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24 Ko or dy na cja prac le śnych
Ko or dy na tor wy ko nu jąc swo je za da nia, nie kie ru je
pra cow ni ka mi i nie or ga ni zu je im pra cy. Stąd też,
w żad nym sta nie fak tycz nym i praw nym nie mo żna
mu przy pi sać od po wie dzial no ści wy kro cze nio wej, ja -
ka cią ży na pra co daw cy bądź oso bie kie ru ją cej pra -
cow ni ka mi, czy też na przed się bior cy nie bę dą cym
pra co daw cą, a or ga ni zu ją cym pra cę oso bom fi zycz -
nym. 

Okładka:
fot. D. Korczak

Dzia ła nia in spek to rów pra cy do pro wa -
dzi ły do wy eli mi no wa nia bez po śred nich za -
gro żeń dla zdro wia i ży cia ok. 80 ty się cy
pra cow ni ków. Wy eg ze kwo wa no 111 mln zł
na le żno ści ty tu łem nie wy pła co nych wy na -
gro dzeń na rzecz ok. 105 tys. pra cow ni ków,
wy eli mi no wa no nie pra wi dło wo ści z za -
kre su le gal no ści za trud nie nia do ty czą ce po -
nad 120 tys. osób. 

Przed się wzię cia pre wen cyj ne w ska li
cen tral nej i re gio nal nej ob ję ły zna czą cą gru -
pę po nad 160 ty się cy pod mio tów – ad re -
sa tów kam pa nii, pro gra mów, kon kur sów
i do radz twa. Spe cja li ści PIP udzie li li po -
nad 1,2 mln po rad praw nych i tech nicz -
nych.

W ce lu wy eli mi no wa nia na ru szeń prze -
pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy in -
spek to rzy PIP wy da li po nad 337 tys. de -
cy zji na ka zo wych – ok. 17 tys. mniej niż
w ro ku po przed nim. Jed no cze śnie, więk -
szą niż w la tach wcze śniej szych część
wśród nich sta no wi ły de cy zje zwią za ne bez -
po śred nio z ochro ną zdro wia i ży cia ludz -
kie go. Po nad 9,5 tys. ta kich de cy zji na ka -
zy wa ło na tych mia sto we wstrzy ma nie prac
z po wo du bez po śred nie go za gro że nia
zdro wia i ży cia, a 8 tys. – wstrzy ma nie eks -
plo ata cji ma szyn i urzą dzeń. Okrę go wi in -

spek to rzy pra cy wy da li 33 de cy zje na ka -
zu ją ce za prze sta nia pro wa dze nia dzia łal -
no ści.

In spek cja pra cy skie ro wa ła do pro ku ra -
tu ry 1 224 za wia do mie nia o po dej rze niu
po peł nie nia prze stęp stwa. Łącz nie in -
spek to rzy pra cy wy pi sa li man da ty kar ne
na kwo tę bli sko 25 mln zł. 

O nie mal jed ną czwar tą wzro sła – w sto -
sun ku do ro ku wcze śniej sze go – licz ba
skarg, któ re wpły nę ły do or ga nów Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy i wy nio sła ok. 43 tys.
In spek to rzy pra cy po twier dzi li za sad ność
bądź czę ścio wą za sad ność w od nie sie niu
do 63 proc. skarg. Więk szość do ty czy ła wy -
pła ty wy na gro dze nia za pra cę i in nych
świad czeń wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra -
cy. Po raz pierw szy od lat od no to wa no
znacz ny wzrost skarg na wa run ki pra cy.

„Wy ni ki ubie gło rocz nej dzia łal no ści
Pań stwo wej In spek cji Pra cy mo gą sta no -
wić po wód do sa tys fak cji dla jej pra cow ni -
ków, tym bar dziej że za pla no wa ne w pro -
gra mie dzia ła nia PIP na rok 2010 za da nia
zo sta ły w peł ni zre ali zo wa ne. Trud no jed -
nak cie szyć się z osią gnię tych re zul ta tów,
sko ro nie na stą pił zna czą cy wzrost po sza -
no wa nia pra wa pra cy i dia me tral na po pra -
wa dba ło ści o bez pie czeń stwo pra cy”

– pod su mo wał przed sta wio ny ma te riał
Ta de usz Jan Za jąc.

W su mie w ro ku spra woz daw czym PIP
prze pro wa dzi ła po nad 95 tys. kon tro li,
u po nad 70 tys. pra co daw ców, na rzecz któ -
rych pra cę świad czy ło łącz nie 3,7 mln
osób. Ich wy ni ki, zda niem au to rów spra -
woz da nia, po zwa la ją na dia gno zę sy tu acji
w za kre sie klu czo wych pro ble mów zwią za -
nych z ochro ną pra cy w na szym kra ju oraz
okre śle nie dal szej stra te gii dzia ła nia,
szcze gól nie w kon tek ście pro fi lak ty ki i za -
po bie ga nia na ru sze niom pra wa.

Na wią zu jąc do za war tych w do ku men -
cie wnio sków i po stu la tów Zbi gniew Ja -
now ski stwier dził, że co ro ku do ty czą one
po dob nych za gad nień: pra cy na czar no, nie -
wy pła ca nia wy na gro dzeń, itp., nie ste ty, nie
są bra ne pod uwa gę przez Sejm i ko lej ne
rzą dy. W efek cie do ro bek PIP nie jest wy -
ko rzy sty wa ny i pra wo nie zmie nia się
na lep sze.

W po sie dze niu, któ re mu prze wod ni czy -
ła po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka,
uczest ni czy li za stęp cy głów ne go in spek to -
ra pra cy An na Tom czyk i dr Ma rian Li -
wo oraz dy rek to rzy de par ta men tów Głów -
ne go In spek to ra tu Pra cy. 

(D.D.)
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Kon kret ne, szcze re, bo ga te we wnio ski, kom plet ne, bę dą ce do brym im pul sem do dzia łań in -
nych in sty tu cji w sfe rze ochro ny pra cy – tak okre ślił spra woz da nie z dzia łal no ści Pań stwo wej
In spek cji Pra cy w 2010 r. se na tor Jan Ru lew ski. Głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc
przed sta wił je Ra dzie Ochro ny Pra cy na po sie dze niu 10 ma ja br. w sie dzi bie Sej mu. Człon ko -
wie ROP po zy tyw nie oce ni li do ko na nia in spek cji pra cy w ro ku spra woz daw czym.

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

Głów ny in spek tor pra cy 
przed sta wił spra woz da nie za 2010 r.



War sza wa W Głów nym In spek to ra cie Pra cy w War sza wie prze -
by wał 1 kwiet nia wi ce pre mier i mi ni ster po li ty ki so cjal nej Ukra iny Ser -
hij Ti gip ko. To wa rzy szył mu am ba sa dor te go kra ju w Pol sce Mar ki -
jan Mal skyj. Z ukra iń ski mi go ść mi spo tka li się głów ny in spek tor pra -
cy Ta de usz Jan Za jąc ze swo ją za stęp czy nią An ną Tom czyk i gru -
pą współ pra cow ni ków. Roz ma wia no o pro ble mach pra wo rząd no ści w sto -
sun kach pra cy w obu pań stwach. Ser hij Ti gip ko po in for mo wał o wpro -
wa dza nej na Ukra inie re for mie sys te mu eme ry tal ne go, mó wił o wy -
stę pu ją cej pa to lo gii pra cy na czar no, nie od pro wa dza niu skła dek
do sys te mu eme ry tal ne go bądź nie uza sad nio nym od pro wa dza niu ich
od mi ni mal ne go wy na gro dze nia. W kon tek ście przy go to wy wa nej re -
for my sys te mu wy na gro dzeń stwier dził, że pla no wa ne jest za ostrze -
nie od po wie dzial no ści fi nan so wej kie row nic twa przed się biorstw za ła -
ma nie praw pra cow ni czych. Ukra iń skie go go ścia in te re so wa ły szcze -
gól nie pol skie do świad cze nia w zwal cza niu nie le gal ne go za trud nie nia.
Ob szer ną pre zen ta cję na ten te mat przed sta wił Mi chał Ty czyń ski,
za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP.

Gdańsk Z ofi cjal ną wi zy tą przy by ła do Gdań ska de le ga cja nor -
we skie go Urzę du In spek cji Pra cy pod prze wod nic twem ge ne ral nej
dy rek tor In grid Fin boe Svend sen. W spo tka niu z przed sta wi cie -
la mi Pań stwo wej In spek cji Pra cy, któ re od by ło się 13 kwiet nia w gdań -
skiej sie dzi bie OIP, wziął udział głów ny in spek tor pra cy Ta de usz
Jan Za jąc. Ce lem spo tka nia by ła pre zen ta cja za gad nień zwią za nych
z for ma mi dzia łal no ści kon tro l no -nad zor czej pro wa dzo nej przez oby -
dwie in sty tu cje oraz re ali za cja za dań urzę dów ja ko in sty tu cji łącz -
ni ko wych w myśl dy rek ty wy 96/71/WE okre śla ją cej de le go wa nie pra -
cow ni ków. Omó wio no spra wy do ty czą ce pre wen cji wy pad ków
przy pra cy, a ta kże przed sta wio no przy kła dy do brych prak tyk, kam -
pa nii in for ma cyj nych i pro gra mów pre wen cyj nych pro wa dzo ne
przez oby dwie in spek cje. Prze wod ni czą cy de le ga cji In grid Fin boe
Svend sen oraz Ta de usz Jan Za jąc zwró ci li uwa gę na ko rzy ści wy ni -
ka ją ce z wza jem nej wy mia ny in for ma cji o spo so bach i for mach pro -

wa dzo nej dzia łal no ści, zwłasz cza w kon tek ście po trze by re ago wa nia
na przy pad ki ła ma nia praw pra cow ni czych w sto sun ku do pra cow -
ni ków de le go wa nych. Pod kre śli li rów nież spój ność ce lów oby dwu in -
sty tu cji w dą że niu do po zy tyw ne go wi ze run ku w od bio rze spo łecz -
nym oraz w za kre sie współ pra cy z in ny mi in sty tu cja mi na po zio mie
par la men tar nym i rzą do wym.

War sza wa W pierw szym kwar ta le bie żą ce go ro ku in spek to rzy PIP
od no to wa li o 36 proc. mniej przy pad ków nie wy pła ce nia pen sji pra cow -
ni kom niż w ana lo gicz nym okre sie ubie głe go ro ku. „Cie szy my się, że
to wa ha dło ru szy ło się wresz cie w do brym kie run ku” – ko men to wał
naj now sze da ne na kon fe ren cji pra so wej głów ny in spek tor pra cy Ta -
de usz Jan Za jąc. Spo tka nie z dzien ni ka rza mi od by ło się 19 kwiet nia
w War sza wie. Uczest ni czy li w nim ta kże za stęp cy głów ne go in spek -
to ra pra cy An na Tom czyk i dr Ma rian Li wo. W pierw szym kwar ta -
le 2010 ro ku w bli sko 30 ty sią cach przy pad ków pra cow ni cy nie otrzy -
ma li na le żnej za pła ty za wy ko na ną pra cę. Nie wy pła co na kwo ta prze -
kro czy ła 55 mi lio nów zł. W pierw szych trzech mie sią cach te go ro ku
za no to wa no nie co po wy żej 19 ty się cy przy pad ków nie wy pła ce nia wy -
na gro dze nia na kwo tę 33 mi lio nów. An na Tom czyk po in for mo wa ła, że
utwo rzo ny na po cząt ku te go ro ku ze spół zło żo ny – obok pra cow ni ków
PIP – z przed sta wi cie li Fo rum Związ ków Za wo do wych, NSZZ So li dar -
ność, OPZZ, BCC, Pra co daw ców RP i PKPP „Le wia tan” opra co wał
wspól ny pa kiet roz wią zań zmie rza ją cych do ogra ni cze nia zja wi ska nie -
wy pła ca nia świad czeń pra cow ni czych.

War sza wa Na po sie dze niu 28 kwiet nia Sejm uchwa lił zmia ny
w usta wie o Pań stwo wej In spek cji Pra cy. No we li za cja ma umo żli wić
in spek cji po dej mo wa nie szyb szych i sku tecz niej szych dzia łań kon tro -
l no -nad zor czych, stwo rzyć wa run ki do sze ro kie go pro wa dze nia ak -
cji pre wen cyj nych i pro mo cyj nych wśród pra co daw ców oraz pre mio -
wa nia do brze funk cjo nu ją cych pod mio tów kon tro l nych. Przy go to wa -
li ją po sło wie z Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej. Zmie nio ne
re gu la cje m.in. umo żli wia ją in spek to rom pra cy od stą pie nie od sto -
so wa nia środ ków praw nych wo bec pra co daw cy roz po czy na ją ce go dzia -
łal ność, a ta kże je śli nie stwier dza się bez po śred nie go za gro że nia ży -
cia lub zdro wia pra cow ni ków bądź po peł nie nia wy kro cze nia z wi ny
umyśl nej. Wpro wa dza ją no wy śro dek praw ny w po sta ci po le ce nia, umo -
żli wia ją pań stwo wym in spek to rom pra cy na kła da nie man da tów kar -
nych na spraw ców wy kro czeń z za kre su le gal no ści za trud nie nia okre -
ślo nych w usta wie o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra -
cy. Na pro ku ra tu rę na ło żo ny zo sta je obo wią zek spo rzą dza nia,
na wnio sek in spek to ra pra cy, uza sad nie nia o od mo wie wsz czę cia po -
stę po wa nia w przy pad ku zło że nia przez nie go za wia do mie nia o po -
peł nie niu prze stęp stwa prze ciw ko pra wom pra cow ni ka. Bar dzo
istot ną zmia ną jest też wpro wa dze nie obo wiąz ku po dej mo wa nia przez
PIP dzia łań pre wen cyj nych i pro mo cyj nych zmie rza ją cych do za pew -
nie nia prze strze ga nia pra wa pra cy. 

Luk sem burg 5 kwiet nia od by ło się dru gie spo tka nie Gru py Ro -
bo czej SLIC do spraw Ry zy ka Psy cho spo łecz ne go w Śro do wi sku Pra -
cy. Ce lem spo tka nia by ło kon ty nu owa nie przy go to wań do eu ro pej -
skiej kam pa nii do ty czą cej psy cho spo łecz nych za gro żeń w miej scu pra -
cy, któ ra bę dzie od by wać się w 2012 ro ku w kra jach, któ re zgło si ły
chęć uczest nic twa. Na spo tka niu obec ni by li: przed sta wi ciel Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy oraz pra cow ni cy po dob nych in sty tu cji z Wiel kiej
Bry ta nii, Szwe cji, Fran cji, Ho lan dii, Czech, Sło we nii, Es to nii, Gre -
cji, Au strii, Nie miec, Hisz pa nii, a ta kże przed sta wi ciel ka Eu ro pej skiej
Agen cji Bez pie czeń stwa w Pra cy (OSHA) z Bil bao. Usta lo no cel kam -
pa nii, gru pę od bior czą oraz prze dys ku to wa no za kres pro wa dze nia

kam pa nii, po trzeb ne ma te ria ły i ró żne na rzę dzia do ba da nia za gro -
żeń psy cho spo łecz nych.

Ma dryt In spek to rzy pra cy: Ju sty na Ba ra now ska z OIP Zie lo -
na Gó ra, Na ta lia Mlic ka z OIP Rze szów, Pau li na La tu sek z OIP Wro -
cław, Zbi gniew Sa gań ski z OIP War sza wa oraz Da riusz Gór ski z De -
par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP uczest ni czy li w dru giej po -
ło wie mar ca w se mi na rium po świę co nym pro ble ma ty ce de le go wa nia
pra cow ni ków w ra mach świad cze nia usług. Se mi na rium, zor ga ni zo wa -
ne w Szko le In spek cji Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych w Ma dry cie,
sta no wi ło re ali za cję I mo du łu dzia łań w ra mach „Eu ro pej skie go pro -
jek tu szko le nia w za kre sie mię dzy na ro do we go świad cze nia usług i de -
le go wa nia pra cow ni ków”. W trak cie se mi na rium, pro wa dzo ne go
z udzia łem przed sta wi cie li słu żb za trud nie nia Bel gii, Fran cji, Hisz pa -
nii Luk sem bur ga, Pol ski i Por tu ga lii, uczest ni cy za po zna li się m.in. ze
spo so ba mi wdro że nia dy rek ty wy eu ro pej skiej nr 96/71 do ty czą cej de -
le go wa nia pra cow ni ków w po szcze gól nych pań stwach UE. Spo tka nie
by ło ta kże oka zją do po zna nia or ga ni za cji i za kre su dzia ła nia or ga nów
nad zo ru nad wa run ka mi pra cy in nych kra jów UE oraz me to dy ki pro -
wa dze nia przez nie czyn no ści kon tro l nych. 

War sza wa Prze strze ga nia upraw nień pra cow ni czych zwią za nych
z ro dzi ciel stwem i za trud nia nia ko biet po wra ca ją cych z urlo pów ma -
cie rzyń skich do ty czy ło sta no wi sko przy ję te 12 kwiet nia przez Ra dę
Ochro ny Pra cy przy Sej mie RP na po sie dze niu, któ re od by ło się w sie -
dzi bie Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra cy -Pań stwo we go In sty tu tu
Ba daw cze go w War sza wie. W ob ra dach, któ rym prze wod ni czy ła po seł
Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka, wziął udział głów ny in spek tor pra -
cy Ta de usz Jan Za jąc oraz An na Tom czyk, za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy i 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. Ra da za po -
zna ła się z re ali za cją wie lo let nie go pro gra mu CIOP -PIB „Po pra wa bez -
pie czeń stwa i wa run ków pra cy” oraz je go pla na mi na la ta 2011-2013,
wy słu cha ła in for ma cji Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści w spra wie li kwi -
da cji wy dzia łów pra cy w wie lu są dach re jo no wych w Pol sce. Ra da po -
zy tyw nie za opi nio wa ła kan dy da tu ry Be aty Ma ry now skiej na sta no -
wi sko okrę go we go in spek to ra pra cy w Ka to wi cach oraz Le sła wa Man -
dra ka na sta no wi sko okrę go we go in spek to ra pra cy w Opo lu. 

Szklar ska Po rę ba Pra cow ni cy De par ta men tu Le gal no ści Za -
trud nie nia GIP oraz nad in spek to rzy sek cji le gal no ści za trud nie nia
uczest ni czy li w koń cu mar ca w spo tka niu z funk cjo na riu sza mi Stra ży
Gra nicz nej, zor ga ni zo wa nym przez Ko men dę Głów ną Stra ży Gra nicz -
nej i Ośro dek Szko leń Spe cja li stycz nych SG w Lu ba niu. Se mi na rium

– od by wa ne co rocz nie w związ ku z re ali za cją za war te go mię dzy ko men -
dan tem głów nym Stra ży Gra nicz nej i głów nym in spek to rem pra cy
w 2008 r. po ro zu mie nia, okre śla ją ce go za sa dy współ dzia ła nia obu in -
sty tu cji – sta no wi ło oka zję do pod su mo wa nia współ pra cy pro wa dzo -
nej po mię dzy SG i PIP w ro ku 2010, w szcze gól no ści w ob sza rze le -

gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem ców. W trak cie spo tka nia, za rów no za -
stęp ca dy rek to ra Za rzą du ds. Cu dzo ziem ców Ko men dy Głów nej
Stra ży Gra nicz nej ppłk SG An drzej Ja ku ba szek, jak i Ja ro sław Le -
śniew ski, dy rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP, pod -
kre śli li do brą współ pra cę po mię dzy or ga na mi Stra ży Gra nicz nej i in -
spek cji pra cy, cze go efek tem są m.in. pro wa dzo ne wspól nie przez SG
i PIP kon tro le le gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem ców.

War sza wa 20 kwiet nia na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go w War -
sza wie od by ło się szko le nie gru py in spek to rów pra cy zaj mu ją cych się
bu dow nic twem z okrę go wych in spek to ra tów pra cy w War sza wie, Ło -
dzi, Bia łym sto ku, Olsz ty nie i Lu bli nie. Szko le nie z tech nik li no wych,
któ re na Sta dio nie Na ro do wym w War sza wie obec nie sta no wią klu czo -
wą część mon ta żu da chu li no we go z po kry ciem mem bra ną czę ści sta -
łej i ru cho mej, prze pro wa dzi li dwaj wy so ko wy kwa li fi ko wa ni eg za mi -
na to rzy i in struk to rzy z Or ga ni za cji Tech ni ków Do stę pu Li no we go: Do -
mi nik Szmaj da i Mar cin Du dek. Po przed sta wie niu obec nych szcząt -
ko wych ure gu lo wań praw nych w za kre sie prac na du żych wy so ko ściach,
pro po zy cji ich zmia ny, po ka za no wie le mo żli wych nie pra wi dło wo ści
przy wy ko ny wa niu tych prac, któ re ma ją za sad ni czy wpływ na bez pie -
czeń stwo pra cow ni ków. Przed sta wio no środ ki ochro ny in dy wi du al nej
i licz ne ak ce so ria uży wa ne do ró żno rod nych prac wy so ko ścio wych. Od -
był się po kaz sto so wa nych tech nik li no wych. 

Olsz tyn Bli sko 200 osób z te re nu ca łe go kra ju uczest ni czy ło w dwu -
dnio wej kon fe ren cji „Bez piecz ne miej sce pra cy”, któ ra od by ła się 14
i 15 kwiet nia w Cen trum Szko le nio wo -Kon fe ren cyj nym Uni wer sy te -
tu War miń sko -Ma zur skie go oraz w Ho te lu HP Park w Olsz ty nie. Kon -

fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo wa na w ra mach in for ma cyj nej kam pa nii spo -
łecz nej pod tym sa mym ty tu łem. Ce lem kam pa nii jest zwięk sze nie świa -
do mo ści w za kre sie za gro żeń wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy oraz
po zio mu wie dzy do ty czą cej spo so bów sku tecz nej ochro ny przed skut -
ka mi wy stę po wa nia tych za gro żeń. W pro gra mie kon fe ren cji zna la zły
się dwie se sje wy kła do we do ty czą ce za gro żeń wy stę pu ją cych w śro -
do wi sku pra cy. Głów nym te ma tem pierw sze go dnia kon fe ren cji by ły
za gro że nia psy cho spo łecz ne w śro do wi sku pra cy (stres, mob bing, dys -
kry mi na cja, wy pa le nie za wo do we) oraz spo so by za po bie ga nia i wal ki
z ty mi zja wi ska mi. Te go dnia od by ła się ta kże dys ku sja „okrą głe go sto -
łu” na te mat wspo mnia nych za gro żeń z udzia łem m.in. psy cho lo gów,
pra cow ni ków, pra co daw ców, pra cow ni ków słu żby bhp, związ ków za wo -
do wych i in spek to rów pra cy. Dru gi dzień kon fe ren cji był w ca ło ści po -
świę co ny pro fi lak ty ce wy pad ko wej. 

Wiadomości
nie tylko z kraju

Z ostatniej chwili
11 maja br. główny inspektor pracy Tadeusz J. Zając
podał się do dymisji, którą marszałek Sejmu Grzegorz
Schetyna, po rozmowie z inspektorem, przyjął.
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W se sji, pro wa dzo nej przez wi ce prze wod -
ni czą cą Ra dy Ochro ny Pra cy prof. Da nu -
tę Ko ra dec ką, obok mar szał ka Nie sio łow -
skie go uczest ni czy li mię dzy in ny mi: prze -
wod ni czą ca ROP, po słan ka Iza be la Ka ta -
rzy na Mrzy głoc ka, głów ny in spek tor pra -
cy Ta de usz Jan Za jąc, pre zes Wy ższe go
Urzę du Gór ni cze go Piotr Li twa, a ta kże
licz nie zgro ma dze ni przed sta wi cie le part -
ne rów spo łecz nych, związ ków za wo do -
wych, pra co daw ców i po sło wie RP.

Za stęp ca dy rek to ra ds. Sys te mów Za rzą -
dza nia i Cer ty fi ka cji CIP -PIB dr inż. Da -
niel Pod gór ski wni kli wie omó wił wa żne
aspek ty ró żnią ce tra dy cyj ny i sys te mo wy
spo sób za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi -
gie ną pra cy. Przy ta cza jąc przy kła dy z Au -
stra lii i USA przy bli żył ta kże za rzą dza nie
wie dzą ja ko jed ną z klu czo wych me tod mo -
gą cych mieć wpływ na po pra wę bez pie -
czeń stwa pra cy. Pre zes WUG, Piotr Li twa,
w swo im wy stą pie niu skon cen tro wał się
na scha rak te ry zo wa niu za gro żeń w gór nic -
twie, głów nie wę gla ka mien ne go, gdyż

– jak po in for mo wał ze bra nych – aż 96%
cho rób za wo do wych gór ni ków to wła śnie
cho ro by tej ga łę zi go spo dar ki. Pod kre ślił,
że w obec nych dzia ła niach, obok dzia łal no -
ści kon tro l nej, WUG kła dzie na cisk na pro -
mo wa nie bez piecz nych me tod pra cy.

Na wią zu jąc do te ma tu se sji głów ny in -
spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc przy to czył
na to miast kil ka nie po ko ją cych fak tów.

– W kon tro lo wa nych ko pal niach, w la -
tach 2007-2009, do szło do po nad 1700 wy -
pad ków przy pra cy, w tym 12 cię żkich i 13
śmier tel nych. Tym cza sem prze pro wa dzo na
przez nas ana li za do ku men ta cji po wy pad ko -
wych wy ka za ła, że czę sto nie wpi sy wa no pra -
wi dło wych przy czyn wy pad ku, co pro wa dzi -
ło do nie wła ści wych wnio sków pro fi lak -
tycz nych. Ja ko przy czy nę po da wa no np. „za -
sko cze nie nie spo dzie wa nym zda rze niem”
w sy tu acji, gdy na stą pi ło obe rwa nie się skał
ze stro pu i ocio su, co wska zu je na błę dy
w obu do wie wy ro bi ska ja ko praw dzi wą
przy czy nę wy pad ku – mó wił szef in spek cji
pra cy. – W wie lu przy pad kach, na wet je śli
usta lo ne przez ze spo ły po wy pad ko we wnio -
ski pro fi lak tycz ne oka zy wa ły się ade kwat ne
do stwier dzo nych przy czyn, to nie by ły
one re ali zo wa ne. Ta ka prak ty ka pro wa dzi
do cał ko wi te go wy pa cze nia idei przy świe ca -
ją cej wdra ża niu sys te mów za rzą dza nia bez -

pie czeń stwem. Ich nad rzęd nym ce lem jest
bo wiem eli mi no wa nie lub ogra ni cza nie za -
gro żeń za wo do wych i wy pad ko wych, w szcze -
gól no ści tych, któ re są przy czy ną wy pad ków
po wta rza ją cych się w po dob nych oko licz no -
ściach – pod kre ślił Ta de usz Jan Za jąc.

O tym, jak wa żne jest dzi siaj pro mo wa -
nie do brych prak tyk, wręcz stwo rze nie
swo istej mo dy na bez piecz ną pra cę, prze -
ko ny wa ła ze bra nych okrę go wa in spek tor
pra cy w Ka to wi cach Be ata Ma ry now ska
za pra sza jąc do współ dzia ła nia w tym ob -
sza rze związ ki za wo do we, pra co daw ców
i spo łecz nych in spek to rów pra cy. Zbi -
gniew Ja now ski, re pre zen tu ją cy na se -
sji Ogól no pol skie Po ro zu mie nie Związ ków
Za wo do wych ar gu men to wał, że w okre sie
cią głych na ci sków na zwięk sza nie tem pa
pro duk cji, obok za gro żeń fi zycz nych wy stę -
pu ją za gro że nia psy chicz ne, ta kie jak
stres czy zmę cze nie. Dla te go wła śnie
mar sza łek Sej mu Ste fan Nie sio łow ski za -
ape lo wał do ze bra nych, aby w po go ni
za zy skiem nie tra cić z oczu naj wa żniej sze -
go do bra, ja kim jest ludz kie zdro wie i ży -
cie. Pod kre ślił, że czę sto pierw szym, a dla
wie lu je dy nym źró dłem wie dzy o pra -
wach pra cow ni czych jest kurs bhp, któ re -
go pod żad nym po zo rem nie wol no lek ce -
wa żyć.

Na za koń cze nie se sji ze bra ni wy sto so -
wa li apel, w któ rym czy ta my m. in.: „Ape -
lu je my więc do Sej mu Rzecz po spo li tej Pol -
skiej o pod ję cie dzia łań umo żli wia ją cych
prze pro wa dze nie w bie żą cym ro ku de ba -
ty w za kre sie te ma ty ki bez pie czeń stwa,
ochro ny zdro wia w miej scu pra cy. De ba -
ta sej mo wa speł ni ła by po stu lat ró żnych śro -
do wisk, któ re wie lo krot nie wska zy wa ły za -
rów no na przy pad ki ła ma nia za sad bez pie -
czeń stwa w miej scu pra cy i za trud nie nia,
jak i na brak wy star cza ją cej pro mo cji od -
po wied nich za cho wań pra cow ni ków i pra -
co daw ców. Wszy scy bo wiem mu si my pa -
mię tać, że naj wy ższą war to ścią pod le ga -
ją cą ochro nie w pro ce sie pra cy jest zdro -
wie i ży cie czło wie ka.”

Je rzy Wla zło

Z OB RAD RA DY OCHRO NY PRA CY

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy
– Je że li ta kon fe ren cja przy czy ni się do oca le nia cho cia żby jed ne go czło wie ka, za po bie że nia
jed nej ka ta stro fie, to zna czy, że to do brze, iż się tu taj spo tka li śmy – mó wił wi ce mar sza łek Sej -
mu Ste fan Nie sio łow ski na uro czy stej se sji Ra dy Ochro ny Pra cy zor ga ni zo wa nej z oka zji Dnia
Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia w Pra cy. Kon fe ren cja pt. „Ro la za rzą dza nia bez pie czeń -
stwem i hi gie ną pra cy w za po bie ga niu wy pad kom i cho ro bom za wo do wym w gór nic twie”, zor -
ga ni zo wa na przez Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy
przy współ udzia le Głów ne go In spek to ra tu Pra cy oraz Wy ższe go Urzę du Gór ni cze go, od by ła
się 28 kwiet nia br. w Sa li Ko lum no wej Sej mu.

Dzi siaj zgi nie dwóch lu dzi
– Do tej po ry, aby zo bra zo wać licz -

bę wy pad ków śmier tel nych w bu dow -
nic twie, po słu gi wa łem się wy kre sem
słup ko wym – mó wił prze wod ni czą cy
Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech -
ni ków Bu dow nic twa Wik tor Piw kow -
ski pod czas kon fe ren cji zor ga ni zo wa -
nej z oka zji Dnia Bez pie czeń stwa
i Ochro ny Zdro wia w Pra cy. – Od te raz,
idąc za przy kła dem dr Zo fii Paw łow -
skiej z Cen tral ne go In sty tu tu Ochro -
ny Pra cy, bę dę mó wił „dzi siaj zgi nie
dwóch lu dzi”!

Te ma tem kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej
6 kwiet nia br. przez Zwią zek Za wo do wy
„Bu dow la ni” oraz Ogól no pol skie Sto wa rzy -
sze nie Pra cow ni ków Słu żby BHP by ło
„Za rzą dza nie bez pie czeń stwem pra cy w bu -
dow nic twie i prze ciw dzia ła nie pa to lo giom
sys te mo wym bę dą cym po śred nią przy czy -
ną wy pad ków przy pra cy”. W spo tka niu od -
by wa ją cym się w Sa li Ko lum no wej Sej mu
RP z oka zji Dnia bez pie czeń stwa i Ochro -
ny Zdro wia w Pra cy uczest ni czy li: wi ce mar -
sza łek Sej mu Je rzy Wen der lich, wi ce prze -
wod ni czą cy sej mo wej ko mi sji in fra struk tu -
ry po seł Ja nusz Pie cho ciń ski, se kre tarz
sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta RP Ol gierd
Dzie koń ski, prze wod ni czą cy Ogól no pol -
skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do -
wych Jan Guz, głów ny in spek tor pra cy Ta -
de usz Jan Za jąc, licz ni przed sta wi cie le
związ ków bra nżo wych i za wo do wych, re pre -
zen tan ci śro do wisk zwią za nych ze słu żba -
mi bhp, przed się bior ców i pra co daw ców.
W spo sób szcze gól ny pro wa dzą cy ob ra dy
prze wod ni czą cy Związ ku Za wo do we go
„Bu dow la ni” Zbi gniew Ja now ski po wi tał
przy by łą na spo tka nie ka drę kie row ni czą
Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

W li ście skie ro wa nym do uczest ni ków
kon fe ren cji Pre zy dent RP Bro ni sław
Ko mo row ski na pi sał m. in.: „Bar dzo cen -
ne jest, że sta ra ją się Pań stwo uwra żli wić
opi nię pu blicz ną na pro ble my, któ re do -
ty czą tak wie lu Po la ków. Na uwa gę za słu -
gu je ini cja ty wa pod ję ta przez pre ze sów
naj więk szych firm bu dow la nych oraz Pol -
skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków
Bu dow nic twa, wspie ra na przez Pań stwo -
wą In spek cję Pra cy a ta kże Zwią zek Za -
wo do wy „Bu dow la ni”, dzię ki któ rej pod -
pi sa no de kla ra cję w spra wie po ro zu mie -
nia dla bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic -

twie. Głę bo ko ufam, że uda się stwo rzyć
sieć spo łecz ne go współ dzia ła nia, któ ra po -
zwo li znacz nie ogra ni czyć błę dy i pa to lo -
gie pro wa dzą ce do wy pad ków przy pra cy
i cho rób za wo do wych.”

W swo im krót kim, acz emo cjo nal nym
wy stą pie niu wi ce mar sza łek sej mu Je rzy
Wen der lich na zwał sta ty sty ki do ty czą ce tra -
gicz nych zda rzeń, ta kże w bu dow nic twie,
„prze ra ża ją cą hy drą wy pad ko wo ści”. – Tyl -
ko po przez sys te mo we dzia ła nie mo żna so -
bie z nią po ra dzić – mó wił wi ce mar sza łek
Wen der lich. – Po ra dzić oczy wi ście nie
po przez jej cał ko wi te zli kwi do wa ne, bo to
by by ło zbyt pięk ne i nie ste ty nie mo żli we,
ale ka żde po mniej sze nie tej sta ty sty ki
bę dzie mia rą wa sze go suk ce su.

Mi łym ak cen tem spo tka nia sta ło się uho -
no ro wa nie przez Zwią zek Za wo do wy „Bu -
dow la ni” Od zna ka mi za Za słu gi dla Związ -
ku Za wo do we go „Bu dow la ni” pierw sze go
stop nia głów ne go in spek to ra pra cy Ta de -
usza Ja na Za ją ca, za stęp cę głów ne go in -
spek to ra pra cy dr Ma ria na Li wo oraz
okrę go we go in spek to ra pra cy w Kra ko wie
Ta de usza Fi ca. Dzię ku jąc w swo im wy stą -
pie niu za do strze że nie wy sił ków zmie rza -
ją cych do pod nie sie nia bez pie czeń stwa
w pra cy, szef in spek cji pra cy po wie dział:
– Ze wzglę du na wy so ki po ziom ry zy ka za -
wo do we go, nie za do wa la ją cy stan bez pie -
czeń stwa pra cy oraz du żą licz bę wy pad ków
przy pra cy, kon tro le prze strze ga nia prze -
pi sów bhp na bu do wach na le żą do prio ry -
te tów in spek cyj nych dzia łań i umiesz cza -
ne są w co rocz nych pro gra mach dzia ła nia
Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy wspie ra i bę dzie wspie rać na -
dal wdra ża nie roz wią zań sys te mo wych
z za kre su za rzą dza nia bez pie czeń stwem.
Szcze gól nie, że w spo sób nie ro ze rwal ny

wią że się to z ko niecz no ścią do ko ny wa nia
oce ny ry zy ka zwią za ne go z wy ko ny wa ną
pra cą. Bez te go zaś nie mo żli we jest po dej -
mo wa nie dzia łań po zwa la ją cych na wy eli -
mi no wa nie lub przy naj mniej znacz ne ogra -
ni cze nie za gro żeń wy pad ko wych wy stę pu -
ją cych tak licz nie w bu dow nic twie.

Pre zes Za rzą du Ogól no pol skie go Sto wa -
rzy sze nia Pra cow ni ków Słu żby BHP Ma rek
No ściusz przy bli żył ze bra nym ro lę sto wa -
rzy sze nia w pre wen cji wy pad ko wej, dr inż.
Zo fia Paw łow ska z Cen tral ne go In sty tu -
tu Ochro ny Pra cy szcze gó ło wo omó wi ła za -
rzą dza nie ry zy kiem za wo do wym w bu dow -
nic twie zaś se kre tarz kra jo wy Związ ku Za -
wo do we go „Bu dow la ni” ds. Ochro ny Pra cy
Mi ro sław Ossow ski przed sta wił naj wa -
żniej sze po stu la ty związ ku w za kre sie roz -
wo ju sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń -
stwem pra cy w bu dow nic twie na ró żnych
szcze blach de cy zyj nych. Prak tycz ny mi do -
świad cze nia mi do ty czą cy mi za rzą dza nia

ry zy kiem za wo do wym w bu dow nic twie oraz
ro li kie row nic twa fir my w tym za kre sie po -
dzie li li się wi ce pre zes fir my Po li mex -Mo sto -
stal S.A. Alek san der Jo nek i dy rek tor ds.
bhp w przed się bior stwie Skan ska S.A. Pa -
weł Mach nic ki

Zwień cze niem ob rad by ło wy stą pie nie
prze wod ni czą ce go Pol skie go Związ ku In -
ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa Wik -
to ra Piw kow skie go, któ ry na przy kła dzie
pod pi sa nej przez pre ze sów naj więk szych
firm bu dow la nych na pol skim ryn ku „De -
kla ra cji w spra wie po ro zu mie nia dla bez -
pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie” udo -
wod nił, że mo żli we jest wspól ne, zin te gro -
wa ne dzia ła nie na rzecz wy pra co wa nia do -
brych prak tyk na pla cach bu dów. – Chciał -
bym móc za kil ka lat po wie dzieć: dzi siaj
na bu do wie zgi nie tyl ko je den czło wiek za -
miast dwóch w ska li ro ku. To bę dzie
ogrom ne osią gnię cie – za koń czył prze wod -
ni czą cy Piw kow ski.

Je rzy Wla zło

Kon fe ren cja 
z oka zji Dnia Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia w Pra cy
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Skut ki awa rii 

Prof. Je rzy S. Mi cha lik przed sta wił ta -
kże sy mu la cje kom pu te ro we skut ków od -
dzia ły wa nia tok sy ko lo gicz ne go i żrą ce go
dla lu dzi oraz pro gno zy skut ków dla sce -
na riu szy po ża ro wo -wy bu cho wych w za -
kła dach nie se ve sow skich (do gru py nie bez -
piecz nych za li czo no ta kie po wszech ne
sub stan cje jak: amo niak, stę żo ne kwa sy,
pa li wa płyn ne, chlor, pod chlo ryn so du wo -
do ro tle nek so du oraz LPG). W wy ni ku
uwol nie nia z in sta la cji dzie się ciu ton amo -
nia ku w znaj du ją cej się na te re nie zur ba -
ni zo wa nym stre fie za gro żeń, ne ga tyw ne
skut ki zdro wot ne mo że od czu wać 220
osób, a 13 z nich w ich wy ni ku mo że po -
nieść śmierć, na to miast zdro wie 75 osób
mo że być po wa żnie za gro żo ne (wy ma ga -
na kwa li fi ko wa na po moc me dycz na).

Jesz cze go rzej wy glą da bi lans po wy cie -
ku 10 ton stę żo ne go kwa su sol ne go.
Po pierw sze stre fa ra że nia by ła by więk sza
niż w przy pad ku uwol nie nia 10 ton amo -
nia ku. Po dru gie, to zda rze nie mo gło by wy -
ge ne ro wać ne ga tyw ne skut ki zdro wot ne
dla oko ło 1740 osób, z cze go 124 mo gło -
by zgi nąć a u oko ło 340 osób wy stą pić mo -
gło by za gro że nie dla zdro wia.

A ja kie skut ki wy wo ła ło by uwol nie -
nie 1,25 to ny chlo ru? Zda rze nie to, jak pod -
kre śla ją au to rzy opra co wa nia, mi mo re la -

tyw nie nie wiel kiej ilo ści chlo ru mo gło by
spo wo do wać uszczer bek na zdro wiu u oko -
ło 1360 osób, z któ rych 99 zgi nę ło by
na miej scu al bo na wsku tek od nie sio -
nych ob ra żeń. U oko ło 350 osób mo gły by
wy stą pić po wa żne za gro że nie. 

Bar dzo in te re su ją ce wy ni ki sy mu la cji
kom pu te ro wej uzy ska no roz pa tru jąc pal -
no -wy bu cho we wła ści wo ści pa liw wę glo wo -
do ro wych. W przy pad ku wy bu chu 2,5 to -

ny ben zy ny po wsta je ku la ogni sta. Epi cen -
trum mo że osią gnąć 76 me trów śred ni cy.
Or ga ni zmy ży we w pro mie niu 177 me trów
od epi cen trum wy bu chu bę dą na ra żo ne
na śmier tel ne po pa rze nia i uszko dze nia
me cha nicz ne. Ci, któ rzy są od te go miej -
sca oko ło 200 me trów do zna ją „tyl ko” po -
pa rzeń dru gie go stop nia. U osób znaj du -
ją cych się w pro mie niu 390 me trów doj dzie
do lżej szych ob ra żeń cia ła.

Pro fi lak ty ka

Jak za po bie gać awa riom prze my sło -
wym w za kła dach, któ re nie są za kła da mi
zwięk szo ne go ry zy ka? Ja kie sys te my
wdro żyć, aby zmi ni ma li zo wać ich skut ki?
Wresz cie do ja kich wnio sków pro wa dzą
wy ni ki kon tro li prze pro wa dzo nych w tych
za kła dach przez Pań stwo wą In spek cję
Pra cy? Tym za gad nie niom w ca ło ści po -
świę co ny był re fe rat, któ re go frag men ty
za pre zen to wał za stęp ca okrę go we go in -
spek to ra pra cy w Byd gosz czy, Sła wo mir
Sa kraj da.

– Wy ni ki kon tro li pro wa dzo nych w la -
tach 2009-2010 przez PIP wska zu ją na po -
trze bę dal szych zmian w za kre sie za po bie -
ga nia awa riom prze my sło wym i ogra ni cza -
nia ich skut ków, szcze gól nie w nie kon tro lo -
wa nych do tąd pod tym wzglę dem za kła dach,
w któ rych nie bez piecz ne sub stan cje che -

micz ne i ich mie sza ni ny wy stę pu ją w ilo -
ściach mniej szych od ilo ści kwa li fi ku ją cej za -
li cze nie za kła du do gru py o zwięk szo nym lub
du żym ry zy ku wy stą pie nia po wa żnej awa rii
prze my sło wej. Sła wo mir Sa kraj da pod kre -
ślał, że PIP pla nu je w tym ro ku kon tro le
prze strze ga nia prze pi sów bhp do ty czą cych
bez piecz nej eks plo ata cji amo nia kal nych in -
sta la cji chłod ni czych w ma łych i śred nich za -
kła dach, z uwzględ nie niem za gad nień do ty -

czą cych za po bie ga nia awa riom prze my sło -
wym i ogra ni cza nia ich skut ków nieob ję tych
po dob ny mi kon tro la mi pro wa dzo ny mi w la -
tach 2009-2010. Na bie żą co pro wa dzo ne bę -
dą kon tro le spraw dza ją ce, pod czas któ -
rych in spek to rzy bę dą eg ze kwo wać re ali za -
cję de cy zji i wnio sków po kon trol nych wy da -
nych w wy ni ku kon tro li pro wa dzo nych w la -
tach 2009-2010.

Za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy
w Byd gosz czy zwra cał uwa gę na brak
szcze gó ło wych i jed no znacz nych ure gu lo -
wań praw nych do ty czą cych za po bie ga nia
awa riom prze my sło wym i ogra ni cza nia ich
skut ków dla za kła dów, w któ rych sub stan -
cje nie bez piecz ne, za gra ża ją ce awa ria mi
prze my sło wy mi wy stę pu ją w ilo ściach
mniej szych niż w za kła dach zwięk szo ne go
ry zy ka za ist nie nia ta kich awa rii. – Brak też
usta le nia kry te riów i za sad re je stro wa nia
tych za kła dów oraz ak tu ali za cji ta kich re -
je strów. Nie ma jed no znacz nej re gu la cji
praw nej w spra wie spe cja li stycz nych szko -
leń pra cow ni ków wy ko nu ją cych czyn no ści
ra tow ni cze, obo wią zu ją cej we wszyst kich
za kła dach stwa rza ją cych po ten cjal ne za gro -
że nie awa ria mi o zna mio nach awa rii prze -
my sło wych.

Fo rum ra tow nic twa po łą czo ne by ło
z warsz ta ta mi oraz wy kła da mi w blo kach
te ma tycz nych, pod czas któ rych oma wia no
mię dzy in ny mi bez pie czeń stwo ra tow ni ków
pod czas mi sji po ko jo wych, czyn ni ki sty mu -
lu ją ce de cy zje za ło gi śmi głow ca ra tow nic -
twa me dycz ne go, bhp przy pra cy z ma te -
ria ła mi wy so ko ener ge tycz ny mi czy po -
stę po wa nie me dycz ne w trak cie dzia łań
pod od dzia łów an ty ter ro ry stycz nych.
W trak cie trwa nia kon fe ren cji or ga ni za to -
rzy przy go to wa li po ka zy sprzę tu ra tow ni -
czo -ga śni cze go oraz punk ty me dycz ne,
w któ rych ba da no m.in. ci śnie nie krwi i po -
jem ność płuc.

XVI Fo rum Ra tow nic twa zor ga ni zo wa -
li: pre zy dent Ino wro cła wia, sta ro sta ino -
wro cław ski, Pu blicz ny Spe cja li stycz ny
Za kład Opie ki Zdro wot nej w Ino wro cła -
wiu, Ko men da Po wia to wa PSP w Ino wro -
cła wiu, Kli ni ka Me dy cy ny Ra tun ko wej
Szpi ta la Uni wer sy tec kie go im. dra Ju ra -
sza w Byd gosz czy, Ka te dra Ad mi ni stra cji
Bez pie czeń stwa i Po rząd ku Pu blicz ne go
Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go, Ka te dra In -
ży nie rii Bez pie czeń stwa Pra cy Wy dzia łu
In ży nie rii Pro ce so wej i Ochro ny Śro do wi -
ska Po li tech ni ki Łódz kiej oraz Zwią zek
Miast Pol skich.

Ka ta rzy na Pie tra szak
OIP Byd goszcz

„Wy pad ki, awa rie, ka ta stro fy w śro do -
wi sku pra cy. Po stę py or ga ni za cyj no – praw -
ne, me dycz ne, psy cho lo gicz ne i in ży nie rii
bez pie czeń stwa pra cy”, pod ta kim ha -
słem 19 i 20 kwiet nia w Ino wro cła wiu od -
by ło się Fo rum Ra tow nic twa. Zor ga ni zo -
wa ne po raz szes na sty zgro ma dzi ło czo łów -
kę spe cja li stów zaj mu ją cych się za rów no
in ży nie rią bez pie czeń stwa pra cy, jak i ra -
tow nic twem me dycz nym oraz me dy cy ną
pra cy. In au gu ru ją cy fo rum i pro wa dzą cy se -
sję ple nar ną prof. Je rzy Ko niecz ny
z Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu pod kre ślał in ter dy scy pli nar ny
cha rak ter te go rocz ne go spo tka nia.

– Kon fe ren cja sku pia przed sta wi cie li ró -
żnych śro do wisk na uko wych zaj mu ją cych
się me dy cy ną, tok sy ko lo gią, psy cho lo gią
czy in ży nie rią, ale też przed sta wi cie li in -
sty tu cji kon cen tru ją cych się nad bez pie -
czeń stwem pra cy. Ta kie po dej ście in ter dy -
scy pli nar ne po zwa la na jesz cze lep sze zro -
zu mie nie za gro żeń w pro ce sie pra cy – mó -
wił prof. Je rzy Ko niecz ny, zwra ca jąc ta kże
uwa gę na fakt, że pro ble my bez pie czeń -
stwa w znacz nym stop niu zwią za ne są ze
śro do wi skiem pra cy, je go śro do wi skiem
ma te rial nym okre śla nym przez czyn ni ki fi -
zycz ne, che micz ne i bio lo gicz ne, w któ rym
od by wa się pro ces pra cy. 

Dy my po ża ro we 
i chi rur gicz ne

Od dzia ły wa niu na czło wie ka dy mów
po ża ro wych po świę co ny był wy kład przed -
sta wio ny przez dra Zbi gnie wa Ko ła ciń -
skie go z Od dzia łu Tok sy ko lo gii In sty tu tu
Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi. Spe cja li sta mó -
wił o po stę po wa niu ra tow ni czo -lecz ni -
czym przy za tru ciach spo wo do wa nych ty -
mi dy ma mi i o do mi nu ją cej ro li cy jan ków.
– Do mi nu ją ca ro la cy jan ków ja ko złe go
czyn ni ka pro gno stycz ne go lub pod sta wo -
wa przy czy na śmier ci, po ja wia się w przy -
pad kach po ża rów w ma łych prze strze -
niach wy peł nio nych wy łącz nie two rzy wa -

mi sztucz ny mi i tek sty lia mi. Wy kła dow ca
przy to czył przy kład po ża ru sa mo lo tu,
do któ re go do szło na lot ni sku w Man che -
ste rze w 1985 ro ku. – U 54 ofiar, to jest 87
pro cent, śred nie stę że nie cy jan ków mia -
ło war tość uzna ną za po ten cjal nie śmier -
tel ną. Tyl ko 21 pro cent mia ło stę że nie CO
po wy żej 50 pro cent, czy li po zio mu po -
wszech nie uzna wa ne go za śmier tel ny
– Zbi gniew Ko ła ciń ski pod kre ślał, że ko -
mi sja ana li zu ją ca przy czy ny śmier ci zwró -
ci ła uwa gę na to, że ofia ry mia ły nie wiel -
kie opa rze nia ter micz ne i za głów ną przy -
czy nę śmier ci uzna no as fik sję spo wo do wa -
ną cy jan ka mi, tlen kiem wę gla oraz dra ma -
tycz nym ob ni że niem za war to ści tle nu
w wy dy cha nym po wie trzu.

O sto sun ko wo no wym w Pol sce za gro -
że niu dla pra cow ni ków sal ope ra cyj nych
i po trze bie pro fi lak ty ki w pla ców kach
w ca łym kra ju mó wił prof. Zyg munt Mu -
szyń ski z Ka te dry i Za kła du Bak te rio lo -
gii Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu.
Cho dzi o pro duk ty ga zo we wy two rzo ne
na sa li ope ra cyj nej pod czas ta kich za bie -
gów chi rur gii la se ro wej czy pod czas sto so -
wa nia skal pe la ul tra dźwię ko we go, na zy wa -
ne po tocz nie dy mem chi rur gicz nym.

– Dym ten, pro du ko wa ny z udzia łem lub
bez pod grze wa nia, za wie ra bio aero zo le ży -
we go lub nie ży we go ma te ria łu ko mór ko -
we go, któ ry na stęp nie sta no wi ry zy ko in -
fek cji HIV, HBV, HCV, HPV. Po wo du je pod -
ra żnie nia płuc pro wa dzą ce do ostrych
lub prze wle kłych zmian płuc nych – wy li -
czał prof. Mu szyń ski pre zen tu jąc jed no cze -
śnie sza cun ki ame ry kań skie go sto wa rzy -
sze nia zdro wia i ad mi ni stra cji (OSHA),
z któ rych wy ni ka, że co ro ku pół mi lio na
pra cow ni ków me dycz nych, na ra żo nych
jest na dzia ła nie dy mu chi rur gicz ne go (nie
li cząc pa cjen tów). – Za sto so wa nie stan dar -
do wych ma sek chi rur gicz nych nie za pew -
nia ochro ny przed tym dy mem. Ma ski chi -
rur gicz ne, na wet te po dwój ne, po trój ne za -
trzy mu ją tyl ko część czą stek te go dy mu.
Co praw da, ma ski fil tra cyj ne wy ższej ja ko -

ści mo gą przy czy nić się do zwięk szo nej fil -
tra cji, wy da je się jed nak, że do pie ro
umiesz cze nie urzą dze nia od pro wa dza ją ce -
go dym lub umiesz cze nie fil tra w od le gło -
ści pię ciu cen ty me trów od miej sca po wsta -
nia dy mu, za pew nia do dat ko we bez pie czeń -
stwo dla per so ne lu ope ru ją ce go i pa cjen -
tów. Wy da je się, że zde cy do wa ną mi ni ma -
li za cję dzia ła nia in fek cyj ne go i tok sycz ne -
go dy mu chi rur gicz ne go dla per so ne lu i pa -
cjen tów uzy sku je my za po mo cą na wie wu
la mi nar ne go, pio no we go po wie trza po de -
kon ta mi na cji za po mo cą fil trów lub tech -
no lo gii MFI – mó wił Zyg munt Mu szyń ski.

Stre fa za gro żeń

Któ re pol skie za kła dy stwa rza ją za gro -
że nie wy stą pie nia po wa żnej awa rii? Ja kie
czyn ni ki wpły wa ją na skut ki uwol nie nia
sub stan cji nie bez piecz nych? W któ rym wo -
je wódz twie znaj du je się naj więk sza licz ba
za kła dów du że go ry zy ka? Na te i in ne py -
ta nia od po wia dał prof. Je rzy S. Mi cha lik
z Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra cy.
Eks pert przed sta wił przy go to wa ny ze -
spo ło wo wy kład oraz pre zen ta cję pt. „Za -
gro że nia po wa żny mi awa ria mi w Pol sce ja -
ko wa żna prze słan ka do pro gra mo wa nia
dzia łań ra tow nic twa me dycz ne go”.

– Spo śród po nad ty sią ca za kła dów
stwa rza ją cych za gro że nie wy stą pie nia po -
wa żnej awa rii, tyl ko nie wiel ka ich licz ba,
a przede wszyst kim wiel kie i zna ne za kła -
dy che micz ne za li czo ne głów nie do ka te -
go rii za kła dów du że go ry zy ka, dys po nu ją
wła sny mi ze spo ła mi nie zbęd ny mi do pro -
wa dze nia dzia łań ra tow ni czych, w tym ta -
kże ra tow nic twa me dycz ne go – mó wił
prof. Je rzy S. Mi cha lik. Z da nych Głów ne -
go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska wy -
ni ka, że licz ba za kła dów du że go ry zy ka wy -
no si ła na ko niec grud nia 2009 ro ku 167,
na to miast licz ba za kła dów zwięk szo ne go
ry zy ka – 193, a łącz na licz ba za kła dów pod -
le ga ją cych prze pi som o prze ciw dzia ła niu
po wa żnym awa riom prze my sło wym – 360.

Wy pa dek, awa ria, ka ta stro fa
W mie ście wy bu cha 2,5 to ny ben zy ny. Epi cen trum, czy li ogni sta ku la, osią ga bli sko 80 me trów
śred ni cy. Wszy scy lu dzie znaj du ją cy się w pro mie niu 177 me trów gi ną na sku tek po pa rzeń. To
nie sce na riusz fil mu ka ta stro ficz ne go, a jed na z sy mu la cji kom pu te ro wych, któ rej wy ni ki za -
pre zen to wa no w Ino wro cła wiu pod czas XVI Fo rum Ra tow nic twa. Ho no ro wy pa tro nat nad kon -
fe ren cją spra wo wał głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan Za jąc.
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W sy tu acji, gdy po stę po wa nie kon tro l ne in spek to ra pra cy zo sta -
ło uzna ne za od ręb ne od po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, to
w kon se kwen cji, na po sta no wie nie o za cho wa niu w ta jem ni cy to żsa -
mo ści oso by prze słu chi wa nej w cha rak te rze świad ka wy da ne w trak -
cie po stę po wa nia kon tro l ne go, nie przy słu gu je skar ga do są du ad -
mi ni stra cyj ne go. W ślad za tym wy ro kiem NSA wy dał ko lej ne, po -
dob ne roz strzy gnię cia: 12 sierp nia 2010 r. (sygn. akt I OSK 315/2010)2

oraz 16 wrze śnia 2010 r. (akt sygn. akt I OSK 412/10)3. W przed mio -
to wej spra wie skar gę ka sa cyj ną do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj -
ne go wniósł okrę go wy in spek tor pra cy, wsku tek wy ro ku Wo je wódz -
kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Gli wi cach z 4 li sto pa da 2009 r. (sygn.
akt IV SA /Gl 357/09)4. Wy rok ten uchy lił po sta no wie nie okrę go we -
go in spek to ra pra cy oraz po prze dza ją ce je po sta no wie nie in spek to -
ra pra cy w przed mio cie za cho wa nia w ta jem ni cy to żsa mo ści oso by
prze słu chi wa nej w cha rak te rze świad ka.

Oko licz no ści fak tycz ne

Po sta no wie nie wy da ne przez in spek to ra pra cy w try bie art. 23
ust. 2 usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy5 (da lej: uPIP) zo sta ło
za ska rżo ne przez kon tro lo wa ne go, któ ry za rzu cił na ru sze nie art. 23
ust. 2 uPIP w zw. z art. 124 § 2 Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go6 (da lej: k.p.a.). W szcze gól no ści za rzu co no, że po sta no wie -
nie opar to na bli żej nie zna nych i nie spre cy zo wa nych oko licz no ściach,
któ re mia ły by wska zy wać, ja ko by za cho dzi ła uza sad nio na oba wa, iż
treść ze znań świad ka na ra ża go na uszczer bek lub za rzut z po wo du
udzie le nia in for ma cji za war tych w tych ze zna niach. Po nad to pod miot
kon tro lo wa ny pod niósł za rzut na ru sze nia prze pi sów k.p.a., tj.
art. 1, art. 6, art. 8, art. 10 oraz art. 11, przez nie za sto so wa nie ich
przy wy da wa niu za ska rżo ne go po sta no wie nia.7

Roz pa tru jąc za ża le nie okrę go wy in spek tor pra cy do ko nał wy kład -
ni ję zy ko wej prze pi su art. 23 ust. 2 uPIP, w tym ter mi nu „uza sad -
nio na oba wa” oraz wy wiódł z te go, że wy da nie po sta no wie nia o za -
cho wa niu w ta jem ni cy oko licz no ści umo żli wia ją cych ujaw nie nie to -
żsa mo ści świad ka nie wy ma ga upraw do po dob nie nia wy stą pie nia skut -
ków w po sta ci uszczerb ku lub za rzu tu z po wo du udzie le nia in for ma -
cji. Wska za no, że w spra wie świa dek zło żył wnio sek, o któ rym mo -
wa w prze pi sie wraz z uza sad nie niem je go spo rzą dze nia.

Okrę go wy in spek tor pra cy, utrzy mu jąc w mo cy za ska rżo ne po sta -
no wie nie, zwró cił rów nież uwa gę, że w spra wie nie by ło pod staw
do sto so wa nia prze pi sów k.p.a. ze wzglę du na swo istość i od ręb ność
po stę po wa nia in spek to ra pra cy, ure gu lo wa ne go w usta wie o PIP.

Z ta kim sta no wi skiem nie zgo dził się Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra -
cyj ny w Gli wi cach, któ ry roz pa try wał skar gę pod mio tu kon tro lo wa -
ne go na po sta no wie nie okrę go we go in spek to ra pra cy. Sąd uznał, że

po sta no wie nia wy da wa ne w try bie art. 23 ust. 2 uPIP pod le ga ją ko -
gni cji są dów ad mi ni stra cyj nych i do ko nał me ry to rycz nej ana li zy po -
stę po wa nia or ga nów in spek cji pra cy w przed mio to wej spra wie. Swo -
je sta no wi sko oparł na prze pi sie art. 12 uPIP oraz oko licz no ści, że
na po sta no wie nie in spek to ra pra cy ure gu lo wa ne w art. 23 ust. 2 uPIP
przy słu gu je za ża le nie.

Przy ję cie przez WSA ta kie go po glą du spo wo do wa ło ko niecz ność
za sto so wa nia prze pi su art. 124 § 2 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a., re -
gu lu ją ce go wy ma ga nia sta wia ne uza sad nie niu fak tycz ne mu i praw -
ne mu de cy zji (a na mo cy art. 126 k.p.a. rów nież po sta no wie niu).
W kon se kwen cji sąd wska zał, że po sta no wie nie in spek to ra pra cy po -
win no za wie rać uza sad nie nie, w któ rym na le ża ło przed sta wić ar gu -
men ty, ja kie by ły pod sta wą wy da nia po sta no wie nia. Stwier dził po -
nad to, że „Or gan po wi nien przy naj mniej wska zać ka te go rię war to -
ści, dóbr, któ re w kon kret nym przy pad ku mo gły by być za gro żo ne po -
przez ujaw nie nie to żsa mo ści oso by prze słu chi wa nej. Nie zbęd ne by -
ło więc przy bli że nie oko licz no ści czy nią cych uza sad nio ną oba wę, że
udzie le nie in for ma cji in spek to ro wi pra cy mo że spo wo do wać uszczer -
bek po stro nie oso by udzie la ją cej ta kiej in for ma cji oraz wska za nie
na czym miał by uszczer bek ten po le gać, ja kich dóbr mo że do ty czyć.
Sto pień ogól no ści kwe stii od no szą cych się do prze sła nek, któ rych
wy stą pie nie uza sad nia wy da nie przed mio to we go po sta no wie nia
po wi nien być do sto so wa ny do oko licz no ści kon kret nej spra wy, tak
aby nie by ło mo żli wo ści bez po śred nie go czy po śred nie go zi den ty -
fi ko wa nia prze słu chi wa nej oso by. Nie czy ni na to miast za dość wy mo -
gom sta wia nym uza sad nie niu po sta no wie nia, zgod nie z art. 107 § 3
w związ ku z art. 126 k.p.a., po wo ła nie się przez or ga ny na zło że nie
przez pra cow ni ka wnio sku o wy da nie po sta no wie nia o za cho wa niu
w ta jem ni cy oko licz no ści umo żli wia ją cych ujaw nie nie jej to żsa mo -
ści w tym da nych oso bo wych”.8

Osta tecz nie WSA uchy lił za ska rżo ne po sta no wie nie okrę go we go
in spek to ra pra cy oraz po prze dza ją ce je po sta no wie nie in spek to ra
pra cy.

Roz wa ża jąc ar gu men ta cję za pre zen to wa ną przez WSA nie spo sób
nie za uwa żyć, że za sa dy, na któ rych opie ra się art. 107 § 3 k.p.a. oraz
art. 23 ust. 2 uPIP – w za kre sie uza sad nie nia fak tycz ne go, wza jem -
nie się wy klu cza ją. Im bar dziej szcze gó ło we uza sad nie nie przed sta -
wi in spek tor pra cy w po sta no wie niu o za cho wa niu w ta jem ni cy oko -
licz no ści umo żli wia ją cych ujaw nie nie to żsa mo ści świad ka, czym uczy -
ni za dość wy mo gom sta wia nym przez k.p.a., tym bar dziej na ra zi świad -
ka na ujaw nie nie je go to żsa mo ści.

Wy łą cze nie mo żli wo ści sto so wa nia prze pi sów k.p.a. oraz sprzecz -
ność ce lu po sta no wie nia ze zo bo wią za niem in spek to ra pra cy do uze -
wnętrz nie nia „uza sad nio nej oba wy”, sta no wi ły ar gu men ty pod nie -
sio ne w skar dze okrę go we go in spek to ra pra cy do NSA.

Pra wo

Utaj nie nie to żsa mo ści świad ka
Da riusz Na tka niec

Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny wy dał 29 lip ca 2010 r. wy rok w spra wie po stano wie nia o za cho -
wa niu w ta jem ni cy to żsa mo ści oso by prze słu chi wa nej w cha rak te rze świad ka (sygn.
akt I OSK 185/10)1, wy da ne go przez in spek to ra pra cy. Wy ro kiem tym NSA orzekł o nie do pusz -
czal no ści dro gi są do wo- ad mi ni stra cyj nej w spra wach, w któ rych roz strzy gnię cia za pa da ją
w to ku po stę po wa nia in ne go niż stric te ad mi ni stra cyj ne go. §

Uza sad nie nie NSA

Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny po twier dził po gląd au to ra skar gi
i uznał, że roz wią za nie praw ne przy ję te na grun cie art. 23 ust. 2 uPIP
jest od ręb nym po stę po wa niem, a po sta no wie nie wy da wa ne w try -
bie te go prze pi su nie jest roz strzy gnię ciem za pa da ją cym w to ku po -
stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Sąd przy to czył po gląd dok try ny, że
mi mo pew nych cech wspól nych, po stę po wa nie kon tro l ne nie sta no -
wi for mal nej czę ści po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (…)9. Sko ro – zda -
niem NSA – po stę po wa nie kon tro l ne nie sta no wi po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go, to wy da ne w je go to ku po sta no wie nie o za cho wa -
niu w ta jem ni cy to żsa mo ści oso by prze słu chi wa nej w cha rak te rze
świad ka, nie jest po sta no wie niem wy da nym w to ku po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go. Z tych sa mych wzglę dów nie za słu gi wał na uzna -
nie ar gu ment WSA, że sko ro na po sta no wie nie in spek to ra pra cy słu -
ży za ża le nie ozna cza to, że po sta no wie nie or ga nu od wo ław cze go pod -
le ga kon tro li spra wo wa nej przez są dy ad mi ni stra cyj ne. 

Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny od rzu cił rów nież do pusz czal ność
dro gi są do wej je śli cho dzi o wy da nie po sta no wie nia ja ko ak tu wy ni -
ka ją ce go z prze pi sów szcze gól nych (art. 3 § 3 usta wy – Pra wo o po -
stę po wa niu przed są da mi ad mi ni stra cyj ny mi10). Pod sta wą kon tro li
są do wej ta kich spraw jest wy raź ne za war cie w prze pi sach szcze gól -
nych pra wa do za ska rże nia ak tu na dro dze są do wo- ad mi ni stra cyj nej.
Jed na kże upraw nie nia ta kie go nie ma w prze pi sach uPIP, stąd ta -
kże i ta pod sta wa praw na nie ma za sto so wa nia do przed mio to wych
po sta no wień.

Do dat ko wo NSA stwier dził, że po sta no wie nie wy da wa ne w try -
bie art. 23 ust. 2 uPIP nie mo że zo stać uzna ne za in ny akt lub czyn -
ność z za kre su ad mi ni stra cji pu blicz nej, gdyż nie kształ tu je ono w spo -
sób bez po śred ni upraw nień lub obo wiąz ków wy ni ka ją cych z prze pi -
sów pra wa.

W świe tle do ko na nych roz wa żań NSA stwier dził, że po stę po wa -
nie przed WSA, za koń czo ne za ska rżo nym wy ro kiem, za wie ra wa dę
po wo du ją cą nie wa żność po stę po wa nia ze wzglę du na to, że skar ga
pod mio tu kon tro lo wa ne go do WSA, a tym sa mym dro ga są do wa, by -
ła nie do pusz czal na. Na tej pod sta wie orzekł o uchy le niu za ska rżo -
ne go wy ro ku WSA i od rzu ce niu skar gi.

Ar gu men ta cję o bar dzo zbli żo nej tre ści za wie ra ją ko lej ne orze -
cze nia NSA, przy wo ła ne we wstę pie ni niej sze go ar ty ku łu, tj.: po sta -
no wie nie z 12 sierp nia 2010 r. (sygn. akt I OSK 315/2010) oraz wy -
rok z 16 wrze śnia 2010 r. (akt sygn. akt I OSK 412/10).

In spek tor ska prak ty ka

Nie wąt pli wie in sty tu cja „utaj nie nia to żsa mo ści świad ka” jest re -
gu la cją praw ną, któ ra da je mo żli wość zwięk sze nia sku tecz no ści dzia -
ła nia in spek cji pra cy. Wy ma ga jed nak od in spek to ra pra cy za rów no
wie dzy teo re tycz nej, jak i umie jęt no ści prak tycz nych, któ re – jak wy -
ni ka z do świad cze nia – od gry wa ją rów nie wa żną ro lę. Umie jęt no ści
te do ty czą przede wszyst kim spo so bu pro wa dze nia prze słu cha nia oraz
pro to ko ło wa nia po szcze gól nych ze znań. In spek tor pra cy po wi nien
tak kie ro wać prze słu cha niem, aby z tre ści ze znań nie wy ni kał na wet
fakt, czy świa dek jest lub był pra cow ni kiem pod mio tu kon tro lo wa -
ne go (za pis w for mie nar ra to ra lub od po wie dzi na przy go to wa ne, jed -
na ko we py ta nia). Nie bez zna cze nia jest bo wiem, w ja ki spo sób za -
pi sy wa ne są ze zna nia świad ka, je że li póź niej, np. w trak cie spo rzą -
dza nia od pi su pro to ko łu prze słu cha nia oka że się, że część zna nych
in spek to ro wi in for ma cji mo że wska zy wać w efek cie na to żsa mość
świad ka. Są to m.in. in for ma cje, co do któ rych wie dzę mo że mieć
wy łącz nie prze słu chi wa ny świa dek lub tak nie licz ne oso by, że pra -

co daw ca jest w sta nie usta lić oso bę ze zna ją cą. Do ty czy to ta kże po -
słu gi wa nia się w pew nych oko licz no ściach da ta mi dzien ny mi lub in -
ną szcze gó ło wą wie dzą, a przede wszyst kim czyn no ści pro wa dzo nych
z nie wiel ką licz bą świad ków. W ta kich sy tu acjach, dla za bez pie cze -
nia to żsa mo ści świad ka, na le ża ło by utaj nić rów nież i te in for ma cje,
cze go kon se kwen cją jest brak mo żli wo ści ko rzy sta nia z nich w dal -
szym po stę po wa niu.

Je że li świa dek udzie la ją cy in for ma cji zło ży wnio sek o ob ję cie ta -
jem ni cą oko licz no ści umo żli wia ją cych ujaw nie nie je go to żsa mo ści
wraz z uza sad nie niem, in spek tor pra cy po wi nien w ka żdym przy pad -
ku wy dać od po wied nie po sta no wie nie. Mo żna przy jąć, że to świa -
dek jest w sta nie naj le piej okre ślić oba wy zwią za ne z udzie la ny mi
in for ma cja mi, a z dru giej stro ny trud no so bie wy obra zić ja ką kol wiek
po le mi kę in spek to ra pra cy ze zło żo nym wnio skiem świad ka.

Orzecz nic two są dów ad mi ni stra cyj nych przy ję ło kie ru nek sto -
sun ko wo ko rzyst nej dla or ga nu orze ka ją ce go in ter pre ta cji prze pi -
su art. 23 ust. 2 uPIP, gdyż wy łą cza ona do pusz czal ność za ska rże -
nia do są du ad mi ni stra cyj ne go po sta no wie nia wy da ne go na pod -
sta wie te go prze pi su. Jed na kże, re ali zu jąc pro ce so we za sa dy kon -
tro li ad mi ni stra cji oraz ochro ny in te re sów pod mio tu kon tro lo wa -
ne go, słusz nym wy da je się po gląd, zgod nie z któ rym usta wo daw -
ca po wi nien prze wi dzieć do pusz czal ność dro gi są do wej. Aby jed -
nak nie zni we czyć ce lu dla ja kie go wpro wa dzo no in sty tu cję „utaj -
nie nia to żsa mo ści świad ka”, kon tro la ta po win na zo stać ogra ni czo -
na do pra wi dło wo ści za sto so wa nej pro ce du ry przez or ga ny in spek -
cji pra cy. Jed no cze śnie usta wo daw ca, w ce lu unik nię cia spo rów, po -
wi nien ja sno okre ślić czy, ewen tu al nie w ja kim za kre sie, ist niał by
obo wią zek spo rzą dza nia uza sad nie nia po sta no wień, o któ rych mo -
wa w art. 23 ust. 2 uPIP.

Da riusz Na tka niec
OIP Ka to wi ce
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Od po wie dzi na py ta nia mo żna zna leźć ana -
li zu jąc te go ty pu pra ce na bu do wie Sta dio nu
Na ro do we go. Pra ce al pi ni stycz ne roz po czę -
to na tych miast po pod nie sie niu po tę żnej
kon struk cji da chu li no we go tj. w grud -
niu 2010 r. Wy ko nu ją je czte ry spe cja li stycz -
ne fir my, z któ rych dwie sto su ją tech ni ki do -
stę pu li no we go. Pra ce te są zwią za ne mon -
ta żem ele men tów kon struk cji li no wej sta lo -
we go da chu i po kry cia. Obej mu ją one mię dzy
in ny mi: mon taż łącz ni ków lin no śnych, pra -
ce na igli cy i da chu szkla nym, mon taż me cha -
ni zmu na pę do we go da chu ru cho me go oraz
pra ce przy mon ta żu sia tek za bez pie cza ją cych.
Wy ko ny wa ne są na wy so ko ści do 70 m
nad po zio mem pły ty sta dio nu. Do prac wy -
so ko ścio wych, prac szcze gól nie nie bez piecz -
nych, zo sta li za trud nie ni mon te rzy wy so ko -
ścio wi, na zy wa ni tech ni ka mi do stę pu li no we -
go. Gru pa li czy łącz nie 40 osób. Z więk szo -
ścią za war to umo wy o pra cę, spo ra dycz nie tyl -
ko umo wy zle ce nia lub o dzie ło, w przy pad -
ku któ rych wy ma ga ne jest, zgod nie z za le ce -
niem in spek to ra pra cy, do dat ko we ubez pie -
cze nie od nie szczę śli wych wy pad ków. Nad zór
nad wy ko ny wa ny mi pra ca mi peł nią: ko or dy -
na tor -in struk tor oraz kie row nik ro bót i bry -
ga dzi ści. Pra ca w bry ga dzie mo że być wy ko -
ny wa na z udzia łem co naj mniej dwóch osób.

Tyl ko po prze szko le niu

W tech ni ce do stę pu li no we go mo gą być
za trud nie ni pra cow ni cy tyl ko po wcze śniej -
szym prze szko le niu w za kre sie nie bez piecz -
nych prac na wy so ko ści. Nie ma prze ciw wska -
zań praw nych, aby szko le nia pro wa dzi li in -
struk to rzy, lecz mu szą to być oso by kom pe -
tent ne w za kre sie do stę pu li no we go.

No wą, dzia ła ją cą od dwóch lat or ga ni za cją,
któ ra na te re nie Pol ski kształ ci pro fe sjo nal -
ną ka drę jest Or ga ni za cja Tech ni ków Do stę -
pu Li no we go. Ma swo ją sie dzi bę w Ła zach
ko ło Za wier cia. Ośrod ki szko le nio we miesz -
czą się w War sza wie, Kra ko wie, Cho rzo wie
i tym cza so we w kil ku in nych miej scach
w Pol sce. OTDL jest sto wa rzy sze niem, któ -
re po prze pro wa dze niu szko le nia wy da je Cer -
ty fi ka ty Tech ni ka Do stę pu Li no we go. Mo że
rów nież wy da wać le gi ty ma cję Tech ni ka DL

oraz Dzien nik Prac, któ ry jest pod sta wą
do we ry fi ka cji prze pra co wa nych go dzin
i zdo by te go do świad cze nia. Po prze pra co wa -
niu i co naj mniej 1000 go dzi nach prak ty ki,
tech nik mo że sta rać się o przej ście na wy -
ższy po ziom: dru gi – ja ko spe cja li sta do stę -
pu li no we go, trze ci – ja ko in struk tor do stę -
pu li no we go. Po sia da jąc do dat ko wo od po wied -
nie kwa li fi ka cje np. ukoń czo ne stu dia po dy -
plo mo we, mo żne być ta kże eg za mi na to -
rem. W Or ga ni za cji Tech ni ków Do stę pu Li -
no we go we ry fi ka cję prze pro wa dza Ko mi sja
Szko le nio wa. W Pol sce w tej or ga ni za cji zrze -
szo nych jest nie speł na 200 osób. W OTDL
jest obec nie ośmiu in struk to rów, w tym
trzech eg za mi na to rów.

Ce lem sto wa rzy sze nia OTDL jest pro mo -
wa nie bez piecz nej pra cy na wy so ko ści,
kształ to wa nie no wych prze pi sów w za kre sie
pra cy na wy so ko ści oraz za sad ety ki za wo do -
wej. Jest nim rów nież współ pra ca z or ga ni -
za cja mi pro mu ją cy mi bez piecz ną pra cę,
przede wszyst kim z Pań stwo wą In spek cją
Pra cy. Wa żnym ele men tem dzia łal no ści sto -
wa rzy sze nia jest np. pro wa dze nie sta ty styk
i ana liz wy pad ków oraz zda rzeń wy pad ko wych
osób zrze szo nych. Ma to na ce lu sku tecz ne
po dej mo wa nie dzia łań pre wen cyj nych. Je śli
cho dzi o tę gru pę za wo do wą, to obec nie nie
ma ure gu lo wań praw nych do ty czą cych ogól -
nych za sad prac, w tym bhp z wy ko rzy sta -
niem tech nik li no wych, mię dzy in ny mi za sad
nada wa nia upraw nień za rów no dla pra cow -
ni ków, jak i in struk to rów. Or ga ni zo wa ne kur -
sy pra cy na wy so ko ści i uzy ski wa ne do ku men -
ty nie po sia da ją więc umo co wań praw nych.
Pra co daw ca mo że obec nie za trud nić do prac
wy so ko ścio wych ka żde go, kto oka że się ak -
tu al ny mi ba da nia mi le kar ski mi. Po dob nie
w przy pad ku szko leń, nie ma spre cy zo wa nych
prze pi sów wy ko naw czych w tym za kre sie.

Lu ki w prze pi sach

Al pi ni sta prze my sło wy czy tech nik do stę -
pu li no we go, to ter mi ny po tocz ne. Nie są ade -
kwat ne do wy ko ny wa nych obec nie prac
na wy so ko ści. Wcze śniej al pi ni sta prze my sło -
wy wy ko ny wał pra ce wy so ko ścio we przy uży -
ciu środ ków ochro ny in dy wi du al nej. Pra co -

wał przy uży ciu sprzę tu spor to we go, któ re -
go te raz nie wol no sto so wać do prac na wy -
so ko ści. Przy du żym za po trze bo wa niu ryn -
ku ist nie je pil na po trze ba usank cjo no wa nia
wie lu roz wią zań w tej gru pie za wo do wej.

Tech nik do stę pu li no we go przed pod ję -
ciem pra cy prze cho dzi stan dar do we pro fi lak -
tycz ne ba da nia le kar skie w ta kim za kre sie,
jak dla pra cow ni ków bu dow la nych. Prze pro -
wa dza ją je upraw nie ni le ka rze, któ rzy wy da -
ją za świad cze nie o bra ku prze ciw wska zań
do wy ko ny wa nia pra cy na wy so ko ści po wy -
żej 3 me trów. Oso by za trud nia ne w cha rak -
te rze tech ni ka do stę pu li no we go czy al pi ni -
sty prze my sło we go po win ny być w do brej
kon dy cji fi zycz nej i psy cho fi zycz nej, nie mo -
gą mieć żad nych prze wle kłych scho rzeń, któ -
re ob ni ży ły by bez pie czeń stwo ich pra cy. 

Zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 28 ma ja 1996 ro -
ku (Dz. U. Nr. 62, poz. 287), szcze gól na
spraw ność psy cho fi zycz na przy pra cach
na wy so ko ści wy ma ga na jest tyl ko w przy pad -
ku prac np. na masz tach i wie żach an te no -
wych, na wia duk tach i mo stach, przy li niach
na po wietrz nych ni skich, śred nich i wy so kich
na pięć. Te go ty pu pra ce nie są wy ko ny wa ne
na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go. Jed nak jed -
na z firm zo bo wią za ła pra cow ni ków, by co -
dzien nie przed po ję ciem pra cy pod pi sy wa li
do ku ment stwier dza ją cy peł ną zdol ność psy -
cho fi zycz ną do pra cy. Po nad to cha rak ter
prac al pi ni stycz nych, któ re są wy bit nie nie -
bez piecz ne wy mu sił, zgod nie z obo wią zu ją -
cy mi na tej bu do wie pro ce du ra mi, okre śle nie
szcze gó ło wych wy ma gań bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy ich wy ko ny wa niu w po -
sta ci In struk cji Bez piecz ne go Wy ko ny wa nia
Ro bót, Pla nu Ro bót i wnie sie nia zmian w Pla -
nie BIOZ. W pro ce sie pla no wa nia, a ta kże nad -
zo ro wa nia pod sta wą są pro ce du ry, któ re
uwzględ nia ją mo żli wość na tych mia sto we go
udzie le nia po mo cy pra cow ni ko wi w przy pad -
ku gro żą ce go mu nie bez pie czeń stwa. Za pew -
nio no bez po śred ni nad zór nad ty mi pra ca mi
po przez wy zna cze nie do te go ce lu wy kwa li -
fi ko wa nych osób oraz wszel kie środ ki za bez -
pie cza ją ce. Za rów no pra cow ni cy, jak i tech -
ni cy do stę pu li no we go prze cho dzą szko le nia
wstęp ne. W miej scu wy ko ny wa nia pra cy
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Bla ski i cie nie
pol skich tech nik al pi ni stycz nych
Cza sy hi ma la istów, któ rzy na ni zi nach ma lo wa li wy so kie, prze my sło we ko mi ny, za ra bia jąc w ten spo sób na swo je
wy pra wy w wy so kie gó ry mi nę ły do bre 20 lat te mu. Nie ste ty do dziś więk szość osób my li do stęp li no wy z al pi ni -
zmem. Co kry je się pod po ję ciem jed nej z tech nik al pi ni stycz nych tj. do stę pu li no we go? Dla cze go al pi nizm nie ma
nic wspól ne go z pra cą? Czy sys tem ten jest sku tecz ny i bez piecz ny? Dla cze go w tej gru pie za wo do wej są pew ne
roz bie żno ści?

prze pro wa dza ny jest in struk taż sta no wi sko -
wy, w któ rym okre śla ny jest wy raź ny imien -
ny po dział pra cy oraz ko lej ność nie zbęd nych
wy ma gań bez pie czeń stwa. Na bu do wie Sta -
dio nu Na ro do we go, co dzien nie przed pod ję -
ciem pra cy, pra cow ni cy prze cho dzą rów -

nież ust ny in struk taż w for mie tzw. szko le nia
przy po mi na ją ce go, bę dą ce go no wo ścią w tej
gru pie za wo do wej. Na le ży ono do ka no nów
tej gru py za wo do wej. Cza sa mi sta no wi ro dzaj
szko le nia okre so we go. Pro ble mem jest brak
wy kwa li fi ko wa nej ka dry do prze pro wa dza nia
ta kich szko leń. W efek cie zda rza ją się przy -
pad ki wy ko ny wa nia te go ty pu prac przez pod -
mio ty go spo dar cze nie po sia da ją ce ja kich -
kol wiek kom pe ten cji za wo do wych w tym za -
kre sie. Do pra cy tra fia ją czę sto lu dzie „pro -
sto z uli cy”, któ rzy po kil ku go dzin nym szko -
le niu, wy po sa że ni za zwy czaj w sprzęt spor -
to wy np. my ją ele wa cje. Ob ni ża to bez pie czeń -
stwo pra cy i stwa rza za gro że nia ży cia i zdro -
wia osób, w szcze gól no ści po dej mu ją cych pra -
cę po raz pierw szy.

Przed pod ję ciem pra cy tech ni ka do stę pu
li no we go spraw dza ne są je go kwa li fi ka cje za -

wo do we, wie dza teo re tycz na i prak tycz na.
W obec no ści oso by nad zo ru ją cej kan dy dat
prze cho dzi eg za min do pusz cza ją cy. Nie któ -
re oso by mo gą le gi ty mo wać się do ku men ta -
mi ze zwa la ją cy mi na pra ce wy so ko ścio we, wy -
da ny mi przez in ne pod mio ty szko lą ce. Wo -

bec bra ku sto sow nych prze pi sów nie mo żna
tych do ku men tów kwe stio no wać. Na le ży je -
dy nie spraw dzić kom pe ten cje kan dy da ta
do pra cy. Brak jed no znacz ne go ure gu lo wa -
nia praw ne go po wo do wał, że mi mo za li cze -
nia prac o cha rak te rze wy so ko ścio wym
do prac szcze gól nie nie bez piecz nych, nie sto -
so wa no do tej po ry za sa dy tzw. pi sem ne go
po le ce nia. Na Sta dio nie Na ro do wym wpro -
wa dzo no tę za sa dę.

Pra ce na wy so ko ści

Mi ni mal ne tech nicz ne wy ma ga nia do ty czą -
ce prac na wy so ko ści w do stę pie li no wym są
wy mie nio ne w Roz po rzą dze niu Mi ni stra
Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
zmie nia ją cym mi ni mal ne wy ma ga nia do ty czą -
ce bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre -

sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni ków
(Dz. U. Nr. 78, poz. 1745 z 30.09.2003 r.).
Okre ślo ne są w nim tym cza so we pra ce
na wy so ko ści, do któ rych za li cza się pra ce
na dra bi nach, rusz to wa niach, po mo stach
oraz tech ni ki z wy ko rzy sta niem lin. Pod sta -
wo wym wy mo giem wy ko ny wa nia ta kich
prac jest, aby sys tem wej ścia oraz sprzęt
do po zy cjo no wa nia pra cow ni ka skła dał się
z co naj mniej dwóch od dziel nie za ko twi czo -
nych lin. Jed na z lin peł ni ro lę dro gi wej ścia,
zej ścia i pod trzy mu ją cej pra cow ni ka pod czas
wy ko ny wa nia pra cy i jest li ną ro bo czą. Dru -
ga li na wy ko rzy sty wa na jest do ubez pie cza -
nia i jest li ną ase ku ra cyj ną. Wszel kie pra ce
wy ko ny wa ne w do stę pie li no wym mu szą być
pro wa dzo ne w sys te mie dwu li no wym, co po -
win no wy ni kać rów nież z prze pro wa dzo nej
oce ny ry zy ka w miej scu pro wa dze nia prac.
Pod czas po ru sza nia się po li nie ro bo czej
do gó ry czy na dół na le ży uży wać ta kich przy -
rzą dów (zjaz do wych i za ci sko wych), któ rych
bu do wa za po bie ga upad ko wi pra cow ni ka,
w przy pad ku utra ty przez nie go kon tro li
nad swo imi ru cha mi. In ny mi sło wy przy rząd
zjaz do wy mu si po sia dać blo ka dę unie mo żli -
wia ją cą sa mo czyn ne zsu wa nie się po li nie.
Na li nie ase ku ra cyj nej mo żna sto so wać tyl -
ko przy rzą dy sa mo za ci sko we speł nia ją ce wy -
mo gi nor my EN 353-2: 2005 lub
EN 12841: 2006 typ A. Jed nym z za ło żeń wy -
ko rzy sty wa nia ich jest to, że po dą ża ją
za pra cow ni kiem. Bio rąc pod uwa gę uwa run -
ko wa nia er go no micz ne, bez pie czeń stwo
i zdro wie pra cow ni ków, a w szcze gól no ści
czas trwa nia pra cy po za szel ka mi bez pie -
czeń stwa, uży wa ne są od po wied nie sie dzi -
ska wi szą ce tzw. „ła wecz ki”. Jest to ele ment
po pra wia ją cy kom fort pra cy.

Na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go

Pra cow ni cy do prac wy so ko ścio wych zo -
sta li wy po sa że ni w ka ski zgod ne z nor mą
PN -EN 397. Cha rak te ry zu ją się one wzmoc -
nio ną kon struk cją na ude rze nia bocz ne
oraz po sia da ją czte ro punk to wą więź bę (pa -
ski). Ka ski osób prze szko lo nych do udzie -
la nia pierw szej po mo cy ma ją w tyl nej
czę ści umiesz czo ną na klej kę z zie lo nym
krzy żem. Bu ty ochron ne ta kich osób wy ko -
na ne są ze skó ry na po de szwie an ty po śli -
zgo wej. Są lek kie i od por ne na za mo cze nie.

W do stę pie li no wym na Sta dio nie Na ro do wym sto su je się uprzę że (szel ki bez pie -
czeń stwa) w kil ku ty pach, ale zgod nych z nor ma mi PN -EN 361, PN -EN 358 i PN
– EN 813. Po szcze gól ne ty py sze lek bez pie czeń stwa ró żnią się wy glą dem (bu do wą)
i er go no mią pra cy. Po sia da ją od po wied nie re gu la cje do sto so wu ją ce je do wy mia -
rów oso by ko rzy sta ją cej z nich, co przy te go ty pu pra cach jest je d nym z naj wa -
żniej szych ele men tów bez pie czeń stwa pra cy. Mo gą być one jed no lub
dwu czę ścio we. Skła da ją się z uprzę ży bio dro wej i pier sio wej. Aby w peł ni mo żna
by ło z nich ko rzy stać, mu szą być ze so bą po łą czo ne. Po sia da ją co naj mniej dwa
punk ty ase ku ra cyj ne, ale mo gą mieć ich na wet pięć.

Ze wzglę du na brak jed no znacz nych ure gu lo wań praw nych do ty czą cych
tech nik al pi ni stycz nych w Pol sce sto so wa ne są szcze gó ło we nor my eu -
ro pej skie w czę ści shar mo ni zo wa ne z pol ski mi nor ma mi. Pro blem po -
le ga je dy nie na tym, że część z nich nie jest jesz cze prze tłu ma czo na.

Wal de mar Spól nic ki
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Pod sta wą za wie sze nia sto so wa nia ukła -
du zbio ro we go pra cy jest sy tu acja fi nan -
so wa pra co daw cy, któ ra nie pod le ga kon -
tro li żad ne go or ga nu, rów nież są du (por.
wy rok SN z 6 grud nia 2005 r. III
PK 91/2005). Oce na, czy z uwa gi na tę sy -
tu ację (w do my śle złą) uza sad nio ne jest
za wie sze nie sto so wa nia obo wią zu ją ce go
u pra co daw cy za kła do we go ukła du zbio ro -
we go pra cy, na le ży do je go stron. W uza sad -
nie niu wy ro ku z 24 paź dzier ni ka 2006 r.
SK 41/05 Try bu nał Kon sty tu cyj ny stwier -
dził, że przed sta wi cie le pra co daw cy oraz
związ ków za wo do wych sa mo dziel nie
okre śla ją, w ja kim mo men cie sy tu acja
pra co daw cy jest na ty le trud na, że wy ma -
ga za wie sze nia ukła du zbio ro we go pra cy
w ce lu unik nię cia bar dziej dra stycz nych
skut ków, niż cza so we wy łą cze nie lub
ogra ni cze nie upraw nień prze wi dzia nych
w ukła dzie.

Po ro zu mie nie

Za wie sze nie sto so wa nia ukła du za kła do -
we go (w ca ło ści lub w czę ści) na stę pu je
na pod sta wie po ro zu mie nia za war te go
przez stro ny ukła du. Po ro zu mie nie to nie
jest for mą pro to ko łu do dat ko we go i mo że
być za war te na okres nie dłu ższy niż 3 la -
ta. W tym okre sie stro ny ukła du mo gą bez
ogra ni czeń za wie rać po ro zu mie nia co
do skró ce nia, ewen tu al nie wy dłu że nia
okre su za wie sze nia sto so wa nia ukła du
za kła do we go. Przez stro ny ukła du upraw -
nio ne do za war cia po ro zu mie nia na le ży ro -
zu mieć pra co daw cę i wszyst kie za kła do we
(mię dzy za kła do we) or ga ni za cje związ ko we,
któ re za war ły układ oraz wstą pi ły w pra -
wa i obo wiąz ki stro ny ukła du na pod sta wie
art. 2419 § 3 i 4 k. p.

Po ro zu mie nie o za wie sze niu sto so wa -
nia ukła du zbio ro we go pra cy za wie ra się
dla wszyst kich pra cow ni ków ob ję tych tym
ukła dem, chy ba, że stro ny wy raź nie wy łą -

czą z je go za kre su jed no znacz nie okre ślo -
ną gru pę pra cow ni ków. Wy łą cze nie ozna -
czo nych grup pra cow ni ków spod dzia ła nia
ukła du (nie któ rych je go po sta no wień)
mo że być do ko na ne je dy nie z obiek tyw nie
uza sad nio nych po wo dów. Sy tu ację praw -
ną pra cow ni ków mo gą ró żni co wać tyl ko
kry te ria nie dy skry mi nu ją ce (por. wy rok SN
z 3 mar ca 2005 r. I PK 191/2004 wraz
z uza sad nie niem).

Prze pis art. 24127 k. p. nie wy łą cza pra -
cow ni ków szcze gól nie chro nio nych z za kre -
su od dzia ły wa nia po ro zu mie nia o za wie sze -
niu sto so wa nia ukła du. Sąd Naj wy ższy
w wy ro ku z 27 paź dzier ni ka 2004 r. I PK
627/2003 stwier dził, że za wie sze nie sto -
so wa nia po sta no wień za kła do we go ukła du
zbio ro we go pra cy do ty czy ta kże pra cow -
ni ka ko rzy sta ją ce go w okre sie przed eme -
ry tal nym z ochro ny przed wy po wie dze -
niem wa run ków pra cy lub pła cy (art. 39
w związ ku z art. 42 § 1 k. p).

Nie mniej ko rzyst ne niż…

Za wie sze nie sto so wa nia w ca ło ści lub
w czę ści za kła do we go ukła du zbio ro we go
pra cy mo że do ty czyć wy łącz nie upraw nień
zwięk szo nych lub przy zna nych ukła dem
zbio ro wym, bez mo żli wo ści na ru sze nia
upraw nień wy ni ka ją cych z po wszech nie
obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa pra cy.
Mo że ono po le gać rów nież na usta le niu
w za war tym po ro zu mie niu ni ższej wy so -
ko ści świad czeń, niż okre ślo na w ukła dzie
za kła do wym.

Za wie sze nie po sta no wień ukła du zbio -
ro we go pra cy nie mo że pro wa dzić do sy -
tu acji, w któ rej sto so wa ne bę dą wa run ki
za trud nie nia mniej ko rzyst ne, ani że li gwa -
ran tu ją to ist nie ją ce prze pi sy usta wo we lub
po sta no wie nia nie za wie szo ne go po nadza -
kła do we go ukła du zbio ro we go pra cy (por.
uza sad nie nie wy ro ku SN z 27 paź dzier ni -
ka 2004 r., I PK 627/2003). W tym try bie

Ka żdy sprzęt kwa li fi ko wa ny ja ko śro dek
ochro ny in dy wi du al nej jest pod da wa ny prze -
glą dom okre so wym. Szcze gó ło we za sa dy
ich sto so wa nia znaj du ją się w in struk cji
użyt ko wa nia, gdzie okre ślo ne są spo so by kon -
tro li i kon ser wa cji ta kie go sprzę tu. Ogól ne
za sa dy prze glą du in dy wi du al ne go sprzę tu
chro nią ce go przed upad kiem z wy so ko ści
okre śla nor ma EN 365: 2006. Do naj wa żniej -
szych obo wiąz ków użyt kow ni ka wy ni ka ją cych
z tej nor my na le ży:

● po sia da nie w do ku men ta cji sprzę tu de -
kla ra cji zgod no ści, in struk cji użyt ko wa nia
oraz do ku men tu za ku pu;

● za pew nie nie mo żli wo ści iden ty fi ka cji
sprzę tu (nr se ryj ny / in dy wi du al ny);

● okre śle nie na pod sta wie in struk cji
użyt ko wa nia: kie dy, gdzie i przez ko go mu -
si być prze pro wa dzo na kon tro la sprzę tu;

● skon tro lo wa nie sprzę tu po je go za ku -
pie, ale przed wpro wa dze niem do użyt ko wa -
nia, w od po wied nich okre sach wy zna czo nych
przez pro du cen ta, przy czym nie rza dziej niż
raz na dwa na ście mie się cy;

● prze cho wy wa nie do ku men ta cji przez 5
lat po kon tro li;

● po sia da nie sto sow ne go za świad cze -
nia o da cie ostat niej kon tro li, je że li sprzęt uży -
wa ny jest po za sie dzi bą fir my;

Je że li in ne prze pi sy bądź in struk cja użyt -
ko wa nia nie mó wi ina czej, kon tro lę prze pro -
wa dza kom pe tent na oso ba wy zna czo na przez
pra co daw cę lub prze szko lo na przez pro du -
cen ta. Ża den ele ment sprzę tu chro nią ce go
przed upad kiem nie mo że być użyt ko wa ny
bez ak tu al ne go prze glą du od no to wa ne go
w kar cie użyt ko wa nia.

Kon tro la prze pro wa dzo na w trzech spe -
cja li stycz nych fir mach sto su ją cych tech ni ki
al pi ni stycz ne na bu do wie Sta dio nu Na ro do -
we go w War sza wie, po za spraw dze niem
sto so wa nych wy mo gów bez pie czeń stwa wy -
ka za ła, wo bec luk w pol skim usta wo daw stwie,
pew ne in ter re gnum w tej gru pie za wo do wej.
Ma ona wspól ny cel. Po dą ża jed nak do nie -
go ró żny mi dro ga mi. Naj wy ższy za tem czas,
by ure gu lo wać za sa dy bez piecz nej pra cy.

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

Ser decz nie po dzię ko wa nia dla p. Do mi ni -
ka Szmaj dy z OTDL, za po moc w opra co wa -
niu ar ty ku łu

nie mo gą być ta kże zmie nio ne wa run ki za -
trud nie nia, uzgod nio ne przez stro ny
w umo wie o pra cę. Uzgod nio ne mię dzy
stro na mi ele men ty umo wy o pra cę, mo gą
być zmie nio ne za zgod ną wo lą obu stron
sto sun ku pra cy lub jed no stron nie przez
pra co daw cę w try bie tzw. wy po wie dze nia
zmie nia ją ce go.

Ter min wej ścia w ży cie oma wia ne go po -
ro zu mie nia, w dok try nie i ju dy ka tu rze jest
okre śla ny nie jed no li cie, co jest nie zro zu -
mia łe z uwa gi na obo wią zu ją ce prze pi sy.
Try bu nał Kon sty tu cyj ny w uza sad nie niu
wy ro ku z 24 paź dzier ni ka 2006 r.,
SK 41/05 po wo łu jąc się na obo wią zek zgło -
sze nia do re je stru po ro zu mie nia o za wie -
sze niu sto so wa nia ukła du (art. 24127 § 2 k.
p.) stwier dził iż z fak tu, że oma wia ne po -
ro zu mie nie pod le ga re je stra cji wy ni ka ta -
kże od po wied nie sto so wa nie
art. 24112 k. p. Mó wi on, że po -
ro zu mie nie wcho dzi w ży cie
w ter mi nie w nim okre ślo nym,
nie wcze śniej jed nak niż z dniem
za re je stro wa nia. Część przed sta -
wi cie li dok try ny po dzie la to sta -
no wi sko (por. U. Jac ko wiak
(red.), M. Pian kow ski, J. Ste li na.
W. Uziak, A. Wy pych – Ży wic -
ka, M. Zie le niec ki, Ko deks pra -
cy z ko men ta rzem, Fun da cja
Go spo dar cza, 2004, wyd. IV; Z.
Sal wa (red.), M. Gers dorf, K.
Rącz ka, J. Sko czyń ski, Ko deks
pra cy Ko men tarz, Wy daw nic -
two Praw ni cze Le xi sNe xis, War -
sza wa 2005). Jest to kon tro wer -
syj ny po gląd na tle brzmie nia
obo wią zu ją cych prze pi sów
o ukła dach zbio ro wych pra cy.

W kwe stiach do ty czą cych po -
ro zu mie nia o za wie sze niu sto so -
wa nia ukła du, usta wo daw ca nie
od sy ła do prze pi sów do ty czą -
cych ukła du. Ta kie ode sła nie
zo sta ło za war te je dy nie w prze -
pi sie od no szą cym się do pro to -
ko łów do dat ko wych i po ro zu -
mień o sto so wa niu ukła du
(art. 2419 § 1 k. p. i art. 24110 § 1
k. p. w związ ku z § 1 ust. 1 roz -
po rzą dze nia z 4 kwiet nia 2001 r.
w spra wie try bu po stę po wa nia
w spra wie re je stra cji ukła dów zbio ro wych
pra cy, pro wa dze nia re je stru ukła dów i akt
re je stro wych oraz wzo rów klau zul re je stra -
cyj nych i kart re je stro wych (Dz. Nr 34,
poz. 408).

Ozna cza to, że po ro zu mie nie o za wie -
sze niu sto so wa nia ukła du nie pod le ga

kon tro li pod ką tem zgod no ści z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi, jak to ma miej sce
w po stę po wa niu zwią za nym z re je stra cją
np. ukła dów za kła do wych i pro to ko łów do -
dat ko wych do tych ukła dów. Ozna cza to
rów nież brak pod sta wy praw nej na ka zu ją -
cej od po wied nie sto so wa nie w tym przed -
mio cie prze pi su art. 24112 § 1 k. p.

Sku tek po ro zu mie nia za wie sza ją ce go,
na stę pu je z mo cy pra wa od da ty okre ślo -
nej w po ro zu mie niu (por. uza sad nie nie wy -
ro ku SN z 27 paź dzier ni ka 2004 r. I PK
627/2003).

Tyl ko na przy szłość

Sąd Naj wy ższy w swo ich orze cze niach
pod kre śla, że po ro zu mie nie o za wie sze niu
sto so wa nia ukła du zbio ro we go pra cy nie

mo że jed nak dzia łać ze skut kiem wstecz -
nym i po zba wiać pra cow ni ka wy ma gal nych
rosz czeń. Uza sad nia jąc wy rok z 22 stycz -
nia 2004 r. I PK 199/03 Sąd Naj wy ższy
pod kre ślił, że po ro zu mie nie o za wie sze niu
sto so wa nia w ca ło ści lub w czę ści ukła du
zbio ro we go pra cy mo że do ty czyć tyl ko

skut ków, któ re ma ją na stą pić w przy szło -
ści, a nie zda rzeń praw nych i ich skut ków
(rosz czeń pra cow ni czych), któ re już na stą -
pi ły. Za wie sza się bo wiem sto so wa nie
(po sta no wień) ukła du zbio ro we go pra cy,
a nie je go po sta no wień, któ re już zo sta ły
za sto so wa ne. Nie za wie sza się za sto so wa -
nia ukła du, a je go sto so wa nie, a więc je -
go od dzia ły wa nie w przy szło ści, po za war -
ciu sto sow ne go po ro zu mie nia i je go wej -
ściu w ży cie.

Po ro zu mie nie o za wie sze niu sto so wa -
nia ukła du jest zgła sza ne do re je stru ukła -
dów (art. 24127 § 2 k. p.) w try bie wska za -
nym w § 9 roz po rzą dze nia. In for ma cję do -
ty czą cą za wie sze nia sto so wa nia ukła du wpi -
su je się do re je stru na wnio sek jed nej ze
stron ukła du. Do wnio sku po win no być do -
łą czo ne po ro zu mie nie o za wie sze niu sto -

so wa nia ukła du. Wpis do re je stru
ukła dów in for ma cji o za wie sze -
niu sto so wa nia ukła du nie de cy -
du je o je go mo cy obo wią zu ją cej.

Z art. 24127 § 3 k. p. wy ni ka,
że w za kre sie i przez czas okre -
ślo ny w po ro zu mie niu nie sto su -
je się z mo cy pra wa wy ni ka ją cych
z ukła du za kła do we go wa run -
ków umów o pra cę i in nych ak -
tów sta no wią cych pod sta wę na -
wią za nia sto sun ku pra cy.

Za wie sze nie tych wa run ków
na stę pu je z mo cy pra wa i nie wy -
ma ga za war cia tzw. po ro zu mie nia
zmie nia ją ce go, jak też do ko na nia
przez pra co daw cę wy po wie dze nia
wa run ków umo wy o pra cę. Je że -
li stro ny nie za zna czą w po ro zu -
mie niu, że za wie szo ne świad cze -
nia zo sta ną wy pła co ne po mi mo
za wie sze nia, to przy słu gu ją ce
w tym okre sie świad cze nia prze -
pa da ją. W uchwa le z 9 kwiet -
nia 2008 r. II PZP 6/08 SN za jął
sta no wi sko, że nie na by wa pra wa
do na gro dy ju bi le uszo wej pra -
cow nik, któ ry prze wi dzia ne w za -
kła do wym ukła dzie zbio ro wym
pra cy wa run ki do te go świad -
cze nia speł nił w okre sie za wie sze -
nia ukła du (art. 24127 § 1 i 3 k. p.)
chy ba, że co in ne go wy ni ka z po -
sta no wień ukła du lub po ro zu -

mie nia o za wie sze niu je go sto so wa nia.
Po upły wie okre su obo wią zy wa nia po -

ro zu mie nia, za wie szo ne wa run ki umów
o pra cę au to ma tycz nie ule ga ją przy wró -
ce niu.

Agniesz ka Ku ca
OIP Rze szów 

Pra wo

Za wie sze nie
za kła do we go ukła du zbio ro we go pra cy

In sty tu cja za wie sze nia sto so wa nia za kła do we go ukła du zbio -
ro we go pra cy słu ży prze zwy cię że niu trud no ści fi nan so wych
pra co daw cy. Za sa dy jej sto so wa nia okre śla art. 24127 Ko dek -
su pra cy.
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Kon tro le wy ka za ły nie prze strze ga nie
prze pi sów o cza sie pra cy, po le ga ją ce na:

– nie za pew nie niu prze cięt ne go 5-dnio -
we go ty go dnia pra cy,

– nie za pew nie niu pra cow ni kom nie -
prze rwa ne go od po czyn ku do bo we go i ty -
go dnio we go,

– nie roz li cza niu pra cy w go dzi nach
nad licz bo wych wy ni ka ją cych z prze kro cze -
nia nor my śred nio ty go dnio wej cza su pra -
cy w przy ję tym w da nej jed no st ce or ga ni -
za cyj nej pra co daw cy okre sie roz li cze nio -
wym cza su pra cy,

– nie udzie la niu co naj mniej raz na 4 ty -
go dnie nie dzie li wol nej od pra cy,

– prze kro cze niu rocz ne go li mi tu go dzin
nad licz bo wych wy ko ny wa nych z uwa gi
na szcze gól ne po trze by pra co daw cy,

– za li cza niu pra cow ni kom do tzw. dnió -
wek awa ryj nych, cza su pra cy w so bo ty
i nie dzie le, któ ry nie był de fac to prze zna -
czo ny na usu wa nie awa rii,

– nie rze tel nym pro wa dze niu ewi den cji
cza su pra cy,

– nie prze strze ga niu prze pi sów w za kre -
sie skró co ne go cza su pra cy (pra ca wy ko -
ny wa na na sta no wi skach w tem pe ra tu rze
prze kra cza ją cej 280C),

– za trud nia niu w go dzi nach nad licz bo -
wych (wy ko ny wa nych ze wzglę du na szcze -
gól ne po trze by pra co daw cy) pra cow ni -
ków na sta no wi skach, na któ rych wy stę pu -
ją prze kro cze nia naj wy ższych do pusz czal -
nych stę żeń lub na tę żeń czyn ni ków szko -
dli wych dla zdro wia.

Roz bie żno ści li czo ne
w go dzi nach

In spek to rzy pra cy stwier dzi li m. in., że
w pew nych przy pad kach fi nal na ewi den cja
cza su pra cy („za li czo na zmia na”) nie po -
kry wa się z da ny mi „od bi cia dys kiet ki”
z RCP (elek tro nicz ną re je stra cją cza su pra -
cy). W czę ści kon tro lo wa nych przy pad ków

roz bie żno ści by ły nie wiel kie i mo gły być
uza sad nio ne in ny mi oko licz no ścia mi niż po -
le ce nie świad cze nia pra cy w nad go dzi nach.
Stwier dzo no jed na kże przy pad ki, gdzie ró -
żni ce by ły znacz ne – nie rzę du kil ku mi nut,
lecz osią ga ją ce wy miar na wet li czo ny
w go dzi nach.

W związ ku z tym do pra co daw cy skie -
ro wa no wy stą pie nie do ty czą ce prze ana li -
zo wa nia wszyst kich przy pad ków, gdzie
czas zjaz dów i wy jaz dów (dla po wierzch -
ni wej ścia i wyj ścia) za ewi den cjo no wa ny
w sys te mie RCP znacz nie od bie ga od go -
dzin roz po czę cia i za koń cze nia zmia ny od -
no to wa nej w ewi den cji cza su pra cy. Usta -
le nia na tej pod sta wie cha rak te ru, w ja kim
pra cow ni cy po zo sta wa li na te re nie za kła -
du przed lub po cza sie pra cy wy ni ka ją cym

z roz kła du cza su pra cy obo wią zu ją cym
w da nej jed no st ce or ga ni za cyj nej pra co -
daw cy. W przy pad kach znaj du ją cych uza -
sad nie nie w oko licz no ściach jed no znacz -
nie wska zu ją cych na to, że był to czas po -

zo sta wa nia w dys po zy cji pra co daw cy, na -
li cze nie i wy pła ce nie na le żno ści za go dzi -
ny nad licz bo we.

W po zo sta łym za kre sie do ty czą cym
nie pra wi dło wo ści zwią za nych z cza sem pra -
cy do peł no moc ni ków pra co daw cy skie ro -
wa no wnio ski w wy stą pie niach po kon -
trol nych w spra wie usu nię cia nie pra wi dło -
wo ści z za kre su pra wa pra cy i wa run ków
pra cy, w tym rów nież wnio ski do ty czą ce
prze strze ga nia prze pi sów w za kre sie cza -
su pra cy.

Zbyt ma łe za trud nie nie

W oce nie in spek to rów pra cy, przed sta -
wi cie li pra co daw ców oraz stro ny spo łecz -
nej, pod sta wo wą przy czy ną, któ ra mo że

mieć wpływ na na ru sze nia prze pi sów
w za kre sie cza su pra cy jest zbyt ma łe za -
trud nie nie, a w szcze gól no ści nie wy star -
cza ją ca licz ba pra cow ni ków, któ rzy po sia -
da ją do świad cze nie i upraw nie nia nie -

zbęd ne do wy ko ny wa nia spe cja li stycz -
nych prac w ko pal niach wę gla ka mien ne -
go, wy ni ka ją ce z prze pi sów pra wa gór ni -
cze go i geo lo gicz ne go. Tę pod sta wo wą
przy czy nę po twier dza ją zda rza ją ce się
błę dy na tu ry or ga ni za cyj nej.

Pod kre ślić jed nak na le ży, że spo śród
kon tro lo wa nych pod mio tów po zy tyw nie
mo żna oce nić część jed no stek or ga ni za cyj -
nych pra co daw ców, w któ rych ska la na ru -
szeń, w po rów na niu z in ny mi jed nost ka mi
or ga ni za cyj ny mi, jest sto sun ko wa nie -
wiel ka, a przed sta wi cie le pra co daw cy sys -
te ma tycz nie po dej mu ją dzia ła nia or ga ni za -
cyj ne ma ją ce na ce lu wy eli mi no wa nie
stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści w za kre -
sie cza su pra cy.

Skró co ny czas pra cy

Jed nym z wy zwań sto ją cych przed za kła -
da mi gór ni czy mi są sta le po gar sza ją ce się
wa run ki kli ma tycz ne, w tym co raz wy ższa
tem pe ra tu ra gó ro two ru i po wie trza, co jest
bez po śred nią przy czy ną wy eks plo ato wa nia
płyt ko za le ga ją cych po kła dów wę gla.

Za zwięk sza ją cą się głę bo ko ścią eks plo -
ata cji nie na dą ża głę bie nie szy bów, przez
co eks plo ata cja pod po zio mo wa wy stę pu -
je co raz czę ściej i to na znacz nych głę bo -
ko ściach. Z roz po zna nia prze pro wa dzo ne -
go w ko pal niach wy ni ka, że jest to ten den -
cja nie od wra cal na.

W pra wie ka żdej ko pal ni wy stę pu ją
wy ro bi ska i sta no wi ska, na któ rych w wy -
ni ku po mia rów stwier dzo no prze kro cze nia
nor my tem pe ra tu ry. Pro blem ten sta le na -
ra sta.

Ob ser wu je się prak ty kę pra co daw ców
po le ga ją cą na „prze trzy my wa niu” pra -
cow ni ków po nad okre ślo ny 6-cio go dzin ny
czas pra cy pod czas jed nej dniów ki ro bo -
czej. W trak cie kon tro li in spek to rzy pra -
cy spo ty ka li się rów nież z „na prze mien ną”
or ga ni za cją cza su pra cy ma ją cą na ce lu ob -
cho dze nie te go prze pi su. Gór nik za trud -
nia ny jest bo wiem np. przez dwie go dzi ny
w wa run kach prze kro cze nia tem pe ra tu ry
po wie trza (po wy żej 28°C), a na stęp nie kie -
ro wa ny jest na in ne sta no wi sko, gdzie wy -
ko nu je pra cę zwią za ną z po dob nym wy sił -
kiem fi zycz nym, na któ rym tem pe ra tu ra
nie prze kra cza 28°C. Pro por cje cza so we
mo gą być ró żne, jed nak za wsze wy stę pu -
je zró żni co wa na tem pe ra tu ra na tych sta -
no wi skach. W kon se kwen cji gór nik pra cu -
je w nor mal nym wy mia rze cza su pra cy
tj. 7,5 go dzi ny.

Na pod sta wie pro wa dzo ne go w ko pal -
niach elek tro nicz ne go re je stru cza su pra -
cy nie mo żna jed no znacz nie okre ślić, któ -
rzy z pra cow ni ków fak tycz nie wy ko ny wa -
li pra cę w wa run kach pod wy ższo nej tem -
pe ra tu ry.

Kon tro le wska zały, że nie zbęd ne jest do -
ko na nie zmia ny lub jed no znacz nej in ter -
pre ta cji prze pi su i za sad re je stro wa nia
skró co ne go cza su pra cy na pod sta wie
§ 239 roz po rzą dze nia mi ni stra go spo dar -
ki z 28 czerw ca 2002 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy, pro wa dze nia ru -

chu oraz spe cja li stycz ne go za bez pie cze nia
prze ciw po ża ro we go w pod ziem nych za kła -
dach gór ni czy ch1 okre śla ją ce go, że w przy -
pad ku stwier dze nia tem pe ra tu ry prze -
kra cza ją cej 280C czas pra cy na ta kim sta -

no wi sku mu si być skró co ny do 6 go dzin li -
cząc od zjaz du do wy jaz du pra cow ni ka z ko -
pal ni.

Po dwój ne za trud nie nie

Ko lej nym pro ble mem, któ ry do ty czy
cza su pra cy w gór nic twie, jest pro ce der po -
dwój ne go za trud nie nia. Po le ga on na świad -
cze niu pra cy w dni usta wo wo wol ne
od pra cy, czę sto na tych sa mych sta no wi -
skach i pod nad zo rem tych sa mych osób
do zo ru co w po zo sta łych dniach ty go dnia,
na pod sta wie umo wy o pra cę zwar tej
z ze wnętrz nym pod mio tem. W oce nie
kon tro lu ją cych ce lem za war cia umów
„week en do wych” nie wąt pli wie by ła „za mia -
na” pra cy świad czo nej do tych czas w nad -
go dzi nach nie dziel nych, so bot nich i świą -
tecz nych w ra mach sto sun ków łą czą cych
pra cow ni ków spół ki wę glo wej, na pra cę
świad czo ną w ta ki sam spo sób w ra mach
umów „week en do wych” za war tych z in ny -
mi pra co daw ca mi.

Zgod nie ze sta no wi skiem GIP
z 1. 02. 2010 r.2 za pew nie nie pra cow ni ko -
wi nie prze rwa ne go od po czyn ku do bo we -
go i ty go dnio we go jest nor mą bez względ -
nie obo wią zu ją cą. In spek tor pra cy w przy -
pad ku stwier dze nia, że pra cow nik w okre -
sie od po czyn ku wy ko nu je pra cę te go sa -
me go ro dza ju w miej scu zlo ka li zo wa nym
u pra co daw cy na pod sta wie dru gie go sto -
sun ku praw ne go za war te go przez pra cow -
ni ka z fir mą ze wnętrz ną (kon tra hen tem
pra co daw cy), jest upraw nio ny do kie ro wa -
nia do te go pra co daw cy sto sow ne go wy stą -
pie nia o za pew nie nie pra cow ni ko wi wy ma -
ga ne go od po czyn ku.

Stwier dzo ne w trak cie prze pro wa dzo -
nych kon tro li za trud nia nie pra cow ni ków
przy pra cach wy ko ny wa nych pod zie mią
w sys te mie pra cy „week en do wej”, przy peł -
nej ak cep ta cji a na wet współ pra cy ma cie -
rzy ste go pra co daw cy, w oce nie in spek to -
rów pra cy jest jaw nym za prze cze niem prze -
pi sów re gu lu ją cych kwe stie wy ma ga nych
okre sów od po czyn ku.

Ta ka prak ty ka nie wąt pli wie wpły wa ne -
ga tyw nie na stan bez pie czeń stwa pra cy.

dr He le na Wi cher
Wła dy sław Trzop
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Przy pi sy

1. Dz. U. z 2002 Nr 139, poz. 1169 r.
z poźn. zm.

2. GPP -501-5105-3-1/10.
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Czas pra cy

W gór nic twie 
wę gla ka mien ne go
In spek to rzy pra cy Kra jo wej Sek cji Gór ni czej oraz in spek to rzy pra cy Okrę go we go In spek to ra -
tu Pra cy w Ka to wi cach prze pro wa dzi li w okre sie od stycz nia do paź dzier ni ka ub.r. kon tro le
w 10 ko pal niach wę gla ka mien ne go do ty czą ce m.in. pro ble ma ty ki zwią za nej z cza sem pra cy.

Wła dy sław Trzop
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ciw wy bu cho wej na le ży zwró cić szcze gól -
ną uwa gę na na stę pu ją ce za gad nie nia:

● w do ko ny wa nych oce nach ry zy ka
za gro że nia po ża rem lub wy bu chem na le -
ży uwzględ nić pa ra me try tech no lo gicz ne
pro wa dze nia ru chu ze spo łów mły no wych
tak, aby zmi ni ma li zo wać za gro że nia zwią -
za ne z mo żli wo ścią po wsta wa nia po ża rów
lub wy bu chów w mły nach wę glo wych
po wpro wa dze niu do stru mie nia pa li wa ró -
żnych ty pów bio mas: po cho dze nia drzew -
ne go, bio ma sy z upraw ener ge tycz nych,
bio ma sy z od pa dów i po zo sta ło ści z pro duk -
cji rol nej, bio ma sy z od pa dów i po zo sta ło -
ści prze my słu prze twa rza ją ce go pro duk ty
rol ne. Usta le nie pa ra me trów tech no lo gicz -
nych pra cy po szcze gól nych ze spo łów mły -
no wych w cią gach na wę gla nia blo ków
ener ge tycz nych po win no uwzględ niać:
wiel kość pro cen to we go udzia łu wa go we go
po szcze gól nych ro dza jów bio ma sy, któ ra
mo że być bez piecz nie do da wa na do stru -

mie nia pa li wa w ra mach uzy ska nych kon -
ce sji na współ spa la nie bio ma sy i wę gla oraz
tem pe ra tu ry, przy któ rych bez względ nie
mu si na stą pić wy łą cze nie mły nów wę glo -
wych tak, aby nie na stę po wał wzrost tem -
pe ra tu ry mie szan ki py ło wo -po wietrz nej. Po -
nad to, na pod sta wie do ko na nej oce ny ry -
zy ka, na le ży bez względ nie opra co wać do -
ku men ty za bez pie cze nia przed wy bu -
chem dla po szcze gól nych sta no wisk two -
rzą cych ciąg na wę gla nia;

● na le ży zwró cić uwa gę na pra wi dło we
dzia ła nie sys te mów kon tro li czy sto ści pa -

li wa tak, aby zmi ni ma li zo wać mo żli wość po -
ja wie nia się w stru mie niu pa li wa czę ści ob -
cych me ta licz nych i nie me ta licz nych oraz
wpro wa dzić or ga ni za cję nad zo ru czy sto ści
pa li wa ce lem eli mi na cji za nie czysz czeń
przed po da niem pa li wa do za sob ni ków
przy ko tło wych;

● bez względ nie na le ży dą żyć do ogra -
ni cze nia mo żli wości po wsta wa nia i osa dza -
nia się py łu na ele men tach kon struk cji: bu -
dyn ków prze sy po wych wraz z cią ga mi
taśm, któ re za bu do wa no w bu dyn kach
prze sy po wych, ta śmo cią gów mo stów sko -
śnych i wóz ków re wer syj nych po przez za -
bu do wa nie sys te mu zra sza nia wod ne go lub
od pyl ni na prze sy pach ta śmo cią gów;

● w opar ciu o wa run ki tech nicz ne
okre ślo ne w Pol skiej Nor mie PN -E -
-05204: 1994 „Ochro na przed elek trycz no -
ścią sta tycz ną – Ochro na obiek tów, in sta -
la cji i urzą dzeń – Wy ma ga nia” na le ży
zwró cić uwa gę na ekwi po ten cja li za cję

kon struk cji cią gów na wę gla nia, aby wy eli -
mi no wać za gro że nia zwią za ne z mo żli wo -
ścią wy stę po wa nia ła dun ków sta tycz nych,
któ rych obec ność mo że sta no wić po ten cjal -
ny ini cjał za pa le nia mie szan ki py ło wo -po -
wietrz nej;

● w ce lu wy eli mi no wa nia mo żli wo ści
unie sie nia nad za sob ni kiem przy ko tło -
wym ob ło ku py łu w mo men cie wy stą pie -
nia prze dmu chu z mły na wę glo we go w kie -
run ku za sob ni ka z pa li wem, na le ży wdro -
żyć sys te my kon tro li na peł nie nia pa li -
wem za sob ni ków przy ko tło wych, aby

w spo sób jed no znacz ny mo żna by ło okre -
ślić sto pień na peł nie nia za sob ni ka pa li wem
w ce lu utrzy my wa nia w je go wnę trzu
na ty le du żej ilo ści pa li wa, aby wy eli mi no -
wać mo żli wość two rze nia się mie sza nin py -
ło wych;

● w ce lu uzy ska nia mo żli wo ści kon tro -
lo wa nia zja wisk sa mo za pło nów pa li wa
w za sob ni kach na le ży wdro żyć sys tem de -
tek cji stę że nia CO, po nie waż in for ma cja
o wzro ście stę że nia CO nad za sob ni -
kiem pa li wa jest sy gna łem świad czą cym
o tym, że we wnątrz za sob ni ka mo gło
dojść do sa mo za pło nu pa li wa, a jed no cze -
śnie jest to sy gnał dla pra cow ni ków ob słu -
gi ru cho wej cią gów na wę gla nia o wy stą -
pie niu za gro że nia zwią za ne go z mo żli wo -
ścią za tru cia CO;

● aby wy eli mi no wać mo żli wość prze -
dmu chu ognia lub fa li go rą ce go po wie trza
z mły na wę glo we go do za sob ni ka z pa li -
wem na le ży za sto so wać od cię cie na od cin -
ku po mię dzy mły nem wę glo wym i za sob -
ni kiem trzy ko tło wym;

● w mły nach wę glo wych na le ży za bu -
do wać sys te my de kom pre sji wy bu chu lub
sys te my tłu mie nia i ga sze nia wy bu chu po -
przez wtrysk mie szan ki ga szą cej po wy kry -
ciu ognia lub wzro stu ci śnie nia i tem pe ra -
tu ry we wnątrz ko mo ry mie le nia lub ko mo -
ry pi ry to wej.

Ko niecz ność za bez pie cze nia sys te ma -
mi tłu mie nia wy bu chów mły nów wę glo -
wych, w któ rych współ mie le się bio ma sę
i wę giel ka mien ny uza sad nia fakt, iż w pro -
ce sie mie le nia w mły nie ku lo wo -mi so -
wym bio ma sa nie ule ga cał ko wi te mu prze -
mia ło wi, co po wo du je od kła da nie frag men -
tów nie zmie lo nej bio ma sy we wnątrz ko mo -
ry mie le nia lub ko mo ry pi ry to wej. Od kła -
da ją ce się frag men ty bio ma sy w kon tak cie
z go rą cy mi po wierzch nia mi lub go rą cym
po wie trzem po dmu cho wym po da wa nym
do mły na two rzą po ten cjal ne źró dło za pło -
nu mie szan ki py ło wo -po wietrz nej wy twa -
rza nej w mły nie wę glo wym. Zja wi sko od -
kła da nia nie zmie lo nych frag men tów bio ma -
sy we wnątrz mły na ku lo wo -mi so we go po -
ka za no na zdję ciu.

W oce nie au to ra opi sa ne dzia ła nia sta -
no wią mi ni mal ne wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa w za kre sie ochro ny prze ciw wy bu cho -
wej, ja kie po wi nien pod jąć ka żdy pro wa dzą -
cy eks plo ata cję ze spo łów mły no wych,
w któ rych przy go to wu je się na ba zie wę -
gla ka mien ne go i bio ma sy pa li wo po da wa -
ne do ko mór spa la nia ko tłów py ło wych.
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Roz po rzą dze nie to zo sta ło za stą pio ne
przez roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar -
ki z 14.08.2008 r. w spra wie szcze gó ło we -
go za kre su obo wiąz ków uzy ska nia i przed -
sta wia nia do umo rze nia świa dectw po -
cho dze nia, uisz cze nia opła ty za stęp czej, za -
ku pu ener gii elek trycz nej i cie pła wy two -
rzo nych w od na wial nych źró dłach ener gii
oraz obo wiąz ku po twier dze nia da nych do -
ty czą cych ilo ści ener gii elek trycz nej wy two -
rzo nej w od na wial nym źró dle ener gii.
W tej sy tu acji w elek trow niach, w któ rych
za bu do wa no ko tły py ło we, po cząw szy
od ro ku 2008 za czę to wpro wa dzać do stru -
mie nia pa li wa bio ma sę ty pu agro.

Za nim tra fi do ko tła

Bio ma sa wraz z wę glem jest po da wa na
z pla cu skła do we go pa li wa po przez ze spół
prze no śni ków do za sob ni ków przy ko tło -
wych ze spo łów mły no wych, w któ rych na -
stę pu je przy go to wa nie mie szan ki py ło wo -
-po wietrz nej. Mie sza ni na wę gla i bio ma sy
jest roz drab nia na w mły nach ku lo wo -mi so -
wych, po czym jest trans por to wa na py ło -
prze wo da mi do pal ni ków py ło wych ko mo -
ry pa le ni sko wej. Czyn ni kiem sto so wa nym
do trans por tu mie szan ki py ło wo -po wietrz -
nej wy two rzo nej w ko mo rach mie le nia mły -
nów wę glo wych jest go rą ce po wie trze po -
dmu cho we, któ re go stru mień jest wpro wa -
dza ny do ko mo ry mie le nia mły na wę glo we -
go w ce lu skie ro wa nia wy two rzo nej mie -
szan ki py ło wo -po wietrz nej do py ło prze -
wo dów, któ ry mi pa li wo jest po da wa ne
do ko mór spa la nia ko tłów py ło wych.

Ty po we za gro że nia zwią za ne z mo żli wo -
ścią po wsta wa nia po ża rów tech no lo gicz nych
lub wy bu chów w ukła dach na wę gla nia elek -
trow ni, w któ rych sto su je się bio ma sę ja ko
do da tek do pa liw, zwią za ne są z:

● pro ce sem skła do wa nia pa li wa – zbyt
dłu gie cza sy re ten cji przy skła do wa niu bio -
ma sy stwa rza ją za gro że nie sa mo za pło nu;

● pro ce sem po da wa nia na ze spół prze -
no śni ków – na eta pie za ła dun ku mo gą po -
wsta wać iskry po cho dze nia me cha nicz ne -
go wsku tek obec no ści ob cych do mie szek
me ta licz nych i nie me ta licz nych w stru mie -
niu pa li wa;

● pro ce sem na wę gle nia za sob ni ków
przy ko tło wych – pa li wo znaj du ją ce się
w za sob ni kach przy ko tło wych mo że rów -
nież ulec sa mo za pło no wi, a na stęp nie po -
przez ze spół po daj ni ków tlą ce się pa li wo
mo że zo stać po da ne do mły nów wę glo -
wych, w któ rych wsku tek kon tak tu z go rą -
cym po wie trzem po dmu cho wym, mo że po -
wstać po żar lub wy buch mie szan ki py ło wo -
-po wietrz nej.

De to na cja na ga le rii

W stycz niu ub.r. w Elek trow ni Dol na Od -
ra S.A., pra cu ją cej w ra mach kra jo we go sys -
te mu ener ge tycz ne go, miał miej sce wy buch
pa li wa za wie ra ją ce go mie sza ni nę py łu wę -
gla ka mien ne go i bio ma sy ty pu agro. Wy -
wo łał go czyn nik ini cju ją cy, ja kim by ło go -
rą ce po wie trze i ogień wy do sta ją cy się
z mły na wę glo we go do za sob ni ka przy ko -
tło we go ze spo łu mły no we go, w któ rym po -
cząt ko wo na stą pi ło wznie ce nie chmu ry py -
łu, a na stęp nie je go wy buch, któ ry prze ro -
dził się w de to na cję py łu na ga le rii na wę -
gla nia. Roz prze strze nia ją ca się fa la de to -
na cji prze nio sła się z ga le rii na wę gla nia aż
do bu dyn ków prze sy po wych. Wsku tek
tego, cał ko wi te mu znisz cze niu ule gły dwa
cią gi na wę gla nia. 

Za ini cjo wa nie wy bu chu by ło mo żli we,
gdyż wy stą pi ły jed no cze śnie trzy pod sta -
wo we przy czy ny nie zbęd ne do za ist nie nia
ta kie go zja wi ska:

● czyn nik ini cju ją cy wy buch, któ rym
naj praw do po dob niej by ła fa la po dmu chu go -
rą ce go po wie trza wy do sta ją ca się z wnę trza
mły na wę glo we go wsku tek za pa le nia się
mie szan ki py ło wo -po wietrz nej za wie ra ją cej

wę giel i bio ma sę ty pu agro. Go rą ce po wie -
trze oraz ogień prze do sta ją ce się po przez
ru rę za sy po wą oraz przez po daj nik śli ma -
ko wy do prze strze ni za sob ni ka przy ko tło -
we go ze spo łu mły no we go spo wo do wa ło za -
pa le nie po zo sta łych w za sob ni ku skład ni -
ków pa li wa, tj. wę gla i bio ma sy. Po wsta ły
w za sob ni ku z pa li wem po żar był na dal pod -
sy ca ny prze dmu chem go rą ce go po wie -
trza od stro ny mły na wę glo we go. In ten syw -
ny ruch po wie trza za po cząt ko wał wznie ce -
nie ob ło ku py łu, a po żar w za sob ni ku był
ini cja łem ener ge tycz nym wy bu chu py łu
mie sza ni ny wę gla i sub stan cji or ga nicz nych;

● at mos fe ra wy bu cho wa, któ rą two -
rzy ła za wie si na py łu unie sio ne go w po wie -
trzu po cząt ko wo nad za sob ni kiem przy ko -
tło wym ze spo łu mły no we go, a na stęp nie
na ca łej ga le rii na wę gla nia;

● od po wied nie wa run ki at mos fe rycz ne
do uwol nie nia du żej ilo ści py łu z pa li wa po -
da ne go do za sob ni ków przy ko tło wych, po -
nie waż w dniu zda rze nia w re jo nie ga le rii
na wę gla nia wy stę po wa ła bar dzo ni ska wil -
got ność względ na po wie trza oraz ujem na
tem pe ra tu ra. Oby dwa te czyn ni ki sprzy ja -
ły wzro sto wi za py le nia.

Po je dyn czy wy buch py łu wę glo we go
mógł przejść w de to na cję, po nie waż wy stą -
pi ła ście żka za pło nu, któ rą w mo men cie za -
ist nie nia pier wot ne go wy bu chu two rzył pył
za wie ra ją cy mie sza ni nę wę gla i bio ma sy za -
le ga ją cy na ele men tach kon struk cji ga le -
rii na wę gla nia oraz pył za sy sa ny z za sob -
ni ków przy ko tło wych. Po je dyn czy wy buch
py łu spo wo do wał unie sie nie i za płon ko lej -
ne go ob ło ku py łu. Opi sa ny pro ces po wta -
rzał się fa lo wo tak dłu go, jak dłu go ist nia -
ło pa li wo za si la ją ce ko lej ne wy bu chy.

Bez względ nie wa żne 

W związ ku z za ist nia łą ka ta stro fą wy da -
je się uza sad nio nym, iż w ra mach dzia łań
pro fi lak tycz nych w za kre sie ochro ny prze -

Współ spa la nie bio ma sy i wę gla ka mien ne go

Za gro że nia wy bu chem 
w ener ge ty ce za wo do wej
Za gro że nia wy bu chem do ty czą elek trow ni, w któ rych ener gia elek trycz na i ciepl na jest wy twa -
rza na w pro ce sie współ spa la nia bio ma sy i wę gla. Sto so wa nie bio ma sy drzew nej do stru mie -
nia wpro wa dzo no na pod sta wie roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z 9.12.2004 r. w spra wie
szcze gó ło we go za kre su obo wiąz ku za ku pu ener gii elek trycz nej i cie pła wy twa rza nych w od -
na wial nych źró dłach ener gii od ro ku 2004.

215/2011 IP
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Frag men ty bio ma sy za le ga ją ce w re jo nie ze sta wów
sprę ży no wych mły na mi so wo -ku lo we go. 
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Wy ro by z la mi na tu po lie stro wo -szkla ne go
znaj du ją za sto so wa nie w wie lu dzie dzi nach,
m. in. wy ko rzy sty wa ne są do pro duk cji ło dzi,
szy bow ców, ar ty ku łów spor to wych, wa nien
i bro dzi ków czy ele men tów ka ro se rii po jaz -
dów me cha nicz nych.

La mi na ty, czy li co?

To two rzy wa po wsta łe z po łą cze nia włó -
kien z le pisz czem. Włók na sta no wią kon -
struk cję, a le pisz cze (naj czę ściej ży wi ca) sca -
la i łą czy włók na. W pro duk cji la mi na tów
włók no szkla ne sto so wa ne jest w po sta ci:
mat, ma to -tka nin, tka nin oraz ro win gu cią -
głe go, ro win gu cię te go i taśm ro win go wych.
Ży wi ce po lie stro we sto so wa ne w pro duk cji
la mi na tów dzie li się na tzw. żel ko ty sta no -
wią ce ze wnętrz ną war stwę ozdob ną
i ochron ną wy ro bu oraz ży wi ce kon struk cyj -
ne sta no wią ce spo iwo wzmoc nie nia szkla -
ne go. Ży wi ca po lie stro wa jest to roz twór po -
lie stru nie na sy co ne go w mo no me rze sie ciu -
ją cym. Naj czę ściej sto so wa nym mo no me -
rem jest sty ren, któ ry za pew nia do brą roz -
pusz czal ność, ma łą lep kość roz two rów po -
lie strów oraz do brą ja kość utwar dzo ne go
pro duk tu. W re ak cji ko po li me ry za cji po lie -
stru z mo no me rem po wsta je utwar dzo na ży -
wi ca, bę dą ca pro duk tem nie roz pusz czal nym,
nie to pli wym o du żej od por no ści che micz nej
i wy trzy ma ło ści me cha nicz nej, na da ją cym
się do wy ko ny wa nia skom pli ko wa nych od -
le wów.

Po za głów ny mi skład ni ka mi ta ki mi jak ży -
wi ca po lie stro wa i włók na szkla ne, w pro duk -
cji la mi na tów sto so wa ne są in ne do dat ki, m.
in.: ini cja to ry po li me ry za cji (naj czę ściej
nad tlen ki or ga nicz ne), przy spie sza cze (np.
dwu me ty lo ani li na lub so le ko bal tu trój war -
to ścio we go), in hi bi to ry oraz wy peł nia cze (np.
kre da, wo do ro tle nek gli nu).

Pro ces tech no lo gicz ny pro duk cji wy ro bów
z la mi na tu obej mu je na stę pu ją ce eta py:

● przy go to wa nie po wierzch ni for my i na -
ło że nie se pa ra to rów na for mę,

● ręcz ne lub na try sko we na ło że nie żel ko -
tu do for my,

● la mi no wa nie – na kła da nie warstw zbro -
je nia (włó kien szkla nych) i prze sy ca nie ich
ży wi cą,

● wzmac nia nie kon struk cji la mi na tu np.
wkle ja nie ele men tów do wy ro bu w for mie,

● utwar dza nie,
● „od for mo wa nie” wy ro bu (wy ję cie z for -

my),
● wy kań cza nie wy ro bów z la mi na tu m. in.:

ob ci na nie nad dat ków tech no lo gicz nych (nada -
wa nie kształ tu),

● szli fo wa nie we wnętrz nej stro ny la mi na -
tu,

● po kry wa nie od kry tych ele men tów la mi -
na tu top ko tem,

● wy kań cza nie, mon taż ele men tów wy -
kań cza ją cych (np. okuć).

Są ła two pal ne, wy bu cha ją, 
dra żnią…

Ze wzglę du na wła ści wo ści fi zy ko che -
micz ne sto so wa nych ma te ria łów, a szcze gól -
nie za gro że nia po ża ro wo -wy bu cho we, pro duk -
cja la mi na tów po win na od by wać się w od dziel -
nym po miesz cze niu lub w spe cjal nie do te -
go prze zna czo nej i wy dzie lo nej czę ści ha li
pro duk cyj nej, wy po sa żo nej w in sta la cję wen -
ty la cyj ną na wiew no -wy wiew ną za rów no ogól -
ną, jak i sta no wi sko wą. Wen ty la cja wy cią go -
wa, z uwa gi na obec ność np. sty re nu, po win -
na być lo ka li zo wa na w naj ni ższych czę -
ściach po miesz czeń: w przy pad ku wen ty la -
cji ogól nej np. w pod ło dze, na to miast w przy -
pad ku wen ty la cji miej sco wej w miej scach mo -
żli wie naj bli ższych la mi no wa nym ele men tom.
Sku tecz ność wen ty la cji po win na za pew niać
utrzy ma nie po zio mu stę żeń sub stan cji szko -
dli wych dla zdro wia po ni żej war to ści NDS.
Pod czas la mi no wa nia pra cow ni cy po win ni być
wy po sa że ni w środ ki chro nią ce układ od de -
cho wy, oczy oraz rę ce.

Czyn ni kiem wy wie ra ją cym szko dli wy
wpływ na or ga nizm ludz ki jest sty ren za war -

ty w ży wi cach po lie stro wych ja ko mo no mer
sie ciu ją cy. Do pó ki ma miej sce pro ces utwar -
dza nia ży wi cy czy li wbu do wy wa nia sty re nu
w sieć po li me ru, pa ry sty re nu uwal nia ne są
znad po wierzch ni ży wi cy. Sty ren jest aro ma -
tycz nym związ kiem che micz nym, po chod ną
ben ze nu. Jest skla sy fi ko wa ny ja ko nie bez -
piecz ny i ozna czo ny sym bo lem Xn. Jest
sub stan cją ła two pal ną, któ ra dzia ła szko dli -
wie na dro gi od de cho we oraz dra żnią co
na oczy i skó rę. Wdy cha nie sty re nu po wo du -
je, oprócz pod ra żnie nia błon ślu zo wych, sil -
ne dzia ła nie na ośrod ko wy układ ner wo wy.
Dzia ła nie to wy wo łu je u pra cu ją ce go de pre -
sję, za wro ty gło wy, uczu cie zmę cze nia, odu -
rze nie, sen ność, utra tę ko or dy na cji ru chów,
a na wet drgaw ki. Sty ren jest cie czą, któ rej
pa ry two rzą z po wie trzem mie sza ni nę wy bu -
cho wą. Pa ry sty re nu są cię ższe od po wie trza
i naj więk sze ich stę że nie wy stę pu je w dol nych
par tiach po miesz czeń, przy pod ło dze.

Ko lej ną nie bez piecz ną sub stan cją sto so -
wa ną w prze twór stwie ży wic po lie stro wych,
ja ko ma te riał po moc ni czy do my cia na rzę dzi
i urzą dzeń, czysz cze nia i zmy wa nia form, od -
tłusz cza nia po wierzch ni kle jo nych itp. jest
ace ton. Jest to sub stan cja dra żnią ca oraz wy -
so ce ła two pal na ozna czo na sym bo la mi Xi
oraz F. Pa ry ace to nu mo gą two rzyć z po wie -
trzem mie sza ni nę wy bu cho wą, któ ra gro ma -
dzi się w dol nych czę ściach po miesz czeń
i w za głę bie niach. Za płon mie sza ni ny jest mo -
żli wy od otwar te go ognia, iskry, wy ła do wa -
nia elek trycz no ści sta tycz nej lub od go rą cej
po wierzch ni. Wdy cha nie par ace to nu po wo -
du je pod ra żnie nie dróg od de cho wych, bó le
i za wro ty gło wy, otę pie nie, osła bie nie, wy mio -
ty, za bu rze nia od dy cha nia. Wy ższe stę że nie
par dzia ła de pre syj nie na cen tral ny sys tem
ner wo wy.

Jak i gdzie ma ga zy no wać?

Spo śród ma te ria łów sto so wa nych przy pro -
duk cji wy ro bów z la mi na tów po lie stro wo -
-szkla nych du że za gro że nie wy bu cho we/po -

ża ro we stwa rza ją ini cja to ry po li me ry za cji
(w więk szo ści przy pad ków są to nad tlen ki or -
ga nicz ne). Aby zmi ni ma li zo wać praw do po do -
bień stwo wy bu chu do da je się do nich fta la -
ny di me ty lu lub di bu ty lu. W związ ku z nie -
bez pie czeń stwem za ist nie nia wy bu chu, na -
le ży pa mię tać, że nie do pusz czal ne jest ma -
ga zy no wa nie i prze cho wy wa nie ini cja to rów
po li me ry za cji (po tocz nie, nie pra wi dło wo
zwa nych utwar dza cza mi) wraz z przy spie sza -
cza mi w jed nym po miesz cze niu oraz ich mie -
sza nie ze so bą. Przy wy bo rze miej sca ma ga -
zy no wa nia i skła do wa nia na le ży za wsze
mieć na uwa dze wła ści wo ści fi zy ko che micz -
ne ma te ria łu nie bez piecz ne go okre ślo ne
w kar cie cha rak te ry sty ki.

Ma ga zy no wa nie ży wic po lie stro wych po -
win no od by wać się:

a) w po miesz cze niach mu ro wa nych, o wy -
ma ga nej wen ty la cji i od po wied niej od por no -
ści ognio wej kon struk cji, zgod nie z od ręb ny -
mi prze pi sa mi, lub

b) w za mknię tych me ta lo wych po jem ni -
kach skła do wa nych na wy dzie lo nym pla cu za -
kła du, za bez pie czo nych przed dzia ła niem pro -
mie ni sło necz nych.

Sto so wa ne w pro duk cji wy ro bów z la mi -
na tów po lie stro wo -szkla nych che mi ka lia nie
po win ny być ma ga zy no wa ne bli sko źró deł cie -
pła i za pło nu. Wszyst kie opa ko wa nia za wie -
ra ją ce sub stan cje i mie sza ni ny che micz ne
mu szą po sia dać ozna ko wa nie za wie ra ją ce
m.in. na zwę umo żli wia ją cą jed no znacz ną
iden ty fi ka cję sub stan cji lub mie sza ni ny.
Spo so by skła do wa nia, pa ko wa nia, za ła dun ku
i trans por tu ma te ria łów nie bez piecz nych po -
win ny być okre ślo ne w in struk cjach ma ga zy -
no wa nia, z któ ry mi na le ży za po znać pra cow -
ni ków za trud nio nych przy tych pra cach.

Obo wiąz ki pra co daw cy

W za kła dach pra cy, w któ rych pro du ko wa -
ne są wy ro by z la mi na tów po lie stro wo -szkla -
nych pra co daw cy są zo bo wią za ni ta kże m. in.
do:

● do ko na nia oce ny ry zy ka zwią za ne go
z mo żli wo ścią wy stą pie nia w miej scach pra -
cy at mos fe ry wy bu cho wej,

● prze pro wa dze nia oce ny ry zy ka za wo do -
we go stwa rza ne go przez czyn ni ki che micz -
ne wy stę pu ją ce w śro do wi sku pra cy,

● po sia da nia kart cha rak te ry sty ki wszyst -
kich sto so wa nych nie bez piecz nych sub stan -
cji i mie sza nin che micz nych,

● po sia da nia ak tu al ne go spi su sto so wa -
nych w pro ce sie pra cy nie bez piecz nych sub -
stan cji i pre pa ra tów (mie sza nin) che micz -
nych,

● udo stęp nie nia pra cow ni kom in struk cji
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy do ty czą -
cych sto so wa nych w za kła dzie pro ce sów

tech no lo gicz nych oraz wy ko ny wa nia prac
zwią za nych z za gro że nia mi wy pad ko wy mi lub
za gro że nia mi zdro wia pra cow ni ków,

● sys te ma tycz ne go prze pro wa dza nia ba -
dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia w śro do wi sku pra cy,

● spo rzą dze nia wy ka zu prac szcze gól nie
nie bez piecz nych oraz okre śle nia szcze gó ło -
wych wy ma gań bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy przy ich wy ko ny wa niu.

Szko dli wym dzia ła niem na or ga nizm ludz -
ki cha rak te ry zu ją się ta kże py ły po wsta ją ce
pod czas ob rób ki me cha nicz nej la mi na tu, tj.
cię cia oraz szli fo wa nia wy ro bów. Pył la mi na -
tu dzia ła dra żnią co na skó rę, mo że po wo do -
wać mi kro ukłu cia, a w efek cie swę dze nie
i pie cze nie. Przy du żym roz drob nie niu ist nie -

je mo żli wość prze do sta nia się py łu do płuc.
Py ły la mi na tu sta no wią ta kże za gro że nie po -
ża ro we -wy bu cho we, dla te go w po miesz cze -
niach gdzie są pro du ko wa ne i ob ra bia ne wy -
ro by z la mi na tów po lie stro wo -szkla nych obo -
wią zu je za kaz uży wa nia otwar te go ognia, pa -
le nia pa pie ro sów, spa wa nia oraz uży wa nia na -
rzę dzi iskrzą cych.

Aby za po biec szko dli we mu dzia ła niu py -
łów la mi na tów na oso by pra cu ją ce w wa run -
kach na ra że nia na le ży przede wszyst kim za -
pew nić spraw ną miej sco wą wen ty la cję wy cią -
go wą oraz sto so wa nie na rzę dzi z od cią giem
py łów. Za le ca się ta kże sto so wa nie od po wied -
nich środ ków ochro ny in dy wi du al nej, w szcze -
gól no ści rę ka wic ochron nych, oku la rów oraz
ma sek prze ciw py ło wych.

Ni niej szy ar ty kuł ma na ce lu ogól ne
przed sta wie nie za gad nień zwią za nych z bez -
pie czeń stwem pra cy w pro duk cji wy ro bów
z la mi na tów po lie stro wo -szkla nych. Szcze gó -
ło we ure gu lo wa nia zo sta ły uję te w po wszech -
nie obo wią zu ją cych prze pi sach.

Bar ba ra No wak
Piotr Mach nic ki
OIP Zie lo na Gó ra

Podstawy prawne

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

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r.
w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, póz. 1650 z późn. zm.).

3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 30 grud nia 2004 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy zwią za nej z wy stę -
po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che -
micz nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, póz. 86 ze
zm.).

4. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 8 lip ca 2010 r. w spra wie mi ni mal nych
wy ma gań, do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, zwią za nych z mo żli wo ścią wy stą -
pie nia w miej scu pra cy at mos fe ry wy bu cho -
wej (Dz. U. Nrl38, poz. 931).

5. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 20 kwiet nia 2005 r. w spra wie ba dań
i po mia rów czyn ni ków szko dli wych dla zdro -
wia w śro do wi sku pra cy (Dz. U. Nr 73,
póz. 645 ze zm.).

6. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 7 czerw ca 2002 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy prze twór stwie
two rzyw sztucz nych (Dz. U. Nr 81, póz. 735).

7. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Prze my słu
i Han dlu z dnia l mar ca 1995 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy pro duk cji,
sto so wa niu, ma ga zy no wa niu i trans por cie we -
wnątrz za kła do wym nad tlen ków or ga nicz -
nych (Dz. U. Nr 37, póz. 181).
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Nie bez piecz ne i szko dli we
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Ma te ria ły sto so wa ne do pro duk cji wy ro bów z la mi na tu po lie stro wo -szkla ne go za li cza ne są
do sub stan cji/mie sza nin nie bez piecz nych. Mo gą sta no wić za gro że nie po ża ro we lub wy bu cho -
we oraz dzia ła ją szko dli wie na or ga nizm ludz ki. Przy pra cy z ty mi ma te ria ła mi wy ma ga na jest
u pra cow ni ków szcze gól na ostro żność oraz zna jo mość za gro żeń wy ni ka ją cych ze sto so wa nia
w pro duk cji po szcze gól nych su row ców che micz nych, w tym ta kże ich wła ści wo ści fi zycz nych
i che micz nych oraz za sad po stę po wa nia w sy tu acji awa ryj nej.
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Obo wią zek wy ło nie nia ko or dy na to ra prac,
któ ry dzia ła na mo cy po ro zu mie nia za war te -
go mię dzy dwo ma lub wię cej pra co daw ca mi,
cią ży so li dar nie na tych pra co daw cach. Ko -
or dy na tor spra wu je w ich imie niu nad zór
nad bez pie czeń stwem pra cy i ochro ną zdro -
wia wszyst kich osób pra cu ją cych.

Ogól ne za sa dy za trud nia nia usłu go daw ców
wy ko nu ją cych pra ce le śne na rzecz La sów
Pań stwo wych są na stę pu ją ce:

1. wy ło nie nie wy ko naw ców prac na stę pu -
je w dro dze prze tar gu (zgod nie z obo wią zu -
ją cy mi pro ce du ra mi);

2. za war cie in dy wi du al nych umów z wy ko -
naw ca mi. Umo wy te okre śla ją m.in. spo sób
wy ko ny wa nia prac zgod nie z prze pi sa mi
i za sa da mi bhp obo wią zu ją cy mi w La sach
Pań stwo wych, wy zna cza ją za kres od po wie -
dzial no ści stron, wa run ki współ dzia ła nia
oraz spra wo wa nia kon tro li i nad zo ru w za kre -
sie prze strze ga nia prze pi sów bhp, z za -
strze żo nym pra wem nad le śnic twa do wstrzy -
my wa nia prac lub roz wią za nia umo wy z za -
kła dem usług le śnych, w przy pad ku stwier -
dze nia od stępstw w tym za kre sie.

Ko or dy na cja, czy li co?

Pod sta wo we de fi ni cje do ty czą ce ko or dy -
na cji (Słow nik Wy ra zów Ob cych PWN, War -
sza wa 1995 pod re dak cją E. So bol, Słow nik
Ję zy ka Pol skie go PWN, War sza wa 1996
pod re dak cją E. So bol).

● Ko or dy na cja jest to uzgad nia nie wza -
jem ne go dzia ła nia, zgra nie cze goś z czymś,
har mo ni zo wa nie, współ dzia ła nie, współ gra -
nie (ang.: co or di na tion, franc.: co or di na cion,
niem.: ko or di nie rung).

● Ko or dy na tor jest to oso ba lub in sty tu -
cja coś ko or dy nu ją ca.

● Kon tro la jest to spraw dza nie, prze gląd
cze goś, nad zór nad kimś lub czymś, wgląd
w coś. In sty tu cja lub oso ba spra wu ją ce
nad czymś nad zór, spraw dza ją ce coś.

● Kon tro ler jest to oso ba kon tro lu ją ca,
spraw dza ją ca coś.

● Nad zór, to do zo ro wa nie, strze że nie pil -
no wa nie ko goś lub cze goś, opie ka, kon tro -
la.

Z de fi ni cji tych wy ni ka wprost, że ko or dy -
na tor wy ko nu jąc swo je za da nia, nie kie ru je
pra cow ni ka mi i nie or ga ni zu je im pra cy. Stąd
też, w żad nym sta nie fak tycz nym i praw nym
nie mo żna mu przy pi sać od po wie dzial no ści
wy kro cze nio wej, ja ka cią ży na pra co daw cy
bądź oso bie kie ru ją cej pra cow ni ka mi

(art. 283 § 1w związ ku z art. 207 § 2 pkt 1,
art. 212 pkt 1 i 3 oraz art. 304 § 1 Ko dek su
pra cy), czy też na przed się bior cy nie bę dą -
cym pra co daw cą, a or ga ni zu ją cym pra cę oso -
bom fi zycz nym (art. 283 § 1 w związ ku
z art. 304 § 3 pkt 1 i 2, art. 3041 i art. 3043

Ko dek su pra cy).
In ne ro zu mie nie tre ści wzmian ko wa -

nych prze pi sów Ko dek su pra cy skut ko wa -
ło by wkro cze niem ko or dy na to ra w ro lę
wy mie nio nych wcze śniej osób zaj mu ją cych
sta no wi ska funk cyj ne. Nie to jed nak by ło in -
ten cją usta wo daw cy przy two rze niu art. 208
i dal szych k.p.

Ko or dy na to ro wi, po dob nie jak pra cow ni -
ko wi słu żby bhp, nie mo żna rów nież przy pi -
sać od po wie dzial no ści kar nej, gdyż pod -
mio tem prze stęp stwa z art. 220 § 1 Ko dek -
su kar ne go mo że być tyl ko i wy łącz nie pra -
co daw ca. Ko or dy na tor pod le ga na to miast od -
po wie dzial no ści po rząd ko wej w try bie
art. 108 § 1 i § 2 k. p. w ra zie nie do peł nie -
nia swo ich obo wiąz ków okre ślo nych wzmian -
ko wa nym po ro zu mie niem.

Za sa dy ko or dy na cji

W sy tu acji, gdy pra cow ni cy za trud nia ni
w nad le śnic twie wy ko nu ją lub mo gą wy ko ny -
wać jed no cze śnie pra ce w tym sa mym miej -
scu co pra cow ni cy za kła du usług le śnych
świad czą ce go usłu gi na te re nie nad le śnic twa
za le ca się, by ko or dy na to rem był le śni czy lub
in ny upo wa żnio ny przed sta wi ciel słu żby le -
śnej nad le śnic twa (pod le śni czy, in ży nier
nad zo ru, za stęp ca nad le śni cze go, słu żba
bhp, etc.). Wy ni ka to m.in. z tre ści art. 208
k. p. gdyż, je śli po ro zu mie nie w spra wie ko -
or dy na cji za wie ra ne jest mię dzy pra co daw -
ca mi, to ża den z nich z ra cji funk cji okre ślo -
nej art. 207 k. p. nie mo że być ko or dy na to -
rem. Tym sa mym nie są oni upraw nie ni
do po wie rza nia ko or dy na cji prac je den dru -
gie mu, ja ko rów no rzęd ne mu so bie pod mio -
to wi. Błę dem jest rów nież ce do wa nie na le -
śni cze go obo wiąz ku wy zna cza nia ko or dy na -
to ra, po nie waż nie jest on pra co daw cą.

Lo gicz ną bę dzie więc kon sta ta cja, iż ko -
or dy na to rem wi nien być naj bar dziej kom pe -
tent ny w za kre sie zna jo mo ści pro ce su tech -
no lo gicz ne go pra cow nik jed ne go z ty chże pra -
co daw ców, upo wa żnio ny przez nich do dzia -
łań kon tro l no -nad zor czych. Z pew no ścią bę -
dzie nim prze szko lo ny i wy kształ co ny za wo -
do wo przed sta wi ciel za rząd cy la su, a nie pra -
cow nik za kła du usług le śnych.

Obec ność tej oso by przy pra cach na po -
wierzch niach ro bo czych po le ga na: wy ko ny -
wa niu sza cun ków bra kar skich, wy zna cza niu
szla ków zryw ko wych lub ogól ne go kie run ku
oba la nia drzew al bo do dat ko wych drzew
do wy cię cia, spra wo wa niu nad zo ru do raź ne -
go nad wy zna cza niem drzew nie bez piecz nych
do wy cię cia. Ta kże na nad zo rze wspo mnia -
nych osób nad za kła da mi usług le śnych
w za kre sie pra wi dło we go wy ko ny wa nia za bie -
gów ho dow la nych, w tym ochro ny na lo tów,
ochro ny drzew eko lo gicz nych, ochro ny sta -
no wisk ro ślin chro nio nych, wy ko ny wa nia
od biór ki su row ca z da nej po zy cji pla nu. Do -
ty czy to po praw no ści wy ko ny wa nia zryw ki su -
row ca drzew ne go oraz je go skła do wa nia, wy -
da wa nia, za ła dun ku, itp, jak rów nież kon tro -
li prze strze ga nia prze pi sów i za sad bhp
przez pra cow ni ków nad le śnic twa. Szcze gó -
ło wo okre śla ją to za kre sy obo wiąz ków i od -
po wie dzial no ści.

Prze pi sy ran gi usta wo wej, jak Ko deks
pra cy i roz po rzą dze nia wła ści wych mi -
ni strów do ty czą ce bez po śred nio i po śred -
nio ko or dy na cji prac.

Art. 208 § 1Ko dek su pra cy sta no wi, że
w ra zie gdy jed no cze śnie w tym sa mym miej -
scu wy ko nu ją pra cę pra cow ni cy za trud nie ni
przez ró żnych pra co daw ców, pra co daw cy ci
ma ją obo wią zek: współ pra co wać ze so bą, wy -
zna czyć ko or dy na to ra spra wu ją ce go nad -
zór nad bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy
wszyst kich pra cow ni ków za trud nio nych
w tym sa mym miej scu, usta lić za sa dy współ -
dzia ła nia uwzględ nia ją ce spo so by po stę po wa -
nia w przy pad ku wy stą pie nia za gro żeń dla
zdro wia lub ży cia pra cow ni ków, in for mo wać
sie bie na wza jem oraz pra cow ni ków lub ich
przed sta wi cie li o dzia ła niach w za kre sie za -
po bie ga nia za gro że niom za wo do wym wy -
stę pu ją cym pod czas wy ko ny wa nych przez
nich prac. W § 2 jest mo wa o tym, że wy zna -
cze nie wspo mnia ne go ko or dy na to ra nie
zwal nia po szcze gól nych pra co daw ców z obo -
wiąz ku za pew nie nia bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy za trud nio nym przez nich pra cow -
ni kom.

Jak wy ni ka z § 3 pra co daw ca, na któ re go
te re nie wy ko nu ją pra ce pra cow ni cy za trud -
nie ni przez ró żnych pra co daw ców, jest obo -
wią za ny do star czać tym pra co daw com in for -
ma cje, o któ rych mo wa w art. 2071 w ce lu
prze ka za nia ich pra cow ni kom.

Ar ty kuł 2071 § 1 Ko dek su pra cy do ty czą -
cy obo wiąz ku in for ma cyj ne go pra co daw cy
w za kre sie bhp sta no wi:

Pra co daw ca jest obo wią za ny prze ka zy wać
pra cow ni kom in for ma cje o za gro że niach
dla zdro wia i ży cia wy stę pu ją cych w za kła dzie
pra cy, na po szcze gól nych sta no wi skach pra -
cy i przy wy ko ny wa nych pra cach, w tym o za -
sa dach po stę po wa nia w przy pad ku awa rii i in -
nych sy tu acji za gra ża ją cych zdro wiu i ży ciu
pra cow ni ków, dzia ła niach ochron nych i za po -
bie gaw czych pod ję tych w ce lu wy eli mi no wa -
nia lub ogra ni cze nia za gro żeń, o któ rych mo -
wa w pkt 1.

W ar ty ku le 2091 § 1 za pi sa no, że pra co -
daw ca jest obo wią za ny:

1. za pew nić środ ki nie zbęd ne do udzie la -
nia pierw szej po mo cy w na głych wy pad kach,
ga sze nia po ża ru i ewa ku acji pra cow ni ków,

2. wy zna czyć pra cow ni ków do udzie la nia
pierw szej po mo cy.

§ 2. Dzia ła nia, o któ rych mo wa w § 1 po -
win ny być do sto so wa ne do ro dza ju i za kre -
su pro wa dzo nej dzia łal no ści, licz by za trud -
nio nych pra cow ni ków i in nych osób prze by -
wa ją cych na te re nie za kła du pra cy oraz ro -
dza ju i po zio mu wy stę pu ją cych za gro żeń.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z 24
sierp nia 2006 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy przy wy ko ny wa niu nie któ rych prac
z za kre su go spo dar ki le śnej (Dz. U. Nr 161,
poz. 1141) w § 4 sta no wi na to miast, że nie do -
pusz czal ne jest wy ko ny wa nie prac na te re nie
le śnym bez po wia do mie nia wła ści cie la la su,
o któ rym mo wa w art. 6 ust. 1 pkt 3 usta wy
z 28 wrze śnia 1991 r. o la sach (Dz. U. z 2005
r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.).

W § 6 obo wiąz ki ko or dy na to ra, o któ rym
mo wa w art. 208 § 1 pkt 2 usta wy z 26 czerw -
ca 1974 r. – Ko deks pra cy, obej mu ją w szcze -
gól no ści:

● nie do pusz cze nie do wy ko ny wa nia prac
w spo sób bez po śred nio za gra ża ją cych zdro -
wiu lub ży ciu pra cu ją cych pra cow ni ków,

● nie zwłocz ne wstrzy ma nie prac w ra zie
stwier dze nia bez po śred nie go za gro że nia
dla zdro wia lub ży cia pra cow ni ków i pod ję -
cie dzia łań w ce lu usu nię cia te go za gro że nia,

● od su nię cie od pra cy pra cow ni ka nie -
prze strze ga ją ce go prze pi sów i za sad bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy.

§ 14. Pra ce na le ży za pla no wać tak, aby za -
pew nić zgod ny z prze pi sa mi i za sa da mi
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy prze bieg re -
ali zo wa nych czyn no ści ro bo czych.

§ 24. Na ob sza rze, na któ rym wy ko ny wa -
ne są pra ce zwią za ne ze ścin ką, zryw ką i za -
ła dun kiem drew na po win ni prze by wać co naj -
mniej dwaj pra cow ni cy po zo sta ją cy ze so bą
przez ca ły czas w kon tak cie wzro ko wym lub
gło so wym.

W Roz po rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar ki
i Pra cy z 27 lip ca 2004 r. w spra wie szko le -

nia w dzie dzi nie bhp (Dz. U. 180 poz. 1860)
znaj du je się na stę pu ją cy za pis:

§ 2. ust. 2. W ra zie wy ko ny wa nia pra cy
na te re nie za kła du pra cy pra co daw cy przez
pra cow ni ka in ne go pra co daw cy – pra co -
daw ca za pew nia po in for mo wa nie te go pra -
cow ni ka o za gro że niach dla bez pie czeń -
stwa i zdro wia pod czas pra cy na tym te re nie.
Uzy ska nie tej in for ma cji pra cow nik po twier -
dza pod pi sem.

Po dob nie brzmi rów nież § 46 Ko dek su do -
brych prak tyk Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji
Pra cy na te mat bez pie czeń stwa i zdro wia
przy pra cach le śnych. Mia no wi cie: „Ko rzy sta -
jąc z pra cy zle ce nio bior ców stro na zle ca ją -
ca po win na za pew nić, aby zle ce nio bior -
ców i ich pra cow ni ków obej mo wa ły te sa -
me wy ma ga nia szko le nio we co pra cow -
ni ków przed się bior stwa zle ca ją ce go”.

Bhp w go spo dar ce le śnej

Za sa dy od no szą ce się do bez pie czeń -
stwa pra cy, obo wią zu ją ce w go spo dar ce
le śnej, po śred nio zwią za ne z ko or dy na -
cją prac to:

1. in struk cja bhp (Za rzą dze nie DGLP War -
sza wa Nr 19 z 14 lip ca 1997 r. Zn spr. OB.-
40-1/97) w spra wie wy ko ny wa nia pod sta wo -
wych prac z za kre su go spo dar ki le śnej;

2. za rzą dze nie Nr 36 DGLP War sza wa znak
spra wy OR -470-11/02 z 16 ma ja 2002 r.
w spra wie usłu go we go wy ko naw stwa za dań go -
spo dar czych w La sach Pań stwo wych,
a w szcze gól no ści § 8 ust. 1 i 2 wzo ry umo -
wy zle ce nia za wie ra nej z za kła dem usług le -
śnych (Za łącz nik NR 5 do wzmian ko wa ne go
Za rzą dze nia NR 36). W do ku men cie tym za -
pi sa no: „Zle ce nio bior ca – za kład usług le śnych
zo bo wią zu je się zor ga ni zo wać i przy go to wać
sta no wi sko pra cy w spo sób za pew nia ją cy za -
trud nio nym przez sie bie pra cow ni kom bez -

piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy zgod ne
z prze pi sa mi ogól nie obo wią zu ją cy mi oraz
prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi przy pra cach
w go spo dar ce le śnej”. Zle ce nio bior ca i zle -
ce nio daw ca bę dą re spek to wać pra wa
i obo wiąz ki okre ślo ne za sa da mi współ -
dzia ła nia w za kre sie bhp. Szcze gó ło we obo -
wiąz ki stron w tym za kre sie za war te bę dą
w umo wie.

Za rzą dze nie to na wią zu je wprost
do wzmian ko wa ne go § 46 Ko dek su do -
brych prak tyk MOP, któ ry za le ca: „Umo wy
za wie ra ne ze zle ce nio bior cą win ny za wie rać
wy ma ga nia w za kre sie bez pie czeń stwa
i zdro wia oraz sank cje na kła da ne za ich nie -
prze strze ga nie. Umo wy te po win ny rów -
nież za wie rać pra wo osób nad zo ru ją -
cych, upo wa żnio nych przez stro nę zle ca ją -
cą, do wstrzy my wa nia prac kie dy kol -
wiek za ist nie je ry zy ko po wa żne go wy -
pad ku i do za wie sza nia po wie rzo nych za -
dań do cza su za sto so wa nia nie zbęd nych
środ ków za rad czych.”

3. W Za rzą dze niu Nr 78 dy rek to ra ge ne -
ral ne go La sów Pań stwo wych z 14 grud -
nia 2004 r. (Zn. spr. OR -013-1/2004) w spra -
wie wy co fa nia in struk cji słu żbo wych le śni cze -
go i pod le śni cze go i wpro wa dze nia ra mo we -
go za kre su obo wiąz ków le śni czych i pod le -
śni czych za le ca się (pi smo DGLP War sza wa;
znak spra wy OR -038-1/2004 z 27.12.2004 r.),
by le śni czy: „W przy pad ku wy ko ny wa nia
prac sys te mem zle co nym tak je or ga ni za cyj -
nie przy go to wał, aby mo żli we by ło prze strze -
ga nie przez zle ce nio bior cę wła ści wych prze -
pi sów i za sad bhp” – tyl ko i wy łącz nie po -
przez wy ko ny wa nie nad zo ru ko or dy -
na cyj ne go.

Ana li zu jąc wzmian ko wa ny prze pis
i do ku men ty na le ży stwier dzić, iż da ją
one szcze gól ne peł no moc nic two za rząd -
cy la su, by to je go przed sta wi ciel był ko -
or dy na to rem, kon tro lu ją cym i nad zo ru ją cym
je den z ele men tów pro ce su tech no lo gicz ne -
go prac z za kre su go spo dar ki le śnej, ja kim jest
ogól na i sta no wi sko wa or ga ni za cja pra cy
(zgod na z prze pi sa mi i za sa da mi bhp) nie zby -
wal nie przy pi sa na do od po wie dzial no ści i obo -
wiąz ków pra co daw cy oraz oso by kie ru ją cej pra -
cow ni ka mi (art. 207 § 1 i § 2, art. 212, art. 304
§ 1 i § 3 pkt. 1 i 2 Ko dek su pra cy).

Pra ce le śne wy ko ny wa ne są bo wiem
przez za kład usług le śnych na te re nie za -
rząd cy la su (nad le śnic twa).

Prze pi sy i prak ty ka

Ko or dy na cja prac le śnych
Ka zi mierz Sta szyń ski

Ko niecz nym i nie zbęd nym wa run kiem do wpro wa dze nia ko or dy na cji przy tych pra cach jest
sy tu acja, w któ rej jed no cze śnie, w tym sa mym miej scu pra cu ją oso by za trud nio ne przez co naj -
mniej dwóch pra co daw ców. Jed no znacz nie sta no wi o tym art. 208 § 1 Ko dek su pra cy.
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Nie ma też uza sad nie nia go spo dar cze go
ani tech no lo gicz ne go prze ry wa nia prac za -
rząd cy usług le snych na czas wy ko ny wa nia
czyn no ści słu żbo wych przez pra cow ni ków
nad le śnic twa czy też od wrot nie.

Pi sem ne po ro zu mie nie

Po wo ła nie ko or dy na to ra po win no od -
być się w for mie pi sem ne go po ro zu mie -
nia mię dzy pra co daw ca mi (nad le śnic two
+ za kład usług le śnych, za kład usług le -
śnych + za kład usług le śnych). W przy pad ku,
gdy te re nie ro bo czym da ne go le śnic twa
pra ce wy ko nu ją wy łącz nie oso by za trud nio -
ne przez za kład usług le śnych (bez udzia łu
pra cow ni ków La sów Pań stwo wych), usłu go -
daw cy ci bę dą cy pra co daw ca mi w ro zu mie -
niu art. 3 k. p., bądź or ga ni za to ra mi pra cy
osób fi zycz nych w ro zu mie niu art. 304 § 3
pkt. 1 i 2 k. p. ma ją rów nież obo wią zek wy -
zna czyć ko or dy na to ra w dro dze po ro zu mie -
nia. Obo wią zek ten do ty czy ta kże osób fi zycz -
nych pro wa dzą cych na wła sny ra chu nek
dzia łal ność go spo dar czą (art. 3043 k. p.).

Istot ne, by po ro zu mie nie pre cy zyj nie
okre śla ło „sty ki” po mię dzy pra co daw ca mi,

je śli cho dzi o za pew nie nia bez piecz nych
wa run ków pra cy i ochro ny zdro wia osób wy -
ko nu ją cych jed no cze śnie pra cę na po wierzch -
ni ro bo czej w tym sa mym miej scu.

Na le ży wspo mnieć, że pra co daw cy, któ rzy
nie za wrą po ro zu mie nia w spra wie ko or dy -
na cji prac le śnych wg art. 208 § 1 k. p. i nie
upo wa żnią wspól nie ko or dy na to ra do dzia łań
kon tro l no -nad zor czych w sto sun ku do wszyst -
kich pra cow ni ków, po peł nia ją wy kro cze nie
z art. 283 § 1 k. p.

Nie ta ki jak za kła do wy

Nad zór spra wo wa ny przez ko or dy -
na to ra do ty czy wy łącz nie współ pra cy
pra cow ni ków obu stron umo wy na wy -
ko na nie prac le śnych.

Nie po win no się go w ża den spo sób
uto żsa miać z „nad zo rem za kła do wym” po -
le ga ją cym na or ga ni zo wa niu pra cy w spo sób
za pew nia ją cy bhp w pro ce sie kie ro wa nia
swo imi pra cow ni ka mi, do cze go ka żdy z pra -
co daw ców jest zo bo wią za ny w sto sun ku
do osób za trud nia nych w ra mach ko dek so we -
go sto sun ku pra cy (art. 207 § 1 i § 2,
pkt 1, 2, 3 i art. 212, pkt. 1-6 k. p. – od po wied -

nio obo wiąz ki i od po wie dzial ność pra co daw -
cy i oso by kie ru ją cej pra cow ni ka mi w dzie dzi -
nie bhp), bądź z nad zo rem przed się bior -
cy nie bę dą ce go pra co daw cą, a or ga ni zu ją cym
pra cę oso bom fi zycz nym (art. 304 § 3 pkt 1
i 2 w związ ku z art. 3041 i art. 3043 k. p.).

Ża den z pra co daw ców nie mo że też wy łą -
czy się swej od po wie dzial no ści za stan bhp
we wła snym za kła dzie w dro dze opi sa nej
czyn no ści umow nej – po ro zu mie nia, gdyż na -
ru sza ło by to w spo sób ewi dent ny treść
art. 208 § 2 i art. 207 § 1 i § 2 k. p.

Re asu mu jąc

Nad le śnic two w umo wach za wie ra nych
z za kła da mi usług le śnych zo bo wią zu je te pod -
mio ty do prze strze ga nia prze pi sów i za sad
bhp wła ści wych dla go spo dar ki le śnej, za strze -
ga jąc so bie pra wo do roz wią za nia ta kiej
umo wy w przy pad kach na ru sza nia ty chże
prze pi sów. Tym sa mym nad le śnic two, by ta -
kie dzia ła nie z je go stro ny by ło sku tecz ne
(ewen tu al ne roz wią za nie umo wy), mu si po -
dej mo wać czyn no ści kon tro l no -nad zor cze
wo bec usłu go daw cy, bę dą ce fak tycz nie dzia -
ła nia mi ko or dy na cyj ny mi ze stro ny za rząd -
cy la su w sto sun ku do za kła du usług le śnych.

Przy to czo ne prze pi sy i za sa dy bhp są im -
ple men ta cją Dy rek ty wy Ra dy EWG 89/391/
EWG z 12 czerw ca 1989 r. w spra wie wpro -
wa dze nia środ ków w ce lu po pra wy bez pie czeń -
stwa i zdro wia pra cow ni ków w miej scu pra cy
(Dz. U. WE L183, z 29 czerw ca 1989 r., str. 1:
Dz. U. UE Pol skie wy da nie spe cjal ne, roz -
dział 5, tom 1).

Ka zi mierz Sta szyń ski
OIP Rze szów

Ma te riał przed sta wio no pod czas I Kon gre -
su Er go no mii „Er go no mia dla przy szło ści”,
któ ry od był się w War sza wie 20 wrze -
śnia 2010 ro ku, na se sji spe cja li stycz nej 
pn. Er go no mia w rol nic twie i le śnic twie.

Przy pi sy

– Do ku men ty MOP „Zbiór wy bra nych
prze pi sów praw nych” Pań stwo wa In spek cja
Pra cy War sza wa 2005 r.

– Ko deks pra cy.
– Roz po rzą dze nia wy ko naw cze wła ści -

wych mi ni strów do k. p.
– Za rzą dze nia DGLP War sza wa z lat 1997

– 2004.
– M. Apo sto ło wicz 2006 r., „Ro la i od po -

wie dzial ność ko or dy na to ra prac le śnych
na po wierzch ni zrę bo wej”. Ma te ria ły V Se -
mi na rium „Bez pie czeń stwo Pra cy w No wo -
cze snym Le śnic twie”.

– R. Ol kow ski, Okrę go wy In spek to rat Pra -
cy Bia ły stok, 2009 r., wzo ry do ku men ta cji
kon tro l nej.

– K. Sta szyń ski, Okrę go wy In spek to rat
Pra cy Rze szów, do ku men ta cja kon tro l na
i ma te ria ły wła sne z lat 1991-2009 (w szcze -
gól no ści opra co wa nia po wsta łe w wy ni ku
współ pra cy z kie row nic twem OZLP i RDLP
w Kro śnie w za kre sie kon tro li, nad zo ru
i ko or dy na cji prac le śnych).

Wciąż no tu je się nie po ko ją co
wie le wy pad ków wśród dzie ci
w śro do wi sku wiej skim. Od naj -
młod szych lat po ma ga ją one
ro dzi com, przez co są na ra żo ne
na nie bez pie czeń stwo. Do ro śli
nie za wsze zda ją so bie spra wę
z te go, że po wie rza nie prac go -
spo dar skich dzie ciom mo że
prze kra czać ich mo żli wo ści
psy cho fi zycz ne. Dzie ci, nie -
świa do me za gro że nia, na ra ża -
ne są na nie od wra cal ne
oka le cze nia, a na wet śmierć.

Dzie wię cio la tek uto pił się w nie za bez -
pie czo nym zbior ni ku z gno jo wi cą. Ośmio -
lat ka zgi nę ła pod ko ła mi trak to ra. Po kry -
wa pra sy ro lu ją cej o ma ło nie za bi ła je de -
na sto lat ka, któ ry w cię żkim sta nie tra fił
do szpi ta la. To tyl ko kil ka wy pad ków
z udzia łem dzie ci, o któ rych w ostat nim
cza sie do no si ły me dia.

Sta ty sty ki wy pad ko we nie ste ty nie
uwzględ nia ją dzie ci. Dzie je się tak od cza -
su, kie dy zno we li zo wa na usta wa do ty czą ca
ubez pie cze nia spo łecz ne go rol ni ków ogra -
ni czy ła gro no osób upraw nio nych do jed no -
ra zo we go od szko do wa nia z ty tu łu wy pad ku
przy pra cy rol ni czej. Mo żna jed nak za ło żyć,
że rocz nie do cho dzi do ok. 1500 zda rzeń, ty -
le bo wiem od no to wa no w 2003 ro ku, kie dy
to Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz -
ne go pro wa dzi ła jesz cze sta ty sty ki obej mu -

ją ce ta kże mło do cia nych. Naj now sze da ne
do ty czą ce wy pad ków dzie ci po cho dzą z ba -
dań UNI CEF. Wy ni ka z nich, że 20,1% dzie -
ci miesz ka ją cych na wsi i po ma ga ją cych ro -
dzi com ule ga wy pad kom przy pra cy. Naj czę -
ściej do cho dzi do upad ków z wy so ko ści, opa -
rzeń oraz po ra żeń prą dem. War to nad mie -
nić, iż da ne sta ty stycz ne nie od no to wu ją
wszyst kich wy pad ków, któ re mia ły miej sce
przy ty po wych pra cach rol ni czych.

Pro blem wy pad ko wo ści dzie ci na wsi jest
sta le ak tu al ny, gdyż nie wie le jest dzia łań pre -

wen cyj nych wśród naj młod szych za miesz -
ku ją cych te re ny wiej skie. W tro sce o ich bez -
pie czeń stwo Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Ka to wi cach wspól nie z Ko men dą Wo je -
wódz ką Po li cji w Ka to wi cach roz po czął w br.
pro gram pre wen cyj ny „Bez piecz ne dziec -

ko na wsi”. Ho no ro wy pa tro nat nad przed -
się wzię ciem ob jął wo je wo da ślą ski. Głów -
nym je go ce lem jest po pra wa bez pie czeń -
stwa dzie ci na wsi po przez uświa do mie nie
za gro żeń i nie bez pie czeństw, ja kie wy ni ka -
ją z ich miej sca za miesz ka nia, eli mi no wa -
nie złych prak tyk i pro mo wa nie przy kła dów
bez piecz nych po staw.

Pra cow ni cy OIP w Ka to wi cach od wie -
dza ją dzie ci przed szkol ne i roz ma wia ją z ni -
mi o naj częst szych przy czy nach wy pad ków,
któ rym ule ga ją na wsi. Prze strze ga ją
przed za gro że nia mi przy po mo cy spe -
cjal nych wy daw nictw Pań stwo wej in spek -
cji Pra cy np. ko mik su „Bez piecz na przy -
go da na wsi”.

Re ali zo wa ny pro gram jest ad re so wa ny
do dzie ci w wie ku przed szkol nym z wo je -
wódz twa ślą skie go i obej mu je po wiat gli wic -
ki, ra ci bor ski, za wier ciań ski oraz kło buc ki.

To masz Urban
OIP Ka to wi ce

Po ro zu mie nie mo że przy brać na stę pu ją cy kształt:

Aneks do umo wy za war tej po mię dzy Nad le śnic twem ………… a ZUL ………………. 
w spra wie wy ko naw stwa prac le śnych.
Dzia ła jąc na pod sta wie art. 208 § 1 k. p. pra co daw cy re pre zen to wa ni przez Nad le -

śnic two ……….…..... i Za kład Usług Le śnych ……..…….… za wie ra ją po ro zu mie nie w spra -
wie ko or dy na cji prac le śnych o na stę pu ją cej tre ści:

§ 1 Gdy w tym sa mym miej scu (na tej sa mej po wierzch ni), jed no cze śnie pra ce wy -
ko nu ją pra cow ni cy Za kła du (Za kła dów) Usług Le śnych i Nad le śnic twa ………………., itp.
funk cję ko or dy na to ra spra wu je le śni czy le śnic twa, na te re nie któ re go pro wa dzo ne są
pra ce, bądź in ny upo wa żnio ny przed sta wi ciel nad le śnic twa.

1. Do upraw nień ko or dy na to ra na le żą mię dzy in ny mi:
– kon tro la prac wszyst kich pra cow ni ków pod ką tem za cho wa nia wa run ków bez piecz -

nej pra cy na od cin ku ewen tu al nych za gro żeń pra cow ni kom in ne go pra co daw cy,
– wy da wa nie po le ceń w za kre sie po pra wy wa run ków pra cy oraz prze strze ga nia prze -

pi sów i za sad bhp obo wią zu ją cych w go spo dar ce le śnej,
– uczest ni cze nie w kon tro li sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
– wy stę po wa nie do po szcze gól nych pra co daw ców z za le ce niem usu nię cia stwier -

dzo nych za gro żeń wy pad ko wych i uchy bień w za kre sie bhp,
– pra wo do nie zwłocz ne go wstrzy ma nia pra cy ma szy ny lub urzą dze nia w ra zie wy stą -

pie nia bez po śred nie go za gro że nia ży cia lub zdro wia pra cow ni ków obu za kła dów pra cy,
– nie zwłocz ne od su nię cie od pra cy pra cow ni ka za trud nio ne go przy pra cach

wzbro nio nych,
– nie zwłocz ne od su nię cie od pra cy pra cow ni ka, któ ry swo im za cho wa niem lub spo -

so bem wy ko ny wa nia pra cy stwa rza bez po śred nie za gro że nie ży cia lub zdro wia wła sne -
go lub in nych osób.

2. Wy zna cze nie ko or dy na to ra, o któ rym mo wa w pkt 1, nie zwal nia po szcze gól -
nych pra co daw ców z obo wiąz ku za pew nie nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy za trud nio nym przez nich pra cow ni kom.

§ 2 Po wy ższe zmia ny wpro wa dza się z dniem …………...
§ 3 Po zo sta łe wa run ki umo wy nie ule ga ją zmia nom.
§ 4 Aneks spo rzą dzo no w trzech jed no brz mią cych eg zem pla rzach z prze zna cze niem

dla ZUL, Nad le śnic twa ……………. i ko or dy na to ra (le śni cze go, bądź in ne go upo wa żnio -
ne go przed sta wi cie la nad le śnic twa).

Pod pis i pie częć Za ma wia ją ce go Pod pis i pie częć Wy ko naw cy

Przyj mu ję do wy ko na nia, ja ko uzu peł nie nie za kre su obo wiąz ków le śni cze go (upo -
wa żnio ne go przed sta wi cie la nad le śnic twa)

………………………………..
(da ta i pod pis)

Bez piecz ne dziec ko na wsi
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spo tkań z wier ny mi (piel grzym ki, au dien -
cje). Wska za nia za war te w tych do ku men -
tach i wy po wie dziach skie ro wa ne by ły za -
rów no do wła dzy usta wo daw czej, two rzą cej
pra wo pra cy, jak i do pra cow ni ków oraz or -
ga ni za to rów pra cy.

Pa pież wal czył o po sza no wa nie praw
czło wie ka. Uzna wał je za wro dzo ne

i przy słu gu ją ce bez względ nie ka żdej oso bie
ludz kiej, ja ko pod mio to wi wła sne go by tu.
W Ko ście le wi dział obroń cę tych praw.
W en cy kli ce La bo rem exer cens stał na sta -
no wi sku uzna nia pierw szeń stwa oso by
ludz kiej w sto sun ku do rze czy i pra cy.
Stwier dzał, że pra ca po win na być środ kiem
utrzy ma nia i po mna ża nia dóbr oraz sa mo -
re ali za cji czło wie ka. God no ści czło wie ka pra -
cy upa try wał w za pew nie niu mu pod mio to -
we go cha rak te ru, ne gu jąc trak to wa nie go,
ja ko przed mio tu pra cy. Za rów no w tej en -
cy kli ce, jak i pod czas spo tka nia z wier ny mi
w Bra zy lii, Oj ciec Świę ty po wie dział: Pra -
ca jest dla czło wie ka, a nie czło wiek dla pra -
cy i ni gdy czło wiek nie mo że być trak to wa -
ny ja ko na rzę dzie pra cy. Je że li cho dzi
o środ ki pierw szej po trze by, jak po ży wie -
nie, ubra nie, opie ka le kar ska i spo łecz na,
szkol nic two, przy go to wa nie za wo do we,
środ ki trans por tu, in for ma cja, mo żli wość
roz ryw ki, ży cie re li gij ne, w tym wszyst kim
nie mo że być warstw uprzy wi le jo wa ny ch3.
Wy ra żo ne przez Pa pie ża sta no wi sko jest
zgod ne z wo lą Stwór cy, któ ry prze zna czył
czło wie ka i po wo łał go do pra cy cho cia żby
po przez sta ro te sta men to wy na kaz czyń cie
so bie zie mię pod da ną4. Tym sa mym pra ca
wpi sa na zo sta ła w na tu rę czło wie ka.

Wre la cji pra co daw ca – pra cow nik
Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II wy -

mie niał dwie gru py pra co daw ców: po -
śred nich i bez po śred nich. Pra co daw cą
po śred nim okre ślał za rów no oso by, jak i in -
sty tu cje oraz wła dze da ne go pań stwa,
któ re two rzą usta wo daw stwo pra cow ni cze
i za pew nia ją etycz ną po li ty kę pra cy. Usta -
la ją praw ne re la cje pod mio tów sto sun ku
pra cy. Pra co daw ca bez po śred ni to ten, któ -
ry za trud nia pra co bior ców i two rzy dla nich
od po wied nie wa run ki pra cy oraz za pew nia
go dzi we wy na gro dze nie. Po win no ono
gwa ran to wać bio lo gicz ne prze trwa nie za -
rów no sa mym za trud nio nym, jak i ich ro -
dzi nom oraz za bez pie czać ich ma te rial nie

na przy szłość. W uzu peł nie niu go dzi we go
wy na gro dze nia Jan Pa weł II do ma gał się
od rzą dzą cych in nych ko niecz nych dla
świa ta pra cy świad czeń ta kich jak: ta ni lub
bez płat ny do stęp do słu żby zdro wia, pra -
wo do wy po czyn ku (dłu ższy urlop wy po -
czyn ko wy), pra wo do eme ry tu ry lub in ne
za bez pie cze nia na sta rość.

Pa pież Po lak opo wia dał się za przy zna -
niem pra cu ją cym upraw nie nia do zrze sza -
nia się w związ ki za wo do we, spe cy ficz ne
dla okre ślo nych za wo dów dla obro ny swo -
ich in te re sów. Je go zda niem, po przez
dzia łal ność związ ko wą pra cow nik po wi nien
nie tyl ko wię cej mieć, ale ta kże bar dziej
być. Wie my, że to upraw nie nie jest w obec -
nej do bie po wa żnie za gro żo ne. Pra co -
daw cy za sad ni czo nie do strze ga ją po trze -
by funk cjo no wa nia związ ków za wo do wych
w pro wa dzo nych przez sie bie za kła dach.

We wspo mnia nej en cy kli ce pa -
pież do strze gał pro blem ro sną -

ce go wciąż bez ro bo cia i ko niecz ność wal -
ki z tym nie ko rzyst nym dla świa ta pra cy
zja wi skiem. Po przez wy ko rzy sty wa nie no -
wych na rzę dzi pro duk cji na stę pu ją ma so -
we zwol nie nia z pra cy. Roz wią za nie tej kwe -
stii na le ży szu kać w przy ję ciu za sa dy pry -
ma tu pra cy ludz kiej nad środ ka mi pro duk -
cji, wy ższo ści pra cow ni ka nad wy ma ga nia -
mi pro duk cji i wzglę da mi eko no micz ny mi.
Jan Pa weł II ubo le wał szcze gól nie nad bez -
ro bot ną mło dzie żą, pi sząc: Pod kre ślam
z na ci skiem tak na szcze blu na ro do wym,
jak i mię dzy na ro do wym, że po zy tyw ne roz -
wią za nie pro ble mu za trud nie nia, a w szcze -
gól no ści pro ble mu za trud nie nia mło dzie -
ży, za kła dać mu si bar dzo sil ną so li dar ność
ca łej ludz ko ści i wszyst kich na ro dów. Ka -
żdy po wi nien być go tów po nieść ko niecz -
ne ofia ry, ka żdy po wi nien współ pra co wać
w usta la niu pro gra mów i po ro zu mień, po -
przez któ re po li ty ka eko no micz na i spo -
łecz na sta ła by się na ma cal nym wy ra zem
so li dar no ści. Wszy scy mu szą po móc
w ukształ to wa niu od po wied nich struk tur
eko no micz nych, tech nicz nych po li tycz -
nych i fi nan so wych, któ rych bez względ nie
wy ma ga usta no wie nie no we go spo łecz ne -
go po rząd ku so li dar no ści.

Wen cy kli ce Sol li ci tu do rei so cia lis,
Jan Pa weł II na wią zy wał do spo -

łecz nych pro ble mów współ cze sne go świa -

ta, w tym spraw do ty czą cych świa ta pra -
cy. Z ko lei w en cyl kli ce Cen te si mus an nus
wy ja śniał pod sta wy ka to lic kiej na uki spo -
łecz nej w na wią za niu do sy tu acji spo łecz -
no -po li tycz nej i go spo dar czej świa ta.
Stwier dzał, że osią gnię cia ka pi ta li zmu
i zwią za ny z tym li be ra lizm w go spo dar ce
nie ma ją po zy tyw ne go od nie sie nia do war -
to ści etycz nych. Wska zy wał na to, że pła -
ca mu si wy star czyć ro bot ni ko wi na utrzy -
ma nie sie bie i swo jej ro dzi ny.

Po dłu giej i cię żkiej cho ro bie Jan Pa -
weł II zmarł 2 kwiet nia 2005 r. Je go
śmierć po grą ży ła w bó lu i ża ło bie ca łe pol -
skie spo łe czeń stwo i chrze ści jań ski świat.
Już w cza sie po grze bu, je go uczest ni cy gło -
śno wzy wa li San to sub i to (Na tych miast
świę ty). Wkrót ce też roz po czął się pro ces
be aty fi ka cyj ny na sze go ro da ka.

W tym miej scu war to wzbu dzić re flek -
sje i za dać py ta nie: czy wska za nia Ja na Paw -
ła II za war te w prze sła niach do rzą dzą cych
i or ga ni za to rów pra cy są wpro wa dza ne
w ży cie i re ali zo wa ne? Nie ste ty, co dzien -
na rze czy wi stość da je smut ną od po wiedź
na to py ta nie. Na le ży jed nak mieć na dzie -
ję, że be aty fi ka cja Ja na Paw ła II zwe ry fi -
ku je po sta wy tych, któ rzy de cy du ją o lo -
sach świa ta pra cy i spo wo du je, że je go na -
uka sta nie się wy znacz ni kiem wszel kich do -
brych dzia łań w sfe rze ochro ny pra cy.

Ży cie i dzia łal ność Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II zo sta ły oce nio ne przez wła dze Ko -
ścio ła, ja ko świę te piel grzy mo wa nie. Ta kże
je go pra ca i to, co ro bił dla za cho wa nia jej
god no ści, uzna ne zo sta ły za świę te. Przez
fakt be aty fi ka cji na sze go wiel kie go ro da ka,
świat pra cy otrzy mał no we go orę dow ni ka
swo ich spraw przed Bo giem. Niech Je go ży -
cie i pra ca bę dą pod sta wą wszel kich dzia -
łań dla usza no wa nia czło wie ka i je go pra cy.

Hen ryk Bu cho wicz
OIP Kiel ce

Przy pi sy:

1. K. Woj ty ła Ka mie nio łom cz. 2 Na -
tchnie nie. K. Kra sek Współ cze śni po eci
pol scy. Po ezja pol ska od ro ku 1956. War sza -
wa 1997, s. 53.

2. M. Ma liń ski (tekst), A. Ma ri i R. Rze -
pec ki Piel grzym ka do świa ta, War sza wa 1988,
s. 145.

3. ta mże s. 101.
4. Sta ry Te sta ment, Księ ga Ro dza ju

(1,28).
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Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II (Ka rol,
Jó zef Woj ty ła), uro dził się 18 ma -

ja 1920 r. w Wa do wi cach. We wcze snej mło -
do ści stra cił ro dzi ców, naj pierw mat kę
(1929 r.), a póź niej oj ca (1941 r.). Mu siał
więc sam za dbać o swo je ma te rial ne
utrzy ma nie. Po wy bu chu II woj ny świa to -
wej prze rwał stu dia po lo ni stycz ne na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim i pod -
jął pra cę w za kła dach che -
micz nych So lvay w Bor ku Fa -
łęc kim w dzia le oczysz cza nia
wo dy. W la tach 1940-1944 co -
dzien nie cho dził do pra cy
w pod kra kow skim Za krzów -
ku, gdzie wo ził tacz ka mi roz -
kru szo ne blo ki ka mien ne. Był
po moc ni kiem szli fie rza. Uległ
wy pad ko wi w dro dze do pra cy,
gdy po trą ci ła go cię ża rów ka
(29 lu ty 1944 r.).

Okres pra cy w fa bry ce
łą czył z taj ną na uką

w Se mi na rium Du chow nym.
In te re so wa ła go li te ra tu ra
i sztu ka. Grał w wie lu sztu -
kach te atral nych (Te atr Rap -
so dycz ny w Kra ko wie) i pi sał
sztu ki te atral ne (Hiob, Je re -
miasz, Brat na sze go Bo ga,
Przed skle pem ju bi le ra, Pro -
mie nio wa nie oj co stwa). Je go
po ezja do ty czy ła za wsze pro -
ble mów lu dzi, w tym czło -
wie ka pra cy, jak cho cia żby
utwo ry: Ka mie nio łom, czy
Ro bot nik z fa bry ki sa mo cho -
dów. Tre ścią je go po ezji by ła
isto ta czło wie czeń stwa, uj mo wa na z pe -
spek ty wy wia ry ka to lic kiej. W szcze gól -
no ści Ka mie nio łom za in spi ro wa ny zo -
stał fak tycz nym wy da rze niem, ja kim by -
ły tru dy pra cy we wspo mnia nych za kła -
dach So lvay. W utwo rze tym do strze ga się
uszla chet nia ją cy mo tyw pra cy: wy da je ci
ka mień swą moc, a przez pra cę doj rze wa
czło wiek. Po przez pra cę, któ ra słu ży do -
bru in nych, czło wiek udo sko na la się we -
wnętrz nie, sta je się lep szy, uwy dat nia się
w nim ta rów no wa ga, któ rą mi łość osią -

ga przez gniew. Mi łość i gniew są nie od -
łącz ny mi skład ni ka mi ludz kiej na tu ry,
któ re pro wa dzą czło wie ka do wiel kich czy -
nów i zmia n1. 

Ka rol Woj ty ła ko chał sport i tu ry sty kę
(pił ka no żna, nar ty, ka ja kar stwo), cho dze -
nie po gó rach, szcze gól nie umi ło wa nych
Ta trach.

Po uzy ska niu świę ceń ka płań skich
(1946 r.) z rąk Kar dy na ła Ada ma

Ste fa na Sa pie hy, pod jął stu dia na obec nym
Pa pie skim Uni wer sy te cie im. To ma sza
z Akwi nu w Rzy mie. Pra co wał ja ko dusz pa -
sterz w pa ra fiach Ar chi die ce zji Kra kow skiej.
Pra cę na uko wą i dy dak tycz ną kon ty nu -
ował nie tyl ko na uczel niach kra kow skich,
ale ta kże na Ka to lic kim Uni wer sy te cie
Lu bel skim, gdzie wy kła dał teo lo gię mo ral -
ną, ety kę ma łżeń ską i hi sto rię fi lo zo fii.

Zaw sze zwią za ny był ze swo im uko cha -
nym Kra ko wem, gdzie w ro ku 1958 otrzy -

mał sa krę bi sku pią, a w dal szych la tach in -
ne funk cje bi sku pie. Już ja ko zna ny teo log
brał udział w pra cach So bo ru Wa ty kań skie -
go II (1962 r.). W ro ku 1967 z rąk pa pie -
ża Paw ła VI otrzy mał bi ret kar dy nal ski.

16 paź dzier ni ka 1978 r. kon kla we kar -
dy nal skie wy bra ło go na pa pie ża. Przy brał
imię: Jan Pa weł II.

Je go ży cie i po słu gi wa nie,
szcze gól nie w cza sie peł nio ne -
go pon ty fi ka tu, na zna czo ne
by ły szcze gól ną tro ską o roz -
wój du cho wy czło wie ka i je go
po trze by ma te rial ne. Był pa -
pie żem spraw ludz kich. Ko -
chał lu dzi bez wzglę du na ich
ra sę, wy zna nie, po cho dze nie,
przy na le żno ści or ga ni za cyj -
ne, czy sy tu ację ma te rial ną.
Świat pra cy do strze gał w Oj cu
Świę tym te go, któ ry naj le piej
ro zu miał ich po trze by. Ja ko
zwierzch nik Ko ścio ła, pod -
czas spo tka nia z ro bot ni ka mi
we Wło szech tak mó wił: …czu -
ję się z wa mi so li dar ny, bo -
wiem czu ję się uczest ni kiem
wa szych pro ble mów, sam je
prze cież dzie li łem. To, że sam
by łem ro bot ni kiem, uwa żam
za znak od Pa na, da ło mi to bo -
wiem mo żli wość po zna nia
z bli ska czło wie ka pra cy, pra -
cy prze my sło wej, ale i wszel -
kie go in ne go ty pu pra cy. Mo -
głem po znać kon kret ną rze czy -
wi stość je go ży cia: tej eg zy -
sten cji prze sy co nej głę bo kim
czło wie czeń stwem, choć nie

wol nej od sła bo ści, ży cia pro ste go, twar -
de go, trud ne go, god ne go wszel kie go sza -
cun ku2.

Ist nie je po wszech na opi nia, że pa pież Jan
Pa weł II był wy bit nym spe cja li stą w dzie dzi -
nie na uki spo łecz nej Ko ścio ła w kwe stiach
pra cow ni czych. Pro ble my świa ta pra cy
przed sta wił w en cy kli kach: La bo rem exer -
cens (O pra cy ludz kiej – 1981), Sol li ci tu do
rei so cia lis (Spo łecz na tro ska – 1987)
i Cen te si mus an nus (Set na rocz ni ca – 1991)
a ta kże w ró żnych wy po wie dziach pod czas

Jan Paweł II – Papieżem świata pracy
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ka sy Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go z dnia 11 mar -
ca 2011 r. w spra wie mie sięcz nej wy so ko ści
skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we, cho -
ro bo we i ma cie rzyń skie w II kwar ta le 2011
r. // Mo ni tor Pol ski. – 2011, nr 22, poz. 236.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 29 mar ca 2011 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie szcze gó ło wych wy ma -
gań dla sil ni ków spa li no wych w za kre sie ogra -
ni cze nia emi sji za nie czysz czeń ga zo wych
i czą stek sta łych przez te sil ni ki // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 69, poz. 366.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 18 lu te go 2011 r. w spra wie pra cow -
ni ków za trud nio nych na sta no wi skach bez -
po śred nio zwią za nych z pro wa dze niem i bez -
pie czeń stwem ru chu ko le jo we go, pro wa -
dze niem okre ślo nych ro dza jów po jaz dów
ko le jo wych oraz po jaz dów ko le jo wych me tra
// Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 59, poz. 301.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 14 mar ca 2011 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie wa run ków usta la nia oraz
spo so bu do ko ny wa nia zwro tu kosz tów uży -
wa nia do ce lów słu żbo wych sa mo cho dów oso -
bo wych, mo to cy kli i mo to ro we rów nie bę dą -
cych wła sno ścią pra co daw cy // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 61, poz. 308.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 18 lu te go 2011 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie ogól nych wa run ków pro -
wa dze nia ru chu ko le jo we go i sy gna li za cji //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 63, poz. 325.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 2 mar ca 2011 r. w spra wie wa run ków
tech nicz nych tram wa jów i tro lej bu sów oraz
za kre su ich nie zbęd ne go wy po sa że nia //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 65, poz. 344.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 18 lu te go 2011 r. w spra wie świa dec -
twa ma szy ni sty // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 66, poz. 347.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Na uki i Szkol nic -
twa Wy ższe go z dnia 1 mar ca 2011 r. w spra -
wie wa run ków wy na gra dza nia pra cow ni ków
po moc ni czych jed no stek na uko wych i in nych

jed no stek or ga ni za cyj nych Pol skiej Aka de mii
Na uk // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 61,
poz. 309.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 11 mar ca 2011 r.
w spra wie zwro tu do dat ko wych kosz tów
zwią za nych z za trud nia niem pra cow ni ków nie -
peł no spraw nych // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 62, poz. 316.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 11 mar ca 2011 r.
w spra wie zwro tu kosz tów wy po sa że nia sta -
no wi ska pra cy oso by nie peł no spraw nej //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 62, poz. 317.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 10 mar ca 2011 r. w spra -
wie okre śle nia wzo rów mie sięcz nych i rocz -
nych in for ma cji o za trud nie niu, kształ ce niu
lub o dzia łal no ści na rzecz osób nie peł no -
spraw nych // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 63,
poz. 329.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 25 mar ca 2011 r.
w spra wie wy ma gań lo ka lo wych i sa ni tar nych
do ty czą cych żłob ków i klu bów dzie cię cych //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 69, poz. 367.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 30 mar -
ca 2011 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie peł nie nia słu żby przez stra ża ków
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 69, poz. 371.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli wo ści
z dnia 10 mar ca 2011 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie utwo rze nia są dów pra -
cy i są dów ubez pie czeń spo łecz nych //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 60, poz. 303.

Usta wa z dnia 25 lu te go 2011 r. o sub stan -
cjach che micz nych i ich mie sza ni nach //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 63, poz. 322.

NOR MY

PN -EN 860+A1: 2010 Bez pie czeń stwo ob -
ra bia rek do drew na. Jed no stron ne stru gar -
ki gru biar ki. – Za stę pu je PN -EN 860 +A1:
2009; [za twier dzo na przez Pre ze sa PKN
dnia 15 grud nia 2009 r.].

Przed sta wio no za gro że nia do ty czą ce sta -
cjo nar nych i prze woź nych jed no stron nych
stru ga rek gru bia rek z ręcz nym po da wa -
niem i od bie ra niem ma te ria łu, wy po sa żo nych
we wbu do wa ny me cha nizm po su wo wy oraz
nie zmie nia ją cy po ło że nia wał no żo wy. Ob ra -

biar ki zo sta ły za pro jek to wa ne do stru ga nia
drew na li te go, płyt wió ro wych, płyt pil śnio -
wych i sklej ki – o ile są uży wa ne zgod nie
z prze zna cze niem i w wa run kach prze wi dzia -
nych przez pro du cen ta.

PN -EN 1870-1+A1: 2010 Bez pie czeń stwo
ob ra bia rek do drew na. Pi lar ki tar czo we.
Część 1: Pi lar ki tar czo we sto ło we (ze sto łem
prze suw nym i bez), pi lar ki for ma to we i pi lar -
ki dla po trzeb bu dow nic twa. – Za stę pu je PN -
-EN 1870-1+A1: 2009; [za twier dzo na przez 30
li sto pa da 2009 r.].

Przed sta wio no za gro że nia od no szą ce się
do sta cjo nar nych i prze woź nych pi la rek tar -
czo wych sto ło wych (ze sto łem prze suw nym
lub bez sto łu), pi la rek for ma to wych i pi la rek
dla po trzeb bu dow nic twa, za pro jek to wa -
nych do pi ło wa nia drew na li te go, płyt wió ro -
wych, płyt pil śnio wych, sklej ki i ww. ma te ria -
łów po kry tych two rzy wem sztucz nym na kra -
wę dziach i/lub po kry tych la mi na ta mi z two -
rzyw sztucz nych/sto pu me ta li lek kich. Nor -
ma do ty czy rów nież ob ra bia rek prze zna -
czo nych do row ko wa nia z sze ro ko ścią nie
prze kra cza ją cą 20 mm przy jed nym przej ściu
fre zu.

PN -EN ISO 11553-1: 2010 Bez pie czeń stwo
ma szyn. Ma szy ny do ob rób ki la se ro wej.
Część 1: Ogól ne wy ma ga nia bez pie czeń stwa.
– Za stę pu je PN -EN ISO 11553-1: 2009; [za -
twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 28
grud nia 2009 r.].

Opi sa no za gro że nia, któ rych źró dłem są
ma szy ny do ob rób ki la se ro wej oraz okre ślo -
no wy ma ga nia bez pie czeń stwa od nie sio ne
do za gro żeń zwią za nych z pro mie nio wa -
niem i za gro żeń, ja kie stwa rza ją ma te ria ły
i sub stan cje. Po da no in for ma cje do star cza -
ne przez pro du cen tów ta kich urzą dzeń. 

PN -EN ISO 13857: 2010 Bez pie czeń stwo
ma szyn. Od le gło ści bez pie czeń stwa unie mo -
żli wia ją ce się ga nie koń czy na mi gór ny mi
i dol ny mi do stref nie bez piecz nych. – Za stę -
pu je PN -EN ISO 13857: 2008; [za twier dzo -
na przez Pre ze sa PKN dnia 28 grud -
nia 2009 r.].

Usta lo no war to ści od le gło ści bez pie czeń -
stwa, sto so wa nych w śro do wi sku prze my sło -
wym i nie prze my sło wym, unie mo żli wia ją ce
się ga nie do stref nie bez piecz nych ma szyn.
Nor ma do ty czy osób w wie ku 14 lat i star -
szych, o wzro ście 1,4 m i wy ższym.

Opracowała: Danuta Szot
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Pu bli ko wa ne w In spek to rze Pra cy ar -
ty ku ły przy bli ży ły i scha rak te ry zo wa ły
ró żne wy mia ry kul tu ry or ga ni za cji. Ich
isto tą by ło bo wiem uświa do mie nie,
że kul tu ra or ga ni za cji to jed no, dru gie
zaś, to wy miar kul tu ry kra ju, w któ rym
da na or ga ni za cja funk cjo nu je.

Dla cze go jest tak, że w nie któ rych
wiel kich kor po ra cjach mię dzy na ro do wych
pra cu je się Po la kom do sko na le?

Dla cze go jest tak, że nie któ re wiel kie
kor po ra cje nie stwa rza ją w Pol sce sprzy -
ja ją ce go śro do wi ska pra cy dla swych pra -
cow ni ków?

Dla cze go je den z naj więk szych kon cer -
nów McDo nald’s (pro po nu ją cy na ca łym
świe cie te sa me pro duk ty) w In diach
w swo im me nu ma ta kże veg bur ge ra?

Dla cze go Co ca -Co la, któ rej na pój roz wo -
żo ny jest na ca łym świe cie wiel ki mi cha -
rak te ry stycz ny mi cię ża rów ka mi, w Chi nach
i Hong -Kon gu sta wia na trans port ma ły mi
mo to ryn ka mi?

Czy jest to je dy nie ka prys? Czy efekt do -
głęb ne go ba da nia war to ści i norm cha rak -
te ry stycz nych dla miej sca, w któ rym da na
kul tu ra or ga ni za cji jest im ple men to wa na?

Do zro zu mie nia oraz wpro wa dze nia te -
go te ma tu po słu żą nam „emo cje”, a wła ści -
wie wy ja śnie nie, czy przed sta wi cie le ró -
żnych kul tur ujaw nia ją po dob ne związ ki po -
mię dzy: mo ty wa cją – sy tu acją – emo cją. 

Ist nie je wie le współ cze snych ba dań
do wo dzą cych ist nie nia znacz nych po do -
bieństw w zda rze niach wzbu dza ją cych
emo cje. Jed nak ist nie ją ta kże do wo dy
na to, że re ak cje w ró żnych kul tu rach ró -
żnią się mię dzy so bą. Emo cje na zy wa ne są
cza sa mi ska zą na do sko na łej (ro zu mo -
wej) ma szy nie po znaw czej, po nie waż wła -
ści wie nie ma my wpły wu na nie, po za ak -
to ra mi, któ rzy po tra fią „na za wo ła nie” wy -
wo łać w so bie okre ślo ne emo cje czy so cjo -
pa ta mi, któ rych emo cje i po strze ga nie
świa ta jest wy raź nie za bu rzo ne.

Czy ist nie ją ró żni ce kul tu ro we w od czu -
wa niu, prze ży wa niu i ujaw nia niu okre ślo -
nych emo cji?

Wy da je się, że po nie waż od czu wa nie
emo cji jest cha rak te ry stycz ne dla nas
wszyst kich, to ma ją one rów nież po nad -
kul tu ro wy cha rak ter. I tak jest w wie lu

przy pad kach. Nie mo żna jed nak mó wić
o cał ko wi tej zbie żno ści od czu wa nych
emo cji w ró żnych kul tu rach. Na sze re ak -
cje uza le żnio ne są w du żej mie rze od te -
go, w ja kim miej scu w wy mia rze kul tu ry
znaj du je się na sza wła sna kul tu ra. Bio rąc
pod roz wa gę ta kie emo cje jak: gniew,
strach, ra dość i smu tek mo że my za uwa -
żyć, że Bry tyj czy cy na przy kład od czu wa -
ją naj wię cej ra do ści z „pod sta wo wych
przy jem no ści”, że Ja poń czy cy od czu wa -
ją mniej ra do ści z przy jem no ści cie le -
snych, ale za ra zem tez mniej smut ku
w związ ku z epi zo da mi zwią za ny mi ze
śmier cią, czy mniej gnie wu w związ ku
z sy tu acja mi po strze ga ny mi ja ko nie -
spra wie dli we. Wy obraź my so bie re ak cję
Ame ry ka nów czy choć by Duń czy ków
w przy pad ku, gdy mie li by do czy nie nia
z jaw ną nie spra wie dli wo ścią.

Pró ba usys te ma ty zo wa nia
emo cji i ich kul tu ro wych

uwa run ko wań

Do wy ja śnia nia ge ne zy emo cji z punk -
tu wi dze nia oce ny po znaw czej mo żna za -
sto so wać pięć za sad ni czych wy mia rów:

● no wość – nie pew ność – zwią za ne jest
z po ja wie niem się no we go wy da rze nia bądź
z ocze ki wa niem na nie;

● sa mo ist na przy jem ność – czy zda rze -
nie jest przy jem ne, czy wy wo łu je w oso bie
ten den cje do zbli ża nia się, czy też jest ra -
czej nie przy jem ne i wy wo łu je ten den cję
do uni ka nia;

● istot ność dla ce lu/po trzeb – czy zda -
rze nie jest istot ne dla wa żnych ce lów lub
po trzeb osob ni ka, czy otrzy ma ny wy nik jest
zgod ny z ocze ki wa ny mi czy też sprzecz ny,
czy ha mu je osią ga nie da ne go ce lu lub za -
spo ko je nie po trzeb;

● mo żli wo ści za rad cze – (ma ją ści sły
zwią zek z przy czy na mi zda rze nia) mo żli -
wość po ra dze nia so bie ze zda rze nia mi,
a szcze gól nie sto pień kon tro li nad kon se -
kwen cja mi; względ na zdol ność or ga ni -
zmu do zmia ny lub unik nię cia zda rze nia po -
przez wal kę lub uciecz kę oraz mo żli wość
do sto so wa nia się do osta tecz ne go wy ni ku;

● zgod ność „ja” z nor ma mi – zgod ność
zda rze nia z nor ma mi spo łecz ny mi, kon wen -
cja mi kul tu ro wy mi i ocze ki wa nia mi in nych
osób oraz zgod ność z we wnętrz ny mi nor -

ma mi i stan dar da mi skła da ją cy mi się
na wła sne „ja”.

Emo cje są cha rak te ry stycz ne dla nas
wszyst kich, ist nie je jed nak ko re la cja mię -
dzy kra jem po cho dze nia a ro dza jem od czu -
wa nych emo cji. Nor my i war to ści są ele -
men tem, któ ry wy da je się mieć naj więk -
szy wpływ na na sze za cho wa nie i od czu wa -
ne przez nas emo cje. Przed sta wi cie le
kul tur eu ro pej skich wy wo dzą cych się
z chrze ści jań stwa (któ re mi mo iż mi nę ło
wie le wie ków ma na nas ogrom ny wpływ
– choć by na na sze po dej ście do bo gac twa,
czy grze chu) ma ją zu peł nie in ne po dej ście
do wsty du czy po czu cia wi ny niż przed sta -
wi cie le kul tur azja tyc kich, w któ rych nie
ist nie je ta kie po ję cie po czu cie wi ny. Nie
ma o tym mo wy ani w bud dy zmie, ani
a kon fu cja ni zmie. Roz wi nię te jest za to po -
nad wszel ką mia rę po czu cie wsty du, tak
zwa ne amae, wsty du któ ry nie jest po strze -
ga ny jed nost ko wo lecz gru po wo, a je go
kon se kwen cje są znacz nie bar dziej od czu -
wal ne przez ca łą spo łecz ność.

Za kła dać mo żna, że pew ne te ma ty zda -
rzeń wzbu dza ją cych emo cje wy stę pu ją
dość po wszech nie, szcze gól nie dla ta -
kich pro stych emo cji jak wstręt, gniew,
smu tek i strach. Jed nak, gdy tyl ko wa żno -
ści na bie ra ją nor my, war to ści i prak ty ki kul -
tu ro we, szcze gól nie w przy pad ku zło żo nych
emo cji jak: wstyd czy po czu cie wi ny, sy tu -
acyj ne wy znacz ni ki emo cji sta ją się nie po -
rów ny wal nie bar dziej zło żo ne i uza le żnio -
ne od czyn ni ków kul tu ro wych. Dla te go wła -
śnie w In diach ma my veg bur ge ra, dla te -
go też kul tu ra or ga ni za cji, któ ra w Pol sce
na sta wio na jest je dy nie za da nio wo bez
zwra ca nia uwa gi na kom po nent ludz ki,
na re la cje, na sta wie nie na suk ces, w dłu -
ższej per spek ty wie od bie ra na jest przez
Po la ków ja ko śro do wi sko nie ko rzyst ne
i nie sprzy ja ją ce.

Wy da je się, że kul tu ra or ga ni za cji
współ gra ją ca z kul tu rą im ple men ta cji, to
pod sta wa suk ce su, a że by ten suk ces od -
nieść war to jest za sta no wić się, czym cha -
rak te ry zu je się kul tu ra pol ska i co przyj -
mie się w niej do sko na le, a co z gó ry ska -
za ne jest na po ra żkę.

Mar ta Bem
psy cho log GIP 

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

Ró żni ce kul tu ro we

Kul tu ra or ga ni za cji a kul tu ra kra ju im ple men ta cji



Po szko do wa nym był kie row ca cię ża rów ki, któ ry w dniu zda -
rze nia miał za ła do wać to war na sa mo chód i roz wieźć go do od -
bior ców. W tym ce lu przy je chał na te ren fir my trans por to wej
w Olsz ty nie. Pod je chał ty łem sa mo cho du pod ram pę i roz po czął
za ła du nek przy po mo cy ręcz ne go wóz ka tzw. pa le cia ka. Jed nak
ze wzglę du na ga ba ry ty to wa ru użył elek trycz nego wó zka do pa -
let na le żą cego do za kła du. Pró bo wał we pchnąć go z pa le tą na sa -
mo chód, ale po nie waż na wierzch nia ma ga zy nu by ła śli ska
i nie rów na, miał trud no ści z do wie zie niem ła dun ku do ram py.
Wy je chał więc spod pa le ty, by po je chać pod nią z dru giej stro -
ny. Kie dy wy ko ny wał ten ma newr od wró cił się do ty łu i zo ba -

czył, że je dzie na nie go in ny wó zek wi dło wy z pa le tą. Gło śno
krzyk nął „stój”, ale to nie za po bie gło ko li zji. Po szko do wa ny zo -
stał ude rzo ny w no gę w oko li cach łyd ki pa le tą trans por to wa ną
na wi dłach wóz ka.

Bez zgo dy i za bez pie czeń

Jak usta lił in spek tor, kie row ca wóz ka, któ ry ude rzył w po szko -
do wa ne go je chał z pa le tą, aby od sta wić ją na tzw. po le re la cyj -
ne. W pew nym mo men cie od wró cił gło wę w kie run ku ko le gi, któ -
ry do nie go mó wił. Wte dy do szło do wy pad ku. Oba wóz ki na le -
ża ły do fir my trans por to wej. Ope ra tor wóz ka z na pę dem sil ni -
ko wym po sia dał upraw nie nia do kie ro wa nia wóz ka mi. Z in struk -
cji ob słu gi wóz ka elek trycz ne go, ob słu gi wa ne go w mo men cie
wy pad ku przez po szko do wa ne go wy ni ka ło, że po wi nien być wy -
po sa żo ny w plat for mę jezd ną z czuj ni kiem jej po ło że nia. Kon -
tro la wy ka za ła, że wó zek nie po sia dał plat for my. Po jazd nie był
ta kże wy po sa żo ny w za in sta lo wa ną na sta łe tyl ną osło nę ope -

ra to ra, za pew nia ją cą je go do dat ko wą ochro nę. Prze wi dy wa ła to
in struk cja wy da na przez pro du cen ta.

W za kła dzie obo wią zy wa ło za rzą dze nie, z któ re go wy ni ka ło m.
in., że wóz ki mo gą być użyt ko wa ne wy łącz nie przez pra cow ni ków
fir my po sia da ją cych od po wied nie kwa li fi ka cje. In ne oso by mo gły
uży wać wóz ki na te re nie za kła du wy łącz nie po uzy ska niu pi sem -
nej zgo dy dy rek to ra lub oso by przez nie go upo wa żnio nej,
a w przy pad ku użyt ko wa nia wóz ka bę dą ce go wła sno ścią fir my,
po pod pi sa niu umo wy uży cze nia wóz ka. Kon tro la wy ka za ła, że po -
mię dzy fir mą trans por to wą, a pra co daw cą po szko do wa ne go ta -
ka umo wa zo sta ła za war ta. Zgod nie z jej po sta no wie nia mi,
przed mio tem uży cze nia był m.in. wó zek z na pę dem elek trycz nym,
użyt ko wa ny przez po szko do wa ne go. W za łącz ni ku do tej umo wy
znaj do wał się imien ny wy kaz pra cow ni ków upraw nio nych do ko -
rzy sta nia z wóz ków. Nie by ło wśród nich po szko do wa ne go.

Z in struk cji ob słu gi wóz ka wi dło we go, któ rym je chał pra cow -
nik za kła du wy ni ka ło, że przy wiel ko ga ba ry to wych ła dun kach unie -
mo żli wia ją cych wi docz ność do przo du na le ży je chać za wsze ty -
łem, ob ser wu jąc dro gę w kie run ku jaz dy, nie uży wa jąc w tym ce -
lu lu ste rek wstecz nych. Z do cho dze nia prze pro wa dzo ne go przez
in spek to ra pra cy wy ni ka ło, że kie row ca mógł mieć ogra ni czo ną
wi docz ność, po nie waż je chał przo dem, na pa le cie le ża ła do dat -
ko wo pacz ka za sła nia ją ca prze strzeń przed po jaz dem. 

Przy czy ny wy pad ku

In spek tor usta lił na stę pu ją ce przy czy ny wy pad ku:
– wej ście po szko do wa ne go w ob szar za gro żo ny, stre fę po ru -

sza nia się wóz ków wi dło wych;
– nie do sta tecz na kon cen tra cja uwa gi na wy ko ny wa nej czyn -

no ści, za rów no je śli cho dzi o kie row cę wóz ka wi dło we go, jak i po -
szko do wa ne go;

– nie do sta tecz ne przy go to wa nie za wo do we po szko do wa ne -
go, któ ry użyt ko wał wó zek nie ma jąc upraw nień i imien ne go ze -
zwo le nia na ob słu gę te go wóz ka na te re nie za kła du;

– na ru sze nie przez ope ra to ra wóz ka wi dło we go po sta no wień
in struk cji bhp przy użyt ko wa niu wóz ków wi dło wych z na pę dem sil -
ni ko wym, do ty czą cych po ru sza nia się wóz kiem przo dem w sy tu -
acji trans por tu ła dun ku ogra ni cza ją ce go wi docz ność do przo du.

W wy ni ku kon tro li in spek tor pra cy wy mie rzył dwa man -
da ty kar ne po 1 tys. zł: dy rek to ro wi olsz tyń skie go od dzia -
łu spół ki, na te re nie któ rej do szło do wy pad ku (w związ -
ku z nie wła ści wym sta nem tech nicz nym, nie rów no ścia -
mi na wierzch ni ma ga zy nu) oraz wła ści cie lo wi fir my, w któ -
rej był za trud nio ny po szko do wa ny (w związ ku z nie do sta -
tecz nym przy go to wa niem za wo do wym po szko do wa ne go).

Red.

Zła ma na no ga
efek tem nie uwa gi i lek ce wa że nia za gro że nia

Na te re nie olsz tyń skie go od dzia łu jed nej ze spół ek w grud niu ub.r. do szło do wy pad ku pra -
cow ni ka fir my han dlo wo -usłu go wej z Pa sy mia, na któ re go na je chał wó zek z na pę dem sil ni -
ko wym. Po szko do wa ny do znał zła ma nia le wej no gi. In spek tor pra cy ba da ją cy zda rze nie
stwier dził, że głów ną je go przy czy ną by ła nie uwa ga i zlek ce wa że nie za gro że nia za rów no
przez kie row cę wóz ka wi dło we go, jak i po szko do wa ne go.


