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O ela stycz no ści w za trud nie niu
słów kil ka…

Stadion w Gdańsku

Szkodliwe 
czynniki biologiczne i chemiczne
We wszyst kich kon tro lo wa nych za -
kła dach opie ki zdro wot nej pra co -
daw cy nie prze pro wa dzi li oce ny
na ra że nia zwią za ne go z pro ce sa mi,
w któ rych wy stę pu ją czyn ni ki bio -
logicz ne, w ce lu usta le nia stop ni
her me tycz no ści wy ma ga nych dla
po szcze gól nych szko dli wych czyn -
ni ków bio lo gicz nych. 
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Spo koj ny sen pra co daw ców
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Brak kon flik tu wy znacz ni kiem 
do brej at mos fe ry?
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24 O ela stycz no ści w za trud nie niu słów kil ka…
– Pol ski Ko deks pra cy jest prze ciw ko pra co daw com!
Jest zbyt szcze gó ło wy, prze sta rza ły, a pra wo chro ni
wy łącz nie pra cow ni ków! – sły szę pod czas nie jed nej
pro wa dzo nej prze ze mnie kon tro li. 
Nie mam pew no ści, czy owi wzbu rze ni pra co daw cy
zmo dy fi ku ją swo je biz ne so we po dej ście do pra cow ni -
ków. Wiem jed nak na pew no, że pol ski Ko deks pra cy
i in ne ak ty nor ma tyw ne war to uwa żnie prze czy tać....

Okładka:
fot. A. Jaworski

An na Tom czyk z wy kształ ce nia jest praw ni kiem. Ukoń czy ła
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu War szaw skie go oraz
Wy dział Pra wa w Wy ższej Szko le Za rzą dza nia i Pra wa im. He -
le ny Chod kow skiej w War sza wie. Jest ab sol went ką Stu dium Po -
dy plo mo we go dla In spek to rów Pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy. W 2009 r. ukoń czy ła stu dia dok to ranc kie w In sty tu cie Na -
uk Praw nych Pol skiej Aka de mii Na uk. Obec nie, po uzy ska niu
po zy tyw nej de cy zji Ra dy Na uko wej In sty tu tu, przy go to wu je roz -
pra wę dok tor ską.

An na Tom czyk od 16 lat jest zwią za na z Pań stwo wą In spek cją
Pra cy. W tym cza sie za trud nio na by ła ko lej no na sta no wi skach:
re fe ren ta praw ne go, spe cja li sty, star sze go spe cja li sty, wi ce dy rek -
to ra i dy rek to ra De par ta men tu Praw ne go w Głów nym In spek to -
ra cie Pra cy oraz – od 2007 r. – za stęp cy głów ne go in spek to ra pra -
cy. Peł ni ła funk cję prze wod ni czą cej Ko mi sji Praw nej Głów ne go
In spek to ra Pra cy, prze wod ni czą cej Pań stwo wej Ko mi sji Eg za mi -
na cyj nej do Prze pro wa dza nia Eg za mi nów Pań stwo wych Upraw -
nia ją cych do Wy ko ny wa nia lub Nad zo ro wa nia Czyn no ści Kon tro -
l nych oraz prze wod ni czą cej Pań stwo wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej

do Oce ny Kan dy da tów na Rze czo znaw ców do Spraw Bez pie czeń -
stwa i Hi gie ny Pra cy.

Jest człon kiem Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC).
Jed nym z po wie rzo nych jej w ra mach SLIC za dań jest me ry to -
rycz ne i or ga ni za cyj ne przy go to wa nie po sie dze nia ko mi te tu w Pol -
sce, któ re od bę dzie się w związ ku z ob ję ciem przez nasz kraj w ro -
ku bie żą cym pre zy den cji w Unii Eu ro pej skiej.

Po za bie żą cy mi obo wiąz ka mi wy ni ka ją cy mi z zaj mo wa nych sta -
no wisk An na Tom czyk jest rów nież człon kiem Pol skie go To wa -
rzy stwa Le gi sla cyj ne go oraz bie rze udział w pra cach Ze spo łu ds.
Pra wa Pra cy i Ukła dów Zbio ro wych Pra cy dzia ła ją ce go w ra mach
Trój stron nej ko mi sji do Spraw Spo łecz no -Go spo dar czych. Pro -
wa dzi dzia łal ność dy dak tycz ną i po pu la ry za tor ską. Wy kła da ła pra -
wo pra cy w Wy ższej Szko le Za rzą dza nia Per so ne lem i Wy ższej
Szko le Pro mo cji w War sza wie. Jest au tor ką ok. 80 pu bli ka cji z za -
kre su praw nej ochro ny sto sun ku pra cy, od wie lu lat ak tyw nie
uczest ni czy w pol skich i mię dzy na ro do wych kon fe ren cjach i se -
mi na riach po świę co nych pra wu pra cy. Upo wszech nia jąc tę pro -
ble ma ty kę, współ pra cu je ta kże z pra są, ra diem i te le wi zją.

36/2011 IP

Anna Tomczyk głównym inspektorem pracy
Mar sza łek Sej mu Grze gorz Sche ty na po wo łał z dniem 17 ma ja br. An nę Tom czyk na sta no wi -
sko głów ne go in spek to ra pra cy. Wcze śniej te go dnia kan dy da tu rę tę jed no gło śnie za ak cep to -
wa ła na po sie dze niu ple nar nym Ra da Ochro ny Pra cy. An na Tom czyk by ła do tych czas za stęp cą
głów ne go in spek to ra pra cy.



Po znań „Pro fe sjo na li za cja za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną
pra cy wa run kiem ogra ni cza nia wy pad ków przy pra cy” – pod ta kim ty -
tu łem od by ła się 13 ma ja w sie dzi bie Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po -
zna niu kon fe ren cja zor ga ni zo wa na w ra mach Wiel ko pol skiej Stra te gii
Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy w la tach 2010–2012. Or ga ni za to ra -
mi kon fe ren cji by li: Okrę go wy In spek to rat Pra cy, Uni wer sy tet Eko no -
micz ny, Za rząd Re gio nu Wiel ko pol ska NSZZ „So li dar ność” i Wiel ko pol -
ski Zwią zek Pra co daw ców. Za ło że nia i re ali za cję Wiel ko pol skiej Stra te -
gii Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy przed sta wił Krzysz tof Fi kle -
wicz, okrę go wy in spek tor pra cy. O za rzą dza niu bez pie czeń stwem w za -

kła dzie pra cy mó wił prof. dr hab. Je rzy Ol szew ski z Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go, na to miast o wpły wie przed sta wi cie li pra cow ni ków na bez -
pie czeń stwo i zdro wie w miej scu pra cy – Iwo na Paw la czyk, peł no moc -
nik ds. ochro ny śro do wi ska pra cy Ko mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar ność”.
Ja ro sław Łuc ka, pre zes od dzia łu po znań skie go Ogól no pol skie go
Sto wa rzy sze nia Pra cow ni ków Słu żb BHP omó wił „Ana li zę ry zy ka za wo -
do we go, ja ko pod sta wę do po pra wy wa run ków pra cy”. W kon fe ren cji
uczest ni czy ło po nad 120 przed sta wi cie li słu żb bhp, pra co daw ców, spo -
łecz nych in spek to rów pra cy, przed sta wi cie li związ ków za wo do wych oraz
or ga nów nad zo ru nad wa run ka mi pra cy. 

War sza wa Sej mo wa Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej 26 ma -
ja roz pa trzy ła in for ma cję Pań stwo wej In spek cji Pra cy na te mat za po bie -
ga nia nie le gal ne mu za trud nia niu cu dzo ziem ców w Pol sce. Do świad cze -
nia PIP w tej dzie dzi nie w świe tle wy ni ków kon tro li le gal no ści za trud -
nie nia w la tach 2008-2010 omó wił Ja ro sław Le śniew ski, dy rek tor De -
par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP. Po wie dział m.in., że z uwa -

gi na po ja wia ją ce się co raz czę ściej sy gna ły o na ru sza niu praw pra cow -
ni czych ob co kra jow ców, a ta kże nie do peł nia niu obo wiąz ku zgła sza nia cu -
dzo ziem ców do ubez pie cze nia spo łecz ne go oraz opła ca nia za nich skła -
dek na to ubez pie cze nie, od 2009 r. w ra mach ru ty no wych kon tro li le -
gal no ści za trud nie nia, in nej pra cy za rob ko wej oraz wy ko ny wa nia pra cy
przez cu dzo ziem ców PIP kła dzie szcze gól ny na cisk na mo ni to ro wa nie
i eli mi na cję tych zja wisk. Ko mi sja roz pa trzy ła rów nież in for ma cję o wy -
ni kach kon tro li PIP w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów o cza sie pra -
cy i wy na gro dze niach oraz in nych świad cze niach ze sto sun ku pra cy w za -
kła dach opie ki zdro wot nej. Przed sta wi ła ją Te re sa Ca ba ła, nad in spek -
tor pra cy w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Kra ko wie – eks pert 
ds. słu żby zdro wia. W po sie dze niu uczest ni czył pod se kre tarz sta nu w Mi -
ni ster stwie Zdro wia Ce za ry Rze mek. 

Kiel ce W sie dzi bie OIP 12 ma ja prze pro wa dzo no se mi na rium dla
pra co daw ców z sek to ra dzia łal no ści prze my sło wej (pro duk cyj nej) na te -
mat speł nia nia przez ma szy ny i urzą dze nia mi ni mal nych lub za sad ni -
czych wy ma gań. Omó wio no obo wią zu ją ce w tym za kre sie dy rek ty wy
Unii Eu ro pej skiej i prze pi sy wdra ża ją ce je do pra wa pol skie go. Zwró -
co no uwa gę na roz wią za nia kon struk cyj ne, któ re na le ży oce nić
przy sta rych ma szy nach w ra mach sa mo kon tro li pra co daw ców
i na ko niecz ność prze pro wa dze nia dzia łań ko rek cyj nych pod no szą cych
po ziom bez pie czeń stwa przy eks plo ata cji po sia da ne go par ku ma szy -
no we go. Za pre zen to wa no przy kła dy do brych prak tyk in ży nier skich
w do sto so wa niu urzą dzeń do mi ni mal nych wy ma gań bhp. Do koń -
ca III kwar ta łu br. ma ją być prze pro wa dzo ne dzia ła nia pre wen cyj ne
przez oso by uczest ni czą ce w tym pro gra mie. Ca łość za da nia za koń -
czo na zo sta nie wrę cze niem po twier dza ją cych ten fakt za świad czeń.
Na se mi na rium prze ka za no wszyst kim ze bra nym ma te ria ły po moc -
ni cze i wy daw nic twa PIP.

War sza wa W sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy 5 ma ja od -
by ło się spo tka nie ro bo cze przed sta wi cie li Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy i Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Ce lem spo tka nia by ło uzgod nie nie
za sad po stę po wa nia w cza sie wspól nych kon tro li wy bra nej gru py pra -
co daw ców eks plo atu ją cych ba zy pa liw. Współ pra ca in spek cji pra cy i stra -
ży po żar nej ma już swo ją tra dy cję. W ro ku 2009 głów ny in spek tor pra -

cy po wo łał gru pę ro bo czą do spraw prze my słu naf to we go. Do tej po -
ry gru pa opra co wa ła m.in. pro gram dzia łań kon tro l no -pre wen cyj nych
do ty czą cych funk cjo no wa nia prze my słu naf to we go. Po nad to przy go to -
wa no li sty do sa mo kon tro li dla pra co daw ców z bra nży prze my słu naf -
to we go, któ re oka za ły się nie zwy kle po moc ne w dą że niu do po pra wy
bez pie czeń stwa pra cy na sta cjach pa liw. Spo tka nie, któ re pro wa dzi li
dr Grze gorz Ły jak, dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li w Głów -
nym In spek to ra cie Pra cy i dr inż. Pa weł Ja nik, dy rek tor Biu ra Roz -
po zna wa nia Za gro żeń w Ko men dzie Głów nej Stra ży Po żar nej, za koń -
czy ło się uzgod nie niem tech nicz nych aspek tów wspól nych dzia łań kon -
tro l no -pre wen cyj nych, któ rych po czą tek za pla no wa no na czer wiec br.

Ja ro sław 11 ma ja Ko ło Pol skie go Sto wa rzy sze nia na Rzecz Osób
z Upo śle dze niem Umy sło wym zor ga ni zo wa ło Pik nik Bez pie czeń -
stwa i Hi gie ny Pra cy. Wzię li w nim udział nie peł no spraw ni pra cow ni -
cy za trud nie ni w Za kła dach Ak tyw no ści Za wo do wej w Ja ro sła wiu i Ole -
szy cach, be ne fi cjen ci Cen trum Do radz twa Za wo do we go i Wspie ra nia
Osób Nie peł no spraw nych z Ja ro sła wia i Prze my śla oraz do ro słe oso -
by nie peł no spraw ne – uczest ni cy Warsz ta tu Te ra pii Za ję cio wej i Śro -
do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy. Na ośmiu sta no wi skach w prak tycz -
ny, warsz ta to wy spo sób za pro sze ni przed sta wi cie le: Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej, Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej, Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża oraz fi zjo te ra peu ci za pre zen -
to wa li naj wa żniej sze za gad nie nia zwią za ne z bez pie czeń stwem i hi gie -
ną pra cy. Pra cow ni cy Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Rze szo wie przed sta wi li za sa dy bez piecz nej pra cy
przy prze no sze niu cię ża rów oraz za sa dy sto so wa nia obo wią zu ją cych
ochron przy pra cy z wy ko rzy sta niem sprzę tu ogrod ni cze go. Po ga dan -
kę uzu peł niał film „Mniej dźwi gaj”. Do dat ko wą atrak cją dla uczest ni -
ków by ła pre zen ta cja pra wi dło wych po staw, pod czas któ rej mo żna by -
ło zdo być ga dże ty z lo go in spek cji pra cy. Pa tro nat nad im pre zą ob jął
Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy w War sza wie. 

War sza wa Z oka zji 20. rocz ni cy po wo ła nia Stra ży Gra nicz nej w Ko -
men dzie Głów nej SG 16 ma ja od by ła się uro czy stość wrę cze nia awan -
sów i od zna czeń funk cjo na riu szom oraz pra cow ni kom stra ży. Awans
w kor pu sie ofi ce rów otrzy ma ło 101 funk cjo na riu szy, w kor pu sie cho -
rą żych 83 oso by, a w kor pu sie pod ofi ce rów 21 funk cjo na riu szy. Me -
dal za Za słu gi dla Stra ży Gra nicz nej otrzy ma ły 54 oso by – funk cjo na -
riu sze, pra cow ni cy SG, a ta kże oso by szcze gól nie za słu żo ne dla tej for -

ma cji. By li wśród nich przed sta wi cie le Pań stwo wej In spek cji Pra cy:
dr Ma rian Li wo, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy, Ja ro sław Le -
śniew ski, dy rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP
wraz z za stęp cą Mi cha łem Ty czyń skim oraz Ja ro sła wem Ci cho -
niem – głów nym spe cja li stą w tym de par ta men cie. W uro czy sto ści
uczest ni czy li: pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji Adam Ra pac ki, sze fo wie słu żb mun du ro wych,
bi skup po lo wy Woj ska Pol skie go Jó zef Guz dek oraz Ewan ge lic ki Bi -
skup Woj sko wy ppłk Mi ro sław Wo la. 

Łódź W sie dzi bie OIP 31 ma ja od by ło się uro czy ste pod su mo wa -
nie te go rocz nej, pią tej już edy cji pro gra mu edu ka cyj ne go „Kul tu ra Bez -
pie czeń stwa”. Na spo tka nie za pro szo no 77 na uczy cie li z 25 szkół po -
nad gim na zjal nych z te re nu wo je wódz twa łódz kie go, któ rzy prze pro wa -
dzi li za ję cia nt. prze pi sów pra wa pra cy oraz za sad bhp i tym sa mym
wy peł ni li wa run ki nie zbęd ne do otrzy ma nia świa dec twa uczest nic twa
w pro gra mie. Dzię ki licz ne mu udzia ło wi na uczy cie li w pro gra mie i ich
oso bi ste mu za an ga żo wa niu uda ło się do trzeć z wie dzą na te mat sze -

ro ko ro zu mia nej kul tu ry bez pie czeń stwa do licz ne go gro na mło dzie -
ży, któ ra wkrót ce ak tyw nie wkro czy na ry nek pra cy. Okrę go wy in spek -
tor pra cy An drzej Świ der ski po dzię ko wał na uczy cie lom za ak tyw ny
udział w pro gra mie i wrę czył świa dec twa uczest nic twa. Za pro sił też
do udzia łu w ko lej nej je go edy cji, któ rej roz po czę cie pla no wa ne jest
na po czą tek na stęp ne go ro ku szkol ne go.

War sza wa Od 24 do 27 ma ja w głów nym i okrę go wym in spek -
to ra tach pra cy od był się II etap 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, or ga ni zo wa ne go przez Kra jo wy In sty tut Pra cy, Za trud nie nia
i Kształ ce nia Za wo do we go w Lyonie. W spo tka niach uczest ni czy li in -

spek to rzy z eu ro pej skich in spek cji pra cy: Hi la ire Wil lems (Bel gia),
Fran co is Ba det (Fran cja), Nor bert Flam mang (Luk sem burg), Pau -
la Vie ira (Por tu ga lia), Yolan da Ran gel Lo ren te (Hisz pa nia) oraz Ra -
chel Guy et z Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia ds. Pra cy, Za trud nie nia
i Przed się biorstw ASTRE ES. Pro gram spo tka nia w GIP obej mo wał pre -
zen ta cje przy go to wa ne przez Ja ro sła wa Le śniew skie go, dy rek to -
ra De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP oraz Be atę Kra jew -
ską, głów ne go spe cja li stę w tym de par ta men cie, do ty czą ce ogól nych
za sad or ga ni za cji ad mi ni stra cji pra cy w Pol sce, za sad funk cjo no wa nia
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, a ta kże ro li PIP, ja ko in sty tu cji łącz ni ko -
wej w za kre sie wy mia ny in for ma cji nt. za trud nie nia pra cow ni ków de -
le go wa nych. Klu czo wym punk tem wi zy ty był udział za gra nicz nych in -
spek to rów pra cy w kon tro lach re ali zo wa nych na bu do wie Sta dio nu Na -
ro do we go oraz w jed nej z naj więk szych war szaw skich firm de le gu ją -
cych pra cow ni ków w ob rę bie Unii Eu ro pej skiej.

Ka to wi ce Z ini cja ty wy okrę go we go
in spek to ra pra cy Be aty Ma ry now -
skiej 19 ma ja od by ła się kon fe ren cja pra -
so wa in au gu ru ją ca Ślą ską Stra te gię Ogra -
ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy. Ce lem
stra te gii jest zmniej sze nie licz by wy pad -
ków przy pra cy i zwią za nych z tym strat
eko no micz nych i spo łecz nych na te re nie
wo je wódz twa ślą skie go po przez dzia ła nia
pre wen cyj no -pro mo cyj ne OIP Ka to wi -
ce. W kon fe ren cji uczest ni czy li ho no ro wi
pa tro ni przed się wzię cia: wo je wo da ślą ski Zyg munt Łu kasz czyk oraz
mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go Adam Ma tu sie wicz. Jed nym z ele -
men tów stra te gii jest kam pa nia, któ ra ma na ce lu zwró ce nie uwa gi na tra -
ge die ro dzin, któ rych człon ko wie ule gli wy pad ko wi przy pra cy.
1 czerw ca dzie cię cy Za rząd Ślą skie go Urzę du Mar szał kow skie go pod -
jął uchwa łę o po par ciu kam pa nii OIP „Ma mo, ta to. Wróć. Nie ry zy kuj,
pra cuj bez piecz nie”. Wy da rze nie to mia ło miej sce pod czas prze ję cia wła -
dzy przez dzie ci z oka zji Dnia Dziec ka. Otwar cie kam pa nii w Ślą skim
Urzę dzie Mar szał kow skim za po cząt ko wa ło roz pro pa go wa nie w środ kach
ko mu ni ka cji miej skiej i wśród part ne rów stra te gii pla ka tów uka zu ją cych
dziec ko ocze ku ją ce na po wrót ro dzi ca z pra cy.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Po sło wie za po zna li się z in for ma cją Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy, Naj wy ższej Izby
Kon tro li i Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej nt. sku -
tecz no ści po stę po wań kar nych wsz czę tych
po za wia do mie niach pro ku ra tu ry przez PIP
oraz NIK w la tach 2008-2010. 

Spo śród wnie sio nych w 2010 r. przez PIP
do pro ku ra tu ry za wia do mień naj wię cej do -
ty czy ło uda rem nia nia lub utrud nia nia in spek -
to rom pra cy wy ko na nia czyn no ści słu żbo wych
– 563, a ta kże zło śli we go lub upo rczy we go
na ru sza nia praw pra cow ni ków wy ni ka ją -
cych ze sto sun ku pra cy – 306. W 200 przy -
pad kach in spek to rzy pra cy za wia da mia li
pro ku ra tu rę o fał szo wa niu do ku men tów
i po świad cza niu nie praw dy, w 137 – o na ru -
sze niu prze pi sów o ubez pie cze niach spo łecz -
nych, w 109 zaś – o nie do peł nie niu obo wiąz -
ku w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy i na ra że niu przez to pra cow ni ka
na bez po śred nie nie bez pie czeń stwo utra ty
ży cia al bo cię żki uszczer bek na zdro wiu.

W 151 przy pad kach po stę po wa nia wsz czę -
te na sku tek za wia do mień in spek to rów pra -
cy za koń czy ły się skie ro wa niem przez pro -
ku ra to ra do są du ak tu oska rże nia. Jest to po -
nad 12 proc. wszyst kich wnie sio nych przez
PIP za wia do mień. Naj wię cej z nich – 86 – do -
ty czy ło prze stęp stwa utrud nia nia lub uda rem -
nia nia kon tro li. W ro ku 2009 ak tem oska rże -
nia za koń czy ło się 14 proc. spraw, w ro ku po -
przed nim – 9 proc. ogó łu za wia do mień.

Jak stwier dzi ła An na Tom czyk, głów ny in -
spek tor pra cy, przy pad ki od mo wy wsz czę cia
lub umo rze nia po stę po wa nia są naj częst szą
prze szko dą, ja ką na po ty ka ją in spek to rzy pra -
cy skła da jąc do pro ku ra tu ry za wia do mie nia
o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa. Pro -
blem ten jest zna ny i na bie żą co mo ni to ro wa -
ny przez Głów ny In spek to rat Pra cy. 

– Ce lem po pra wie nia me tod i form
współ dzia ła nia or ga nów in spek cji i pro ku -
ra tu ry od by wa ją się re gu lar nie spo tka nia
kie row nic twa okrę go wych in spek to ra tów
pra cy z pro ku ra to ra mi okrę go wy mi i ape la -
cyj ny mi, słu żą ce wy mia nie in for ma cji na te -

mat pro wa dzo nych po stę po wań oraz wy ja -
śnie niu po ja wia ją cych się w prak ty ce pro -
ble mów. Wza jem ne kon sul ta cje i prze ka zy -
wa ne ma te ria ły po zwa la ją na lep sze zro zu -
mie nie za kre sów kom pe ten cji, prio ry te -
tów i me tod dzia ła nia oby dwu or ga nów – po -
wie dzia ła An na Tom czyk.

W zno we li zo wa nej usta wie o Pań stwo wej
In spek cji Pra cy jest za pis, że w przy pad ku,
gdy za wia do mie nie o prze stęp stwie zo sta ło
zło żo ne przez in spek to ra pra cy, uza sad nie -
nie po sta no wie nia o od mo wie wsz czę cia
do cho dze nia oraz umo rze niu do cho dze nia
spo rzą dza się na je go wnio sek. Pro po no wa -
na zmia na po win na w istot ny spo sób wpły -
nąć na sku tecz ność dzia ła nia Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, bo wiem umo żli wia ła by we ry -
fi ka cję po praw no ści po dej mo wa nych przez
pro ku ra to rów de cy zji pro ce so wych oraz lep -
sze kon stru owa nie środ ków od wo ław czych
wno szo nych przez in spek to rów pra cy.

Ma ła jest rów nież sku tecz ność po stę po -
wań kar nych wsz czę tych po za wia do mie niach
pro ku ra tu ry przez Naj wy ższą Izbę Kon tro -
li. W la tach 2008-2010 z ini cja ty wy NIK pro -
ku ra tu ra wsz czę ła 280 po stę po wań, z cze go
tyl ko 31 zo sta ło za koń czo nych ak tem oska -
rże nia skie ro wa nym do są du.

– Cią gle ma my ta kie po czu cie, że zbyt du -
ża część tych za wia do mień nie spo ty ka się
z ta kim uzna niem, na ja kie by śmy ocze ki -
wa li. Od lat spo tka nia z pro ku ra to ra mi po -
ma ga ją nam wza jem nie zro zu mieć po trze -
by i ocze ki wa nia oraz spo sób przy go to wa -
nia ma te ria łów, tak by pro ku ra tu ra mo gła
z nich sko rzy stać w więk szym stop niu
– stwier dził pod czas po sie dze nia pre zes NIK
Le szek Je zier ski.

Zda niem Elżbie ty Ko za kie wicz z De par -
ta men tu Po stę po wa nia Przy go to waw cze go
Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej, za wia do mie nia
o po dej rze niu po peł nie nia prze stępstw prze -
ciw ko pra wom pra cow ni ka po cho dzą od wie -
lu pod mio tów i cał ko wi ty od se tek ak tów oska -
rże nia, bę dą cych ich na stęp stwem, wca le nie
jest ta ki ma ły. W ce lu zwięk sze nia efek tyw -

no ści po stę po wań w ta kich spra wach w pro -
ku ra tu rze po dej mo wa ne są ró żno rod ne dzia -
ła nia, w tym pro wa dzo ne są szko le nia spe -
cja li stycz ne, wy sy ła ne pi sma z in struk cja mi
i za le ce nia mi do po szcze gól nych jed no stek,
po wo łu je się kon sul tan tów do spraw na ru -
szeń praw pra cow ni czych, prze pro wa dza
lu stra cje po stę po wań.

Za stęp ca prze wod ni czą ce go Ko mi sji
do Spraw Kon tro li Pań stwo wej po seł Ja nusz
Kra soń zwró cił uwa gę, że od kil ku lat
na po sie dze niach ko mi sji po ru sza ny jest ten
te mat i sy tu acja na dal nie ule ga zmia nie: zbyt
du ży od se tek za wia do mień skła da nych przez
PIP do pro ku ra tu ry jest uma rza ny. Stan ta -
ki nie słu ży bu do wa niu w spo łe czeń stwie
świa do mo ści nie uchron nej od po wie dzial no -
ści za po peł nio ne prze stęp stwa.

– In spek to rzy pra cy rzad ko się ga ją po in -
stru ment za wia do mie nia o po peł nie niu prze -
stęp stwa. To są de cy zje osta tecz ne. Trze ba
coś zro bić, bo pod wa ża ne jest za ufa nie
do in sty tu cji pań stwa. PIP ma du że za ufa nie
wśród pra cow ni ków i jest uwa ża na za ostat -
nią osto ję ich praw – za ak cen to wał Ja nusz
Kra soń.

Po dob ną opi nię wy ra ził prze wod ni czą cy
ko mi sji po seł Ar ka diusz Czar to ry ski.
Okre ślił ja ko nie po wa żną sy tu ację, w któ rej
nie wie le po nad 10 pro cen to wy od se tek
spraw, zgła sza nych do pro ku ra tu ry przez NIK
i PIP, koń czy się ak tem oska rże nia.

– In spek to rzy NIK i PIP to wa żne or ga ny
pań stwa, oso by szko lo ne dłu gi czas i przy go -
to wa ne do te go, by nie po dej mo wać de cy zji
po chop nie. Tak du ża licz ba umo rzeń i od mów
wsz czy na nia przez pro ku ra tu rę po stę po wań
ob ni ża za ufa nie oby wa te li do in sty tu cji pań -
stwa – pod kre ślił Ar ka diusz Czar to ry ski.

W po sie dze niu uczest ni czy ły: Iwo na Hic -
kie wicz, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra -
cy, Ha li na Tul win, dy rek tor De par ta men tu
Praw ne go GIP 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 GIP. 

Donat Duczyński

Na dal ma ła sku tecz ność 
po stę po wań kar nych

Ro śnie licz ba za wia do mień o po dej rze niu po peł nie nia prze stępstw kie ro wa nych do pro ku ra -
tu ry przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy. W ro ku ubie głym in spek to rzy pra cy skie ro wa li 1,2 tys.
ta kich za wia do mień. Jest to o 6 proc. wię cej niż rok wcze śniej i o 9 proc. wię cej w sto sun ku
do ro ku 2008. Mó wi ła o tym An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy, na po sie dze niu Ko mi sji
do Spraw Kon tro li Pań stwo wej 25 ma ja br. w sie dzi bie Sej mu.

Otwie ra jąc po sie dze nie Ra dy, jej prze wod -
ni czą cy Zbi gniew Ja now ski pod kre ślił, że
dla śro do wi ska bu dow la ne go Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy jest wa żną i je dy ną in sty tu cją,
któ rej uda ło się po wo łać struk tu rę pa ry te tar -
ną, ja ką jest wła śnie Ra da ds. Bez pie czeń stwa
Pra cy w Bu dow nic twie przy Głów nym In spek -
to rze Pra cy. Funk cjo nu ją w niej za rów no
związ ki za wo do we, jak i związ ki pra co daw ców,
in sty tu ty na uko we, a ta kże od po wied nie
struk tu ry rzą do we. Prze wod ni czą cy za de kla -
ro wał, że Ra da na dal bę dzie wspie rać PIP
w dzia ła niach na rzecz pro pa go wa nia do brych
prak tyk w bu dow nic twie.

Głów ny in spek tor pra cy An na Tom czyk
za pew ni ła, że jak naj bar dziej ak tu al ne są dzia -
ła nia, wcze śniej wska za ne przez Ra dę ja ko
prio ry te to we, zwią za ne z re ali za cją in we sty -

cji bu dow la nych na EU RO 2012 oraz dy na -
micz nie roz wi ja ją cym się w Pol sce sek to rem
bu dow la nym.

Wy ni ki kon tro li le gal no ści za trud nie nia
z lat 2008–2010, w kon tek ście za trud nie nia cu -
dzo ziem ców na pol skich bu do wach, przed sta -
wił Ja ro sław Le śniew ski, dy rek tor De par -
ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia w Głów nym
In spek to ra cie Pra cy. Oma wia jąc ska lę zja wi -
ska, za kres pro wa dzo nych przez in spek to rów
pra cy kon tro li stwier dził, że je śli cho dzi o bu -
dow nic two, naj czę ściej do nie le gal ne go za trud -
nia nia cu dzo ziem ców do cho dzi ło u ma łych pra -
co daw ców za trud nia ją cych do dzie wię ciu pra -
cow ni ków. Ogó łem zaś, w za kła dach bra nży bu -
dow la nej w 2010 r. ró żne go ro dza ju na ru sze -
nia pra wa stwier dzo no w 55 proc. pod mio tów

pod da nych kon tro li, w 2009 r. – w 56 proc.,
w 2008 r. – w 25 proc. pod mio tów, przy czym
nie le gal ne wy ko ny wa nie pra cy przez cu dzo -
ziem ców ujaw nio no w co siód mym kon tro lo -
wa nym pod mio cie – w 14 proc., w 2009 r.
– w 16 proc., w 2008 r. – 9 proc.

Przed sta wia jąc uczest ni kom Ra dy ds.
Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie za gad -
nie nia do ty czą ce wy pad ków przy pra cy w bu -
dow nic twie w 2010 r., Grze gorz Ły jak, dy -
rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li
w Głów nym In spek to ra cie Pra cy po wie dział
m. in., że wy pad ki w bra nży bu dow la nej,
do któ rych do szło w ro ku ubie głym, sta no wi -
ły bli sko 30 proc. wszyst kich wy pad ków, łącz -
nie z ko mu ni ka cyj ny mi. Pod kre ślił, że wy pad -
ki w bu dow nic twie naj czę ściej są efek tem cał -
ko wi te go bra ku kon tro li pra cow ni ka nad swo -

im cia łem lub przed mio tem czy urzą dze niem,
z któ re go ko rzy sta. Są to ró żne go ro dza ju
upad ki, np. z wy so ko ści. W 2008 r. sta no wi -
ły one 46 proc. wszyst kich wy pad ków, ja kie
wy da rzy ły się na bu do wach, na to miast w 2010
r.- 39 proc. Wpły nę ły na to m.in. kam pa nie
pre wen cyj ne pro wa dzo ne przez PIP, ma ją ce
na ce lu za po bie ga nie ta kim zda rze niom.
Ge ne ral nie, na bu do wach naj rza dziej do -
cho dzi do wy pad ków wśród pra cow ni ków
o naj wy ższych kwa li fi ka cjach. Je że li cho dzi
o wpływ sta żu pra cy na ilość wy pad ków, któ -
rym ule ga ją pra cow ni cy bu dow la ni, to naj wię -
cej, bo w gra ni cach 10 proc., wy da rza się ich
w pierw szym ro ku pra cy.

Mó wiąc o wy ni kach kon tro li i sta nie
bhp na bu do wach re ali zo wa nych w ra mach

przy go to wań do Mi strzostw Eu ro py w Pił -
ce No żnej EU RO 2012, ko or dy na tor ds. EU -
RO w Pań stwo wej In spek cji Pra cy Wal de -
mar Spól nic ki przy to czył ró żne da ne,
z któ rych wy ni ka m. in., że w ub. r. na 75 in -
we sty cjach in spek cja pra cy prze pro wa dzi -
ła 175 kon tro li u 138 pra co daw ców oraz 245
wi zy ta cji. Na to miast w cią gu czte rech mie -
się cy br. in spek to rzy pra cy pod czas 87
kon tro li by li u 84 pra co daw ców. Naj czę ściej
stwier dza ne przez PIP nie pra wi dło wo ści do -
ty czy ły nie wła ści we go po sa do wie nia i zmon -
to wa nia rusz to wań, nie wła ści we go za bez pie -
cze nia pra cy na wy so ko ści, nie wła ści wej eks -
plo ata cji ma szyn i urzą dzeń elek trycz nych,
pro wa dze nia ro bót bu dow la nych bez in -
struk cji bez piecz ne go wy ko ny wa nia ro bót,
bądź nie zgod nie z tą in struk cją. Tyl ko w br.,
do koń ca kwiet nia, in spek to rzy pra cy wy da -
li 444 de cy zje, w tym 309 ust nych wy ko na -
nych w trak cie kon tro li. W tej licz bie 43 de -
cy zje wstrzy my wa ły pra ce stwa rza ją ce bez -
po śred nie za gro że nie zdro wia lub ży cia wy -
ko nu ją cych je pra cow ni ków, zaś 23 do ty czy -
ły skie ro wa nia do in nych prac 45 pra cow ni -
ków za trud nio nych nie zgod nie z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi.

Od no sząc się do pro ble mu naj więk szych
za gro żeń wy stę pu ją cych w ma łych za kła -
dach bu dow la nych dr Ma rian Li wo, za -
stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy po wie dział,
że zja wi sko to do ty czy ta kże in nych ma łych
za kła dów w za kre sie ró żne go ro dza ju pro wa -
dzo nej dzia łal no ści. W spo sób da le ko idą cy
na ru sza ją one prze pi sy bhp i pra wa pra cy. PIP
do cie ra do tych za kła dów nie tyl ko po przez
zwięk sze nie licz by kon tro li, ale ta kże ukie run -
ko wa ną dzia łal ność pre wen cyj ną. Cho dzi
o to, że by przez kon tro le, któ re bar dzo czę -
sto ma ją cha rak ter do rad czy, ob li go wać tych
pra co daw ców do po sza no wa nia praw i obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych z usta wo daw stwa pra -
cy. Mo żli wo ści w tym za kre sie zwięk szy no -
we li zo wa na usta wa o PIP.

Obok sta łych człon ków, w po sie dze niu Ra -
dy ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie
uczest ni czy li ta kże za pro sze ni go ście, wśród
któ rych by li: prze wod ni czą cy Se kre ta ria tu Bu -
dow nic twa i Prze my słu Drzew ne go NSZZ
„So li dar ność” Zbi gniew Maj chrzak, 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.

Be ata Pie trusz ka

Wciąż ak tu al ne prio ry te ty w bu dow nic twie
Za trud nie niu cu dzo ziem ców na pol skich bu do wach, wy pad kom przy pra cy w bu dow nic twie
w 2010 r. oraz przed sta wie niu wy ni ków kon tro li na bu do wach EU RO 2012, po świę co ne by ło po -
sie dze nie Ra dy ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie, któ re od by ło się 24 ma ja br. w sie -
dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy w War sza wie. W spo tka niu wzię ła udział An na Tom czyk,
głów ny in spek tor pra cy.
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Za kres dzia łal no ści HSE nie obej mu je, tak jak ma to miej -
sce w przy pad ku pol skiej in spek cji pra cy, za gad nień praw nej
ochro ny pra cy. Czy to uła twia, czy mo że utrud nia wy ko ny wa -
nie za dań?

My ślę, że to nam bar dzo uła twia pra cę. Ma my po rów na nie, bo zna -
my do świad cze nia ko le gów ho len der skich. Ho lan dia jest kra jem dość
po dob nym do Wiel kiej Bry ta nii. Tam in spek cja pra cy, tak jak
w Pol sce, realizuje te za da nia. Oka za ło się jed nak, że zbyt trud no jest
ocze ki wać od lu dzi, że bę dą zaj mo wa li się wszyst kim. Dla te go po -
dzie lo no per so nel we dług za dań, któ re mie li wy -
ko ny wać. Na sze ukie run ko wa nie na zdro wie
i bez pie czeń stwo jest zde cy do wa nie ła twiej sze dla
sa me go urzę du. Trud no jed nak po wie dzieć, czy
jest to rów nież ko rzyst ne dla pra cow ni ków...

Urząd ds. Zdro wia i Bez pie czeń stwa du żą
wa gę przy wią zu je do sfe ry do radz twa spe cja -
li stycz ne go i tech nicz ne go, a więc ta kże de fac -
to do dzia łal no ści pre wen cyj nej, któ ra ucho -
dzi za naj bar dziej efek tyw ną wśród państw
UE. Jak prze kła da się to na po ziom bez pie -
czeń stwa pra cy w Wiel kiej Bry ta nii? 

To jest do syć trud ne za gad nie nie, choć rze czy -
wi ście, je śli cho dzi o dzia łal ność pre wen cyj ną, mo -
że my się po chwa lić pew ny mi suk ce sa mi, np. w od -
nie sie niu do sek to ra bu dow la ne go. W la tach 2002-
2004 ogra ni czy li śmy licz bę kon tro li na rzecz zwięk sze nia dzia łań pre -
wen cyj nych. Uzy ska li śmy wów czas bar dzo kon kret ne wy ni ki zwią za -
ne ze zmia ną ne ga tyw nych za cho wań i na wy ków. Du żym pro ble mem
po zo sta ła jed nak ta kwe stia, je śli cho dzi o rol nic two. Pro wa dzi my tam
bar dzo sze ro kie dzia ła nia pre wen cyj ne. Ob ser wu je my, że od no szą one
sku tek, gdyż lu dzie są świa do mi istniejących za gro żeń. Nie je ste śmy
jed nak w sta nie spraw dzić, na ile zmie nia ją się na trwa łe nie po żą da -
ne za cho wa nia czy na wy ki.

Ja ka jest w HSE re la cja mię dzy dzia łal no ścią kon tro l ną i pre -
wen cyj ną?

To jest bar dzo do bre py ta nie. Ostat nio rząd za żą dał, że by śmy zmie -
ni li do tych cza so we re la cje, o któ re pa ni py ta. Cho dzi ło o zre du ko -
wa nie licz by kon tro li, któ re nie są efek tem wy pad ków, na rzecz zwięk -
sze nia dzia łań pre wen cyj nych. I tak wła śnie ro bi my. Prze pro wa dza -
my mniej kon tro li ru ty no wych i sku pia my się na pro fi lak ty ce. Ży cie
i prak ty ka po ka że, czy to przy nie sie lep sze re zul ta ty. Ocze ku je my,
że tak wła śnie się sta nie.

W funk cjo no wa niu PIP wa żną ro lę od gry wa współ pra ca
z part ne ra mi spo łecz ny mi, ale ta kże z in ny mi urzę da mi, jak
Straż Gra nicz na (je śli cho dzi o kwe stie le gal no ści za trud nie -
nia), urzę dy Nad zo ru Bu dow la ne go lub Do zo ru Tech nicz ne -
go. Czy i jak te go ty pu współ pra ca wy glą da, je śli cho dzi o HSE?
Cze go kon kret nie do ty czy?

W Wiel kiej Bry ta nii sy tu acja wy glą da bar dzo po dob nie. Ra da, któ -
ra kie ru je pra ca mi HSE, skła da się z przed sta wi cie li związ ków za -
wo do wych. Ma ta kże w swo im gro nie przed sta wi cie li pra co daw ców
ró żnych bra nż. Ści śle współ pra cu je my za rów no z pra co daw ca mi, jak
i pra cow ni ka mi. Uwa ża my, że nie da się te go ro bić ina czej.

Ka żde go ro ku zwięk sza się licz ba skarg na pły wa ją cych
do PIP, co mo że rów nież świad czyć o co raz więk szej świa do -
mo ści praw nej za trud nio nych. W ub.r. 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. ta kich skarg. Jak to wy glą da w HSE?

W Wiel kiej Bry ta nii licz ba skarg po zo sta je na ta kim sa mym po -
zio mie. To mo że wy ni kać z te go, że ma my mo że nie co dłu ższą hi -
sto rię, co nie po zo sta je bez wpły wu na świa do mość lu dzi i ich pra -
wa. Do sko na le wie dzą, gdzie i w ja ki spo sób mo gą się po ska rżyć.

A na co naj czę ściej ska rżą się?
Skar gi, któ re do nas tra fia ją są bar dzo ró żne. Nie któ re z nich są

rze czy wi ście uza sad nio ne i do ty czą głów nie te go, że pra cow ni cy
w miej scu pra cy nie są wła ści wie za bez pie cze ni. Po ja wia ją się ta kże
skar gi bez za sad ne, czę sto mo ty wo wa ne ry wa li za cją po mię dzy fir ma -
mi. Tak np. jed na fir ma ska rży się na dru gą, za rzu ca jąc jej ró żne spra -
wy. Tak więc, sy tu acja jest bar dzo ró żno rod na.

Ja ka jest ska la wy pad ko wo ści w Wiel kiej Bry ta nii, je śli cho -
dzi o wy pad ki przy pra cy? Ja kie naj czę ściej wy stę pu ją za gro -
że nia?

Wiel ka Bry ta nia ma w tej chwi li naj ni ższą licz bę cię żkich i śmier -
tel nych wy pad ków w Unii Eu ro pej skiej. Z te go oczy wi ście cie szy my

się. Nie mniej, tak sa mo jak w pol skiej in spek cji
pra cy uwa ża my, że ka żda śmierć, to jest o jed ną
śmierć za du żo.

Jak po strze ga na jest przez in spek to rów
HSE pol ska emi gra cja za rob ko wa, do któ rej
ad re so wa ne są spe cjal ne in for ma cje na stro -
nie in ter ne to wej HSE, dla któ rej ta kże uru -
cho mio no in fo li nię w ję zy ku pol skim. Czy
pol scy pra cow ni cy, ale ta kże pra co daw cy ko -
rzy sta ją z tych udo god nień?

Przede wszyst kim mu szę stwier dzić, że pol -
scy pra cow ni cy zo sta li bar dzo do brze przy ję ci
w Wiel kiej Bry ta nii. Są rze czy wi ście świet ny mi
pra cow ni ka mi. My, ja ko urząd, by li śmy i je ste śmy
bar dzo świa do mi ich po trzeb. To był po wód, dla
któ re go współ pra co wa li śmy z Am ba sa dą Pol ską

w Wiel kiej Bry ta nii i z Pań stwo wą In spek cją Pra cy. Chcie li śmy za -
pew nić pra cow ni kom z Pol ski wszel kie udo god nie nia i mo żli wość sko -
rzy sta nia z tych praw, któ re im przy słu gu ją. My ślę, że Wiel ka Bry -
ta nia i Ir lan dia mia ły du żo szczę ścia, że w pew nym okre sie mo gły
z ich pra cy sko rzy stać. W tej chwi li stan na szej go spo dar ki jest gor -
szy niż pol skiej, więc pew nie wie lu tych pra cow ni ków wró ci do Pol -
ski. Ma my jed nak na dzie ję, że wy ja dą z Wiel kiej Bry ta nii z do bry -
mi do świad cze nia mi.

W ja kim kie run ku po win na iść dzia łal ność, współ pra ca i roz -
wój eu ro pej skich in spek cji w związ ku z po ja wia ją cy mi się no -
wy mi za gro że nia mi, np. ka ta stro fa mi czy klę ska mi ży wio ło -
wy mi?

My ślę, że te głów ne in spek cje eu ro pej skie, do któ rych za li cza na
jest pol ska in spek cja, opra co wa ły już wspól ne po dej ście do za gro -
żeń, ta kże tych, o któ rych pa ni wspo mnia ła. Ma my więc ta ką sy tu -
ację, że nie mu si my za czy nać wszyst kie go od po cząt ku. Oczy wi ście
za wsze trze ba wie rzyć w to, co się ro bi. Trze ba umieć sta wiać so -
bie od po wied nie prio ry te ty. Nie za wsze bo wiem to, czym mar twi my
się jest tym naj więk szym i naj groź niej szym ry zy kiem. Na szą ro lą jest
mó wie nie lu dziom, gdzie te rze czy wi ste za gro że nia ist nie ją. Cza sa -
mi też mu si my być go to wi, że by po wie dzieć: to nie jest coś, czym
po win ni ście się mar twić. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Pro gram spo tka nia wy peł ni ły: mul ti me -
dial na pre zen ta cja na te mat dzia łal no ści
pre wen cyj nej Pań stwo wej In spek cji Pra cy
ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro wa dzo -
nych kam pa nii pre wen cyj no -in for ma cyj -
nych, a ta kże dys ku sja po świę co na dy rek -
ty wom do ty czą cym scho rzeń mię śnio wo -
-szkie le to wych i pól elek tro ma gne tycz -
nych.

Przed sta wia jąc jed ną z kam pa nii, do ty -
czą cą bu dow nic twa, Pa weł Roz ow ski, wi -
ce dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro -
mo cji GIP po wie dział, że jed nym z jej efek -
tów by ło pod pi sa nie przez naj więk sze
pol skie fir my bu dow la ne pod pa tro na -
tem głów ne go in spek to ra pra cy de kla ra cji
o bez pie czeń stwie pra cy w bu dow nic -
twie. Po wstał ze spół ro bo czy, któ ry wska -
zał wspól ne, pod wy ższo ne stan dar dy
w dzie dzi nie bez pie czeń stwa pra cy, wdra -
ża ne obec nie w ży cie. Wy kra cza ją one po -
za obo wią zu ją ce prze pi sy. Ich prze strze -
ga nie zde kla ro wa li ta kże ma li przed się bior -
cy bu dow la ni, bę dą cy pod wy ko naw ca mi du -
żych in we sty cji bu dow la nych, wśród któ -
rych naj czę ściej stwier dza ne są nie pra wi -
dło wo ści. Do przed się bior ców tych kie ro -
wa ny jest rów nież pro gram pre wen cyj ny
opar ty na idei sa mo kon tro li, któ ry roz po -
czy na się od szko le nia. Na stęp nie na ba -
zie zdo by tej wie dzy i list kon tro l nych
przy go to wa nych przez in spek cję pra cy, pra -
co daw cy do ko nu ją prze glą du wa run ków

pra cy na pro wa dzo nych bu do wach. Je go za -
koń cze nie po le ga na zdo by ciu spe cjal ne -
go cer ty fi ka tu po twier dza ją ce go speł nie -
nie przez fir mę obo wią zu ją cych stan dar -
dów. Sta no wi on jed ną z prze sła nek wy bo -
ru pod wy ko naw ców przez in we sto rów bu -
dow la nych w trak cie po stę po wa nia prze -
tar go we go.

Geof frey Pod ger stwier dził, że nie wąt -
pli wym suk ce sem pol skiej in spek cji pra -
cy jest to, że wraz ze zwy żką ko niunk tu -
ry na ryn ku bu dow la nym, ja ka mia ła miej -
sce w Pol sce w 2010 ro ku, nie wzro sła

a wręcz zma la ła licz ba wy pad ków przy pra -
cy w tej bra nży, pod czas gdy w Wiel kiej
Bry ta nii w ta kiej sy tu acji od no to wa no
ich zwięk sze nie. Po dob nie jak w Pol sce na -
to miast, bry tyj scy in spek to rzy stwier dzi -
li naj wię cej nie pra wi dło wo ści wśród ma łych
firm bu dow la nych. Re me dium na to, mia -

ło być na si le nie kon tro li. Nie przy nio sło
ono jed nak ocze ki wa nych efek tów. Wzo rem
pol skich do świad czeń, bry tyj ski urząd
roz wa ży więc wzmo że nie dzia łal no ści ści -
śle pre wen cyj nej.

Od no sząc się do in for ma cji do ty czą cych
prze miesz cza nia przez pra cow ni ków cię -
ża rów i wy ni ka ją cych z te go scho rzeń mię -
śnio wo -szkie le to wych, szef bry tyj skiej in -
spek cji pra cy po wie dział, że je go urząd
opra co wał na rzę dzia, któ re sku tecz nie
po zwa la ją sza co wać to zja wi sko wy stę pu -
ją ce w pro ce sie pra cy. Są one bar dzo po -

moc ne w dzia ła niach in spek to rów pra cy
Wiel kiej Bry ta nii.

Z du żym za in te re so wa niem bry tyj scy
go ście wy słu cha li in for ma cji na te mat
spo so bów ko mu ni ko wa nia się pol skich
in spek to rów pra cy z mło dzie żą po nad gim -
na zjal ną w za kre sie wie dzy, ta kże prak tycz -
nej do ty czą cej bez pie czeń stwa pra cy
i praw pra cow ni czych. Obok szko leń i pre -
lek cji w szko łach, pro po nu ją oni ry wa li za -
cję w for mie ró żne go ro dza ju kon kur sów.
Je śli cho dzi o dzia ła nia HSE w tej kwe stii,
to kon cen tru ją się one na wska zy wa niu wy -
stę po wa nia ry zy ka za wo do we go.

W spo tka niu, Pań stwo wą In spek cję
Pra cy re pre zen to wa li: dr Ma rian Li wo,
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy, dr
Grze gorz Ły jak, dy rek tor De par ta men -
tu Nad zo ru i Kon tro li oraz Da riusz Kor -
czak, star szy spe cja li sta w De par ta men -
cie Pre wen cji i Pro mo cji.

Be ata Pie trusz ka

Wi zy ta przed sta wi cie li bry tyj skiej in spek cji pra cy
W Głów nym In spek to ra cie Pra cy w War sza wie 17 ma ja br. prze by wa ła z wi zy tą de le ga cja Urzę -
du ds. Bez pie czeń stwa i Zdro wia (HSE) Wiel kiej Bry ta nii, bę dą ce go od po wied ni kiem Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy. Prze wod ni czył jej Geof frey Pod ger, dy rek tor wy ko naw czy, któ re mu
to wa rzy szy li: Stu art Bri stow, kie row nik Sek cji Współ pra cy z Za gra ni cą oraz Ian Phil lips, pry -
wat ny se kre tarz. Ce lem wi zy ty by ła wy mia na in for ma cji i do świad czeń zwią za nych z dzia łal no -
ścią obu urzę dów.

Wię sza świa do mość, mniej wy pad ków

Le piej uczyć 
niż ka rać

Z Geof frey em Pod ge rem, dy rek to rem wy ko -
naw czym Urzę du ds. Bez pie czeń stwa i Zdro -

wia (HSE) Wiel kiej Bry ta nii roz ma wia 
Be ata Pie trusz ka
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Do eta pu kra jo we go za kwa li fi ko wa ło
się 49 za wod ni ków, do zma gań zaś przy stą -
pi ło te go dnia 47 uczniów z ca łe go kra ju. Pi -
sem ny test za wie ra ją cy łącz nie 70 py tań skła -
dał się z dwóch czę ści: 35 py tań do ty czy ło
pra wa pra cy, dru ga po ło wa obej mo wa ła za -
gad nie nia zwią za ne z bez pie czeń stwem i hi -
gie ną pra cy. Mło dzi rze mieśl ni cy mu sie li wy -
ka zać się szcze gó ło wą wie dzą, aby pra wi dło -
wo od po wie dzieć na ta kie py ta nia, jak np.:
„w ja kiej wy so ko ści w da nym mie sią cu pra -
cy mu si mieć za pew nio ne wy na gro dze nie pra -
cow nik za trud nio ny na akord, na wet w przy -
pad ku nie wy ko na nia nor my na ło żo nej przez
pra co daw cę?”, „jak na le ży wy zna czyć stre fę
nie bez piecz ną wo kół bu dyn ku, je śli wy stę pu -
ją za gro że nia spo wo do wa ne mo żli wo ścią
spa da nia przed mio tów z wy so ko ści?” czy
wresz cie „na ja kiej wy so ko ści po win ny być
za mon to wa ne po rę cze ochron ne przy ba lu -
stra dach po de stów, z któ rych mo że być wy -
ko ny wa na pra ca, usy tu owa nych 1 m po wy żej
po zio mu te re nu?”.

Jak stwier dził w krót kim pod su mo wa niu
pre zes Związ ku Rze mio sła Pol skie go Je rzy
Bart nik, zwy cięz ca mi kon kur su zo sta li
wszy scy, któ rzy wzię li w nim udział. – To rzad -
kość, aby w tej sa li za sia da li tak mło dzi lu dzie.
Ale to wy jąt ko wy dzień, bo spo tka li się tu taj
naj lep si. Dzi siaj na ryn ku pra cy naj lep szy jest
ten pra cow nik, któ ry ma wie dzę. To, co wie -

cie o bez pie czeń stwie, jest wa szym bo nu sem
na przy szłość – mó wił pre zes Bart nik.

Po ziom te go rocz ne go kon kur su był wy jąt -
ko wo wy so ki i bar dzo wy rów na ny. Cier pli -
wość i ner wy uczest ni ków zo sta ły wy sta wio -

ne na trud ną pró bę, bo wiem ob ra dy ju ry prze -
cią gnę ły się gru bo po za pla no wa ną go dzi nę
ogło sze nia wy ni ków. Wy ni ki lau re atów wa ha -
ły się od 60 do 68 punk tów na 70 mo żli wych

do zdo by cia. O osta tecz nej ko lej no ści de cy -
do wa ła licz ba punk tów zdo by tych z py tań do -
ty czą cych bhp. Osta tecz nie zwy cię żył Ar ka -
diusz Gil, pie karz z Za mo ścia, re pre zen tu ją -
cy Izbę Rze mieśl ni czą w Lu bli nie i OIP Lu -
blin. Zdo był naj więk szą licz bę – 68 punk tów.

Gra tu lu jąc wszyst kim za wod ni kom od wa -
gi i wie dzy, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra -
cy dr Ma rian Li wo po wie dział m. in.: – Ta wie -
dza bę dzie pro cen to wać, a wy, w co moc no
wie rzę, sta nie cie się w swo ich fir mach pre -
kur so ra mi bez piecz nej pra cy. Pa mię taj cie, że
bez piecz na pra ca jest w Pol sce gwa ran to wa -
na przez Kon sty tu cję RP. W ar ty ku le 66 za -
pi sa no „ka żdy ma pra wo do bez piecz nych i hi -
gie nicz nych wa run ków pra cy”. Te go nie
mo że zmie nić żad na usta wa, ani ża den prze -
pis czy re gu la min za kła du pra cy.

Dru ży no wo pierw sze miej sce zdo by li Da -
niel Ra ta jew ski (cie śla) i Łu kasz For nal -
czyk (tech no log ro bót wy koń cze nio wych) re -
pre zen tu ją cy Izbę Rze mieśl ni czą w Po zna niu.
Dru gie miej sce przy pa dło re pre zen tan tom Rze -
szo wa, a trze cie No we go Są cza. W ka te go rii
in dy wi du al nej na dru gim miej scu za Ar ka diu -
szem Gi lem upla so wał się sto larz z Olsz ty na
Da mian Jan kow ski, a na trze cim To masz Ga -
lant – pie karz z Rze szo wa.

Na gro dy rze czo we oraz upo min ki, obok
sze fów Pań stwo wej In spek cji Pra cy i Związ -
ku Rze mio sła Pol skie go, wrę cza li lau re -
atom Ja dwi ga Pa ra da re pre zen tu ją ca De -
par ta ment Kształ ce nia Za wo do we go i Usta -
wicz ne go Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej
i dr hab. inż. Wik tor M. Za wie ska za stęp -
ca dy rek to ra ds. tech ni ki i wdro żeń Cen tral -
ne go In sty tu tu Ochro ny Pra cy – Pań stwo we -
go In sty tu tu Ba daw cze go. Lau re aci otrzy ma -
li m.in. ple ca ki spor to we ufun do wa ne przez
Pań stwo wą In spek cję Pra cy, ze sta wy ksią żek
bra nżo wych i al bu mów od CIOP -PIB oraz cy -
fro we apa ra ty fo to gra ficz ne od MEN.

Je rzy Wla zło

Pla ny to mo ja ta jem ni ca

Roz mo wa ze zwy cięz cą XI Ogól no pol skie go Kon -
kur su Wie dzy o prze pi sach Pra wa Pra cy oraz prze -
pi sach i za sa dach Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy
dla Uczniów z Za kła dów Rze mieśl ni czych, Ar ka -
diu szem Gi lem pie ka rzem z Za mo ścia

– Ja kie za gro że nia czy ha ją na Cie bie w pie kar ni?
– O, bar dzo wie le. Przede wszyst kim wy so kie tem pe ra tu ry. No

i oczy wi ście cię żki sprzęt. Już cho cia żby te dwa czyn ni ki po wo -
du ją bar dzo wie le za gro żeń wy pad ko wych.

– Co na le ży do Two ich obo wiąz ków w pie kar ni?
– Sze ro ko po ję ta pro duk cja pie czy wa. Uczest ni czę we wszyst -

kich pro ce sach tech no lo gicz nych, po cząw szy od przy go to wa nia
cia sta aż po je go wy piek.

– Je steś mło dym czło wie kiem, chcesz po wie dzieć, że kie -
dy na przy kład wy ra biasz cia sto, to my ślisz o bez pie czeń -
stwie pra cy a nie o me czu al bo mu zy ce?

– Oczy wi ście! Prze cież to jest od po wie dzial ność za lu dzi. Nie
mo żna te go odło żyć na pół kę. Ode mnie za le ży nie tyl ko bez pie -
czeń stwo mo je, ale ta kże in nych pra cow ni ków a ta kże tych, któ -
rzy póź niej ku pu ją pie czy wo. Chleb prze cież je my co dzien nie. Więc
ja co dzien nie mu szę uwa żać.

– A jak to się sta ło, że wy star to wa łeś w kon kur sie?
– Do wie dzia łem się, że jest or ga ni zo wa ny ta ki kon kurs już

na po cząt ku na uki. Za in te re so wa łem się nim, prze my śla łem spra -
wę i po raz pierw szy wy star to wa łem w ubie głym ro ku. Wró ci łem
te raz i wy gra łem.

– Co spra wi ło ci naj wię cej pro ble mów?
– Pol skie pra wo. Nie ste ty, nie ist nie je jed na obo wią zu ją ca in -

ter pre ta cja pol skie go pra wa. Jest wie le od stępstw, wie le wy jąt -
ków i dla te go jest to bar dzo roz le gły i skom pli ko wa ny te mat.

– Ja kie masz pla ny na przy szłość?
– W tym ro ku koń czę szko łę. Chcę zdać eg za min cze lad ni czy,

a resz ta to już mo ja słod ka ta jem ni ca.
– Ale zwią za na z za wo dem pie ka rza?
– Oczy wi ście!

Osta tecz na kla sy fi ka cja dru ży no wa:

I miej sce: Da niel Ra ta jew ski (cie śla) i Łu kasz For nal czyk (tech no log ro bót wy koń cze nio wych
w bu dow nic twie) re pre zen tu ją cy Izbę Rze mieśl ni czą w Po zna niu

II miej sce: To masz Ga lant (pie karz) i Syl wia Do bosz (fry zjer ka) re pre zen tu ją cy Izbę Rze -
mieśl ni czą w Rze szo wie

III miej sce: Ewa Gaw lik (sprze daw ca) i Da nu ta Pro kop (fry zjer ka) re pre zen tu ją ce Izbę Rze -
mieśl ni czą w No wym Są czu

Osta tecz na kla sy fi ka cja in dy wi du al na:

I miej sce: Ar ka diusz Gil (pie karz) re pre zen tu ją cy Izbę Rze mieśl ni czą w Lu bli nie
II miej sce: Da mian Jan kow ski (sto larz) re pre zen tu ją cy Izbę Rze mieśl ni czą w Olsz ty nie
III miej sce: To masz Ga lant (pie karz) re pre zen tu ją cy Izbę Rze mieśl ni czą w Rze szo wie
IV miej sce: Łu kasz For nal czyk (tech no log ro bót wy koń cze nio wych w bu dow nic twie) re pre -

zen tu ją cy Izbę Rze mieśl ni czą w Po zna niu
V miej sce: An drzej Krzysz to fiak (tech no log ro bót bu dow la nych) re pre zen tu ją cy Izbę Rze -

mieśl ni czą w Ka li szu
VI miej sce: Ewa Gaw lik (sprze daw ca) re pre zen tu ją ca Izbę Rze mieśl ni czą w No wym Są czu

Kon kurs 
o za sa dach bhp dla mło dzie ży
Czer wo nym sku te rem wy ła do wa nym sprzę tem tu ry stycz nym,
ksią żka mi, upo min ka mi i dy plo ma mi od je chał Ar ka diusz Gil
zwy cięz ca XI Ogól no pol skie go Kon kur su Wie dzy o prze pi sach
Pra wa Pra cy oraz prze pi sach i za sa dach Bez pie czeń stwa i Hi -
gie ny Pra cy dla Uczniów z Za kła dów Rze mieśl ni czych, zor ga -
ni zo wa ne go pod pa tro na tem Związ ku Rze mio sła Pol skie go
i Głów ne go In spek to ra Pra cy. Fi na ło wy etap ogól no pol ski roz -
strzy gnię ty zo stał 17 ma ja br. w sie dzi bie Związ ku Rze mio sła
Pol skie go w War sza wie przy ul. Mio do wej. Z ra mie nia Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy zwy cięz com gra tu lo wał i wrę czał na -
gro dy za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo.

Ro dzy nek z pie kar ni

Roz mo wa z Pio trem Juś kie wi czem, kie row ni kiem
Ce chu Rze mieśl ni ków i Ma łych Przed się bior ców
w Za mo ściu, opie ku nem Ar ka diu sza Gi la zwy cięz -
cy te go rocz nej edy cji Kon kur su Wie dzy o prze pi -
sach Pra wa Pra cy oraz prze pi sach i za sa dach
Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy dla Uczniów z Za -
kła dów Rze mieśl ni czych.

– Jak to się sta ło, że wy ło wił Pan Ar ka do te go kon kur su?
– Arek ujaw nił się już w pierw szej kla sie, ja ko je den z naj zdol -

niej szych uczniów. W ubie głym ro ku chwy cił bak cy la, spró bo wał
swo ich sił w kon kur sie i za jął wy so kie, dru gie miej sce. A po nie -
waż chło pak jest bar dzo am bit ny, wy star to wał ta kże i te raz. To
ro dzy nek. Mó wię to z peł ną świa do mo ścią.

– Czuł nie do syt
– Ogrom ny nie do syt. No i sam po sta no wił udo wod nić, że jest

do bry, że za słu gu je na te go ty pu wy ró żnie nia. A przede wszyst -
kim, że ma na praw dę du żą wie dzę.

– Mie wał chwi le zwąt pie nia? Trze ba go by ło ja koś spe -
cjal nie wte dy mo ty wo wać?

– Mo że po wiem tu taj rzecz nie po pu lar ną, ale w przy pad ku lu -
dzi tak am bit nych, nie trze ba się ja koś spe cjal nie sta rać. Na le -
ży ich wspie rać, ale oni zwy czaj nie chcą się uczyć. Po pro stu chło -
ną wie dzę.

– To już ostat ni rok na uki Ar ka w szko le. Wi dzi Pan już
wśród młod szych rocz ni ków je go na stęp ców?

– Są dzę, że tak, ale nie chcę za pe szyć.
– Z te go ro zu miem, że bę dzie Pan z ko lej nym swo im pod -

opiecz nym ta kże w przy szłym to ku?
– Jak naj bar dziej.

Rozmawiał Jerzy Wlazło



W myśl art. 18d ust. 1 pkt 4 usta wy o za -
kła dach opie ki zdro wot nej, ile kroć w prze -
pi sach tej usta wy jest mo wa o dy żu rze me -
dycz nym, na le ży przez to ro zu mieć wy ko ny -
wa nie, po za nor mal ny mi go dzi na mi pra cy,
czyn no ści za wo do we przez le ka rza lub in -
ne go po sia da ją ce go wy ższe wy kształ ce nie
pra cow ni ka wy ko nu ją ce go za wód me dycz -
ny w za kła dzie opie ki zdro wot nej prze zna -
czo nym dla osób, któ rych stan zdro wia wy -
ma ga udzie la nia ca ło do bo wych świad czeń
zdro wot nych.

Usta wą z 24 sierp nia 2007 r. o zmia nie
usta wy o za kła dach opie ki zdro wot nej oraz
usta wy – Pra wo o szkol nic twie wy ższym (Dz.
U. Nr 176, poz. 1240), z 1 stycz nia 2008 r.
zmie nio no za sa dy i spo sób ob li cza nia wy na -
gro dze nia za ka żdą go dzi nę dy żu ru me dycz -
ne go. No we li za cja ta wpro wa dzi ła no we
brzmie nie art. 32j ust. 2 usta wy o za kła dach
opie ki zdro wot nej, a mia no wi cie: czas peł nie -
nia dy żu ru, o któ rym mo wa w ust. 1, wli cza
się do cza su pra cy, przy czym nie zmie nio -
no tre ści art. 18 d ust. 1 pkt 4 usta wy o za -
kła dach opie ki zdro wot nej (de fi ni cja dy żu ru
me dycz ne go) utrzy mu jąc za sa dę, iż dy żur me -
dycz ny jest „pra cą” wy ko ny wa ną po za nor -
mal ny mi go dzi na mi pra cy.

W ce lu pra wi dło we go usta le nia wy so ko ści
wy na gro dze nia le ka rza (lub in nej oso by
z wy ższym wy kształ ce niem me dycz nym), ka -
żdą go dzi nę dy żu ru me dycz ne go na le ży roz -
pla no wać bez wzglę du na obo wią zu ją cy da -
ne go pra cow ni ka sys tem cza su pra cy,
a w przy pad ku oso by za trud nio nej w rów no -
wa żnym sys te mie cza su pra cy, w roz kła dzie
cza su pra cy (har mo no gra mie pra cy) na le ży
roz pla no wać za rów no go dzi ny nor mal nej
pra cy, przy pa da ją ce do prze pra co wa nia
w okre sie roz li cze nio wym, jak i dy żu ry me -
dycz ne.

Jak za nad licz bo we

Zgod nie z art. 32j ust. 4 usta wy o za kła -
dach opie ki zdro wot nej, do wy na gro dze nia
za pra cę w ra mach peł nie nia dy żu ru me dycz -
ne go sto su je się od po wied nio prze pi sy
art. 1511 § 1-3 Ko dek su pra cy, czy li prze pi -
sy do ty czą ce wy na gra dza nia za pra cę w go -
dzi nach nad licz bo wych.

W tej sy tu acji pra cow ni ko wi za ka żdą go -
dzi nę dy żu ru me dycz ne go przy słu gu je,
oprócz nor mal ne go wy na gro dze nia, rów -
nież od po wied ni do da tek, jak za pra cę w go -
dzi nach nad licz bo wych. Wąt pli wo ści bu dzi
przy tym po ję cie nor mal ne go wy na gro dze -
nia.

W wy ro ku z 3.06.1986 r., I PRN 40/86,
Sąd Naj wy ższy przy jął, że przez nor mal ne wy -
na gro dze nie, o któ rym mo wa w art. 134 § 1
zda nie pierw sze (obec nie: art. 1511 § 1 Ko -
dek su pra cy), na le ży ro zu mieć ta kie wy na -
gro dze nie, któ re pra cow nik otrzy mu je sta le
i sys te ma tycz nie, a więc obej mu ją ce za rów -
no wy na gro dze nie za sad ni cze wy ni ka ją ce ze
staw ki oso bi ste go za sze re go wa nia, jak i do -
dat ko we skład ni ki wy na gro dze nia o cha rak -
te rze sta łym, je że li na pod sta wie obo wią zu -
ją cych w za kła dzie pra cy prze pi sów pła co -
wych pra cow nik ma pra wo do ta kich do dat -
ko wych skład ni ków. W uza sad nie niu Sąd Naj -
wy ższy pod niósł, że nor mal ne wy na gro dze -
nie jest to wy na gro dze nie, któ re pra cow nik
otrzy mu je sta le i sys te ma tycz nie w zwy kłych
wa run kach i ter mi nach wy płat, a więc któ -
re go wy so kość obej mu je za rów no wy na gro -
dze nie za sad ni cze wy ni ka ją ce ze staw ki
oso bi ste go za sze re go wa nia, jak i do dat ko we
skład ni ki wy na gro dze nia, je że li zgod nie
z obo wią zu ją cy mi w za kła dzie pra cy prze pi -
sa mi o wy na gra dza niu pra cow ni ków ta ko we
do dat ko we skład ni ki przy słu gu ją pra cow ni -
ko wi. Wy na gro dze nie to mo że więc obej mo -
wać rów nież do da tek funk cyj ny czy do da tek
za staż pra cy, jak rów nież do da tek za pra cę
szko dli wą dla zdro wia czy in ne sta łe do dat -
ki. W skład nor mal ne go wy na gro dze nia pra -
cow ni ka mo że wcho dzić rów nież pre mia, je -
że li ma ona cha rak ter sta ły i nie jest uza le -
żnio na od uzy ska nia okre ślo nych, kon kret -
nych osią gnięć w pra cy, nie ob ję tych za da nia -
mi wy ko ny wa ny mi w go dzi nach nad licz bo -
wych.

Bez za wę że nia

Po ję cie „nor mal ne wy na gro dze nie” nie po -
win no za tem być za wę ża ne tyl ko do sta łych
skład ni ków wy na gro dze nia przy słu gu ją cych
za pra cę wy ko na ną, ta kich jak wy na gro dze -
nie za sad ni cze, do da tek za wy słu gę lat, do -

da tek funk cyj ny, do da tek za po sia da nie ty tu -
łu na uko we go. Na le ży je ro zu mieć sze rzej,
ja ko wszyst kie skład ni ki przy słu gu ją ce pra -
cow ni ko wi, wy pła ca ne sta le i sys te ma tycz nie.

Na pod sta wie art. 1511 § 3 Ko dek su pra -
cy wy na gro dze nie sta no wią ce pod sta wę ob -
li cza nia do dat ku, o któ rym mo wa w § 1, obej -
mu je wy na gro dze nie pra cow ni ka wy ni ka ją -
ce z je go oso bi ste go za sze re go wa nia okre ślo -
ne go staw ką go dzi no wą lub mie sięcz ną,
a je że li ta ki skład nik wy na gro dze nia nie zo -
stał wy od ręb nio ny przy okre śla niu wa run ków
wy na gra dza nia – 60% wy na gro dze nia.

Po ję cie: „wy na gro dze nie pra cow ni ka wy -
ni ka ją ce z je go oso bi ste go za sze re go wa nia
okre ślo ne go staw ką go dzi no wą lub mie -
sięcz ną” wy wo ły wa ło rów nież sze reg kon tro -
wer sji in ter pre ta cyj nych ze wzglę du na brak
de fi ni cji usta wo wej, a ta kże ze wzglę du
na roz bie żno ści w orzecz nic twie. Jed na kże
ma jąc na wzglę dzie uchwa łę Są du Naj wy ższe -
go z 3 kwiet nia 2007 r. (sygn. akt II PZP
4/07), uznać mo żna, że po ję cie staw ki oso -
bi ste go za sze re go wa nia obej mu je wy na gro -
dze nie za sad ni cze, bez in nych do dat ków ta -
kich jak np. do da tek funk cyj ny, do da tek za wy -
słu gę lat. Kwe stia ta mo że jed nak bu dzić wąt -
pli wo ści w świe tle na dal ak tu al nej uchwa ły
skła du sied miu sę dziów SN z 30 grud -
nia 1986 ro ku (III PZP 42/86), zgod nie z któ -
rą wy na gro dze nie pra cow ni ka wy ni ka ją ce z je -
go oso bi ste go za sze re go wa nia obej mu je
oprócz wy na gro dze nia za sad ni cze go, rów nież
do da tek funk cyj ny.

Do da tek 50% czy 100%?

Do da tek w wy so ko ści 100% wy na gro dze nia
przy słu gu je za go dzi ny dy żu ru me dycz ne go
przy pa da ją ce w no cy, w nie dzie le i świę ta nie -
bę dą ce dla pra cow ni ka dnia mi pra cy (zgod nie
z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy),
w dniu wol nym od pra cy udzie lo nym pra cow -
ni ko wi w za mian za pra cę w nie dzie lę lub
w świę to (zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła -
dem cza su pra cy). Na to miast za ka żdą go dzi -
nę dy żu ru me dycz ne go przy pa da ją cą w ka -
żdym in nym dniu przy słu gu je do da tek w wy -
so ko ści 50 % wy na gro dze nia. 

Do da tek w wy so ko ści 100% wy na gro dze nia
przy słu gu je ta kże za ka żdą go dzi nę dy żu ru me -
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Wy na gro dze nie 
pra cow ni ków peł nią cych dy żu ry me dycz ne
Za gad nie nia do ty czą ce peł nie nia dy żu ru me dycz ne go i wy na gro dze nia za dy żur me dycz ny ure -
gu lo wa ne są w usta wie z 30 sierp nia 1991 r. o za kła dach opie ki zdro wot nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89 z późn. zm.).

dycz ne go sta no wią cą prze kro cze nie prze -
cięt nej ty go dnio wej nor my cza su pra cy w przy -
ję tym okre sie roz li cze nio wym, chy ba że prze -
kro cze nie tej nor my na stą pi ło w wy ni ku pra -
cy w go dzi nach nad licz bo wych, za któ re pra -
cow ni ko wi przy słu gu je pra wo do do dat ku
w wy so ko ści okre ślo nej w art. 1511 § 1
(art. 1511 § 2 Ko dek su pra cy).

I tak, w sy tu acji kie dy pra cow nik, le karz
lub in na oso ba z wy ższym wy kształ ce niem
me dycz nym, za trud nio ny w pod sta wo wym
sys te mie cza su pra cy po za koń cze niu nor mal -
nej pra cy zo stał zo bo wią za ny do peł nie nia dy -
żu ru me dycz ne go za ka żdą go dzi nę ta kie go
dy żu ru, zgod nie z art. 32j ust. 4 usta wy o za -
kła dach opie ki zdro wot nej, wy na gra dza ny jest
nor mal nym wy na gro dze niem po więk szo -
nym o do dat ki 50% lub 100%. Te ostat nie
przy słu gu ją w sy tu acji, kie dy dy żur me -
dycz ny peł nio ny jest w po rze noc nej,
w nie dzie le i świę ta nie  bę dą ce dla pra -
cow ni ka dnia mi pra cy, zgod nie z obo wią -
zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy oraz
w dniu wol nym od pra cy udzie lo nym
pra cow ni ko wi w za mian za pra cę w nie -
dzie lę lub świę to, zgod nie z obo wią zu ją -
cym go roz kła dem cza su pra cy. Jak wy ni -
ka ze sta no wi ska De par ta men tu Praw ne -
go Głów ne go In spek to ra tu Pra cy: „w sy -
tu acji, gdy pra cow nik peł ni dy żur me dycz -
ny w dniu wol nym od pra cy przez ko lej -
ne 24 go dzi ny, pra ca przez 7 go dzin i 35
mi nut po win na być trak to wa na, jak prze -
kro cze nie prze cięt nej, ty go dnio wej nor -
my cza su pra cy i wy na gra dza na ze 100%
do dat kiem do wy na gro dze nia. Na to miast
pra ca po wy żej tych go dzin, tak jak w przy -
pad ku prze kro cze nia do bo wej nor my
cza su pra cy, czy li po więk szo na o do dat -
ki 50 lub 100% w za le żno ści od cha rak te -
ru dnia lub je go po ry, w ja kiej dy żur me -
dycz ny jest peł nio ny”.

W po rze noc nej

Ko lej ne wąt pli wo ści do ty czą te go, czy
za ka żdą go dzi nę dy żu ru me dycz ne go, oprócz
wy na gro dze nia ta kie go, jak za pra cę w go dzi -
nach nad licz bo wych, przy słu gu je rów nież do -
da tek za pra cę w po rze noc nej.

Uznać jed nak trze ba, że do da tek za pra -
cę w po rze noc nej ma zre kom pen so wać pra -
cow ni ko wi ucią żli wość zwią za ną z pra cą
w no cy. W związ ku z tym, że czas dy żu ru me -
dycz ne go wli cza się do cza su pra cy, wy da je
się, że pra cow ni ko wi przy słu gu je za ka żdą go -
dzi nę pra cy w po rze noc nej, w ra mach dy żu -
ru me dycz ne go, rów nież do da tek za pra cę
w po rze noc nej. 

In ter pre ta cja ta ka jest zgod na ze sta no -
wi skiem De par ta men tu Praw ne go Głów ne -
go In spek to ra tu Pra cy, zgod nie z któ rym
za ka żdą go dzi nę dy żu ru me dycz ne go, pra -
cow ni ko wi przy słu gu je za rów no do da tek
za pra cę w po rze noc nej prze wi dzia ny

w art. 1518 Ko dek su pra cy, jak rów nież do -
dat ko we wy na gro dze nie za peł nio ny dy żur
zgod nie z art. 32j ust. 4 usta wy o za kła dach
opie ki zdro wot nej. Są to bo wiem do dat ko we
skład ni ki wy na gro dze nia za pra cę przy słu gu -
ją ce z dwóch zu peł nie od ręb nych ty tu łów
praw nych.

Wy so kość do dat ków za pra cę w po rze noc -
nej, dni wol ne, nie dzie le i świę ta bę dzie uza -
le żnio na od te go, czy w przy pad ku da ne go
pra cow ni ka wy ko nu ją ce go za wód me dycz ny
wy stą pi ła pra ca zmia no wa (w ta kim przy pad -
ku do dat ki wy nio są od po wied nio 45% i 65%).
Je że li nie wy stą pi pra ca zmia no wa, to do da -
tek za wy ko ny wa nie pra cy w po rze noc nej bę -
dzie pra cow ni ko wi przy słu gi wał w wy so ko -

ści 20% mi ni mal ne go wy na gro dze nia
(art. 1518 Ko dek su pra cy), chy ba, że na pod -
sta wie za pi sów za war tych w we wnątrz za kła -
do wych źró dłach pra wa pra cy, przy słu gu je
pra cow ni kom do da tek wy ższy.

Za urlop wy po czyn ko wy

Wąt pli wo ści in ter pre ta cyj ne bu dzić mo że
ta kże za gad nie nie do ty czą ce ob li cza nia wy -
na gro dze nia za urlop wy po czyn ko wy pra cow -
ni ko wi peł nią ce mu dy żu ry me dycz ne. Do ty -
czą one te go, czy pod sta wa wy mia ru po win -
na być po dzie lo na przez licz bę sta no wią cą su -
mę go dzin nor mal nej pra cy oraz go dzin dy -
żu ru me dycz ne go peł nio ne go w okre sie,
z któ re go zo sta ła usta lo na ta pod sta wa, czy
też po win na być po dzie lo na wy łącz nie przez
licz bę go dzin nor mal nej pra cy.

Po nie waż usta lo ne wy na gro dze nie za jed -
ną go dzi nę pra cy mno żo ne jest przez licz bę
go dzin, ja kie pra cow nik prze pra co wał by
w cza sie urlo pu w ra mach nor mal ne go cza -

su pra cy, przy ję cie wła ści we go dziel ni ka ma
zna cze nie dla wy so ko ści te go wy na gro dze nia.

W tej sy tu acji ro dzi się py ta nie, czy do „licz -
by go dzin, w cza sie któ rych pra cow nik wy ko -
ny wał pra cę”, o któ rych mo wa w § 9 ust. 1
pkt 1 roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki So cjal nej z 8 stycz nia 1997 r. w spra wie
szcze gó ło wych za sad udzie la nia urlo pu wy -
po czyn ko we go, usta la nia i wy pła ca nia wy na -
gro dze nia za czas urlo pu oraz ekwi wa len tu
pie nię żne go za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14
z późn. zm.), na le ży wli czać czas peł nie nia
dy żu ru me dycz ne go, tym bar dziej, że pod czas
dy żu ru me dycz ne go pra ca nie mu si być wy -
ko ny wa na w spo sób cią gły, a w je go trak cie
wy stę pu ją ta kże okre sy od po czyn ku, jak

rów nież okre sy po zo sta wa nia w go to wo -
ści do świad cze nia pra cy.

Ma jąc na uwa dze po ję cie „licz by go dzin,
w cza sie któ rych pra cow nik wy ko ny wał
pra cę”, na le ży zwró cić uwa gę no to, że pa -
ra dok sal nie im wię cej pra cow nik bę dzie
świad czył „fak tycz nej” pra cy w trak cie dy -
żu ru me dycz ne go, tym licz ba go dzin
o któ rej mo wa w § 9 ust. 1 pkt 1 roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z 8 stycz nia 1997 r. w spra wie szcze gó ło -
wych za sad udzie la nia urlo pu wy po czyn -
ko we go, usta la nia i wy pła ca nia wy na gro -
dze nia za czas urlo pu oraz ekwi wa len tu
pie nię żne go za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14
z późn. zm.), czy li licz ba go dzin przez któ -
rą zo sta nie po dzie lo na pod sta wa wy mia -
ru wy na gro dze nia za urlop bę dzie więk sza,
tym sa mym wy na gro dze nie za jed ną go dzi -
nę pra cy ule gnie zmniej sze niu.

Pod su mo wu jąc na le ży uznać, że
po 1.01.2008 r. po ja wi ło się wie le wąt pli -
wo ści zwią za nych z in ter pre to wa niem
prze pi sów do ty czą cych na li cza nia wy na -
gro dze nia pra cow ni ków peł nią cy dy żu ry
me dycz ne. Kon tro le prze pro wa dza ne

przez in spek to rów pra cy na te re nie wo je -
wódz twa ślą skie go wy ka zu ją nie pra wi dło wo -
ści z wią za ne z na li cza niem te go wy na gro dze -
nia. Naj wię cej pro ble mów do ty czy usta la nia
wy so ko ści tzw. „nor mal ne go wy na gro dze nia”
za ka żdą go dzi nę dy żu ru me dycz ne go. Pra -
co daw cy zwy kle za ta kie wy na gro dze nie
uwa ża ją wy na gro dze nie za sad ni cze i sta łe do -
dat ki, jak do da tek funk cyj ny i do da tek za wy -
słu gę lat, za po mi na jąc przy tym o in nych sta -
łych skład ni kach wy na gro dze nia, któ re pra -
cow ni cy otrzy mu ją sta le i sys te ma tycz nie.
Pod czas kon tro li ujaw nia ne są ta kże przy pad -
ki nie wy pła ca nia pra cow ni kom peł nią cym dy -
żu ry me dycz ne do dat ku za pra cę w po rze
noc nej. Stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści re gu -
lo wa ne są środ ka mi praw ny mi prze wi dzia ny -
mi w usta wie z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy (Dz. U. z 2007r., nr 89,
poz. 589 z późn. zm.).
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cow ni ka, pod czas gdy jesz cze kil ka lat te mu
zde cy do wa ną więk szość sta no wi li wy ko naw -
cy jed no oso bo wi. Kon se kwent ne, wspól ne
dzia ła nia Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Bia łym sto ku i Re gio nal nej Dy rek cji La sów
Pań stwo wych do pro wa dzi ły do unor mo wa nia
współ pra cy dy rek cji z sek to rem pry wat -
nych usłu go daw ców. Wy eli mi no wa no zbęd ne
roz drob nie nie przy pad ko wych przed się bior -
ców na rzecz, w zde cy do wa nej więk szo ści,
pro fe sjo nal nych, świa do mych swo ich obo wiąz -
ków pra co daw ców, któ rzy da ją le gal ne za trud -
nie nie du żej licz bie pra cow ni ków.

● Ogra ni czo no wy ko ny wa nie prac pi lar -
ka mi przez oso by, któ re nie po sia da ją upraw -
nień pi la rza. Nie uchron ność sank cji oraz
wzrost świa do mo ści pra co daw ców spo wo do -
wa ły, że prak tycz nie wszy scy pra cow ni cy wy -
ko nu ją cy w le sie obo wiąz ki pi la rza po sia da -
ją wy ma ga ne upraw nie nia. Po je dyn cze stwier -
dzo ne przy pad ki po słu gi wa nia się pi lar ka mi
przez oso by nie wy kwa li fi ko wa ne mia ły miej -
sce w cza sie nie obec no ści i bez zgo dy pra -
co daw cy.

● ogra ni czo no przy pad ki do pusz cza nia
do prac w le sie pra cow ni ków bez ba dań pro -
fi lak tycz nych i szko leń bhp. Ob szar ten,
do nie daw na sta no wił pod sta wę wy da wa nia
du żej licz by środ ków praw nych. Obec nie je -

dy nie spo ra dycz nie stwier dza no drob ne nie -
pra wi dło wo ści. Brak ak tu al nych ba dań pro -
fi lak tycz nych lub szko leń bhp stwier dza no
w przy pad ku no wo za trud nia nych pra cow ni -
ków, w pierw szym dniu wy ko ny wa nia pra cy.

● Ogra ni czo no licz bę nie pra wi dło wo ści
do ty czą cych sta nu tech nicz ne go ma szyn
i urzą dzeń sto so wa nych przy pra cach w le -
sie. Po stę pu ją ca pro fe sjo na li za cja usług po -
wo du je, że przed się bior cy le śni dys po nu ją co -
raz now szym, lep szym sprzę tem, bar dziej
spe cja li stycz nym i do sto so wa nym do spe cy -
fi ki pra cy w le sie oraz wy stę pu ją cych tam za -
gro żeń. Nie uchron ność ka ry w na stęp stwie
stwier dze nia eks plo ata cji nie spraw nych
urzą dzeń po wo du je, że pra co daw cy ge ne ral -

nie nie szu ka ją oszczęd no ści po przez ogra -
ni cza nie wy po sa że nia ochron ne go. Po je -
dyn cze przy pad ki ich bra ku do ty czy ły sy tu -
acji, gdy uster ka wy stą pi ła w dniu kon tro li,
tuż przed wi zy tą in spek to ra pra cy na ob sza -
rze, gdzie wy ko ny wa no pra ce.

● Ogra ni czo no nie pra wi dło wo ści w za kre -
sie do star cza nia pra cow ni kom nie zbęd nych
środ ków ochro ny in dy wi du al nej. Wy ni ki
ostat nio prze pro wa dzo nych czyn no ści kon -
tro l nych po zwa la ją na stwier dze nie, że
przed się bior cy le śni dys po nu ją już peł ną wie -
dzą na te mat cią żą cych na nich obo wiąz ków
zwią za nych z za trud nia niem pra cow ni ków
i wy da ją wszyst kie ochro ny oso bi ste nie zbęd -
ne do pra cy. Po je dyn cze przy pad ki bra ku ich
wy da nia do ty czą sy tu acji, gdy pra cow nik do -
pie ro pod jął za trud nie nie, a pra co daw ca
nie zdą żył do ko nać za ku pu no we go środ ka.

…ale nie do koń ca

Nie ste ty, nie uda ło się zre ali zo wać wszyst -
kich za ło żeń. Wciąż jesz cze zda rza ją się
nie pra wi dło wo ści po le ga ją ce m.in. na wy ko -
ny wa niu prac wbrew obo wią zu ją cym prze pi -
som, w wa run kach bez po śred nie go za gro że -
nia ży cia lub zdro wia pra cow ni ków. Do ty czy
to głów nie:

● Na gmin ne go nie sto so wa nia przez pra -
cow ni ków w cza sie wy ko ny wa nia prac wy ma -
ga nych środ ków ochro ny in dy wi du al nej,
w tym heł mów ochron nych i an ty prze cię cio -
wych ochron koń czyn dol nych, któ re wcze -
śniej zo sta ły do star czo ne im przez pra co daw -
ców. Pra co daw cy re ali zu ją obo wią zek wy da -
nia pra cow ni kom ochron in dy wi du al nych, jed -
nak na dal zbyt czę sto nie są one sto so wa ne
w cza sie pra cy, lecz le żą w sa mo cho dzie lub…
w do mu. Nie mo żna wy klu czyć, że jest to wy -
ni kiem dzia łań pra co daw ców, któ rzy w ten
spo sób pró bu ją ogra ni czyć kosz ty zwią za ne
ze zu ży ciem środ ków. W zde cy do wa nej więk -
szo ści wy ni ka to jed nak z nie chę ci pra cow -
ni ków do sto so wa nia za bez pie czeń. W trak -

cie kon tro li nie jed no krot nie pra cow ni cy
uska rża li się na ucią żli wo ści wy ni ka ją ce ze
sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej, głów nie ochron an ty prze cię cio wych.

● Wy ko ny wa nia prac szcze gól nie nie -
bez piecz nych bez za cho wa nia wy ma ga nych
pa ra me trów pro ce su tech no lo gicz ne go. Sto -
so wa nie nie do zwo lo nych tech nik ścin ki
drzew po le ga ją cych głów nie na nie po zo sta -
wia niu wy ma ga ne go pro gu lub za wia sy, to na -
dal bar dzo istot ny pro blem, któ re go kon se -
kwen cją mo że być śmierć pra cow ni ka. Błę -
dy te po peł nia ją pi la rze po sia da ją cy wy ma -
ga ne upraw nie nia. Trud no wska zać jed no -
znacz nie przy czy nę ta kie go po stę po wa nia.
Nie mo żna wy klu czyć, że wy ni ka to z błę dów
w szko le niu pi la rza. Obo wią zu ją ce re gu la cje
praw ne umo żli wia ją uzy ski wa nie upraw nień
po ukoń cze niu kur sów, któ re nie za wsze gwa -
ran tu ją pro fe sjo nal ne przy go to wa nie do wy -
ko ny wa nia za wo du. Brak nad zo ru nad ja ko -
ścią szko le nia na kur sach po wo du je, że or -
ga ni zu ją je pod mio ty, któ re ma ją ogra ni czo -
ne mo żli wo ści prze pro wa dze nia pro fe sjo nal -
nych za jęć prak tycz nych w te re nie.

● Wy ko ny wa nia prac bez sto so wa nia
nie zbęd nych urzą dzeń po moc ni czych, po mi -
mo ich do star cze nia przez pra co daw cę.
Czę sto sa mi pra cow ni cy nie po tra fi li po wie -
dzieć, cze mu nie sto so wa li do dat ko we go
sprzę tu.

● Nie za pew nie nia przez pra co daw ców
sku tecz ne go nad zo ru nad wy ko ny wa niem
prac, cze go kon se kwen cją jest sto so wa nie
przez pra cow ni ków nie do zwo lo nych tech nik
ścin ki drzew, nie pra wi dło wych me tod wy ko -
ny wa nia pra cy, użyt ko wa nie nie spraw nych
tech nicz nie urzą dzeń lub wy ko ny wa nie prac,
bez wy ma ga nych środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej. Wy ni ka to głów nie z przy ję tej przez pra -
co daw ców or ga ni za cji prac, po le ga ją cej
na spra wo wa niu je dy nie nad zo ru do raź ne go
lub wy ko ny wa niu prac w ró żnych miej scach.
Pod nie obec ność pra co daw cy, pra cow ni cy sto -
su ją nie do zwo lo ne me to dy pra cy.

Mo żna po wie dzieć, że wspo mnia ne nie pra -
wi dło wo ści to naj istot niej sze pro ble my, ja kie
na dal wy stę pu ją w cza sie prac le śnych. Wy -
eli mi no wa nie ich wy ma ga dal szych, in ten syw -
nych i kon se kwent nych dzia łań kon tro l nych
in spek to rów pra cy. Tym bar dziej, że w znacz -
nym stop niu nie pra wi dło wo ści te wy ni ka ją ze
złych na wy ków pra cow ni ków, a brak sku tecz -
ne go nad zo ru pra co daw ców mo że za owo co -
wać zwięk sze niem licz by śmier tel nych lub
cię żkich wy pad ków przy pra cy. Wy da je się
jed nak, że na wet naj bar dziej ry go ry stycz ne
środ ki po dej mo wa ne w sto sun ku do pra co -
daw ców nie od nio są po żą da nych skut ków, je -
śli nie zmie ni się men tal ność pra cow ni ków
i ich po dej ście do wy ko ny wa nia pra cy.

Ra do sław Ol kow ski
OIP Bia ły stok

Nie ko rzyst ne wa run ki po go do we po wo du -
ją znacz ną ab sen cję cho ro bo wą pra cow ni ków
wy ko nu ją cych pra ce przy ścin ce drzew. Po -
nad to po wszech nie wy stę pu ją ce w le sie ko -
ma ry i klesz cze utrud nia ją wy ko ny wa nie prac
i stwa rza ją po wa żne ry zy ko za cho ro wa nia
na cho ro by za wo do we, np. na Pod la siu. Bo -
re lio za jest cho ro bą, któ ra w tym re jo nie do -
ty ka więk szość osób za wo do wo wy ko nu ją cych
pra ce w le sie. Brak sku tecz ne go za bez pie -
cze nia przed za cho ro wa niem jest po wa -
żnym pro ble mem.

Bi lans zy sków i strat

Zna czą cy po stęp w me cha ni za cji pro ce su
tech no lo gicz ne go tej bra nży na stą pił do pie -
ro w ostat nim okre sie. Do ty czy on w szcze -
gól no ści za ła dun ku su row ca sto so we go. Ha -
mu ją go nie kie dy wy so kie kosz ty za ku pu spe -
cja li stycz ne go sprzę tu, przy bra ku za pew nie -
nia cią gło ści wy ko ny wa nia w ko lej nych la tach
usług na rzecz nad le śnictw. Sto so wa ne w le -
sie żu ra wie hy drau licz ne do me cha nicz ne go
za ła dun ku drew na zmniej szy ły ob cią że nie
zwią za ne z wy ko ny wa niem te go ty pu prac,
przy jed no cze snym wzro ście wy daj no ści
zryw ki. 

Wcze śniej przed się bior cy le śni do ko ny wa -
li ścin ki drzew głów nie przy wy ko rzy sta niu naj -
prost szych środ ków tech nicz nych oraz si ły i za -
an ga żo wa nia za trud nia nych pra cow ni ków.
Ręcz ne wy ko ny wa nie prac, nie jed no krot nie
skut ko wa ło na ru sza niem obo wią zu ją cych
norm dźwi ga nia cię ża rów oraz by ło przy czy -
ną licz nych ura zów koń czyn lub krę go słu pa.
Me cha ni za cja po zy ski wa nia drew na znacz nie
zmniej szy ła po ziom ry zy ka za wo do we go,
głów nie po przez eli mi na cję wie lu za gro żeń wy -
stę pu ją cych w cza sie ręcz ne go wy ko ny wa nia
prac. Oczy wi ście wpro wa dzi ła też no we za gro -
że nia, a w efekcie ko niecz ność po sia da nia spe -

cja li stycz nych upraw nień kwa li fi ka cyj nych.
Wpłynęła na zmia nę or ga ni za cji prac, po wsta -
nie stref nie bez piecz nych w miej scu pra cy spe -
cja li stycz ne go sprzę tu. W kon se kwen cji wpro -
wa dza nie pro fe sjo nal ne go sprzę tu i wła ści we
je go za sto so wa nie zna czą co po pra wia bez pie -
czeń stwo i kom fort prac.

Wy ko ny wa nie ścin ki drzew ge ne ru je istot -
ne za gro że nia wy pad ko we o po wa żnych kon -
se kwen cjach zdro wot nych. Bar dzo rzad ko
efek tem wy pad ków są lek kie ura zy. O wie le
czę ściej, nie ste ty, do cho dzi do śmier ci lub
trwa łe go in wa lidz twa. Bar dzo wa żne wy da -
je się więc pro mo wa nie bez piecz nych me tod
pra cy oraz eli mi no wa nie za gro żeń u źró dła.
Roz po zna wa nie i ogra ni cza nie ich, a w kon -
se kwen cji wy pra co wa nie stan dar dów me tod
bez piecz ne go wy ko ny wa nia prac. Jest to pod -
sta wo we za da nie or ga ni za cyj ne, ja kie po win -
ni po dej mo wać pra co daw cy, któ re po win no
wy ni kać z dba ło ści o zdro wie i ży cie pra cow -
ni ków. Oczy wi ście przy je go re ali za cji pra co -
daw cy mo gą ko rzy stać z po rad in spek to rów
pra cy, ta kże w na stęp stwie prze pro wa dza -
nych kon tro li.

Dla pa sjo na tów

Sto pień cię żko ści prac przy ścin ce drzew
oraz wy stę pu ją ce za gro że nia spra wia ją, że
za trud nie nia w za kła dach usług le śnych szu -
ka ją na przy kład pa sjo na ci, zwią za ni tra dy -
cja mi ro dzin ny mi. Naj czę ściej jed nak tra fia -
ją tu oso by, któ re nie mo gą zna leźć pra cy
w in nych bra nżach. Pra cow ni cy ci, w zde cy -
do wa nej więk szo ści, nie są za in te re so wa ni
sta łą pra cą w le sie, lecz trak tu ją ją ja ko za -
ję cie do ryw cze, sta no wią ce tym cza so we źró -
dło utrzy ma nia. Wów czas istot ne zna cze nie
ma je dy nie wy so kość uzy ska ne go za rob ku.
Po twier dza to du ża ro ta cja pra cow ni ków
w przed się bior stwach le śnych, gdzie

do rzad ko ści na le ży za trud nia nie tych sa -
mych osób dłu żej niż je den rok. Prze strze -
ga nie za sad bez pie czeń stwa przez wie lu ta -
kich pra cow ni ków jest trak to wa ne jak zło ko -
niecz ne, gdyż utrud nia ono pra cę i ogra ni -
cza mo żli wość za rob ko wa nia. Wią że się to
ze sto so wa niem w cza sie pra cy wy ma ga nych
środ ków ochro ny in dy wi du al nej, któ re wg
nich uwa ża ne jest za nie po trzeb ne ob cią że -
nie. Więk szość ta kich pra cow ni ków uwa ża,
że po sia da ne do świad cze nie, umie jęt no ści
lub szczę ście po wo du ją wy star cza ją cą gwa -
ran cją unik nię cia wy pad ku. Ze sta ty styk wy -
pad ko wych z ub.r. wy ni ka, że ta kiej za le żno -
ści nie ma. Z ana li zy wy pad ków śmier tel -
nych, do któ rych do szło przy ścin ce drzew
na te re nie dzia łal no ści Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Bia łym sto ku wy ni ka, że
w znacz nym stop niu by ły one efek tem non -
sza lan cji, bra wu ry i nie pra wi dło wych za cho -
wań sa mych po szko do wa nych.

Wy da je się, że przed sta wio ne wnio ski
w peł ni do wo dzą praw dzi wo ści po sta wio nej
w ty tu le te zy. Za gro że nia wy stę pu ją ce w pro -
ce sie tech no lo gicz nym po zy ski wa nia drew -
na, ich ró żno rod ność i spe cy fi ka, a ta kże po -
ten cjal ne skut ki dla ży cia i zdro wia pra cow -
ni ków po win ny w dal szym cią gu sta no wić
przed miot za in te re so wa nia in spek to rów pra -
cy. Tym bar dziej, że w tej wy spe cja li zo wa nej
bra nży czę sto znaj du ją za trud nie nie lu dzie,
któ rzy w śro do wi skach wiej skich są je dy ny -
mi ży wi cie la mi ro dzin, a ich do cho dy są źró -
dłem utrzy ma nia wie lu osób.

Jest le piej…

W ra mach spe cja li stycz ne go nad zo ru
bra nżo we go in spek to rzy pra cy z bia ło stoc kie -
go okrę gu od wie lu lat kon se kwent nie eg ze -
kwu ją prze pi sy do ty czą ce bez piecz ne go wy -
ko ny wa nia pro ce su tech no lo gicz ne go po zy -
ski wa nia drew na. Prze pro wa dza ją kon tro le
prac w le sie, tak jak mia ło to miej sce w 2010
ro ku, gdy wy ko ny wa no je w związ ku z re ali -
za cją te ma tu wła sne go. Ich efek ty i wnio ski
po kon trol ne umo żli wi ły od po wiedź na py ta -
nie: czy po dej mo wa ne do tych czas dzia ła nia,
przy czy ni ły się do po pra wy sta nu prze strze -
ga nia prze pi sów bhp, w cza sie po zy ski wa nia
drew na w le sie?

Oka zu je się, że mo żna dać od po wiedź
twier dzą cą. Z pod su mo wa nia efek tów kon tro -
li wy ni ka bo wiem, że istot na po pra wa wy stą -
pi ła w wie lu ob sza rach, zwłasz cza tam,
gdzie pro wa dzo no in ten syw ne kon tro le.
Mo żna po wie dzieć, że po sta wio ne ce le
w znacz nej mie rze zo sta ły osią gnię te, przez
co na te re nie dzia ła nia OIP w Bia łym sto ku:

● Wy eli mi no wa no wy ko ny wa nie usług
bez po śred nio na rzecz nad le śnictw, przez jed -
no oso bo we pod mio ty go spo dar cze. Obec nie
wszy scy przed się bior cy le śni, któ rzy wy gry -
wa ją prze tar gi or ga ni zo wa ne przez nad le śnic -
twa, za trud nia ją przy naj mniej jed ne go pra -

Za gro że nia wciąż istot ne

Ścin ka drzew
Po zy ski wa nie drew na w le sie jest pro ce sem bar dzo nie bez -
piecz nym, pra co chłon nym i zwią za nym z ró żny mi utrud nie nia -
mi. To wa rzy szy mu też wie le za gro żeń wy pad ko wych, któ re
wy ni ka ją z wy ko ny wa nia prac na otwar tej prze strze ni,
w zmien nych wa run kach at mos fe rycz nych. Znacz na część za -
dań re ali zo wa na jest zi mą, czę sto pod czas sil nych mro zów,
w du żym śnie gu. W po zo sta łych po rach ro ku pra cow ni cy na -
ra że ni są na opa dy desz czu czy in ten syw ne upa ły. Skut kiem
jest m.in. brak sta bil no ści i cią gło ści prac w le sie. 

Ra do sław Ol kow ski



W cią gu ostat nich trzech lat, in spek to rzy pra cy wy -
ko nu ją cy czyn no ści kon tro l ne w sek to rze le śnic twa,
zba da li do kład nie 100 wy pad ków, w któ rych po -
szko do wa nych zo sta ło 107 osób. Zgi nę ło 35 osób
zwią za nych z pra cą w le sie. W więk szo ści by li to ro -
bot ni cy le śni i ope ra to rzy ma szyn. 

Z my ślą o wy ko nu ją cych je den z naj nie bez piecz -
niej szych za wo dów drwa la, je sie nią PIP opu bli ku je
bro szu rę o bez piecz nym po zy ski wa niu drew na
autorstwa Jakuba Chojnickiego. 

Zdję cia  na po trze by tej pu bli ka cji wykonał An drze j
Ja wor ski przy współ pra cy Okrę go we go In spek to ra -
tu Pra cy w Rze szo wie.

ŚCINKA
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Pol ski usta wo daw ca w trak cie trwa ją ce -
go sto sun ku pra cy umo żli wił pra co daw cy
i pra cow ni ko wi opty ma li za cję za trud nie nia
w dwóch ob sza rach: ela stycz nych form za -
trud nie nia oraz cza su pra cy. Wy cho dząc na -
prze ciw po trze bie łą cze nia ży cia ro dzin ne -
go z pra cą, rów nież i opie ku nom za gwa ran -
to wał pew ne przy wi le je, za chę ca jąc do ak -
tyw no ści za wo do wej.

Ela stycz ne for my 
za trud nie nia

Ko dek so we

1. Te le pra ca
Otwórz my Ko deks pra cy i spójrz my

na te le pra cę. Zgod nie z art. 675 „Pra ca mo -
że być wy ko ny wa na re gu lar nie po za za kła -
dem pra cy, z wy ko rzy sta niem środ ków ko -
mu ni ka cji elek tro nicz nej w ro zu mie niu
prze pi sów o świad cze niu usług dro gą
elek tro nicz ną.” Ta re gu la cja jest efek tem
im ple men ta cji eu ro pej skie go Ra mo we go
po ro zu mie nia do ty czą ce go te le pra cy
z 16.07.2002 r. za war te go przez Eu ro pej -
ską Unię Kon fe de ra cji Prze my sło wych
i Pra co daw ców (UNI CE), Eu ro pej skie
Cen trum Przed się biorstw Pu blicz nych
(CE EP) oraz Eu ro pej ską Kon fe de ra cję
Związ ków Za wo do wych (ETUC). Te le pra -
cę mo że my wpro wa dzić za rów no przy re -
kru ta cji pra cow ni ka, jak i pod czas trwa ją -
ce go sto sun ku pra cy – w ka żdym cza sie
oraz przez ka żdą ze stron. 

Te le pra cow nik nie mo że być dys kry mi -
no wa ny. Pra co daw ca nie jest jed nak po zba -
wio ny mo żli wo ści kon tro lo wa nia pra cy.
Przy za cho wa niu ko rzy ści wy ni ka ją cych ze
sta tu su pra cow ni cze go, zy sku je zmniej -
szo ne kosz ty utrzy ma nia sta no wi ska. Z ca -
łą pew no ścią jest kil ka za wo dów, dla któ rych
to roz wią za nie jest ide al ne. To ta kże krok

w kie run ku ro dzi ców. Na le ży jed nak zwró -
cić uwa gę na de li kat ną gra ni cę mię dzy pra -
cą za wo do wą, a ży ciem pry wat nym, zwłasz -
cza gdy miej scem pra cy jest dom te le pra -
cow ni ka. Ta kże na prze pływ da nych oso bo -
wych oraz ko niecz ność ich za bez pie cze nia
przed do stę pem osób nie upraw nio nych.

2. Umo wy na czas okre ślo ny
Opra co wa nie i wdro że nie dy rek ty -

wy 99/70 z 28.06.1999 r. do ty czą cej po ro -
zu mie nia ra mo we go w spra wie pra cy
na czas okre ślo ny za war te go przez Eu ro -
pej ską Unię Kon fe de ra cji Prze my sło wych
i Pra co daw ców (UNI CE), Eu ro pej skie
Cen trum Przed się biorstw Pu blicz nych
(CE EP) oraz Eu ro pej ską Kon fe de ra cję
Związ ków Za wo do wych (ETUC) spo wo do -
wa ło ko niecz ność wpro wa dze nia w Pol sce
środ ków ogra ni cza ją cych za wie ra nie ter -
mi no wych umów o pra cę i pro mo cję za -
trud nie nia bez ter mi no we go. W po wo ła nej
Dy rek ty wie wska za no kon kret ne me to dy
re ali za cji: 

● okre śle nie obiek tyw nych po wo dów
uza sad nia ją cych od na wia nie ta kich umów;

● okre śle nie mak sy mal ne go li mi tu
łącz nej dłu go ści ko lej nych ter mi no wych
umów o pra cę; 

● okre śle nie li mi tu „od no wień” ta kich
umów. Nie za le żnie od ko niecz no ści trans -
po no wa nia dy rek ty wy, war to do strzec za -
le ty za trud nie nia ter mi no we go. Przy wza -
jem nym za ufa niu obu stron sto sun ku pra -
cy mo żna bo wiem po łą czyć se zo no we po -
trze by pra co daw cy oraz sta łe i po wta rzal -
ne za trud nie nie pra cow ni ka.

Po za ko dek so we

1. Umo wy cy wil no praw ne
Wśród umów cy wil no praw nych zde cy -

do wa nie naj więk szą po pu lar no ścią cie szą

się umo wy zle ce nia oraz umo wy o dzie -
ło. Po mi ja jąc szcze gó ło wą ich cha rak te -
ry sty kę, war to jed nak wspo mnieć o cy -
wi li stycz nej za sa dzie swo bo dy za wie ra nia
umów z jed nej stro ny oraz o ru cho mej
gra ni cy mię dzy umo wa mi pod le ga ją cy mi
Ko dek so wi cy wil ne mu i za trud nie niu
pra cow ni cze mu, z dru giej. Otóż, zgod nie
z art. 3531 Ko dek su cy wil ne go „stro ny za -
wie ra ją ce umo wę mo gą uło żyć sto su nek
praw ny we dług swe go uzna nia, by le by je -
go treść lub cel nie sprze ci wia ły się wła -
ści wo ści (na tu rze) sto sun ku, usta wie
ani za sa dom współ ży cia spo łecz ne go.” Co
do za sa dy więc, treść umo wy po zo sta wio -
na jest wo li stron. Ogra ni cze niem jed nak,
o któ rym na le ży pa mię tać, jest tzw. re -
jestr klau zul nie do zwo lo nych ska ta lo -
go wa ny w art. 3853 Ko dek su cy wil ne go
skut ku ją cy nie wa żno ścią ta kich po sta no -
wień. 

O ce chach cha rak te ry stycz nych sto -
sun ku pra cy wy po wia dał się wie lo krot nie
Sąd Naj wy ższy w swo ich orze cze niach oraz
au to rzy ar ty ku łów pu bli ko wa nych na ła -
mach ni niej sze go mie sięcz ni ka. Wy star czy
więc na po mknąć: wska za ne jest za cho wa -
nie zdro we go roz sąd ku oraz przede wszyst -
kim re al nie zgod ne oświad cze nie wo li
oby dwu stron sto sun ku praw ne go.

2. Job sha ring
Co kry je się pod tym po ję ciem? Mo żli -

wość dzie le nia jed ne go eta tu na kil ku pra -
cow ni ków. Usta lo na licz ba osób dzie li mię -
dzy so bą obo wiąz ki, urlo py, wszel kie go ro -
dza ju świad cze nia oraz wy na gro dze nie,
czy li wszyst kie ko dek so we upraw nie nia
pra cow ni cze. Jest to sprzy ja ją ca for ma za -
rów no dla pra co daw cy, jak i dla pra co bior -
ców. Pra co daw ca po no si kosz ty utrzy ma -
nia jed ne go eta tu otrzy mu jąc pra cę, wie -
dzę i do świad cze nie dwóch lub więk szej

licz by osób. Na to miast ro dzi ce, stu den ci,
ab sol wen ci oraz in ne oso by, któ re z oso -
bi stych po wo dów nie są dys po zy cyj ne
w peł nym wy mia rze go dzin, mo gą pod jąć
za trud nie nie. Uzgad nia ją mię dzy so bą go -
dzi ny pra cy i po dział obo wiąz ków, są od -
po wie dzial ni za re zul tat wy ko ny wa nej
pra cy. Ża den z ak tu al nie obo wią zu ją cych
prze pi sów nie za ka zu je ta kie go roz wią za -
nia. Bar dzo wa żny jest jed nak tu taj, na -
le ży ty i sta ran ny do bór ka dry pra cow ni -
czej, za rów no pod wzglę dem kwa li fi ka cji
za wo do wych, jak i pre dys po zy cji oso bo wo -
ścio wych.

3. Work sha ring
Ta nie ty po wa for ma za trud nie nia nie peł -

no wy mia ro we go, to nic in ne go, jak przej -
ścio we zmniej sze nie wy mia ru cza su pra -
cy z jed no cze snym ob ni że niem wy so ko ści
wy na gro dze nia, ma ją ce na ce lu za trzy ma -
nie pra cow ni ków. Jed nak i ta for ma wy ma -
ga wza jem ne go za ufa nia. Pra cow nik lub
gru pa pra cow ni ków, mu sia ła by za apro -
bo wać tym cza so wą re duk cję eta tów i pła -
cy w ocze ki wa niu na „lep sze cza sy”. Ży cze -
niem pra co daw cy na to miast, by ło by utrzy -
ma nie ja ko ści pra cy na do tych cza so wym
po zio mie. W pol skim usta wo daw stwie od -
naj dzie my kil ka miejsc, w któ rych do pusz -
cza się je go sto so wa nie. Gdzie
szu kać?

● art. 2 usta wy z 13 mar -
ca 2003 r. o szcze gól nych za sa -
dach roz wią zy wa nia sto sun ków
pra cy z przy czyn nie do ty czą -
cych pra cow ni ków – wy po wie -
dze nie zmie nia ją ce w za kre -
sie wy mia ru cza su pra cy oraz
wy na gro dze nia za pra cę uzy ska -
ne w wy ni ku kon sul ta cji z part -
ne ra mi spo łecz ny mi w za kła -
dzie;

● art. 12 usta wy an ty kry zy -
so wej (do ty czy przed się bior cy
w przej ścio wych trud no ściach
fi nan so wych) – wy miar cza su pra cy okre -
ślo ny w umo wie o pra cę mo że być ob ni żo -
ny przez okres nie dłu ższy niż sześć mie -
się cy i nie wię cej niż do po ło wy peł ne go
wy mia ru cza su pra cy; w ta kim przy pad ku
pro por cjo nal ne mu ob ni że niu ule ga ta kże
wy na gro dze nie za pra cę;

● art. 231a Ko dek su pra cy – mo żli -
wość za war cia po ro zu mie nia o sto so wa -
niu mniej ko rzyst nych wa run ków za trud -
nie nia pra cow ni ków niż wy ni ka ją ce
z umów o pra cę za war tych z ty mi pra cow -
ni ka mi, w za kre sie i przez czas usta lo ny
w po ro zu mie niu.

Wszyst kie przy pad ki od no szą się do sy -
tu acji kry zy so wej, ja ko prze słan ki ob li ga -
to ryj nej. Ma to być więc wy ją tek, wyj ście
awa ryj ne dla pra co daw cy. Nic jed nak nie
stoi na prze szko dzie, aby in dy wi du al nie ne -
go cjo wać wa run ki pra cy do sto so wu jąc
wa run ki do po ten cja łu i po trzeb stron sto -
sun ku pra cy.

4. Le asing pra cow ni czy
Ure gu lo wa nia praw ne do ty czą ce out so -

ur cin gu pra cow ni cze go od naj dzie my w usta -
wie z 9 lip ca 2003 r. o za trud nia niu pra cow -
ni ków tym cza so wych. Za le ga li zo wa no tu taj
tzw. trój stron ny sto su nek pra cy, w któ rym
współ pra ca na wią zu je się w dwóch płasz czy -
znach: 1) pra co daw ca tym cza so wy – pra co -
daw ca użyt kow nik oraz 2) pra co daw ca
tym cza so wy – pra cow nik tym cza so wy
(umo wy o pra cę, umo wy pra wa cy wil ne go).
Do cho dzi do po dzia łu obo wiąz ków po mię -
dzy dwóch pra co daw ców na:

● for mal ne: m.in. za trud nie nie pra -
cow ni ka tym cza so we go, usta le nie je go wy -
na gro dze nia w opar ciu o prze pi sy pra wa
we wnątrz za kła do we go pra co daw cy użyt -
kow ni ka, pro wa dze nie do ku men ta cji pra -
cow ni czej (z wy jąt kiem ewi den cji cza su
pra cy). Tu taj głów ną ro lę peł ni agen cja pra -
cy tym cza so wej;

● fak tycz ne: m.in. za po zna nie pra cow -
ni ka z re gu la mi nem pra cy, in for ma cja mi
do ty czą cy mi ta jem ni cy słu żbo wej, han -
dlo wej, pro wa dze nie ewi den cji cza su pra -
cy w za kre sie i na za sa dach obo wią zu ją cych
w sto sun ku do pra cow ni ków, po wie rza nie
tyl ko za dań okre ślo nych w je go umo wie
o pra cę, za pew nie nie bez piecz nych i hi gie -
nicz nych wa run ków pra cy. Ta sfe ra jest do -
me ną pra co daw cy – użyt kow ni ka.

Le asing pra cow ni czy umo żli wia pra co -
daw com opty mal ne po łą cze nie po trzeb ryn -
ku pra cy z bie żą cy mi ocze ki wa nia mi pra -
co daw cy.

Czas pra cy

Wy miar cza su pra cy

W pre am bu le Po ro zu mie nia ra mo we go
w spra wie pra cy w nie peł nym wy mia rze go -
dzin sta no wią ce go za łącz nik do Dy rek ty -
wy Ra dy Nr 97/81/WE z 15.12.1997 r. czy -
ta my: „Ni niej sze Po ro zu mie nie ra mo we
sta no wi wkład w ogól ną eu ro pej ską stra -
te gię w dzie dzi nie za trud nie nia. Pro ble ma -
ty ka pra cy w nie peł nym wy mia rze go dzin
mia ła w ostat nich la tach zna czą cy wpływ
na ry nek pra cy. Dla te go sy gna ta riu sze ni -
niej sze go Po ro zu mie nia po trak to wa li prio -
ry te to wo tę for mę za trud nie nia. Za mia rem
stron jest roz wa że nie po trze by za war cia po -
dob nych po ro zu mień od no szą cych się
do in nych ela stycz nych form pra cy.” Wska -
za ną in sty tu cję znaj dzie my w Ko dek sie pra -
cy. Dla cze go z niej nie sko rzy stać?

Zwo len ni ka mi są i bę dą z ca łą pew no -
ścią oso by, któ re na co dzień po trze bu ją
cza su wol ne go, a jed no cze śnie optu ją
za ak tyw no ścią za wo do wą. To na przy kład:
opie ku no wie dzie ci, lu dzie uczą cy się,
czy też eme ry ci. Z dru giej stro ny zmniej -
sze nie licz by go dzin pra cy bez po śred nio
prze kła da się na mo żli wość od po wied nie -
go zmniej sze nia wy na gro dze nia za pra cę,

a co za tym idzie – kosz tów pra -
cy. Nie da się ukryć, iż czyn nik
eko no micz ny jest obec nie jed -
nym z wa żniej szych kry te riów
przy po dej mo wa niu de cy zji
zwią za nych z re kru ta cją pra cow -
ni czą. Po śred nio mo że się jed -
na kże przy czy nić do ak ty wi za -
cji za wo do wej tych osób, któ re
nie ma ją mo żli wo ści wy ko ny wa -
nia pra cy w peł nym wy mia rze
cza su pra cy.

Sys te my cza su pra cy

1. Rów no wa żne nor my
cza su pra cy w wer sji kla sycz nej (sys -
tem rów no wa że nia go dzi no we go oraz
dniów ko wy).

Nie rów no mier ność w or ga ni za cji cza su
pra cy jest obec nie zja wi skiem po wszech -
nym. Nie do ty czy to tyl ko po ry dnia czy też
dnia ty go dnia. Wpro wa dza jąc pod sta wo we
nor my cza su pra cy, usta wo daw ca prze wi -
dział mo żli wo ści i oko licz no ści ich mo dy -
fi ka cji. Pra co daw cy przy za cho wa niu pa ra -
me trów cza su pra cy mo gą prze kształ cić
nor mę w przed łu żo ny lub skró co ny wy miar
cza su pra cy zy sku jąc efek tyw ną i peł ną or -
ga ni za cję pra cy po łą czo ną z re ali za cją

O ela stycz no ści 
w za trud nie niu słów kil ka…
– Pol ski Ko deks pra cy jest prze ciw ko pra co daw com! Jest zbyt szcze gó ło wy, prze sta rza ły,
a pra wo chro ni wy łącz nie pra cow ni ków! – sły szę pod czas nie jed nej, pro wa dzo nej prze ze mnie
kon tro li. Po wra cam wte dy my śla mi do No wo cze sne go Ryn ku Pra cy. Ide al ny spo łecz nie i za -
wo do wo świat, któ ry nie daw no umie ści li śmy na wir tu al nej ma pie. Nie otwie ram oczy wi ście te -
go atla su przed pra co daw cą, jed nak wspo mi nam o pol skiej ela stycz no ści w za trud nie niu.

Ju sty na Ba ra now ska

Re flek sje i spo strze że nia in spek to ra pra cy
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Sta dion z try bu na mi na 41 000 osób
wraz z bu dyn kiem za mknię tym, plat for -
mą na pod wy ższe niu oraz prze strze nią ko -
mer cyj no -han dlo wą obu do wa ny jest po li -
wę gla nem w kil ku na stu od cie niach bursz -
ty nu. Wg in ter nau tów jest naj pięk niej -
szym sta dio nem bu do wa nym na EU -
RO 2012 w Pol sce. Do stęp do pły ty bo iska
za pew nia ją czte ry tu ne le, prze bie ga ją ce
uko śnie pod plat for mą i try bu na mi. Peł -
nią rów nież funk cję dróg ewa ku acyj nych
z pły ty bo iska oraz umo żli wia ją wjazd au -
to bu som i wo zom stra żac kim. Wszyst kie
miej sca na try bu nach są za da szo ne, zaś
bo isko, try bu ny oraz pro me na dy, z tech -
nicz ne go punk tu wi dze nia, są otwar te.
Prze strzeń ko mer cyj no -han dlo wa, zlo -
ka li zo wa na we wschod niej czę ści obiek -
tu, ma po wierzch nię ok. 9 200 m2 i obec -
nie jest w sta nie su ro wym za mknię tym.

Uro czy ste otwar cie sta dio nu za pla no wa -
no na 9 czerw ca br., kie dy to miał być ro -
ze gra ny mecz Pol ski z Fran cją.

Pierw szą opi nię w związ ku ze zgło sze -
niem do ko na nym 16 ma ja br. przez in we -
sto ra: Biu ro In we sty cji Eu ro Gdańsk
2012 Sp. z o.o., wy da ła po li cja. By ła ona
ne ga tyw na, gdyż sta dion nie speł niał
w tym cza sie pod sta wo wych wa run ków
do bez piecz ne go ro ze gra nia me czu.

In spek to rzy pra cy w trak cie kon tro li
zwią za nej z od bio rem in we sty cji jed no -
znacz nie stwier dzi li, że obiekt nie jest przy -
go to wa ny do użyt ko wa nia. Na wy so kiej try -
bu nie i w miej scach po by tu nie peł no -
spraw nych, jak rów nież na kil ku klat kach
scho do wych, rów nież na ze wnętrz nych

scho dach i ob ry sie pro me na dy, nie by ły za -
mon to wa ne ba lu stra dy. Nad in spek tor pra -
cy To masz Go lec wy dał sta no wi sko do ty -
czą ce uzy ska nia po zwo le nia na użyt ko wa -
nie obiek tu bu dow la ne go, za wie ra ją ce
sprze ciw co do za mie rzo ne go prze ję cia
obiek tu do użyt ko wa nia.

Sprze ciw nie ozna cza za mknię cia dro -
gi do uzy ska nia przez in we sto ra po zwo le -
nia na użyt ko wa nie obiek tu. Po wo du je jed -
nak prze su nie cie ter mi nu na okres, kie dy
zre ali zu je on 37 uwag za war tych w sta no -
wi sku in spek to ra pra cy. Do pie ro wów czas
bę dzie mo żli we bez piecz ne kon ty nu owa -
nie prac na tym obiek cie, tak by w efek cie,
po za spor to wy mi do zna nia mi, ki bi ców
nie spo tka ły nie spo dzian ki za gra ża ją ce ich
ży ciu i zdro wiu.

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

bie żą cych kon trak tów han dlo wych. Mo je
do świad cze nia i ob ser wa cje po zwa la ją
stwier dzić, iż pra co daw cy czę sto kroć przy -
zwa la ją na za ła twia nie spraw oso bi stych
przez pra cow ni ków w trak cie pra cy, skra -
ca jąc ją da ne go dnia i zo bo wią zu jąc do od -
pra co wa nia w in nym ter mi nie. Ela stycz ne?

2. Week en do wy sys tem cza su pra cy.
Dla tych, dla któ rych „czar ne dni ty go -

dnia” mu szą być prze zna czo ne na in ne ce -
le niż pra ca, usta wo daw ca udo stęp nił nie -
co nie ty po wą ze wzglę du na swój roz kład,
pra cę w piąt ki, so bo ty, nie dzie le oraz
świę ta. To za chę ta do za trud nia nia w ra -
mach sto sun ku pra cy, do prze su nię cia
za trud nio nych z cy wi li stycz ne go ob sza -
ru, o nie le gal nej stre fie nie wspo mi na jąc.
Pra co daw ca ma pra cow ni ków, któ rzy wy -
peł nią so bot nio -nie dziel ne oraz świą tecz -
ne obo wiąz ki. Nie mo żna mu za rzu cić na -
ru sze nia za sa dy prze cięt nie pię cio dnio we -
go ty go dnia pra cy, ty go dnio we go od po czyn -
ku od pra cy, raz na czte ry ty go dnie nie dzie -
li wol nej od pra cy. Pra co bior cy zaś zy sku -
ją więk szą ochro nę i upraw nie nia przy pi -
sa ne pra cow ni cze mu sto sun ko wi praw -
ne mu. Czy jed nak czyn nik eko no -
micz ny po zwo li „pod sta wo wym”
pra cow ni kom zre zy gno wać z do dat -
ko wej pra cy?

3. Za da nio wy sys tem cza su
pra cy.

Zy sku je po pu lar ność po nie waż
nie rzad ko trud no jest ująć w ra my
cza so we za da nia i pra ce wy ko ny wa -
ne przez pra co bior ców. Wy da je się
być nie zwy kle in te re su ją cym roz -
wią za niem z po wo du nie nor mo wa nej
pra cy i ru cho mych go dzin roz po -
czy na nia i koń cze nia pra cy. Naj więk szą
jed nak po ku są dla pra co daw cy jest tu taj wy -
ją tek od re gu ły ewi den cjo no wa nia cza su pra -
cy pra cow ni ków. Ideę za da nio we go sys te mu
cza su pra cy na le ży po pie rać. Ko niecz nym
jest jed nak wy raź ne pod kre śle nie trzech bar -
dzo istot nych kwe stii: 

● pol ski Ko deks pra cy nie prze wi du je
nie nor mo wa ne go sys te mu cza su pra cy; 

● do pusz czal ność sto so wa nia ru cho -
mych go dzin roz po czy na nia i koń cze nia pra -
cy w świe tle ak tu al nie obo wią zu ją cych
prze pi sów jest ogra ni czo na;

● ewi den cjo no wa niu nie pod le ga ją je -
dy nie go dzi ny pra cy, w po zo sta łym za kre -
sie na le ży do ku men to wać czas pra cy „za -
da niow ca”.

Zie lo nym świa tłem dla pra co daw cy jest
mo żli wość sto so wa nia pra cy zmia no wej

– z uwzględ nie niem świę tej za sa dy do bo -
we go od po czyn ku oraz za ka zu pra cy w tej
sa mej do bie. Nie ma też za ka zu pra cy w go -
dzi nach nad licz bo wych – ale na le ży ją
zre kom pen so wać w spo sób zgod ny z ko dek -
sem pra cy lub pra wem we wnątrz za kła do -
wym.

Roz kła dy cza su pra cy 
– pra ca i ro dzi na

1. Ob ni że nie wy mia ru cza su pra cy.
Mo żli wość pod ję cia pra cy za rob ko wej
w ob ni żo nym wy mia rze pod czas do dat -
ko we go urlo pu ma cie rzyń skie go oraz
urlo pu wy cho waw cze go.

Na le ży tu taj wska zać dwie mo żli wo ści,
za chę ca ją ce ro dzi ców do łą cze nia ży cia ro -
dzin ne go z pra cą, a mia no wi cie – pod ję cie
pra cy za rob ko wej w trak cie do dat ko we go
urlo pu ma cie rzyń skie go oraz do pusz czal -
ność wy ko ny wa nia pra cy w trak cie urlo pu
wy cho waw cze go. Aby jed nak rów no wa ga
by ła utrzy ma na oraz cel przy wo ła nych ab -
sen cji speł nio ny, le gi sla tor wpro wa dził
pew ne ogra ni cze nia. Z jed nej stro ny, pra -
ca w trak cie do dat ko we go urlo pu ma cie -
rzyń skie go nie mo że prze kra czać po ło wy
wy mia ru cza su pra cy, z dru giej – mu si być

za cho wa ny cel oso bi ste go spra wo wa nia
opie ki nad dziec kiem w trak cie urlo pu wy -
cho waw cze go. Wy star czy więc w ko dek so -
wym ter mi nie zło żyć wnio sek o do dat ko -
wy urlop ma cie rzyń ski wraz z wy ar ty ku ło -
wa niem chę ci wy ko ny wa nia pra cy w okre -
ślo nym li mi to wa nym wy mia rze i… ro dzi na
i pra ca bę dą szły w pa rze. W przy pad ku
urlo pu wy cho waw cze go – zgo da pra co daw -
cy na pod ję cie pra cy za rob ko wej nie jest
obec nie wy ma ga na.

2. In dy wi du al ne roz kła dy cza su
pra cy opie ku nów dzie ci.

„Pra cow nik opie ku ją cy się dziec kiem
do ukoń cze nia przez nie 14. ro ku ży cia lub
opie ku ją cy się człon kiem ro dzi ny wy ma ga -
ją cym je go oso bi stej opie ki mo że zło żyć
przed się bior cy pi sem ny wnio sek do ty czą -

cy usta le nia in dy wi du al ne go roz kła du cza -
su pra cy prze wi du ją ce go ró żne go dzi ny roz -
po czy na nia i koń cze nia pra cy. Przed się bior -
ca uwzględ nia wnio sek pra cow ni ka, o któ -
rym mo wa w ust. 1, chy ba że nie jest to mo -
żli we ze wzglę du na or ga ni za cję pra cy lub
ro dzaj pra cy wy ko ny wa nej przez pra cow -
ni ka. O przy czy nie od mo wy uwzględ nie nia
wnio sku przed się bior ca in for mu je pra -
cow ni ka na pi śmie.” – to cy tat z usta wy o ła -
go dze niu skut ków kry zy su eko no micz ne -
go dla pra cow ni ków i przed się bior ców. Ko -
lej ny „po da ru nek praw ny” dla opie ku nów
dzie ci, za chę ca ją cy ich do opty mal ne go łą -
cze nia funk cji spo łecz nych z pra cą za wo do -
wą. Czy wie lu ro dzi ców sko rzy sta ło z te go
roz wią za nia?...

Nie mam pew no ści, czy ów wzbu rzo -
ny pra co daw ca zmo dy fi ku je swo je biz -
ne so we po dej ście do pra cow ni ków.
Wiem jed nak na pew no, że pol ski Ko -
deks pra cy i in ne ak ty nor ma tyw ne
war to uwa żnie prze czy tać....

Ju sty na Ba ra now ska 
OIP Zie lo na Gó ra

Pra wo eu ro pej skie:
Dy rek ty wa 99/70 z 28.06.1999 r.

do ty czą ca po ro zu mie nia ra mo we go
w spra wie pra cy na czas okre ślo ny
(Dz. Urz. WE L Nr 175, s. 43)

Dy rek ty wa Ra dy Nr 97/81/WE
z 15.12.1997 r. do ty czą ca po ro zu -
mie nia ra mo we go ma ją ce go za sto -
so wa nie do pra cy w nie peł nym wy -
mia rze cza su pra cy (L 14
z 20.01.1998 r.).

Ra mo we po ro zu mie nie do ty czą -
ce te le pra cy 16.07.2002 r. za war te

przez Eu ro pej ską Unię Kon fe de ra cji Prze -
my sło wych i Pra co daw ców (UNI CE), Eu -
ro pej skie Cen trum Przed się biorstw Pu -
blicz nych (CE EP) oraz Eu ro pej ską Kon fe -
de ra cję Związ ków Za wo do wych (ETUC)
– nie sta ła się dy rek ty wą.

Pol skie ak ty praw ne:
Usta wa z 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra -

cy.
Usta wa z 9 lip ca 2003 r. o za trud nia niu

pra cow ni ków tym cza so wych.
Usta wa z 1 lip ca 2009 r. o ła go dze niu

skut ków kry zy su eko no micz ne go dla pra -
cow ni ków i przed się bior ców.

Usta wa z 13 mar ca 2003 r. o szcze gól -
nych za sa dach roz wią zy wa nia sto sun ków
pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow -
ni ków.

Stadion w Gdańsku
Czte rech ko or dy na to rów Pań stwo wej In spek cji Pra cy ds. EU -
RO 2012, nad in spek to rzy: Krzysz tof Du da z OIP Po znań, Ja ro -
sław Gło wac ki z OIP Wro cław, Wal de mar Spól nic ki z OIP
War sza wa i To masz Go lec z OIP Gdańsk, uczest ni czy ło
w dniach 25-27.05 br. w czyn no ściach zwią za nych z od bio rem
sta dio nu „PGE Are na” Gdańsk, na Mi strzo stwa Eu ro py w Pił -
ce No żnej w 2012 r. 
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Kon tro la mi ob ję to me dycz ne la bo ra to ria
dia gno stycz ne, w któ rych wy ko ny wa ne są ba -
da nia ma ją ce na ce lu okre śle nie wła ści wo ści
fi zycz nych, che micz nych i bio lo gicz nych,
a ta kże skła du pły nów ustro jo wych, wy dzie -
lin, wy da lin i tka nek. Do ty czy ły one rów nież
medycz nych la bo ra to riów, w któ rych pro wa -
dzo ne są mi kro bio lo gicz ne bada nia pły nów
ustro jo wych, wy dzie lin, wy da lin i tka nek po -
bra nych dla ce lów pro fi lak tycz nych, dia gno -
stycz nych i lecz ni czych lub sa ni tar no -epi de -
mio lo gicz nych.

Na ba kier z prze pi sa mi

W kon tro lo wa nych jed nost kach stwier dza -
no licz ne nie pra wi dło wo ści. Część z nich by -
ła efek tem nie prze strze ga nia przez pra co daw -
ców prze pi sów: roz po rzą dze nia Mi ni stra
Zdro wia z 22 kwiet nia 2005 r. w spra wie szko -
dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych dla zdro wia
w śro do wi sku pra cy oraz ochro ny zdro wia
pra cow ni ków za wo do wo na ra żo nych na te
czyn ni ki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.),
do ty czą cych obo wiąz ku pro wa dze nia do ku -
men ta cji zwią za nej z za trud nia niem pra -
cow ni ków w na ra że niu na czyn ni ki bio lo gicz -
ne z gru py za groże nia 2÷3. W 11 la bo ra to -
riach stwier dzo no nie pra wi dło wo ści z za kre -
su in for ma cji za war tych w re je strze pra cow -
ni ków na ra żo nych na czyn ni ki bio lo gicz ne,
w tym przy pad ki nie za miesz cze nia w re je -
strach da nych do ty czą cych ro dza ju wy ko ny -
wa nej pra cy, stop nia za gro że nia spo wo do wa -
ne go dzia ła niem szko dli we go czyn ni ka bio -
lo gicz ne go, awa rii i wy pad ków zwią za nych
z na ra że niem na dzia ła nie szko dli we go czyn -
ni ka bio lo gicz ne go. Nieprawidłowości
dotyczyły też wy ni ku prze pro wa dzo nej oce -
ny ry zy ka z po da niem na zwy szko dli we go
czyn ni ka bio lo gicz ne go i gru py za gro że nia,
licz by pra cow ni ków na ra żo nych na dzia ła nie
szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go oraz
imie nia, na zwi ska, sta no wi ska oraz nu me ru
te le fo nu oso by od po wie dzial nej u pra co -
daw cy za bez pie czeń stwo i hi gie nę pra cy oraz
ochro nę zdro wia pra cow ni ków.

W wy ni ku kon tro li stwier dzo no rów nież
przy pad ki nie prze strze ga nia prze pi sów roz -
porzą dze nia Mi ni stra Zdro wia z 1 grud -
nia 2004 r. w spra wie sub stan cji, pre pa ra tów,
czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych
o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym
w śro do wi sku pra cy (Dz. U. Nr 280,
poz. 2771 z późn. zm.). Usta lo no, że trzech
pra co daw ców nie prze kaza ło wła ści we mu
pań stwo we mu wo je wódz kie mu in spek to ro wi
sa ni tar ne mu oraz okrę go wemu in spek to ro -
wi pra cy co rocz nej in for ma cji o sub stan cjach,
pre pa ra tach, czyn ni kach lub pro ce sach tech -
no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub
mu ta gen nym, o któ rej mo wa w § 4 ust. 3 po -
wo ła ne go roz po rzą dze nia. Na to miast w dzie -
wię ciu przy pad kach stwier dzo no uchy bie nia
po le ga ją ce na nie uwzględ nie niu w przed mio -
to wej in for ma cji eks po zy cji pra cow ni ków
na wi rus za pa le nia wą tro by ty pu B oraz wi -
rus za pa le nia wą tro by ty pu C (WZW ty pu B
i C) lub też na nie ter mi no wym prze ka za niu
in for ma cji.

Bez oce ny ry zy ka

We wszyst kich kon tro lo wa nych za kła -
dach stwier dzo no nie pra wi dło wo ści do ty czą -
ce oce ny ry zy ka za wo do we go, w tym przy -
pad ki nie udo ku men to wa nia oce ny ry zy ka za -
wo do wego wy stę pu ją ce go przy wy ko ny wa -
niu prac na po szcze gól nych sta no wi skach
pra cy. Do ty czyło to 13 sta no wisk pra cy
w przy pad ku oce ny ry zy ka za wo do we go
dla czyn ni ków bio lo gicznych oraz 11 sta no -
wisk pra cy w przy pad ku czyn ni ków che micz -
nych. W po ło wie kon tro lo wanych za kła dów
przed sta wio na kon tro lu ją cym udo ku men to -
wa na oce na ry zy ka nie speł nia ła wy mo gów
okre ślo nych w § 39a roz po rzą dze nia Mi ni -
stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 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, poz. 1650 z późn. zm.) lub
też nie uwzględ nia ła za kre su wy mie nio ne -
go w § 5 ust. 1 i 2 roz po rzą dze nia w spra -
wie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych

oraz w § 3 ust. 1 roz porzą dze nia Mi ni stra
Zdro wia z 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,
poz. 86 z późn. zm.). Tak np., w jed nym ze
szpi ta li w oce nie ry zy ka za wo do we go nie
uwzględ nio no wpro wa dza nych w spo sób
za mie rzo ny do śro do wi ska pra cy czyn ni ków
bio logicz nych, sto so wa nych w ra mach kon -
tro li ja ko ści ba dań bak te rio lo gicz nych. Cho -
dzi o kontrolę pod ło ży bak te rio lo gicz nych,
szcze pów ba da nych oraz le ko opor no ści.
W in nym za kła dzie pra cy nie do ko na no
oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z eks -
po zy cją pra cow ni ków na czyn nik bio lo gicz -
ny z trze ciej gru py za gro że nia – prą tek gruź -
li cy (my co bac te rium tu ber cu losis). W jed nym
z la bo ra to riów przed sta wio na kon tro lu ją cym
udo ku men to wa na oce na ry zy ka za wo do we -
go nie za wie ra ła w opi sie oce nia nych sta no -
wisk pra cy sto so wa nych ma szyn i narzę dzi
oraz ma te ria łów, a pro ces sza co wa nia ry zy -
ka i je go war to ścio wa nie oraz usta le nie nie -
zbęd nych środ ków pro fi lak tycz nych zmniej -
sza ją cych ry zy ko prze pro wa dzo no dla ca łej
gru py czyn ni ków che micz nych i wy łącz nie
dla trzech czyn ni ków bio lo gicz nych, a nie dla
każde go czyn ni ka che micz ne go i bio lo gicz -
ne go wy stę pu ją ce go w śro do wi sku pra cy od -
ręb nie.

W dzie wię ciu kon tro lo wa nych za kła dach
opie ki zdro wot nej pra co daw cy nie pro wa dzi -
li re je stru prac, któ rych wy ko ny wa nie po wo -
du je ko niecz ność po zo sta wa nia w kon tak cie
z substan cja mi, pre pa ra ta mi, czyn ni ka mi lub
pro ce sa mi tech no lo gicz ny mi o dzia ła niu ra -
ko twórczym lub mu ta gen nym, o któ rym
mo wa w § 4 ust. 1 roz po rzą dze nia Mi ni stra
Zdro wia z 1 grud nia 2004 r. w spra wie sub -
stan cji, pre pa ra tów, czyn ni ków lub pro ce sów
tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym
lub mu ta gen nym w śro do wi sku pra cy (Dz. U.
Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.), na to miast
w dzie wię ciu przy pad kach stwier dzo no uchy -
bie nia po le ga ją ce na nieuwzględ nie niu w re -
je strze eks po zy cji pra cow ni ków na wi rus za -

pa le nia wą tro by ty pu B oraz wi rus za pa le nia
wą tro by ty pu C (WZW ty pu B i C).

Pra co daw cy na ru sza li ta kże po zo sta łe
re gu la cje do ty czą ce bez pie czeń stwa pra cy
pra cow ni ków za trud nio nych w na ra że niu
na czyn ni ki bio lo gicz ne i che micz ne. W po -
ło wie pod da nych kon tro li za kła dów stwier dzo -
no nie pra wi dło wo ści w za kre sie ozna ko wa -
nia po jemni ków i opa ko wań za wie ra ją cych
sub stan cje i pre pa ra ty che micz ne oraz szko -
dli we czyn ni ki bio lo gicz ne.

Jak usta lo no, pra co daw cy – uwzględ nia -
jąc przede wszyst kim ilość uży wa nych sub -
stan cji i pre pa ra tów che micz nych – nie wy -
ty po wa li żad nych sub stan cji do ozna cze nia

w ramach po mia rów czyn ni ków szko dli wych
dla zdro wia w śro do wi sku pra cy. Usta le nia
do ko nane przez in spek to rów pra cy w trak -
cie kon tro li po zwa la ją stwier dzić, że brak jest
me ry to rycznych pod staw do na ło że nia na pra -
co daw ców obo wiąz ku prze pro wa dze nia po -
mia rów w tym za kre sie.

Bez ochron 
in dy wi du al nych

W 12 kon tro lo wa nych za kła dach opie ki
zdro wot nej stwier dzo no nie pra wi dło wo ści
w za kre sie wy po sa ża nia pra cow ni ków w środ -

ki ochro ny in dy wi du al nej, w tym uchy bie nia
do tyczą ce nie wła ści we go do bo ru środ ków
ochro ny. I tak, pod czas kon tro li usta lo no, że
pra cowni ków la bo ra to riów, sto su ją cych sub -
stan cje i pre pa ra ty che micz ne nie bez piecz -
ne (jak i ich roz two ry użyt ko we) w pro ce sach
de zyn fek cji i my cia po wierzch ni oraz sprzę -
tu, nie wy po sa ża no w od po wied nie do wła -
ści wo ści sto so wa nych sub stan cji. Pra cow ni -
kom nie za pew nio no na przy kład oku la rów
ochron nych ści śle przy le ga ją cych do twa rzy
(go gle), a po nad to wy posa ża no ich wy łącz nie
w jed no ra zo we rę ka wi ce dia gno stycz ne wy -
ko na ne z la tek su oraz jedno ra zo we far tu chy
chi rur gicz ne wy ko na ne z włók ni ny po li pro -
py le no wej (tzw. fi ze li ny) lub też fo lii po li ety -
le no wej (PE). Na le ży zwró cić uwa gę, że wska -
za ne środ ki, bę dą ce wy ro ba mi medycz ny mi
w ro zu mie niu dy rek ty wy Ra dy 93/42/EWG
z 14 czerw ca 1993 r., wdro żo nej do pra wa pol -
skie go usta wą z 20 kwiet nia 2004 r. o wy ro -
bach me dycz nych (Dz. U. Nr 93, poz. 896
z późn. zm.), nie sta no wią ma te ria łu ba rie -
ro we go dla więk szo ści sto so wa nych w la bo -
rato riach sub stan cji i pre pa ra tów che micz -
nych oraz czyn ni ków bio lo gicz nych. Nie są
one przede wszyst kim środ ka mi ochro ny in -
dy wi du al nej w świe tle po sta no wień dy rek ty -
wy 89/686/EWG z 21 grud nia 1989 r. i usta -
wy z 30 sierp nia 2002 r. o sys te mie oce ny
zgod no ści (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
z późn. zm.).

Ogól nie do stęp ne

We wszyst kich kon tro lo wa nych za kła dach
opie ki zdro wot nej pra co daw cy nie prze pro wa -
dzi li oce ny na ra że nia zwią za ne go z pro ce sa -
mi, w któ rych wy stę pu ją czyn ni ki bio logicz ne,
w ce lu usta le nia stop ni her me tycz no ści wy -
ma ga nych dla po szcze gól nych szko dli wych
czyn ni ków bio lo gicz nych. Stwier dzo no przy -
pad ki nie za sto so wa nia środ ków her metycz -
no ści w za kre sie ogra ni cze nia do stę pu osób
nie upraw nio nych do miejsc pra cy, za pewnie -
nia po wierzch ni nie prze pusz czal nych dla wo -
dy i ła two zmy wal nych, za pew nie nia po -
wierzch ni od por nych na kwa sy, za sa dy, roz -
pusz czal ni ki oraz środ ki de zyn fek cyj ne, jak
i bezpiecz ne go prze cho wy wa nia szko dli wych
czyn ni ków bio lo gicz nych. I tak np., w jed nym
ze szpi ta li do stęp do po miesz czeń la bo ra to -
rium ana li tycz ne go mia ły oso by nie upo wa żnio -
ne. Wej ście do ko ry ta rza pro wa dzą ce go do po -
miesz czeń la bo ra to rium zo sta ło wy dzie lo ne
je dynie za po mo cą pa ra wa nu. Ku za sko cze niu
in spek to rów pra cy, pra cow ni cy jed ne go ze
szpi ta li spo ży wa li po sił ki i na po je w po miesz -
cze niach pra cow ni la bo ra to ryj nych. W pię ciu
kon tro lowa nych za kła dach pra cy w po miesz -
cze niach pra cy eks plo ato wa ne by ły czaj ni ki
bez prze wo do we słu żą ce do przy go to wa nia po -
sił ków i na poi.

Za strze że nia kon tro lu ją cych bu dził po nad -
to brak w kon tro lo wa nych la bo ra to riach

wen ty la cji za pew nia ją cej wła ści wą ja kość po -
wie trza oraz za po bie ga ją cej wy do sta wa niu się
pa to ge nów na ze wnątrz po miesz czeń. Sta no -
wi to istot ny pro blem w sy tu acji, w któ rej
większość szko dli wych mi kro or ga ni zmów
roz prze strze nia się w po sta ci bio aero zo lu dro -
gą powietrz ną, po wietrz no -kro pel ko wą lub też
po wietrz no -py ło wą. Przy kła do wo, pod czas
kon tro li prze pro wa dzo nej w jed nym ze szpi -
ta li usta lo no, że więk szość po miesz czeń la -
bo ra to rium ana li tycz ne go, zlo ka li zo wa ne -
go w par te ro wym i wol no sto ją cym bu dyn ku,
nie po sia da ja kiej kol wiek wen ty la cji (brak
wen ty la cji me cha nicz nej, jak i wen ty la cji gra -
wi ta cyj nej).

Bez ko mór la mi nar nych

Po nad to pod czas kon tro li dwóch za kła dów
opie ki zdro wot nej stwier dzo no, że la bo rato -
ria nie zo sta ły wy po sa żo ne w ko mo ry la mi -
nar ne, w któ rych win ny być pro wa dzo ne pra -
ce zwią za ne z eks po zy cją pra cow ni ków
na szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne.(w tym my -
co bac terium tu ber cu lo sis). Za sto so wa nie
ta kich ko mór, prze zna czo nych do pra cy
z ma te ria łem pato gen nym, po zwa la zmniej -
szyć na ra że nie pra cow ni ków na skut ki nie -
kon tro lo wa nej dy fu zji za nie czysz czeń bio lo -
gicz nych, któ ra ma miej sce w trak cie pro wa -
dza nych w la bo ra to riach ba dań. Na le ży nad -
mie nić, że sto so wa nie ko mór la mi nar nych by -
ło stan dar dem w po zo sta łych la bo ra to riach
wy ko nu ją cych mi kro bio lo gicz ne ba da nia la -
bo ra to ryj ne.

Kon tro lu ją cy zwró ci li ta kże uwa gę na zły
stan ogól no bu dow la ny i sa ni tar no -hi gie nicz -
ny po miesz czeń la bo ra to ryj nych. Usta lo -
no, że w pię ciu kon tro lo wa nych la bo ra to riach
w wy ni ku czę stych za wil go ceń do szło do pe -
ne tra cji mi ko lo gicz nej po włok tyn kar skich
i ma lar skich su fitów oraz ścian.

Pod czas kon tro li stwier dzo no rów nież
nie pra wi dło wo ści do ty czą ce nie wła ści we go
wy po sa że nia la bo ra to ryj ne go. Na przy kład,
w jed nym ze szpi ta li pro ces ter mo sta to wa -
nia pro bó wek z mo czem, w ce lu ozna cza nia
ilo ści me tok sy ka te cho la min w mo czu, pro -
wa dzo ny był w pro wi zo rycz nej łaź ni wod nej.
Za kor ko wa ne pro bów ki z mo czem w szkle la -
bo ra to ryj nym – zlew ce, pod grze wa no na ku -
chen ce elek trycz nej. Nie by ło ter mo sta tu
i ochro ny przed przegrza niem. Bra ko wa ło
urzą dze nia sy gna li zu ją ce go ni ski po ziom
cie czy w zbior ni ku z jed nocze sną blo ka dą
grza nia.

Jed nym z pro ble mów wy stę pu ją cych
w me dycz nych la bo ra to riach dia gno stycz -
nych, wy ni ka ją cym przede wszyst kim z nie -
do in we sto wa nia za kła dów opie ki zdro wot nej,
jest nie dosta tecz na her me ty za cja pro ce su ob -
rób ki ma te ria łu bio lo gicz ne go. Her me ty za -
cję ta ką zapew nia wdro że nie w la bo ra to riach
sys te mu za mknię te go po bie ra nia ma te ria łu
bio lo gicz ne go (np. pro bów ki sys te mu pró żnio -
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Kontrole w laboratoriach

Szkodliwe 
czynniki biologiczne i chemiczne
Za gro że niom zwią za nym z wy stę po wa niem szko dli wych czyn ni ków bio lo gicznych i che micz -
nych w za kła dach opie ki zdro wot nej po świę co ne by ły kon tro le przepro wa dzo ne w 2009 r. przez
in spek to rów pra cy OIP w Ka to wi cach. Wy ty po wa no wówczas 16 za kła dów opie ki zdro wot nej,
w któ rych funk cjo nu ją ko mór ki or ga ni za cyj ne udzie la ją ce świad czeń zdro wot nych z za kre su
la bo ra to ryj nej dia gno sty ki me dycz nej.
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we go do po brań krwi) oraz za sto so wa nie
w peł ni zauto ma tyzo wa nej ana li zy ma te ria -
łu do ba dań la bo ra to ryj nych. Jak stwier dzo -
no, je dy nie w czte rech kon tro lo wa nych za kła -
dach opie ki zdro wot nej wpro wa dzo ny zo stał
w peł ni za mknię ty sys tem po bo ru ma te ria -
łu (krwi ob wo do wej) do ba dań. Na le ży zwró -
cić uwa gę, że po wszech ne za stoso wa nie
sys te mów za mknię tych po zwo li ło by na zre -
du ko wa nie na ra że nia pra cow ni ków na czyn -
ni ki bio lo gicz ne, ta kie jak wi rus za pa le nia wą -
tro by ty pu B i C.

Nie bez piecz ne od pa dy

W 13 pra cow niach la bo ra to ryj nych,
z łącz nej licz by 69 pod da nych kon tro li,
stwier dzono nie pra wi dło wo ści do ty czą ce po -
stę po wa nia z od pa da mi me dycz ny mi, w tym
od pa da mi za kaź ny mi. Wpraw dzie od pa dy po -
wsta łe w trak cie udzie la nia świad czeń zdro -
wot nych zbiera ne by ły we wszyst kich la bo -
ra to riach w spo sób se lek tyw ny, tj. z po dzia -
łem na od pa dy zakaź ne, spe cjal ne i po zo sta -
łe, jed na kże by ły przy pad ki prze cho wy wa -
nia ich w nie wła ści wy spo sób. Pod czas
kon tro li pro wa dzo nej w jed nym z za kła dów
opie ki zdro wot nej usta lo no, że od pa dy me -
dycz ne za kaź ne skła do wa ne są w wor ku ko -
lo ru czar ne go, na któ rym umiesz czono je -
dy nie na pis o tre ści „ma te ria ły do uty li za -
cji”. W in nym la bo ra to rium po jem nik
na ście ki mor fo lo gicz ne po sa do wio ny zo stał
w spo sób nie sta bil ny, bez za bez pie cze nia
prze wo du odpro wa dza ją ce go ście ki
przed przy pad ko wym wy su nię ciem się z po -
jem ni ka. W ko lej nym zakła dzie opie ki zdro -
wot nej od pa dy za kaź ne prze cho wy wa ne
by ły w po jem ni ku opi sa nym „mate ria ły
do uty li za cji”, wy po sa żo nym w nie spraw ny
tech nicz nie me cha nizm pod no sze nia pokry -
wy, co na ra ża ło pra cow ni ków na bez po śred -
ni kon takt z ma te ria łem nie bez piecz nym.

W świe tle przy to czo nych usta leń za sko cze -
nie mo że bu dzić fakt, że w la tach 2006/2008
je dy nie w dwóch kon tro lo wa nych la bo ra to -
riach zo sta ły od no to wa ne przy pad ki cho ro -
by za wo do wej zwią za nej z wy stę pu ją cy mi
w śro do wi sku pra cy czyn ni ka mi bio lo giczny -
mi (gruź li ca oraz WZW tu pu B). Po nad to
w ba da nym okre sie wy łącz nie w jed nym
kontrolo wa nym za kła dzie opie ki zdro wot nej
miał miej sce wy pa dek przy pra cy zwią za ny
z na ra że niem pra cow ni ków na czyn ni ki che -
micz ne.

Przy czy ny 
nie pra wi dło wo ści

Stwier dzo ne w to ku kon tro li na ru sze nia
prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy by -
ły przede wszyst kim skut kiem:

– nie wła ści wej in ter pre ta cji prze pi sów pra -
wa pra cy lub też bra ku wo li ich sto so wa nia,
co zna la zło od zwier cie dle nie zwłasz cza w ja -

ko ści do ko na nej przez pra co daw ców oce ny
ry zy ka za wo do we go oraz ja ko ści wszel kie go
ro dza ju re je strów pro wa dzo nych w za kła dach
opie ki zdro wot nej, w tym re je strów prac
w kon tak cie z czyn ni ka mi ra ko twór czy mi, re -
je strów prac na ra ża ją cych na szko dli we
czyn ni ki bio lo gicz ne trze ciej gru py za gro że -
nia oraz re je strów pra cow ni ków na ra żo -
nych na czyn ni ki bio lo gicz ne;

– bra ku od po wied niej wie dzy, zwłasz cza
w za kre sie do bo ru środ ków ochro ny in dy wi -
du alnej, co wy ra ża ło się stwier dza ny mi pod -
czas kon tro li uchy bie nia mi po le ga ją cy mi
na wy posa ża niu pra cow ni ków pra cu ją cych
w wa run kach eks po zy cji na czyn ni ki che micz -
ne w środ ki ochro ny nie sta no wią ce ma te ria -
łu ba rie ro we go dla więk szo ści sto so wa nych
w labo ra to riach sub stan cji i pre pa ra tów
che micz nych;

– nie wła ści wych, utrwa lo nych na wy ków
do ty czą cych po stę po wa nia i or ga ni za cji pro -
ce sów pra cy, bę dą cych m.in. przy czy ną nie -
pra wi dło wo ści w za kre sie go spo dar ki od pa -
da mi me dycz ny mi, w tym od pa da mi za kaź -
ny mi;

– lo ka li za cji po miesz czeń la bo ra to riów
i ich za ple cza tech nicz ne go w bu dyn kach nie -
do stoso wa nych do wy ma gań obo wią zu ją -
cych prze pi sów i norm, w tym wy ma gań do -
ty czą cych wen ty la cji, a co za tym idzie nie -
wy star cza ją cej ochro ny pra cow ni ków
przed czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi;

– nie do in we sto wa nia pla có wek słu żby
zdro wia i zwią za nych z tym za nie chań w za -
kre sie bie żą cej eks plo ata cji obiek tów i po -
miesz czeń, co wy ra ża ło się przede wszyst kim
złym sta nem tech nicz nym po włok ma lar skich
i tyn kar skich po miesz czeń i stwier dza ny mi
przypad ka mi ich za wil go ce nia.

Wnio ski

Nie za do wa la ją cy stan prze strze ga nia
prze pi sów pra wa pra cy w kon tro lo wa nych la -
bo rato riach wska zu je na po trze bę kon ty nu -
owa nia przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy
kom plek sowych dzia łań kon tro l nych i nad zor -
czych, któ ry mi na le ża ło by rów nież ob jąć po -
zo sta łe jednost ki i ko mór ki or ga ni za cyj ne za -
kła dów opie ki zdro wot nej.

Wska za ne by ło by szer sze pro pa go wa nie
wie dzy na te mat za gro żeń zwią za nych z wy -
ko ny wa niem pra cy w wa run kach za gro że nia
czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi i che micz ny mi, za -
rów no w trak cie dzia łal no ści kon tro l nej, jak
i pre wen cyj nej. Ro dzaj ujaw nio nych nie pra -
wi dło wo ści i ich przy czy ny, świad czą bo wiem
o bra ku do sta tecz nej wie dzy w za kre sie bez -
pieczeń stwa i hi gie ny pra cy u osób za rzą dza -
ją cych pla ców ka mi słu żby zdro wia oraz kie -
rują cych pra cow ni ka mi. Wy da je się za tem,
iż wska za ne by ło by zor ga ni zo wa nie cy klu
szko leń i se mi na riów dla pra co daw ców,
osób kie ru ją cych pra cow ni ka mi oraz przed -
sta wi cie li słu żb bhp w ra mach sze ro ko ro zu -

mia nej pro fi lak ty ki. Obej mo wa ły by one
przede wszyst kim pro ble ma ty kę iden ty fi ka -
cji za gro żeń, czyn ni ków che micz nych oraz
bio lo gicz nych oraz me tod do ko ny wa nia oce -
ny ry zy ka za wo do we go z uwzględ nie niem
spe cy fi ki śro do wi ska pra cy w za kła dach
opie ki zdro wot nej.

Bio lo gicz ne czyn ni ki za gro że nia za wo do -
we go sta no wią istot ny pro blem z punk tu wi -
dze nia me dy cy ny pra cy. Są przy czy ną więk -
szo ści cho rób uzna nych za za wo do we w śro -
dowi sku pra cy pra cow ni ków słu żby zdro wia.
Na le ży więc zwró cić szcze gól ną uwa gę
na proble ma ty kę ja ko ści do ko ny wa nej przez
pra co daw ców oce ny ry zy ka za wo do we go
zwią za ne go z wy stę po wa niem czyn ni ków
bio lo gicz nych, a zwłasz cza na za gad nie nie
iden ty fi ka cji za grożeń wy stę pu ją cych w śro -
do wi sku pra cy w la bo ra to rium. Je śli ta iden -
ty fi ka cja czyn ni ków szko dli wych jest do ko -
ny wa na w spo sób nie wła ści wy, a co za tym
idzie w la bo ra to riach nie sto su je się ko niecz -
nych środ ków her me tycz no ści w ce lu re duk -
cji ry zy ka prze nie sie nia lub uwol nie nia szko -
dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych, to nie
jest mo żli wa re ali za cja spo czy wa jące go
na pra co daw cach obo wiąz ku ochro ny ży cia
i zdro wia pra cow ni ków.

Trze ba za uwa żyć, że w obec nym sta nie
praw nym kla sy fi ka cja i wy ka zy czyn ni ków
biolo gicz nych, któ re za miesz czo ne zo sta ły
w roz po rzą dze niu Mi ni stra Zdro wia z 22
kwiet nia 2005 r. w spra wie szko dli wych
czyn ni ków bio lo gicz nych dla zdro wia w śro -
do wi sku pra cy oraz ochro ny zdro wia pra cow -
ni ków za wo do wo na ra żo nych na te czyn ni -
ki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.), sta -
no wią dla pra co daw ców je dy nie wska zów kę,
na pod sta wie któ rej do ko nu ją, w spo sób
uzna nio wy, iden ty fi ka cji za gro żeń i oce ny
ry zy ka dla wy bra nych czyn ni ków bio lo gicz -
nych. Na stęp nie usta la ją wy ma ga ny sto pień
her me tycz no ści i sto su ją środ ki her me tycz -
no ści. Ta do wol ność w iden ty fi ka cji czyn ni -
ków bio lo gicz nych zna la zła od zwier cie dle -
nie w usta le niach do ko na nych w to ku pro -
wa dzo nych kon tro li. Wy ni ka z nich jed no -
znacz nie, że w la bo ra to riach o ta kiej sa mej
cha rak te ry sty ce tj. w la bo ra to riach, w któ -
rych wy ko ny wa ne są ba da nia dia gno stycz -
ne te go sa me go ro dza ju, do oce ny ry zy ka
za wo do we go wy ty po wa ne zo sta ły ró żne
bio lo gicz ne czyn ni ki szko dli we. Jed nym
z roz wią zań by ło by wska za nie w po wo ła nym
ak cie nor ma tyw nym kla sy fi ka cji grup za wo -
do wych na ra żo nych na dzia ła nie szko dli wych
czyn ni ków bio lo gicz nych w śro do wi sku pra -
cy, w ra mach któ rej przy pi sa ne zo sta ły by
do da nej gru py za wo do wej okre ślo ne czyn -
ni ki za gro że nia. Roz wią za nie ta kie by ło
po stu lo wa ne w trak cie kon tro li rów nież
przez pra co daw ców.
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Ob słu ga wóz ka wi dło we go tyl ko 
z upraw nie nia mi
Ob słu ga wóz ków wi dło wych wy ma ga od po wied -
nich kwa li fi ka cji. Aby uzy skać ta kie upraw nie nia,
na le ży ukoń czyć kurs na ope ra to ra wóz ka jez dnio -
we go w ośrod kach upo wa żnio nych do pro wa dze -
nia szko leń, któ re ma ją sto sow ny cer ty fi kat.

Ostro żnie z ła do wa czem czo ło wym 
Pod nie sio ny ła du nek ogra ni cza po le wi dze nia kie -
row cy. Zmniej sza się wte dy ta kże sta bil ność po jaz -
du. Za bra nia się tym po jaz dem pod no sić i prze wo -
zić lu dzi, chy ba, że pro du cent do pusz cza ta ką
mo żli wość w spe cjal nym ko szu. Nie wol no też prze -
kra czać ła dow no ści po nad si łę udźwi gu po da ną
w da nych tech nicz nych ła do wa cza. 

Dra bi na wy po sa że niem przy cze py
Dra bi na przy staw na po win na za wsze znaj do wać
się w przy cze pie. Pod czas prze wo że nia ma te ria łów
ręcz nie wy so ko ła do wa nych na przy cze pie, ko niecz -
na jest dra bi na przy staw na. Za pew ni ona bez piecz -
ne zej ście z za ła do wa nej przy cze py. Dra bi na po -
win na mieć dłu gość od po wied nią do wy so ko ści
za ła dun ku. Nie mo że być spa wa na, ani ma lo wa na.
Mu si mieć wszyst kie szcze ble i za bez pie cze nie
przed prze wró ce niem, np. bol ce wbi ja ne w zie mię.

Pra ca gle bo gry zar ką 
Rol nik, gdy pra cu je pod wie szo ną na cią gni ku gle -
bo gry zar ką po wi nien pod czas za wra ca nia odłą czyć
na pęd i unieść ma szy nę. Nie wol no wrzu cać bie gu
wstecz ne go, gdy gle bo gry zar ka pra cu je! Ob słu gi -
wać ją mo żna po cał ko wi tym za trzy ma niu ob ra ca -
ją cych się no ży i odłą cze niu na pę du od cią gni ka
(lub za trzy ma niu sil ni ka gle bo gry zar ki z wła snym
na pę dem). Po za ope ra to rem nikt nie po wi nien prze -
by wać obok pra cu ją cej gle bo gry zar ki.

Ostro żnie przy zmia nie sznur ka i siat ki
Sznu rek lub siat kę w pra sie zwi ja ją cej mo żna za ło -
żyć po wy łą cze niu na pę du pra sy i sil ni ka cią gni ka.
Nie wol no Do pie ro wte dy, gdy tyl ną kla pę pra sy
otwo rzy my i za bez pie czy my trwa le przed opad nię -
ciem, mo żna pod nią bez piecz nie wejść. Je śli doj -
dzie do za pcha nia pra sy, na le ży wy łą czyć na pęd, zga -
sić sil nik i do pie ro wte dy usu nąć nad miar sło my.

Uwa ga! Ła do war ki są wy wrot ne
Je śli ła do war ka nie ma po dwój nych kół, mo że ła -
two się wy wró cić. Ry zy ko wy wrot ki ro śnie pod czas
pod no sze nia cię ża rów o du żej ma sie. Wte dy zmie -
nia się jej punkt cię żko ści i nie jest ona wy star cza -
ją co sta bil na. Kie row ca po wi nien być szcze gól nie
ostro żny. Ha mul ce ła do war ki mu szą być w peł ni
spraw ne.

II. MASZYNY ROLNICZE

Nowości wydawnicze PIP
Powstała no wa pu bli ka cja pt. „Pra ca rol ni ka. Do bre prak ty ki”.

W atrak cyj nej for mie zdjęć oraz krót kich ko men -
ta rzy przed sta wio no sy tu acje, któ re są
po ten cjal nie zwią za ne z wy pad ka mi

w rol nic twie. Au tor ka, Ka ta rzy na Mie tel -
ska zwra ca uwa gę na to, jak eli mi no wać

za gro że nia i po pra wić bez pie czeń stwo
w pracy rolniczej oraz jak po stą pić, aby nie

na ra zić się na cho ro by za wo do we i ustrzec
do mow ni ków przed wy pad kiem.
Ca łość po dzie lo na jest na dwa na ście roz dzia -

łów. Ka żdy z nich za wie ra po kil ka lub kil ka na -
ście opi sów wzbo ga co nych ko lo ro wy mi zdję cia -

mi. Dzię ki te mu z pu bli ka cji mo żna ko rzy stać wy -
ryw ko wo na wet, gdy ma się bar dzo ma ło cza su.

Nie trze ba kon cen tro wać się na tym, co by ło na po -
przed nich stro nach ani co bę dzie na na stęp nych.

Oprócz okład ki pu bli ku je my re pro duk cję uka zu ją cą,
jak wy glą da ksią żka we wnątrz. Pu bli ka cja za wie ra 112

zdjęć. Jest więc co oglą dać i czy tać. Za my ka ją ze staw
in for ma cji nie zbęd nych dla ka żde go, gdy zda rzy się już

wy pa dek i trze ba we zwać po moc. 
Bro szu ra jest więc źró dłem do brych rad, któ re po mo gą rol -

ni ko wi w za cho wa niu bez pie czeń stwa pod czas pra cy. Zo -
sta ła wy dru ko wa na w na kła dzie 40 ty się cy eg zem pla rzy. 

Praca rolnika

dobre praktyki
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17 czerw ca Pań stwo wa In spek cja Pra cy i Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych roz po czy na ją trze cią
edy cję kam pa nii pod na zwą „BEZ PIEC ZEŃ STWO
PRA CY W BU DOW NIC TWIE – UPAD KI, PO ŚLIZ -
GNIĘ CIA” re ali zo wa ną pod ha słem „Sza nuj ży cie!
Bez piecz na pra ca na wy so ko ści”. W 2011 ro ku
dzia ła nia bę dą po le ga ły na in spi ro wa niu pra co -
daw ców i przed się bior ców bu dow la nych do rze -
tel ne go speł nia nia obo wiąz ków w za kre sie
ogól nej or ga ni za cji pra cy, nad zo ru nad wy ko ny -
wa ną pra cą, w szcze gól no ści w za kre sie prze -
pro wa dza nia szko leń wstęp nych i okre so wych
do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Szcze gó ły kam pa nii: www.bez u pad ku.pl

Pra ca na bu do wie nie sie ze so bą licz ne i po wa żne za gro że nia. W 2010
ro ku w wy pad kach przy pra cy zba da nych przez in spek to rów pra cy zgi -
nę ło lub zo sta ło do tknię tych cię żkim ka lec twem 378 osób. Co dru ga
ofia ra śmier tel na na bu do wie to pra cow nik ze sta żem pra cy w fir mie,
któ ry nie prze kra cza trzech mie się cy. Na co szó stej kon tro lo wa nej bu -
do wie stwier dzo no do pusz cze nie do pra cy bez nie zbęd ne go prze szko -
le nia w dzie dzi nie bhp – in struk ta żu sta no wi sko we go i bez ak tu al nych
orze czeń le kar skich o bra ku prze ciw wska zań do pra cy na okre ślo nym
sta no wi sku, w tym do pra cy na wy so ko ści.

Kam pa nia in for ma cyj na ma na ce lu zwięk -
sze nie świa do mo ści skut ków za gro żeń za wo do -
wych w bu dow nic twie (w szcze gól no ści zwią -
za nych z pra cą na wy so ko ści), wska za nie jak du -
żą ro lę dla za pew nie nia bez pie czeń stwa pra cy
w bu dow nic twie ma: rze tel ne pro wa dze nie szko -
leń wstęp nych i okre so wych z za kre su bhp, pro -
wa dze nie in struk ta żu sta no wi sko we go opar te -
go na wła ści wie prze pro wa dzo nej oce nie ry zy -
ka za wo do we go i do sto so wa ne go do per cep cji
pra cow ni ków, prze strze ga nie wy mo gów do ty -
czą cych ba dań le kar skich, a ta kże spra wo wa -
nia kom pe tent ne go i bez po śred nie go nad zo ru
nad pra cow ni ka mi. Ad re sa ta mi te go rocz nych
dzia łań są przede wszyst kim pra co daw cy,
przed się bior cy oraz oso by od po wie dzial ne
za or ga ni za cję i nad zór nad przy go to wa niem
pra cow ni ków do pra cy (w tym or ga ni za cję szko -
leń wstęp nych, pro wa dze nie in struk ta żu sta no -
wi sko we go, bez po śred ni nad zór nad pra cow ni -
ka mi na pla cu bu do wy).

W okre sie od 14 do 28 czerw ca w 4 sta cjach
te le wi zyj nych (TVN24, TVP In fo, Pol sat News
i Su per sta cja) i roz gło śniach ra dio wych Ra dio
Zet i Ra dio PIN emi to wa ne bę dą spo ty in for -
ma cyj ne. Kam pa nia pro wa dzo na bę dzie rów nież
za po śred nic twem por ta lu wp.pl, a ta kże pra -
sy co dzien nej i bra nżo wej.

Kam pa nię wspie ra ją czyn nie fir my bu dow la ne: Bil fin ger Ber ger
Bu dow nic two S.A., Bu di mex S.A., Hoch tief S.A., Mo sto stal War sza -
wa S.A., Po li mex -Mo sto stal S.A., Skan ska S.A., War bud S.A., a ta -
kże Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, Zwią zek
Za wo do wy „Bu dow la ni” oraz Huck Pol ska Sp. z o.o., Ri wal Po land Sp.
z o.o., Cra mo Sp. z o.o.

Ka żdy za in te re so wa ny pra co daw ca lub in we stor bu dow la ny mo -
że przy łą czyć się do kam pa nii eks po nu jąc na pro wa dzo nej in we sty -
cji plan sze z ha słem kam pa nii: „Sza nuj ży cie! Bez piecz na pra ca na wy -
so ko ści”. 

Do udzia łu w pro gra mie pre wen cyj nym za pro szo ne są ma łe fir -
my bu dow la ne! Po wpro wa dze niu przez nie roz wią zań po pra wia ją -
cych bez pie czeń stwo, in spek tor pra cy prze pro wa dzi koń co wy au dyt
i po now nie oce ni stan bez pie czeń stwa na pla cu bu do wy. Fir my, któ -
re uzy ska ją po zy tyw ną oce nę, otrzy ma ją świa dec two udzia łu w pro -
gra mie. 

To trze cia edy cja kam pa nii me dial nej na rzecz bez pie czeń stwa pra -
cy w bu dow nic twie. W 2010 ro ku Pań stwo wa In spek cja Pra cy skie -
ro wa ła ją, za po śred nic twem te le wi zji i ra dia do pra co daw ców, przed -
się bior ców oraz osób od po wie dzial nych w fir mach sek to ra bu dow -
la ne go za po dej mo wa nie de cy zji in we sty cyj nych do ty czą cych bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy. W wy ni ku kam pa nii, 40% zba da nych przez
TNS OBOP pra co daw ców stwier dzi ło, że po kon tak cie z prze ka zem
kam pa nii za mie rza zwra cać więk szą uwa gę na prze strze ga nie prze -
pi sów bhp na bu do wie.

Od pra co daw ców bę dą cych lau re ata mi kon kur su mia łam
oka zję usły szeć, że dzię ki udzia ło wi w kon kur sie mo gą spo -
koj nie spać. To dzię ki – jak to okre śla ją – szcze gó ło we mu
au dy to wi prze pro wa dzo ne mu przez in spek to rów pra cy. Czy
nie ro dzi to przy pad kiem nie bez pie czeń stwa, ko lo kwial -
nie okre śla ne go, osia da niem na lau rach?

My ślę, że lau re aci na sze go kon kur su wy ró żnia ją się spo śród
ogó łu pra co daw ców tym, że są świa do mi ko niecz no ści kon ty nu -
owa nia dba ło ści o wa run ki i bez pie czeń stwo pra cy. Trak to wa nia
te go, ja ko pro ce su, któ ry wła ści wie ni -
gdy się nie koń czy. W tej dzie dzi nie nie
mo żna bo wiem funk cjo no wać do raź nie,
tyl ko po to, by speł nić pew ne for mal -
ne wa run ki. To jest dzia ła nie na krót -
ką me tę, gdyż po wo du je, że w ta kiej fir -
mie wcze śniej, czy póź niej i tak po ja -
wią się za gro że nia, któ re mo gą skut ko -
wać wy pad ka mi.

U na szych lau re atów ma my do czy -
nie nia z ca łą fi lo zo fią za rzą dza nia bez -

pie czeń stwem i hi gie ną pra cy.
Po le ga to na tym, że sze fo wie
tych firm są au ten tycz nie i sta -
le za an ga żo wa ni w zmniej sza -

nie po zio mu ry zy -
ka za wo do we go.
Jed no cze śnie pra -

cow ni cy tych za kła dów
czyn nie uczest ni czą w tym po przez np. wska zy wa nie

za gro żeń. Ta kie po dej ście, wzmoc nio ne in spek tor skim
nad zo rem, gwa ran tu je przy sło wio wy spo koj ny sen
pra co daw ców.

Zna mien ne jest pod kre śla nie przez pra co daw -
ców, że zna le zie nie się w gro nie na gro dzo nych
przez PIP ty tu łem or ga ni za to ra pra cy bez piecz -
nej, nie by ło by mo żli we bez do sko na łej współ pra -
cy z in spek cją pra cy, ale przede wszyst kim z pra -
cow ni ka mi, któ rym wręcz przy pi su ją ten suk ces.

To do wód ro zum ne go dzia ła nia na za sa dzie sprzę -
że nia zwrot ne go. Ja ko in spek cja pra cy, bar dzo po chwa -
la my ta kie po dej ście.

Wy bór lau re atów kon kur su „Pra co -
daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz nej,
z pew no ścią nie jest ła twym za da -

niem. Ja kie naj czę ściej dy le ma ty ma Ka pi tu ła wy ła nia ją -
ca praw dzi wych li de rów bez piecz nej pra cy?

Człon ko wie Ka pi tu ły przy wy bo rze lau re atów kon kur su kie ru -
ją się usta lo ny mi, szcze gó ło wy mi kry te ria mi re gu la mi nu. Jed nym
z nich jest, wspo mi na na już, kwe stia udzia łu pra cow ni ków
w utrzy my wa niu od po wied nie go stan dar du bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia w za kła dzie. Bez te go trud no so bie prze cież
wy obra zić sku tecz ność za rzą dza nia sys te mem bez pie czeń stwa
i wa run ków pra cy.

Co do trud no ści, na ja kie na po ty ka Ka pi tu ła kon kur su i dy le -
ma tów z wy bo rem lau re atów, to wy ni ka ją one np. z du żej ró żno -
rod no ści, je śli cho dzi o bra nże, a co za tym idzie wy stę pu ją ce tam
za gro że nia. Trud no bo wiem po rów ny wać pra co daw cę bę dą ce go
fir mą o cha rak te rze usłu go wym z, daj my na to, pra co daw cą bu -
dow la nym. By wa ją też sy tu acje, w któ rych za kład le gi ty mu je się
cer ty fi ka tem sys te mo we go za rzą dza nia bhp, ale nie prze kła da się
to ma łą licz bę wy pad ków. Ro dzi to więc wąt pli wo ści, czy ten sys -
tem w ogó le funk cjo nu je w fir mie.

Czy za pa mię tał Pan ja kie goś pra co daw cę oce nia ne go
przez Ka pi tu łę kon kur su, któ ry dzię ki te mu, że speł nił ja -
kieś nad zwy czaj ne wy mo gi, zro bił na Pa nu du że wra że nie?

W pa mię ci utkwi ła mi spra wa ko pal ni w Beł cha to wie. Na le ży
ona do naj więk szych pra co daw ców
w Pol sce. Spe cy fi ką dzia łal no ści jest wy -
do by cie wę gla bru nat ne go me to dą od -
kryw ko wą. W związ ku z tym, w za kła -
dzie wy stę pu je peł na ga ma za gro żeń
i to, tych naj bar dziej po wa żnych.
Przy du żej ska li pro duk cji za kła du, ta -
kim za trud nie niu i tej cha rak te ry sty ce
za gro żeń, nie od no to wa no tam wy -
pad ków cię żkich i śmier tel nych. Jed no -
cze śnie, co ro ku do cho dzi tam do wie -
lu wy pad ków lek kich. Są one do kład nie
ana li zo wa ne i na tej pod sta wie pra co -
daw ca wpro wa dza prak tycz ne uspraw -
nie nia i zmia ny. Choć zda nia człon ków
Ka pi tu ły by ły po dzie lo ne, to jed nak po -
sta no wi li śmy ten za kład wy ró żnić z 220
kon ku ru ją cych w na szym kon kur sie.
Uzna li śmy bo wiem, że mo że to za dzia -

łać mo bi li zu ją co na kie row nic two za kła du i po now nie przy stą pi
on do kon kur so wej ry wa li za cji o ty tuł „Pra co daw cy – or ga ni za -
to ra pra cy bez piecz nej”.

W ja ki spo sób – ja ko wie lo let ni czło nek Ka pi tu ły kon -
kur su – prze ko nał by Pan pra co daw ców, że war to wziąć
w nim udział?

War to dbać o bez pie czeń stwo i do bre wa run ki pra cy dla pra -
cow ni ków. To za wsze przy no si wy mier ne, czę sto dłu go fa lo we efek -
ty, ta kże fi nan so we w po sta ci np. ob ni że nia skład ki na ubez pie -
cze nie wy pad ko we. Wa żna jest też kwe stia pre sti żu. Lau re aci kon -
kur su znaj du ją się na tzw. Zło tej Li ście Przed się bior ców, sta no -
wią cych wzo rzec do na śla do wa nia. Jest ona pu bli ko wa na na stro -
nie in ter ne to wej PIP. Otrzy mu ją oni sta tu et kę „Me cum Tu tis si -
mus Ibis”. Choć są to wy ró żnie nia ho no ro we, to dla wie lu pra -
co daw ców są one bar dzo sa tys fak cjo nu ją ce.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie

UPAD KI, PO ŚLIZ GNIĘ CIA
Partnerzy kampanii: Spo koj ny sen 

pra co daw ców
Z Krzysz to fem Ko wa li kiem, dy rek to rem 

De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji 
w Głów nym In spek to ra cie Pra cy, człon kiem

Ka pi tu ły kon kur su Pań stwo wej In spek cji 
Pra cy – „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy
bez piecz nej” roz ma wia Be ata Pie trusz ka
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Pod czas kon tro li prze pro wa dzo nej
w kwiet niu br. na te re nie bu do wy ze spo łu
bu dyn ków miesz kal nych w Bia łym sto ku in -
spek tor pra cy stwier dził, że czte ry oso by
mon to wa ły sza lu nek pod ła wy fun da men to -
we ze spo łu bu dyn ków. Pra ce wy ko ny wa no
w wy ko pie sze ro ko prze strzen nym o ścia -
nach pio no wych o głę bo ko ści po nad dwa
me try, wy ko na nym w grun cie piasz czy stym.
Uro bek z wy ko pu uło żo ny zo stał w kli nie
odła mu grun tu przy ścia nie pio no wej wy ko -
pu. Pra ce wy ko ny wa no bez po śred nio
przy ścia nach wy ko pu, któ re nie by ły za bez -
pie czo ne przed ob su nię ciem, co stwa rza ło
za gro że nie przy sy pa nia w wy ko pie. In we -
sto rem i wy ko naw cą bu dyn ku był pra co daw -
ca pro wa dzą cy dzia łal ność go spo dar czą
w za kre sie pro jek to wa nia bu dow la ne go
i urba ni stycz ne go, nie za trud nia ją cy pra cow -
ni ków. Czte ry oso by wy ko nu ją ce pra ce
w wy ko pie świad czy ły pra cę w ra mach za -
war tych umów o dzie ło.

In spek tor pra cy wy dał na kaz wstrzy ma -
nia prac przy wy ko ny wa niu sza lun ków pod -
le ga ją cy na tych mia sto we mu wy ko na niu
przez oso by wy ko nu ją ce pra cę na pod sta -
wie za war tych umów o dzie ło do cza su za -
bez pie cze nia ścian wy ko pu.

Przed się bior ca pro wa dzą cy pra ce bu -
dow la ne zo stał uka ra ny man da tem.

Z inspektorskiej praktyki

Niebezpieczne wykopy
Ży je my w kul tu rze sztucz nej
uprzej mo ści, w któ rej wy ra że -
nie wprost swo je go sprze ci wu
wzbu dza nie chęć. Już we
wcze snym dzie ciń stwie sły szy -
my: „nie kłóć się, ustąp in nym,
po nie waż nikt cię nie po lu bi…”

Uni ka my spo rów, po nie waż uto żsa mia -
my je z po ra żką. Oba wia my się od rzu ce nia,
po strze ga jąc kon flikt ja ko ro dzaj wal ki,
gdzie mu szą być zwy cięz cy i po ko na ni. Tym -
cza sem w ka żdej re la cji ró żni ce, dzię ki któ -
rym ka żdy jest in dy wi du al no ścią, wy ni ka -
ją ce z in nych wy obra żeń o spo so bie re ali -
zo wa nia ce lów, in ne go sys te mu war to ści,
po czu cia spra wie dli wo ści, sta no wi po ten cjal -
ne źró dło kon flik tu mię dzy ludź mi.

Wcho dząc w no we śro do wi sko, dba jąc
o do brą at mos fe rę, za zwy czaj sta ra my
się roz wi jać re la cje wza jem nej ak cep ta cji.
Wkła da my wy si łek, aby nie do pu ścić
do kon flik tów, od czu wa jąc we wnętrz ny
przy mus uni ka nia wy mia ny po glą dów, je -
że li są one sprzecz ne z po glą da mi od bior -

cy prze ka zu. Z cza sem, sta je my się jed nak
co raz bar dziej au to no micz ni i czu je my ko -
niecz ność wy ra ża nia swo ich in dy wi du al -
nych po trzeb, któ re do tej po ry ha mo wa -
li śmy, aby za wszel ką ce nę nie psuć do brej
at mos fe ry.

Czy to ozna cza, że w gru pie
pa nu je do bra at mos fe ra? Czy
brak kon flik tu jest wy znacz ni -
kiem do brej at mos fe ry?

Po zor ny spo kój, któ re go pod sta wą jest
utrzy ma nie bez kon flik to wej at mos fe ry,
ma ne ga tyw ny wpływ na na sze po sta wy,
ogra ni cza jąc in dy wi du al ność i nasz twór -
czy po ten cjał. Tak więc, dą żąc na si łę
do kon sen su su po zba wia my się szan sy
na re ali za cję cie ka wych po my słów w gru -
pie, cze go kon se kwen cją jest fru stra cja.
Nie podej mo wa ne pro ble my gro ma dzą ne -
ga tyw ne emo cje i mo gą być źró dłem
uprze dzeń.

W tak ,,wy mu szo nej” at mos fe rze, czu -
je my się nie ustan nie zmę cze ni, ucie ka my
w swój świat we wnętrz ny al bo zaj mu je my
się spra wa mi, któ re nie są zwią za ne z pra -

cą. Po sta wa re zy gna cji sprzy ja po ja wie niu
się im pa su, a na sze re la cje w gru pie
współ pra cow ni ków po ma łu wy ga sa ją.

Brak mo żli wo ści wy ra że nia wła sne go
zda nia mo że ewo lu ować w kie run ku roz -
wi nię cia się spo ru ukry te go, gdzie za zwy -
czaj nie zda je my so bie spra wy z je go źró -
deł. Symp to ma mi ta kie go kon flik tu są
de struk cyj ne dzia ła nia ta kie jak: roz po -
wszech nia nie nie praw dzi wych in for ma -
cji, pod wa ża nie sen su wspól ne go wy ko ny -
wa nia za dań, nie lo jal ność, kwe stio no wa nie
ka żdej pro po zy cji, spóź nia nie się, nie ter -
mi no wość.

Al ter na ty wą na stwo rze nie rze czy wi ście
do brej at mos fe ry w gru pie jest ujaw nie nie
kon flik tu, po nie waż to nie kon flikt jest źró -
dłem ma ło przy ja znej at mos fe ry i złych re -
la cji mię dzy ludź mi, ale spo sób je go roz -
strzy ga nia.

Ujaw nie nie kon flik tu nie jest
roz wią za niem, któ re do pro wa -
dzi do rze czy wi ście do brej at -
mos fe ry w gru pie, po nie waż to
nie kon flikt jest źró dłem ma ło
przy ja znej at mos fe ry i złych re -
la cji mię dzy ludź mi, ale spo sób
je go roz strzy ga nia.

Wy ma ga to oczy wi ście od wa gi i de ter mi -
na cji, nie mniej jed nak po zwa la wyjść z za -
sto ju, pro wa dząc do kon struk tyw nych
zmian w re la cjach i or ga ni za cji. Po zy tyw ne
przej ście przez kon flikt wzmac nia re la cje,
gdyż jest sy tu acją, w któ rej mo że my się o so -
bie du żo do wie dzieć. Mo że my spraw dzić,
czy je ste śmy w sta nie udźwi gnąć ró żni cę
zdań. Po za tym, wkła da jąc wy si łek w ce lu
roz wią za nia kon flik tu, da je my po zo sta łym
sy gnał, że są oni dla nas wa żni.

W roz wią zy wa niu kon flik tów w gru pie
po moc ne jest otwar te de fi nio wa nie zja -
wisk, na wią zy wa nie ko mu ni ka cji po mię dzy
po szcze gól ny mi oso ba mi, kon tro lo wa nie
po zio mu emo cji oraz kon cen tro wa nie się
na wspól nym ce lu. Re gu ła, któ ra mo że nam
w tej sy tu acji po móc brzmi: bądź mięk ki
wo bec lu dzi, a twar dy wo bec pro ble mu.

Kon flikt mo że być za tem wy zwa niem,
mo żli wo ścią na ucze nia się cze goś no we go
o so bie i o in nych.

Jo an na Bar to szek
psy cho log, GIP

Brak kon flik tu wy znacz ni kiem do brej at mos fe ry?
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA

AK TY PRAW NE

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o spro sto wa niu błę -
du // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 85,
poz. 468.

Dot. roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 30 mar -
ca 2011 r. zmie nia ją ce go 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 (D. U. Nr 69,
poz. 371).

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go z dnia 15 mar ca 2011
r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy przy pro duk cji fil mo wej // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 75, poz. 401.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Na uki i Szkol nic -
twa Wy ższe go z dnia 13 kwiet nia 2011 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run ków
wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra -
cow ni ków za trud nio nych w uczel ni pu blicz -
nej // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 88,
poz. 498.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 13 kwiet nia 2011 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie rze czo -
znaw ców do spraw bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 87,
poz. 488.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli wo ści
z dnia 31 mar ca 2011 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie wa run ków wy na gra dza -
nia pra cow ni ków ad mi ni stra cyj nych i pra cow -
ni ków ob słu gi za trud nio nych w Kra jo wej
Szko le Są dow nic twa i Pro ku ra tu ry i przy zna -
wa nia in nych świad czeń zwią za nych z pra cą
// Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 81, poz. 447.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 27 kwiet -
nia 2011 r. w spra wie za kre su i wa run ków ko -
rzy sta nia z elek tro nicz nej plat for my usług ad -
mi ni stra cji pu blicz nej // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 93, poz. 546.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 27 kwiet -

nia 2011 r. w spra wie za sad po twier dza nia,
przed łu ża nia wa żno ści, wy ko rzy sta nia i unie -
wa żnia nia pro fi lu za ufa ne go elek tro nicz nej
plat for my usług ad mi ni stra cji pu blicz nej //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 93, poz. 547.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska
z dnia 5 kwiet nia 2011 r. w spra wie szcze gó -
ło wych kry te riów kla sy fi ka cji obiek tów
uniesz ko dli wia nia od pa dów wy do byw czych //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 86, poz. 477.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska
z dnia 22 kwiet nia 2011 r. w spra wie stan dar -
dów emi syj nych z in sta la cji // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 95, poz. 558.

Roz po rzą dze nie Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej z dnia 22 mar ca 2011 r.
w spra wie sta no wisk i wy ma ga nych kwa li fi -
ka cji urzęd ni ków są do wych i in nych pra cow -
ni ków oraz szcze gó ło wych za sad wy na gra dza -
nia re fe ren da rzy są do wych, star szych re fe -
ren da rzy są do wych, asy sten tów sę dziów,
star szych asy sten tów sę dziów, urzęd ni ków
oraz in nych pra cow ni ków wo je wódz kich są -
dów ad mi ni stra cyj nych // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 72, poz. 384.

Usta wa z dnia 25 mar ca 2011 r. o zmia -
nie nie któ rych ustaw zwią za nych z funk cjo -
no wa niem sys te mu ubez pie czeń spo łecz nych
// Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 75, poz. 398.

Usta wa z dnia 25 mar ca 2011 r. o zmia -
nie usta wy – Pra wo o po stę po wa niu przed są -
da mi ad mi ni stra cyj ny mi oraz usta wy o zmia -
nie usta wy – Ko deks po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go oraz usta wy – Pra wo o po stę po -
wa niu przed są da mi ad mi ni stra cyj ny mi //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 76, poz. 409.

Usta wa z dnia 4 lu te go 2011 r. – Pra wo
pry wat ne mię dzy na ro do we // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 80, poz. 432.

Art. 70 usta wy dot. Ko dek su pra cy (uchy -
la art. 6 Kp).

Usta wa z dnia 18 mar ca 2011 r. o Urzę -
dzie Re je stra cji Pro duk tów Lecz ni czych,
Wy ro bów Me dycz nych i Pro duk tów Bio bój -
czych // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 82,
poz. 451.

Usta wa z dnia 18 mar ca 2011 r. o zmia nie
usta wy – Pra wo o szkol nic twie wy ższym, usta -
wy o stop niach na uko wych i ty tu le na uko wym
oraz stop niach i ty tu le w za kre sie sztu ki oraz
o zmia nie nie któ rych in nych ustaw // Dzien -
nik Ustaw. – 2011, nr 84, poz. 455.

NOR MY

PN -HD 60364-1: 2010 In sta la cje elek trycz -
ne ni skie go na pię cia. Część 1: Wy ma ga nia
pod sta wo we, usta la nie ogól nych cha rak te ry -
styk, de fi ni cje. – Za stę pu je PN -HD 60364-
1: 2009; [za twier dzo na dnia 28 ma ja 2010 r.].

Po da no wy ma ga nia do ty czą ce pro jek to wa -
nia, mon ta żu i spraw dza nia in sta la cji elek trycz -
nych prze zna czo nych do sto so wa nia m.in.
w obiek tach miesz kal nych, obiek tach uży tecz -
no ści pu blicz nej, obiek tach prze my sło wych,
na pla cach bu do wy, tar gach, w po miesz cze -
niach me dycz nych. Wy ma ga nia te ma ją za pew -
nić bez pie czeń stwo lu dziom, ży we mu in wen -
ta rzo wi i mie niu w związ ku z za gro że nia mi
i szko da mi, ja kie mo gą wy stą pić pod czas użyt -
ko wa nia in sta la cji elek trycz nych.

PN -HD 60364-5-54: 2010 In sta la cje elek -
trycz ne ni skie go na pię cia. Część 5-54: Do bór
i mon taż wy po sa że nia elek trycz ne go. Uzie -
mie nia, prze wo dy ochron ne i prze wo dy po -
łą czeń ochron nych. – Za stę pu je PN -
-HD 60364-5-54: 2007; [za twier dzo na przez
Pre ze sa PKN dnia 28 grud nia 2009 r.].

Po da no wy ma ga nia do ty czą ce ukła dów
uzie mia ją cych, prze wo dów ochron nych i prze -
wo dów ochron nych wy rów naw czych. 

PN -HD 60364-5-559: 2010 In sta la cje elek -
trycz ne w obiek tach bu dow la nych. Część 5-
55: Do bór i mon taż wy po sa że nia elek trycz -
ne go. In ne wy po sa że nie. Sek cja 559: Opra -
wy oświe tle nio we i in sta la cje oświe tle nio we.
– Za stę pu je PN -HD 60364-5-559: 2006, PN -
-IEC 60364-5-559: 2003; [za twier dzo na przez
Pre ze sa PKN dnia 28 grud nia 2009 r.].

Po da no szcze gó ło we wy ma ga nia do ty -
czą ce do bo ru i mon ta żu opraw oświe tle nio -
wych oraz in sta la cji oświe tle nio wych sta no -
wią cych część in sta la cji sta łej.

PN -HD 60364-7-704: 2010 In sta la cje elek -
trycz ne ni skie go na pię cia. Część 7-704: Wy -
ma ga nia do ty czą ce spe cjal nych in sta la cji
lub lo ka li za cji. In sta la cje na te re nie bu do wy
i roz biór ki. – Za stę pu je PN -HD 60364-7-
704: 2007; [za twier dzo na przez Pre ze sa
PKN dnia 28 ma ja 2010 r.].

Nor ma do ty czy in sta la cji (sta łych lub ru -
cho mych) sto so wa nych na te re nie bu do wy no -
wych obiek tów bu dow la nych, przy pra cach
re mon to wych, in ży nie ryj nych, 

Opracowała: Danuta Szot
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W za kła dzie nie prze ka zy wa no in for ma -
cji do ty czą cych za rów no bhp, jak i wy stę -
pu ją cych za gro żeń. Sto so wa no nie wła ści -
we pro ce du ry szko leń pra cow ni ków z dzie -
dzi ny bhp. Ich or ga ni za to rem był pra co daw -
ca, a je dy ną oso bą (wy kła dow cą), któ ra
prze ka zy wa ła in for ma cje, pra cow nik za -
trud nio ny na sta no wi sku elek tro mon te ra.
Za da nia słu żby bhp wy ko ny wał ja ko czyn -
no ści do dat ko we. Od 10 lat nie uak tu al niał
jed nak tej wie dzy, a sam szko le nie pod sta -
wo we dla słu żb bhp od był w 2000 r., prze -
pro wa dzo ne przez fir mę ze wnętrz ną. Nie
ukoń czył szko le nia dla in struk to rów w za -
kre sie me tod pro wa dze nia in struk ta żu.
W związ ku z tym, a ta kże z po wo du ko -
niecz no ści wy wią zy wa nia się z obo wiąz ków
elek tro mon te ra, nie mógł za pew nić od po -
wied nie go po zio mu szko le nia.

W za kła dzie, w któ rym do szło do wy pad -
ku, nie pro wa dzo no, gdyż jak się oka za ło,
nie wie dzia no o obo wiąz ku pro wa dze nia do -
ku men ta cji szko leń. Do ty czy ło to za rów -
no ich or ga ni za to ra, ja i pra co daw cy. Fakt
ten po zwa la wąt pić, czy do cho wa no
w związ ku z tym, prze wi dzia ne go w prze -
pi sach cza su trwa nia szko leń, ich te ma ty -
ki, prze pro wa dze nia eg za mi nów itp.

W ak tach oso bo wych po szko do wa ne go
w wy pad ku znaj do wa ło się za świad cze nie,
że od był szko le nie bhp w ilo ści 10 go dzin
w sierp niu 2006 r., a więc po nad czte ry
la ta wcze śniej. Uwzględ nia jąc po ziom
za gro żeń w za kła dzie, szko le nie po win no
od by wać się nie rza dziej niż raz w ro ku.
Za świad cze nie pod pi sał i wy dał pra cow nik
re ali zu ją cy za da nia słu żby bhp. Po dob ne
za świad cze nia znaj do wa ły się w ak tach
oso bo wych in nych pra cow ni ków. Po szko -
do wa ny w wy pad ku pra cow nik nie zo stał
w obo wią zu ją cym ter mi nie pod da ny szko -

le niu okre so we mu. Do pusz czo no go
do wy ko ny wa nia na pra sie ope ra cji wy ma -
ga ją cej ma ni pu lo wa nia rę ka mi w stre fie
nie bez piecz nej, przy uży ciu ste ro wa nia no -
żne go.

Z po dob nych przy czyn do szło u te go pra -
co daw cy do ca łej se rii wy pad ków. W 2008
r. pra cow nik do znał ura zu pal ca (wy pa dek
lek ki), w lip cu 2010 r. do szło do zmia żdże -
nia koń ców ki opusz ka pal ca i wresz cie
do opi sa ne go cię żkie go wy pad ku przy pra -
cy, któ re go skut kiem by ła am pu ta cja czte -
rech pal ców.

Wie dza peł na bra ków

Pra cow nik re ali zu ją cy za da nia słu żby
bhp nie an ga żo wał się w in ne za da nia wy -
ma ga ne od słu żby bhp, np. w opi nio wa nie
in struk cji bhp, udział w do ko ny wa niu oce -
ny ry zy ka za wo do we go, do ko ny wa nie
okre so wej ana li zy sta nu bhp. Nie uzu peł -
niał wła snej wie dzy w tej dzie dzi nie. Nie
sto so wał wnio sków o uka ra nie lub na gra -
dza nie pra cow ni ków, ja ko środ ka uświa da -
mia ją ce go ko niecz ność prze strze ga nia
prze pi sów bhp. Wnio ski pro fi lak tycz ne uję -

te w pro to ko łach spo rzą dza nych przez ze -
spół po wy pad ko wy i za twier dza nych przez
pra co daw cę spro wa dza ły się je dy nie
do omó wie nia na szko le niu okre so wym
przy czyn i oko licz no ści wy pad ków przy pra -
cy oraz do zwró ce nia pra cow ni kom uwa -
gi, że ob słu gu ją cy pra sy mu szą pod czas
pra cy za cho wać szcze gól ną ostro żność.

In ne uchy bie nia

W za kła dzie nie dzia ła ły or ga ni za cje
związ ko we, a pra co daw ca nie do ko nał wy -
bo ru przed sta wi cie la pra cow ni ków. Nie po -
tra fił też po twier dzić pro wa dze nia kon sul -
ta cji, do któ rych zgod nie z art. 23711a ko -
dek su pra cy jest zo bo wią za ny, tj. w za kre -
sie: zmian w or ga ni za cji pra cy i wy po sa że -

nia sta no wisk, oce ny ry zy ka za wo do we go,
słu żby bhp, wy zna cza nia pra cow ni ków
do udzie la nia pierw szej po mo cy, a ta kże
wy ko ny wa nia czyn no ści w za kre sie ochro -
ny prze ciw po ża ro wej i ewa ku acji pra cow -
ni ków oraz czę sto tli wo ści szko leń bhp.

W kon se kwen cji

W związ ku z za ist nia łym wy pad kiem in -
spek tor pra cy wy dał pięć pi sem nych de cy -
zji, w tym jed ną wstrzy mu ją cą pra ce.
Skie ro wał wy stą pie nie za wie ra ją ce
15 wnio sków pro fi lak tycz nych. Udzie lił rów -
nież po rad praw nych, przy bli ża jąc pra co -
daw cy isto tę i cel obo wią zy wa nia prze pi -
sów do ty czą cych wy ma gań mi ni mal nych.
Już w trak cie kon tro li pra co daw ca wy ko -
nał dzie więć de cy zji, w tym sie dem re gu -
lu ją cych za gad nie nia do ty czą ce wy ma gań
mi ni mal nych dla ma szyn.

In spek tor pra cy uka rał pra co daw cę
man da tem w wy so ko ści 2.000 zł, skie ro -
wał wnio sek do ZUS o pod wy ższe nie
skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we.

Sta ni sław Nie miec
OIP Kra ków

Utra ta pal ców efek tem nie wie dzy
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Mę żczy zna pra cu ją cy w za kła dzie za trud nia ją cym 34 pra cow -
ni ków po bie rał z po jem ni ka sto ją ce go obok pra sy mi mo śro do wej
ty pu PMS -100 EA po je dyn czy ele ment i ukła dał go ręcz nie w przy -
rzą dzie. Na stęp nie, sie dząc przy ma szy nie na ci skał no gą pe dał,
uru cha mia jąc w ten spo sób su wak pra sy (ruch po je dyn czy). Po wy -
co fa niu się su wa ka zdej mo wał rę ką wy gię ty ele ment (zdję cie nr 2).
W pew nym mo men cie wy ko nu jąc tę czyn ność przez przy pa dek
na ci snął pe dał, cze go efek tem by ło po chwy ce nie i zmia żdże nie
czte rech pal ców pra wej rę ki, któ re póź niej mu sia ły być am pu to -
wa ne. (zdję cie nr 3 – rę ka wi ca po wy pad ku).

Bra ki tech nicz ne

Szcze gó ło wa ana li za wy pad ku prze pro wa dzo na przez in spek -
to ra pra cy wska zy wa ła na je go przy czy ny tech nicz ne:

� nie spraw ny przez po nad trzy mie sią ce przed wy pad kiem
układ ste ro wa nia obu ręcz ne go przy pra sie PMS -100 EA;

� brak osło ny na pe da le ste ro wa nia no żne go ma szy ny
(od mo men tu za in sta lo wa nia w 1997 r.), po zwa la ją cej na wsu -
nię cie sto py nad pe dał tyl ko od jed nej stro ny i ce lo we je go za -
dzia ła nie;

� brak ręcz nych przy rzą dów po moc ni czych do za kła da nia
i zdej mo wa nia ob ra bia nych przed mio tów (szczyp ce, ima ki,
pin ce ty itp.), eli mi nu ją cych ma ni pu lo wa nie koń czy ną w stre fie
nie bez piecz nej;

� brak osło ny stre fy nie bez piecz nej (na rzę dzio wej).
Brak peł nej osło ny na ko le za ma cho wym (zdję cie nr 1) nie

by ło przy czy ną wy pad ku, ale stwa rza ło do dat ko we bez po śred -
nie za gro że nie.

Kon tro la wy ka za ła brak do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej
użyt ko wa nych pras. W in struk cjach ob słu gi nie uję to in for ma -
cji w za kre sie prak tyk użyt ko wa nia, jak i opi sa nych przy pad ków
nie wła ści we go, a mo żli we go do prze wi dze nia, stwa rza ją ce go za -
gro że nia użyt ko wa nia.

Pra co daw ca nie tyl ko nie do ko nał od 2003 r. oce ny ma szyn
pod wzglę dem speł nia nia wy ma gań mi ni mal nych, co po twier dzi -
ły stwier dzo ne przez in spek to ra pra cy nie pra wi dło wo ści
przy pra sie PMS -100EA i po zo sta łych pra sach. Rów nież pra -
cow nik re ali zu ją cy za da nia słu żby bhp, pra cow ni cy nad zo ru, elek -
tro mon ter od po wie dzial ny za prze glą dy i stan tech nicz ny ma -
szyn i wresz cie sa mi pra cow ni cy przez po nad trzy mie sią ce nie
zwró ci li uwa gi na bez po śred nie za gro że nie wy ni ka ją ce z awa -
rii obu ręcz ne go ste ro wa nia przy pra sie PMS -100EA oraz brak
peł nej osło ny na ko le za ma cho wym i nie pod ję li żad nych czyn -
no ści, aby zli kwi do wać to nie bez pie czeń stwo.

Na sta no wi skach pras pra co daw ca nie do ko nał oce ny ry zy -
ka za wo do we go, a oce na do ko na na w 2010 r. na po zo sta łych sta -
no wi skach wy ko na na zo sta ła nie zgod nie z obo wią zu ją cy mi

prze pi sa mi. Nie by ło opi su sta no wisk, wy szcze gól nie nia sto so -
wa nych ma szyn, na rzę dzi, ma te ria łów.

W ak tach oso bo wych pra cow ni ka po szko do wa ne go przy ob -
słu dze pra sy znaj do wa ło się po twier dze nie za po zna nia się
z ry zy kiem za wo do wym z mar ca 2005 r. mi mo, że pra co daw ca
ta kiej oce ny nie zro bił. In ni pra cow ni cy po twier dzi li za po zna -
nie się z do ko na ną oce ną, któ ra nie by ła peł na lub w ogó le jej
nie prze pro wa dzo no. Ni gdy też nie zwra ca no uwa gi, by pra cu -
jąc przy pra sie, nie ma ni pu lo wać rę ka mi w stre fie nie bez piecz -
nej (na rzę dzio wej) i obo wiąz ko wo sto so wać ręcz ne przy rzą dy po -

moc ni cze do zdej mo wa nia z pra sy ob ra bia nych ele men tów. Po -
twier dził to świa dek wy pad ku.

Po nad to, w usta lo nym na pi śmie za kre sie obo wiąz ków kie row -
ni ka od dzia łu, prze ło żo ne go mi strza, nie wpi sa no za gad nień zwią -
za nych z nad zo rem nad bez piecz nym wy ko ny wa niem pra cy przez
pod le głych pra cow ni ków.

Elek tro mon ter szko le niow cem

In spek tor pra cy ba da jąc przy czy ny wy pad ku spraw dził, czy
pra co daw ca wy wią zy wał się z obo wiąz ku prze ka za nia pra cow -
ni kom wie dzy w za kre sie bhp, a ta kże in for mo wa nia i kon sul -
ta cji. Stwier dził, że źró dłem wska za nych przy czyn tech nicz nych
był ni ski po ziom wie dzy pra cow ni ków w za kre sie bhp, a w kon -
se kwen cji nie wiel ka ich wra żli wość na wy stę pu ją ce za gro że nia.

Utra ta pal ców efek tem nie wie dzy
Kto po sia da wie dzę praw dzi wą i peł ną, ten nie mo że nie prze jąć się nią do głę bi. Ta myśl So -
kra te sa ma współ cze śnie do sko na łe od nie sie nie do wie dzy z za kre su bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy oraz sto so wa nia jej w prak ty ce. Przy kła dem mo że być wy pa dek przy pra cy
w jed nym z za kła dów wo je wódz twa ma ło pol skie go. Pod czas wy ko ny wa nia przez pra cow ni -
ka ope ra cji na pra sie me cha nicz nej do szło do po chwy ce nia i zmia żdże nia czte rech pal ców
pra wej rę ki, co skut ko wa ło ich am pu ta cją.
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