na do le gli wo ści mię śnio wo -szkie le to -
we. Naj czę ściej ska rżą się na nie pra cow ni cy biu ro wi. Po nad po -
ło wa z nich od czu wa bó le ple ców i krę go słu pa, na bó le kar ku i bar -
ków ska rży się co czwar ty, a na bó le ły dek i ko lan na rze ka co trze -
ci. Ma ło kto zda je so bie spra wę, że po 6 go dzi nach ak tyw no ści, ob -
cią że nie pra we go pal ca po rów ny wal ne jest do ob cią że nia nóg pod -
czas 40 km mar szu. 

Wśród przy czyn wy mie ni ła bym
przede wszyst kim nie wła ści wy spo -
sób sie dze nia przy biur ku. Do ty czy
to, jak wy ka zu ją ba da nia, aż 67%
wszyst kich za trud nio nych. Nie wła -
ści wy, czy li bez kon tak tu z opar ciem
tyl nym, na przed niej kra wę dzi krze -
sła, bez mo żli wo ści wy god ne go pod -
par cia nóg, itp. Za miast da wać od -
prę że nie, ta ka po zy cja sie dzą ca
przy no si do le gli wo ści zdro wot ne.

By im za po bie gać, na le ży sto so -
wać za sa dy er go no mii pod czas sie -
dze nia oraz uży wać krze seł skon stru -
owa nych zgod nie z za sa da mi er go no -
mii. Wią że się to m.in. z peł nym wy -
ko rzy sta niem głę bo ko ści sie dze nia,
co po zwa la za po biec drę twie niu nóg
i uci sko wi na uda, sta łym kon tak tem
ple ców z wy pro fi lo wa nym opar ciem
krze sła, co po zwa la za cho wać na tu -
ral ny kształt krę go słu pa czy z za cho -
wa niem ką ta po chy le nia tu ło wia
w sto sun ku do resz ty cia ła więk szym
niż 90 stop ni, co nie utrud nia pra cy na rzą dów we wnętrz nych.

Ja kie za tem ce chy po win no po sia dać „zdro we” sta no wi sko
pra cy z kom pu te rem w ro li głów nej? Kwe stia tej „zdro wot no -
ści”, jak rów nież funk cjo nal no ści obo wią zu ją cych prze pi sów
i norm do ty czy wszyst kich pra cow ni ków, któ rzy wie le go dzin
spę dza ją przy kom pu te rze.

W Pol sce obo wią zu ją prze pi sy z 1998 r., zgod nie z któ ry mi er -
go no micz ne, a za tem zdro we i bez piecz ne sta no wi sko pra cy
z kom pu te rem to ta kie, w któ rym po le pra cy znaj du je się na wy -
so ko ści rę ki zgię tej w łok ciu pod ką tem pro stym lub nie co po ni -

żej, wy so kość sto łu wy no si od 55 do 75 cm, a kla wia tu ra jest po -
ło żo na w od le gło ści 10 cm od brze gu sto łu. Jej po wierzch nia jest
po chy lo na pod ką tem 0-15 stop ni, gór na kra wędź ekra nu mo ni to -
ra znaj du je się po ni żej po zio mej li nii wzro ku, od le głość oka
od mo ni to ra wy no si 40-75 cm. Krze sło po win no mieć re gu lo wa ne
pod ło kiet ni ki, być sta bil ne, na kół kach z pod staw ką pię cio pod po -
ro wą oraz re gu la cją w za kre sie 40-50 cm od pod ło gi, z mo żli wo ścią
ob ro tu o 360 stop ni. Wy mia ry i wy pro fi lo wa nia pły ty sie dzi ska i opar -
cia po win ny od po wia dać na tu ral nym wy gię ciom krę go słu pa i od cin -
ka udo we go koń czyn dol nych. Opar cie ma być re gu lo wa ne w za kre -
sie 5 stop ni do przo du i 30 stop ni do ty łu.

Za kła da się przy tym, że za le ca na na tu ral na i wy god na po zy cja cia -
ła przy pra cy jest mo żli wa do utrzy ma nia, je że li po szcze gól ne czę -
ści cia ła: tu łów -udo, udo -pod udzie, pod udzie -sto pa, ra mie – przed -
ra mię two rzą w przy bli że niu kąt pro sty. Wa żne jest rów nież usta wie -
nie mo ni to rów, któ re po win no być rów no le głe do okien i li nii świa -
teł su fi to wych. Płasz czy zna ekra nu po win na być pro sto pa dła
do okna.

To już 13 lat, któ re upły nę ły od uchwa le nia tych prze pi sów.
Tym cza sem wie dza na te mat skut ków zdro wot nych pra cy
przy kom pu te rze zwięk sza się z ro ku na rok, ta kże dzię ki dy -
na micz ne mu roz wo jo wi er go no mii. Ja kie są naj now sze tren -
dy w tej dzie dzi nie i na co się dzi siaj zwra ca szcze gól ną uwa -
gę, by kom pu ter nie nisz czył na szych krę go słu pów?

Rze czy wi ście, w ostat nich la tach do ko nał się ogrom ny po stęp w tej
dzie dzi nie. Pra wi dło wy spo sób sie dze nia nie ozna cza – w świe tle naj -
now szych ba dań – już ką tów pro stych. Wprost prze ciw nie! Tu łów po -
wi nien być lek ko od chy lo ny do ty łu, ra mio na lek ko do przo du, kąt

w łok ciu roz war ty, no gi zgię te w ko la nach ta kże pod ką tem roz war -
tym. Rę ce spo czy wa ją na kla wia tu rze po ło żo nej bli sko kra wę dzi,
o ujem nym ką cie po chy le nia w sto sun ku do użyt kow ni ka.

Obec nie nie po le ca się opie ra nia nad garst ków na spe cjal nych
wspor ni kach, ani przy kla wia tu rze, ani przy my szy. Po wo du je to wzrost
ci śnie nia w ka na le nad garst ka, co mo że pro wa dzić do scho rzeń.

Miej sce wspor ni ków zaj mu ją pod ło kiet ni ki, ale nie te tra dy cyj ne
sta no wią ce wy po sa że nie krze sła, a przy twier dzo ne do bla tu sto łu w for -
mie ru cho mych pod pó rek ra mion lub spe cjal nych „uszu”. Wg naj now -
szych ba dań er go no mi stów pod ło kiet ni ków nie na le ży uży wać
w przy pad ku wy ko ny wa nia dłu gich prac z kla wia tu rą. Blo ku ją one

Na za pro sze nie stro ny pol skiej do Wro cła -
wia przy był Ernst -Frie drich Per nack, dy rek -
tor De par ta men tu Ochro ny Pra cy, Spraw So -
cjal nych, Zdro wia, Ko biet i Ro dzi ny Bran den -
bur gii oraz dr De tlev Mohr, dy rek tor Kra jo -
we go Urzę du Ochro ny Pra cy Bran den bur gii.
Wraz z sze fa mi tych in sty tu cji wi zy tę pol skim
in spek to rom zło ży li ta kże ich pra cow ni cy.

W trak cie dwóch dni se mi na rium obie stro -
ny mo gły po znać spe cy fi kę dzia łań swo ich od -
po wied ni ków oraz przy bli żyć so bie in spek -
tor skie pro ble my. 

Wi ta jąc go ści głów ny in spek tor pra cy
Ta de usz Jan Za jąc wy ja śnił przy by łym, że Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy jest wła śnie w okre -
sie „prze bu do wy”, co jest ide al nym mo -
men tem na po zna nie nie miec kich do świad -
czeń. Na to miast Ernst -Frie drich Per nak wy -
ra ził na dzie ję, iż uda się stwo rzyć pod kład
pod przy szłą, do brą i owoc ną współ pra cę, któ -
rą te raz mo żna już bu do wać bez gra nic, w jed -
nej, wspól nej Eu ro pie.

Dy rek tor De par ta men tu Ochro ny Pra cy,
Spraw So cjal nych, Zdro wia, Ko biet i Ro dzi ny
Bran den bur gii przed sta wił ze bra nym sys -
tem ochro ny pra cy w Bran den bur gii, w któ -
rym za naj wa żniej sze roz wią za nie uznał du -
alizm, cha rak te ry zu ją cy się nad zo rem pań stwa,
na po zio mie po szcze gól nych lan dów oraz
obo wiąz ko wym ubez pie cze niem wy pad ko -
wym wpła ca nym obo wiąz ko wo do jed nej z 9
bra nżo wych kas wy pad ko wych. 

Do za dań mi ni ster stwa na le ży – po dob nie
jak w pol skiej in spek cji – nad zór, pre wen cja,
do radz two i pro mo cja. Za zna cze nia wy ma ga
jed nak fakt, iż to, co jest naj szer szym chy ba
po lem dzia ła nia pol skiej in spek cji pra cy, czy -
li praw na ochro na pra cy, w Niem czech le ży

wy łącz nie w kom pe ten cji są dów. Za rów no mi -
ni ster stwo, jak i Kra jo wy Urząd Ochro ny Pra -
cy Bran den bur gii, zaj mu ją się te ma ty ką
bez pie czeń stwa pra cy.

Fran ci szek Grześ ko wiak przy po mniał
uczest ni kom se mi na rium po cząt ki pol sko -nie -
miec kiej współ pra cy za wią zy wa nej po mię dzy
OIP Zie lo na Gó ra a Kra jo wym Urzę dem
Ochro ny Pra cy Od dział w Cot t bus, któ re mia -
ły miej sce wła śnie na lu bu skim po gra ni czu.

O ro li i za da niach Pań stwo wej In spek cji
Pra cy w świe tle usta wy o PIP mów ła dy rek -
tor De par ta men tu Praw ne go GIP Ha li na Tu -
lwin, o in spek cji ja ko in sty tu cji łącz ni ko wej
– dy rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za trud -
nie nia GIP Ja ro sław Le śniew ski, a Mi ro -
sła wa Ka miń ska z De par ta men tu Nad zo -
ru i Kon tro li GIP za po zna ła ze bra nych z pro -
ce du ra mi i spo so ba mi wy ko ny wa nia za dań in -
spek cyj nych oraz do stęp ny mi środ ka mi
praw ny mi. Kie row nik Dzia łu Kształ ce nia
Ośrod ka Szko le nia PIP El wi ra Jan czyń ska
przed sta wi ła in for ma cje na te mat przy go to -
wa nia za wo do we go in spek to rów pra cy.

Dzię ki pre zen ta cji Udo Heu ne man na
z Kra jo we go Urzę du Ochro ny Pra cy Bran -
den bur gii uczest ni cy se mi na rium mo gli
po znać stra te gię nad zo ru nad wa run ka mi
pra cy, któ rą wspól nie wy pra co wu ją Mi ni ster -
stwo Pra cy, Spraw So cjal nych, Zdro wia, Ko -
biet i Ro dzi ny i Kra jo wy Urząd Ochro ny Pra -
cy. Pra cow nik LAS przy bli żył ta kże pro ce -
du rę oce ny ry zy ka za wo do we go, któ rą
urząd ten prze pro wa dza w kon tro lo wa nych
za kła dach, przy pi su jąc im na stęp nie od po -
wied nią ka te go rię.

Be ate Pflugk z te go sa me go urzę du opo -
wie dzia ła pol skim in spek to rom o pro gra mie

GDA (Ge me in sam Deut sche Ar be its schutz stra -
te gie). Jest to ogól no nie miec ka stra te gia bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, za re ali za cję
któ rej od po wie dzial ne jest pań stwo, wła dze fe -
de ral ne (po szcze gól ne lan dy) oraz ka sy ubez -
pie cze nia wy pad ko we go. Ce lem GDA jest
zmniej sze nie czę sto ści wy stę po wa nia i cię żko -
ści wy pad ków, zmniej sze nie czę sto ści i cię żko -
ści do le gli wo ści ukła du mię śnio wo -szkie le to -
we go i stre su oraz zmniej sze nie na si le nia i czę -
sto ści wy stę po wa nia cho rób skó ry. 

Wy stą pie nia Fran ka Kur bjuh na z LAS
i Mi ro sła wy Ka miń skiej z GIP po zwo li ły
na do ko na nie po rów nań w za kre sie spo so bów
prze pro wa dza nia kon tro li bra nży bu dow la nej.
Po dob nie jak w Pol sce nie miec cy in spek to rzy
uczest ni czą w pro ce sie in we sty cyj nym pra wie
od sa me go po cząt ku, a nie do pie ro na pla cu
bu do wy. To, cze go mo żna za zdro ścić na -
szym za chod nim są sia dom to fakt, iż u nich
wa run ki bez pie czeń stwa, od sa me go pro jek -
to wa nia po etap eks plo ata cji pro jek to wa nej in -
we sty cji, okre śla się już na po zio mie spe cy -
fi ka cji wa run ków za mó wie nia. Ale prak ty ka
kon tro l na jest bar dzo po dob na: do radz two, wi -
zy ta cje pla cu bu do wy, in spek cje nie za po wie -
dzia ne, dzia ła nia ad mi ni stra cyj ne, kon tro le cza -
su pra cy ro zu mia ne ja ko ele ment bez pie czeń -
stwa a ta kże – gdy rze czy wi ście to ko niecz ne
– na kła da nie grzy wien w dro dze man da tu. Z tą
ró żni cą, iż ka ra za na ru sze nie prze pi sów usta -
wy o bez pie czeń stwie pra cy (Ar be its schut zge -
setz) to kwo ta 20.000 – 50.000 eu ro! (bar dzo
rzad ko na kła da na na fir mę, czę ściej – tak jak
w Pol sce – na oso bę od po wie dzial ną za stwier -
dzo ne uchy bie nia).

Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław

Na pol sko-nie miec kim se mi na rium we Wro cła wiu
Oka zją do wy mia ny do świad czeń zwią za nych z dzia łal no ścią na rzecz ochro ny pra cy by ło pol -
sko – nie miec kie se mi na rium, któ re od by ło się w dniach 16 i 17 mar ca br. we wro cław skim
Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Ini cja to rem te go spo tka nia był okrę go wy in -
spek tor pra cy w Zie lo nej Gó rze Fran ci szek Grześ ko wiak, a do ini cja ty wy tej z en tu zja zmem
przy chy lił się głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc.

Bez kon tak tu
z opar ciem

Roz mo wa z prof. Ewą Gór ską, kie row ni kiem
La bo ra to rium Er go no mii i Kształ to wa nia 

Śro do wi ska na Wy dzia le Za rzą dza nia 
Po li tech ni ki War szaw skiej, pre ze sem 

Pol skie go To wa rzy stwa Er go no micz ne go,
człon kiem Ra dy Ochro ny Pra cy.
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Ma jąc na uwa dze, że to fi zjo lo gia w zna czą cym stop niu kie ru je
na szą per cep cją, a ko lor ubio ru wy wo łu je re ak cję nie tyl ko es te tycz -
ną, war to się za sta no wić nad tym, w co się ubie ra my.

Na pew no pra ca, to nie to miej sce i ten czas na czer wo ne kre acje.
Re pre zen tu je my nie sie bie, lecz in sty tu cję i nie jest na szym ce lem
pod ra żnia nie ko lo rem ukła du ner wo we go sze fów, ko le gów i ko le żan -
ki, in te re san tów. Co praw da ubra nym w ten ko lor przy by wa od wa -
gi, ale jed no cze sne pod no sze nie ci śnie nia i przy spie sza nie od de chu
u współ pra cow ni ków nie sprzy ja osią ga niu kom pro mi sów, a to one,
nie ry wa li za cja de cy du ją o po wo dze niu na szym i przed się bior stwa.

Wa żne jest zdo by cie za ufa nia roz mów cy, prze ko na nie go o na szych
kom pe ten cjach. Z te go po wo du eks tra wa gan cja nie jest po żą da na,
po żą da ne są na to miast ko lo ry sto no wa ne, wzmac nia ją ce sza cu nek
i au to ry tet: sza ry, gra na to wy, beż. Przy tłu mio ne bar wy przy da ją też
ubio ro wi ele gan cji.

Z za sa dy, ele ganc kie kre acje są za pro jek to wa ne w ko lo rach zło -
żo nych, zła ma nych ta kich jak: bor do, ciem na zie leń, kar min. W po -
łą cze niu z czer nią two rzą ubio ry od po wied nie na wszel kich ofi cjal -
nych spo tka niach, kon fe ren cjach. 

Pro jek tu jąc za tem ubiór na le ży uwzględ nić po rę dnia, cha rak ter
miej sca, do któ re go się uda je my, a ta kże to, z kim się spo tka my i ja -
ką ro lę przyj dzie nam speł nić. Na le ży wy bie rać stro je do sto so wa ne
do oko licz no ści. Wło ski kre ator mo dy, Ni no Cer ru ti, ujął to tak: „To,
co ma się na so bie, mu si pa so wać do oto cze nia, do oko licz no ści i oczy -
wi ście do oso by, któ ra to no si”.

O ja ko ści po miesz cze nia, w któ rym pra cu je my sta no wi rów -
nież, obok in nych czyn ni ków, oświe tle nie. Co mo żna po wie -
dzieć o je go wpły wie na efek tyw ność pra cow ni ka?

Bo ha te ro wie kul to wej „Sek smi sji” po wta rza li „Wi dzę ciem ność,
ciem ność wi dzę”...

Po miesz cze nie do pra cy mu si mieć za pew nio ne świa tło dzien ne.
Nie za le żnie od nie go, mu si po sia dać oświe tle nie sztucz ne o po zio -
mie na tę że nia ok. 500 lx. Na le ży przy tym do bie rać opra wy oświe -
tle nio we, któ re ogra ni czą czę sto spo ty ka ne i bar dzo ucią żli we zja -
wi sko olśnie nia, wy wo łu ją ce spa dek spraw no ści wzro ku z po wo du
sil ne go stru mie nia świa tła do cie ra ją ce go wprost do oka.

Ostat nio mod ne sta ło się tzw. oświe tle nie dy na micz ne. Mia łam oka -
zję je ob ser wo wać w Sta nach. Od wzo ro wu je ono dy na mi kę zmian świa -
tła w cią gu dnia i re gu lu je nasz ze gar bio lo gicz ny. Za sa da jest pro sta.
Ra no sto so wa ne jest świa tło zim ne o na tę że niu 900 lx, co zwięk sza
ener gię pra cow ni ków i za pew nia ak tyw ny po czą tek dnia. Pod czas prze -
rwy na od po czy nek po ziom świa tła ule ga ob ni że niu do 500 lx, a cie -
płe świa tło stwa rza przy jem ną, do mo wą at mos fe rę, uła twia jąc re laks.
Aby prze zwy cię żyć roz le ni wie nie, na tę że nie świa tła ro śnie do 700 lx
i zmie nia się w cie pło -bia łe. Tuż przed koń cem pra cy oświe tle nie zmie -
nia się na chłod ne, a na tę że nie je go ob ni ża się do 500 lx.

Kil ku let nie ba da nia stu den tów Wy dzia łu In ży nie rii Pro duk -
cji PW wska zu ją, jak prze czy ta łam, na niepokojąco ni ski sto -
pień wy dol no ści fi zycz nej mę żczyzn. Za to sys te ma tycz nie ro -
śnie spraw ność ko biet. Aż 61% ba da nych ko biet ma wy so ki lub
bar dzo wy so ki sto pień wy dol no ści fi zycz nej. Z mę żczy zna mi,
na to miast, jest du żo go rzej...

Nie tyl ko na sze ba da nia wska zu ją na zmniej sza nie się wy dol no -
ści fi zycz nej mę żczyzn. Na ukow cy z Oks for du pro gno zu ją, że
w 2064 ro ku pod czas igrzysk olim pij skich ko bie ty oka żą się szyb sze
od mę żczyzn o 0,02 sek. Opty mi stycz ny sce na riusz prze wi du je do -
mi na cję ko biet nad mę żczy zna mi w 2156 r., a pe sy mi stycz ny do pie -
ro w 2788.

Ba da nia mi, o któ rych Pa ni mó wi, ob ję li śmy stu den tów w wie -
ku od 20 do 22 lat. Prze pro wa dza li śmy je w śro dy. Uwa ża na jest
ona przez fi zjo lo gów za dzień naj wy ższej go to wo ści do pra cy w cią -
gu ty go dnia. Po nad 60% ba da nych ko biet cha rak te ry zo wa ło się wy -
so kim lub bar dzo wy so kim stop niem wy dol no ści fi zycz nej, na to miast
aż 73% mę żczyzn po sia da ło ni ski lub bar dzo ni ski sto pień wy dol -
no ści!

Er go no mia jest mło dą dzie dzi ną wie dzy. Cze go się uczą przy -
szli er go no mi ści na Po li tech ni ce War szaw skiej?

Na Wy dzia le Za rzą dza nia, kie run ku Za rzą dza nie i In ży nie ria Pro -
duk cji stu den ci mo gą wy brać spe cjal no ści „Er go no mia i kształ to wa -
nie śro do wi ska pra cy” na stu diach pierw sze go stop nia lub „Bez pie -
czeń stwo i hi gie na pra cy” na stu diach dru gie go stop nia, któ re przy -
go to wu ją ich kom plek so wo do pra cy w słu żbie bhp czy nad zo rze
nad bhp. 

W ra mach spe cjal no ści stu den ci re ali zu ją 3 blo ki pro gra mo we: er -
go no mia, bez pie czeń stwo pra cy oraz or ga ni za cja i za rzą dza nie śro -
do wi skiem pra cy. Pro wa dzo ne są mię dzy in ny mi za ję cia z psy cho -
lo gii fi zjo lo gii i or ga ni za cji pra cy, na by wa ją prak tycz nej zna jo mo ści
za sad er go no mii, po zna ją me to dy oce ny sta no wisk pra cy. Po zna ją
za kre sy mo żli wo ści psy chicz nych i fi zycz nych czło wie ka. Mie rzą i ana -
li zu ją czas od no wy czy li okres po trzeb ny do po wro tu do peł nej kon -
dy cji po zmę cze niu. 

Stu den ci stu diu ją pra wo pra cy, nad zór nad wa run ka mi pra cy. Ale
też uczą się sys te mów za rzą dza nia bez pie czeń stwem, za po zna ją się
ze spe cy fi ką i me to da mi pra cy słu żby bhp, po zna ją do bre prak ty ki.
Stu dia trwa ją 3 i pół ro ku na pierw szym stop niu i dwa la ta na dru -
gim. Ab sol went uzy sku je sto pień in ży nie ra lub ma gi stra w da nej spe -
cjal no ści.

Dzię ku ję za roz mo wę!

Roz ma wia ła Da nu ta Rut kow ska

staw ra mie nio wy i łok cio wy, prze cią ża jąc jed no cze śnie staw nad garst -
ko wy. Pod ło kiet ni ki są naj bar dziej przy dat ne w po zy cji zre lak so wa -
nej, gdyż wte dy da ją pod po rę dla tu ło wia.

Za le ca się, aby ty po we biur ko o kształ cie pro sto ką ta o ostrych kan -
tach za stą pić tzw. sto łem ro bo czym o za okrą glo nych kształ tach, ma -
ją cych kształt pół e lip sy od fron tu.

Zmie ni ły się rów nież za kre sy re gu la cji wy so ko ści biu rek. Do tych -
cza so we gra ni ce 55-75 cm za stą pi ły 68-123 cm, dzię ki cze mu mo żli -
wa jest wie lo krot na zmia na po zy cji cia ła w cza sie pra cy z sie dzą cej
na pół sie dzą cą do sto ją cej.

Krze sło od po wied nie do ta kie go biur ka po za oczy wi stym zwięk -
sze niem za kre su re gu la cji wy so ko ści sie dzi ska, po win no umo żli wiać
tzw. sie dze nie dy na micz ne, czy li lek kie ba lan so wa nie cia ła w cza sie
sie dze nia po zwa la ją ce na ak ty wi za cję ró żnych grup mię śnio wych oraz
lep sze ukrwie nie cia ła. 

Pa ni pro fe sor, z prak ty ki in spek cyj nej wy ni ka, że wie lu pra -
co daw ców nie sto su je, a na wet nie zna me tod po zwa la ją cych
na osza co wa nie mo żli wo ści wy stą pie nia do le gli wo ści mię śnio -
wo -szkie le to wych... 

Mo żli wość wy stą pie nia do le gli wo ści mię śnio wo -szkie le to wych jest
okre śla na mia nem er go no micz nych czyn ni ków ry zy ka. Mo żna je osza -
co wać za po mo cą ta kich me tod jak RE BA czy RU LA, pod da jąc oce -
nie ca łe cia ło, łącz nie z no ga mi. Mo żna to zro bić me to dą OCRA, gdzie
zwra ca się uwa gę głów nie na po wta rzal ność ru chu. Są to me to dy, któ -
re słu żą okre śle niu, co pra cow ni ka bę dzie bo la ło, je śli swo ją pra cę bę -
dzie wy ko ny wał w ta ki, a nie in ny spo sób. I mi mo, że zo sta ły opra co -
wa ne w la tach 70., to zna jo mość ich jest, rze czy wi ście, nie wiel ka. Być
mo że wią że się to z tym, że wcze śniej, do le gli wo ści mię śnio wo -szkie -
le to we zwią za ne z pra cą nie wy stę po wa ły w ta kim na si le niu jak obec -
nie... Jest oczy wi ste, że zwięk sza nie świa do mo ści za gro żeń w za kre -
sie er go no mii oraz współ pra ca pra co daw ców i pra cow ni ków w tym za -
kre sie są nie zbęd ne dla po pra wy wa run ków pra cy. 

Dziś pra co daw cy po win ni przede wszyst kim za dbać o po sze rze -
nie wie dzy w za kre sie zna jo mo ści me to dy OWAS. Zo sta ła ona przy -
wo ła na w roz po rzą dze niu do ty czą cym eme ry tur po mo sto wych, dla -
te go po win ni oni mieć nie tyl ko orien ta cję, na czym po le ga, ale też
jak za sto so wać ją w prak ty ce. Me to da OWAS słu ży oce nie ry zy ka wy -
stą pie nia do le gli wo ści w wa run kach ob cią że nia sta tycz ne go, na pod -
sta wie ana li zy i oce ny ob cią że nia ró żnych czę ści cia ła. Dla pra co daw -

cy, któ ry dba o zdro wie i kom fort pra cy swo ich lu dzi, oce na za gro -
że nia mię śnio wo -szkie le to we go po win na być stan dar dem na ka żdym
sta no wi sku pra cy.

Ja ką ro lę od gry wa es te ty ka po miesz cze nia pra cy? Co raz czę -
ściej, na przy kład, pod kre śla się po zy tyw ny wpływ barw na na -
sze sa mo po czu cie. Ja ki ko lor jest naj bar dziej wska za ny dla
po miesz czeń biu ro wych?

Ko lo ry sty ka ścian mo że sty mu lo wać do pra cy, zwięk szać ak tyw -
ność pra cow ni ka, ale też uspo ka jać i wy ci szać. 

Ka żda z barw od dzia ły wu je, bo wiem, na mózg. To, do ja kiej czę -
ści mó zgu do cie ra sy gnał wy wo ła ny przez na sze oczy, za le ży od te -
go, o ja kim ko lo rze one in for mu ją. Naj star sza cześć mó zgu, układ
lim bicz ny od bie ra in for ma cje o przed mio tach bar dzo ja snych, błysz -
czą cych lub też o bar wie bar dzo in ten syw nej. Tłu ma czy to dla cze -
go tak sil nie re agu je my na te bar wy. Czer wo ny ko lor, na przy kład,
za wsze wy wo ły wał alarm – pod no sił ci śnie nie, przy spie szał od dech
i puls, po nie waż to układ lim bicz ny przy go to wy wał w ten spo sób or -
ga nizm do obro ny lub uciecz ki. 

Ist nie je za tem sil ny zwią zek mię dzy bar wą, emo cja mi i re ak cja -
mi. Zna jo mość funk cjo no wa nia mó zgu i ukła du ner wo we go po zwa -
la zro zu mieć, dla cze go oglą da ne od cie nie pod no szą tem pe ra tu rę cia -
ła i z ja kich po wo dów chłod ne i ma to we dzia ła ją od wrot nie, uspo ka -
ja ją co. Na przy kład, błę kit, naj bar dziej po pu lar ny ko lor Za cho du, ko -

ja rzy się z opie ką i nie ska zi tel no ścią. Zie lo ny po zy -
tyw nie na sta wia do ży cia, sym bo li zu je na dzie ję.

Bar wy two rzą kli mat i „du szę” po miesz czeń.
W ma łych po miesz cze niach wska za ne są bar wy bia -
łe i neu tral ne, ja sne ta kie jak kre mo wy, ko lor ko ści
sło nio wej, ja sne sza ro ści. Po win ni śmy im da wać
pierw szeń stwo ta kże wte dy, gdy two rzy my miej sce
re lak su ją ce. Bar wy cie płe jak po ma rań czo wy, żół ty
ja sna zie leń czy be że wy bie ra my wte dy, gdy chce my
stwo rzyć na strój przy tul no ści, wska za ny zwłasz cza
w po ko jach du żych, chłod nych. Wresz cie bar wy zim -
ne jak przy dy mio ny róż, bez owo sza ry, od cie nie zie -
le ni, nie bie skie go i sza ro ści dzia ła ją nie tyl ko uspo -
ka ja ją co, ale też po pra wia ją kon cen tra cję uwa gi, sprzy -
ja ją pra cy kon cep cyj nej, wzmac nia ją cier pli wość,

zmniej sza ją na pię cie ner wo we. Z pew no ścią spraw dzą się w biu rach
czy la bo ra to riach na uko wych.

Mod nym ostat nio nur tem w er go no mii sta ła się er go no mia
spo łecz na, na sta wio na m.in. na czyn ni ki ja ko ścio we go kre owa -
nia wła snej oso by. Na ile to się spraw dza w pra cy?

To, jak je ste śmy po strze ga ni sta no wi w du żej mie rze o na szym
suk ce sie za wo do wym.

Po ło wę wra że nia, ja kie wy wo łu je my na pierw szym spo tka niu, bu -
du je my wła snym wy glą dem.

Ścia na w ko lo rze sza rym, z wa zo na mi kwia tów, znaj -
du ją ca się na prze ciw ko biur ka pa ni pro fe sor. Ko lor
sza ry sty mu lu je mózg do pra cy, na to miast włą cza ne
pod czas od po czyn ku pod świe tle nie ścia ny w ko lo -
rach tę czy, da je po czu cie re lak su i od prę że nia.

Twór cą er go no mii był Po lak, przy rod nik, prof. Woj ciech B. Ja strzę -
bow ski (1799-1882), któ ry w Ry sie er go nom ji czy li na uki o pra cy,
opar tej na praw dach po czerp nię tych z na uki przy ro dy (1857 r.) ja -
ko pierw szy na świe cie użył okre śle nia „er go no mia”. Zde fi nio wał je
na stę pu ją co: „Na zwi skiem Er go nom ji, wzię tem od wy ra zu grec kie -
go sło wa er gon – pra ca i no mos – pra wo, za sa da, ozna cza my Na -
ukę o Pra cy, czy li o uży ciu nada nych czło wie ko wi od Stwór cy sił
i zdol no ści”. War to wie dzieć, że prof. Ja strzę bow ski był rów nież
au to rem „Kon sty tu cji dla Eu ro py” (3 ma ja 1831 r.). 

Ro wer do ba da nia wy dol no ści
fi zycz nej or ga ni zmu. Zmie nia -
jąc ob cią że nia, ozna cza się
po ziom zmę cze nia czło wie ka,
a na stęp nie czas od po czyn ku
po trzeb ny do re ge ne ra cji sił.
Mie rzy się w ten spo sób tzw.
czas od no wy, po moc ny w oce -
nie spraw no ści or ga ni zmu.
Ba da nia ma ją na ce lu wy ka za -
nie, jak za cho wu je się or ga -
nizm w za le żno ści od stop nia
na tę że nia pra cy. Po zwa la ją
na okre śle nie wy dol no ści fi -
zycz nej pra cow ni ka.



Od 1 lu te go 2011 r. obo wią zu je no we li za -
cja usta wy z dnia 20 kwiet nia 2004 r. o pro -
mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra -
cy. Usta wa no we li zu ją ca, tj. usta wa z 16 grud -
nia 2010 r. o zmia nie usta wy o pro mo cji za -
trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy oraz
nie któ rych in nych ustaw, zo sta ła opu bli ko wa -
na w Dzien ni ku Ustaw z 2010 r. Nr 257,
poz. 1725. We dług za ło żeń rzą do wych mia -
ła to być je dy nie tzw. usta wa „czysz czą ca”,
któ ra po win na do pre cy zo wać prze pi sy bu dzą -
ce wąt pli wo ści in ter pre ta cyj ne i wy wo łu ją ce
trud no ści w prak ty ce. Oka zu je się jed nak, że
przy no si ona wie le bar dzo istot nych zmian
do ty czą cych le gal no ści za trud nie nia,
zwłasz cza cu dzo ziem ców, a ta kże funk -
cjo no wa nia agen cji za trud nie nia oraz
pod mio tów kie ru ją cych oso by na prak -
ty ki i sta że. To z ko lei wy mu si ło mo dy -
fi ka cje w usta wie o Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, w wy ni ku cze go in spek -
to rzy bę dą kon tro lo wać no we pod mio ty
oraz ści gać no we wy kro cze nia.

Bez cer ty fi ka tu

Do ka ta lo gu sy tu acji, w któ rych nie wy ma -
ga się wpi su do re je stru pod mio tów pro wa -
dzą cych agen cje za trud nie nia, do da no dwa
no we przy pad ki (art. 18c ust. 2 pkt 6 i 7),
obej mu jąc zwol nie niem z te go obo wiąz ku
dzia łal ność w za kre sie:

● or ga ni zo wa nia prak tycz nej na -
uki za wo du, o któ rej mo wa w prze pi sach
o sys te mie oświa ty;

● kie ro wa nia osób do pod mio tów
w ce lu na by wa nia umie jęt no ści prak -
tycz nych, w szcze gól no ści od by cia prak ty -
ki ab sol wenc kiej, prak ty ki lub sta żu za wo do -
we go, nie bę dą cych za trud nie niem lub in ną
pra cą za rob ko wą.

Wspo mnia ne pod mio ty kie ru ją ce oso by
na prak ty ki bądź sta że, choć nie mu szą uzy -
ski wać wpi su do re je stru agen cji za trud nie -
nia, od 1 lu te go 2011 r. sta no wią no wą ka -
te go rię pod mio tów kon tro lo wa nych
przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy. Ma
ona pra wo spraw dzać, czy fir my zaj mu ją ce
się ta kim po śred nic twem nie po bie ra ją
od kan dy da tów nie do zwo lo nych opłat

oraz czy za wie ra ją pi sem ne umo wy
z oso ba mi kie ro wa ny mi na prak ty kę lub
staż za gra ni cę do pod mio tu za gra nicz -
ne go. W ra zie nie do peł nie nia tych obo -
wiąz ków in spek tor pra cy po wi nien skie ro wać
prze ciw ko oso bie od po wie dzial nej wnio -
sek o uka ra nie do są du.

Te dość „re wo lu cyj ne” zmia ny wy ni ka -
ją z te go, iż – ce lem za pew nie nia ochro ny
praw osób od by wa ją cych prak ty ki lub sta -
że – w od nie sie niu do pod mio tów kie ru ją -
cych oso by w ce lu na by wa nia umie jęt no ści
prak tycz nych, w szcze gól no ści od by cia
prak ty ki ab sol wenc kiej, prak ty ki lub sta żu
za wo do we go, nie bę dą cych za trud nie niem
lub in ną pra cą za rob ko wą, no we prze pi sy
na ka zu ją od po wied nie sto so wa nie art. 19d
oraz art. 85 ust. 2 usta wy o pro mo cji za trud -
nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy. Wpro wa -
dza ją w ten spo sób ogra ni cze nie mo żli -
wo ści po bie ra nia opłat od osób ko rzy -
sta ją cych z usług w po wy ższym za kre sie
(ana lo gicz ne jak w przy pad ku agen cji za -
trud nie nia)1 oraz na kła da ją na pod mio ty
pro wa dzą ce ta ką dzia łal ność obo wią zek
za war cia pi sem nej umo wy z oso bą
kie ro wa ną za gra ni cę do pod mio tu za -
gra nicz ne go.

Nie prze strze ga nie tych obo wiąz ków zno -
we li zo wa na usta wa kwa li fi ku je ja ko wy kro -
cze nia dodając dwa no we ar ty ku ły: 121a
i 121b w brzmie niu:

art. 121a Kto od oso by kie ro wa nej do pod -
mio tu w ce lu na by wa nia umie jęt no ści prak -
tycz nych, w szcze gól no ści od by cia prak ty ki
ab sol wenc kiej, prak ty ki lub sta żu za wo do we -
go, nie bę dą cych za trud nie niem lub in ną
pra cą za rob ko wą, po bie ra do dat ko we opła ty
in ne niż wy mie nio ne w art. 85 ust. 2 pkt 7,
pod le ga ka rze grzyw ny nie ni ższej
niż 3.000 zł.

art. 121b Kto kie ru jąc oso bę za gra ni cę
do pod mio tu za gra nicz ne go w ce lu na by wa -
nia umie jęt no ści prak tycz nych, w szcze gól -
no ści od by cia prak ty ki ab sol wenc kiej, prak -
ty ki lub sta żu za wo do we go, nie bę dą cych za -
trud nie niem lub in ną pra cą za rob ko wą, nie
za wie ra z tą oso bą umo wy, o któ rej mo wa
w art. 85 ust. 2, pod le ga ka rze grzyw ny nie
ni ższej niż 4.000 zł.

Szer sze kom pe ten cje

Roz bu do wa no za kres za dań Pań stwo wej
In spek cji Pra cy okre ślo ny w art. 10 usta wy
z 13 kwiet nia 2007 r. o PIP, włą cza jąc
do nie go kon tro lę pro wa dze nia dzia łal no -
ści przez pod mio ty kie ru ją ce oso by
w ce lu na by wa nia umie jęt no ści prak -
tycz nych, w szcze gól no ści od by cia prak ty -
ki ab sol wenc kiej, prak ty ki lub sta żu za wo do -
we go, nie bę dą cych za trud nie niem lub in ną
pra cą za rob ko wą, zgod nie z wa run ka mi
okre ślo ny mi w art. 19d i 85 ust. 2 usta wy
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy, tj. w kwe stii po bie ra nia nie le gal nych
opłat oraz za wie ra nia pi sem nych umów
z oso ba mi kie ro wa ny mi za gra ni cę do pod -
mio tów za gra nicz nych (art. 10 ust. 1 pkt 3
lit f usta wy o PIP). Ana lo gicz na zmia na do -
ty czy ta kże art. 13 ostat nio wy mie nio nej usta -
wy, któ ry wy zna cza ka ta log pod mio tów kon -
tro lo wa nych przez in spek cję pra cy. W tym
kon tek ście war to przy po mnieć, że na mo cy
art. 37 ust. 1 usta wy o Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy, w ra zie stwier dze nia w to ku kon -
tro li wy kro cze nia po le ga ją ce go na na ru sze -
niu prze pi sów usta wy o pro mo cji za trud nie -
nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy, wła ści wy in -
spek tor pra cy wy stę pu je z wnio skiem do wła -
ści we go są du o uka ra nie osób od po wie -
dzial nych za stwier dzo ne nie pra wi dło wo -
ści. Od 1 lu te go 2011 r. za sa da ta obej mu -
je rów nież no we wy kro cze nia w kwe stii
prak tyk i sta ży, okre ślo ne w art. 121a
i 121b usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in -
sty tu cjach ryn ku pra cy. In spek to rzy pra cy
uzy ska li za tem kom pe ten cje do kie ro wa nia
wnio sków o uka ra nie rów nież prze ciw ko
spraw com tych czy nów.

Ar ty kuł 13 usta wy o PIP bu dził do tąd wąt -
pli wo ści co do te go, czy in spek cja pra cy ma
pra wo pro wa dzić czyn no ści kon tro l no -nad zor -
cze w sto sun ku do agen cji za trud nie nia, któ -
re nie ma ją sta tu su pra co daw cy ani przed się -
bior cy. Cho dzi tu w szcze gól no ści o sto wa -
rzy sze nia, fun da cje i in ne  po dob ne or ga ni za -
cje, nie bę dą ce przed się bior ca mi w ro zu mie -
niu pra wa i nie za trud nia ją ce ani jed ne go pra -
cow ni ka. By ły też kon tro wer sje, czy mo że
PIP kon tro lo wać agen cje, któ re wpraw dzie
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Prawo

Cu dzo ziem cy, agen cje za trud nie nia, 
prak ty ki i sta że

Ja ro sław Ci choń

W ostat nim cza sie zmie ni ły się prze pi sy zwią za ne z le gal no ścią za trud nie nia, w tym zwłasz -
cza do ty czą ce za trud nia nia cu dzo ziem ców oraz za sad pro wa dze nia agen cji za trud nie nia. In -
spek to rzy pra cy otrzy ma li upraw nie nia do ści ga nia no wych wy kro czeń w za kre sie kie ro wa nia
osób na prak ty ki i sta że. §

są przed się bior ca mi (jed no oso bo wa dzia łal -
ność go spo dar cza, spół ka itp.), ale nie po wie -
rza ją pra cy oso bom fi zycz nym, np. agen cję
pro wa dzi sam wła ści ciel.

Po zmia nie oma wia ny prze pis przy zna je or -
ga nom Pań stwo wej In spek cji Pra cy nie kwe -
stio no wa ną mo żli wość re ali za cji za dań
kon tro l no -nad zor czych w za kre sie prze -
strze ga nia obo wiąz ku do ko na nia wpi su do re -
je stru pod mio tów pro wa dzą cych agen cje za -
trud nie nia oraz pro wa dze nia agen cji zgod nie
z wa run ka mi okre ślo ny mi w prze pi sach o pro -
mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra -
cy. Dotyczy to agen cji za trud nie nia nie za -
le żnie od te go, czy pod miot pro wa dzą cy ta ką
agen cje jest przed się bior cą i czy na je go rzecz
świad czą pra cę oso by fi zycz ne.

W kon se kwen cji zmian, któ re sta no wią re -
ali za cję wnio sków le gi sla cyj nych PIP,
art. 13 usta wy o PIP otrzy mał na stę pu ją ce
brzmie nie:

Kon tro li Pań stwo wej In spek cji Pra cy pod -
le ga ją:

1) pra co daw cy – a w za kre sie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy oraz kon tro li le gal no ści
za trud nie nia ta kże przed się bior cy nie bę dą -
cy pra co daw ca mi – na rzecz któ rych jest
świad czo na pra ca przez oso by fi zycz ne,
w tym przez oso by wy ko nu ją ce na wła sny ra -
chu nek dzia łal ność go spo dar czą, bez wzglę -
du na pod sta wę świad cze nia tej pra cy,

2) pod mio ty świad czą ce usłu gi po śred nic -
twa pra cy, do radz twa per so nal ne go, po rad -
nic twa za wo do we go oraz pra cy tym cza so wej
w ro zu mie niu art. 18 ust. 1 usta wy z 20 kwiet -
nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy – w za kre sie prze -
strze ga nia obo wiąz ków, o któ rych mo wa
w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e,

3) pod mio ty kie ru ją ce oso by w ce lu na by -
wa nia umie jęt no ści prak tycz nych, w szcze -
gól no ści od by cia prak ty ki ab sol wenc kiej,
prak ty ki lub sta żu za wo do we go, nie bę dą cych
za trud nie niem lub in ną pra cą za rob ko wą
– w za kre sie, o któ rym mo wa w art. 19d i 85
ust. 2 usta wy z 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo -
cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy 

– zwa ni da lej „pod mio ta mi kon tro lo wa ny -
mi”.

Re cy dy wi ści i wy kre śle ni
z re je stru

Re ali zu jąc je den z wnio sków le gi sla cyj nych
in spek cji pra cy po sta no wio no, że oso ba, któ -
ra po przed nio do pu ści ła się na ru sze nia
prze pi sów i z te go po wo du pro wa dzo na
przez nią agen cja zo sta ła wy kre ślo na
z re je stru, przez 3 la ta nie bę dzie mo gła
za re je stro wać no wej agen cji za trud nie -
nia.  W no wym art. 18l pkt 4 za prze słan kę
od mo wy wpi su do re je stru pod mio tów pro -
wa dzą cych agen cje za trud nie nia uzna no bo -
wiem sy tu ację, gdy pod miot zo stał za ło żo ny
i jest pro wa dzo ny przez oso bę fi zycz ną,

któ ra po przed nio do pu ści ła się na ru sze nia
prze pi sów usta wy o pro mo cji za trud nie nia
i in sty tu cjach ryn ku pra cy, skut ku ją ce go wy -
kre śle niem z re je stru pod mio tu pro wa dzo -
ne go przez tę oso bę.

W pew nym stop niu ule gły li be ra li za cji za -
sa dy do ty czą ce wy kre śla nia agen cji za trud -
nie nia z re je stru pro wa dzo ne go przez mar -
szał ka wo je wódz twa (zmia na art. 18m pkt 4
– 6). Wy dłu żo no – z 1 ro ku do 2 ko lej -
nych lat – okres nie pro wa dze nia agen -
cji, stwier dzo ny na pod sta wie co rocz nych in -
for ma cji przed sta wia nych przez agen cję
mar szał ko wi wo je wódz twa, któ re go skut -
kiem jest wy kre śle nie agen cji z re je stru.

Po za tym, je że li pod miot pro wa dzą cy
agen cję ma za le gło ści po dat ko we lub
z ty tu łu skła dek na ubez pie cze nie spo łecz -
ne, zdro wot ne, FP bądź FGŚP, to nie zo sta -
nie on już au to ma tycz nie wy kre ślo ny
z re je stru agen cji za trud nie nia. Na stą -
pi to do pie ro w przy pad ku nie usu nię cia
przez nie go tych nie pra wi dło wo ści w ter mi -
nie wy zna czo nym przez mar szał ka wo je -
wódz twa.

Oprócz ist nie ją ce go do tąd obo wiąz ku in -
for mo wa nia mar szał ka o za prze sta niu dzia -
łal no ści, zno we li zo wa ne prze pi sy zo bo wią -
zu ją agen cję za trud nie nia ta kże do za wia -
da mia nia mar szał ka o za wie sze niu
i wzno wie niu wy ko ny wa nia dzia łal -
no ści go spo dar czej – w ter mi nie 14 dni
od dnia za wie sze nia al bo wzno wie nia tej
dzia łal no ści (do da ny art. 19e pkt 3). Ma to
zwią zek z usta wą z 2 lip ca 2004 r. o swo -
bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej, któ ra
od pew ne go cza su umo żli wia za wie sze nie
wy ko ny wa nia dzia łal no ści. Nie speł nie nie
tego obo wiąz ku mo że być pod sta wą wy kre -
śle nia agen cji z re je stru, w ra zie nie usu nię -
cia przez pod miot te go uchy bie nia w wy zna -
czo nym ter mi nie.

No we li za cja znacz nie za wę zi ła za kres
kon tro li prze strze ga nia wa run ków pro wa dze -
nia agen cji za trud nie nia, spra wo wa nej przez
mar szał ków wo je wództw. W po przed nim
sta nie praw nym upraw nie nia kon tro l ne mar -
szał ków by ły bar dzo sze ro kie i wła ści wie po -
kry wa ły się z kom pe ten cja mi PIP. Ak tu al nie
kon tro la ta zo sta ła ogra ni czo na tyl ko do za -
gad nień do ty czą cych: bra ku za le gło ści po dat -
ko wych i skład ko wych po stro nie pod mio tu
za mie rza ją ce go pro wa dzić lub pro wa dzą ce -
go agen cję za trud nie nia, je go nie ka ral no ści
za prze stęp stwa lub okre ślo ne wy kro cze nia,
by cia pod mio tem, w sto sun ku do któ re go nie
zo sta ła otwar ta li kwi da cja lub nie ogło szo no
upa dło ści. Odnoszą się też do wa run ków lo -
ka lo wych i kwa li fi ka cji per so ne lu agen cji za -
trud nie nia, prze strze ga nia obo wiąz ku in -
for mo wa nia mar szał ka wo je wódz twa o zmia -
nie da nych, za prze sta niu dzia łal no ści agen -
cji lub za wie sze niu al bo wzno wie niu wy ko ny -
wa nia dzia łal no ści go spo dar czej, a ta kże
przed sta wia nia mar szał ko wi wo je wódz twa co -

rocz nych in for ma cji o dzia łal no ści agen cji za -
trud nie nia (no we brzmie nie art. 18o).

Ofia ry han dlu ludź mi 
i delegowani

Po raz ko lej ny roz sze rzo no ka ta log sy tu -
acji, w któ rych cu dzo zie miec ma pra wo pod -
jąć pra cę na te ry to rium Pol ski bez ze zwo le -
nia wy da ne go przez wo je wo dę. Tym ra zem,
na mo cy zno we li zo wa ne go art. 87 ust. 2 pkt 1
usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach
ryn ku pra cy, zwol nie niem z obo wiąz ku po sia -
da nia ze zwo le nia na pra cę zo sta li do dat ko wo
ob ję ci ob co kra jow cy po sia da ją cy w Rze czy po -
spo li tej Pol skiej ze zwo le nie na za miesz ka nie
na czas ozna czo ny udzie lo ne w związ ku
z oko licz no ścią, o któ rej mo wa w art. 53 ust. 1
pkt 15 usta wy z 13 czerw ca 2003 r. o cu dzo -
ziem cach. Cho dzi tu o ob co kra jow ców, któ -
rzy są ofia ra mi han dlu ludź mi w ro zu mie -
niu de cy zji ra mo wej Ra dy z 19 lip -
ca 2002 r. w spra wie zwal cza nia han dlu
ludź mi i speł nia ją łącz nie na stę pu ją ce wa run -
ki: prze by wa ją na te ry to rium RP, pod ję li
współ pra cę z or ga nem wła ści wym do pro wa -
dze nia po stę po wa nia w spra wie zwal cza nia
han dlu ludź mi oraz ze rwa li kon tak ty z oso -
ba mi po dej rza ny mi o po peł nie nie czy nów za -
bro nio nych zwią za nych z han dlem ludź mi. In -
spek tor pra cy nie mu si spraw dzać, czy
zo sta ły speł nio ne te wa run ki, gdyż dla nie -
go mia ro daj ne (i za ra zem wy star cza ją ce) jest
po sia da nie przez cu dzo ziem ca ze zwo le nia
na za miesz ka nie na czas ozna czo ny wy da ne -
go na pod sta wie art. 53 ust. 1 pkt 15 usta wy
o cu dzo ziem cach. Pew ne utrud nie nie sta no -
wi fakt, że pod sta wa praw na udzie le nia ze -
zwo le nia na za miesz ka nie nie jest po da -
na w kar cie po by tu cu dzo ziem ca, lecz
trze ba się gnąć do de cy zji wo je wo dy
w tej spra wie.

Usta wa no we li zu ją ca do pre cy zo wa ła okre -
śle nie pod mio tów, do któ rych cu dzo zie miec
mo że zo stać od de le go wa ny w for mie tzw. od -
de le go wa nia „we wnątrz kor po ra cyj ne go”
(art. 88 pkt 3). Cho dzi tu o sy tu ację, gdy ob -
co kra jo wiec jest za trud nio ny u pra co -
daw cy za gra nicz ne go, któ ry de le gu je go
do pra cy na te ry to rium Pol ski – w pod -
mio cie po wią za nym z pra co daw cą za gra -
nicz nym. Przede wszystkim wy łą czo no
z za kre su za sto so wa nia tej regulacji trud ne
do zde fi nio wa nia i stwa rza ją ce po le do nad -
użyć przy pad ki de le go wa nia do pod mio tu po -
wią za ne go dłu go ter mi no wą umo wą o współ -
pra cy z pra co daw cą za gra nicz nym.

No wa wer sja art. 88 pkt 3 brzmi na stę pu -
ją co: Ze zwo le nie na pra cę jest wy ma ga ne, je -
że li cu dzo zie miec: (…) 3) wy ko nu je pra cę
u pra co daw cy za gra nicz ne go i jest de le go wa -
ny na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej
na okres prze kra cza ją cy 30 dni w ro ku ka len -
da rzo wym do od dzia łu lub za kła du pod mio -
tu za gra nicz ne go al bo pod mio tu po wią za ne -
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go, w ro zu mie niu usta wy z 26 lip ca 1991 r.
o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz -
nych,5 z pra co daw cą za gra nicz nym.

Sy tu acje, w któ rych wy stę pu ją pod mio ty
po wią za ne, okre śla art. 25 ust. 1 po wo ła nej
usta wy o po dat ku do cho do wym od osób fi -
zycz nych, wy od ręb nia jąc na stę pu ją ce przy -
pad ki:

1) po dat nik po dat ku do cho do we go ma ją -
cy sie dzi bę (za rząd) lub miej sce za miesz ka -
nia na te ry to rium RP, zwa ny da lej „pod mio -
tem kra jo wym”, bie rze udział bez po śred nio
lub po śred nio w za rzą dza niu przed się bior -
stwem po ło żo nym za gra ni cą lub w je go kon -
tro li al bo po sia da udział w ka pi ta le te go
przed się bior stwa,

2) oso ba fi zycz na lub praw na ma ją ca miej -
sce za miesz ka nia al bo sie dzi bę (za rząd)
za gra ni cą, zwa na da lej „pod mio tem za gra -
nicz nym”, bie rze udział bez po śred nio lub po -
śred nio w za rzą dza niu pod mio tem kra jo wym
lub w je go kon tro li al bo po sia da udział w ka -
pi ta le te go pod mio tu kra jo we go,

3) te sa me oso by praw ne lub fi zycz ne rów -
no cze śnie bez po śred nio lub po śred nio bio -
rą udział w za rzą dza niu pod mio tem kra jo wym
i pod mio tem za gra nicz nym lub w ich kon tro -
li al bo po sia da ją udział w ka pi ta le tych pod -
mio tów.

Istot ne są tu po wią za nia na grun cie za rzą -
dza nia pod mio ta mi lub spra wo wa nia nad ni -
mi kon tro li bądź też związ ki o cha rak te rze
ka pi ta ło wym. Kwe stie te za sad ni czo nie
pod le ga ją jed nak kon tro li in spek to ra
pra cy, al bo wiem są one ana li zo wa ne przez
wo je wo dę w to ku po stę po wa nia o wy da nie
ze zwo le nia na pra cę cu dzo ziem ca. Ewen tu -
al nie w pew nych sy tu acjach mo gą być przed -
mio tem za in te re so wa nia in spek to ra, je śli np.
w trak cie kon tro li zaj dzie po dej rze nie, iż ob -
co kra jo wiec le gi ty mu je się nie wła ści -
wym ty pem ze zwo le nia na pra cę (przy -
kła do wo po sia da ze zwo le nie ty pu „A”, a z oko -
licz no ści spra wy wy ni ka, że po wi nien mieć
ze zwo le nie ty pu „C”). Wska za ne jest, aby
o ta kich przy pad kach nie zwłocz nie za wia do -
mić wła ści we go wo je wo dę.

No wy art. 88i ust. 1 pkt 5 na kła da
na pod miot po wie rza ją cy wy ko ny wa nie
pra cy cu dzo ziem co wi obo wią zek nie -
zwłocz ne go po wia do mie nia w for mie
pi sem nej wo je wo dy, któ ry wy dał ze zwo -
le nie na pra cę cu dzo ziem ca, o ob ni że niu wy -
mia ru cza su ob co kra jow ca zgod nie z art. 12
ust. 1 usta wy z 1 lip ca 2009 r. o ła go dze -
niu skut ków kry zy su eko no micz ne go
dla pra cow ni ków i przed się bior ców.
W myśl tej usta wy, przy za sto so wa niu
wska za nych w niej pro ce dur, przed się -
bior ca ma pra wo ob ni żyć pra cow ni ko wi wy -
miar cza su pra cy okre ślo ny w umo wie
o pra cę na okres nie dłu ższy niż 6 mie się -
cy i nie wię cej niż do po ło wy peł ne go eta -
tu, w ta kim przy pad ku pro por cjo nal ne mu
ob ni że niu ule ga ta kże wy na gro dze nie

za pra cę. Brak za wia do mie nia po wo du je, że
za trud nie nie cu dzo ziem ca sta je się
nie le gal ne. Jest ono bo wiem wów czas
nie zgod ne z wa run ka mi okre ślo ny mi
w ze zwo le niu na pra cę – w kwe stii wy -
mia ru eta tu oraz wy so ko ści wy na gro dze nia.

Pra co daw ca 
użyt kow nik - w zezwoleniu

Bar dzo istot ne zmia ny, wpro wa dzo ne
przede wszyst kim w ce lu po pra wy sku tecz no -
ści oraz uspraw nie nia kon tro li le gal no ści za -
trud nie nia cu dzo ziem ców, do ty czą tre ści wy -
da wa nych przez wo je wo dów ze zwo leń na pra -
cę (art. 88f ust. 1). W ze zwo le niu wy sta wio -
nym dla cu dzo ziem ca de le go wa ne go do pra -
cy na te ry to rium Pol ski przez pra co daw cę
za gra nicz ne go w ra mach tzw. od de le go wa nia
we wnątrz kor po ra cyj ne go lub w ce lu re ali za -
cji usłu gi eks por to wej, oprócz wska za nia te -
go pra co daw cy, wo je wo da ma obo wią zek
okre ślić ta kże pod miot (np. pol ską fir mę),
do któ rej cu dzo zie miec zo stał od de le go -
wa ny. Na to miast je śli ze zwo le nie do ty czy pra -
cy ob co kra jow ca w cha rak te rze pra cow ni ka
tym cza so we go, w tre ści te go do ku men tu,
obok agen cji za trud nie nia, po wi nien zo stać też
po da ny pra co daw ca użyt kow nik, na rzecz
któ re go cu dzo zie miec ma fak tycz nie
świad czyć pra cę.

To ure gu lo wa nie – usta no wio ne z ini cja -
ty wy PIP – ma zwią zek z wy stę pu ją cy mi
w ostat nich la tach pa to lo gicz ny mi zja wi ska -
mi z udzia łem agen cji pra cy tym cza so wej za -
trud nia ją cych cu dzo ziem ców. Zwłasz cza
w bra nży rol ni czej in spek to rzy pra cy stwier -
dzi li licz ne przy pad ki kie ro wa nia przez ta -
kie agen cje ob co kra jow ców do pra cy bez
uwzględ nie nia wa run ków za war tych w ze -
zwo le niach na pra cę. Na przy kład cu dzo -
ziem cy by li wy sy ła ni do in ne go pra co daw -
cy użyt kow ni ka niż wska za ny w ze zwo le niu,
nie za cho wy wa no usta wo wych wa run ków po -
wie rza nia im pra cy na in nym sta no wi sku
bądź za wie ra no mniej ko rzyst ne dla pra cow -
ni ka umo wy niż wy ni ka ją ce z tre ści ze zwo -
leń (za zwy czaj umo wy cy wil no praw ne za -
miast umów o pra cę). Je śli w ze zwo le niu
na pra cę nie był okre ślo ny pra co daw ca
użyt kow nik, ob co kra jow cy by li kie ro wa -
ni do przy pad ko wych użyt kow ni ków,
czę sto w in nym re gio nie kra ju, gdzie
aku rat by ła dla nich pra ca.

Uprosz cze niu czyn no ści kon tro l nych ma
słu żyć zmia na umo żli wia ją ca uzy ski wa nie
od pod mio tów kon tro lo wa nych do ku -
men tów zwią za nych z za trud nie niem cu -
dzo ziem ców przez „or gan Pań stwo wej
In spek cji Pra cy”, a za tem rów nież przez
in spek to ra pra cy pro wa dzą ce go kon -
tro lę, a nie jak do tąd, przez okrę go we go in -
spek to ra pra cy (no we li za cja art. 88f ust. 3
– ma ją ca zwią zek z art. 88c ust. 6 pkt 3
i art. 88h ust. 1 pkt 8).

Ka ry (pra wie) bez zmian

Zmie ni ło się brzmie nie art. 74 usta wy
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy. Obec nie bez ro bot ny jest obo wią -
za ny za wia do mić w cią gu 7 dni PUP o pod -
ję ciu za trud nie nia, in nej pra cy za rob ko wej lub
o zło że niu wnio sku o wpis do ewi den cji
dzia łal no ści go spo dar czej oraz o za ist nie -
niu in nych oko licz no ści po wo du ją cych utra -
tę sta tu su bez ro bot ne go al bo utra tę pra wa
do za sił ku. Wynika to z umożliwienia w pew -
nych przy pad kach oso bom po sia da ją cym
wpis do ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej
jed no cze snego po sia da nia sta tu su bez ro -
bot ne go. Od no si się to do sy tu acji, gdy da -
na oso ba przy skła da niu wnio sku o wpis
do ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej ozna -
czy póź niej szy ter min pod ję cia tej dzia łal no -
ści. Wów czas mo że ona po sia dać sta tus
bez ro bot ne go do dnia wska za ne go we wpi -
sie, ja ko dzień roz po czę cia dzia łal no ści. Na -
le ży przy tym zwró cić uwa gę, że w związ ku
z tym nie ule gły zmia nie prze pi sy okre -
śla ją ce wy kro cze nie po le ga ją ce na nie -
do peł nie niu obo wiąz ku po wia do mie nia
urzę du pra cy przez bez ro bot ne go
(art. 119 ust. 2). Na dal czy nem ka ral nym
jest pod ję cie przez bez ro bot ne go za trud nie -
nia, in nej pra cy za rob ko wej lub dzia łal no -
ści go spo dar czej bez po wia do mie nia o tym
wła ści we go po wia to we go urzę du pra cy. Jed -
nak w przy pad ku, gdy bez ro bot ny zło żył wnio -
sek o wpis do ewi den cji dzia łal no ści go spo -
dar czej z od ro czo nym ter mi nem jej pod ję cia
i o zło że niu te go wnio sku w cią gu 7 dni nie
za wia do mił urzę du pra cy, a na stęp nie pod -
jął tę dzia łal ność – z wy kro cze niem mo że -
my mieć do czy nie nia już w dniu fak tycz -
ne go roz po czę cia dzia łal no ści, a nie do -
pie ro po upły wie 7 dni od tej da ty.
Po no we li za cji ter min ten li czy my bo -
wiem od dnia zło że nia wnio sku o wpis,
a nie, jak po przed nio, od da ty pod ję cia
dzia łal no ści. War to rów no cze śnie pa mię tać,
że spraw ca nie pod le ga od po wie dzial no ści,
je że li przed dniem prze pro wa dze nia kon tro -
li speł nił już obo wią zek za wia do mie nia PUP,
na wet je śli uczy nił to po upły wie 7-dnio we -
go ter mi nu (art. 119 ust. 3).

Ja ro sław Ci choń
De par ta ment Le gal no ści Za trud nie nia GIP

Przypisy

1 Sto sow nie do art. 85 ust. 2 pkt 7 usta -
wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy, do zwo lo ne jest wy łącz nie po bie ra -
nie kwot z ty tu łu fak tycz nie po nie sio nych
kosz tów zwią za nych ze skie ro wa niem na staż
lub prak ty kę za gra ni cą, po nie sio nych na: do -
jazd i po wrót oso by skie ro wa nej, wy da nie wi -
zy, ba da nia le kar skie, tłu ma cze nia do ku -
men tów.



Roz mo wa z Ad ria nem Fi lip czu kiem
z Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych w Mię dzy rze cu Pod la skim

Co dał Pa nu udział w mię dzy na ro do wym kon kur -
sie bhp dla uczniów szkół bu dow la nych, któ ry od -
był się w ub.r. w Düs sel dor fie? Był Pan w dru ży -
nie, któ ra zwy cię ży ła.

Przede wszyst kim, tam mo żna by ło spraw dzić swo ją

wie dzę i umie jęt no ści prak tycz ne zwią za ne z pra ca mi bu -

dow la ny mi. Oka za ło się, że po ziom kształ ce nia w Pol sce

w ni czym nie od bie ga, a wręcz cza sa mi prze wy ższa w tej

dzie dzi nie in ne kra je. W kon kur sie bra li udział ucznio wie

z Wę gier, Czech, Sło wa cji, Sło we nii, Fran cji, Włoch, Da -

nii, Au strii, Nie miec. Ka żda z dru żyn mia ła mię dzy na ro -

do wy skład. Na sza by ła naj lep sza.

Ry wa li za cja prak tycz na po le ga ła na przej ściu 10
sta no wisk, na któ rych uczest ni cy kon kur su wy ko -
ny wa li przy go to wa ne za da nie. Czy spo sób ich re -
ali za cji różnił się w czymś od te go, co mo żna zo -
ba czyć na pol skich bu do wach?

O tak. Bu do wa li śmy np. kon struk cję rusz to wa nia, gdzie

wy ma ga ne by ły na tym sta no wi sku pra cy do dat ko we za -

bez pie cze nia in dy wi du al ne ty pu szel ki bez pie czeń stwa.

Te go u nas w Pol sce nie wi dzia łem. Zda rza się na to miast,

że pra cow ni cy bu do wy nie ma ją na wet ka sków, ubrań ro -

bo czych czy np. bra ku je ba rie rek ochron nych.

Jak wy, uczą cy się do pie ro te go fa chu, re agu je -
cie gdy wi dzi cie ta kie nie pra wi dło wo ści? One
stwa rza ją prze cież za gro że nie.

W ta kiej sy tu acji na le ży za wia do mić prze ło żo ne go. Mó -

wi ła nam o tym in spek tor An na Smo larz z in spek cji pra -

cy w Lu bli nie, gdy przy je żdża ła do na szej szko ły. Do sko -

na le wie my, że je że li mo że dojść do za gro że nia zdro wia

czy ży cia, to nie po win ni śmy pra co wać. By wa jed nak i tak,

że sa mi pra cow ni cy nie ko rzy sta ją z ró żnych za bez pie -

czeń. Mó wią, że w ten spo sób uła twia ją so bie pra cę, ale

ja uwa żam, że to jest po pro stu głu po ta.

Jak za chę cił by Pan ko le gów do udzia łu w kon -
kur sach, ta kich jak ten w Düs sel dor fie. Czy ich or -
ga ni zo wa nie, to do bry po mysł?

Oczy wi ście, że tak. Oprócz te go, że za wsze mo że my

się cze goś jesz cze na uczyć, to po zna je my wie lu lu dzi.

A je śli cho dzi o ko le gów, to nie mu szę ich spe cjal nie na -

ma wiać. Wy star czy ło, że opo wie dzia łem o tym, jak by -

ło i po ka za łem na gro dy.

Dziękuję: Beata Pietruszka

Zbu do wa na mło dzież

W kon kur so wych szran kach

fot. BG BAU i AUVA

Zwycięska drużyna: pierwszy od prawej Adrian Filipczuk.
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Po ję ciu praw nej ochro ny wy na gro dze nia
za pra cę mo żna nadać bar dzo sze ro kie zna cze -
nie, trak tu jąc je ja ko ogół środ ków prze wi dzia -
nych w obo wią zu ją cych prze pi sach ma ją cych
na ce lu za bez pie cze nie pra cow ni ka przed utra -
tą, bez praw nym ob ni że niem lub nie ter mi no -
wą wy pła tą na le żne go wy na gro dze nia. Na to -
miast w Ko dek sie pra cy praw na ochro na wy -
na gro dze nia zo sta ła ure gu lo wa na na trzech
płasz czy znach. Są ni mi: za kaz zrze cze nia się
przez pra cow ni ka pra wa do wy na gro dze nia,
za sa dy do ty czą ce czę sto tli wo ści i for my wy -
pła ty oraz ogra ni cze nia do ko ny wa nia po trą ceń
z wy na gro dze nia pra cow ni ka.

Za kaz zrze cze nia

Pra cow nik nie mo że zrzec się pra wa
do wy na gro dze nia ani prze nieść te go pra wa
na in ną oso bę. Nie do ty czy to jed nak sy tu -
acji, gdy doj dzie do za war cia po ro zu mie nia
ob ni ża ją ce go wy na gro dze nie ze skut kiem
od dnia je go za war cia1.

Za kaz do ty czy nie tyl ko cał ko wi te go, lecz
ta kże czę ścio we go zrze cze nia się pra wa
do wy na gro dze nia. Za kaz ten ma cha rak ter
bez względ ny i obej mu je zrze cze nie się pra -
wa do wy na gro dze nia za pra cę w dro dze
wszel kich oświad czeń wo li pra cow ni ka,
w tym rów nież w dro dze ugo dy są do wej2.

Zrze cze nie się wy na gro dze nia za pra cę
jest za ka zem do ty czą cym wszyst kich pra cow -
ni ków. Ozna cza to, że ob ję ci są nim rów nież
ci pra cow ni cy, w sto sun ku do któ rych Ko deks
pra cy sto su je się tyl ko w spra wach nie ure -
gu lo wa nych od mien ny mi prze pi sa mi szcze -
gó ło wy mi.

Za sa dą jest obo wią zek wy pła ty pra cow ni -
ko wi wy na gro dze nia w peł nej wy so ko ści.
Usta wo daw ca do pusz cza jed nak sy tu acje,
w któ rych pra co daw ca ma pra wo pomniej szyć
wy na gro dze nie pra cow ni ka.

Ter mi nem „po trą ce nia” po słu gu je się
Ko deks cy wil ny, któ ry pod tym po ję ciem
rozu mie wza jem ne umo rze nie wy ma gal -
nych wie rzy tel no ści do wy so ko ści wie rzy tel -
no ści ni ższej, gdy obie stro ny są wo bec sie -
bie jed no cze śnie wie rzy cie lem i dłu żni kiem.
W dro dze po trą ce nia nie mo gą być uma rza -
ne wie rzy tel no ści, co do któ rych po trą ca nie

jest wy łą czo ne przez prze pi sy szcze gól ne 
(np. art. 87 k. p.). W pra wie pra cy po trą ce -
nia ozna cza ją jed no stron ną czyn ność praw -
ną, któ ra po le ga na po mniej sza niu wy na gro -
dze nia na le żne go pra cow ni ko wi, po przez od -
li cze nie pew nych na le żno ści okre ślo nych
prze pi sa mi pra wa na za spo ko je nie rosz -
czeń okre ślo nych pod mio tów. Ozna cza to, że
po trą ce nia mo gą być do ko ny wa ne na rzecz
pra co daw cy oraz na rzecz in nych pod mio tów,
na pod sta wie przed ło żo ne go przez nie ty tu -
łu wy ko naw cze go. W tej sy tu acji pra co daw -
ca nie wy stę pu je ja ko wie rzy ciel, a je dy nie
ja ko oso ba wy zna czo na przez pra wo do do -
ko na nia czyn no ści ma ją cych na ce lu wstrzy -
ma nie czę ści wy na gro dze nia, któ ra pod le ga
po trą ce niu i prze ka za niu jej wie rzy cie lo wi.

Po ję cie po trą ce nia nie obej mu je obo -
wiąz ko wych od li czeń z wy na gro dze nia za pra -
cę pra cow ni ka. W pierw szej ko lej no ści pra -
co daw ca od li cza skład ki ubez pie cze nio we
opła ca ne przez pra cow ni ka oraz za licz kę
na po da tek do cho do wy od osób fi zycz nych.

Ja kie po trą ce nia?

Kwe stie do ko ny wa nia po trą ceń z wy na gro -
dze nia pra cow ni ka re gu lu ją art. 87 – 91 Ko -
dek su pra cy. Ko deks okre śla w nich ja kie
kwo ty oraz ja kie świad cze nia mo gą być po -
trą ca ne. Pra co daw ca mo że po trą cić bez
zgo dy pra cow ni ka tyl ko szcze gó ło wo okre ślo -
ne na le żno ści. Są to:

● su my eg ze kwo wa ne na mo cy ty tu łów
wy ko naw czych (czy li za opa trzo nych w klau -
zu lę wy ko nal no ści ty tu łów eg ze ku cyj nych,
art. 777 Ko dek su po stę po wa nia cy wil ne go),
w tym su my prze zna czo ne na za spo ko je nie
świad czeń ali men tacyj nych; 

● udzie lo ne pra cow ni ko wi za licz ki pie -
nię żne;

● ka ry pie nię żne sto so wa ne przez pra -
co daw cę w ra mach od po wie dzial no ści porząd -
ko wej pra cow ni ków (art. 108 i n. Ko dek su
pra cy).

Prze pi sy Ko dek su pra cy usta na wia ją na stę -
pu ją cą ko lej ność, w ja kiej mo żna do ko ny wać
po trą ce nia z wy na gro dze nia pra cow ni ka:

● w pierw szej ko lej no ści są po trą ca ne su -
my prze zna czo ne na za spo ko je nie świad -

czeń ali men ta cyj nych, do cho dzo ne na pod sta -
wie ty tu łów wy ko naw czych. Są one po trą ca -
ne nie za le żnie od wy so ko ści wy na gro dze nia
pra cow ni cze go, a po nad to w naj wy ższym do -
pusz czal nym wy mia rze po trą ceń (de fi ni cja
świad czeń ali men ta cyj nych – art. 1081 Ko dek -
su po stę po wa nia cy wil ne go);

● w dru giej ko lej no ści są po trą ca ne su -
my prze zna czo ne na po kry cie in nych niż ali -
men ta cyj ne na le żno ści, rów nież do cho dzo nych
na pod sta wie ty tu łów wy kona wczych. W przy -
pad ku zbie gu są one po trą ca ne do pie ro
po za spo ko je niu świad czeń ali men ta cyj nych;

● w trze ciej ko lej no ści są po trą ca ne za -
licz ki pie nię żne udzie lo ne pra cow ni kom
(np. za licz ki na po czet kosz tów de le ga cji). Są
one po trą ca ne do pie ro po nale żno ściach
wska za nych w po wy ższych punk tach, eg ze -
kwo wa nych na pod sta wie ty tu łów wy ko naw -
czych. Nie jest przy tym za licz ką w ro zu mie -
niu art. 87 § 1 pkt 3 Ko dek su pra cy część wy -
na gro dze nia wy pła co ne go na po czet wy na gro -
dze nia przy szłe go przed ter mi nem je go wy -
ma gal no ści, o ile stro ny umo wy o pra cę nie
umó wi ły się in a czej3. 

● W ostat niej ko lej no ści, jed nak nie za -
le żnie od re guł do ty czą cych wy so ko ści kwot,
któ re mo gą ulec po trą ce niu, bez zgo dy pra -
cow ni ka po trą ca ne są ka ry pie nię żne zwią -
za ne z je go od po wie dzial no ścią po rząd ko wą
(oczy wi ście bez na ru sze nia kwo ty wy na -
gro dze nia wol nej od po trą ceń).

W świe tle wy ro ku Są du Naj wy ższe go 
z 19 sierp nia 1999 r. 4 nie jest sprzecz ne
z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go do cho -
dze nie przez pra cow ni ka rosz cze nia o wy -
na gro dze nie za pra cę, któ re zo sta ło po trą -
co ne przez pra co daw cę nie zgod nie z oma -
wia ny mi ko dek so wy mi wy ma ga nia mi i prze -
zna czo ne na za spo ko je nie dłu gu pra cow ni -
ka wo bec oso by trze ciej (w tej spra wie
– ban ku z ty tu łu po rę cze nia). Sąd pod kre -
ślił, że po trą ce nie wbrew usta wo we mu za -
ka zo wi z wy na gro dze nia za pra cę stwa rza
sy tu ację nie wy pła ce nia na le żne go pra cow -
ni ko wi wy na gro dze nia, co z ko lei po wo du -
je po stro nie pra cow ni ka upraw nie nie do -
ma ga nia się te go, co mu się słusz nie z ty -
tu łu wy na gro dze nia na le ży. Nie za sto so wa -
nie ta kiej sank cji po wo do wa ło by, że oma wia -

ne prze pi sy nie speł nia ły by swej ochron nej
funk cji wo bec pra cow ni ka.

Z orzecz ni czej prak ty ki

W kwe stii wska za nia skład ni ków wy na gro -
dze nia, na któ re roz cią ga się ko dek so wa
ochro na, wie lo krot nie wy po wia dał się Sąd
Naj wy ższy. Na uwa gę za słu gu ją na stę pu ją ce
orze cze nia:

● ochro na wy na gro dze nia za pra cę do -
ty czy nie tyl ko wy na gro dze nia za sad ni cze go,
ale ta kże in nych je go skład ni ków, m.in. do -
dat ku sta żo we go (wy rok SN z 5 grud nia 1977
roku, I PRN 158/77, OSP 1978/7/136);

● w świe tle art. 152, 171 i 172 k.p. rów -
nież ekwi wa lent pie nię żny na le żny pra cow -
ni ko wi za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn -
ko wy pod le ga ochro nie w ta kim sa mym za -
kre sie, jak wy na gro dze nie za pra cę (wy rok
SN z 11 czerw ca 1980 r., I PR 43/80, Sł.
Prac. 1980/12/30);

● od pra wa eme ry tal na (ren to wa) i na -
gro da ju bi le uszo wa, nie są wy łą czo ne spod
dzia ła nia prze pi sów o ochro nie wy na gro dze -
nia (wy rok Są du Ape la cyj ne go w Gdań sku
z 29 sierp nia 1994 r., II APr 44/94,
OSA 1994/10/79);

● od szko do wa nie z ty tu łu roz wią za nia
umo wy o pra cę z na ru sze niem pra wa pod le -
ga ochro nie z art. 87 k.p. (wy rok SN,
2005.05.12, I PK 248/04, OSNP 2006/1-2/12);

● zgo da na ob ni żkę pen sji wy da na
pod wpły wem stra chu nie prze sta je być wa -
żna, a ko dek so wy za kaz zrze ka nia się pra wa
do wy na gro dze nia do ty czy tyl ko wy na gro dze -
nia już na le żne go (wy rok SN z 22 czerw -
ca 2006, III PK 27/06, M. P. Pr. 2006/7/342).

Na le ży za uwa żyć, że do tych czas Sąd Naj -
wy ższy nie wy dał orze cze nia, któ re wska zy -
wa ło by jak trak to wać świad cze nie so cjal ne
przy zna wa ne pra cow ni ko wi z Zakła do we go
Fun du szu Świad czeń So cjal nych.

Usta wa o za kła do wym fun du szu świad czeń
so cjal ny ch5 nie za wie ra re gu la cji do ty czą cych
mo żli wo ści do ko ny wa nia za jęć i po trą ceń ze
świad czeń so cjal nych z ty tu łu po za so cjal nych
zo bo wią zań pra cow ni ków, któ rym przy zna -
no te świad cze nia. Co do za sa dy świad cze -
nia z za kła do we go fun du szu świad czeń so cjal -
nych nie ma ją cha rak te ru ani wy na gro dze nia,
ani na le żno ści ze sto sun ku pra cy, gdyż ich
usta wo we prze zna cze nie i prze słan ki wa run -
ku ją ce na by cie pra wa do tych świad czeń okre -
śla ją po za wy na gro dze nio we, wy łącz nie so -
cjal ne kry te ria, o któ rych mo wa w art. 8 ust. 1
wspomnia nej usta wy (sy tu acja ży cio wa, ro -
dzin na i ma te rial na oso by upraw nio nej).
Kry te ria te na da ją świad cze niom so cjal nym
uzna nio wy, a nie rosz cze nio wy cha rak ter.
Przy jąć więc na le ży, że prze pis art. 87 Ko -
dek su pra cy, w czę ści do ty czą cej wy mie nio -
nych w tym prze pi sie za sad do ko ny wa nia po -
trą ceń z wy na gro dze nia za pra cę i in nych na -
le żno ści pra cow ni czych nie ma za sto so wa nia

do świad czeń fi nan so wa nych z za kła do we go
fun du szu świad czeń so cjal nych.

Prze ciw ko ob ję ciu ochro ną te go ro dza ju
świad czeń wy po wia da się więk szość au to rów,
m.in. M. Cie ślak, A. Sa la mon „Pła ce
od A do Z w 2010 r.” s. 177, por. S. Pła żek
„Pro blem do pusz czal no ści po trą ceń z wie rzy -
tel no ścia mi pra cow ni ka in ny mi niż wy na gro -
dze nie” 6.

Po ja wia się też po gląd, że sko ro w sa mej
usta wie o ZFŚS nie wska za no mo żli wo ści do -
ko ny wa nia po trą ceń oraz, iż świad cze nie to
nie jest to wy na gro dze niem, to nie ma
praw nej mo żli wo ści do ko ny wa nia ja kich kol -
wiek po trą ceń. Mo im zda niem, je że li przy -
jąć do pusz czal ność po trą ceń, po win ny być
one pro wa dzo ne w try bie prze wi dzia nym
w art. 895 i n. k.p.c.

Pod no szo ny jest ta kże ar gu ment ali men -
ta cyj ne go cha rak te ru ta kie go świad cze nia
oraz spe cy ficz ne go ce lu, w ja kim przy zna wa -
ne są świad cze nia pra cow ni ko wi7.

Ko lej ną kwe stią jest sy tu acja, w któ rej pra -
co daw ca błęd nie usta lił, bądź wy pła cił pra cow -
ni ko wi wy na gro dze nie za pra cę, za wy ża jąc na -
le żną pra cow ni ko wi kwo tę. W ta kim przy pad -
ku pra co daw ca mo że żą dać od pra cow ni ka

zwro tu nad pła co nej czę ści świad cze nia
przy za sto so wa niu art. 405 k.c. (bez pod staw -
ne wzbo ga ce nie). Pra cow nik mo że się w ta -
kiej sy tu acji bro nić przed obo wiąz kiem
zwro tu nie na le żne go mu świad cze nia, wy ka -
zu jąc m.in., że uzy ska ne świad cze nie zu żył
lub utra cił w ta ki spo sób, że nie jest już wzbo -
ga co ny, chy ba że wy zby wa jąc się ko rzy ści lub
zu ży wa jąc ją po wi nien był li czyć się z obo wiąz -
kiem zwro tu.

Wy ra że nie przez pra cow ni ka, bez za cho -
wa nia for my pi sem nej, zgo dy na do kony wa -
nie po trą ceń z wy na gro dze nia za pra cę in -
nych na le żno ści niż wy mie nio ne w art. 87 § 1
i 7 k.p. jest nie wa żne8.

Od li cze nie 
z wy na gro dze nia

Pod le ga ją mu rów nież, zgod nie z art. 87
§ 7 Ko dek su pra cy kwo ty wy pła co ne pra cow -
ni ko wi w po przed nim ter mi nie płat no ści
za okres nie obec no ści w pra cy, za któ ry nie
za cho wu je on pra wa do wy na gro dze nia. Od -

li cze nie ta kie po le ga na zmniej sze niu bie żą -
ce go wy na gro dze nia o kwo tę wy na gro dze nia
wy pła co ne go pra cow ni ko wi za czas nie wy ko -
ny wa nia pra cy w ter mi nie po przed nim (dzie -
je się tak w sy tu acji, gdy pra cow nik otrzy mu -
je wy na gro dze nie z gó ry lub je śli je go nie -
obec ność w pra cy mia ła miej sce pod ko niec
mie sią ca, je że li li sty płac by ły już spo rzą dzo -
ne i pra cow nik otrzy mał na po cząt ku mie sią -
ca wy na gro dze nia w peł nej wy so ko ści).
Zgod nie z wy ro kiem Są du Naj wy ższe go,
od li cze nia mo żna do ko nać tyl ko z wy na gro -
dze nia przy pa da ją ce go w ter mi nie bez po śred -
nio na stęp ny m9. Pra co daw ca mo że od li czyć
je dy nie część wy na gro dze nia za czas nie wy -
ko ny wa nia przez pra cow ni ka pra cy. Dla te go
też nie mo żna do ko ny wać od li czeń z na gro -
dy ju bi le uszo wej kwo ty wy pła co nej pra cow -
ni ko wi po przed nio z ty tu łu na gro dy za in ny
okres pra cy, na wet je że li wy pła ta by ła bez -
pod staw na 10.

Do rąk ma łżon ka

Z prze pi sów pra wa wy ni ka mo żli wość wy -
pła ty wy na gro dze nia pra cow ni ka do rąk
ma łżon ka pra cow ni ka:

● je że li ma łżo nek pra cow ni ka przed sta -
wi na le ży te peł no moc nic two (art. 96 ko dek -
su cy wil ne go),

● je że li ma łżo nek przed sta wi od po -
wied ni na kaz są do wy (art. 28 ko dek su
rodzin ne go i opie kuń cze go),

● bez ko niecz no ści przed sta wia nia spe -
cjal nych do ku men tów, je że li pracow nik nie
mo że pod jąć wy na gro dze nia z po wo du „prze -
mi ja ją cej prze szko dy” (art. 29 ko dek su ro -
dzin ne go i opie kuń cze go). 

Nie za le żnie od wy mie nio nych sy tu acji, pra -
cow nik mo że upo wa żnić wy bra ną przez sie -
bie oso bę do od bio ru je go wy na gro dze nia
za pra cę, udzie la jąc jej peł no moc nic twa.

Ewa Kwin ta
OIP Ka to wi ce

Przy pi sy

1. Wy rok SN z 3 lip ca 2008 r., III PK 6/08 LEX
nr 497687.

2. Wy rok SN z 3 lu te go 2006 r. II PK 161/05,
OSNP 2007/3-4/41.

3. Wy rok SN z 24 lip ca 2001, I PKN 552/00,
OSNP 2003/12/291.

4. I PKN 206/99, OSNA PiUS 2000 r. nr 23
poz. 853.

5. Dz. U. 1996.70.335 ze zm.
6. Pra ca i Za bez pie cze nie Spo łecz ne nr 12/99,

str. 36.
7. P. Wąż „Świad cze nia zwią za ne ze sto sun kiem

pra cy pod le ga ją ce ochro nie z art. 87–91 k.p.”, Mo -
ni tor Pra wa Pra cy nr 8 rok 2008.

8. Wy rok SN z 01 paź dzier ni ka 1981 r.,
I PKN 366/98, OSNP 1999/21/684.

9. Wy rok SN z 4.10.1994 r., I PKN 71/94,
OSNAP 1995, nr 6, poz. 88.

10. Wy rok SN z 25.11.1982 r., I PKN 118/82,
OSNCP 1983, nr 7, poz. 102.

Ewa Kwin ta

Pra wo

Ochro na wy na gro dze nia za pra cę

Pra wo za pew nia ochro nę wy na gro dze nia za pra cę, szcze gól nie ze wzglę du na je go funk cję
ali men ta cyj ną, a więc do star cze nie środ ków fi nan so wych na za spo ko je nie po trzeb ży cio wych
pra cow ni ka i je go ro dzi ny.
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ko go wcze śniej nie za trud nia li oraz że
wcze śniej pra cę świad czy ła je dy nie ak tu -
al nie za trud nio na pra cow ni ca, któ ra w ubie -
głym ro ku od by wa ła w kwia ciar ni staż ja -
ko oso ba bez ro bot na. W związ ku z tym, że
pra cow nik skła da jąc skar gę wy ra ził zgo dę
na ujaw nie nie te go fak tu pra co daw com, po -
pro si łem o usto sun ko wa nie się do tre ści
skar gi.

Nie for mal ny wspól nik

Pra co daw cy zgod nie oświad czy li, że
ska rżą cy nie był ich pra cow ni kiem, ale ich
do brym zna jo mym i był nie for mal nym
wspól ni kiem spół ki cy wil nej pro wa dzą cej
kwia ciar nię. Kwo ty pie nię żne prze ka zy wa -
ne ska rżą ce mu do ty czy ły na to miast roz li -
czeń mie dzy wspól ni ka mi spół ki, a nie wy -
pła ty wy na gro dze nia za pra cę. Pra co daw -
cy oświad czy li po nad to, że pra cu ją za wo -
do wo w in nej fir mie i nie zna ją się na pro -
wa dze niu kwia ciar ni. Ska rżą cy na to miast
wcze śniej pra co wał w in nej kwia ciar ni i po -
sia dał nie zbęd ne umie jęt no ści po trzeb ne
do jej wła ści we go pro wa dze nia. Dla te go
zde cy do wa li, że bę dzie ich „ci chym”
wspól ni kiem. Umo wa o pra cę z paź dzier -
ni ka 2009 r. zo sta ła spi sa na na proś bę ska -
rżą ce go, któ re mu by ła po trzeb na do uzy -
ska nia kre dy tu i mia ła cha rak ter po zor ny.

W tej sy tu acji prze słu cha łem ska rżą ce -
go z po ucze niem o od po wie dzial no ści
kar nej za fał szy we ze zna nia. Pra cow nik ze -
znał, że fak tycz nie jest bli skim zna jo mym
pra co daw ców, któ rzy za pro po no wa li mu
pra cę w uru cha mia nej przez nich kwia ciar -
ni. Za pew ni li go, że bę dzie za trud nio ny
na pod sta wie umo wy o pra cę z wy na gro -
dze niem w wy so ko ści 2000 zł. net to, tj.
znacz nie wy ższym od otrzy my wa ne go
od do tych cza so we go pra co daw cy. No wi
pra co daw cy zwle ka li jed nak z wy da niem
mu umo wy o pra cę tłu ma cząc się bra kiem
fun du szy na ubez pie cze nie spo łecz ne.
Umo wę o pra cę otrzy mał do pie ro po ro ku
pra cy, po otrzy ma niu przez pra co daw -
ców do ta cji z po wia to we go urzę du pra cy
na utwo rze nie sta no wi ska pra cy. Ska rżą -
cy ze znał po nad to, że pra co wał przez 6 dni
w ty go dniu na dwie zmia ny i w co dru gą
nie dzie lę po 6 go dzin. W li sto pa dzie 2009
r. wy po wie dział umo wę o pra cę, po nie waż
pra co daw cy za le ga li mu z wy pła tą wy na gro -
dze nia. Ostat nią wy pła tę do stał 23 paź -
dzier ni ka 2009 r. i by ła to kwo ta 1000 zł
ty tu łem za licz ko we go wy na gro dze nia
za pra cę w lip cu 2009 r.

W to ku czyn no ści kon tro l nych wy stą pi -
łem po nad to do Po wia to we go Urzę du

Pra cy w El blą gu z za py ta niem do ty czą cym
ewen tu al ne go za re je stro wa nia ska rżą ce go
w urzę dzie pra cy ja ko oso by bez ro bot nej.
Otrzy ma łem zwrot ną in for ma cję, że pra -
cow nik był za re je stro wa ny w okre sie
od 1.10.2008 do 30.09.2009 r. ja ko oso ba
bez ro bot na nie po bie ra jąc za sił ku dla bez -
ro bot nych, a po zba wio ny zo stał sta tu su bez -
ro bot ne go 30.09.2009r. w związ ku z za -
trud nie niem w ra mach do po sa że nia i wy -
po sa że nia sta no wi ska pra cy w kwia ciar ni.

Uka ra ni przez sąd

Wy ja śnie nia pra co daw ców sta ły się
więc cał ko wi cie nie wia ry god ne. Dla te go
po za koń cze niu kon tro li wy stą pi łem do pra -
co daw ców o wy da nie ska rżą ce mu świa dec -
twa pra cy oraz opła ce nie skła dek na ubez -
pie cze nie spo łecz ne i Fun dusz Pra cy
za ca ły okres za trud nie nia, wy pła ce nie na -
le żne go wy na gro dze nia za pra cę i ekwi wa -
len tu pie nię żne go za urlop wy po czyn ko wy.
Skie ro wa łem po nad to wnio ski do są du
o uka ra nie pra co daw ców za nie wy da nie
pra cow ni ko wi świa dec twa pra cy za okres

od 1 paź dzier ni ka 2009 do 31 grud -
nia 2009 r., nie wy pła ce nie wy na gro dze nia
za pra cę w tym okre sie oraz nie opła ce nie
skła dek na Fun dusz Pra cy. Sąd Re jo no wy
w El blą gu uka rał ka żde go z pra co daw ców
za te wy kro cze nia grzyw ną w wy so ko -
ści 3.000 zł.

W związ ku z tym, że pra co daw cy od mó -
wi li wy ko na nia mo je go wy stą pie nia, ko -
niecz ne sta ło się skie ro wa nie w spra wie
uza sad nio nych rosz czeń pra cow ni ka po zwu
do są du pra cy. Z przy czyn po da nych
na wstę pie ar ty ku łu zde cy do wa łem, że po -

zew zło żę ja ko peł no moc nik pra cow ni ka,
a nie ja ko po wód, co po zwo li ło na ob ję cie
jed nym po zwem jed no cze śnie wszyst kich
rosz czeń pra cow ni ka, tj.:

– usta le nia ist nie nia sto sun ku pra cy po -
mię dzy po wo dem a stro ną po zwa ną w okre -
sie od 1.10.2008 do 30.09.2009 r. i na ka -
za nie wy da nia świa dec twa pra cy za ten
okres za trud nie nia,

– za są dze nia od po zwa nych so li dar nie
na rzecz po wo da wy na gro dze nia za pra cę
za li piec 2009 r. w kwo cie 1000 zł net to,
za sier pień 2009 r. w kwo cie 2000 zł. net -
to i za wrze sień 2009 r. w kwo cie 2.000 zł.
net to, wraz z od set ka mi za zwło kę,

– za są dze nia od po zwa nych so li dar nie
na rzecz po wo da wy na gro dze nia za pra cę
w okre sie od paź dzier ni ka do grud nia 2009
roku w łącz nej kwo cie 3900 zł brut to wraz
z od set ka mi za zwło kę,

– za są dze nia od po zwa nych so li dar nie
na rzecz po wo da ekwi wa len tu pie nię żne -
go za 5 dni urlo pu wy po czyn ko we go
w kwo cie 308,34 zł. brut to,

– na ka za nia stro nie po zwa nej wy da nia
po wo do wi świa dec twa pra cy za okres za -
trud nie nia od 1.10.2009 do 31.12.2009 r.

Do po zwu do łą czy łem ja ko wnio ski do -
wo do we m.in. pi smo Po wia to we go Urzę -
du Pra cy w El blą gu in for mu ją ce o przy zna -
niu pra co daw com re fun da cji ze środ ków
Fun du szu Pra cy kosz tów wy po sa że nia
dla skie ro wa nej oso by bez ro bot nej, tj.
po wo da, sta no wi ska pra cy w wy so ko -
ści 15.000 zł oraz pi smo PUP w El blą gu
in for mu ją ce o prze ka za niu przez pra co daw -
ców do urzę du pra cy ko pii świa dec twa pra -
cy po wo da za okres od 1.10.2009
do 31.12.2009 r., któ re go nie wy da no na -
to miast po wo do wi (pra cow ni ko wi).

W od po wie dzi na po zew peł no moc nik
pra co daw ców wniósł o od da le nie po wódz -
twa twier dząc, że po wód nie był pra cow -
ni kiem kwia ciar ni, ale ci chym wspól ni kiem
spół ki. Umo wa o pra cę za war ta w 1 paź -
dzier ni ka 2009 r. mia ła cha rak ter fik cyj ny
i zo sta ła wy da na na proś bę pra cow ni ka
w ce lach kre dy to wych, a po nad to po wód
od 1 paź dzier ni ka 2009 r. nie sta wiał się
w pra cy i żad ne wy na gro dze nie mu nie
przy słu gu je.

Pro ces roz po czął się 7 czerw ca 2009 r.
W trak cie sze ściu roz praw sąd prze słu chał
kil ku na stu świad ków, któ rzy po twier dzi li
fakt wy ko ny wa nia pra cy przez pra cow ni -
ka do koń ca 2009 r. Po twier dzi ła to rów -
nież ak tu al nie za trud nio na pra cow ni ca, któ -
ra wcze śniej od by wa ła w kwia ciar ni staż
ja ko oso ba bez ro bot na. Po mi mo te go,
pra co daw cy i ich peł no moc nik kon se -

Fak tycz nie, kie ro wa nie przez in spek to -
rów pra cy po zwów o usta le nie sto sun ku
pra cy jest w więk szo ści przy pad ków nie ce -
lo we. Pra cow ni cy zwra ca ją cy się do in spek -
to ra pra cy o po moc za in te re so wa ni są bo -
wiem z re gu ły nie tyl ko po twier dze niem za -
trud nie nia w ra mach sto sun ku pra cy czy
otrzy ma niem świa dec twa pra cy, a przede
wszyst kim otrzy ma niem na le żne go wy na -
gro dze nia za pra cę i in nych świad czeń wy -
ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy. Bar dziej wła -
ści we w ta kich przy pad kach jest nie wąt pli -
wie na pi sa nie pra cow ni ko wi po zwu do są -
du pra cy w spra wie wszyst kich rosz czeń
pra cow ni ka i wy stę po wa nie w pro ce sie są -
do wym w cha rak te rze peł no moc ni ka pra -
cow ni ka, na co ze zwa la art. 465 § 1 Ko dek -
su po stę po wa nia cy wil ne go.

Do tych cza so wa prak ty ka kie ro wa nia
przez in spek to rów pra cy je dy nie po wódz -
twa o usta le nie sto sun ku pra cy, a po uzy -
ska niu pra wo moc ne go wy ro ku usta la ją ce -
go sto su nek pra cy, na co trze ba cze kać nie -
raz kil ka na ście mie się cy, kie ro wa nie przez
pra cow ni ka po zwu o za są dze nie na le żne -
go wy na gro dze nia za pra cę, ekwi wa len tu
pie nię żne go za urlop wy po czyn ko wy i in -
nych świad czeń pie nię żnych, po wo du je
nie po trzeb ne, nie uza sad nio ne przed łu że -
nie do cho dze nia przez pra cow ni ka na le -
żnych świad czeń pie nię żnych.

Roz wia ne wąt pli wo ści

Po zmia nie 28.07.2007 r. tre ści art. 47
k.p.c. i wpro wa dze niu po dzia łu rosz czeń
na roz po zna wa ne w pierw szej in stan cji
w skła dzie jed ne go sę dzie go i dwóch ław -
ni ków, i na roz po zna wa ne w skła dzie jed -
ne go sę dzie go po ja wi ły się wąt pli wo ści, czy
mo żna w jed nym po zwie do cho dzić usta -
le nia sto sun ku pra cy, któ re to rosz cze nie
pod le ga roz pa trze niu przez skład trzy -
oso bo wy i rosz cze nia o wy na gro dze nie, któ -
re jest roz pa try wa ne w skła dzie jed ne go sę -
dzie go. Wąt pli wo ści te zo sta ły jed nak roz -

wia ne przez uchwa łę Są du Naj wy ższe go z 4
lu te go 2009 r. II PZP 14/08, w któ rej sąd,
po wo łu jąc się na art. 191 k.p.c., stwier dził,
że w przy pad ku gdy wśród rosz czeń z za -
kre su pra wa pra cy do cho dzo nych w jed nym
po stę po wa niu znaj du je się rosz cze nie,
do roz po zna nia któ re go w pierw szej in stan -
cji wła ści wy jest sąd w skła dzie jed ne go sę -
dzie go i dwóch ław ni ków, sąd w ta kim skła -
dzie wła ści wy jest ta kże do roz po zna nia po -
zo sta łych rosz czeń.

Od cza su opu bli ko wa nia tej uchwa ły za -
nie cha łem skła da nia ja ko in spek tor pra cy po -
zwów o usta le nie sto sun ku pra cy, ale przy -
go to wu ję pra cow ni kom, ja ko ich peł no -
moc nik, po zwy o usta le nie sto sun ku pra cy
a jed no cze śnie o na ka za nie wy da nia świa -
dec twa pra cy oraz o za są dze nie na le żne go
wy na gro dze nia za pra cę, ekwi wa len tu pie -
nię żne go za urlop wy po czyn ko wy i in nych
świad czeń pie nię żnych ze sto sun ku pra cy. 

Po zwy te pi szę tyl ko dla tych pra cow ni -
ków, któ rzy by li za trud nie ni „na czar no”,
tj. bez żad nej umo wy lub by li za trud nie ni
na pod sta wie umo wy o dzie ło. Umo wę
o dzie ło ła two w są dzie pod wa żyć, po nie -
waż jest to umo wa re zul ta tu, któ re go
prze wa żnie w tych umo wach pra co daw cy
nie okre śla ją po da jąc je dy nie ro dzaj wy ko -
ny wa nej pra cy, a je że li na wet okre ślą ten
re zul tat to ma on cha rak ter fik cyj ny. Zgod -
nie z art. 58 § 1 Ko dek su cy wil ne go,
umo wa za war ta w ce lu omi nię cia prze pi -
sów jest na to miast z mo cy pra wa nie wa żna.

Nie po dej mu ję się za to re pre zen to wa -
nia w są dzie osób za trud nia nych na pod sta -
wie umo wy zle ce nia, po nie waż szan se
na wy gra nie pro ce su są zni ko me. Po wódz -
twa tych osób są dy z re gu ły od da la ją, uza -
sad nia jąc to bra kiem wo li pra co daw cy za -
war cia umo wy o pra cę i zbli żo nym cha rak -
te rem sto sun ku pra cy i umo wy zle ce nia.
A o wo li stron mó wi nie tyl ko art. 65 § 2
Ko dek su cy wil ne go, ale co dziw niej sze, rów -
nież Ko deks pra cy, sta no wiąc w art. 11, że
na wią za nie sto sun ku pra cy wy ma ga zgod -

ne go oświad cze nia wo li pra co daw cy i pra -
cow ni ka.

Z prak ty ki

Ostat nią pro wa dzo ną prze ze mnie spra -
wą jest do cho dze nie na dro dze są do wej
usta le nia sto sun ku pra cy i na le żnych
świad czeń pie nię żnych dla pra cow ni ka, któ -
re go pra co daw cy za trud nia li po nad rok
„na czar no” i to w ra mach zre fun do wa ne -
go przez urząd pra cy no wo utwo rzo ne go
sta no wi ska pra cy, nie pła cąc pra cow ni ko -
wi na le żne go wy na gro dze nia za pra cę.
Spra wę tę chciał bym przed sta wić dla zo -
bra zo wa nia dzia łań po dej mo wa nych prze -
ze mnie w ta kich przy pad kach.

W kwiet niu 2010 r. by ły pra cow nik
kwia ciar ni zło żył w Od dzia le PIP w El blą -
gu skar gę na swo ich by łych pra co daw ców,
któ rzy za trud nia li go „na czar no” w okre -
sie od 1 paź dzier ni ka 2008 do 30 wrze -
śnia 2009 r. Nie wy da li mu świa dec twa pra -
cy za okres, kie dy był za trud nio ny na pod -
sta wie umo wy o pra cę, tj. od 1 paź dzier -
ni ka 2009 do 31.12.2009 i nie za pła ci li wy -
na gro dze nia za pra cę za okres od lip -
ca 2009 do grud nia 2009 r. Do skar gi pra -
cow nik do łą czył ko pię umo wy o pra cę 
z 1 paź dzier ni ka 2009 r., ko pie prze le wów
ban ko wych ró żnych kwot pie nię żnych
z kon ta ban ko we go kwia ciar ni na je go kon -
to ban ko we z okre su: paź dzier nik 2008
– paź dzier nik 2009 r. oraz, ja ko do wód wy -
ko ny wa nia pra cy w kwia ciar ni, kse ro ko -
pie 124 do wo dów wpła ty utar gu z okre su:
paź dzier nik 2008 – gru dzień 2009 r. po kwi -
to wa nych przez pra co daw ców.

Przy stę pu jąc do roz pa trze nia skar gi
uda łem się do tej kwia ciar ni pro wa dzo nej
w for mie spół ki cy wil nej przez dwo je pra -
co daw ców. W kwia ciar ni za trud nio na by ła
jed na pra cow ni ca na pod sta wie umo wy
o pra cę za war tej 8.01.2010 r. Na żą da nie
oka za nia akt oso bo wych zwol nio nych pra -
cow ni ków pra co daw cy oświad czy li, że ni -

In spek tor pra cy 
peł no moc ni kiem pra cow ni ka
W „In spek to rze Pra cy” z lu te go br. Igna cy Po lo czek z OIP Ka to wi ce pro po nu je zre zy gno wa nie
przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy z pra wa wno sze nia po wództw o usta le nie sto sun ku pra cy.
Zga dzam się z tą pro po zy cją, ale tyl ko co do za sa dy i z zu peł nie in nych po wo dów od po da nych
w ar ty ku le „Usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy”.
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Re ali za cja na wet nie wiel kie go od cin ka
au to stra dy lub dro gi kra jo wej, to plac bu -
do wy o dłu go ści kil ku ki lo me trów, gdzie ro -
bo ty pro wa dzo ne są w te re nie po zba wio -
nym ja kich kol wiek ele men tów in fra struk -
tu ry spo łecz nej i tech nicz nej (la sy, po la,
prze szko dy wod ne i tech nicz ne – ma gi stra -
le, sie ci). Na to miast ich re mont lub mo der -
ni za cja ozna cza pro wa dze nie ro bót na je -
dy nie wy dzie lo nych od cin kach dróg, co
stwa rza do dat ko we za gro że nia.

Błę dy już na star cie

Prze pro wa dzo ne przez in spek to rów
pra cy OIP w Ka to wi cach kon tro le wy ka za -
ły, że wy stę pu ją ce na bu do wach dróg
i au to strad za gro że nia by ły kon se kwen cją
błę dów po peł nio nych przez fir my uczest -
ni czą ce w pro ce sie in we sty cyj nym już
na eta pie pro jek to wa nia i przy go to wa nia
pro ce su bu do wy oraz sa me go wy ko naw -
stwa. Są one pod sta wo wą przy czy ną wy stę -
pu ją cych nie pra wi dło wo ści.

Do błę dów po peł nio nych na eta pie
przy go to wa nia i pro jek to wa nia za li czyć mo -
żna:

● brak peł ne go ro ze zna nia wa run -
ków lo kal nych, w któ rych re ali zo wa ne
bę dzie za da nie in we sty cyj ne (np. szko dy
gór ni cze, de for ma cje miej sco we te re nu, za -
wod nie nia, brak peł nej in wen ta ry za cji
fak tycz nie wy stę pu ją ce go uzbro je nia te re -
nu). Nie peł ne ich roz po zna nie wy mu sza ko -
niecz ność im pro wi za cji w trak cie pro wa -
dze nia ro bót. Au to ma tycz nie stwa rza to za -
gro że nia dla za trud nio nych pra cow ni ków.
Przy kła dem mo że być wy wró ce nie się
żu ra wia na bu do wie od cin ka au to stra dy A -
-1 przy gra ni cy z Re pu bli ka Cze ską, gdzie
do koń ca nie roz po zna no wa run ków hy dro -

lo gicz nych. Spo wo do wa ne ulew ny mi opa -
da mi pod my cie grun tu pod jed ną pod po -
rą oraz spę ka nia i od kształ ce nia grun tu
pod dru gą pod po rą spo wo do wa ło wy wró -
ce nie się żu ra wia w kie run ku dro gi tech -
no lo gicz nej;

● brak peł nej do ku men ta cji tech nicz -
no -bu dow la nej łącz nie z pro jek ta mi szcze -
gó ło wy mi;

● brak opra co wa nia pro jek tów or ga -
ni za cji ro bót w czę ści do ty czą cej me tod ich
bez piecz ne go pro wa dze nia. Z ak tu al nie
obo wią zu ją ce go sta nu praw ne go nie wy ni -
ka jed no znacz nie, kto ta kie pro jek ty wi nien
opra co wy wać. W prak ty ce, al bo od stę pu -
je się od ich opra co wy wa nia lub opra co wu -
je się je nie rze tel nie. In we stor, jak i fir my
re ali zu ją ce ro bo ty bu dow la ne chcą unik nąć
kosz tów tych opra co wań;

● brak ro ze zna nia do ty czą ce go sto so -
wa nych przez przy szłe go wy ko naw cę tech -
no lo gii i ma te ria łów. Za gad nie nia te, nie
za wsze w spo sób jed no znacz ny roz strzy -
ga kosz to rys in we stor ski lub do ku men ta -
cja pro jek to wa;

● na rzu ca nie wy ko naw com bar dzo
krót kich ter mi nów re ali za cji in we sty cji
w sy tu acji, gdy w trak cie wy ko ny wa nia ro -
bót zmie nia ne są za kre sy ro bót i do cho dzi
do ko rek ty pro jek tów tech nicz nych.

Ana li zu jąc za gad nie nia zwią za ne z przy -
go to wa niem pro ce sów tech no lo gicz nych
na po szcze gól nych bu do wach in spek to rzy
pra cy stwier dzi li brak lub wa dli wie opra -
co wa ne in struk cje bez piecz ne go wy ko ny -
wa nia ro bót. Pro blem ten do ty czył w za sa -
dzie wszyst kich „ma łych” firm wy ko nu ją -
cych ro bo ty na kon tro lo wa nych bu do -
wach w cha rak te rze pod wy ko naw ców.
W wie lu wy pad kach in struk cja ta ko ja rzo -
na by ła z pla nem bez pie czeń stwa i ochro -
ny zdro wia, co mu sia ło skut ko wać wa dli -

wo ścią te go do ku men tu. Do pie ro w trak -
cie kon tro li in spek to rzy wy ja śnia li pra co -
daw com, że nie mo żna pra wi dło wo osza -
co wać ry zy ka za wo do we go na po szcze gól -
nych sta no wi skach pra cy, jak i pra wi dło wo
opra co wać pla nu BIOZ bez szcze gó ło wej
in struk cji bez piecz ne go pro wa dze nia ro -
bót, któ ra uwzględ nia wy stę pu ją cy na kon -
kret nej bu do wie stan fak tycz ny, ro dzaj za -
sto so wa ne go sprzę tu, jak i har mo no gram
ro bót.

Pro ble my z za rzą dza niem

W trak cie re ali za cji za dań in we sty cyj -
nych po ja wia ją się w szcze gól no ści pro ble -
my zwią za ne z za rzą dza niem pro ce sem bu -
do wy. Ma to miej sce wte dy, gdy ro bo ty pro -
wa dzo ne są przez kil ku lub kil ku na stu pod -
wy ko naw ców na jed nym pla cu bu do wy.
Art. 208 k.p. na kła da na wszyst kich pra -
co daw ców obo wią zek współ dzia ła nia i wy -
zna cze nie ko or dy na to ra. Prze pis ten nie
okre śla jed no znacz nie kwa li fi ka cji i upraw -
nień, ja kie wi nien po sia dać ko or dy na tor.
Na to miast z art. 22 pkt. 3b usta wy Pra wo
bu dow la ne jed no znacz nie wy ni ka, że obo -
wią zek ten na ło żo no na kie row ni ka bu do -
wy. Od ko or dy na to ra ro bót na le ży bez -
względ nie od ró żniać ko or dy na to ra ds.
bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia. Z pew -
no ścią do peł nie nia funk cji ko or dy na to ra
do spraw bhp kie row ni cy bu do wy nie są
przy go to wa ni oraz nie dys po nu ją od po wied -
nią wie dzą. Pro ble ma ty ka ta zo sta ła ure -

gu lo wa na w dwóch ak tach praw nych w spo -
sób zu peł nie od mien ny. Nie zbęd ne jest
więc ure gu lo wa nie opi sa nych za gad nień
w roz po rzą dze niu w ta ki spo sób, by wy klu -
czyć wszel kie wąt pli wo ści.

Po wo dem błę dów na eta pie re ali za cji in -
we sty cji jest ni ski po ziom wie dzy z za kre -
su sto so wa nych tech no lo gii i bhp pra cow -
ni ków, pro wa dzą cy do lek ce wa że nia za gro -
żeń i nieuży wa nia ochron oso bi stych, ta -
kże nie wła ści wy sys tem pro wa dze nia szko -
leń sta no wi sko wych dla pra cow ni ków za -
trud nia nych na okre ślo nej bu do wie. Zda -
rza się to le ro wa nie przez nad zór tech nicz -
ny od stępstw od obo wią zu ją cych prze pi sów
i świa do me po mi ja nie nie któ rych faz pro -
ce su bu dow la ne go nie zbęd nych dla bez -
piecz ne go wy ko ny wa nia ro bót (bie żą ce
kon tro le, pró by, ba da nia).

Na wy ni ki kon tro li na bu do wach dróg
i au to strad prze pro wa dzo nych w 2009 r.
bez po śred ni wpływ mia ła sy tu acja na ryn -
ku bu dow la nym i brak wy kwa li fi ko wa -
nych pra cow ni ków. Z ana li zy akt oso bo -
wych jed no znacz nie wy ni ka, że do pra cy
na bu do wach przyj mo wa ni by li pra cow ni -
cy bar dzo mło dzi lub bez do świad cze nia
i umie jęt no ści za wo do wych.

W ce lu zmniej sze nia kosz tów, ma łe
fir my w miej sce pra cow ni ków wy kwa li fi ko -
wa nych (któ rych koszt za trud nie nia jest du -
ży) czę sto za trud nia ły oso by nie wy kwa li -
fi ko wa ne, nie po sia da ją ce do świad cze nia
w bu dow nic twie ani od po wied niej wie dzy
na te mat za gro żeń wy stę pu ją cych w to ku

pro ce su in we sty cyj ne go. Wzro sło
ta kże za trud nie nie na pod sta wie
umów cy wil no praw nych.

Od po wied ni nad zór

Istot ny wpływ na bez pie czeń -
stwo pra cow ni ków ma od po wied ni
do bór ka dry spra wu ją cej nad zór
nad pro wa dzo ny mi ro bo ta mi. Oso -
by kie ru ją ce pra cow ni ka mi po win -
ny ce cho wać się wy so ki mi kwa li fi -
ka cja mi za wo do wy mi, zna jo mo -
ścią za gad nień bez pie czeń stwa
pra cy, a przede wszyst kim umie jęt -
no ścią do brej or ga ni za cji ro bót
i miej sca pra cy z uwzględ nie niem
wy stę pu ją cych za gro żeń. W prak -
ty ce nie za wsze tak jest.

Prze pro wa dzo ne kon tro le wy ka -
za ły, że na dal naj wię cej nie pra wi -
dło wo ści wy stę pu je przy pra cach
na wy so ko ści z wy ko rzy sta niem
rusz to wań bu dow la nych, przy ob -
słu dze urzą dzeń i in sta la cji elek -

trycz nych oraz przy ob słu dze ma szyn
i urzą dzeń bu dow la nych bez wy ma ga nych
upraw nień. Zde cy do wa nej po pra wie ule -
gły wa run ki so cjal ne na te re nie du żych bu -
dów, gdzie głów ny wy ko naw ca na rzu ca mi -
ni mal ne stan dar dy swo im pod wy ko naw -
com. Mo żna za ob ser wo wać po pra wę w za -
kre sie wy po sa że nia pra cow ni ków w ochro -
ny in dy wi du al ne. Na dal jed nak wi docz ny
jest w nie któ rych wy pad kach lek ce wa żą -
cy sto su nek sa mych pra cow ni ków do ich
sto so wa nia. Znacz nie lep szy jest stan tech -
nicz ny ma szyn i urzą dzeń. Ma na to wpływ
m.in. wy so kość kosz tów do sto so wa nia sta -
rych urzą dzeń do obo wią zu ją cych wy ma gań
w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy.

Po moc in spek to ra

In spek to rzy pra cy OIP w Ka to wi cach
bra li udział w na ra dach z wy ko naw ca mi ro -
bót prak tycz nie na wszyst kich kon tro lo wa -
nych bu do wach. Mia ły one cha rak ter se -
mi na ryj ny. Pod czas tych spo tkań roz wią -
zy wa no pro ble my do ty czą ce pra wi dło wej
or ga ni za cji sta no wisk pra cy. In spek tor
pra cy przed sta wiał uczest ni kom spo tka nia
spo strze że nia z kon tro li pla ców bu dów
zwią za nych z re ali za cją in we sty cji dro go -
wych. Oma wiał po wta rza ją ce się nie pra wi -
dło wo ści, wska zy wał przy czy ny ich wy stę -
po wa nia. Na przy kła dach pre zen to wał
pro ste przed się wzię cia po zwa la ją ce za po -
bie gać za gro że niom. Szcze gól ną uwa gę
zwra cał na za gro że nia wy pad ko we zwią za -
ne z bra kiem przy go to wa nia za wo do we go
i upraw nień kwa li fi ka cyj nych za trud nio -
nych na bu do wie pra cow ni ków.

In spek tor pra cy przed sta wiał uczest ni -
kom spo tkań za sa dy prze pro wa dza nia
szko le nia sta no wi sko we go na pla cu bu do -
wy. Przy po minał, że więk szość wy pad ków
przy pra cy na bu do wie wy ni ka z bra ku pod -
sta wo wej wie dzy w za kre sie wy ko ny wa nych
czyn no ści oraz lek ce wa że nia za gro żeń.
Zwra cał uwa gę na fakt nie wy ko rzy sty wa -
nia w trak cie szko leń na pla cu bu do wy pla -
nów BIOZ, ocen ry zy ka za wo do we go, jak
i in struk cji bez piecz ne go pro wa dze nia
po szcze gól nych ro bót. Do ku men ty te,
choć znaj du ją się na bu do wie, to nikt z nich
na ogół nie ko rzy sta. W prak ty ce słu żą
w za sa dzie je dy nie in spek to ro wi pra cy
w trak cie kon tro li. Z ich po mo cą wska zu -
je oso bom kie ru ją cym ro bo ta mi, jak na le -
ży uni kać nie pra wi dło wo ści do któ rych do -
szło na bu do wie.

Hen ryk Ka łu ża
OIP Ka to wi ce, Od dział w Gli wi cach

kwent nie twier dzi li, że po wód nie świad -
czył pra cy, ale był ich „ci chym wspól ni -
kiem”, a re fun da cja z Po wia to we go Urzę -
du Pra cy zo sta ła prze zna czo na na spła ce -
nie dłu gów po wo da bę dą ce go współ wła ści -
cie lem kwia ciar ni.

Klu czo we dla osta tecz ne go roz strzy gnię -
cia spra wy oka za ły się mo im zda niem wy -
ja śnie nia pra cow ni ka zło żo ne przed są dem
w to ku prze słu cha nia w cha rak te rze stro -
ny. Otóż w związ ku z tym, że z in for ma cji
otrzy ma nej z PUP w El blą gu wy ni ka ło, że
pra cow nik po roz wią za niu sto sun ku pra -
cy z po przed nim pra co daw cą, u któ re go
pra co wał po nad rok, za re je stro wał się ja -
ko bez ro bot ny w Po wia to wym Urzę dzie
Pra cy, za py ta łem się dla cze go do ko nał tej
re je stra cji, sko ro zo stał za trud nio ny przez
po zwa nych. Pra cow nik od po wie dział, że to
po zwa ni ka za li mu się za re je stro wać w Po -
wia to wym Urzę dzie Pra cy ja ko oso ba bez -
ro bot na, po nie waż chcie li wy stą pić o do -
ta cję z urzę du pra cy na urzą dze nie sta no -
wi ska pra cy, a on po sia dał nie zbęd ne
kwa li fi ka cje wy ma ga ne dla sta no wi ska
flo ry sta – pro jek tant te re nów zie lo nych i to
wła śnie na utwo rze nie sta no wi ska dla
nie go otrzy ma ją do ta cję. Pra cow nik co mie -
siąc był zwal nia ny z pra cy, aby mógł po je -
chać do urzę du pra cy zgło sić go to wość
do pra cy, a jak w któ rymś mie sią cu za po -
mniał o tym obo wiąz ku i urząd pra cy wy -
kre ślił go z te go po wo du z re je stru bez ro -
bot nych, to pra co daw ca po je chał oso bi ście
do urzę du pra cy pro sić o cof nię cie de cy -
zji w tym za kre sie. Pra cow nik, po mi mo że
miał pra wo do za sił ku dla bez ro bot nych,
to za sił ku nie po bie rał, co zna la zło po twier -
dze nie w do ku men tach urzę du pra cy
prze ka za nych na mój wnio sek przez urząd
pra cy do są du.

W dniu 22 grud niu 2010 r. Sąd Pra cy
i Ubez pie czeń Spo łecz nych w El blą gu
wy dał wy rok uzna ją cy w ca ło ści po wódz two
zło żo ne prze ze mnie w imie niu pra cow ni -
ka. Wpraw dzie pra co daw cy zło ży li ape la -
cję od wy ro ku, ale jej roz pa trze nie spo wo -
du je pra wo moc ne roz strzy gnię cie wszyst -
kich rosz czeń pra cow ni ka. Gdy bym na to -
miast wy stę po wał ja ko po wód, to w przy -
pad ku pod trzy ma nia przez sąd okrę go wy
wy ro ku są du I in stan cji roz strzy gnię cie do -
ty czy ło by je dy nie usta le nia sto sun ku pra -
cy, a pra cow nik mu siał by skła dać ko lej ny
po zew o za są dze nie na le żne go wy na gro -
dze nia za pra cę i cze kać przez ko lej ne mie -
sią ce na ko rzyst ny dla sie bie wy rok.

Eu ge niusz Dą brow ski
OIP w Olsz ty nie
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Bez pie czeń stwo pra cy

Ro bo ty 
dro go we i mo sto we

Hen ryk Ka łu ża 

Bu dow nic two na le ży do tej ga łę zi go spo dar ki, któ ra cha rak -
te ry zu je się wy so kim stop niem ry zy ka za wo do we go ze wzglę -
du na wy stę pu ją ce w pro ce sach pra cy za gro że nia za wo do we
i wy pad ko we. Bu dow nic two dro go we, w tym bu do wa i re mont
au to strad i dróg kra jo wych, jak rów nież mo stów i wia duk tów
jest szcze gól nym ro dza jem bu dow nic twa ogól ne go z uwa gi
na ró żno rod ność i spe cy fi kę sto so wa nych tech no lo gii, jak
i sa me pla ce bu dów.
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Po wsta wa nie cho rób no wo two ro wych jest
uwa run ko wa ne za rów no dzia ła niem czyn ni -
ków ze wnętrz nych na tu ry che micz nej, fi zycz -
nej i bio lo gicz nej, jak i czyn ni ków we wnątrz -
u stro jo wych zwią za nych z bio lo gią i bio che -
mią ko mó rek oraz prze bie giem pro ce sów ży -
cio wych. Wie lo czyn ni ko wa etio lo gia cho rób
no wo two ro wych, bar dzo skom pli ko wa ny i na -
dal nie do sta tecz nie po zna ny me cha nizm
ich roz wo ju znacz nie utrud nia ją oce nę udzia -
łu po szcze gól nych czyn ni ków w ich po wsta -
niu. Dłu go trwa łe na ra że nie na nie któ re sub -
stan cje che micz ne mo że spo wo do wać nie kon -
tro lo wa ny wzrost ko mó rek pro wa dzą cy
do zmian no wo two ro wych. Zmia ny te mo gą
ujaw nić się po upły wie wie lu lat od chwi li
pierw sze go na ra że nia na sub stan cje che micz -
ne. Okres te go opóź nie nia na zy wa ny jest
okre sem la ten cji i mo że wy no sić od kil ku
do kil ku dzie się ciu lat. No wo two ry po wsta łe
w na stęp stwie na ra że nia za wo do we go mo gą
być zlo ka li zo wa ne w ró żnych miej scach or -
ga ni zmu, nie ko niecz nie ogra ni czo nych
do miej sca bez po śred niej stycz no ści z sub -
stan cją che micz ną.

Sub stan cje ra ko twór cze

Uwzględ nia jąc ak tu al ny stan wie dzy, sub -
stan cje ra ko twór cze po dzie lo no na trzy ka -
te go rie.

Ka te go ria 1. Sub stan cje o udo wod nio -
nym dzia ła niu ra ko twór czym dla czło wie ka.
Są to sub stan cje, co do któ rych ist nie ją wy -
star cza ją ce do wo dy wska zu ją ce na zwią zek
przy czy no wy po mię dzy na ra że niem czło -
wie ka na tę sub stan cję a po wsta niem ra ka.

Ka te go ria 2. Sub stan cje, któ re roz pa tru -
je się ja ko ra ko twór cze dla czło wie ka. Są to
sub stan cje, co do któ rych ist nie ją wy star cza -
ją ce do wo dy po zwa la ją ce na przy ję cie za ło -
że nia, że na ra że nie czło wie ka na te sub stan -
cje mo że w re zul ta cie pro wa dzić do po wsta -
nia ra ka. Na przy ję cie ta kie go za ło że nia po -
zwa la ją da ne uzy ska ne na pod sta wie:

– od po wied nich, dłu go let nich ba dań
na zwie rzę tach,

– in nych istot nych in for ma cji wska zu ją cych,
że na ra że nie czło wie ka na te sub stan cje mo -
że w re zul ta cie pro wa dzić do po wsta nia ra ka.

Ka te go ria 3. Sub stan cje o mo żli wym
dzia ła niu ra ko twór czym na czło wie ka. Są to
sub stan cje, co do któ rych do stęp ne in for ma -
cje nie po zwa la ją na prze pro wa dze nie za do -
wa la ją cej oce ny. Ist nie ją w od nie sie niu
do nich pew ne do wo dy po cho dzą ce z od po -
wied nich ba dań na zwie rzę tach, ale nie wy -
star cza ją, aby umie ścić da ną sub stan cję
w ka te go rii 2.

Za czyn ni ki ra ko twór cze w Pol sce uwa ża się
czyn ni ki za li cza ne do ka te go rii 1. lub 2. ra ko -
twór czo ści, mu ta gen no ści zgod nie z roz po rzą -
dze niem mi ni stra zdro wia z 1 grud nia 2004 r.
w spra wie sub stan cji, pre pa ra tów, czyn ni ków
lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra -
ko twór czym lub mu ta gen nym w śro do wi sku
pra cy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.).
Wy kaz tych czyn ni ków sta no wi za łącz nik
nr 1 do roz po rzą dze nia, za wie ra on 819 po zy -
cji (42 – ka te go rii 1, 777 – ka te go rii 2) i ma
cha rak ter otwar ty. Ozna cza to, że nie jest wy -
ka zem o ogra ni czo nej licz bie wpi sów i je że li
wy ni ki ba dań epi de mio lo gicz nych prze pro wa -
dza nych przez pro du cen tów che mi ka liów
wy ka żą dzia ła nie kan ce ro gen ne, mu ta gen ne
na or ga ni zmy ży we, bądź pro du cent da nej sub -
stan cji, pre pa ra tu che micz ne go za kla sy fi ku -
je swój wy rób ja ko ra ko twór czy, uzna je się ta -
kie sub stan cje za ra ko twór cze w świe tle po -
wy ższe go roz po rzą dze nia, mi mo że nie znaj -
du ją się w wy ka zie. Wów czas sto su je się je go
po sta no wie nia.

Z no tą, bez kla sy fi ka cji

Wśród wspo mnia nych czyn ni ków bli -
sko 670 po zy cji sta no wią zło żo ne sub stan cje
ro po - i wę glo po chod ne, z któ rych 579 ma
przy pi sa ne no ty J, K, L, M, N, P po zwa la ją -
ce na zre zy gno wa nie z kla sy fi ko wa nia tych
sub stan cji ja ko ra ko twór cze pod ści śle okre -
ślo ny mi przez te no ty wa run ka mi, np.:

No ta J ma za sto so wa nie tyl ko do pew nych
zło żo nych wę glo - i ro po po chod nych. Sub stan -
cji ozna czo nej no tą J nie kla sy fi ku je się ja ko
ra ko twór czej, je że li mo żna wy ka zać, że za -
wie ra mniej niż 0,1% wa go wy ben ze nu (nr
WE 200- 753-7).

No ta K ma za sto so wa nie tyl ko do pew -
nych zło żo nych ro po po chod nych. Sub stan cji

ozna czo nej no tą K nie kla sy fi ku je się ja ko ra -
ko twór czej, je że li mo żna wy ka zać, że za wie -
ra mniej niż 0,1% wa go wy bu ta -1,3-die nu (nr
WE 203-450-8).

No ta L ma za sto so wa nie tyl ko do pew -
nych zło żo nych ro po po chod nych. Sub stan cji
ozna czo nej no tą L nie kla sy fi ku je się ja ko ra -
ko twór czej, je że li mo żna wy ka zać, że za wie -
ra mniej niż 3% eks trak tu DMSO, zgod nie
z po mia rem me to dą okre ślo ną w IP 346.

No ta M ma za sto so wa nie tyl ko do pew -
nych zło żo nych wę glo po chod nych. Sub stan -
cji ozna czo nej no tą M nie kla sy fi ku je się ja -
ko ra ko twór czej, je że li mo żna wy ka zać, że za -
wie ra mniej niż 0,005% wa go wy ben zo [a] pi -
re nu (nr WE 200-028-5).

No ta N ma za sto so wa nie tyl ko do pew nych
zło żo nych ro po po chod nych. Sub stan cji ozna -
czo nej no tą N nie kla sy fi ku je się ja ko ra ko twór -
czej, je że li zna ny jest peł ny pro ces ra fi na cji
i mo żna wy ka zać, że sub stan cja, z któ rej zo -
sta ła otrzy ma na, nie jest ra ko twór cza.

No ta P ma za sto so wa nie tyl ko do pew -
nych zło żo nych ro po po chod nych. Sub stan cji
ozna czo nej no tą P nie kla sy fi ku je się ja ko ra -
ko twór czej, je że li mo żna wy ka zać, że za wie -
ra mniej niż 0,1% wa go wy ben ze nu (nr
WE 200-753-7). Je że li sub stan cja jest kla sy -
fi ko wa na ja ko ra ko twór cza, sto su je się rów -
nież wska za nia no ty E.

Obo wiąz ki pra co daw cy

Zna jąc ne ga tyw ne skut ki od dzia ły wa nia
kan ce ro ge nów, na pra co daw cę na ło żo no
sze reg obo wiąz ków ma ją cych za za da nie
zmi ni ma li zo wa nie, ogra ni cze nie na ra że nia,
a ta kże po zwa la ją cych na mo ni to ro wa nie ska -
li na ra że nia, ba da nie skut ków bio lo gicz nych
wy wo ła nych czyn ni ka mi ra ko twór czy mi lub
mu ta gen ny mi.

Pra co daw ca, któ ry w pro wa dzo nej dzia łal -
no ści wy ko rzy stu je kan ce ro ge ny jest zo bo -
wią za ny do pro wa dze nia:

1. re je stru prac, któ rych wy ko ny wa nie po -
wo du je ko niecz ność po zo sta wa nia w kon tak -
cie z sub stan cja mi, pre pa ra ta mi, czyn ni ka -
mi lub pro ce sa mi tech no lo gicz ny mi o dzia -
ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym, za wie -
ra ją cy na stę pu ją ce da ne:

● wy kaz pro ce sów tech no lo gicz nych
i prac, w któ rych sub stan cje, pre pa ra ty lub
czyn ni ki o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu -
ta gen nym są sto so wa ne, pro du ko wa ne lub
wy stę pu ją ja ko za nie czysz cze nia bądź pro dukt
ubocz ny oraz wy kaz sub stan cji, pre pa ra tów,
czyn ni ków o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu -
ta gen nym wraz z po da niem ilo ścio wej wiel -
ko ści pro duk cji lub sto so wa nia;

● uza sad nie nie ko niecz no ści sto so wa nia
sub stan cji, pre pa ra tów, czyn ni ków lub pro -
ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór -
czym lub mu ta gen nym;

● wy kaz i opis sta no wisk pra cy, na któ -
rych wy stę pu je na ra że nie na sub stan cje, pre -
pa ra ty, czyn ni ki lub pro ce sy tech no lo gicz ne
o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym;

● licz bę pra cow ni ków pra cu ją cych w na -
ra że niu, w tym licz bę ko biet;

● okre śle nie ro dza ju sub stan cji, pre pa -
ra tów, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz -
nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen -
nym po wo du ją cych na ra że nie, ro dzaj kon tak -
tu, wiel kość na ra że nia i czas je go trwa nia;

● ro dza je pod ję tych środ ków i dzia łań
ogra ni cza ją cych po ziom na ra że nia.

2. re je stru pra cow ni ków na ra żo nych
na dzia ła nie sub stan cji, pre pa ra tów, czyn ni -
ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia -
ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym i prze -
cho wy wa nia go przez okres 40 lat po usta -
niu na ra że nia/wy eli mi no wa nia ze śro do wi ska
pra cy, z pro ce su tech no lo gicz ne go sub stan -
cji/pre pa ra tu che micz ne go za kla sy fi ko wa ne -
go ja ko ra ko twór czy/mu ta gen ny. W przy pad -
ku li kwi da cji za kła du pra cy, do prze ka za nia
go wła ści we mu pań stwo we mu wo je wódz -
kie mu in spek to ro wi sa ni tar ne mu. W sy tu acji
jed no stek or ga ni za cyj nych Mi ni ster stwa
Obro ny Na ro do wej i ko mó rek or ga ni za cyj -
nych urzę du za pew nia ją ce go ob słu gę mi ni -
stro wi spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
oraz jed no stek or ga ni za cyj nych pod le głych
mi ni stro wi wła ści we mu do spraw we wnętrz -
nych pra co daw ca zo bo wią za ny jest do prze -
ka za nia re je stru wła ści we mu ko men dan to wi
woj sko we go ośrod ka me dy cy ny pre wen cyj -
nej i wła ści we mu pań stwo we mu in spek to ro -
wi sa ni tar ne mu Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji.

Prze pi sy nie roz strzy ga ją for my w ja kiej
ma być prze cho wy wa ny re jestr. Dla te go
wska za ne by ło by prze cho wy wa nie ko pii

w wer sji tra dy cyj nej – pa pie ro wej. Tak też
pra co daw cy przed kła da ją co rocz ne spra -
woz da nia do pań stwo we go wo je wódz kie go in -
spek to ra sa ni tar ne go i okrę go we go in spek -
to ra pra cy. Do pusz czal na jest ta kże wer sja
elek tro nicz na. Na le ży jed nak za zna czyć, że
za pi sy elek tro nicz ne mi mo po stę pu tech ni -
ki, na dal są środ ka mi za wod ny mi i nie trwa -
ły mi, np. pły ty CD, któ rych trwa łość okre śla
się na oko ło 10 lat.

Wspo mnia ne da ne pra co daw ca prze ka zu -
je wła ści we mu pań stwo we mu wo je wódz kie -
mu in spek to ro wi sa ni tar ne mu oraz wła ści we -
mu okrę go we mu in spek to ro wi pra cy nie -
zwłocz nie po roz po czę ciu dzia łal no ści oraz
co rocz nie w ter mi nie do 15 stycz nia na od -
po wied nim dru ku, któ ry sta no wi za łącz nik
nr 2 do roz po rzą dze nia mi ni stra zdro wia 
z 1 grud nia 2004 r. w spra wie sub stan cji, pre -
pa ra tów, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo -
gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu -
ta gen nym w śro do wi sku pra cy (Dz. U.
Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.)

3. Po nad to pra co daw ca jest zo bo wią za ny: 
– po in for mo wać pra cow ni ka o opa ko wa -

niu, zbior ni ku i in sta la cji za wie ra ją cej sub -
stan cję, pre pa rat lub czyn nik o dzia ła niu ra -
ko twór czym lub mu ta gen nym, a ta kże o wy -
ma ga niach do ty czą cych ozna ko wa nia i zna -
kach ostrze gaw czych. Nie do pusz czal ne jest

sto so wa nie sub stan cji che micz nych nie ozna -
ko wa nych w spo sób umo żli wia ją cy ich iden -
ty fi ka cję, a ta kże sto so wa nie nie bez piecz nych
sub stan cji che micz nych nie po sia da ją cych
kart cha rak te ry sty ki tych sub stan cji oraz opa -
ko wań za bez pie cza ją cych przed ich szko dli -
wym dzia ła niem, po ża rem lub wy bu chem;

Sub stan cjom na le żą cym do ka te go rii 1 i 2
przy pi su je się sym bol „T”, znak ostrze gaw -
czy okre śla ją cy sub stan cję „tok sycz ną”
i zwrot: R45 – Mo że po wo do wać ra ka. Dla
sub stan cji, któ re stwa rza ją ry zy ko ra ko -
twór cze go dzia ła nia je dy nie wte dy, gdy do -
sta ją się do or ga ni zmu na dro dze in ha la cyj -
nej, na przy kład ja ko py ły, pa ry lub dy my (in -
ne dro gi na ra że nia, np. na dro dze po kar mo -
wej lub w kon tak cie ze skó rą, nie stwa rza ją
za gro że nia ra ko twór cze go) po wi nien być
sto so wa ny na stę pu ją cy stan dar do wy zwrot
okre śla ją cy za gro że nie: R49 – Mo że po wo -
do wać ra ka w na stęp stwie na ra że nia dro gą
od de cho wą. Sub stan cjom na le żą cym do ka -
te go rii 3 przy pi su je się sym bol „Xn”, znak
ostrze gaw czy ozna cza ją cy sub stan cję „szko -
dli wą” i zwrot: R40 – Ogra ni czo ne do wo dy
dzia ła nia ra ko twór cze go;

– za pew nić udział pra cow ni ków lub ich
przed sta wi cie li w pro jek to wa niu i re ali za cji
dzia łań za po bie ga ją cych na ra że niu na sub -
stan cje, pre pa ra ty, czyn ni ki lub pro ce sy
tech no lo gicz ne o dzia ła niu ra ko twór czym lub
mu ta gen nym lub ogra ni cza ją cych je go po -
ziom;

– stwo rzyć wa run ki do do ko na nia wy bo -
ru ro dza ju środ ków ochro ny in dy wi du al nej,
za pew nia ją cych bez pie czeń stwo i zdro wie pra -
cow ni ków;

– umo żli wić pra cow ni kom i ich przed sta -
wi cie lom kon tro lę sto so wa nia wy ma gań
okre ślo nych w roz po rzą dze niu i in nych prze -
pi sach re gu lu ją cych za sa dy bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy;

Obo wiąz ki pra co daw cy

Czyn ni ki ra ko twór cze
Pro blem no wo two rów po cho dze nia za wo do we go od daw na jest przed mio tem kon tro wer syj -
nych po glą dów do ty czą cych głów nie roz mia rów i zna cze nia te go zja wi ska. Są dzi się, że czyn -
ni ki wy stę pu ją ce w śro do wi sku pra cy po wo du ją od 2% do 30% ogól nej licz by re je stro wa nych
w okre sie jed ne go ro ku przy pad ków cho rób no wo two ro wych.

Przez pra cę w kon tak cie ro zu mie się pra ce, przy któ rych wy stę pu je mo żli -
wość na ra że nia in ha la cyj ne go i/lub bez po śred nie go dzia ła nia czyn ni ka che -
micz ne go na skó rę, bez wzglę du na stę że nie czyn ni ka che micz ne go
w po wie trzu i sto so wa ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej lub ochro ny zbio ro -
we. Do ty czy to rów nież pro ce sów tech no lo gicz nych her me ty zo wa nych.

Na ra że nie na czyn nik che micz ny jest to obec ność czyn ni ka che micz ne go
w po wie trzu w stre fie od dy cha nia pra cow ni ka. Okre ślo ne jest ja ko stę że nie
czyn ni ka, uzy ska ne na pod sta wie po mia rów na ra że nia i od nie sio ne do ta -
kie go sa me go okre su, ja kie go do ty czy war tość do pusz czal na.

Trójwymiarowe obrazowanie komórek nowotworowych.
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– prze pro wa dzać ba da nia i po mia ry stę -
żeń czyn ni ków ra ko twór czych i mu ta gen nych
w śro do wi sku pra cy (dla któ rych Mię dzy re -
sor to wa Ko mi sja ds. NDS i NDN okre śli ła
war to ści Naj wy ższych Do pusz czal nych Stę -
żeń NDS): co 3 mie sią ce, je że li ostat nie po -
mia ry tych sub stan cji wy ka żą war tość wy ższą
od 0,5 NDS (naj wy ższe go do pusz czal ne go
stę że nia); co pół ro ku, je że li pod czas ostat -
nich ba dań ich stę że nie za war te by ło w gra -
ni cach po wy żej 0,1 do 0,5 NDS, ta kże w ka -
żdym przy pad ku wpro wa dze nia zmian w wa -
run kach sto so wa nia tych sub stan cji; a w ra -
zie stwier dze nia prze kro czeń war to ści NDS

sub stan cji ra ko twór czych (co w za sa dzie jest
nie do pusz czal ne) pra co daw ca po wi nien okre -
ślić przy czy ny, mo żli wie naj szyb ciej wpro wa -
dzić środ ki tech nicz ne, tech no lo gicz ne lub
or ga ni za cyj ne i za pew nić mo ni to ro wa nie
stę żeń do cza su osią gnię cia ich po zio mów
zgod nych z war to ścia mi do pusz czal ny mi;

– na le ży pa mię tać, że pra co daw ca nie mo -
że za trud niać przy pra cach w na ra że niu
na dzia ła nie czyn ni ków i pro ce sów tech no -
lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu -
ta gen nym, zgod nie z art. 176 i art. 204 § 1
Ko dek su pra cy, ko biet w cią ży i w okre sie kar -
mie nia oraz mło do cia nych.

Do dat ko we ba da nia,
we ry fi ka cja oce ny

W przy pad ku roz po zna nia lub po dej rze nia
u pra cow ni ka zmian w sta nie zdro wia, o któ -
rych mo żna przy pusz czać, że po wsta ły w wy -
ni ku na ra że nia za wo do we go na dzia ła nie sub -
stan cji, pre pa ra tów, czyn ni ków lub pro ce sów
tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym
lub mu ta gen nym pra co daw ca, na wnio sek le -
ka rza, jest obo wią za ny zle cić prze pro wa dze -
nie do dat ko wych ba dań sta nu zdro wia in nych
pra cow ni ków na ra żo nych w po dob ny spo sób,
do ko nać we ry fi ka cji uprzed niej oce ny na ra -
że nia za wo do we go, a w ra zie po trze by za sto -
so wać od po wied nie do dat ko we środ ki za po -
bie gaw cze.

W ta kiej sy tu acji istot ną ro lę od gry wa le -
karz spra wu ją cy pro fi lak tycz ną opie kę zdro -
wot ną nad pra cow ni ka mi na ra żo ny mi na dzia -
ła nie sub stan cji, pre pa ra tów, czyn ni ków lub
pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko -

twór czym lub mu ta gen nym. Jest zo bo wią za -
ny do za po zna nia się z wa run ka mi ich pra -
cy i po sia da nia udo ku men to wa nych in for ma -
cji do ty czą cych ro dza ju i wiel ko ści na ra że nia.
Le karz jest obo wią za ny do udzie la nia in for -
ma cji ka żde mu pra cow ni ko wi: o wy ni kach ba -
dań i oce nie je go sta nu zdro wia oraz o za kre -
sie pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej, ja -
kiej po wi nien się pod dać po usta niu pra cy
w wa run kach na ra że nia na dzia ła nie sub stan -
cji, pre pa ra tów, czyn ni ków lub pro ce sów tech -
no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub
mu ta gen nym. Po wi nien po in for mo wać ta kże
pra co daw cę, przed sta wi cie li pra cow ni ków

oraz dzia ła ją cą w za kła dzie pra cy ko mi sję bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy o oce nie sta nu
zdro wia pra cow ni ków, do ko na nej z uwzględ -
nie niem ta jem ni cy le kar skiej.

Po nad to pra co daw ca jest zo bo wią za ny
do prze szko le nia pra cow ni ków w za kre sie:

● ry zy ka dla zdro wia, ja kie wy ni ka z oce -
ny na ra że nia za wo do we go i do dat ko we go ry -
zy ka wy ni ka ją ce go z pa le nia ty to niu oraz
środ ków ostro żno ści, któ re po win ny być
po dej mo wa ne w ce lu ogra ni cze nia na ra że nia
(do ko nu je oce ny ry zy ka przy pra cach z kan -
ce ro ge nem – w przy pad ku wy stę po wa nia
tych sub stan cji o dzia ła niu ra ko twór czym
(kat. 1 lub 2) lub mu ta gen nym (kat. 1 lub 2)
w śro do wi sku pra cy ry zy ko dla wszyst kich
pra cow ni ków jest za wsze du że, nie za le żnie
od war to ści wy zna czo nych wskaź ni ków na -
ra że nia). Aby uła twić pra co daw com sza co wa -
nie ry zy ka zdro wot ne go dla wy bra nych czyn -
ni ków ra ko twór czych po wo ła ny w 1993 r.
w In sty tu cie Me dy cy ny Pra cy im. prof. 
dr J. No fe ra Ze spół Eks per tów ds. Ak tu ali -
za cji Wy ka zu Czyn ni ków Ra ko twór czych
opra co wu je kry te ria sza co wa nia ry zy ka zdro -
wot ne go dla po szcze gól nych czyn ni ków ra -
ko twór czych, któ re zo sta ją pu bli ko wa ne ja -
ko „Wy tycz ne sza co wa nia ry zy ka zdro wot ne -
go dla czyn ni ków ra ko twór czych”;

● wy ma gań hi gie nicz nych, któ re po win -
ny być speł nio ne w ce lu ogra ni cze nia na ra -
że nia;

● ko niecz no ści uży wa nia środ ków ochro -
ny in dy wi du al nej, w tym no sze nia ubra nia
ochron ne go /po prze dzo ne dzia ła nia mi or ga -
ni za cyj ny mi oraz za sto so wa niem ochron
zbio ro wych – ogra ni cza nie licz by pra cow ni -

ków ma ją cych kon takt oraz praw do po dob nie
ma ją cych kon takt z czyn ni ka mi ra ko twór czy -
mi lub mu ta gen ny mi do naj mniej szej mo żli -
wej licz by; sto so wa nie za bez pie czeń i środ -
ków tech nicz nych dla za po bie że nia lub ogra -
ni cze nia do mi ni mum prze do sta wa nia się
czyn ni ków ra ko twór czych lub mu ta gen nych
do śro do wi ska pra cy; od pro wa dza nie czyn -
ni ków ra ko twór czych lub mu ta gen nych
do ukła dów neu tra li zu ją cych bez po śred nio
z miejsc ich po wsta wa nia; sto so wa nie sta łej
kon tro li stę żeń lub na tę żeń umo żli wia ją cej
wcze sne wy kry cie wzro stu po zio mu na ra że -
nia w na stęp stwie nie prze wi dzia nych zda rzeń
i awa rii; wy zna cze nie ob sza rów za gro że nia
i za opa trze nie ich w zna ki ostrze gaw cze i in -
for ma cyj ne do ty czą ce bez pie czeń stwa pra -
cy; za pew nie nie bez piecz ne go gro ma dze nia,
prze trzy my wa nia i nisz cze nia od pa dów za wie -
ra ją cych czyn ni ki ra ko twór cze lub mu ta -
gen ne; zmniej sza nie ilo ści czyn ni ków ra ko -
twór czych lub mu ta gen nych sto so wa nych
w pro ce sach pro duk cyj nych/;

● dzia łań za po bie ga ją cych wy pad kom
oraz ko niecz nych do pod ję cia przez pra cow -
ni ków, w tym peł nią cych obo wiąz ki ra tow ni -
cze pod czas wy pad ków oraz dzia łań ra tow -
ni czych /spo rzą dza nie in struk cji po stę po wa -
nia na wy pa dek awa rii lub in nych za kłó ceń
pro ce sów tech no lo gicz nych/.

To masz Raj czyk
OIP Zie lo na Gó ra

Źró dło:

1. Usta wa z 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy
(Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

2. Roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia z 1 grud -
nia 2004 r. w spra wie sub stan cji, pre pa ra tów, czyn -
ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu
ra ko twór czym lub mu ta gen nym w śro do wi sku pra -
cy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.).

3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 2 wrze -
śnia 2003 r. w spra wie kry te riów i spo so bu kla sy -
fi ka cji sub stan cji i pre pa ra tów che micz nych (Dz.
U. Nr 171, poz. 1666 z pó żn. zm.).

4. Wy tycz ne sza co wa nia ry zy ka zdro wot ne go
dla czyn ni ków ra ko twór czych – In sty tut Me dy cy -
ny Pra cy im. prof. dr J. No fe ra w Ło dzi.

5. „In for ma cje na te mat czyn ni ków ra ko twór -
czych i mu ta gen nych w śro do wi sku pra cy – na ra -
że nie, oce na ry zy ka, ochro na zdro wia” In for ma -
cja przy go to wa na na po sie dze nie Ra dy Ochro ny
Pra cy przez Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy
– Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy. Au tor: dr Jo lan -
ta Skow roń.

6. Kla sy fi ka cje che micz nych czyn ni ków ra ko -
twór czych – prze gląd Bez pie czeń stwo Pra -
cy 1/2004.

7. „Czyn ni ki ra ko twór cze i mu ta gen ne w śro -
do wi sku pra cy – Na uka o pra cy: bez pie czeń stwo,
hi gie na i er go no mia” dr Jo lan ta Skow roń, dr Li -
dia Za pór, dr Mał go rza ta Po śniak – CIOP -PIB.

8. Pol ska Nor ma PN -EN 689, kwie cień 2002 r.
– Po wie trze na sta no wi sku pra cy – Wy tycz ne oce -
ny na ra że nia in ha la cyj ne go na czyn ni ki che micz -
ne przez po rów na nie z war to ści do pusz czal nych
i stra te gia po mia ro wa.

Szczę ściem w nie szczę ściu, żad ne go
z pra cow ni ków nie by ło na po mo ście w mo -
men cie awa rii, a zsy pu ją cy się wę giel nie
uszko dził in nych in sta la cji. Dys po zy tor pod -
jął de cy zję o wy łą cze niu ko tła, nad któ rym
do szło do uszko dze nia le ja za sy po we go.
We zwa no rze czo znaw cę bu dow la ne go któ ry
uznał, że uszko dze nie le ja jest na ty le po wa -
żne, że nie na da je on się do dal sze go użyt -
ko wa nia. Z oglę dzin po zo sta łych dwóch żel -
be to wych za sob ni ków wy ni ka ło, że ich stan
ta kże gro zi wy stą pie niem awa rii. Dy rek cja ko -
tłow ni zde cy do wa ła o tym cza so wym wzmoc -
nie niu ścian zbior ni ków, któ re jesz cze nie ule -
gły awa rii. Z uży ciem stem pli bu dow la nych
zo sta ły one pod par te. Po sta no wio no rów nież
ogra ni czyć ilość skła do wa ne go wę gla do 50%
po jem no ści za sob ni ka i za pla no wa no ro ze bra -
nie wszyst kich za sob ni ków oraz ich wy mia -
nę w okre sie let nim.

So lid ny, 
ale awa ryj ny

Awa ria za sob ni ka by ła du żym za sko cze -
niem dla kie row nic twa i pra cow ni ków ko tłow -
ni. Nic nie wska zy wa ło na to, że so lid ny żel -
be to wy zbior nik mo że ulec uszko dze niu.
Okre so we prze glą dy obiek tu ko tłow ni nie sy -
gna li zo wa ły zbli ża ją ce go się nie bez pie czeń -
stwa. Jed nak w przy pad ku kon struk cji żel be -
to wych czę sto do cho dzi do ta kich na głych
awa rii, na któ re nic wcze śniej nie wska zu je.
Na ogół bo wiem nie wi dać od kształ ceń kon -
struk cji lub jej spę ka nia.

Oglę dzi ny zbior ni ka po awa rii wska za ły,
że do szło do niej z po wo du:

– błę dów pro jek to wych i wy ko naw czych,

– ko ro zji kon struk cji żel be to wej,
– prze cią że nia zbior ni ka.
Za sob nik zo stał wy ko na ny w la tach 70.

ubie głe go stu le cia w tech no lo gii żel be to wej
– mo no li tycz nej z be to nu R170 oraz sta li
Q4200. Ca łość kon struk cji wy ko na no w for -
mie sto żko wych 9 me tro wych le jów pod wie -
szo nych do żel be to wych pod cią gów. Za -
sob nik w gór nej czę ści miał wy mia ry oko ło
6x8m a w dol nej po wierzch nię oko ło 1m2.
Ścia ny o sto sun ko wo nie wiel kiej 10 cm
gru bo ści po sia da ły zbro je nie z siat ki
o oczkach 12x12 cm i prę tach o śred ni -
cy 6 mm. W środ ku za sob nik był prze dzie -
lo ny na dwie ko mo ry, ścia ną we wnętrz ną
o wy so ko ści oko ło dwóch me trów. Ten nie -
ty po wy cha rak ter kon struk cji żel be to wej
spra wił, że sta ła się ona szcze gól nie po dat -
na na awa rię.

Jak wy ka za ły ba da nia prze pro wa dzo ne
przez rze czo znaw cę bu dow la ne go, pro jek tan -
ci zbior ni ka przy ję li zbro je nie siat ko we
ścian o zbyt ma łej śred ni cy, a ta kże do pu ści -
li sto so wa nie be to nu o zbyt ma łej szczel no -
ści. Do dat ko wo na eta pie wy ko naw stwa nie
spraw dzo no pra wi dło wo ści wy ko na nia zbro -
je nia. Jak się oka za ło, zo sta ło ono uło żo ne
w spo sób nie pra wi dło wy, gdyż nie za sto so -
wa no w na ro żni kach prę tów łą czą cych siat -
ki zbro je nia ścian. Zbro je nie to nie zo sta ło
ta kże od po wied nio za bez pie czo ne przed prze -
miesz cze niem w trak cie be to no wa nia. Spo -
wo do wa ło to, że w nie któ rych miej scach otu -
li na wo kół prę tów zbro je nia by ła zbyt ma ła
i wy no si ła mniej niż 2 cm. Stwier dzo no ta -
kże brak za mon to wa nia prę tów zbro je nia za -
pew nia ją cych po łą cze nie ścia ny we wnętrz nej
z ze wnętrz ny mi.

Brak od po wied niej szczel no ści be to nu i za -
pew nie nia od po wied niej otu li ny zbro je nia spo -
wo do wa ło, że wil goć z wę gla swo bod nie wni -
ka ła w kon struk cję żel be to wą i po wo do wa ła
jej ko ro zję. To w kon se kwen cji spra wi ło, że
ca ła kon struk cja zo sta ła osła bio na, co do pro -
wa dzi ło do jej awa rii.

Ob li cze nia rze czo znaw cy wy ka za ły ta -
kże, iż pro jek tan ci praw do po dob nie prze wi -
dy wa li, że do za sob ni ka bę dzie do star cza ny
je dy nie wę giel su chy. Jed nak do ku men ta cja
pro jek to wa nie za wie ra ła żad nych in for ma -
cji na ten te mat, a uży wa nie wę gla nie prze -
su sza ne go (mo kre go) by ło nor mal ną prak ty -
ką od po cząt ku użyt ko wa nia ko tłow ni.

Znacz nie zu ży te

Przy kład awa rii ze słup skiej ko tłow ni
wska zu je, że kon struk cje żel be to we wy ko na -
ne w okre sie PRL cha rak te ry zu ją się już
znacz nym zu ży ciem tech nicz nym i mo gą gro -
zić ko lej ny mi awa ria mi. Z te go po wo du wy -
da je się za sad nym, aby w trak cie kon tro li ko -
tłow ni wy bu do wa nych w II po ło wie XX wie -
ku zwró cić szcze gól ną uwa gę na bez pie czeń -
stwo kon struk cji żel be to wych. War to za py tać
wła ści cie li i użyt kow ni ków ko tłow ni, czy
nie ma u nich po dob nych żel be to wych za sob -
ni ków na wę giel. Je śli ta kie za sob ni ki gdzie -
kol wiek jesz cze znaj du ją się, po win ny zo stać
pod da ne szcze gó ło wym oglę dzi nom przez
rze czo znaw cę bu dow la ne go. Aby nie do -
szło do ko lej nej awa rii.

Da riusz Smo liń ski
OIP Gdańsk

(zdję cia wy ko na ne przez: 
SYD KRAFT EC SŁUPSK Sp. z o.o.)

Awa ria w słup skiej ko tłow ni 
Był po czą tek grud nia. Zi ma ata ko wa ła z ca łą si łą. Tem pe ra tu ra po wie trza spa dła do kil ku na stu
stop ni po ni żej ze ra. Ko tłow nia słup skie go przed się bior stwa cie płow ni cze go pra co wa ła peł ną
mo cą swo ich trzech ko tłów cie płow ni czych. W ce lu za pew nie nia cią gło ści ich pra cy pra cow -
ni cy sta ra li się, aby le je za sy po we z wę glem by ły sta le na peł nio ne i nie do cho dzi ło do przerw
w do star cza niu wę gla do pa le nisk. Na gle pękł je den z żel be to wych zbior ni ków za sy po wych.
To ny wę gla wy sy pa ły się na po mo sty znaj du ją ce się wo kół ko tłów.

Pęk nię cie na ro żni ka 
za sob ni ka.

Poziome pęknięcie zasobnika 
i sposób jego zabezpieczenia

stęplami.

Pręty zbrojenia zasobnika, które
zostały odsłonięte po awarii.

Da riusz Smo liń ski

Komórki nabłonka przełyku
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Fa cy li ta cja spo łecz na to zja wi sko opi -
su ją ce wpływ fi zycz nej obec no ści in nych osób
na po ziom dzia ła nia jed nost ki. Ba da nia po -
ka zu ją, że obec ność in nych spra wia, iż znaj -
du je my się w sta nie pod wy ższo nej go to wo -
ści. Dla cze go?

Po pierw sze, w obec no ści in nej oso by
mu si my być przy go to wa ni, że uczy ni ona
coś, co bę dzie wy ma ga ło na szej re ak cji. Ten
stan go to wo ści pod wy ższa po ziom na sze go
po bu dze nia.

Po dru gie, ja ko isto ty spo łecz ne czu je my
lęk przed oce ną, któ ry spro wa dza się do py -
ta nia: co my ślą o mnie in ni?, a to rów nież wy -
wo łu je w nas oba wy i na pię cie (po bu dze nie).
Ten nie po kój jest tym więk szy, im wy ższy sta -
tus ma ją dla nas ob ser wa to rzy.

Po trze cie, obec ność in nych wpły wa
na roz pra sza nie uwa gi, co wią że się z kon -
flik tem, któ ry po wsta je w nas w związ ku z za -
kłó ce nia mi w trak cie re ali zo wa ne go dzia ła -
nia, utrud nia jąc tym sa mym kon cen tra cję
na tym, co ro bi my.

Jak obec ność in nych wpły wa na re ali -
zo wa nie przez nas za dań?

Po bu dze nie wy wo ła ne obec no ścią in nych
osób spra wia, że le piej wy ko nu je my pro ste, do -
brze wy uczo ne za da nia, go rzej na to miast ra -
dzi my so bie z za da nia mi trud ny mi, zło żo ny mi
wy ma ga ją cy mi opa no wa nia no wych czyn no ści.

Ja ki stąd pły nie wnio sek?
Je że li two rzysz no we roz wią za nia, a two -

ja efek tyw ność mie rzo na jest po przez re ali -
za cję no wych po my słów, war to za sta no wić się
nad ta kim roz pla no wa niem pra cy, abyś miał
szan sę na pra cę bez obec no ści in nych osób.
Je śli na to miast po wie lasz sys te ma tycz nie
pew ne za da nia, obec ność in nych mo że spra -
wić, że two ja pra ca (dzię ki od po wied nie mu
po bu dze niu) bę dzie bar dziej efek tyw na.

Pa mię taj! Je śli ja ko pra cow nik mu sisz wy -
ko nać cza so chłon ne, żmud ne za da nie, obec -
ność współ pra cow ni ka w po ko ju bę dzie dla
Cie bie do brą mo ty wa cją do je go szyb kie go
wy ko na nia.

Zja wi sko fa cy li ta cji spo łecz nej po ja wia się
tyl ko w sy tu acji, gdy na sze dzia ła nie jest oce -
nia ne in dy wi du al nie. Ist nie ją jed nak sy tu acje,
w któ rych obec ność in nych pod czas wy ko ny -
wa nia za da nia, skut ku je po ja wie niem się cał -
ko wi cie od mien ne go zja wi ska – pró żniac twa
spo łecz ne go.

Kie dy ma my z nim do czy nie nia?
Wte dy, gdy wy nik za da nia nie jest roz pa -

try wa ny in dy wi du al nie, ale zbio ro wo. 
Sy tu acje pró żniac twa spo łecz ne go spra -

wia ją, że ma my mo żli wość wto pie nia się
w gru pę, sta nia się mniej za uwa żal nym, niż
gdy by li śmy sa mi. Co się wów czas dzie je?

Gdy lu dzie nie mu szą zwra cać uwa gi
na oce ny in nych, sta ją się bar dziej spo koj ni,
roz luź nie ni. Ja ki ma to wpływ na wy ko na nie
za da nia?

W przy pad ku za dań pro stych roz luź nie nie
spra wia, że trak tu je my je po bie żnie i nie dba -
le, zmniej sza jąc swój wkład pra cy zgod nie
z przy sło wiem „wie le rąk czy ni pra cę lżej -
szym”, na to miast za da nia bar dziej skom pli -
ko wa ne spra wia ją nam mniej trud no ści (nie
na stę pu je wspo mnia ne roz pro sze nie uwa gi),
w wy ni ku cze go wy ko nu je my je le piej. Sku -
tek jest za tem od wrot ny, jak w przy pad ku pro -
ce su fa cy li ta cji spo łecz nej.

Do tej po ry wspo mi na li śmy o in dy wi du al -
nym wy ko ny wa niu za dań w obec no ści in nych
osób. Co się dzie je w sy tu acji, gdy pra cu je -
my zbio ro wo, np. mu si my wspól nie pod jąć
ja kąś de cy zję?

Czy de cy zje po dej mo wa ne w gru pie są
lep sze od de cy zji pod ję tych przez jed -
nost ki zgod nie z przy sło wiem „co dwie
gło wy to nie jed na”? Nie ko niecz nie!

Gru pa jest zja wi skiem spo łecz nym. Jej
człon ko wie wno szą do niej swo je po sta wy,
uczu cia, po trze by. Z do świad cze nia do sko na -
le wie my, co zna czy usi ło wać prze ko nać gru -
pę do swe go po my słu, na tra fić na jej sprze -
ciw i nie uf ność, na kło nić do zmia ny po staw.
Pra ca w gru pie nie jest ła twa.

W do cho dze niu do wspól ne go ce lu czę sto
po ja wia się zja wi sko tzw. stra ty po no szo -
nej w to ku pro ce su.

Przy czy ną je go wy stę po wa nia jest pro ces
zwią za ny z po ro zu mie wa niem się we wnątrz -
gru po wym. W pew nych gru pach lu dzie nie
słu cha ją sie bie wca le, w in nych do cho dzi
do zdo mi no wa nia dys ku sji przez jed ną oso -
bę, pod czas gdy resz ta zmu szo na jest mil -
czeć.

W nie któ rych sy tu acjach gru pa nie ko rzy -
sta z wie dzy jej naj bar dziej kom pe tent ne go
człon ka gdyż np. ma on ni ski sta tus w ze spo -
le, przez co nikt nie trak tu je je go po my słów
po wa żnie lub on sam mil czy, gdyż nie jest wy -

star cza ją co pew ny sie bie lub nie jest w sta -
nie prze ciw sta wić się kon for mi stycz nym
za sa dom obo wią zu ją cym w gru pie.

Do stra ty w pro ce sie do cho dzi rów nież
wów czas, gdy pro blem nie ma ja sne go, jed -
no znacz ne go roz wią za nia. W ta kich przy pad -
kach gru py czę sto dzia ła ją go rzej, niż ich naj -
lep si człon ko wie pra cu ją cy sa mo dziel nie.

In nym po wo dem gor sze go dzia ła nia gru -
py jest nie po wo dze nie w dzie le niu się uni -
ka to wą in for ma cja zna ną tyl ko jed nej
oso bie. Ba da nia wy ka za ły, że w gru pach
wy stę pu je ten den cja do po świę ca nia du żej
ilo ści cza su na dys ku sje o in for ma cjach, któ -
re po sia da ją wszy scy człon ko wie, nie po świę -
ca się na to miast wy star cza ją cej uwa gi in for -
ma cjom bę dą cym w po sia da niu wy bra nych
człon ków np. eks per tów w da nej dzie dzi nie.
Ten den cja do kon cen tra cji na wspól nej in for -
ma cji czę sto pro wa dzi do wy pra co wa nia
nie wy star cza ją co do brych lub na wet błęd nych
roz wią zań.

Jak spra wić, by gru pa by ła twór cza
i dzia ła ła spraw nie?

Roz wią za niem wy da je się być me to da bu -
rzy mó zgów.

Jest to tech ni ka udo sko na la nia pro ce su de -
cy zji gru po wych po przez za chę ca nie do swo -
bod nej wy mia ny po glą dów oraz eli mi no wa -
nie kry ty cy zmu. Dzię ki te mu zwięk sza się ja -
kość oraz licz ba mo żli wo ści roz wią za nia
pro ble mu. Bu rza mó zgów kie ru je się na stę -
pu ją cy mi za sa da mi:

● Im wię cej po my słów w cza sie dys ku sji,
tym le piej.

● Im od wa żniej sze i twór cze po my sły, tym
le piej.

● Mów in nym o swo ich po my słach bez za -
sta na wia nia się czy są wy star cza ją co do bre
lub jak za re agu ją na nie in ni.

● Nie oce niaj po my słów in nych do pó ki
trwa szu ka nie roz wią zań.

● Udo sko na laj i roz wi jaj po my sły wcze -
śniej sfor mu ło wa ne, ale ich nie kry ty kuj.

Sto su jąc się do po wy ższych za sad ma my
więk szą szan sę na wy pra co wa nie twór czych
roz wią zań pro ble mów.

Ka mi la Paw łow ska
psy cho log GIP 

Py ta nia do psy cho lo ga pro si my prze sy łać
na ad res:kpaw low ska@gip.pl

Pra ca w gru pie sta no wi nie od łącz ny ele ment więk szo ści miejsc pra cy, a umie jęt ność pra cy
w ze spo le, to jed no z klu czo wych wy ma gań sta wia nych kan dy da tom na ró żnych sta no wi skach.
Ja kie zna cze nie dla wy ko ny wa nia czyn no ści za wo do wych ma pra ca w gru pie?

Czy obec ność in nych mo bi li zu je?
W pra cy na co dzień wy ko nu je my ró żne za da nia w obec no ści in nych osób. Czę sto jest to
po pro stu obec ność fi zycz na, kie dy nie współ pra cu je my, a je dy nie prze by wa my w tym sa mym
po miesz cze niu. Czy wów czas obec ność in nych ma ja kie kol wiek zna cze nie dla wy ko ny wa nych
przez nas za dań? Oka zu je się, że tak!
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NFOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

Ko mu ni kat Pre ze sa Za kła du Ubez pie -
czeń Spo łecz nych z dnia 16 lu te go 2011 r.
w spra wie do pusz czal nej kwo ty przy cho -
du, gra nicz nej kwo ty przy cho du oraz rocz -
nej do pusz czal nej kwo ty przy cho du i rocz -
nej gra nicz nej kwo ty przy cho du, sto so wa -
nych przy zmniej sza niu lub za wie sza niu
świad czeń przed eme ry tal nych oraz za sił -
ków przed eme ry tal nych // Mo ni tor Pol ski.
– 2011, nr 15, poz. 165.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 2 lu te go 2011
r. w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy o ję zy ku pol skim // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 43, poz. 224.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 18 lu te -
go 2011 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te -
go tek stu usta wy o go spo dar ce ko mu nal -
nej // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 45,
poz. 236.

Ob wiesz cze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 23 lu te go 2011 r.
w spra wie wy so ko ści kwot jed no ra zo -
wych od szko do wań z ty tu łu wy pad ku
przy pra cy lub cho ro by za wo do wej // Mo -
ni tor Pol ski. – 2011, nr 18, poz. 187.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Pol skie go Ko -
mi te tu Nor ma li za cyj ne go z dnia 13 stycz -
nia 2011 r. w spra wie wy ka zu norm zhar -
mo ni zo wa nych // Mo ni tor Pol ski. – 2011,
nr 17, poz. 182.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 18 lu te go 2011 r. w spra wie spo so -
bu pro wa dze nia prac z uży ciem ma te ria -
łów wy bu cho wych prze zna czo nych do użyt -
ku cy wil ne go oraz pod czas oczysz cza nia
te re nów // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 42,
poz. 216.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z dnia 18 lu te go 2011 r.
w spra wie usta le nia wzo rów de kla ra cji skła -

da nych Za rzą do wi Pań stwo we go Fun du szu
Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych
przez pra co daw ców zo bo wią za nych
do wpłat na ten Fun dusz // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 44, poz. 231.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z dnia 22 lu te go 2011 r.
w spra wie okre śle nia wzo rów in for ma cji
przed sta wia nych przez pro wa dzą ce go za -
kład pra cy chro nio nej lub za kład ak tyw no -
ści za wo do wej oraz spo so bu ich przed sta -
wia nia // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 44,
poz. 232.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z dnia 24 lu te go 2011 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie
wa run ków wy na gra dza nia za pra cę i przy -
zna wa nia in nych świad czeń zwią za nych
z pra cą dla nie któ rych pra cow ni ków cy wil -
nych wię zien nic twa // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 48, poz. 249.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 18 lu te -
go 2011 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad
or ga ni za cji kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -
-ga śni cze go // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 46, poz. 239.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 18 lu te go 2011 r. w spra wie wa run -
ków bez piecz ne go sto so wa nia pro mie -
nio wa nia jo ni zu ją ce go dla wszyst kich ro -
dza jów eks po zy cji me dycz nej // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 51, poz. 265.

Usta wa z dnia 4 lu te go 2011 r. o opie -
ce nad dzieć mi w wie ku do lat 3 // Dzien -
nik Ustaw. – 2011, nr 45, poz. 235.

NOR MY

PN -EN 1005-2+A1: 2010 Bez pie czeń -
stwo ma szyn. Mo żli wo ści fi zycz ne czło wie -
ka. Część 2: Ręcz ne prze miesz cza nie ma -
szyn i ich czę ści. – Za stę pu je PN -EN 1005-
2+A1: 2009; [za twier dzo na przez Pre ze sa
PKN dnia 28 wrze śnia 2010 r.].

Okre ślo no za le ce nia er go no micz ne do -
ty czą ce pro jek to wa nia ma szyn obej mu ją -
ce ręcz ne prze miesz cza nie przed mio tów
o ma sie 3 kg lub więk szej.

PN -EN 12198-1+A1: 2010 Bez pie czeń -
stwo ma szyn. Oce na i zmniej sza nie ry zy -
ka wy ni ka ją ce go z pro mie nio wa nia emi to -
wa ne go przez ma szy ny. Część 1: Za sa dy
ogól ne. – Za stę pu je PN -EN 12198-
1+A1: 2009; [za twier dzo na przez Pre ze sa
PKN dnia 28 wrze śnia 2010 r.].

Po da no wska za nia dla pro du cen tów do -
ty czą ce bu do wy bez piecz nych ma szyn, je -
śli brak jest od po wied nich norm ty pu C.

PN -EN 12198-3+A1: 2010 Bez pie czeń -
stwo ma szyn. Oce na i zmniej sza nie ry zy -
ka wy ni ka ją ce go z pro mie nio wa nia emi to -
wa ne go przez ma szy ny. Część 3: Zmniej -
sze nie pro mie nio wa nia przez tłu mie nie lub
ekra no wa nie. – Za stę pu je PN -EN 12198-
3+A1: 2009; [za twier dzo na przez Pre ze sa
PKN dnia 28 wrze śnia 2010 r.].

Po da no spo so by umo żli wia ją ce pro du -
cen tom ma szyn za pro jek to wa nie i wy ko -
na nie sku tecz nych tech nicz nie środ ków
ochro ny przed pro mie nio wa niem. Przed -
sta wio no stra te gię pro jek to wa nia w ce lu
zmniej sze nia stru mie nia pro mie nio wa nia
przez tłu mie nie lub ekra no wa nie.

PN -EN 14677: 2010 Bez pie czeń stwo ma -
szyn. Ob rób ka po za pie co wa sta li. Ma szy -
ny i urzą dze nia do ob rób ki cie kłej sta li.
– Za stę pu je PN -EN 14677: 2008; [za -
twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 15
grud nia 2009 r.].

Po da no ogól ne wy ma ga nia do ty czą ce bez -
pie czeń stwa ma szyn i urzą dzeń sto so wa -
nych w pro ce sie po za pie co wej ob rób ki
ciepl nej sta li w pró żni lub pod ci śnie niem
at mos fe rycz nym. Okre ślo no istot ne za gro -
że nia, któ re mo gą wy stą pić pod czas pra cy
tych ma szyn i urzą dzeń oraz przed sta wio -
no wy ma ga nia za pew nia ją ce bez pie czeń stwo
osób pod czas pro jek to wa nia, mon ta żu,
trans por tu, eks plo ata cji, kon ser wa cji i wy -
co fy wa nia urzą dze nia z eks plo ata cji.

PN -EN 60204-1: 2010 Bez pie czeń stwo
ma szyn. Wy po sa że nie elek trycz ne ma -
szyn. Część 1: Wy ma ga nia ogól ne. – Za stę -
pu je PN -EN 60204-1: 2006; [za twier dzo -
na przez Pre ze sa PKN dnia 28 grud -
nia 2009 r.].

Opracowała: Danuta Szot
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Usły szał sil ną eks plo zję, prze raź li wy
krzyk ko le gi oraz huk sil ni ka prze ci nar ki
od rzu co nej w wy ni ku wy bu chu. W cza sie
kon tro li ze znał rów nież, że do pie ro po tym
jak opadł kurz zo ba czył, że ko le ga wy cie -
ra kurt ką krew ze swo jej twa rzy.

Sam po szko do wa ny po wie dział ze spo -
ło wi po wy pad ko we mu, że nie pa mię ta
z kim szedł od pi ło wy wać stal, że wziął prze -
ci nar kę i w ja kim ce lu miał prze ciąć ru rę.
Za pa mię tał tyl ko sil ny wy buch. W wy ni ku
licz nych ob ra żeń twa rzo czasz ki mę żczy zna
cier pi z po wo du za ni ku pa mię ci, czę ścio -
wo stra cił słuch i wzrok.

Bez nad zo ru i ro ze zna nia
za gro że nia

Jak usta lo no w dniu wy pad ku ze spół wy -
ko nu ją cy pra ce nie miał wy zna czo nej oso -
by kie ru ją cej pra cow ni ka mi. Pra cow nik peł -
nią cy funk cję bry ga dzi sty był nie obec ny
w pra cy a na je go miej sce nie usta lo no za -
stęp stwa. Bu dy nek, przy któ rym do szło
do zda rze nia nie zo stał wcie lo ny do pro -
jek tu po wsta ją ce go skan se nu ar chi tek tu -
ry prze my sło wej DAG -Fa brik. Jak usta lo -
no na te re nie in we sty cji do ko na no ana li -
zy pró bek grun tu na za war tość cał ko wi te -
go wę gla or ga nicz ne go oraz ba da nia geo -
che micz ne go gle by i pró bek mi ne ral nych.
Ta kich ba dań nie prze pro wa dza no w po zo -
sta łych bu dyn kach. Nie uda ło się usta lić
czy do ko na no ro ze zna nia za gro że nia wy -
stę pu ją ce go na te re nie bu do wy i oko li cy
ze wzglę du na re ali zo wa ne w cza sie II woj -
ny świa to wej pro ce sy i sto so wa ne związ -
ki che micz ne.

Prze pro wa dzo ne czyn no ści po zwo li ły
usta lić czyn ni ki ma ją ce bez po śred ni i po -
śred ni wpływ na za ist nie nie wy pad ku i by -

ły przy czy na mi wy pad ku. Praw do po dob ną
przy czy ną wy pad ku był wy buch za le ga ją -
cych w prze ci na nym ru ro cią gu resz tek
po pro duk cji ma te ria łów wy bu cho wych.
Do za ist nie nia wy pad ku przy czy nić się mo -
gło rów nież:

● wy ko ny wa nie czyn no ści na rzę dziem
po wo du ją cym iskrze nie a w kon se kwen cji
za płon i wy buch,

● lek ce wa że nie za gro że nia przez po -
szko do wa ne go, 

● nie zna jo mość za gro że nia,
● od da le nie się z miej sca wy ko ny wa nia

prac, po mi mo iż wy ko ny wa ne by ły na te re -
nie, do któ re go obo wią zu je ogra ni czo ny do -
stęp ze wzglę du na pro wa dzo ną dzia łal ność.

Przed sta wio ny w to ku kon tro li pro -
gram szko le nia okre so we go w dzie dzi nie
bhp pra cow ni ków za trud nio nych na sta no -
wi sku ro bot ni czym w bu dow nic twie dro go -
wym nie był zgod ny w roz po rzą dze niem
w spra wie szko leń w za kre sie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Po nad to w do ku men ta cji zwią za nej
z oce ną ry zy ka za wo do we go na sta no wi sku

ro bot ni ka dro go we go nie uwzględ nio no wa -
run ków wy ni ka ją cych z miej sca wy ko ny wa -
nia prac np. miejsc nie ty po wych lub nie -
bez piecz nych.

Ze wzglę du na fakt, że po szko do wa ny
od da lił się z miej sca pra cy i sa mo wol nie
pod jął de cy zję wy cię cia ru ro cią gu, zda rze -
nie nie zo sta ło za kwa li fi ko wa ne ja ko wy -
pa dek przy pra cy.

Efekt kon tro li

W związ ku z nie pra wi dło wo ścia mi
stwier dzo ny mi w za kła dzie za trud nia ją cym
po szko do wa ne go, in spek tor pra cy skie ro -
wał do kie row nic twa fir my wy stą pie nie za -
wie ra ją ce sze reg wnio sków, w tym mię dzy
in ny mi o:

● pod ję cie dzia łań, aby ze spo ły wie lo -
oso bo we mia ły wy zna czo ną oso bę kie ru -
ją cą pra cow ni ka mi,

● prze pro wa dze nie szko leń okre so -
wych z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy w opar ciu o obo wią zu ją ce w tej dzie -
dzi nie pro gra my ra mo we,

● uwzględ nie nie w oce nie ry zy ka za wo -
do we go wszyst kich czyn ni ków śro do wi ska
pra cy, rów nież tych wy ni ka ją cych ze spe -
cy fi ki miej sca wy ko ny wa nia prac,

● wska za nie do wo dów, że wy łącz ną
przy czy ną wy pad ku by ło na ru sze nie przez
po szko do wa ne go prze pi sów do ty czą cych
ochro ny zdro wia i ży cia, spo wo do wa ne
przez nie go umyśl nie lub wsku tek ra żą ce -
go nie dbal stwa.

W związ ku z usta le nia mi kon tro l ny mi in -
spek tor zwró cił się do pre zy den ta mia sta
(ad mi ni stra to ra bu dyn ków) o to, aby w ra -
mach po sia da nych upraw nień pod ję to
dzia ła nia i de cy zje ma ją ce na ce lu do ko na -
nie ro ze zna nia za gro żeń i kro ków ma ją cych
wy eli mi no wać ewen tu al ne za gro że nia. 

Piotr Or liń ski
OIP Byd goszcz

Z opóź nio nym za pło nem
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In ne miej sca nie bez piecz -
ne w bu dyn ku, w któ rym
do szło do zda rze nia.

Frag men ty ro ze rwa -
nej ru ry.



Wy pa dek wy da rzył się pod ko niec grud nia ubie głe go ro ku
na te re nie jed ne go z byd go skich za kła dów prze my sło wych, gdzie
w cza sie II woj ny świa to wej funk cjo no wa ła nie miec ka fa bry ka
bro ni. Ze wzglę du na spe cy fi kę pro duk cji oraz jej ska lę (w 1944
ro ku wy pro du ko wa no łącz nie 13,7 tys. ton pro chu) za sto so wa -
no sze reg przed się wzięć zwią za nych z ochro ną i bez pie czeń -
stwem. Do ta kich na le ża ły re gu la mi ny za kła do we, okre śla ją ce
w naj drob niej szych szcze gó łach za sa dy za cho wa nia na te re nie
fa bry ki. Fa bry kę po dzie lo no na stre fy do stęp ne wy łącz nie dla
skie ro wa nych tam pra cow ni ków. Tyl ko nie licz ni mie li mo żli wość
po ru sza nia się po ca łym te re nie. Obo wią zy wał bez względ ny za -

kaz wno sze nia na te ren za kła dów pa pie ro sów, za pa łek, pier ście -
ni, ozdób me ta lo wych itp. Po nad to dla ka żde go obiek tu ist nia -
ły prze pi sy szcze gó ło we, wy wie sza ne przy wej ściach. Wy ni ka -
ło to ze spe cy fi ki ka żde go z bu dyn ków. Prze pi sy te mo gły do -
ty czyć np. do pusz czal nej ilo ści ma ga zy no wa ne go ma te ria łu, mak -
sy mal nej licz by osób itp. 

Do dziś na te re nie te go za kła du znajdują się po zo sta ło ści
po obiek tach i li niach tech no lo gicz nych funk cjo nu ją cych w tam -
tych cza sach.

Praw dzi wa lek cja

Miejsce to w przy szło ści ma za mie nić się w skan sen ar chi -
tek tu ry prze my sło wej. Nie bę dzie to tyl ko ty po we mu zeum z eks -

po na ta mi, ale mię dzy in ny mi pod ziem na tra sa tu ry stycz na czy
mu zeum za kła dów zbro je nio wych DAG – Fa brik. 

Ka żdy kto bę dzie chciał od wie dzić to miej sce, bę dzie mógł
uczest ni czyć w praw dzi wej lek cji hi sto rii. Pó ki co, praw dzi wą
lek cję do sta ła bry ga da bu du ją ca dro gę do jaz do wą do sto ją cych
od cza sów woj ny bu dyn ków na te re nie te go skan se nu. Pra cow -
ni cy mie li za za da nie mię dzy in ny mi ni we lo wać nie rów no ści, ukła -
dać kru szy wo, ob sy pać i ukształ to wać skar py. W dniu wy pad ku
tj. 23 grud nia ubie głe go ro ku, po za pla no wa nej i wy ko na nej na ten
dzień pra cy, czte rej pra cow ni cy pa ko wa li sprzęt do ba ra ko wo -
zu, gdy je den z nich po in for mo wał, że nie opo dal miej sca znaj -
du ją się ele men ty me ta lo we, któ re mo gą się przy dać. Na stęp -
nie pra cow nik wziął pi łę spa li no wą i w to wa rzy stwie dwóch ko -
le gów (czwar ty miał do je chać póź niej sa mo cho dem) po szedł
do nie użyt ko wa ne go od II woj ny świa to wej bu dyn ku. Ze ścian
kil ku na sto me tro we go be to no we go szkie le tu wy sta wa ły nie uży -
wa ne ru ry – cel eki py pra cow ni ków. 

Pod czas gdy po my sło daw ca ca łe go „przed się wzię cia” przy -
stą pił do prze ci na nia me ta lo wej ru ry nie użyt ko wa ne go bu dyn -
ku słu żą ce go kie dyś do że la ty ni za cji ni tro gli ce ry ny, po zo sta li dwaj
pra cow ni cy roz glą da li się po gę sto za le sio nej oko li cy. W pew -
nym mo men cie usły sze li wy buch. Pra cow nik, któ ry znaj do wał
się naj bli żej mę żczy zny pi łu ją ce go ru rę stwierdził póź nej, że wy -
buch miał ogrom ną si łę. 

Z opóź nio nym za pło nem
Zła ma na szczę ka, zła ma ne oczo do ły, od pry ski me ta lu, po pa rze nia twa rzy, to tyl ko nie któ re
ura zy któ rych do znał pra cow nik bu du ją cy dro gę w po wsta ją cym w Byd gosz czy skan se nie ar -
chi tek tu ry prze my sło wej. Zda rze nie, wsku tek któ re go mę żczy zna czę ścio wo stra cił wzrok
i słuch, nie zo sta ło uzna ne za wy pa dek przy pra cy.

Dokończenie na stronie 30.

Bu dyn ek, w któ rym do szło do zda rze nia.

Frag men ty prze ci na ne go ru ro cią gu.


