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Po zy tyw na oce na dzia łań 
pre wen cyj nych in spek cji pra cy

Wiadomości nie tylko z kraju

Po stę po wa nie wy ja śnia ją ce
In spek tor pra cy mo że prze pro -
wa dzić po stę po wa nie wy ja śnia -
ją ce bez ko niecz no ści pod ję cia
kon tro li. Mo że to mieć miej sce
w sy tu acji wnie sie nia skar gi
przez by łe go pra cow ni ka,jeżeli 
z jej tre ści wy ni ka, iż do szło
do po peł nie nia wy kro cze nia, a
pod czas pod ję tych dzia łań oka -
za ło się, że po ten cjal ny pod miot
kon tro li ni ko go nie za trud nia.
Ozna cza to, że prze pro wa dze nie
kon tro li jest nie mo żli we.

To nie ta kie pro ste

NA VI GA RE NE CES SE EST

Pod inspektorską lupą

Dys kry mi na cja pra cow ni ków
Wska za ne w ar ty ku le przy kła dy
uza sad nia ją twier dze nie, że in -
spek tor pra cy de cy du jąc się
na za kwe stio no wa nie któ re go -
kol wiek z za pi sów re gu la mi nu
wy na gra dza nia z po wo ła niem
się na prze pi sy o dys kry mi na cji
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po wi nien czy nić to w for mie wnio -
sku w wy stą pie niu. Do dat ko wo
war to, aby ta ki wnio sek za wsze za -
wie rał pi sem ne uza sad nie nie.

Taki sam, choć nie ten sam

Przej ście za kła du pra cy na in ne go
pra co daw cę

Nie bez piecz ne ma szy ny 
ze zna kiem CE

Obywatelska troska

Ce na bez pie czeń stwa pra cy

Od lat uczy my przy szłych 
bu dow lań ców

Efek tyw na, czy li ja ka
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Kolejna ofiara wózka jezdniowego
Wó zek utra cił sta bil ność i prze wró cił
się na bok. Pra cow nik wy padł z ka -
bi ny ope ra to ra i zo stał przy gnie cio -
ny gór ną kra wę dzią da chu wóz ka
do pod ło ża. W wy ni ku wy pad ku po -
niósł śmierć na miej scu.

24 Ce na bez pie czeń stwa pra cy
No wa tor skim, jak się oka za ło na ska lę eu ro pej ską roz -
wią za niem sto so wa nej przez in spek to rów pra cy me to -
dy ob li cza nia kosz tów wy pad ków przy pra cy by ło
po rów ny wa nie kosz tów dzia łań za po bie ga ją cych wy -
pad kom przy pra cy do kosz tów po nie sio nych
w związ ku z ni mi przez pra co daw cę. Pod czas ka żdej
kon tro li zwią za nej z ob li cza niem tych kosz tów in spek -
tor pra cy pre zen to wał i za po zna wał z isto tą me to dy
ich ob li cza nia tak pra co daw cę, jak i zakładowe słu żby. Okładka:

fot. archiwum

Krzysz tof Ko wa lik zwró cił uwa gę, że za -
kła dy skon tro lo wa ne przez PIP w 2010 r.
w za kre sie bhp za trud nia ły ok. 2,3 mln pra -
cu ją cych, na to miast dzia ła nia mi pre wen cyj -
ny mi w tym sa mym ro ku ob ję to łącz nie po -
nad 163 tys. osób, w tym: pra co daw ców, pra -
cow ni ków słu żb bhp, rol ni ków in dy wi du al nych
i ich ro dzi ny, uczniów i na uczy cie li, przed sta -
wi cie li or ga ni za cji związ ko wych, pra co daw -
ców i sa mo rzą do wych.

W bu dow nic twie dzia ła nia pre wen cyj ne PIP
ob ję ły po nad 20,2 tys. osób. W ra mach pro -
gra mu: „Pro mo cja stan dar dów bhp dla ma łych
firm bu dow la nych” prze szko lo no bli sko 1800
pra co daw ców al bo ich przed sta wi cie li,
do udzia łu w pro gra mie przy stą pi ły 464 fir my.
Z ko lei w pro gra mie pre wen cyj nym: „Plan
BIOZ dla du żych pla ców bu dów” uczest ni czy -
ło 670 du żych firm wy ko naw czych.

W ro ku ubie głym, dzię ki uzy ska niu mo żli -
wo ści ko rzy sta nia z da nych Za kła du Ubez pie -
czeń Spo łecz nych na te mat pra co daw ców,
u któ rych od no to wa no szcze gól nie du żo
wy pad ków przy pra cy, in spek cja pra cy roz -
po czę ła pro gram pre wen cyj no -kon tro l ny
skie ro wa ny do ma łych za kła dów. Do ty czył on
wdro że nia za sad za rzą dza nia bhp. Dzia ła nia -
mi pre wen cyj ny mi ob ję to 5,7 tys. pod mio tów.
Ty sią ce pod mio tów uczest ni czy ło po nad to
w pro gra mie pre wen cyj no -kon tro l nym PIP
do ty czą cym do sto so wa nia użyt ko wa nych

ma szyn do mi ni mal nych wy ma gań tech nicz -
nych. 

Po dob nie do lat po przed nich w 2010 r. in -
spek to rzy pra cy in for mo wa li i do ra dza li
pra co daw com za trud nia ją cym do 9 pra cow -
ni ków we wła ści wej oce nie ry zy ka za wo do -
we go. Udział w pro gra mie „Zdo bądź dy plom
PIP” za de kla ro wa ło bli sko 3,3 tys. przed się -
bior ców.

W dwóch ko lej nych la tach, dzię ki zwięk -
szo nym środ kom bu dże to wym, prze pro wa -
dzo no na du żą ska lę kam pa nię me dial ną
– w te le wi zji, ra diu i na bil l bo ar dach – skie -
ro wa ną do mło dych ro bot ni ków bu dow la nych
oraz pra co daw ców firm bu dow la nych. Wy ni -
ki ba da nia opi nii pu blicz nej po twier dzi ły za -
in te re so wa nie spo łecz ne pro ble ma ty ką bez -
piecz nej pra cy oraz wpływ pro fe sjo nal nie
przy go to wa ne go prze ka zu na ad re sa tów
kam pa nii. Dzię ki te mu za re je stro wa no nie -
spo ty ka ną wcze śniej licz bę od wie dzin stron
in ter ne to wych PIP, z któ rych ad re sa ci ak cji
po bie ra li spe cjal ne li sty kon tro l ne do sa mo -
dziel nej oce ny bez pie czeń stwa pra cy w swo -
im za kła dzie.

Sto so wa no rów nież in ne, bar dziej tra dy -
cyj ne for my od dzia ły wa nia, w tym za pro sze -
nia, spo tka nia in for ma cyj ne i szko le nia, ad -
re so wa ne do po zo sta łych ad re sa tów – uczest -
ni ków pro ce su in we sty cyj ne go, tj. in we sto -
rów bu dow la nych, in spek to rów nad zo ru in -

we stor skie go, pro jek tan tów, kie row ni ków bu -
dów lub ro bót bu dow la nych. 

Szcze gól ną ro lę pod czas re ali za cji dzia łań
PIP w za kre sie pre wen cji wy pad ko wej nada -
no ar gu men tom eko no micz nym, któ re mo -
gą sku tecz nie wspie rać wdra ża nie za sad sys -
te mo we go za rzą dza nia spra wa mi bhp.

– Wy ko rzy stu je my wszyst kie mo żli wo -
ści do tar cia z na szą ofer tą pre wen cyj ną
do pra co daw ców. Pró bu je my nie tyl ko do cie -
rać bez po śred nio do nich, ale i do or ga ni za -
cji po za rzą do wych, do or ga nów pań stwo wych,
part ne rów spo łecz nych. W ce lu ob ję cia na -
szy mi dzia ła nia mi jak naj szer sze go gro na ad -
re sa tów wy ko rzy stu je my ra dio i te le wi zję, ale
na tra fia my na pro ble my z re ali za cją tych za -
mie rzeń w ra mach mi sji spo łecz nej me -
diów – po wie dzia ła An na Tom czyk, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra pra cy.

W dys ku sji po sło wie z za do wo le niem od -
no to wa li wzrost za in te re so wa nia pra co daw -
ców ofer tą edu ka cyj ną PIP, od cho dze niem
od re pre syj no ści na rzecz pre wen cji. In te re -
so wa li się ska lą środ ków prze zna cza nych
na pre wen cję, ja ko ścią prze pi sów pra wa
w tym za kre sie, mo żli wo ścia mi za le ca ne go
przez Unię Eu ro pej ską ob ni że nia wskaź ni ka
wy pad ków przy pra cy do 2012 r. o 25 proc.

Ob ra dom Ko mi sji do Spraw Kon tro li
Pań stwo wej prze wod ni czy ła po seł Te re sa
Pio trow ska.                                    (dd)

Po zy tyw na oce na
dzia łań pre wen cyj nych in spek cji pra cy
Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej na po sie dze niu 24 lu te go br. w gma chu Sej mu przy ję -
ła in for ma cję głów ne go in spek to ra pra cy do ty czą cą wy ni ków dzia łal no ści Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy w za kre sie pre wen cji wy pad ko wej. In for ma cję przed sta wił dy rek tor De par ta men tu
Pre wen cji i Pro mo cji Głów ne go In spek to ra tu Pra cy Krzysz tof Ko wa lik. W ob ra dach uczest ni -
czy ła An na Tom czyk – za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy.
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War sza wa Pod su mo wa nie współ pra cy pol skiej i ho len der skiej in -
spek cji pra cy w za kre sie prze strze ga nia praw pra cow ni czych osób skie -
ro wa nych do wy ko ny wa nia pra cy na te ry to rium dru gie go pań stwa by ło 31
stycz nia te ma tem spo tka nia w Głów nym In spek to ra cie Pra cy. Uczest ni -
czy li w nim za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr Ma rian Li wo i za -
stęp ca dy rek to ra ge ne ral ne go in spek cji pra cy w Ho lan dii Lex van Dijk
ze współ pra cow ni ka mi. Jak po in for mo wał dy rek tor De par ta men tu Le gal -
no ści Za trud nie nia GIP Ja ro sław Le śniew ski, w 2010 r. Głów ny In spek -
to rat Pra cy prze ka zał do ho len der skiej in spek cji pra cy 10 spraw skar go -
wych z wy ko rzy sta niem spe cjal ne go for mu la rza. Za war te w nich skar gi
do ty czy ły pra co daw ców ho len der skich (w czę ści by ły to agen cje za rud -
nie nia), u któ rych Po la cy in dy wi du al nie pod ję li za trud nie nie. We wszyst -
kich skar gach pra cow ni cy po ru sza li za gad nie nia wy pła ca nia wy na gro dze -

nia za pra cę lub in nych świad czeń wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy. W 4
przy pad kach skar ga do ty czy ła rów nież wy pad ku przy pra cy, ja kie mu na te -
ry to rium Ho lan dii ule gli Po la cy. Pań stwo wa In spek cja Pra cy wy stę po wa -
ła po nad to do ho len der skiej in spek cji w 15 spra wach Po la ków de le go wa -
nych do Ho lan dii lub ko rzy sta ją cych z usług agen cji za trud nie nia. 

Luk sem burg. 16 lu te go od by ło się ko lej ne spo tka nie gru py ro -
bo czej Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC) ds. eg ze kwo wa -
nia pra wa wspól no to we go, na któ rym Pań stwo wą In spek cję Pra cy re -
pre zen to wał Mi chał Wy szkow ski z Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Po zna niu. Omó wio no ro lę SLIC w re ali za cji stra te gii Ko mi sji Eu -
ro pej skiej do ty czą cej wzro stu za trud nie nia do 75 proc. w kra jach Unii
Eu ro pej skiej do ro ku 2020. Po nad to dys ku to wa no na te mat ro li po ro -
zu mień spo łecz nych w sys te mie praw nym UE oraz o bie żą cych dzia -
ła niach no wych grup ro bo czych SLIC: ds. ana li zy wy pad ków przy pra -
cy, ds. kam pa nii SLIC do ty czą cej ry zy ka psy cho spo łecz ne go w śro do -
wi sku pra cy oraz ds. oce ny eu ro pej skich kam pa nii in spek cyj no -in for -
ma cyj nych. Uczest ni cy spo tka nia mie li rów nież oka zję za po znać się
z bie żą cy mi pra ca mi mię dzy na ro do we go ze spo łu re ali zu ją ce go pro jekt
CI BE LES. Za kła da on stwo rze nie pro ce du ral nych udo god nień dla dwu -
stron nej współ pra cy in spek cji pra cy w UE w za kre sie wy da wa nia de -
cy zji ad mi ni stra cyj nych, eg ze ku cji de cy zji, a ta kże ści ga nia na ru szeń
prze pi sów pra wa pra cy.

Bru gia W bel gij skiej Bru gii 17 i 18 lu te go mia ła miej sce kon fe ren -
cja za my ka ją ca pro jekt pn.: „Wdra ża nie współ pra cy po przez Eu ro pej -
ską Sieć Prze ciw ko Pra cy Nie za de kla ro wa nej”. Wzię li w niej udział przed -
sta wi cie le in sty tu cji od po wie dzial nych za zwal cza nie nie le gal ne go za -
trud nie nia i nad użyć so cjal nych z 12 kra jów UE i EOG. 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, Ja ro sław Ci choń z De par ta men tu Le gal no ści Za -
trud nie nia oraz Agniesz ka Kró lik z Sek cji Współ pra cy z Za gra ni cą
GIP. W trak cie kon fe ren cji za pre zen to wa no m.in. apli ka cje in ter ne to -
we ma ją ce słu żyć uspraw nie niu i przy spie sze niu współ pra cy zwią za -
nej ze zwal cza niem trans gra nicz nych przy pad ków pra cy nie za de kla ro -
wa nej: ze sta wie nie funk cjo nu ją cych w po szcze gól nych kra jach do ku -
men tów z za kre su le gal no ści za trud nie nia, spraw pra cow ni czych i ubez -
pie czeń spo łecz nych oraz ka ta log „Who is Who”, po zwa la ją cy in spek -
to ro wi pra cy na wią zać kon takt z in spek to rem z za gra ni cy w ce lu roz -
wią za nia kon kret ne go pro ble mu. Zwień cze niem kon fe ren cji by ło uro -
czy ste pod pi sa nie Kar ty Bru gij skiej, wy ra ża ją cej wspól ne po par cie dla
po trze by dal szej współ pra cy.

War sza wa Oce na za gro że nia i ogra ni cza nie na ra że nia na od dzia -
ły wa nie pól elek tro ma gne tycz nych na sta no wi skach pra cy – by ło głów -
nym te ma tem ob rad Ra dy Ochro ny Pra cy 1 lu te go w sie dzi bie par la -
men tu. Zwró co no uwa gę, że sil ne na ra że nia na od dzia ły wa nie pól elek -
tro ma gne tycz nych wy stę pu ją we wszyst kich dzia łach go spo dar ki na -
ro do wej. Obec nie ok. po ło wy po pu la cji pra cow ni ków na ra żo nych sta -
no wią za trud nie ni w ochro nie zdro wia i ich licz ba cią gle wzra sta.
Przed la ty by li to głów nie pra cow ni cy te le ko mu ni ka cji i ener ge ty ki,
nie co póź niej prze my słu. Z sa tys fak cją od no to wa no, że Pol ska o dwa
dzie się cio le cia wy prze dzi ła pra ce Unii Eu ro pej skiej w za kre sie ba dań
pro ble mów zwią za nych z od dzia ły wa niem pól elek tro ma gne tycz nych.
W ostat niej fa zie przy go to wań jest no wa dy rek ty wa UE okre śla ją ca wy -
ma ga nia w za kre sie ogra ni cza nia eks po zy cji na po la elek tro ma gne tycz -
ne. Jej pro jekt jest w trak cie uzgod nień. Pol ska ak tyw nie uczest ni czy
w pra cach nad tym ak tem. Wy słu cha no ta kże in for ma cji se kre ta rza ROP
po sła Ja nu sza Kra so nia na te mat wy pra co wa nej po po przed nim po -
sie dze niu pro ce du ry po stę po wa nia ze sta no wi ska mi ra dy w ce lu wy -
eg ze kwo wa nia sku tecz nej re ali za cji za war tych w nich za le ceń i po stu -
la tów. W ob ra dach uczest ni czył głów ny in spek tor pra cy Ta de usz Jan
Za jąc ze współ pra cow ni ka mi.

Bia ły stok Bu do wa dro gi kra jo wej nr 8 na od cin ku Bia ły stok – Je -
że wo to jed na z naj więk szych obec nie in we sty cji w re gio nie. Aby za -
pew nić bez piecz ne wa run ki pra cy pra cow ni kom za trud nio nym przy tej
in we sty cji, 10 lu te go na te re nie bu do wy zor ga ni zo wa no spo tka nie przed -
sta wi cie li Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz wy ko naw ców ro bót bu dow -
la nych. Spo tka nie z udzia łem okrę go we go in spek tor pra cy Da riu sza
Siw czyń skie go, nad in spek to ra Je rze go Bu ra czew skie go i star sze -
go in spek to ra pra cy Ja na Ka spe ro wi cza do ty czy ło bez piecz ne go wy -
ko ny wa nia prac bu dow la nych. Zwró co no uwa gę na new ral gicz ne za -
gro że nia zwią za ne z wy ko ny wa niem ro bót szcze gól nie nie bez piecz nych
oraz do star czo no wy ko naw com ma te ria ły wy daw ni cze uła twia ją ce pod -
ję cie od po wied nich dzia łań mi ni ma li zu ją cych ry zy ko zwią za ne z pra -
cą na te re nie bu do wy.

Ka to wi ce Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach pro wa dzi
kam pa nię in for ma cyj no -pre wen cyj ną skie ro wa ną do bra nży mo to ry za -
cyj nej. 25 lu te go od by ło się szko le nie dla kie row ców. Je go te ma ty ka
do ty czy ła prze pi sów praw nych, spo so bów roz li cza nia i ewi den cji cza -
su pra cy kie row ców, przy czyn i oko licz no ści wy pad ków ko mu ni ka cyj -
nych oraz psy cho spo łecz nych czyn ni ków ry zy ka w pra cy kie row ców.

W spo tka niu uczest ni czy li przed sta wi cie le 30 firm z bra nży mo to ry -
za cyj nej wo je wódz twa ślą skie go. Szko le nie by ło pro wa dzo ne przez star -
sze go in spek to ra pra cy Te re sę Ostrow ską, psy cho lo ga Mi cha ła Gal -
bar czy ka oraz ko mi sa rza Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji Ada ma Kmie -
ci ka. Do tar cie do sze ro kie go gro na be ne fi cjen tów kam pa nii Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy jest efek tem na wią za nia współ pra cy Sek cji Pro -
mo cji Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach z Gór no ślą skim
Sto wa rzy sze niem Prze woź ni ków Dro go wych. Za pla no wa no ter mi ny ko -
lej nych szko leń.

Gdańsk W Bol sze wie k. Wej he ro wa 24 lu te go od by ło się spo tka -
nie okrę go we go in spek to ra pra cy w Gdań sku z ko men dan tem wo je -
wódz kim Po li cji. Uczest ni czy li w nim ko men dan ci miej scy i po wia to -
wi Po li cji z te re nu wo je wódz twa po mor skie go oraz przed sta wi cie le Za -
rzą du Głów ne go NSZZ Po li cjan tów. Ce lem spo tka nia by ło omó wie nie
współ dzia ła nia po mię dzy or ga na mi PIP i or ga na mi po li cji na ba zie po -
ro zu mie nia z 11 grud nia 2000 r. o współ pra cy. Okrę go wy in spek tor
pra cy Mie czy sław Szcze pań ski omó wił za sa dy i spe cy fi kę kon tro li
PIP w jed nost kach or ga ni za cyj nych słu żb mun du ro wych. Po dał przy -
kła dy współ dzia ła nia w za po bie ga niu prze stęp stwom prze ciw ko pra -
wom osób wy ko nu ją cych pra cę za rob ko wą, w za po bie ga niu wy kro cze -
niom prze ciw ko pra wom pra cow ni ków oraz in nym wy kro cze niom zwią -
za nym z wy ko ny wa niem pra cy za rob ko wej. Po ru szył ta kże za gad nie -
nie form wza jem nej współ pra cy PIP z Po li cją. Za stęp ca sze fa gdań skie -
go okrę gu in spek cji Krzysz tof Li sow ski od niósł się z ko lei do pro -
ble mów po ja wia ją cych się w trak cie czyn no ści kon tro l nych in spek to -
rów pra cy i wy ma ga ją cych sto sow nej po mo cy ze stro ny Po li cji.

Pa ryż Po raz szó sty od 25 do 26 stycz nia od by ło się spo tka nie Ko -
mi te tu Ste ru ją ce go Pro jek tu NO MAD (od No ise Ma chi ne ry Di rec ti -
ve). Pań stwo wą In spek cję Pra cy przy re ali za cji te go pro jek tu re pre -
zen tu je Ma rian Szysz ko, za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy
w Szcze ci nie. Ce lem pro jek tu
NO MAD jest ba da nie in struk cji
ob słu gi ma szyn pod wzglę dem ja -
ko ści za war tych w nich da nych do -
ty czą cych ha ła su, a kon kret nie:
czy in for ma cje do ty czą ce ha ła su
zo sta ły w ogó le uję te, a je że li tak,
to czy są zro zu mia łe i we ry fi ko wal -
ne. W re ali za cji pro jek tu uczest -
ni czy kil ka na ście kra jów człon kow -
skich UE. Za koń czo no już etap
gro ma dze nia da nych. W su mie
w sys te mie za re je stro wa no, wg
przy ję tych na wstę pie kry te -
riów, 1625 for mu la rzy, w tym 43
z Pol ski. Przy ję ta przez stro nę
pol ską me to dy ka gro ma dze nia
do ku men ta cji eks plo ata cyj nej ma szyn, po przez ich po zy ski wa nie bez -
po śred nio u koń co wych użyt kow ni ków (pra co daw ców), oka za ła się naj -
wła ściw sza. Uzy ska ne tą dro gą da ne po cho dzą ce z do ku men ta cji eks -
plo ata cyj nej mo żna bez po śred nio po wią zać z da ną ma szy ną.

Łódź Okrę go wy In spek to rat Pra cy już po raz siód my za zna czył swój
udział w Tar gach Bu dow nic twa „IN TER BUD”, któ re od by ły się od 17
do 20 lu te go. Zor ga ni zo wa nie sto iska in for ma cyj ne go oraz „Fo rum bez -
pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie” mia ło na ce lu pro mo cję stan dar -
dów bez piecz nej pra cy w bu dow nic twie i do brych prak tyk w tym za -
kre sie za rów no wśród uczest ni ków tar gów, jak i osób zwie dza ją cych

eks po zy cję. Pod czas fo rum przed sta wi cie le OIP spo tka li się z przed -
się bior ca mi bu dow la ny mi oraz oso ba mi spra wu ją cy mi funk cje kie row -
ni cze lub kon tro l ne na bu do wach, a ta kże in ny mi oso ba mi, któ rym bli -
ska jest te ma ty ka bez pie czeń stwa pra cy w tej bra nży. Za po zna li ich
z pro gra mem dzia łań pre wen cyj no -kon tro l nych PIP w bu dow nic twie
oraz za sa da mi bez pie czeń stwa przy or ga ni zo wa niu pra cy na wy so ko -
ści i w wy ko pach. Wa żnym ak cen tem fo rum by ło wrę cze nie przez okrę -
go we go in spek to ra pra cy dy plo mów dla lau re atów pro gra mu pre wen -
cyj ne go PIP „Pro mo cja stan dar dów bhp w bu dow nic twie”, po twier dza -
ją cych speł nie nie przez przed się bior ców wy so kich stan dar dów bez pie -
czeń stwa pra cy. 

War sza wa Prze mo de lo wa nie do tych cza so wych me tod dzia ła nia
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, uczy nie nie z niej or ga nu bar dziej no wo -
cze sne go, od po wia da ją ce go stan dar dom eu ro pej skim przy jed no cze -
snym uwzględ nie niu obec nych uwa run ko wań spo łecz no -go spo dar czych
Pol ski ma na ce lu pro jekt no we li za cji usta wy o PIP przy go to wa ny przez
sej mo wą Ko mi sję do Spraw Kon tro li Pań stwo wej. Mó wił o tym po seł

Ja nusz Kra soń przed sta wia jąc 3 lu te go pod czas ob rad pla nar nych
Sej mu uza sad nie nie te go przed ło że nia. Stwier dził, że pro jekt wpro wa -
dza no we for my od dzia ły wa nia pre wen cyj ne go PIP na pra co daw ców
i przed się bior ców, od for ma li zowuje pro ce du ry kon tro l ne, umo żli wia
or ga nom in spek cji sto so wa nie zró żni co wa nych środ ków praw nych w re -
ak cji na stwier dzo ne za gro że nia i na ru sze nia prze pi sów. Prze wi du je
ogra ni cze nie za kre su dzia ła nia in spek cji pra cy, zno sząc nie któ re, zda -
niem pro jek to daw ców, nie po trzeb ne obo wiąz ki. Usu wa po nad to ist nie -
ją ce w usta wie lu ki i uści śla prze pi sy bu dzą ce wąt pli wo ści in ter pre -
ta cyj ne. Za wie ra w su mie 23 zmia ny. Pro jekt po par ły wszyst kie klu -
by re pre zen to wa ne w Sej mie. Zo stał on skie ro wa ny do dal szych prac
w Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej.

Po znań Nad in spek tor pra cy Krzysz tof Du da spo tkał się 9 lu te -
go na bu do wie gma chu Są du Okrę go we go w Po zna niu z przed sta wi -
cie la mi in we sto ra i wy ko naw cy. Ze stro ny in we sto ra w spo tka niu uczest -
ni czy li: Ja ro sław Kacz ma rek, dy rek tor są du oraz in spek to rzy nad -
zo ru, na to miast ze stro ny ge ne ral ne go wy ko naw cy: fir my SKAN -
SKA S.A. ka dra kie row ni cza bu do wy. Pro wa dzą cy spo tka nie nad in spek -
tor za po znał ze bra nych z obo wiąz ka mi w za kre sie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy wszyst kich uczest ni ków pro jek tu in we sty cyj ne go, a ta kże
omó wił stra te gię dzia łań pre wen cyj nych Pań stwo wej In spek cji Pra cy
w bu dow nic twie. Szcze gól ną uwa gę zwró cił na wy ma ga nia do ty czą ce
sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej i zbio ro wej oraz za sad bez -
pie czeń stwa trans por tu na pla cu bu do wy. Przed sta wi ciel ka OIP
Ewa Gro blew ska omó wi ła za ło że nia kam pa nii pre wen cyj nej pro mu -
ją cej bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie pt. „Sza nuj Ży cie”, a ta -
kże za pre zen to wa ła przy kła dy do brych prak tyk sto so wa nych w bu dow -
nic twie.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Zgod nie z art. 10 ust. 1 pkt 15 usta wy
o Pań stwo wej In spek cji Pra cy do za dań
in spek to ra pra cy na le ży ści ga nie wy kro -
czeń prze ciw ko pra wom pra cow ni ka
okre ślo nych w Ko dek sie pra cy, wy kro czeń
o któ rych jest mo wa w art. 119-123 usta -
wy z 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za -
trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy (Dz.
U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), a ta kże
in nych wy kro czeń, gdy usta wy tak sta no -
wią oraz udział w po stę po wa niu w tych
spra wach w cha rak te rze oska rży cie la
pu blicz ne go. Z przy to czo ne go prze pi su
wy ni ka obo wią zek pod ję cia przez in spek -
to ra pra cy dzia łań w sy tu acji stwier dze -
nia po peł nie nia czy nu ma ją ce go ce chy jed -
ne go z po da nych wy kro czeń. Obo wią zek
ten kon kre ty zu je prze pis art. 17 § 2 Ko -
dek su po stę po wa nia w spra wach o wy kro -
cze nia, któ ry wska zu je na in spek to ra
pra cy ja ko oska rży cie la pu blicz ne go
w spra wach o wy kro cze nia prze ciw ko pra -
wom pra cow ni ka oraz w spra wach o in -
ne wy kro cze nia zwią za ne z wy ko ny wa -
niem pra cy za rob ko wej.

Kon se kwen cją przy ję tych ure gu lo wań
jest ko niecz ność pod ję cia przez in spek to -
ra pra cy dzia łań, efek tem któ rych mo że być
skie ro wa nie do są du wnio sku o uka ra nie,
na ło że nie grzyw ny w for mie man da tu
kar ne go czy ewen tu al nie za sto so wa nie
środ ka wy cho waw cze go. Dzia ła nia po -
prze dza ją ce za sto so wa nie ka żde go z tych
środ ków są pro wa dzo ne w ra mach po stę -
po wa nia wy ja śnia ją ce go.

Pro wa dząc kon tro lę in spek tor pra cy wy -
ko nu je sze reg czyn no ści, któ re miesz czą
się w de fi ni cji po stę po wa nia wy ja śnia ją ce -
go. Do ko nu je oglę dzin, prze słu chu je świad -
ków, ana li zu je do ku men ty. Ozna cza to, że
po stę po wa nie kon tro l ne in spek to ra pra cy,
to spe cy ficz ny ro dzaj po stę po wa nia wy ja -

śnia ją ce go, któ re go usta le nia są za miesz -
cza ne w pro to ko le kon tro li.

Nie tyl ko po przez kon tro lę

In spek tor pra cy mo że prze pro wa dzić
po stę po wa nie wy ja śnia ją ce bez ko niecz -
no ści pod ję cia kon tro li. Przy kła do wo mo -
że to mieć miej sce w sy tu acji wnie sie nia
skar gi przez by łe go pra cow ni ka, jeżeli
z jej tre ści wy ni ka, iż do szło do po peł nie -
nia wy kro cze nia, pod czas pod ję tych dzia -
łań oka za ło się, że po ten cjal ny pod miot
kon tro li ni ko go nie za trud nia. Ozna cza to,
że prze pro wa dze nie kon tro li jest nie mo -
żli we. Wy ni ka to z tre ści art. 13 usta wy
o Pań stwo wej In spek cji Pra cy, któ ry sta -
no wi, że kon tro li Pań stwo wej In spek cji
Pra cy pod le ga ją pra co daw cy, a w za kre -
sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz
kon tro li le gal no ści za trud nie nia ta kże
przed się bior cy nie bę dą cy pra co daw ca mi
na rzecz któ rych jest świad czo na pra ca
przez oso by fi zycz ne, w tym przez oso by
wy ko nu ją ce na wła sny ra chu nek dzia łal -
ność go spo dar czą, bez wzglę du na pod sta -
wę świad cze nia pra cy, zwa ni da lej pod mio -
ta mi kon tro lo wa ny mi.

Po zor nie ma my tu taj do czy nie nia z ko -
li zją prze pi sów. Z jed nej stro ny in spek tor
pra cy jest zo bo wią za ny pod jąć dzia ła nia
w sy tu acji po dej rze nia po peł nie nia wy kro -
cze nia. Z tre ści przy to czo nych prze pi -
sów wy ni ka, że jest on je dy nym or ga nem,
po za pro ku ra to rem wła ści wym do ści ga nia
wy kro czeń zwią za nych z wy ko ny wa niem
pra cy za rob ko wej. Od mo wa pod ję cia dzia -
ła nia mo że na ra zić in spek to ra pra cy na od -
po wie dzial ność kar ną z ty tu łu nie do peł nie -
nia obo wiąz ków słu żbo wych. Z dru giej stro -
ny ma my do czy nie nia z obiek tyw ną prze -
słan ką nie mo żno ści prze pro wa dze nia kon -

tro li, ja ką jest brak pod mio tu kon tro li. Wsz -
czę cie i pro wa dze nie kon tro li w ta kich oko -
licz no ściach mo że na ra zić in spek to ra pra -
cy na za rzut prze kro cze nia upraw nień słu -
żbo wych.

Nie wąt pli wie w ta kim przy pad ku in -
spek tor pra cy nie jest upraw nio ny do prze -
pro wa dze nia kon tro li. Je go upraw nie niem,
a wła ści wie obo wiąz kiem jest dzia ła nie
na pod sta wie prze pi sów Ko dek su po stę po -
wa nia w spra wach o wy kro cze nia i prze pro -
wa dze nie po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go.
W za le żno ści od wy ni ku pod ję tych czyn no -
ści usta le nia z po stę po wa nia są za miesz cza -
ne w no tat ce urzę do wej bądź w pro to ko le. 

Zgod nie z art. 54 § 3 Ko dek su po stę po -
wa nia w spra wach o wy kro cze nia, je że li
oko licz no ści czy nu nie bu dzą wąt pli wo ści,
utrwa le nie czyn no ści wy ja śnia ją cych mo -
żna ogra ni czyć do spo rzą dze nia no tat ki
urzę do wej, za wie ra ją cej usta le nia nie -
zbęd ne do spo rzą dze nia wnio sku o uka ra -
nie. No tat ka po win na za wie rać wska za nie
ro dza ju czyn no ści, cza su i miej sca oraz
osób uczest ni czą cych, a ta kże krót ki opis
prze bie gu czyn no ści i pod pis oso by, któ -
ra spo rzą dzi ła no tat kę. Te go ro dza ju no tat -
ka urzę do wa jest spo rzą dza na w ra mach
po stę po wa nia wy kro cze nio we go i nie mo -
że być uto żsa mia na z no tat ką urzę do wą
z kon tro li, spo rzą dza ną na pod sta wie
prze pi sów usta wy o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy.

Sto sow nie do art. 54 § 4 Ko dek su po -
stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia,
w ra zie gdy oko licz no ści czy nu bu dzą
wąt pli wo ści, mo żna prze pro wa dzić od po -
wied ni do wód. Utrwa le nie ta kiej czyn no -
ści na stę pu je w for mie pro to ko łu ogra ni -
czo ne go do za pi su naj bar dziej istot nych
oświad czeń osób bio rą cych udział w czyn -
no ści. War to zwró cić uwa gę, że w ta kim

Ro man Ro kic ki

Wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni ka

Po stę po wa nie wy ja śnia ją ce

Ge ne ral nie, ce lem po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go jest usta le nie, czy ist nie ją pod sta wy do wy -
stą pie nia z wnio skiem o uka ra nie oraz ze bra nie da nych nie zbęd nych do spo rzą dze nia wnio -
sku o uka ra nie. Po nad to w trak cie po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go przed sta wia się za rzu ty
oso bie, co do któ rej ist nie je uza sad nio na pod sta wa do spo rzą dze nia wnio sku o uka ra nie. Po -
stę po wa nie wy ja śnia ją ce zo sta ło ure gu lo wa ne w prze pi sach dzia łu VII Ko dek su po stę po wa nia
w spra wach o wy kro cze nia. §

przy pad ku mo że być spo rzą dzo na więk sza
licz ba pro to ko łów do ku men tu ją cych od ręb -
nie ka żdą z czyn no ści in spek to ra pra cy, np.
prze słu cha nie świad ka, oglę dzi ny miej sca
czy urzą dze nia, ana li zę do ku men tów.

Pro to kół kon tro li, no tat ka urzę do wa czy
pro to kół z czyn no ści wy ja śnia ją cych sta no -
wią pod sta wę do spo rzą dze nia przez in -
spek to ra pra cy wnio sku o uka ra nie bądź
umo żli wia ją za sto so wa nie in nych środ -
ków wy kro cze nio wych. 

Za po zna nie z za rzu ta mi

Jed nym z wa run ków spo rzą dze nia wnio -
sku o uka ra nie jest wcze śniej sze przed sta -
wie nie za rzu tów oso bie po dej rza nej o po -
peł nie nie da ne go wy kro cze nia. Ko deks po -
stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia
prze wi du je dwie for my za po zna nia spraw -
cy wy kro cze nia z tre ścią za rzu ca nych mu
czy nów:

– po sta wie nie za rzu tów pod czas prze -
słu cha nia oso by, co do któ rej ist nie je uza -
sad nio na pod sta wa do spo rzą dze nia prze -
ciw ko niej wnio sku o uka ra nie; w ta kiej sy -
tu acji treść za rzu tów wpi su je się do pro -
to ko łu prze słu cha nia (art. 54 § 6 kpsw),

– przed sta wie nie za rzu tów w związ ku
z od stą pie niem od prze słu cha nia oso by, co
do któ rej ist nie je uza sad nio na pod sta wa
do spo rzą dze nia prze ciw ko niej wnio sku
o uka ra nie; w ta kiej sy tu acji treść za rzu -
tów wpi su je się do no tat ki urzę do wej
(art. 54 § 7 kpsw).

Prze pi sy Ko dek su po stę po wa nia w
sprawach o wy kro cze nia do pusz cza ją mo -
żli wość od stą pie nia od prze słu cha nia, je że -
li by ło by ono po łą czo ne ze znacz ny mi trud -
no ścia mi. Zgod nie ze sta no wi skiem De par -
ta men tu Praw ne go Głów ne go In spek to ra -
tu Pra cy, wy ra żo nym w pi śmie z 22.02.2010
r., GPP -364-024-42-1/10: brak mo żli wo ści
kon tak tu z oso bą po dej rza ną o po peł nie nie
wy kro cze nia mo że uza sad niać od stą pie nie
od prze słu cha nia. W ta kim przy pad ku in -
spek tor pra cy po wi nien spo rzą dzić no tat -
kę urzę do wą za wie ra ją cą in for ma cję o od -
stą pie niu od prze słu cha nia oraz (w mia rę
mo żli wo ści) o po ucze niu oso by, co do któ -
rej ist nie je uza sad nio na pod sta wa do spo -
rzą dze nia prze ciw ko niej wnio sku o uka ra -
nie, o przy słu gu ją cym jej pra wie na de sła nia
wy ja śnień w ter mi nie 7 dni od od stą pie nia
od prze słu cha nia. Je że li po ucze nie oso by po -
dej rza nej o przy słu gu ją cym jej pra wie na -
de sła nia wy ja śnień oka że się nie mo żli we
z po wo du bra ku kon tak tu z tą oso bą, oko -
licz ność ta po win na zo stać od no to wa na
w no tat ce urzę do wej.

Mo żna uznać, że pod ję te roz strzy gnię -
cie do ty czy ta kże sy tu acji, gdy co praw da
jest mo żli wość kon tak tu ze spraw cą wy kro -
cze nia, jed nak od ma wia on pod da nia się
pro ce du rze prze słu cha nia w ra mach któ -
re go ma ją być mu po sta wio ne za rzu ty. Od -
stą pie nie od prze słu cha nia mo że być ta kże
za sto so wa ne w ra zie ko niecz no ści po sta -
wie nia za rzu tów cu dzo ziem co wi, któ ry
nie wła da ję zy kiem pol skim, a nie jest mo -
żli we sko rzy sta nie z po mo cy tłu ma cza. Cu -
dzo zie miec otrzy mu je na pi śmie treść
za rzu tów i po ana li zie do ku men tu z udzia -
łem do wol nie wy bra ne go przez sie bie
tłu ma cza, mo że zło żyć wy ja śnie nia do za -
rzu ca nych mu czy nów. Są dy grodz kie ak -
cep tu ją ta ką for mą przed sta wie nia za rzu -
tów wy da jąc orze cze nia wo bec osób, któ -
re nie by ły wcze śniej prze słu cha ne pod czas
po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go po prze dza -
ją ce go skie ro wa nie wnio sku o uka ra nie.

Jed nym z man ka men tów in sty tu cji od -
stą pie nia od prze słu cha nia jest ko niecz -
ność pod ję cia do dat ko wych czyn no ści ma -
ją cych na ce lu uzy ska nie da nych nie zbęd -
nych do spo rzą dze nia wnio sku o uka ra nie,
zwłasz cza nu me ru PE SEL, bądź imion ro -
dzi ców i na zwi ska ro do we go mat ki spraw -
cy wy kro cze nia. W tej sy tu acji in spek tor
pra cy mo że wy stą pić do wła ści we go urzę -
du gmi ny bądź mia sta z wnio skiem o udo -
stęp nie nie po trzeb nych in for ma cji. Wnio -
sek nie pod le ga opła cie i wno si się go
na urzę do wym for mu la rzu. We wnio sku
okre śla się za kres żą da nych da nych oraz
pod sta wę praw ną zło że nia wnio sku.
W przy pad ku in spek to ra pra cy jest to prze -
pis art. 14 ust. 2 pkt 4 usta wy o Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy.

Mo że zda rzyć się sy tu acja, gdy prze słu -
chi wa ny spraw ca wy kro cze nia od ma wia
oka za nia in spek to ro wi pra cy do ku men tu to -
żsa mo ści umo żli wia ją ce go spo rzą dze nie
pro to ko łu prze słu cha nia oso by, co do któ -
rej ist nie je uza sad nio na pod sta wa do spo rzą -
dze nia wnio sku o uka ra nie. Je śli zda rze nie
mia ło miej sce po za koń cze niu kon tro li, nie
mo żna ta kie mu spraw cy za rzu cić po peł nie -
nia prze stęp stwa z art. 225 § 2 Ko dek su kar -
ne go. Mo żna mó wić je dy nie o po peł nie niu
przez nie go wy kro cze nia z art. 65 § 2 Ko -
dek su wy kro czeń. Prze pis ten sta no wi, że
kto wbrew obo wiąz ko wi nie udzie la wła ści -
we mu or ga no wi pań stwo we mu lub in sty tu -
cji upo wa żnio nej z mo cy usta wy do le gi ty -
mo wa nia, wia do mo ści lub do ku men tów co
do to żsa mo ści wła snej lub co do swe go miej -
sca za miesz ka nia, pod le ga ka rze grzyw ny.

Wła ści wym w spra wie pro wa dze nia po -
stę po wa nia w za kre sie za rzu tu z art. 65 § 2

Ko dek su wy kro czeń jest po li cja. In spek -
tor pra cy, któ re mu od mó wio no oka za nia
do ku men tu to żsa mo ści mo że spo rzą dzić
za wia do mie nie o po dej rze niu po peł nie nia
wy kro cze nia i prze słać je do wła ści wej miej -
sco wo jed nost ki po li cji. Po wnie sie niu
przez po li cję do są du wnio sku o uka ra nie,
in spek tor pra cy mo że dzia łać w cha rak te -
rze oska rży cie la po sił ko we go.

Z za rzu tem lub bez

Po sta wie nie bądź od mo wa po sta wie nia
spraw cy za rzu tu z art. 65 § 2 Ko dek su wy -
kro czeń nie wpły wa na bieg po stę po wa nia
w spra wach o wy kro cze nie, któ rych ści ga -
nie na le ży do kom pe ten cji in spek to ra
pra cy. Po twier dze niem te go jest spra wa,
któ ra mia ła miej sce na te re nie dzia ła nia
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Olsz -
ty nie.

W li sto pa dzie 2009 r. in spek tor pra cy
prze pro wa dził kon tro lę w olsz tyń skim za -
kła dzie pro du ku ją cym urzą dze nia dla prze -
my słu mle czar skie go. W trak cie kon tro li
in spek tor stwier dził po peł nie nie wy kro cze -
nia po le ga ją ce go na bez za sad nym po trą ce -
niu i nie wy pła ce niu by łe mu pra cow ni ko wi
(zwol nio ne mu w związ ku z li kwi da cją sta -
no wi ska pra cy) czę ści wy na gro dze nia
za pra cę – w su mie 1492,06 zł, z cze go wy -
pła co no, ale dwa dni po ter mi nie, tyl -
ko 269,06 zł. W związ ku z po wy ższym, kwo -
ta po trą co na nie zgod nie z pra wem z wy -
na gro dze nia pra cow ni ka wy no si ła 1223 zł.
Po trą ce nia do ko na no z ty tu łu nie roz li cze -
nia się z po wie rzo nych pra cow ni ko wi na -
rzę dzi. Do dnia kon tro li pra co daw ca nie wy -
pła cił pra cow ni ko wi po trą co nej kwo ty.
Jak usta lił in spek tor, pra cow nik nie po sia -
dał pod pi sa nej z pra co daw cą umo wy o od -
po wie dzial no ści ma te rial nej za po wie rzo -
ne mie nie oraz nie wy ra ził na pi śmie zgo -
dy na do ko na nie po trą ce nia.

Po pod su mo wa niu kon tro li z dy rek to rem
za kła du (pro to kół zo stał pod pi sa ny bez
za strze żeń) in spek tor pra cy po in for mo -
wał o ko niecz no ści wsz czę cia po stę po wa -
nia wy kro cze nio we go. W opi nii in spek to ra,
oso bą win ną wy kro cze nia by ła dy rek tor ds.
fi nan so wych. Dy rek tor za kła du po pro sił
o prze su nię cie terminu spo tka nia, po nie waż
chciał skon sul to wać się z praw ni kiem. Za -
pro po no wał, że przy je dzie ra zem z praw ni -
kiem i dy rek tor ds. fi nan so wych do sie dzi -
by in spek cji pra cy w Olsz ty nie. Żad na
z tych osób nie sta wi ła się jed nak te go dnia
w urzę dzie, dla te go in spek tor pra cy
po trzech dniach udał się po now nie do za -
kła du. Spo tkał się tam z dy rek tor ds. fi nan -
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try wa ne we dług za war tej w Ko dek sie pra -
cy de fi ni cji do by pra cow ni czej. Wła ści we
udzie le nie dnia wol ne go od pra cy w przy pad -
ku re kom pen so wa nia pra cy w dniu wol nym
od pra cy wy ni ka ją cym z pię cio dnio we go ty -
go dnia pra cy czy pra cy w nie dzie lę bądź
w świę to jest wów czas, gdy na stą pi to
w wy mia rze 24 go dzin po za koń cze niu do -
by pra cow ni czej da ne go pra cow ni ka. To żsa -
me sta no wi sko pre zen to wa ne jest przez
MPiPS. Tym cza sem ro dzi to okre ślo ne
wąt pli wo ści za rów no in ter pre ta cyj ne jak też
fak tycz ne. Teo ria ta bo wiem spraw dza się
bez wąt pie nia w pod sta wo wym sys te mie cza -
su pra cy, gdy pra ca wy ko ny wa na jest po
8 go dzin od po nie dział ku do piąt ku w jed -
no zmia no wej or ga ni za cji pra cy. W prak ty ce
pro ble my za czy na ją się w sy tu acji świad cze -
nia pra cy zmia no wej czy też ru chu cią głym,
szcze gól nie przy krót kim okre sie roz li cze -
nio wym oraz du żej czę sto tli wo ści ła ma nia
zmian. Oka zu je się bo wiem, że przy przy -
ję ciu pre zen to wa nej in ter pre ta cji dnia wol -
ne go od pra cy nie jest mo żli we wła ści we
usta le nie har mo no gra mu cza su pra cy, któ -
ry bę dzie od po wia dał wy mia ro wi cza su
pra cy kon kret ne go pra cow ni ka w przy ję tym
okre sie roz li cze nio wym. Pro blem po ja wia
się z tzw. ła ma niem zmian czy li prze cho dze -
niem pra cow ni ka z jed nej zmia ny na dru gą.

Mo żna to prze ana li zo wać na przy kła dzie
pra cow ni ka wy ko nu ją ce go pra cę na trzy
zmia ny. Za kła da jąc, że przez ca ły ty dzień,
tj. od po nie dział ku do piąt ku wy ko ny wał pra -
cę na trze ciej zmia nie tj. od 2300 do 700, nie
mo że on w po nie dzia łek na stęp ne go ty go -
dnia przyjść do pra cy wcze śniej niż na 23 00.
Je go do ba pra cow ni cza roz po czę ta w pią tek
o 2300 koń czy się bo wiem o 2300 w so bo tę.
Na stęp nie wi nien otrzy mać dzień wol ny
od pra cy z ty tu łu prze cięt nie pię cio dnio we -
go ty go dnia pra cy (bę dzie trwał do 2300

w nie dzie lę) oraz wol ną nie dzie lę (bę dzie
trwa ła do 2300 w po nie dzia łek – abs tra hu -
jąc od pra wi dło wo ści usta le nia gra nic nie -
dzie li). W tej sy tu acji tzw. zła ma nie zmian,
a więc roz po czę cie pra cy o in nej po rze, tj.
np. na pierw szej zmia nie w po nie dzia łek
(zmia na od 700 do 1500) spo wo du je, że pra -
co daw ca nie za pew ni pra cow ni ko wi dwóch
na le żnych mu dni wol nych od pra cy. Aby
więc do szło do zmia ny po ry wy ko ny wa nia
pra cy z póź niej szej na wcze śniej szą po trzeb -
na jest więk sza licz ba go dzin. W oma wia nym
przy pad ku aż 56 (pra cow nik bez prze -
szkód mógł by przyjść do pra cy na 700 ra no,
ale we wto rek). To po wo du je, że w okre sie
roz li cze nio wym nie bę dzie mo żli we usta le -
nie har mo no gra mu cza su pra cy da ne go pra -
cow ni ka w ta ki spo sób, aby dni pra cy obej -

mo wa ły ca ły obo wią zu ją cy pra cow ni ka wy -
miar cza su pra cy.

W tej sy tu acji na le ża ło by po szu kać in ne -
go roz wią za nia, np. przy ję cia, że dzień
wol ny od pra cy za czy na się po upły wie obo -
wiąz ko we go do bo we go od po czyn ku pra -
cow ni ka. Do ta kie go sta no wi ska mo że skło -
nić ana li za tzw. usta wy an ty kry zy so we j6 i jej
art. 10. Prze pis ten do pusz cza usta le nie tzw.
in dy wi du al ne go roz kła du cza su pra cy pra -
cow ni ka, w któ rym roz po czę cie pra cy w tej
sa mej do bie pra cow ni czej, po prze pra co wa -
niu obo wiąz ko we go do bo we go wy mia ru
cza su pra cy, nie jest trak to wa ne jak pod ję -
cie pra cy w wa run kach pra cy nad licz bo wej,
je że li pra cow nik otrzy mał wy ma ga ny, w za -
le żno ści od sys te mu cza su pra cy, do bo wy od -
po czy nek. W pe wien spo sób prze ma wia
za tym rów nież kon struk cja art. 133 k.p. do -
ty czą ca do bo wych i ty go dnio wych od po czyn -
ków. Od po czy nek ty go dnio wy, któ ry wi nien
z za sa dy przy pa dać w nie dzie lę, obej mu je
od po czy nek do bo wy i roz po czy na się bez -
po śred nio po nim, a więc nie mu si z za ło -
że nia roz po czy nać się po za koń cze niu
uprzed niej do by pra cow ni czej.

Jak ka len da rzo wy?

W dok try nie mo żna spo tkać ta kże po gląd,
któ ry po ję cie dnia wol ne go uto żsa mia
z dniem ka len da rzo wym. Przy glą da jąc się bli -
żej tej teo rii mo żna jed nak do pa trzyć się zna -
czą cych man ka men tów. Gdy by śmy po gląd ten
od wzo ro wa li na po da nym wcze śniej przy kła -
dzie pra cow ni ka za trud nio ne go w trzy zmia -
no wym roz kła dzie cza su pra cy, je go dzień
wol ny od pra cy roz po czął by się o godz. 00.00.
z so bo ty na nie dzie lę, a dru gi (nie dzie la) za -
koń czył by się o go dzi nie 00.00. z po nie dział -
ku na wto rek. Chcąc by pra cow nik zmie nił
zmia nę z trze ciej na pierw szą, mógł by to zro -
bić do pie ro we wto rek od godz. 700.

Ko lej ny po gląd sto so wa ny czę sto w prak ty -
ce, wy wo dzi się z uchwa ły SN z 10 lu te -
go 1993r.7 Kon cep cja ta za kła da, że dzień wol -
ny od pra cy to są 24 go dzi ny wol ne od pra cy
po za koń cze niu zmia ny ro bo czej da ne go pra -
cow ni ka. Zgod nie ze wspo mnia ną uchwa łą, pra -
cow ni ko wi za trud nio ne mu w za kła dzie pra cy
w sys te mie trzy zmia no wej or ga ni za cji pra cy
na sta no wi sku w ru chu cią głym, roz po czy na -
ją ce mu pra cę w nie dzie lę na trze ciej zmia nie
i koń czą ce mu pra cę na tej zmia nie w dniu na -
stęp nym w gra ni cach cza su, któ ry uwa ża się
za pra cę w nie dzie lę, nie przy słu gu je do da tek
jak za pra cę nad licz bo wą, je że li pra cow nik
otrzy mał 24 ko lej ne go dzi ny wol ne od pra cy
w cza sie ro bo czym ty go dnia, roz po czy na ją ce
się po za koń cze niu trze ciej zmia ny.

W uza sad nie niu wska za nej uchwa ły sąd
stwier dził, że w in te re sie oby dwu stron sto -
sun ku pra cy, po ję cie dnia wol ne go od pra cy
w sys te mie or ga ni za cji cza su pra cy zmia no -
wej nie po win no być od ry wa ne od har mo no -
gra mu świad cze nia pra cy. Dni pra cy i dni wol -
ne od pra cy sta no wią jed ność. Dniem wol nym
od pra cy jest dzień, w któ rym pra cow nik pra -
cy nie świad czy. Zwol nie nie pra cow ni ka
z pra cy w da nym dniu ozna cza, iż zwol nio ny
jest on z ca łej dniów ki, choć by koń czy ła się
ona dnia na stęp ne go. Udzie le nie dnia wol ne -
go ozna cza ta kże udzie le nie wol nej dniów ki
ro bo czej bez wzglę du na to, czy mie ści się
ona w ra mach do by ka len da rzo wej czy te ra -
my prze kra cza.

Ta ostat nia kon cep cja po zwa la na zbi lan -
so wa nie pra cy za trud nio nych na zmia ny
opty mal ne, za pla no wa nie za rów no od po -
czyn ków ty go dnio wych, do bo wych oraz dni
wol nych w za mian za pra cę w nie dzie le, świę -
ta czy też w dniu wol nym z ty tu łu pię cio dnio -
we go ty go dnia pra cy. Kłó ci się jed nak nie wąt -
pli wie z po ję ciem do by pra cow ni czej.

Wska za ne wąt pli wo ści po ka zu ją, jak trud -
na jest pro ble ma ty ka cza su pra cy i jak du -
że roz bie żno ści in ter pre ta cyj ne wy stę pu ją
przy, jak by się mo gło wy da wać, pod sta wo -
wych in sty tu cjach pra wa pra cy. Ure gu lo wa -
nie tej pro ble ma ty ki przez usta wo daw cę jest
więc nie zbęd ne. Pó ki co, pra co daw cy mo gą
tu sto so wać ró żne kon cep cje, a in spek to rzy
pra cy, ma ją je dy nie mo żli wość wno sze nia
w for mie wy stą pie nia o udzie la nie dni wol -
nych od pra cy ro zu mia nych ja ko 24 go dzi -
ny po za koń cze niu do by pra cow ni czej. Brak
usta wo wej de fi ni cji dnia wol ne go od pra cy
i dnia ro bo cze go po wo du je bo wiem, że nie
mo że my mó wić o na ru sza niu prze pi sów pra -
wa o cza sie pra cy przez pra co daw cę nie po -
dzie la ją ce go tej kon cep cji, a tyl ko ta ka oko -
licz ność mo że spo wo do wać wsz czę cie po stę -
po wa nia w spra wie o wy kro cze nie.

Bar ba ra Czar nek
OIP Rze szów

Przypisy
1 Dz. U z 2003r. nr 213 poz. 2081.
2 Dz. U z 1951r. nr 4, poz. 28 ze zm.
3 Uchwa ła SN (7 S) z 27 kwiet nia 2003 r.

III CZP 8/2003 Le xPo lo ni ca nr 360489.
4 GPP- 517-4560-17-1/10/PE/RP.
5 GNP -69-0712-33/04.
6 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 (Dz. U. z 2009
nr 125 poz. 1035).

7 Uchwa ła SN (7 S) – z 10 lu te go 1994
r. I PZP 49/93 OSNA PiUS 1994/8 poz. 123.

so wych, po in for mo wał ją o ko niecz no ści
wsz czę cia po stę po wa nia wy kro cze nio we go
w związ ku ze stwier dzo ny mi w trak cie
kon tro li wy kro cze nia mi, a na stęp nie po pro -
sił o oka za nie do wo du oso bi ste go. Dy rek -
tor od mó wi ła twier dząc, że nie wi dzi pod -
staw do spo rzą dza nia przez in spek to ra
wnio sku o uka ra nie. Po nad to po wie dzia ła,
że mu si skon sul to wać się z za kła do wym
praw ni kiem. Na stęp nie przed sta wi ła peł no -
moc nic two za rzą du spół ki upraw nia ją ce ad -
wo ka ta do re pre zen to wa nia za kła du
przed or ga na mi kon tro li i po in for mo wa ła in -
spek to ra pra cy, że od tej chwi li mo że się
kon tak to wać z Pań stwo wą In spek cją Pra cy
tyl ko w obec no ści ad wo ka ta. W tej sy tu acji
in spek tor pra cy za dzwo nił do dy rek to ra za -
kła du i po pro sił o umó wie nie spo tka nia z ob -
wi nio ną w obec no ści ad wo ka ta dwa dni póź -
niej, o do wol nej go dzi nie.

W dniu spo tka nia dy rek tor za kła du po -
in for mo wał w roz mo wie te le fo nicz nej in -
spek to ra, że do spo tka nia nie doj dzie po -
nie waż ad wo kat nie bę dzie miał cza su.
W związ ku z po wy ższym, in spek tor pra cy
na po cząt ku grud nia 2009 r. skie ro wał
do Ko men dy Miej skiej Po li cji w Olsz ty nie
za wia do mie nie o po dej rze niu po peł nie nia
wy kro cze nia z art. 65 § 2 Ko dek su wy kro -
czeń po le ga ją ce go na od mo wie oka za nia
in spek to ro wi pra cy do ku men tu to żsa mo -
ści, co utrud ni ło prze pro wa dze nie po stę -
po wa nia wy kro cze nio we go.

W dniu 5 lu te go 2010 r. Sąd Re jo no wy
w Olsz ty nie ogło sił wy rok w tej spra wie
orze ka jąc wo bec ob wi nio nej ka rę grzyw -
ny w kwo cie 510 zł oraz po kry cie kosz tów
są do wych.

Trzy dni póź niej sąd uka rał tę oso bę
grzyw ną w wy so ko ści 1 tys. zł. Tym ra zem
w związ ku z po peł nie niem dwóch wy kro -
czeń stwier dzo nych przez in spek to ra pra -
cy: bez pod staw nym po trą ce niem z wy na -
gro dze nia by łe go pra cow ni ka kwo -
ty 1223 zł oraz nie ter mi no wym wy pła ce -
niem czę ści po trą co ne go wy na gro dze nia.
W związ ku z od mo wą oka za nia do wo du,
aby skie ro wać w try bie za ocz nym wnio sek
o uka ra nie ob wi nio nej in spek tor był zmu -
szo ny zło żyć do Urzę du Mia sta w Olsz ty -
nie wnio sek o udo stęp nie nie jej da nych
oso bo wych.

Oba wy ro ki są pra wo moc ne.
Na le ży do dać, że pra co daw ca wy ko nał

de cy zję in spek to ra pra cy i wy pła cił pra cow -
ni ko wi wcze śniej po trą co ne bez pod staw -
nie wy na gro dze nie, co po twier dzi ła po now -
na kon tro la prze pro wa dzo na w za kła dzie.

Ro man Ro kic ki
OIP Olsz tyn

Obo wią zu ją ce prze pi sy nie za wie ra ją jed -
nak ja snej de fi ni cji dnia wol ne go od pra cy
oraz dnia ro bo cze go. Po wo du je to okre ślo -
ne trud no ści z pra wi dło wym usta la niem
roz kła dów cza su pra cy oraz udzie la niem dni
wol nych od pra cy.

Dzień wol ny

Ko deks pra cy po słu gu je się po ję ciem
dnia wol ne go. Zgod nie z art. 1519 § 1 k. p.,
dnia mi wol ny mi od pra cy są nie dzie le
i świę ta okre ślo ne w prze pi sach o dniach
wol nych od pra cy. Zo sta ły one wska za ne
w usta wie z 18 stycz nia 1951 r. o dniach
wol nych od pra cy2. Za pra cę w nie dzie lę
i świę to uwa ża się pra cę wy ko ny wa ną mię -
dzy go dzi ną 6.00 w tym dniu, a go dzi ną 6.00
w na stęp nym dniu, chy ba że u da ne go pra -
co daw cy zo sta ła usta lo na in na go dzi na.
Świę ta te nie są więc li czo ne jak dni ka len -
da rzo we, bo nie za czy na ją się i nie koń czą
o go dzi nie 00.00. Nie po kry wa ją się ta kże
z do ba mi pra cow ni czy mi w ro zu mie niu
art. 128 § 3 pkt 1 k. p. Usta wo daw ca, obok
nie dziel i świąt, do dni wol nych od pra cy nie
za li czył so bót, któ re są trak to wa ne ja ko zwy -
kłe dni pra cy, czy li dni ro bo cze3. Dla wie -
lu pra cow ni ków nie są one jed nak dnia mi
ro bo czy mi. Są bo wiem szó sty mi dnia mi ty -
go dnia, któ re są dnia mi wol ny mi od pra cy
z uwa gi na prze cięt nie pię cio dnio wy ty dzień
pra cy.

Dzień ro bo czy

Ro zu mu jąc a con tra rio, na le ża ło by za tem
uznać, że dnia mi ro bo czy mi są wszyst kie dni
z wy łą cze niem nie dziel i świąt okre ślo ne
w usta wie o dniach wol nych od pra cy.

Je że li tak, to pra co daw ca udzie la jąc np.
zwol nie nia od pra cy na tzw. po szu ki wa nie pra -
cy w try bie art. 37 k. p. mógł by go udzie lić
w dni ro bo cze, któ re ni mi są w od nie sie niu
do ogó łu pra cow ni ków, lecz nie wo bec kon -
kret ne go pra cow ni ka. Są dla nie go wol ne har -
mo no gra mo wo lub np. za zwy czaj nie wy ko -
nu je pra cy w te dni, gdyż są one dla nie go
dnia mi wol ny mi wy ni ka ją cy mi z prze cięt nie
pię cio dnio we go ty go dnia pra cy. W tej sy tu -
acji, za jak naj bar dziej słusz ny na le ży uznać
po gląd wy ra żo ny w sta no wi sku GIP z mar -
ca br.4, iż przez dni ro bo cze w ro zu mie niu
art. 37 k. p. na le ży ro zu mieć dni, któ re są dla
pra cow ni ka dnia mi pra cy. Przy zna nie bo wiem
pra cow ni ko wi dnia wol ne go na po szu ki wa nie
pra cy w dniu dla nie go wol nym od świad cze -
nia pra cy mi ja ło by się z ce lem wpro wa dze -
nia oma wia ne go upraw nie nia. Ty le tyl ko, że
brak de fi ni cji dnia ro bo cze go, bądź ure gu lo -
wa nia po dob ne go jak w art. 1542 § 1 k. p.
(urlo pu udzie la się w dni, któ re są 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) po wo du je,
że pro ble ma ty ka ta bu dzi wąt pli wo ści.

Wy da je się za tem, że de fi ni cja dnia ro bo cze -
go i wol ne go od pra cy po win na być po wią za -
na za rów no z po ję ciem tzw. do by pra cow ni czej,
jak rów nież z roz kła dem cza su pra cy pra cow -
ni ka. Ty le tyl ko, że w prak ty ce rzecz jest bar -
dzo skom pli ko wa na. W dzia le VI Ko dek su pra -
cy po ja wia się jesz cze je den ter min, a mia no -
wi cie dni wol ne od pra cy udzie la ne w za mian
za pra cę w nie dzie le, świę ta czy też dni wol -
ne z ty tu łu pię cio dnio we go ty go dnia pra cy.

Ła ma nie zmian

Zgod nie ze sta no wi skiem GI P5, po ję cie
dnia wol ne go od pra cy po win no być roz pa -

Bar ba ra Czar nek

Dzień ro bo czy a dzień wol ny od pra cy

To nie ta kie pro ste
Usta wą z 14 li sto pa da 2003 r. o zmia nie usta wy Ko deks pra cy
oraz o zmia nie nie któ rych in nych usta w1 do roz li cza nia cza su
pra cy pra cow ni ków wpro wa dzo no de fi ni cję do by pra cow ni -
czej. Zgod nie z art. 128 § 3 pkt 1 k. p. do ba pra cow ni cza, to ko -
lej ne 24 go dzi ny po czy na jąc od go dzi ny, w któ rej pra cow nik
roz po czy na pra cę zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem
cza su pra cy. Po ję cie do by pra cow ni czej od bie ga w spo sób
za sad ni czy od po ję cia do by astro no micz nej, któ ra roz po czy -
na się ka żdej no cy o godz. 00: 00.
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dzia łu Stra ży Gra nicz nej, przy oso bi stym
za an ga żo wa niu ko men dan ta Ka szub skie -
go Dy wi zjo nu Stra ży Gra nicz nej w Gdań -
sku, ko man do ra SG dra hab. Ta de usza
Kan ta ka, 19.11.2010 r. in spek to rzy pra cy
Sek cji Kra jo wej Go spo dar ki Mor skiej
prze pro wa dzi li kon tro lę jed no stek pły -
wa ją cych w cza sie ich po by tu na mo rzu. Jej
ce lem by ła oce na le gal no ści za trud nie nia
za łóg jed no stek pły wa ją cych oraz kon tro -
la prze strze ga nia prze pi sów zwią za nych
z bez pie czeń stwem pra cy i że glu gi na ty -
chże jed nost kach. W przed dzień in spek to -
rzy Adam Zwor ski i Da riusz Gór ski sta -
wi li się na po kła dzie jed nost ki pły wa ją cej
bę dą cej w dys po zy cji Ka szub skie go Dy wi -
zjo nu Stra ży Gra nicz nej w Gdań sku – SG -
-311 „Ka per 1”, by wraz z in spek to rem ry -
bo łów stwa mor skie go z Okrę go we go In -
spek to ra tu Ry bo łów stwa Mor skie go w Gdy -
ni prze pro wa dzić czyn no ści kon tro l ne.
O go dzi nie 2000 jed nost ka od cu mo wa ła
od na brze ża w por cie Gdańsk i wy szła
w mo rze obej mu jąc swym za się giem re jon
mo rza Bał tyc kie go na wy so ko ści por tów
Ust ka i Łe ba w od le gło ści ok. 20 – 30 Mm
(mil mor skich) od li nii brze gu. Tam bo -
wiem prze wi dy wa no zgru po wa nie ku trów
ry bac kich. Oko ło pół no cy, na wy so ko ści
Przy ląd ka Ro ze wie jed nost ka zo sta ła pod -
da na sil ne mu fa lo wa niu mo rza w efek cie
tzw. „mar twej fa li” po sztor mie, któ ry za -
koń czył swą ak tyw ność do bę wcze śniej. Po -
wo do wa ło to znacz ne prze chy ły bocz ne
i wzdłu żne jed nost ki, na któ rej znaj do wa -
li się in spek to rzy pra cy. Ma jąc na uwa dze
wzglę dy bez pie czeń stwa jej ka pi tan w po -
ro zu mie niu z prze ło żo ny mi pod jął de cy zję
o prze rwa niu za da nia i po wro cie do ba zy. 

Nie la da wy zwa nie

Na le ży za uwa żyć, że na jed no st ce pły -
wa ją cej Stra ży Gra nicz nej, in spek to rzy pra -
cy w kwe stiach za cho wa nia się na mo rzu

pod le ga ją do wód cy jed nost ki. Od no si się
to ta kże czę ścio wo do me to dy ki prze pro -
wa dza nia przez in spek to rów pra cy kon tro -
li. Prak ty ka sto so wa na przez Straż Gra nicz -
ną do ty czą ca wej ścia na jed nost kę kon tro -
lo wa ną po le ga na opusz cze niu ze stat ku
Stra ży Gra nicz nej pon to nu, któ rym gru pa
kon tro l na do bi ja do bur ty kon tro lo wa nej
jed nost ki, po czym przy uży ciu sznu ro wej
dra bin ki do sta je się na jej po kład. To, co
dla funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz nej
jest za da niem co dzien nym, dla in spek to -
rów pra cy, zwa żyw szy na znacz ne fa lo wa -
nie, sta bil ność sa me go pon to nu, jak i wy -
so kość bur ty jed nost ki kon tro lo wa nej
na któ rą na le ży się wspiąć, sta no wi nie la -
da wy zwa nie.

Ok. godz. 900, gdy „Ka per 1” znaj do wał
na Za to ce Gdań skiej w re jo nie po zy cji 
= 54o 29' N,  =018o 50' E tj. (w po ło wie
li nii łą czą cej por ty Gdańsk i Hel) stan mo -
rza po zwa lał już na prze pro wa dze nie czyn -
no ści kon tro l nych w sto sun ku do wy ty po -
wa nych i bę dą cych w re jo nie jed no stek.
Pod ję to więc de cy zję o opusz cze niu na wo -
dę pon to nu. W tym cza sie sfor mo wa no gru -
pę kon tro l ną, w skład któ rej wcho dzi li:
dwóch funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz nej,
in spek tor pra cy, in spek tor ry bo łów stwa
mor skie go oraz ope ra tor pon to nu. Człon -
ko wie gru py po pły nę li do jed nost ki m/y
„Bab cia Em ka”. Na po kła dzie znaj do wa ło
się czter na ście osób. By li to człon ko wie za -
ło gi i węd ka rze świad czą cy, jak się oka za -
ło ko mer cyj ne usłu gi po ło wo we. Czyn no -
ści kon tro l ne prze pro wa dzo no we dług
me to dy ki wła ści wej dla kon tro li le gal no ści
za trud nie nia. Po dob ne, we dług te go sa me -
go sche ma tu prze pro wa dzo no te go dnia
i w tym sa mym re jo nie Za to ki Gdań skiej
na jed no st ce m/y „Ma szo pe ria Hel ska”. 

Po za koń cze niu czyn no ści kon tro l nych
pon ton wcią gnię to na po kład, a człon ko wie
gru py kon tro l nej wró ci li na jed nost kę
Stra ży Gra nicz nej. Na stęp nie „Ka per 1”

skie ro wa no w re jon za chod niej czę ści Za -
to ki Gdań skiej, lecz tam stan mo rza nie po -
zwo lił na opusz cze nie pon to nu. Ta kże
na po tka ne ku try ry bac kie za ję te by ły po -
ło wem (tra ło wa niem), co wy klu cza mo żli -
wość prze pro wa dze nia czyn no ści kon tro -
l nych. Przej ście gru py kon tro l nej na po kład
ku tra wią za ło by się ze znacz nym ry zy kiem
wy pad ku. Ta kie czyn no ści wy ko ny wa ne są
tyl ko przez funk cjo na riu szy SG w sy tu -
acjach szcze gól nych.

Fun da cja i wo lon ta riu sze

Po zo sta łe czyn no ści kon tro l ne in spek -
to rzy pra cy prze pro wa dzi li na lą dzie w sie -
dzi bach ar ma to rów skon tro lo wa nych jed -
no stek pły wa ją cych, usta la jąc mię dzy in -
ny mi, że ar ma to rem i wła ści cie lem jed nej
ze skon tro lo wa nych jed no stek pły wa ją cych
jest fun da cja, a za ło gę jed nost ki w skła dzie
dwóch osób (ka pi tan i czło nek za ło gi) sta -
no wią wo lon ta riu sze. In spek to rzy pra cy
mie li wąt pli wość, czy ta kie ure gu lo wa nie
sto sun ku praw ne go łą czą ce go ar ma to ra
i człon ka za ło gi, z uwa gi na cha rak ter
świad czo nej pra cy jest zgod ne z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa i czy nie sta -
no wi pró by obej ścia prze pi sów pra wa
pra cy. Ar ty kuł 2 ust. 3 usta wy z 24 kwiet -
nia 2003 ro ku o dzia łal no ści po żyt ku pu -
blicz ne go i wo lon ta ria cie sta no wi bo -
wiem, że wo lon ta riu szem jest oso ba fi zycz -
na, któ ra ochot ni czo i bez wy na gro dze nia
wy ko nu je świad cze nia na za sa dach okre -
ślo nych w usta wie. Wo lon ta riu szem za tem,
co do za sa dy mo że zo stać ka żdy. Mo że to
być za rów no oso ba peł no let nia, jak i nie -
peł no let nia (wo bec tych ostat nich wy ma -
ga na jest pi sem na zgo da opie ku na praw -
ne go). Nie ma prze ciw wska zań, aby pra -
cę wo lon ta riu sza wy ko ny wa ła oso ba bez -
ro bot na nie tra cąc przez to ani sta tu su bez -
ro bot ne go, ani pra wa do za sił ku. Więk szość
or ga ni za cji po za rzą do wych ko rzy sta z po -
mo cy wo lon ta riu szy, dzia ła ją oni bo wiem
dla do bra pu blicz ne go w ra mach sze ro ko
po ję tej po mo cy spo łecz nej, w szcze gól no -
ści w dzie dzi nie ochro ny zdro wia, edu ka -
cji i eko lo gii. Usta wa jed na kże wpro wa dza
w za kre sie dzia łal no ści wo lon ta ryj nej swo -
iste go ro dza ju ogra ni cze nia. Ar ty kuł
42 ust. 1 pkt 1 wska za nej usta wy sta no wi,
że wo lon ta riu sze mo gą wy ko ny wać na za -
sa dach okre ślo nych w usta wie świad cze -
nia na rzecz or ga ni za cji po za rzą do wych
oraz pod mio tów wy mie nio nych w art. 3
ust. 3 usta wy (wy ko nu ją cych dzia łal ność
po żyt ku pu blicz ne go) w za kre sie ich dzia -
łal no ści sta tu to wej, w szcze gól no ści w za -

Za da nia sek cji kon cen tru ją się na kil -
ku za gad nie niach. Z jed nej stro ny obej mu -
ją czyn no ści kon tro l ne pod mio tów dzia ła -
ją cych na ryn ku sze ro ko ro zu mia nych
usług cre win go wych, w szcze gól no ści
w za kre sie po śred nic twa pra cy dla ma ry -
na rzy pol skich u ar ma to rów za gra nicz -
nych, z dru giej stro ny są to kon tro le pra -
co daw ców i przed się bior ców lą do we go
prze my słu stocz nio we go, naj czę ściej do -
ty czą ce bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Trze cią sfe rą ak tyw no ści sek cji są kon tro -
le prze pro wa dza ne bez po śred nio na jed -
nost kach pły wa ją cych, bę dą cych dla człon -
ków ich za łóg miej scem świad cze nia pra -
cy. Nie mo żna bo wiem za po mi nać, że śro -
do wi sko mor skie rów nież nie jest wol ne
od pa to lo gii w za kre sie kształ to wa nia
sto sun ków za trud nie nia, bli skich w swej
isto cie tym, z któ ry mi in spek to rzy pra cy
sty ka ją się w swej co dzien nej pra cy, wy -
ko nu jąc czyn no ści kon tro l ne wo bec pod -
mio tów na lą dzie.

Zau wa żyć jed nak na le ży, że sto sun ki za -
trud nie nia na mo rzu ma ją swo ją spe cy fi -
kę. Z jed nej stro ny pod da ne są re gu la cjom
po wszech ne go usta wo daw stwa pra cy,
z dru giej stro ny prze pi som szcze gól nym,
ta kim cho cia żby jak usta wa o pra cy na mor -
skich stat kach han dlo wych. Nie na le ży ta -
kże za po mi nać o tym, że na kształt sto sun -
ków pra cow ni czych na mo rzu ma ją wpływ
rów nież zwy cza je mor skie, owa do bra
prak ty ka mor ska, któ rej nie na le ży lek ce -
wa żyć do ko nu jąc oce ny dzia łal no ści ar ma -
to rów ja ko pra co daw ców.

Praw ne i tech nicz ne

Prze pro wa dza jąc czyn no ści kon tro l ne
na jed nost kach pły wa ją cych in spek to rzy
pra cy na po ty ka ją na sze reg ogra ni czeń, tak
na tu ry praw nej, jak i tech nicz nej.

Je śli cho dzi o ogra ni cze nia praw ne, to
wią żą się one z fak tem bra ku w usta wo daw -
stwie na sze go kra ju ta kich ure gu lo wań
praw nych, któ re spo wo do wa ły by po wrót ar -
ma to rów pod pol ską ban de rę. W kon se -
kwen cji, po ru sza ją ce się po Bał ty ku stat -
ki ko rzy sta ją z tzw. „ta nich ban der”, a sto -
sun ki pra cy na ty chże jed nost kach pły wa -
ją cych pod da ne są w więk szo ści przy pad -
ków ob ce mu usta wo daw stwu pra cy, co
wprost wy ni ka z za war tych z ma ry na rza -
mi kon trak tów. Wy klu cza to, co do za sa dy
mo żli wość prze pro wa dza nia kon tro li w za -
kre sie za gad nień praw nej ochro ny pra cy.
Ogra ni cze nia tech nicz ne wy ni ka ją z te go,
że in spek cja pra cy nie dys po nu je wła snym
sprzę tem pły wa ją cym, któ ry umo żli wiał by
sa mo dziel ne wy ko ny wa nie czyn no ści kon -
tro l nych na jed nost kach pły wa ją cych bę dą -
cych w mo rzu.

Po mi mo ty chże ogra ni czeń, ma jąc świa -
do mość, iż obec ność in spek cji pra cy
na mo rzu jest nie zbęd na dla peł nej re ali -
za cji na ło żo nych na nią za dań bę dą cych

kon se kwen cją ta kie go, a nie in ne go po ło -
że nia geo gra ficz ne go i do stę pu do mo rza,
in spek to rzy pra cy ze spe cja li stycz nej ko -
mór ki ja ką jest Sek cja Kra jo wa Go spo dar -
ki Mor skiej po dej mu ją czyn no ści kon tro -
l ne bez po śred nio na jed nost kach pły wa ją -
cych. Do ty czą one rów nież le gal no ści za -
trud nie nia i in nej pra cy za rob ko wej. Śro -
do wi sko mor skie nie jest wol ne od nie pra -
wi dło wo ści w tym za kre sie i po mi mo fak -
tu, iż wy cho dzą ce w mo rze jed nost ki pły -
wa ją ce są zo bo wią za ne do prze ka za nia od -
po wied nim or ga nom mor skim in for ma cji
o skła dzie oso bo wym za łóg, to jed nak, jak
po ka zu je prak ty ka, zda rza ją się przy pad -
ki za trud nia nia w sza rej stre fie, zwłasz cza
je śli cho dzi o człon ków za łóg ku trów ry bac -
kich.

Prze rwa na kon tro la

Re ali zu jąc po ro zu mie nie za war te po mię -
dzy okrę go wym in spek to rem pra cy
w Gdań sku a ko men dan tem Mor skie go Od -

Z in spek tor skiej prak ty ki

NA VI GA RE NE CES SE EST*
Mo rze. Fa scy nu ją ce i nie bez piecz ne za ra zem. Co ro ku po chła nia w ob rę bie pol skich ob sza rów
mor skich od kil ku do kil ku na stu ofiar śmier tel nych, w więk szo ści człon ków za łóg jed no stek
pły wa ją cych. Wśród te go ty pu zda rzeń są również wy pad ki przy pra cy, cza sa mi przy bie ra ją ce
roz miary ka ta stro fy. Mo rze to ta kże ob szar, na któ rym pra cow ni cy Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Gdań sku, Sek cji Kra jo wej Go spo dar ki Mor skiej re ali zu ją za da nia kon tro l ne. 
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kre sie dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go,
z wy łą cze niem pro wa dzo nej przez te
jed nost ki dzia łal no ści go spo dar czej.
Nie mo gą być za trud nia ni w pod mio tach
go spo dar czych (np. spół kach) oraz uczest -
ni czyć w pro wa dzo nej przez te pod mio ty
dzia łal no ści go spo dar czej. Wo lon ta riu sze
bo wiem nie mo gą za stę po wać pra cow ni -
ków, a je dy nie uzu peł niać ich pra cę. Do -
ty czy to ta kże or ga ni za cji po za rzą do wych.
Nie ma prze ciw wska zań, aby wo lon ta riu -
sze wspo ma ga li dzia łal ność fun da cji czy sto -
wa rzy szeń, nie mo że to jed nak po zo sta wać
w związ ku z pro wa dzo ną przez te jed nost -
ki dzia łal no ścią go spo dar czą.

Usta le nia po kon trol ne

W to ku kon tro li pro wa dzo nej w sto sun -
ku do ar ma to ra – fun da cji usta lo no, że
wska za na or ga ni za cja po za rzą do wa w swo -
im sta tu cie prze wi du je mo żli wość pro wa -
dze nia dzia łal no ści go spo dar czej, któ rej
przed mio tem jest or ga ni zo wa nie od płat -
nych mor skich rej sów po ło wo wych
na rzecz klien tów ze wnętrz nych, co sta -
no wi for mę świad cze nia usług. W związ -
ku z tym na le ża ło uznać, że człon ko wie
za ło gi skon tro lo wa nej jed nost ki pły wa ją -
cej wy ko nu ją w cha rak te rze wo lun ta riu -
szy na rzecz fun da cji czyn no ści od po wia -
da ją ce świad cze niu pra cy, co nie jest do -
pusz czal ne z uwa gi na art. 42 ust. 1 pkt 1
usta wy o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne -
go i wo lon ta ria cie, któ ry sta no wi, że

wo lon ta riu sze mo gą wy ko ny wać świad cze -
nia na rzecz m.in. or ga ni za cji po za rzą do -
wych w za kre sie ich dzia łal no ści sta tu to -
wej, jed na kże z wy łą cze niem pro wa dzo -
nej przez nie dzia łal no ści go spo dar czej.
Po mię dzy ar ma to rem, a człon ka mi za ło -
gi zgod nie z wy mo ga mi usta wy za war to
w for mie pi sem nej po ro zu mie nia o świad -
cze nie usług o cha rak te rze wo lon ta ryj -
nym. Z tre ści za war tych po ro zu mień wy -
ni ka ło, że obej mu ją one współ pra cę w za -
kre sie peł nie nia obo wiąz ków człon ka za -
ło gi jach tu, co spro wa dza się do utrzy ma -
nia w spraw no ści tech nicz nej oraz wy ko -
ny wa nia czyn no ści wy ni ka ją cych z ob słu -
gi jed nost ki w za kre sie na wi ga cyj nym,
zgod nie z po sia da ny mi kwa li fi ka cja mi.
Stro ny w tre ści po ro zu mień usta li ły zgod -
nie, że po ro zu mie nia obej mu ją świad cze -
nia o cha rak te rze wo lon ta ry stycz nym, któ -
re ma ją cha rak ter bez płat ny. Sa mi wo lon -
ta riu sze w to ku czyn no ści kon tro l nych in -
spek to ra pra cy nie kwe stio no wa li w ża den
spo sób fak tu ukształ to wa nia sto sun ku
praw ne go mię dzy ni mi, a ar ma to rem
w for mie wo lon ta ria tu. Po ja wia się za tem
py ta nie, na ile in spek tor pra cy mo cą wła -
snych dzia łań jest upraw nio ny do in ge ro -
wa nia w treść za war tych po ro zu mień, bę -
dą cych prze ja wem zgod nej wo li stron? Ar -
ty kuł 353.1. Ko dek su cy wil ne go za kła da,
że stro ny mo gą ukształ to wać łą czą cy je
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. W ana li zo wa nym przy pad ku,
ukształ to wa nie re la cji po mię dzy ar ma to -
rem a człon kiem za ło gi jed nost ki pły wa -
ją cej w try bie prze wi dzia nym w usta wie
o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i wo -
lon ta ria cie na le ży uznać za nad uży cie i jed -
no cze śnie po trak to wać ja ko sprzecz ne
z tre ścią za sa dy swo bo dy umów, któ ra
obej mu je  ta kże wol ność w za kre sie
ukształ to wa nia tre ści łą czą ce go stro ny sto -
sun ku praw ne go.

Ob ję tość ar ty ku łu nie po zwa la na do -
głęb ną ana li zę za gad nie nia. Wska zać jed -
na kże na le ży, że in spek tor pra cy mo cą po -
sia da nych środ ków praw nych zo bo wią zał
ar ma to ra do po twier dze nia człon kom za -
ło gi kon tro lo wa nej jed nost ki pły wa ją cej for -
my i wa run ków za trud nie nia, wska zu jąc
na nie zgod ność ak tu al nie za sto so wa ne go
roz wią za nia z prze pi sa mi obo wią zu ją ce go
pra wa.

Prak ty ka in spek tor ska po ka zu je, że
wy ko nu jąc czyn no ści kon tro l ne w ró żnym
śro do wi sku, tak na lą dzie jak i na mo rzu,
in spek tor pra cy mu si wy ka zy wać się ró żno -
rod ny mi umie jęt no ścia mi, a je go wie dza
w po łą cze niu z pa sją, ja ką sta no wi umi ło -
wa nie mo rza przy no si za ska ku ją ce efek ty
w po sta ci wy ni ków prze pro wa dza nych
kon tro li.

Da riusz Gór ski
OIP Gdańsk

*Żeglowanie jest rzeczą konieczną
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Bez za bez pie cze nia 
przed od rzu tem

W za kła dzie pro duk cji drzew nej w Ś. do -
szło pod ko niec 2010 r. do wy pad ku pra cow -
ni ka wy ko nu ją ce go ob rób kę drew na. In spek -
tor pra cy OIP Olsz tyn usta lił, że ob ra biar -
ka do drew na, przy ob słu dze któ rej miał
miej sce wy pa dek, nie po sia da ła m.in. żad -
ne go za bez pie cze nia przed od rzu tem ob ra -
bia ne go ma te ria łu, wsku tek cze go w trak -

cie przy ci na nia ko lej nej de ski do szło do od -
rzu tu drew na, któ re ude rzy ło po szko do wa -
ne go w no gę na wy so ko ści pa chwi ny. Spo -
wo do wa ło to roz cię cie tęt ni cy udo wej pra -
cow ni ka. 

Do wy pad ku do szło na pla cu ma ni pu la -
cyj nym, gdzie by ła usta wio na dwu pi ła
dol now rze cio no wa do cię cia wzdłu żne go
(brak nu me ru i ty pu). W dniu zda rze nia po -
szko do wa ny (wiek: 25 lat, za trud nio ny w za -
kła dzie ty dzień wcze śniej) wraz z in nym
pra cow ni kiem przy stą pi li do pra cy
przy dwu pi le. Pra co daw ca po le cił im przy -
cię cie de sek pod kon kret ny wy miar. Po -
szko do wa ny po da wał de ski w kie run ku pi -
lar ki, na to miast dru gi z pra cow ni ków stał
po prze ciw nej stro nie i od bie rał przy cię -
te de ski. Przez pół go dzi ny pra ca prze bie -
ga ła ru ty no wo i bez pro ble mów. Do wy pad -
ku do szło pod czas przy ci na nia ko lej nej
z de sek – po wsta ły oflis za wa dził o tar czę
pi ły i z du żą si łą cof nął się w stro nę po szko -
do wa ne go ude rza jąc w je go le wą no gę
na wy so ko ści pa chwi ny. Ude rze nie by ło
na ty le sil ne, że spo wo do wa ło uszko dze nie

tęt ni cy i krwa wie nie. Pierw szej po mo -
cy (za ta mo wa nie krwa wie nia) po szko do wa -
ne mu udzie li li ko le ga pra cu ją cy przy pi lar -
ce i pra co daw ca. Po go to wie ra tun ko we za -
bra ło po szko do wa ne go do szpi ta la, gdzie
zo pe ro wa no uszko dzo ną tęt ni cę.

Głów ne przy czy ny wy pad ku to: brak urzą -
dzeń za bez pie cza ją cych, a szcze gól nie sku -
tecz ne go za bez pie cze nia dwu pi ły przed od -
rzu tem ob ra bia ne go ma te ria łu; brak in struk -
cji ob słu gi ob ra biar ki; brak prze szko le nia
po szko do wa ne go w za kre sie bhp; brak do -
świad cze nia za wo do we go pra cow ni ka i na -
wy ków bez piecz nej pra cy.

W wy ni ku kon tro li in spek tor pra cy wy -
dał w su mie 20 de cy zji (w tym czte ry wstrzy -
ma nia eks plo ata cji) do ty czą cych głów nie za -
gro żeń wy ni ka ją cych ze sta nu ob ra bia rek
do drew na, sta nu in sta la cji elek trycz nej oraz
po miesz czeń pra cy i bu dyn ków za kła do -
wych. W sto sun ku do pra co daw cy in spek -
tor pra cy, w związ ku z po peł nie niem ośmiu
wy kro czeń z za kre su bez pie czeń stwa pra -
cy, za sto so wał man dat kar ny w mak sy mal -
nej wy so ko ści 2 tys. zł.                 (red.)

Pod
inspektorską

lupą
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rza ją ce krąg upraw nio nych do na gro dy z zy -
sku o oso by nie do peł nia ją ce obo wiąz ku
prze pra co wa nia ca łe go ro ku ka len da rzo -
we go ze wzglę du na szcze gól ne oko licz no -
ści m.in. na by cie pra wa do eme ry tu ry, ren -
ty czy po wo ła nia do za sad ni czej słu żby woj -
sko wej.

Nie do zwo lo ne kry te rium

W kon tek ście na by cia przez pra cow ni -
ka pra wa do na gro dy bez zna cze nia po zo -
sta je fakt, czy za twier dze nie rocz ne go bi -
lan su na stą pi ło przed roz wią za niem z nim
umo wy o pra cę czy też po tym zda rze niu.
Na le ży pod kre ślić, że na wet gdy by ta ki wa -
ru nek zo stał usta no wio ny, to w świe tle
art. 112 i art. 113 Ko dek su pra cy w związ -
ku z art. 183c par. 1 i 2 Ko dek su pra cy, a ta -
kże art. 141 pkt 2 Trak ta tu Usta na wia ją -
ce go Wspól no tę Eu ro pej ską z 30 kwiet -
nia 2004 r. (Dz. U. z 2004, Nr 90,
poz. 864/2), na le ża ło by go uznać za nie -
zgod ny z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra -
wa w za kre sie dys kry mi na cji pra cow ni ków.
Po twier dza to do tych cza so wa prak ty ka
orzecz ni cza są dów. W myśl wy ro ku z 5 paź -
dzier ni ka 2007 r. Są du Naj wy ższe -
go II PK 14/07 do na ru sze nia za sa dy rów -
ne go trak to wa nia pra cow ni ków (art. 112 k.
p.) i za sa dy nie dy skry mi na cji w za trud nie -
niu (art. 113 k. p.) mo że dojść wte dy, gdy
zró żni co wa nie sy tu acji pra cow ni ków wy ni -
ka z za sto so wa nia przez pra co daw cę nie -
do zwo lo ne go kry te rium, a więc w szcze -
gól no ści, gdy dy fe ren cja cja praw pra cow -
ni czych nie ma opar cia w od ręb no ściach
zwią za nych z cią żą cy mi obo wiąz ka mi, spo -
so bem ich wy peł nie nia czy też kwa li fi ka -
cja mi (OSNP 2008/21-22/311). Za ta kie
kry te rium z pew no ścią uznać na le ży za -
prze sta nie świad cze nia pra cy po na by ciu
pra wa do wspo mnia ne go świad cze nia pie -
nię żne go, a przed da tą za twier dze nia
spra woz da nia.

Zwol nie nie z obo wiąz ku
pra cy

W kon tro lo wa nym za kła dzie pra cy obo -
wią zy wał do dat ko wy do ku ment za ty tu ło wa -
ny Za sa dy re gu lu ją ce wy pła ty do dat ków
urlo po wych i świą tecz nych. Okre ślał on re -
gu ły, na pod sta wie któ rych pra cow ni cy
otrzy mu ją do da tek urlo po wy i do da tek
świą tecz ny. W myśl punk tu 2 te go do ku -
men tu, obo wią zu ją ce go za rów no w 2008
jak i w 2009 ro ku, do dat ki te są wy pła ca -
ne dwa ra zy w ro ku: w czerw cu do da tek
urlo po wy, a w li sto pa dzie do da tek świą tecz -

ny. Zgod nie z punk tem 4 i 5 do dat ki te
przy zna wa ne są za okre sy pół rocz nej pra -
cy w da nym ro ku ka len da rzo wym. Kry te -
rium na li cze nia te go do dat ku sta no wi
rze czy wi sty, prze pra co wa ny przez pra cow -
ni ka czas w cią gu pół ro cza, w tym czas za -
trud nie nia na pod sta wie umo wy na czas
nie okre ślo ny. W po sta no wie niach te go
do ku men tu prze wi dzia no też, że na gro dy
te wy no szą 50 % wy na gro dze nia za sad ni -
cze go pra cow ni ków na sta no wi skach umy -
sło wych, a dla pra cow ni ków fi zycz nych
usta la na jest ona ka żdo ra zo wo kwo to wo.
W do ku men cie okre ślo no rów nież prze -
słan ki re gu lu ją ce przy pad ki ob ni że nia wy -
so ko ści na gród po za wska za ne 50 % kry -
te rium, jed na kże ni gdzie nie prze wi dzia -
no wa run ków uza sad nia ją cych po zba wie -
nie pra cow ni ka w ca ło ści pra wa do te go
świad cze nia.

W opar ciu o te po sta no wie nia usta lo -
no, że pra cow ni cy za trud nio nej w za kła -
dzie pra cy na czas nie okre ślo ny w czerw -
cu 2008 r. na li czo no kwo tę 2700 zł brut -
to ty tu łem do dat ku urlo po we go za pierw -
sze pół ro cze 2008 r., zaś w li sto pa -
dzie 2008 r. kwo tę 966,67 zł brut to ty tu -
łem do dat ku świą tecz ne go. Po wy żej wska -
za na wy so kość na gród wy ni ka ła z te go, że
w pierw szym pół ro czu 2008 r. pra cow ni -
ca ta by ła nie obec na w pra cy przez 6 dni
z ty tu łu opie ki na dziec kiem. W dru gim
zaś pół ro czu prze by wa ła na zwol nie niu le -
kar skim, a na stęp nie by ła na za sił ku
cho ro bo wym od 08.10.2008 r. do koń ca
ro ku.

W ro ku 2009 pra cow ni ca nie otrzy ma -
ła ani do dat ku urlo po we go, ani też do dat -
ku świą tecz ne go. Przy tym stwier dzo no,
że w pierw szym pół ro czu 2009 r. nie prze -
pra co wa ła do dnia 08.06.2009 r. włącz nie
ani jed ne go dnia. Po wo dem te go by ła po -
cząt ko wo cza so wa nie zdol ność do pra cy,
z ty tu łu któ rej po bie ra ła za si łek cho ro bo -
wy, a na stęp nie od 09.06.2009 r. do koń -
ca te go mie sią ca zo sta ła zwol nio na z obo -
wiąz ku świad cze nia pra cy.

W opar ciu o ten stan fak tycz ny wy stą pio -
no o nie zwłocz ne na li cze nie i wy pła ce nie
pra cow ni cy do dat ku urlo po we go wska zu jąc,
że zo sta ła zwol nio na z obo wiąz ku świad cze -
nia pra cy przez pra co daw cę. Ozna cza to, że
brak prze pra co wa ne go okre su nie wy ni kał
z jej wi ny, a był wy ni kiem dzia łań pra co daw -
cy. Kon struk cja za pi sów do ty czą cych przy -
zna wa nych dla pra cow ni ków ja kich kol wiek
świad czeń pie nię żnych i ich in ter pre ta cja
nie mo że dys kry mi no wać tych pra cow ni ków
w sto sun ku do po zo sta łych wy ko nu ją cych
pra cę w za kła dzie pra cy.

W for mie wnio sku 
w wy stą pie niu

Wska za ne w ar ty ku le przy kła dy uza -
sad nia ją twier dze nie, że in spek tor pra -
cy de cy du jąc się na za kwe stio no wa nie
któ re go kol wiek z za pi sów re gu la mi nu wy -
na gra dza nia z po wo ła niem się na prze -
pi sy o dys kry mi na cji po wi nien czy nić to
w for mie wnio sku w wy stą pie niu. Do dat -
ko wo war to, aby ta ki wnio sek za wsze za -
wie rał pi sem ne uza sad nie nie. Mo żna
przy jąć, że przy roz strzy ga niu tych za gad -
nień in spek tor pra cy bar dzo przy bli ża się
do ro li za re zer wo wa nej dla są du tj. po -
dej mu je pró bę do ko na nia wią żą cej dla
stron sto sun ku pra cy in ter pre ta cji za pi -
su re gu la mi nu pra cy, któ re go twór cą nie
był usta wo daw ca. Na stęp stwem wy ko na -
nia ta kie go wnio sku przez pra co daw cę,
przy póź niej szej in nej de cy zji są du pra -
cy, co nie wąt pli wie jest mo żli we, mo że
być skie ro wa nie przez pra co daw cę wo -
bec kon tro lu ją ce go ró żne go ro dza ju za -
strze żeń, a ta kże rosz czeń. Tym cza sem
za war cie w wy stą pie niu sze ro kiej ar gu -
men ta cji, za miast po słu że nia się tyl ko sa -
mym za le ce niem, za strze że nia te wy eli -
mi nu je lub ogra ni czy do mo żli we go mi -
ni mum. Pra co daw ca de cy du jąc się na wy -
ko na nie w tym za kre sie wnio sku in -
spek to ra pra cy bę dzie świa dom nie tyl -
ko li te ry pra wa, ale ta kże in ter pre ta cji
za pi sów od no szą cych się do da ne go sta -
nu fak tycz ne go.

Opi sa ne przy kła dy i roz strzy gnię cia do -
ty czą sta nu praw ne go przed 2011 ro kiem.
Obec nie bo wiem, oprócz wspo mnia nych
prze pi sów obo wią zu je usta wa z 3 grud -
nia 2010 r. o wdro że niu nie któ rych prze -
pi sów Unii Eu ro pej skiej w za kre sie rów -
ne go trak to wa nia (Dz. U. Nr 254,
poz. 1700). Dla pra co daw ców ozna cza to,
że w związ ku z wpro wa dze niem tej usta -
wy, oprócz oma wia nych za pi sów Ko dek -
su pra cy do ty czą cych pra cow ni ków bę dą
mu sie li rów nież brać pod uwa gę za ka zy
dys kry mi na cji wy ni ka ją ce z tych wła -
śnie ure gu lo wań ta kże w sto sun ku do:
osób za trud nio nych na pod sta wie umów
cy wil no praw nych ta kich jak umo wy zle -
ce nia, umo wy o dzie ło czy prak ty kan tów
itp. Z prze pi sów tych wy ni ka, że za trud -
nia ją cy nie mu szą wpi sy wać po sta no -
wień usta wy do tre ści za wie ra nych umów
cy wil no praw nych, lecz mu szą je w prak -
ty ce sto so wać.

Ma rek Kisz czak
OIP War sza wa 

Uprzed nio obo wią zu ją ce prze pi sy pra -
wa pra cy prze wi dy wa ły sa mo dziel ne usta -
la nie przez pra co daw cę, a w za kre sie
wska za nym przez pra wo ta kże przy udzia -
le part ne rów spo łecz nych, skład ni ków
wy na gra dza nia za pra cę do dat ko wo przy -
słu gu ją cych pra cow ni kom. Zmia ny w prze -
pi sach przy czy ni ły się do wpro wa dze nia ko -
lej nych ogra ni czeń do ty czą cych swo bo dy
kon stru owa nia tych po sta no wień.

Pra co daw ca two rząc te re gu la cje nie jed -
no krot nie na dal kon cen tru je się głów nie
na do cho wa niu wy ma ga nych pro ce dur
praw nych w za kre sie ich wpro wa dze nia
oraz na tym, by wy star cza ją co mo ty wo wa -
ły one pra cow ni ków do lep szej i wy daj niej -
szej pra cy. Czę sto przy tym za po mi -
na o eli mi no wa niu w tre ści tych za pi sów
(i ich in ter pre ta cji) cech no szą cych zna mio -
na dys kry mi na cji w za trud nie niu. Ro dzi to
po trze bę ich oce ny przez in spek to ra pra -
cy pod ką tem obo wią zu ją cych prze pi sów
pra wa. Kon tro lu ją cy ro bi to na ogół w kon -
se kwen cji skarg pra cow ni ków, w któ rych
pod no szo ny jest za rzut nie wła ści we go
skon stru owa nia tych za pi sów.

Oto dwa przy kła dy nie pra wi dło wo ści
stwier dzo nych w in spek tor skiej prak ty ce
z ostat nich mie się cy.

Mi mo prze pra co wa nia 
ro ku

W trak cie kon tro li w za kła dzie pra cy
oka za no wpro wa dzo ny za rzą dze niem re -
gu la min wy na gra dza nia. W par. 4 pkt 3b
za pi sa no tam, że pra cow ni cy otrzy mu ją
uzna nio we skład ni ki wy na gro dze nia w po -
sta ci na gro dy z zy sku net to, na to miast
w art. 11 ust. 1 re gu la mi nu stwier dzo no,
że pra cow ni cy za kła du otrzy mu ją je den

raz w ro ku na gro dę z fun du szu na gród
z zy sku net to. W myśl art. 11 ust. 2 za sa -
dy two rze nia i po dzia łu oraz przy zna wa -
nia na gród z te go fun du szu okre śla za łącz -
nik nr 5, z któ re go wy ni ka mię dzy in ny -
mi, że: wy so kość in dy wi du al nej na gro dy
z fun du szu, zwa nej da lej na gro dą z zy sku
net to okre śla się w opar ciu o oce nę pra -
cy za da ny rok, uwzględ nia ją cą w szcze -
gól no ści: ja kość i ter mi no wość re ali za cji
za dań na zaj mo wa nym sta no wi sku, od po -
wie dzial ność i wy ni ki kon tro li.

Zgod nie z dal szym brzmie niem za łącz -
ni ka pra cow nik tra ci pra wo do na gro dy
z zy sku net to w ca ło ści w przy pad ku:

1) roz wią za nia umo wy o pra cę bez wy -
po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka,

2) nie obec no ści w pra cy bez uspra wie -
dli wie nia dwa dni lub dłu żej w da nym ro -
ku,

3) za gar nię cia mie nia za kła du lub wy rzą -
dze nia szko dy w mie niu za kła du.

In dy wi du al na wy so kość na gro dy z zy sku
net to skła da się z czę ści ob li ga to ryj nej fun -
du szu i fa kul ta tyw nej za le żnej od uzna nia
pra co daw cy. Część ob li ga to ryj na jest wy -
li cza na pro por cjo nal nie do su my wy na gro -
dzeń za sad ni czych i do dat ków funk cyj nych
wy pła co nych w da nym ro ku, wg przy ję te -
go al go ryt mu.

Jed no cze śnie w tre ści pkt 6 i 7 wspo -
mnia ne go za łącz ni ka za war to wy jąt ki okre -
śla ją ce przy pad ki, w ja kich pra cow nik po -
mi mo nie prze pra co wa nia ca łe go ro ku na -
by wa pra wo do na gro dy z zy sku.

Ana li zu jąc prze strze ga nie opi sa nych
po sta no wień re gu la mi nu pra cy w opar ciu
o przy pa dek kon kret ne go pra cow ni ka
stwier dzo no, że pra cow nik ten był za trud -
nio ny od 01.08.2005 r. do 05.09.2008 r.
na sta no wi sku star sze go spe cja li sty ds. za -

mó wień pu blicz nych. Roz wią za nie umo wy
o pra cę na stą pi ło za po ro zu mie niem stron.

Jak usta lo no, w ro ku 2006 pra cow nik
ten otrzy mał na gro dę z zy sku w kwo -
cie 1500 zł brut to. Je śli cho dzi o rok 2007,
to nie wy pła co no mu żad nej na gro dy mi -
mo, że speł nił wa ru nek do ty czą cy prze pra -
co wa nia ca łe go ro ku ka len da rzo we go oraz
nie wy stą pi ły prze słan ki ne ga tyw ne po zba -
wia ją ce pra cow ni ka upraw nie nia do te go
świad cze nia. Zgod nie z tre ścią re gu la mi -
nu pra cow nik nie miał nie uspra wie dli wio -
nych nie obec no ści w pra cy, nie na ło żo no
rów nież na nie go żad nej ka ry za gar nię cia
mie nia lub wy rzą dze nia szko dy w mie niu.
Ja ko przy czy nę od mo wy przy zna nia na gro -
dy pra co daw ca wska zał, że w mo men cie jej
wy pła ty upraw nio nym pra cow ni kom oso -
ba ta, tak jak kil ka in nych nie by ła już za -
trud nio na w tym za kła dzie pra cy.

Wszyst kie na gro dy z zy sku za ro ku 2007
zo sta ły po dzie lo ne i wy pła co ne pra cow ni -
kom w grud niu 2008 r., tj. po uprzed nim za -
twier dze niu w dniu 14.10.2008 r. rocz ne go
spra woz da nia fi nan so we go za rok 2007.

Ma jąc na uwa dze wska za ne usta le nia in -
spek tor pra cy wy stą pił o na li cze nie i wy -
pła ce nie świad cze nia nie tyl ko dla pra cow -
ni ka, któ ry zło żył skar gę, ale dla wszyst -
kich in nych upraw nio nych, któ rzy prze pra -
co wa li ca ły rok 2007 i nie wy stą pi ły u nich
żad ne ne ga tyw ne prze słan ki uza sad nia ją -
ce od mo wę wy pła ty tych świad czeń. W uza -
sad nie niu po wo łał się na to, że fakt prze -
pra co wa nia ca łe go ro ku po wo du je na by cie
pra wa do świad cze nia, pod wa run kiem nie -
wy stą pie nia ne ga tyw nych prze sła nek po -
zba wia ją cych te go pra wa. Ta ką in ter pre ta -
cję tre ści za pi sów re gu la mi nu po twier dza -
ją rów nież in ne je go re gu la cje, któ re
prze wi du ją np. wy jąt ki po zy tyw nie roz sze -

Z in spek tor skiej prak ty ki

Dys kry mi na cja pra cow ni ków
W związ ku z im ple men ta cją dy rek tyw Unii Eu ro pej skiej do Ko dek su Pra cy, wpro wa dzo no (usta -
wą z 14 li sto pa da 2003 r. o zmia nie usta wy Ko deks pra cy oraz zmia nie nie któ rych in nych
ustaw) no we re gu la cje w przed mio cie rów ne go trak to wa nia. Kon se kwen cją by ło też zmo dy fi -
ko wa nie na zwy Roz dzia łu IIa w dzia le pierw szym Ko dek su Pra cy, tj. zmie nio no ty tuł Rów ne
trak to wa nie ko biet i mę żczyzn na Rów ne trak to wa nie w za trud nie niu, któ ry wy da je się być wła -
ściw szym ze wzglę du na peł niej sze uję cie obo wiąz ku pra co daw cy za gwa ran to wa nia pra cow -
ni kom rów nych praw w za trud nie niu.



Ośro dek Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy im. Prof. Ja na Ro sne ra we Wro cła wiu stał się z dniem
1 stycz nia 2011 ro ku, obok Głów ne go In spek to ra tu Pra cy oraz okrę go wych in spek to ra tów pra cy, jed nost -
ką or ga ni za cyj ną PIP. Wcze śniej funk cjo no wał na za sa dach okre ślo nych dla pań stwo wych za kła dów bu dże -
to wych, któ re uległy likwidacji z koń cem ubie głe go ro ku na mo cy prze pi sów wprowadzających nową
usta wę o fi nan sach pu blicz nych. Ośro dek Szko le nia PIP, ja ko na stęp ca praw ny, prze jął do tych cza so we
funk cje, pra wa i obo wiąz ki. Szko li i do sko na li in spek to rów pra cy, pro wa dzi dzia łal ność ze wnętrz ną, rów -
nież wy daw ni czą i współ pra cę z za gra ni cą.

Taki sam, choć nie ten sam

Biblioteka wita spokojem, a
biblioteczne półki uginają się
pod literaturą, po którą aż
grzech byłoby nie sięgnąć.

W czy tel ni słychać wy łącz nie  ci chy szum kom pu te -
rów, z któ rych ka żdy mo że sko rzy stać. 

Doskonale wyposażona 
sala komputerowa. 

Szkolenia, spotkania, narady...

W Ośrodku kuchnia działa pełną parą.
Na stołówce ta sama przemiła
atmosfera i jeszcze milsza obsługa. 

Po tru dach na uki, tak jak do tej po ry,
mo żna od po cząć w za ci szu mi łe go
i czystego ho te lo we go po ko ju. 

W re cep cji też nic się nie zmie ni ło.

Fot. Agata Kostyk-Lewandowska
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Je że li da na umo wa o pra cę mo że być wy -
po wie dzia na, to przej ście za kła du pra cy też
nie stoi te mu na prze szko dzie1. W przy pad -
ku trans fe ru pra co daw ca, za rów no do tych -
cza so wy jak i no wy, mo że bo wiem roz wią -
zać sto su nek pra cy na za sa dach ogól -
nych, z je dy nym ogra ni cze niem wy ni ka ją -
cym z art. 231 § 6 k.p. Umo wa na czas okre -
ślo ny, któ ra nie za wie ra klau zu li o do pusz -
czal nym wy po wie dze niu oraz umo wa
na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy, co
do za sa dy nie pod le ga wy po wie dze niu. 
Ta kże do umów o pra cę na czas nie okre -
ślo ny ma ją za sto so wa nie ogól ne za sa dy wy -
po wia da nia umów. Pra co daw ca obo wią za -
ny jest więc uza sad nić wy po wie dze nie oraz
za wia do mić na pi śmie re pre zen tu ją cą pra -
cow ni ka za kła do wą or ga ni za cję związ ko wą
(art. 38 k.p.).

Kon ty nu acja sto sun ku
pra cy

W obec nym sta nie praw nym nie ule ga
wąt pli wo ści, zgod nie z art. 231 § 6 k.p., że
przej ście za kła du pra cy lub je go czę ści
na in ne go pra co daw cę nie mo że sta no wić
przy czy ny uza sad nia ją cej wy po wie dze nia
przez pra co daw cę sto sun ku pra cy.2 Już
przed da tą wej ścia w ży cie te go prze pi su,
tj. 1 stycz nia 2004 r., w li te ra tu rze pod kre -
śla no3, że cho ciaż Ko deks pra cy nie prze -
wi du je wprost ta kie go za ka zu, przy jąć na -
le ży, iż sku tek ta ki wy ni ka z sa mej isto ty
i ce lu re gu la cji zmia ny pra co daw cy. Ce lem
tym jest kon ty nu acja sto sun ków pra cy
na do tych cza so wych wa run ka ch4. Do pusz -
czal ne jest wy po wie dze nie, jed na kże nie -
zwią za ne z sa mym trans fe rem, lecz tyl ko
ze zmia na mi or ga ni za cyj ny mi zwią za ny mi
z trans fe re m5. Roz wią za nie sto sun ku pra -
cy lub zmia na je go wa run ków na nie ko -
rzyść pra cow ni ków są do pusz czal ne, gdy
ich przy czy ną nie jest fakt trans fe ru6,
oczy wi ście przy za cho wa niu wy ma ga nych

przez pra wo prze sła nek i try bów po stę po -
wa nia7. Iden tycz nie za gad nie nie to wy glą -
da w od nie sie niu do wy po wie dze nia zmie -
nia ją ce go, któ re go przy czy ną rów nież nie
mo że być trans fer. Ta kie od nie sie nie jest
mo żli we na mo cy art. 42 § 1 k.p.

Je że li pra cow nik zo sta nie zwol nio ny
przed trans fe rem z tej przy czy ny przez
do tych cza so we go pra co daw cę, na le ży
go trak to wać tak, jak by był za trud nio ny
w cza sie trans fe ru. Mo że ko rzy stać za tem
w peł ni z ure gu lo wań za war tych
w art. 231 k.p., gdy usta nie sto sun ku pra -
cy na stą pi ło z po wo du te go trans fe ru8.
Wy ni ka to z ze sta wie nia re gu la cji art. 231

§ 6 k.p. z za sa dą au to ma tycz nej zmia ny
pra co daw cy.

W ra zie li kwi da cji

Pra co daw ca mo że roz wią zać sto su nek
pra cy na za sa dach ogól nych. Ta kie dzia ła -
nie pra co daw cy mo gą po wo do wać przy czy -
ny eko no micz ne, or ga ni za cyj ne lub tech -
no lo gicz ne. Po wsta je za tem py ta nie, czy
mo żli we jest roz wią za nie sto sun ku pra cy
z po wo du pro ce dur li kwi da cyj nych oraz
w ja kiej re la cji po zo sta je ochro na prze wi -
dzia na w art. 231 § 6 k.p. do art. 411 § 1
k.p., któ ry do ty czy ogło sze nia upa dło ści lub
li kwi da cji pra co daw cy. Jest to pro blem wa -
żny z te go po wo du, że zda rza się roz wią -
zy wa nie sto sun ków pra cy z przy czyn li kwi -
da cji, w tym ta kże z pra cow ni ka mi szcze -
gól nie chro nio ny mi, w sy tu acji, gdy póź niej
ma miej sce prze ję cie za kła du pra cy lub je -
go czę ści. 

W ta kich przy pad kach na le ży do ko nać
dwu stop nio wej oce ny do ko ny wa nych zwol -
nień.9 Uza sad nie niem wy po wie dzeń jest
pier wot nie sam fakt za rzą dze nia li kwi da cji
pra co daw cy, co jest zgod ne z wy kład nią
art. 411 § 1 k.p. i uspra wie dli wia dzia ła nia
pra co daw cy. Na stęp nie jed nak ta pier wot -
na przy czy na pod le ga oce nie przy za sto so -

wa niu kry te rium mo żli wo ści dal sze go za -
trud nia nia pra cow ni ka. Zwra ca się tu uwa -
gę na zmia ny or ga ni za cyj ne za cho dzą ce pod -
czas pro ce du ry li kwi da cyj nej. Nie ste ty ta -
ka oce na bę dzie mo żli wa do pie ro po roz wią -
za niu sto sun ku pra cy, co uza sad nia ewen -
tu al ne rosz cze nia pra cow ni ków, z któ ry mi
roz wią za no sto sun ki pra cy. Art. 411 k.p. nie
ma za sto so wa nia w ra zie li kwi da cji pra co -
daw cy, w związ ku z któ rą na stę pu je przej -
ście ca ło ści lub czę ści pro wa dzo ne go przez
nie go za kła du na in ne go pra co daw cę, kon -
ty nu ują ce go tę sa mą lub po dej mu ją ce go po -
dob ną dzia łal no ść10. 

Nie do pusz czal ne są rów nież te wy po wie -
dze nia, któ re ma ją na ce lu zwięk sze nie
atrak cyj no ści za kła du przy za mie rzo nej
sprze da ży lub in nej czyn no ści. Wy po wie -
dze nia te są jed no znacz nie zwią za ne
z trans fe rem, więc nie zgod ne z art. 231 § 6
k.p. Wy jąt kiem jest sy tu acja 11, gdy zby cie
przed się bior stwa jest je dy ną mo żli wo ścią
kon ty nu owa nia je go dzia ła nia, przy czym
sprze daż wy ma ga prze pro wa dze nia uprzed -
niej re struk tu ry za cji po łą czo nej ze zwol -
nie nia mi czę ści za ło gi. W ten spo sób zo -
sta ją za cho wa ne miej sca pra cy po zo sta łych
pra cow ni ków, z któ ry mi nie roz wią za no sto -
sun ków pra cy.

Po za umow ne sto sun ki
pra cy

Od no śnie pra cow ni ków po za umow nych
usta wo daw ca na ło żył na pra co daw cę obo -
wią zek za pro po no wa nia im no wych wa run -
ków pra cy i pła cy. Jest to sy tu acja szcze -
gól na, po nie waż art. 231 § 1 k.p. prze wi -
du je wstą pie nie no we go pra co daw cy w sto -
sun ki pra cy o do tych cza so wej tre ści.

Art. 231 § 5 k.p., re gu lu ją cy sy tu ację pra -
cow ni ków po za umow nych ma za sto so wa -
nie 12, gdy nie ist nie je mo żli wość kon ty nu -
owa nia sto sun ku pra cy w opar ciu o do tych -
cza so wą pod sta wę je go na wią za nia.

Za pro po no wa nie no wych wa run ków
pra cy i pła cy w sy tu acji, gdy nie ma mo żli -
wo ści kon ty nu owa nia za trud nie nia na do -
tych cza so wej, po za umow nej pod sta wie,
jest obo wiąz kiem no we go pra co daw cy.
Nie mo że być tu mo wy o upraw nie niu,
z któ re go pra co daw ca mo że sko rzy stać -
lub nie - w za le żno ści od swo je go in te re -
su lub upodo bań.

Prze pis ten sta no wi, że ma to na stą pić
„z dniem prze ję cia za kła du pra cy lub je go
czę ści”. Wy da je się, że mo że to sta no wić
pro blem dla no we go pra co daw cy. Bę dzie
on po trze bo wał cza su na za po zna nie się
z za sta ną sy tu acją. Pro po zy cja mo że być
zło żo na jesz cze przed da tą przej ścia 13, jak
rów nież w ter mi nie póź niej szy m14. Z dniem
prze ję cia po wsta je je dy nie obo wią zek
pra co daw cy, a za pro po no wa nie no wych wa -
run ków pra cy i pła cy po win no na stą pić nie -
zwłocz nie po usta le niu krę gu pra cow ni ków,
któ rych pro po zy cja ta bę dzie do ty czyć. Je -
śli przyj mie my opcję, że te wa run ki mo -
gą być za pro po no wa ne jesz cze przed da -
tą przej ścia, to po wsta je kwe stia, od kie -
dy li czyć ter min do zło że nia oświad cze nia
przez pra cow ni ka co do przy ję cia (lub nie)
tych wa run ków. Na le ży od rzu cić mo żli wość
roz po czę cia bie gu te go ter mi nu jesz cze
przed da tą przej ścia 15, po nie waż mo gło by
to do pro wa dzić do sy tu acji, gdy roz wią za -
nie sto sun ku pra cy na stą pi ło by jesz cze
przed przej ściem za kła du pra cy w wy ni ku
dzia ła nia pod mio tu, któ ry nie jest jesz cze
pra co daw cą.

Usta wo daw ca nie za strzegł kon se kwen -
cji nie zło że nia pro po zy cji. Ko dek so wy
brak kon se kwen cji 16 w po łą cze niu z ist nie -
niem wy raź ne go na ka zu przed sta wie nia no -
wych wa run ków prze ma wia za uzna niem
au to ma tycz nych skut ków praw nych w tych
przy pad kach, gdy pra co daw ca pro po zy cji
nie zło ży w spo sób wy raź ny. W ta kich przy -
pad kach do tych cza so wy sto su nek pra cy
trwa nada l17. Po wo du je to, że utrzy ma ne
zo sta ją do tych cza so we ele men ty tre ści. Nie
mo gą być one jed nak sprzecz ne z ce cha -
mi umow ne go sto sun ku pra cy.

Od po wied nie wa run ki

W li te ra tu rze nie ma zgod no ści od no -
śnie tre ści pro po zy cji skła da nej przez
pra co daw cę. Mó wi się o obo wiąz ku za pro -
po no wa nia od po wied nich wa run ków pra -
cy i pła cy, z któ re go pra co daw ca jest
zwol nio ny, je śli obiek tyw nie mo żna stwier -
dzić, że nie ma mo żli wo ści za pro po no wa -
nia wa run ków od po wied ni ch18. Przed sta -
wi cie le od mien ne go po glą du 19 twier dzą, że

pra co daw ca nie ma obo wiąz ku uwzględ nia -
nia kwa li fi ka cji i wy kształ ce nia pra cow ni -
ka, prze bie gu do tych cza so wej pra cy ani za -
gwa ran to wa nia mu wy na gro dze nia na okre -
ślo nym po zio mie. Ofe ro wa ne wa run ki nie
mo gą je dy nie od bie gać na nie ko rzyść
od prze pi sów pra wa pra cy.

Skut kiem nie uzgod nie nia no wych wa -
run ków pra cy i pła cy bę dzie roz wią za nie
sto sun ku pra cy. Na stą pi to za rów no w przy -
pad ku zło że nia przez pra cow ni ka oświad -
cze nia o od mo wie przy ję cia pro po no wa -
nych wa run ków, jak i w ra zie nie za ję cia
przez nie go sta no wi ska w wy zna czo nym
ter mi nie w ogó le. Wy ni ka to z te go, jak
usta wo daw ca okre ślił spo sób li cze nia
okre su rów ne go okre so wi wy po wie dze nia,
któ re go upływ po wo du je roz wią za nie sto -
sun ku pra cy. Roz wią za nie sto sun ku pra cy
w tym try bie po wo du je dla pra cow ni ka
skut ki, ja kie prze pi sy pra wa pra cy wią żą
z roz wią za niem sto sun ku pra cy przez
pra co daw cę za wy po wie dze niem.

Za sa da wol no ści pra cy

Wpro wa dze nie do re gu la cji przej ścia za -
kła du pra cy mo żli wo ści roz wią za nia sto sun -
ku pra cy przez pra cow ni ka sta no wi wy raz
po sza no wa nia za sa dy wol no ści pra cy.20 Ta -
ką opcję prze wi du je art. 231 § 4 k.p. Przej -
mo wa ny pra cow nik nie ma wpły wu na do -
ko nu ją ce się przej ście, nie mo że mu za po -
biec. Za tem tyl ko w spo sób prze wi dzia ny
w § 4 oma wia ne go ar ty ku łu mo że „sprze -
ci wić się” kon ty nu acji za trud nie nia u pra -
co daw cy, z któ rym te go sto sun ku pra cy nie
na wią zy wał. Pra cow nik, co zro zu mia łe, mo -
że nie być za in te re so wa ny pra cą u przej -
mu ją ce go pra co daw cy. Upraw nie ni do roz -
wią za nia sto sun ku pra cy w try bie § 4 są
pra cow ni cy umow ni, jak i po za umow ni 21.
Jed na kże mo żli wość roz wią za nia sto sun -
ku pra cy w try bie art. 231 § 4 k.p. do ty czy
wy łącz nie pra cow ni ków, któ rzy zo sta li
prze ję ci. Za ta kim wnio skiem prze ma wia
wy kład nia ce lo wo ścio wa 22. W od nie sie -
niu do po zo sta łych pra cow ni ków wy da je się
więc, że wy star cza ją ca jest mo żli wość
roz wią za nia sto sun ku pra cy na za sa dach
ogól nych przez tych pra cow ni ków.

Pra cow ni cy prze ję ci oprócz roz wią za nia
sto sun ku pra cy na pod sta wie art. 231 § 4
k.p. po sia da ją jesz cze mo żli wość roz wią -
za nia sto sun ku pra cy na za sa dach ogól -
nych. Pra cow nik mo że więc wy po wie -
dzieć umo wę o pra cę oraz roz wią zać ją bez
wy po wie dze nia z przy czyn, o któ rych mo -
wa w art. 55 k.p., jak rów nież na mo cy po -
ro zu mie nia stron.

Wpro wa dze nie try bu roz wią za nia sto -
sun ku pra cy zbli żo ne go do na tych mia sto -
we go, w przy pad ku przej ścia za kła du pra -
cy lub je go czę ści, oce nić na le ży ja ko roz -
wią za nie ko niecz ne z uwa gi na swo bo dę
wy bo ru pra co daw cy. Pra cow ni cy bo wiem
nie ma ją wpły wu na sa mo przej ście za kła -
du pra cy, w któ rym są za trud nie ni, po nie -
waż pra co daw ca przej mu ją cy za kład pra -
cy lub je go część sta je się z mo cy pra wa
stro ną do tych cza so wych sto sun ków pra cy.
Ma jąc to na uwa dze, przej mo wa ni pra cow -
ni cy po win ni mieć mo żli wość roz wią za nia
sto sun ku pra cy, co dla przy kła du dla pra -
cow ni ków za trud nio nych w opar ciu o umo -
wę na czas okre ślo ny, któ ra nie mo że zo -
stać wy po wie dzia na, przed sta wia znacz ne
trud no ści.

Roz wią za nie przy ję te w § 4 ma cha rak -
ter po śred ni 23 mię dzy roz wią za niem umo -
wy o pra cę ze skut kiem na tych mia sto wym,
a wy po wie dze niem. Sied mio dnio we uprze -
dze nie, to za krót ki okres aby uznać go
za re gu lar ne wy po wie dze nie, z dru giej stro -
ny nie po zwa la uznać za na tych mia sto we
roz wią za nie sto sun ku pra cy. Pra cow nik mo -
że roz wią zać umo wę o pra cę w try bie § 4,
choć by wcze śniej wy ra ził zgo dę na przej -
ście do no we go pra co daw cy24. Po wsta je py -
ta nie, czy sto su nek pra cy w uprosz czo nym
try bie mo gą roz wią zać rów nież pra cow ni -
cy po za umow ni. Mo żli wość roz wią za nia sto -
sun ku pra cy w tym try bie zda je się wy ni -
kać z wy kład ni li te ral nej te go pa ra gra fu. Od -
mien ne unor mo wa nie w Ko dek sie pra cy sy -
tu acji praw nej pra cow ni ków za trud nio -
nych na in nych pod sta wach, niż umo wa
o pra cę 25 do ty czy funk cjo no wa nia tych
sto sun ków u no we go pra co daw cy i w ża den
spo sób nie ogra ni cza sto so wa nia do nich
m. in. art. 23ą § 4 k.p.

For ma oświad cze nia

Roz wa żyć trze ba, w ja kiej for mie ma być
zło żo ne oświad cze nie pra cow ni ka o roz wią -
za niu sto sun ku pra cy w try bie § 4. Prze -
pis ten nie wy ma ga for my pi sem nej. Mo -
żna przy ją ć26, że sko ro roz wią za nie sto sun -
ku pra cy w try bie art. 231 § 4 k.p. na stę -
pu je bez wy po wie dze nia, na le ży sto so wać
art. 30 § 3 k.p., któ ry prze wi du je, że
oświad cze nie ka żdej ze stron o roz wią za -
niu umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia po -
win no na stą pić na pi śmie. Za for mą pi sem -
ną prze ma wia rów nież fakt, że jest ona do -
wo dem na roz wią za nie przez pra cow ni ka
sto sun ku pra cy. Gdy oświad cze nie pra cow -
ni ka nie zo sta nie zło żo ne w for mie pi sem -
nej, mo że wy nik nąć spór, w któ rym pra -

Trwa łość sto sun ku pra cy 

Przej ście za kła du pra cy
na in ne go pra co daw cę Mar ta Szo jer

In sty tu cja przej ścia za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co daw cę jest czę stym zja wi -
skiem go spo dar ki ryn ko wej. Mno gość sy tu acji mo gą cych do pro wa dzić do zmian pod mio to -
wych po stro nie pra co daw cy ob ra zu je sze ro ki jej za kres. Zo sta ła ure gu lo wa na nie tyl ko
w Ko dek sie pra cy (art. 231 i art. 2418), ale ta kże w art. 261 usta wy o związ kach za wo do wych. 



3/2011 IP20 IP 3/2011

Wraz z wej ściem Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej zmia nie ule gły mię dzy in ny mi za -
sa dy wpro wa dza nia do ob ro tu no wych
ma szyn. Po pu lar ny znak bez pie czeń stwa
B zo stał za stą pio ny ozna cze niem CE.
Zmia nie ule gły wów czas przede wszyst kim
pro ce du ry spraw dza nia ma szyn przed ich
wpro wa dze niem na ry nek.

Sys tem oce ny zgod no ści

Zgod nie z za pi sem w usta wie 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.) ce lem prze pi su jest:

● eli mi no wa nie za gro żeń stwa rza nych
przez wy ro by dla ży cia lub zdro wia użyt -
kow ni ków i kon su men tów oraz mie nia, a ta -
kże za gro żeń dla śro do wi ska,

● zno sze nie ba rier tech nicz nych w han -
dlu i uła twia nie mię dzy na ro do we go ob ro -
tu to wa ro we go,

● stwo rze nie wa run ków do rze tel nej
oce ny wy ro bów i pro ce sów ich wy twa rza -
nia przez kom pe tent ne i nie za le żne pod -
mio ty.

Jak pod kre śla li czę sto pre le gen ci szko -
leń, w któ rych da ne by ło mi uczest ni czyć,
aby za pew nić zno sze nie ba rier tech nicz -
nych w han dlu na te re nie Unii Eu ro pej skiej
zrze sza ją cej kra je o ró żnej kul tu rze tech -
nicz nej, ko niecz no ścią sta ło się usta le nie
kom pro mi so wych wy ma gań tech nicz nych
w za kre sie eli mi no wa nia za gro żeń, czę sto
scho dząc do wy ma gań mi ni mal nych.

Ja ko cie ka wy do wód na to, że no we prze -
pi sy nie za wsze pod wy ższa ły stan dar dy bez -
pie czeń stwa mo gę z wła snej prak ty ki za -
wo do wej przy to czyć przy kład pol skie go
przed się bior cy, któ ry tuż przed wej ściem
Pol ski do struk tur Unii Eu ro pej skiej za ku -
pił z Włoch ma szy ny ozna ko wa ne zna kiem
CE do pro duk cji me ta lo wych ry nien da cho -
wych. Chcąc je sprze da wać na te re nie Pol -

ski skie ro wał ma szy nę, zgod nie z obo wią -
zu ją cą pro ce du rą, na ba da nia do wła ści we -
go in sty tu tu ce lem we ry fi ka cji de kla ra cji
zgod no ści na zgod ność ma szy ny z Pol ski -
mi Nor ma mi. Po prze ba da niu ma szy ny oka -
za ło się, że nie speł nia ona wy ma gań Pol -
skich Norm i nie mo że być wpro wa dzo na
do ob ro tu, a przed się bior cy po zo sta ło
cze kać na dzień wej ścia Pol ski do Unii.

Szcze gó ło we wy tycz ne dla pro du cen tów
ma szyn za war to w roz po rzą dze niu wdra -
ża ją cym dy rek ty wę ma szy no wą 98/37/WE.
Wy ma ga nia za sad ni cze dla ma szyn okre -
śla ją mię dzy in ny mi: ogól ne wy ma ga nia
tech nicz ne ma ją ce na ce lu za pew nie nie od -
po wied nie go po zio mu bez pie czeń stwa
dla ich użyt kow ni ków oraz pro ce du ry
oce ny ma szyn przed ich ozna ko wa niem
zna kiem CE i wpro wa dze niem do ob ro tu.
Je że li cho dzi o wy ma ga nia tech nicz ne, to
są one sfor mu ło wa ne dość ogól nie (dy rek -
tyw nie). Po moc ne są tu nor my zhar mo ni -
zo wa ne, któ re wska zu ją przy kła do we za sa -
dy bu do wy ma szyn. Nor my ty pu C wręcz
po da ją kon kret ne roz wią za nia tech nicz ne
speł nia ją ce wy ma ga nia sta wia ne przez
dy rek ty wę. Prze pis okre śla rów nież, ja kie

pro ce du ry pro du cent po wi nien speł nić, by
zwe ry fi ko wać zgod ność ma szy ny z wy ma -
ga nia mi i z peł ną od po wie dzial no ścią
ozna ko wać ją zna kiem CE, spo rzą dzić
de kla ra cję zgod no ści i wpro wa dzić do ob -
ro tu. Prze pi sy po zo sta wia ją du żą swo bo -
dę w za kre sie pro ce du ry oce ny (po za
ma szy na mi uzna ny mi za nie bez piecz ne wy -
szcze gól nio ny mi w za łącz ni ku do prze pi -
su). Je dy nie w przy pad ku ma szyn nie bez -
piecz nych dy rek ty wa 98/37/WE prze wi dy -
wa ła ko niecz ność udzia łu w pro ce du rze
oce ny zgod no ści nie za le żnej stro ny trze -
ciej (jed nost ki no ty fi ko wa nej). No wa dy rek -
ty wa ma szy no wa 2006/42/WE jest w tym
za kre sie jesz cze bar dziej li be ral na. Zgod -
nie z jej za pi sa mi ko niecz ność bez po -
śred nie go udzia łu jed nost ki no ty fi ko wa nej
w oce nie ma szyn ist nie je tyl ko w przy pad -
ku ma szyn nie bez piecz nych, gdy brak
jest dla nich norm ty pu C.

Kło po tli wa oce na

Prak ty ka po ka za ła, że z wła ści wą oce -
ną ma szyn kło pot mo gą mieć na wet jed -
nost ki no ty fi ko wa ne. Przy kła dem mo że być

cow nik bę dzie mu siał wy ka zać fakt roz wią -
za nia sto sun ku pra cy bez wy po wie dze nia
za po mo cą in nych środ ków do wo do wych. 27

Nie ma żad nych sank cji za nie do cho wa nie
for my pi sem nej, jed nak ze wzglę du na in -
te res pra cow ni ka wy da je się, że wła śnie ta
for ma oświad cze nia bę dzie dla nie go naj -
bez piecz niej sza.

Dwu mie sięcz ny ter min prze wi dzia ny
w art. 231 § 4 k.p. jest ter mi nem za wi tym,
po upły wie któ re go czyn ność praw na nie
mo że być sku tecz nie do ko na na 28.

Zgod nie z art. 231 § 4 k.p. roz wią za nie
sto sun ku pra cy w try bie prze wi dzia nym
w tym prze pi sie po wo du je dla pra cow ni ka
skut ki, ja kie prze pi sy pra wa pra cy wią żą
z roz wią za niem sto sun ku pra cy przez pra -
co daw cę za wy po wie dze niem. W po wy -
ższym prze pi sie usta wo daw ca wpro wa -
dził fik cję praw ną, któ ra mi mo te go, że to
pra cow nik roz wią zał sto su nek pra cy, łą czy
z tą czyn no ścią skut ki prze wi dzia ne dla wy -
po wie dze nia do ko na ne go przez pra co daw -
cę. Fik cję praw ną29 na le ży od no sić do przy -
szłe go za trud nie nia. Ce lem tej fik cji nie jest
uprzy wi le jo wa nie pra cow ni ka, lecz za gwa -
ran to wa nie nie po gar sza nia wa run ków.

Sko ro funk cją fik cji praw nej nie jest
uprzy wi le jo wa nie pra cow ni ka, na le ży za sta -
no wić się, czy za sad ne jest łą cze nie wszyst -
kich skut ków wy po wie dze nia przez pra co -
daw cę sto sun ku pra cy z sy tu acją pra cow -
ni ka, któ ry roz wią zał sto su nek pra cy w try -
bie art. 231 § 4 k.p. Nie któ re z tych skut -
ków mo gły by wy wo łać za rzut uprzy wi le jo -
wa nia pra cow ni ka, o któ rym tu mo wa. Skut -
ków, któ re wy ni ka ją z fik cji praw nej nie na -
le ży poj mo wać ja ko wszel kich kon se kwen -
cji 30 wy po wie dze nia umo wy przez pra co -
daw cę. Pro wa dzi ło by to bo wiem do sy tu acji,
gdy pra cow ni ko wi przy słu gi wa ły by m. in.
dni wol ne na po szu ki wa nie pra cy (art. 37
k.p.), rosz cze nia z art. 45 k.p. i art. 50 k.p.
za wy po wie dze nie umów od po wied nio
na czas nie okre ślo ny i ter mi no wych. Z uwa -
gi na cel re gu la cji art. 231 § 4 k.p. oraz
na fakt, że pra cow nik do bro wol nie de cy du -
je się na roz wią za nie sto sun ku pra cy, nie
jest ce lo we sto so wa nie prze pi sów chro nią -
cych trwa łość sto sun ku pra cy. Naj bar -
dziej ja skra wą by ła by sy tu acja, gdy pra cow -
nik żą da przy wró ce nia do pra cy lub uzna -
nia wy po wie dze nia za bez sku tecz ne. Rosz -
cze nie o ty le dziw ne, że pra cow nik sam sto -
su nek pra cy roz wią zał.

Na pierw szym miej scu

Głów nym ce lem in sty tu cji przej ścia za -
kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra -

co daw cę jest ochro na pra cow ni ków. Usta -
wo daw ca, dla osią gnię cia te go za ło że nia
prze wi dział au to ma tycz ne wstą pie nie przej -
mu ją ce go pra co daw cy w sto sun ki pra cy
przej mo wa nych pra cow ni ków, z za strze że -
niem prze wi dzia nym dla po za umow nych
sto sun ków pra cy; mo żli wość roz wią za nia
sto sun ku pra cy w try bie uprosz czo nym,
obo wią zek in for ma cyj ny pra co daw ców,
ochro na przed wy po wie dze niem sto sun ku
pra cy z przy czy ny trans fe ru. Prak ty ka po -
ka zu je, że re gu la cja przej ścia za kła du pra -
cy nie jest wol na od wad. Jest ona wy ni kiem
kom pro mi su mię dzy ra cja mi pra cow ni -
ków i pra co daw ców, jed na kże to in te res pra -
cow ni ka jest przez pra wo daw cę sta wia ny
na pierw szym miej scu.

Mar ta Szo jer
OIP Ka to wi ce
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cit., s. 160.

20 Por. Z. Hajn: Przej ście za kła du pra cy na in -
ne go pra co daw cę a za sa da wol no ści pra cy,
PiZS 1994, nr 5, s. 54 i n.

21 L. Mi trus (w:) red. B. Wa gner, Ko deks pra -
cy. Ko men tarz, Gdańsk 2007, s. 127; Ł. Pi sar czyk:
Zmia ny w prze pi sach do ty czą cych przej ścia za -
kła du pra cy na in ne go pra co daw cę, PiZS 2004,
nr 7, s. 23

22 Ł. Pi sar czyk: Zmia ny..., op. cit., s. 23.
23 A. Świąt kow ski: Ko deks pra cy. Ko men tarz,

War sza wa 2006, s. 116 a za nim Ł. Pi sar czyk:
Przej ście..., op. cit., s. 117.

24 Wy rok SN z 17 grud nia 2001
r., I PKN 746/00, OSNP 2003, nr 24, poz. 589.

25 A. Du bo wik: Przej ście..., op. cit., s. 26.
26 T. Zie liń ski (w:) red. T. Zie liń ski, Ko -

deks..., op. cit., War sza wa 2000, s. 218 a za nim
A. To ma nek: Przej ście..., op. cit., s. 180.

27 Por. A. To ma nek: Przej ście..., op. cit., s. 180.
28 T. Zie liń ski (w:) red. T. Zie liń ski, Ko -

deks..., op. cit., War sza wa 2000, s. 217; A. To ma -
nek: Przej ście..., op. cit., s. 181.

29 Wy ro ku SN z 25 ma ja 2000 r.,
I PKN 647/99, OSNA PiUS 2001, nr 21, poz. 644.

30 Wy ro ku SN z 25 ma ja 2000 r., po wo ła ny
w przyp. 29.

Nie bez piecz ne 
ma szy ny ze zna kiem CE

Je rzy Łaboński

We dług wie lu użyt kow ni ków ma szyn, ozna cze nie ich zna kiem CE uto żsa mia bez pie czeń stwo.
Nie ste ty, jak wy ni ka z ba da nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy zda rza ją się przy -
pad ki, w któ rych kon struk cja ma szyn, po mi mo ozna ko wa nia ich zna kiem CE, nie za pew nia
bez pie czeń stwa oso bom wy ko nu ją cym pra cę przy uży ciu tych ma szyn. Nie są to przy pad ki
zbyt czę ste, ale war to spoj rzeć na sku tecz ność obec nie obo wią zu ją cych w tym za kre sie roz -
wią zań praw nych.

Nożyce gilotynowe do blach SCHECHTL typ MSC 250 NC
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Rzecz nik pra so wy bez zwłocz nie in for -
mu je o tym fak cie in spek to ra nad zo ru ją ce -
go tę naj więk szą bu do wę na EU RO 2012.
Aku rat do brze się skła da, gdyż in spek tor pra -
cy jest na sta cji War sza wa -Po wi śle, w dro dze
na bu do wę sta dio nu. Jesz cze bę dąc w po cią -
gu dzwo ni do z -cy kie row ni ka bu do wy,
do któ re go za kre su obo wiąz ków na le żą spra -
wy eks plo ata cji trans por tu pio no we go na bu -
do wie. Nim do trze do biu ra kie row nic twa bu -
do wy ma już peł ną in for ma cję od ko or dy na -
to ra wy naj mu ją ce go dźwi gi i żu ra wie oraz peł -
nią cych obo wiąz ki w tym cza sie dwóch kon -
ser wa to rów sprzę tu. W ostat nich go dzi -
nach, a ta kże dnia po przed nie go nie zgła sza -
no żad nych uszko dzeń, uste rek pra cu ją cych
żu ra wi i dźwi gów. In spek tor pra cy te le fo nu -
je więc do au to ra po ran nej in ter wen cji w in -
spek cji. Z roz mo wy do wia du je się, że żu raw
pra cu je od stro ny Wy brze ża Szcze ciń skie go
i stwa rza ogrom ne za gro że nie. Za nie po ko jo -
ny miesz ka niec za pew nia, że zna się na tym,
gdyż sam przez 23 la ta pra co wał ja ko ope ra -
tor żu ra wi.

W tej sy tu acji pro blem trze ba wy ja śnić
na miej scu, gdzie cze ka już kie row nik ro bót
ze wnętrz nych. In spek tor pra cy wraz z kie row -
ni kiem bu do wy uda je się na te ren bu do wy
Sta dio nu Na ro do we go od stro ny Wi sły. Tam
ope ra tor żu ra wia MK 100 wy ja śnia wszyst -
kie wąt pli wo ści. Mó wi, że pra cu je na po tocz -
nie na zy wa nym dźwi go -żu ra wiu LIE BHERR
MK 100. Jed nym z dwóch użyt ko wa nych
obec nie w Pol sce. To rze ko me uszko dze nie
ra mie nia, to kon struk cyj ne roz wią za nie
w tym ty pie sprzę tu. Trzy lub czte ro czę ścio -

we ra mię żu ra wia MK 100 po sia da mo żli wość
skła da nia się do pio no wej po zy cji, a na stęp -
nie do po zy cji trans por to wej. Ten uni wer sal -
ny żu raw jest jed ną z naj no wo cze śniej szych
ma szyn pra cu ją cych w Eu ro pie. Je go wy sięg
osią ga 52 m, a udźwig max. to 8 ton. Mo że
pra co wać w ka żdej po zy cji uko śnej. Wszyst -
kie me cha ni zmy ste ro wa ne są kom pu te ro wo.
Wy po sa żo ny jest w sze reg za bez pie czeń
ma ją cych na ce lu bez pie czeń stwo pra cy
uwzględ nia ją ce wszyst kie czyn ni ki np. at mos -
fe rycz ne, gdzie w chwi li po dmu chu wia tru
o okre ślo nej si le na stę pu je za trzy ma nie je -
go pra cy.

Ope ra tor po sia da upraw nie nia za rów no
do ob słu gi żu ra wi sta cjo nar nych jak i dźwi -
gów ko ło wych. Nie stwier dzo no ja kich kol wiek
za strze żeń w za kre sie wy mo gów eks plo ata -
cyj nych.

Te le fo nicz na od po wiedź udzie lo na za nie -
po ko jo ne mu miesz kań co wi zmar twi ła go
nie co. Mo że spo dzie wał się in nej wia do mo -
ści?... Trze ba jed nak do ce nić tę oby wa tel ską
tro skę o to, co dzie je się na tej, tak wa żnej
dla wszyst kich Po la ków bu do wie.

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

ra port z ba dań zgod no ści wie lo piły gdzie
stwier dzo no, że jest ona jed no cze śnie
współ bie żna i prze ciw bie żna oraz po sia da
prze wi dzia ne nor mą za bez pie cze nia stro -
ny wej ścio wej i wyj ścio wej dla obu ro dza -
jów kon struk cji. W rze czy wi sto ści wie lo -
pi ła by ła skon stru owa na ja ko prze ciw bie -
żna i nie po sia da ła wła ści wych za bez pie -
czeń przed od rzu tem ob ra bia ne go ma te -
ria łu. Ma szy nę wy po sa żo no tyl ko w je den
rząd za pa dek (za pad ki prze ciw o drzu to we).

By do wie dzieć się, jak wy glą da oce na
ma szyn w przy pad ku pro ce du ry kon tro li
we wnętrz nej pro du cen ta wy star czy za py -
tać o ana li zę za gro żeń (w no wej dy rek ty -
wie oce nę ry zy ka) i me tod za sto so wa nych
w ce lu wy eli mi no wa nia za gro żeń lub o wy -
ni ki prze pro wa dzo nych ba dań. Czę stą od -
po wie dzią jest stwier dze nie, że wdro że nie
nor my jest dro gie, że nie są one tłu ma czo -
ne na ję zyk pol ski oraz, że pro du cen ci
z Chin te go nie ro bią. Na wszel ki wy pa dek
w de kla ra cji zgod no ści wy mie nia na jest tyl -
ko dy rek ty wa, ewen tu al nie do da wa ne są
jesz cze nor my słow ni ko we, by utrud nić
ewen tu al ną pró bę wska za nia nie speł nie nia
przez ma szy nę ja kichś kon kret nych wy ma -
gań np. wska za nych w nor mie ty pu C.

Z ka żdym ro kiem w użyt ko wa niu pra co -
daw ców znaj du je się co raz wię cej no wych
ma szyn i co raz czę ściej w trak cie usta la -
nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ków
przy pra cy, do ja kich do cho dzi przy ich eks -
plo ata cji ko niecz no ścią jest prze pro wa dze -
nie kon tro li zgod no ści ma szy ny. Z jed nej
stro ny mo żna po wie dzieć, że ta ka kon tro -
la w tym za kre sie jest dość pro sta, bo za -
gro że nie się już ujaw ni ło i po zo sta je
spraw dzić, czy pro du cent pod jął pró bę je -
go wy eli mi no wa nia na eta pie kon struk cji
ma szy ny.

Ja ko przy kła dy sy tu acji w któ rych pro -
du cen ci nie za sto so wa li od po wied nio sku -
tecz nych środ ków w ce lu za pew nie nia
bez pie czeń stwa ob słu gu ją cych ma szy ny
opi szę wy pad ki, któ re mia ły miej sce pod -
czas wy ko ny wa nia prac z uży ciem utrzą sar -
ki do pa pie ru Per fec ta typ SA 110 APK
oraz no życ gi lo ty no wych do blach z na pę -
dem SCHECHTL typ MSC 250/NC.

Utrzą sar ka do pa pie ru

Pra cow ni ca wy ko nu ją ca na te re nie dru -
kar ni pra ce po moc ni cze prze kła da ła ar ku -
sze pa pie ru z pod no śni ka na utrzą sar kę.
Pod czas tych czyn no ści przy pad ko wo na -
ci snę ła przy cisk no żny, któ ry spo wo do wał
uru cho mie nie cy klu pra cy ma szy ny. Naj -
pierw za mknę ły się bocz ne kla py sto łu

utrzą sar ki. W szcze li nę po mię dzy bocz ną
kla pę a stół ro bo czy do stał się pa lec pra -
cow ni cy. W związ ku ze zmia ną po ło że nia
kla py szcze li na zmniej szy ła się, a pa lec zo -
stał zgnie cio ny.

W trak cie kon tro li do ko na no mię dzy in -
ny mi po mia rów szcze lin po mię dzy sto łem
ro bo czym, a bocz ny mi kla pa mi w po zy cji
spo czyn ko wej (przed za łą cze niem), któ re
wy ka za ły:

● szcze li ny po mię dzy sto łem, a kla pa -
mi bocz ny mi w od le gło ści oko ło 52 cm
od kra wę dzi sto łu (od stro ny ope ra to ra) po -
sia da ją po sze rze nie na od cin ku oko -
ło 15 cm, 

● sze ro kość szcze lin po le wej stro nie
sto łu przed sta wia się na stę pu ją co: wę ższa
szcze li na – wy no si ła oko ło 7,3 mm; w miej -
scu po sze rze nia – oko ło 12,6 mm,

● sze ro kość szcze lin po pra wej stro nie
sto łu przed sta wi a się na stę pu ją co: wę ższa
szcze li na wy no si  oko ło 6,8 mm; w miej scu
po sze rze nia – oko ło 12,0 mm.

W de kla ra cji zgod no ści pro du cent za de -
kla ro wał mię dzy in ny mi zgod ność ma szy ny
z nor mą EN 1010 – 1: 2004. Zgod nie z punk -
tem 5.2.1.3. nor my PN – EN 1010 – 1: 2006
„Bez pie czeń stwo ma szyn. Wy ma ga nia bez -
pie czeń stwa do ty czą ce pro jek to wa nia i kon -
struk cji ma szyn po li gra ficz nych i ma szyn
do prze twa rza nia pa pie ru. Część 1: Wy ma -
ga nia wspól ne” (bę dą cej tłu ma cze niem
bez ja kich kol wiek zmian an giel skiej wer sji
nor my eu ro pej skiej EN 1010 – 1: 2004)

– „Prze su nię cia li nio we uwa ża się za wy star -
cza ją co bez piecz ne, je że li naj więk sza od le -
głość mię dzy po ru sza ją cą się czę ścią a czę -
ścią sta łą nie prze kra cza 4 mm”.

No ży ce gi lo ty no we 

Do wy pad ku do szło pod czas wy ko ny wa -
nia prac z uży ciem no życ w ze spo le dwu -
oso bo wym (po mi mo, że in struk cja na ka -
zu je ob słu gę ma szy ny przez jed ną oso bę).
Je den z pra cow ni ków kładł ma te riał na stół
po daw czy z przo du ma szy ny i usta wiał wy -
miar cię cia. Dru gi z pra cow ni ków stał z ty -
łu ma szy ny, usta wiał ma te riał do zde rza -
ka wy mia ro we go (ogra ni czo na mo żli wość
ob ser wa cji li nii cię cia z przo du ma szy ny),
ste ro wał za po mo cą przy ci sku no żne go ru -
chem ro bo czym no ża tną ce go i ła pał cię -
te na ma ły wy miar ele men ty (co mia ło za -
bez pie czyć je przed uszko dze niem).
W trak cie pra cy ope ra tor sto ją cy z ty łu ma -
szy ny wło żył rę kę w stre fę cię cia no ża i za -
ste ro wał przy ci skiem no żnym ruch ro bo -

czy w wy ni ku cze go zo stał am pu to wa ny pa -
li czek jed ne go z pal ców rę ki pra wej.

W trak cie oglę dzin stwier dzo no, że ma -
szy na nie po sia da za bez pie cze nia przed do -

Obywatelska troska
Stycz nio wy po ra nek 2010 r. Do rzecz ni ka pra so we go głów ne -
go in spek to ra pra cy dzwo ni za nie po ko jo ny miesz ka niec War -
sza wy. In for mu je, że prze je żdża jąc obok bu do wy Sta dio nu
Na ro do we go za uwa żył pra cu ją cy żu raw z uszko dzo ną czę ścią
ra mie nia. Z jed nej stro ny wy da je się to nie mo żli we, z dru giej
jed nak… czy do koń ca mo żna za ufać ope ra to rom? Czter na -
ście mie się cy te mu ope ra tor na tej bu do wie za po mniał o swo -
ich pod sta wo wych obo wiąz kach.

Miej sce gdzie wy sięg MK 100 jest kon struk cyj nie zwę żo ny, co po zwa la
na zło że nie ra mie nia w ca ło ści.

stę pem z ty łu np. do ru cho me go no ża. Ma -
szy ny nie wy po sa żo no z ty łu w osło ny sta -
łe lub osło ny blo ku ją ce, lub blo ko wa ne
w po łą cze niu z osło na mi sta ły mi, al bo
w ESPE (elek tro czu łe wy po sa że nie
ochron ne) z za sto so wa niem AOPD (ak tyw -
nych elek tro czu łych urzą dzeń ochron -
nych). Na ma szy nie na nie sio no je dy nie
pik to gra my w for mie zna ków bez pie czeń -
stwa in for mu ją ce o za gro że niu ob cię -
ciem pal ców. Wy ko ny wa nie pra cy z uży -
ciem ma szy ny jest do dat ko wo utrud nio ne
po przez za sto so wa nie peł nej osło ny stre -
fy no ża tną ce go (od przo du) od stro ny sto -
łu po daw cze go gdyż nie ma mo żli wo ści ob -
ser wa cji li nii cię cia. Brak za bez pie cze nia
ma szy ny przed do stę pem do stre fy nie bez -
piecz nej od ty łu sta no wi nie zgod ność
z § 29 ust. 1 roz po rzą dze nia Mi ni stra Go -
spo dar ki z 20 grud nia 2005 r. w spra wie
za sad ni czych wy ma gań dla ma szyn i ele -
men tów bez pie czeń stwa (Dz. U. nr 259,

poz. 2170). Pro du cent ma szy ny w wy ka -
zie za sto so wa nych norm zhar mo ni zo wa -
nych nie wy mie nił nor my (EN 13985:
2003) PN -EN 13958 „Ob ra biar ki. Bez pie -
czeń stwo. No ży ce gi lo ty no we”. Pro du cent
nie za sto so wał rów nież in nych roz wią zań
tech nicz nych za pew nia ją cych rów no wa żny
po ziom bez pie czeń stwa. Zgod nie
z pkt 5.3.6 wspo mnia nej nor my „Do stęp
z ty łu” ppkt 5.3.6.1 „Po sta no wie nia ogól -
ne” – „Na le ży za po bie gać do stę po wi z ty -
łu no życ gi lo ty no wych do ru cho me go no -
ża, tyl nych zde rza ków z na pę dem i urzą -
dzeń po moc ni czych . Po win no to być za -
pew nio ne przez za sto so wa nie jed ne go lub
wię cej z na stę pu ją cych środ ków: a) osło -
ny sta łej (patrz EN 294, EN 953 i 5.3.6.1);
b) osło ny blo ku ją cej lub blo ko wa nia w po -
łą cze niu z osło na mi sta ły mi (patrz EN 953,
EN 1088 i 5.3.6.2); c) ESPE z za sto so wa -
niem AOPD (patrz EN 61496-1,
prEN 61496-2 i 5.3.6.3). Je że li pra ca

z za sto so wa niem osło ny sta łej jest nie mo -
żli wa, mo żna sto so wać osło nę blo ku ją cą
lub ESPE z za sto so wa niem AOPD.

Przy ję ty w Unii Eu ro pej skiej sys tem
wpro wa dza nia na ry nek no wych wy ro -
bów (w tym ma szyn), co do za sa dy wy da -
je się być słusz ny. Da je bar dzo wie le swo -
bo dy pro du cen tom, tak by nie ha mo wać po -
stę pu tech nicz ne go. Na le ży jed nak pa mię -
tać (co zda ją się po twier dzać przed sta wio -
ne przy kła dy), że pro du cen ci ma szyn mo -
gą po peł nić błąd w oce nie lub nie do ło żyć
na le ży tej sta ran no ści, by ich pro dukt speł -
niał wy ma ga nia w za kre sie za pew nie nia
bez pie czeń stwa oso bom ob słu gu ją cym.
Wy ni kać to mo że z bar dzo ró żnych przy -
czyn, ale efekt bę dzie ten sam: ma szy na
stwa rza ją ca za gro że nie dla pra cow ni ka.

Je rzy Łaboński
OIP Zie lo na Gó ra

Utrząsarka do papieru Perfecta typ SA 110 APK - widok
szczeliny pomiędzy stołem roboczym a klapą boczną.
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Kosz ty wy pad ków w za kła dach woj. pod -
la skie go ob li czo no w opar ciu o opra co wa ną
przez OIP Bia ły stok w la tach po przed nich
me to dy kę, któ ra obej mo wa ła na stę pu ją ce ob -
sza ry:

– kosz ty wy pad ku po nie sio ne przez pra -
co daw cę (zgod nie z me to do lo gią Cen tral ne -
go In sty tu tu Ochro ny Pra cy),

– kosz ty po nie sio ne przez Za kład Ubez -
pie czeń Spo łecz nych,

– kosz ty le cze nia po nie sio ne przez Na ro -
do wy Fun dusz Zdro wia,

– kosz ty dzia łań za po bie ga ją cych wy pad -
ko wi (wy so kość po no szo nych przez pra co -
daw cę na kła dów fi nan so wych na dzia ła nia,
któ re na le ża ło pod jąć, aby za po biec wy pad -
ko wi).

No wa tor skim roz wią za niem sto so wa nej
przez in spek to rów pra cy me to dy ob li cza nia
kosz tów wy pad ków przy pra cy, jak się oka -
za ło na ska lę eu ro pej ską, by ło po rów ny wa -
nie kosz tów dzia łań za po bie ga ją cych wy -
pad kom przy pra cy do kosz tów po nie sio nych
w związ ku z ni mi przez pra co daw cę. W opi -
nii pre ze sa du żej fir my an giel skiej (za trud -
nia ją cej po nad 1000 osób), któ ry uczest ni czył
w kon tro li pol skie go in spek to ra pra cy do ty -
czą cej ob li cze nia kosz tów wy pad ku cię żkie -
go, sto so wa na me to da w spo sób do kład ny

i pro fe sjo nal ny iden ty fi ku je kosz ty. W An glii
od kil ku na stu lat ob li cza ne są kosz ty wy pad -
ków, lecz nie do ko nu je się ich po rów na nia
z kosz ta mi dzia łań za po bie ga ją cych (me to da
uwzględ nia je dy nie skład ni ki kosz tów, któ re
na le żą do kosz tów kon tro lo wa nych przez
przed się bior stwo, tj. tych, na któ re ma ono
wpływ).

Po nie waż z wy jąt kiem świad czeń sta łych
po no szo nych przez ZUS (ren ty) więk szość
kosz tów po no szo na jest w pierw szym ro ku
po wy pad ku, za sad ni czą spra wą by ło ob li cza -
nie wła śnie rocz nych, a ści ślej pierw szo rocz -
nych kosz tów wy pad ku.

Pod czas ka żdej kon tro li zwią za nej z ob li -
cza niem tych kosz tów in spek tor pra cy pre -
zen to wał i za po zna wał z isto tą me to dy ich ob -
li cza nia: pra co daw cę, słu żbę bhp, księ go wą
oraz oso bę pro wa dzą cą spra wy pra cow ni cze.
Wska zy wał rów nież na mo żli wo ści wy ko rzy -
sty wa nia wie dzy do ty czą cej wy so ko ści strat
po nie sio nych w związ ku z wy pad ka mi
przy pra cy, np. w cza sie szko leń wstęp nych
i okre so wych, ta kże przy uwzględ nia niu
w re gu la mi nach wy na gra dza nia fun du szu pre -
mio wa nia pra cow ni ków za bez piecz ną pra cę,
któ re go wy so kość uza le żnio na by ła by od wiel -
ko ści strat spo wo do wa nych wy pad ka mi oraz
od sto so wa nia przez pra cow ni ków środ ków

ochro ny in dy wi du al nej (szcze gól nie w bu dow -
nic twie).

W la tach 2004-2009 r. ob li czo no rocz ne
kosz ty 361 wy pad ków przy pra cy z te re nu
dzia łal no ści OIP w Bia łym sto ku (37 śmier -
tel nych, 90 cię żkich, 17 zbio ro wych oraz 217
po wo du ją cych cza so wą nie zdol ność do pra -
cy). Skon cen tro wa no się przy tym na za kła -
dach bra nży bu dow nic twa, słu żby zdro wia,
prze twór stwa prze my sło we go oraz go spo da -
ro wa nia od pa da mi. Ob li czo no ta kże kosz ty
ka ta stro fy bu dow la nej, któ ra mia ła miej -
sce 11.03.2008 r. na bu do wie Cen trum Han -
dlo wo -Usłu go wego „AL FA” w Bia łym sto ku,
pod czas któ rej jed na oso ba po nio sła śmierć,
a dru ga do zna ła ob ra żeń cia ła.

Ka ta stro fa za dwa mi lio ny

Do ka ta stro fy do szło pod czas wy ko ny wa -
nia prac bu dow la nych zwią za nych z re mon -
tem kon struk cji bu dyn ku wcho dzą ce go
w skład kom plek su bu do wa nej ga le rii. Na stą -
pi ło za wa le nie się ścia ny za byt ko we go bu dyn -
ku na dłu go ści ok. 10,5m i wy so ko ści 8m. By -
ła to ścia na ze wnętrz na po dłu żna. Znisz cze -
niu ule gły stro py trzech kon dy gna cji o pow.
ok. 60 m2 ka żdy, okna i wi try ny alu mi nio wo -
-szkla ne. W wy ni ku przy gnie ce nia 25-let ni pra -
cow nik (roz ma wia ją cy przy bu dyn ku z pra -
co daw cą o za kre sie ro bót) po niósł śmierć
na miej scu, zaś dru gi 48-let ni (za trud nio ny
na pod sta wie umo wy o dzie ło) do znał ob ra -
żeń cia ła po wo du ją cych cza so wą nie zdol ność
do pra cy.

Przy czy ną ka ta stro fy by ła nie od po wied nia
wy trzy ma łość ist nie ją cej ścia ny, wy ko na nej
w koń cu XIX wie ku z ce gły na za pra wie wa -
pien no -pia sko wej, któ ra wy ko rzy sta na zo sta -
ła ja ko ele ment no śny.

Cał ko wi ty koszt ka ta stro fy wy -
niósł 1 981 281 PLN, w tym:

– kosz ty in we sto ra – 987 528,20 PLN,
– kosz ty ge ne ral ne go wy ko naw cy –

758 877,80 PLN,
– kosz ty wy pad ku śmier tel ne go –

224 626 PLN,
– kosz ty wy pad ku lek kie go – 8 869 PLN,
– kosz ty pod wy ko naw ców – 1 380 PLN.

Do ka ta stro fy nie do szło by, gdy by w ob -
li cze niach pro jek to wych pra wi dło wo uwzględ -
nio no nie do sta tecz ną wy trzy ma łość ścia ny
wy ko na nej z ce gły oraz wy trzy ma łość za pra -
wy wa pien nej.

W 2009 ro ku ob li czo no kosz ty 22 wy pad -
ków, w tym: 15 śmier tel nych i 7 cię żkich, któ -
re wy da rzy ły się na te re nie woj. pod la skie go
w okre sie od 1.07.2008 r. do 31.12.2009 r.

Wy kre sy przed sta wia ją rocz ne kosz ty
wy pad ku śmier tel ne go i cię żkie go w la tach
2004-2009.

Ile kosz tu je wy pa dek?

Śred ni koszt wy pad ku przy pra cy: śmier -
tel ne go in dy wi du al ne go w okre sie spra woz -
daw czym wy niósł 109 395 PLN i był wy ższy
od kosz tu wy pad ku w 2007 r. o 44%, w tym:

– kosz ty pra co daw cy – 58 897,44 PLN
(53,8% kosz tów wy pad ku), wy ższe o 23,8%
od kosz tów pra co daw cy w 2007 r.,

– kosz ty ZUS – 49 701,61 PLN (45,4%
kosz tów wy pad ku) wy ższe o 134,4% od kosz -
tów ZUS w 2007 r.

– kosz ty le cze nia po no szo ne przez Na ro -
do wy Fun dusz Zdro wia – 795,80 PLN (0,8%

kosz tów wy pad ku), ni ższe o 893,5% od kosz -
tów NFZ w 2007 r.

Kosz ty dzia łań za po bie ga ją cych – 1 148,82
PLN (1,1% kosz tów wy pad ku) ni ższe
o 887,6% od kosz tów dzia łań za po bie ga ją cych
w 2007 r.

Naj wy ższe kosz ty wy pad ku śmier tel ne -
go to 426 671 PLN, w tym: kosz ty pra co -
daw cy 344 176 PLN, ZUS – 82 495 PLN,
NFZ – 0,0 PLN. Kosz ty dzia łań za po bie ga -
ją cych – 500,00 PLN. Wy pa dek miał miej -
sce pod czas usu wa nia uster ki w ra mach ob -
słu gi za ła do war ki bu te lek do pi wa. Po szko -
do wa ny wszedł w ob szar nie bez piecz ny pra -
cy ma szy ny i do znał śmier tel ne go ura zu
gło wy, ude rzo ny przez ru cho my ele ment
ma szy ny.

Naj mniej sze kosz ty wy pad ku śmier tel ne -
go to 17 587,72 PLN, w tym: kosz ty pra co -
daw cy 11 685,00 PLN, ZUS – 5 902,72
PLN, NFZ- 0,0 PLN. Kosz ty dzia łań za po -
bie ga ją cych – 650,00 PLN. Wy pa dek miał
miej sce pod czas mon ta żu sza lun ków bal ko -
nu na po zio mie II pię tra. Po szko do wa ny, bę -
dąc pod wpły wem al ko ho lu (1,3 pro mi la we
krwi) spadł z pły ty bal ko nu, tj. z wy so ko -
ści 5,9 m do zna jąc śmier tel nych ob ra żeń.

W czte rech przy pad kach u pra cow ni ków,
któ rzy przy czy ni li się do wy pad ku lub u któ -
rych w or ga ni zmie stwier dzo no al ko hol, Za -
kład Ubez pie czeń Spo łecz nych od mó wił wy -
pła ty świad czeń ro dzi nie zmar łych pra cow -
ni ków.

W ana li zo wa nych 15 wy pad kach śmier tel -
nych, po za świad cze nia mi jed no ra zo wy mi
ZUS przy znał jed nej oso bie ren tę ro dzin ną.

Śred ni koszt wy pad ku przy pra cy po wo -
du ją ce go cię żkie ob ra że nia wy niósł 236 903
PLN i był wy ższy od kosz tu wy pad ku w 2007
r. o 211,8%, w tym:

– kosz ty pra co daw cy – 213 469,75 PLN
(90,1% kosz tów wy pad ku), wy ższe o 284,8%
od kosz tów pra co daw cy w 2007 r.,

– kosz ty ZUS – 18 161,35 PLN (7,7% kosz -
tów wy pad ku) wy ższe o 18,9% od kosz tów
ZUS w 2007 r.,

– kosz ty le cze nia po no szo ne przez Na ro -
do wy Fun dusz Zdro wia – 5 272,60 PLN (2,2%
kosz tów wy pad ku), wy ższe o 0,8% od kosz -
tów NFZ w 2007 r.

Kosz ty dzia łań za po bie ga ją cych
– 1711,78PLN (0,1% kosz tów wy pad ku) ni -
ższe o 1337,6% od kosz tów dzia łań za po bie -
ga ją cych w 2007 r.

Naj wy ższe kosz ty wy pad ku cię żkie go wy -
nio sły 1 410 215 PLN, w tym: kosz ty pra co -
daw cy 1 394 456 PLN (m.in. kosz ty utra ty
przy cho dów fir my – 1 382 926 PLN), ZUS
– 14 559 PLN, NFZ – 1200 PLN. Kosz ty dzia -
łań za po bie ga ją cych – 6 087 PLN. Wy pa dek
miał miej sce pod czas czysz cze nia wrze cio -
na au to ma tu wier tar skie go bez wy łą cze nia
z ru chu. Au to mat nie po sia dał wy ma ga nych
za bez pie czeń czę ści wi ru ją cych. Po szko do -
wa ny do znał zmia żdże nia i am pu ta cji pal ca
dło ni. W wy ni ku prze sto ju pra cy au to ma tu
wstrzy ma na zo sta ła pro duk cja w czę ści za -
kła du na kil ka na ście dni.

Naj mniej sze kosz ty wy pad ku cię żkie go wy -
nio sły 7 141,53 PLN, w tym: kosz ty pra co -
daw cy – 2 563,57 PLN, ZUS – 3 673,16 PLN,
NFZ – 904,80 PLN. Kosz ty dzia łań za po bie -
ga ją cych – 3 000 PLN. Wy pa dek miał miej -
sce pod czas ob słu gi pra ski pneu ma tycz nej.
W wy ni ku wło że nia pal ca w stre fę nie bez -
piecz ną pra sy do szło do am pu ta cji pa licz ka.

W ana li zo wa nych sied miu wy pad kach
cię żkich po za świad cze nia mi jed no ra zo wy mi
ZUS przy znał jed nej oso bie ren tę z ty tu łu nie -
zdol no ści do pra cy.

War to li czyć kosz ty?

Kie row nic two jed nej z fa bryk włó kien ni -
czych na te re nie dzia ła nia OIP w Bia łym sto -
ku zde cy do wa ło się ob li czyć rocz ne kosz ty
wy pad ków przy pra cy trak tu jąc to, ja ko je den
z ele men tów dzia łań pre wen cyj nych fir my.
Na py ta nie dla cze go war to znać, a więc li czyć
kosz ty wy pad ków przy pra cy, spe cja li sta
ds. bhp fir my stwier dził, że jest to naj le piej
prze ma wia ją cy do pra co daw cy ar gu ment

Koszty działań
zapobiegających 

2004 -2009

Koszty wypadku
śmiertelnego 
2004 -2009

Po ka ta stro fie

Ce na bez pie czeń stwa pra cy
Hen ryk Pur win

W Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Bia łym sto ku w la tach 2007-2009 pro wa dzo no dzia ła nia
po le ga ją ce m.in. na pro mo wa niu wśród pra co daw ców eko no micz nych aspek tów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. Cho dzi ło w szcze gól no ści o me to dy ob li cza nia kosz tów wy pad ków
przy pra cy, ja ko na rzę dzia do po dej mo wa nia de cy zji zwią za nych z pla no wa niem przed się wzięć
zmie rza ją cych do po pra wy sta nu bhp.
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do in we sto wa nia w pro fi lak ty kę bhp. Po zwa -
la uświa do mić pra co daw cy, że kosz ty wy pad -
ków (na wet tych nie groź nych w skut kach dla
pra cow ni ka):

– są zna czą cym kosz tem wpły wa ją cym
na koszt pro duk tu fi nal ne go, któ re go ce -
na sta je się na ryn ku mniej kon ku ren cyj na,

– mo gą zwięk szać się o kosz ty zwią za ne
z do cho dze niem przez po szko do wa ne go
pra cow ni ka od szko do wań na dro dze są do wej
z po wódz twa cy wil ne go,

– zwięk sza ją się o kosz ty po wro tu do efek -
tyw nej pra cy in nych pra cow ni ków, bę dą -
cych np. tyl ko świad ka mi wy pad ku,

– są wy ższe, niż „oszczęd no ści” na pro fi -
lak ty ce.

Wie dzę o wy so ko ści kosz tów wy pad ków
mo żna wy ko rzy stać w dzia łach zmie rza ją cych
do zdro wej ry wa li za cji np. po mię dzy wy dzia -
ła mi w fa bry ce.

Dia gno za

W Pol sce zo sta ły opra co wa ne ła twe w za -
sto so wa niu i no wo cze sne me to dy ob li cza nia
kosz tów wy pad ków przy pra cy (m.in. me to -
da STER oraz pre zen to wa na w ar ty ku le).

Za pi sy w Sta ty stycz nej kar cie wy pad ku
przy pra cy oraz nor mach (PN -N -18004 i PN -
-N -18001) okre śla ją upraw nie nia i obo wiąz -
ki pra co daw ców w za kre sie ich okre śla nia
i ob li cza nia.

Za in te re so wa nie pro ble ma ty ką eko no -
micz nych aspek tów bez pie czeń stwa pra cy ob -
ser wu je się nie ste ty tyl ko u nie wiel kiej gru -
py pra co daw ców. Na ta ki stan ma ją wpływ na -
stę pu ją ce czyn ni ki:

– błęd ne prze ko na nie więk szo ści pra co -
daw ców, w szcze gól no ści ma łych firm, że

na kosz ty pra cy ma ją tyl ko wpływ or ga ny fi -
skal ne pań stwa i prze pi sy pra wa pra cy. Po -
ku tu je prze ko na nie, że kosz ty bez pie czeń -
stwa są tak ma łe, że nie wpły wa ją w spo sób
zna czą cy na kon dy cję fi nan so wą fir my. Do -
pie ro gdy doj dzie do wy pad ku, któ ry spo wo -
do wał np. prze stój pro duk cji pra co daw cy, za -
czy na ją zda wać so bie spra wę z du żych kosz -
tów wy pad ku w po rów na niu do te go, jak ma -
łe pie nią dze na le ża ło za in we sto wać w dzia -
ła nia za po bie ga ją ce zda rze niu,

– nie do sta tecz ne upo wszech nie nie wśród
ka dry in spek tor skiej wie dzy na te mat kosz -
tów bez pie czeń stwa pra cy, w tym kosz tów wy -
pad ków, a przez to niewy ko rzy sty wa nie tej
wie dzy pod czas dzia łań pre wen cyj nych in -
spek cji pra cy,

– dość ma ła wie dza po szko do wa nych w wy -
pad kach pra cow ni ków na te mat mo żli wo ści
otrzy ma nia od pra co daw cy od szko do wań
z po wódz twa cy wil ne go, któ re go wy so kość
znacz nie prze wy ższa świad cze nia wy pła ca ne
przez ubez pie czy cie li. In ną po sta wę pra co daw -
cy wy mu sza ła by świa do mość, że za uszczer -
bek na zdro wiu pra cow ni ka spo wo do wa ny wy -
pad kiem przy pra cy z je go wi ny mu si wy pła -
cić pra cow ni ko wi lub je go ro dzi nie świad cze -
nia w bar dzo du żej wy so ko ści,

– nie w peł ni re ali zo wa nie przez Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych prze pi sów art. 37
Usta wy o ubez pie cze niu spo łecz nym z ty tu -
łu wy pad ków przy pra cy i cho rób za wo do -
wych. W opi nii pra co daw ców i in spek to rów
pra cy, w tym au to ra ar ty ku łu, dzia łal ność
ZUS (przy kład woj. pod la skie go) w za kre sie
fi nan so wa nia pre wen cji wy pad ko wej ogra ni -
cza się naj czę ściej do or ga ni zo wa nia spo tka -
nia z gru pą kil ku set pra co daw ców, pro wa dzo -
ne go wg pro gra mu szko le nia okre so we go dla
pra cow ni ków, któ re jest na bar dzo ni skim po -
zio mie me ry to rycz nym. Po nad to ob ser wu je
się dzia łal ność Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz -
nych po le ga ją cą na wy ko rzy sty wa niu wszyst -
kich uste rek po stę po wa nia po wy pad ko we go
do za kwe stio no wa nia pra wa po szko do wa ne -
go pra cow ni ka lub je go ro dzi ny do świad cze -
nia. Z przed sta wio nych ob li czeń wy ni ka, że
wy so kość świad czeń po wy pad ko wych w sto -
sun ku do wy so ko ści skład ki na ubez pie cze -
nie wy pad ko we sta no wi tyl ko kil ka pro cent.

Re la tyw nie bar dzo ni skie świad cze nia po wy -
pad ko we wy pła ca ne przez ZUS nie wy mu sza -
ją pro wa dze nia przez tę in sty tu cję sku tecz -
nej pre wen cji. Funk cjo no wa nie swo iste go
„lob by ubez pie czy cie li” za wy ża ją ce go me dial -
nie kosz ty wy pad ków ja ko pod sta wę do usta -
la nia na wy so kim po zio mie skła dek na ubez -
pie cze nie wy pad ko we pra cow ni ków,

– na gmin ne po da wa nie przez pra co daw -
ców nie praw dzi wych da nych w Kar cie sta ty -
stycz nej wy pad ku przy pra cy o stra tach
cza su pra cy in nych osób oraz sza cun ko -
wych strat ma te rial nych spo wo do wa nych
wy pad kiem. Wo je wódz kie urzę dy sta ty stycz -
ne nie we ry fi ku ją praw dzi wo ści da nych po -
da wa nych przez pra co daw ców, zaś pra co daw -
cy i słu żba bhp nie po sia da ją wie dzy na te -
mat spo so bów ich ob li cza nia.

Wnio ski

● Ob ser wu je się sys te ma tycz ny wzrost
kosz tów wy pad ków po no szo nych przez pra -
co daw ców. Jest to na stęp stwo m.in. wzro stu
kosz tów pra cy i or ga ni za cji pro duk cji w za -
kła dach pro duk cyj nych (wy na gro dzeń, na -
praw, za ku pów znisz czo nych lub uszko dzo -
nych w wy pad ku ma szyn i urzą dzeń oraz
kosz tów prze sto jów).

● Zmniej sze nie wy dat ków na dzia ła nia za -
po bie ga ją ce wy pad kom jest na stęp stwem kry -
zy su go spo dar cze go. Pra co daw cy sta ra ją
się mi ni ma li zo wać kosz ty pra cy, m.in. kosz -
tem bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

● W cią gu ostat nich lat nie zmie ni ła się
dzia łal ność Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz -
nych po le ga ją ca na wy ko rzy sty wa niu wszyst -
kich nie do sko na ło ści po stę po wa nia po wy pad -

ko we go za kła du w ce lu za kwe stio no wa nia pra -
wa po szko do wa ne go pra cow ni ka lub je go ro -
dzi ny do świad czeń oraz w za kre sie wy ko rzy -
sty wa nia fun du szu pre wen cyj ne go.

● W dal szym cią gu urzę dy sta ty stycz ne
nie re agu ją na po da wa nie nie praw dzi wych da -
nych do ty czą cych strat spo wo do wa nych wy -
pad ka mi przy pra cy.

● Zgod nie z opi nią co raz więk szej gru py
pra co daw ców po dej ście do pro ble mów bez -
pie czeń stwa pra cy od stro ny eko no micz nej
przy no si wy mier ne efek ty i po win no być kon -
ty nu owa ne.

Wskazane jest:
● po dej mo wa nie przez Pań stwo wą In -

spek cję Pra cy w ra mach pre wen cji wy pad ko -
wej dzia łań w za kre sie okre śla nia i upo -
wszech nia nia na szer szą ska lę fak tycz nych spo -
łecz nych kosz tów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, w tym re la cji mię dzy kosz ta mi wy pad ków,
a kosz ta mi dzia łań za po bie gaw czych;

● za in te re so wa nie part ne rów spo łecz -
nych ko rzy ścia mi wy ni ka ją cy mi z mo ni to -
ro wa nia kosz tów bez pie czeń stwa pra cy.
Przy kład: w szpi ta lach sto so wa na jest

prak ty ka po le ga ją ca na tym, że obo wiąz ki
pra cow ni ka, któ ry uległ wy pad ko wi
przy pra cy zle ca ne są po zo sta łym pra cow -
ni kom bez do dat ko we go wy na gro dze nia.
Pra cow nik, któ ry uległ wy pad ko wi przy pra -
cy otrzy mu je z ZUS za si łek z ty tu łu nie zdol -
no ści do pra cy w wy so ko ści 100% pod sta -
wy za sił ku. Pra co daw cy po zo sta je w ten
spo sób za osz czę dzo ne wy na gro dze nie pra -
cow ni ka. Pod czas pod su mo wa nia kon tro li
in spek tor pra cy za sy gna li zo wał po wy ższy
pro blem or ga ni za cjom związ ko wym dzia ła -
ją cym w szpi ta lu. Nie uzna ły one za za sad -
ne, by pod jąć dzia ła nia w za kre sie zo bo wią -
za nia pra co daw cy do wy pła ca nia wy na gro -
dze nia za do dat ko wą pra cę;

● za in te re so wa nie w szer szym za kre sie
or ga ni za cji pra co daw ców i słu żb bez pie -
czeń stwa pra cy pro ble ma ty ką opty ma li zo wa -
nia kosz tów bez pie czeń stwa pra cy.

Hen ryk Pur win
OIP Bia ły stok

Przypisy: 

1. I. Ro ma now ska -Słom ka, A. Słom ka, Za rzą -
dza nie ry zy kiem za wo do wym, Tar bo nus, Tar no -
brzeg 2001.

2. D. Ko ło żyn – Kra jew ska, Kra jeń ska. T. Si -
ko ra, M. Skrzy pek, To wa ro znaw stwo, WSiP, War -
sza wa 1999.

3. Pod red. D. Ko ra dec kiej, Bez pie czeń stwo pra -
cy i er go no mia t. 2, CIOP, War sza wa 1997,

4. Ma te ria ły kon fe ren cyj ne, II Kra jo wa Kon fe -
ren cja, Za rzą dza nie bez pie czeń stwem i hi gie ną pra -
cy w przed się bior stwie, Kiel ce 1-2 paź dzier ni -
ka 2001 r.

5. Ma te ria ły kon fe ren cyj ne, Pierw sza ogól no -
pol ska kon fe ren cja pod ha słem „Oce na i do ku men -
to wa nie ry zy ka za wo do we go fun da men tem za kła -
do we go sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem pra -
cy”, Mi ko łaj ki 20-21 ma ja 2002 r.

6. J. Rze pec ki – Kosz ty wy pad ków przy pra cy
w wy mia rze za kła do wym i spo łecz nym, Szko le nie
dla in spek to rów pra cy „Wy pad ki przy pra cy
w świe tle po sta no wień dy rek tyw UE”, Wro -
cław, 2.06.2004.

7. PN -N -18004; 2001 Sys te my za rzą dza nia
bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy. Wy tycz ne.

8. PN -N -18001: 2004 Sys tem za rzą dza nia bez -
pie czeń stwem i hi gie ną pra cy. Wy ma ga nia.

9. Kosz ty bez pie czeń stwa pra cy – roz wa ża nia
– In spek tor Pra cy Nr 9 (295) 2007.

Koszty wypadku
ciężkiego 

2004 -2009

Koszty działań
zapobiegających 

2004 -2009

Wy szcze gól nie nie Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009

Licz ba wy pad ków 6 5 - 1 ciężki 6

Koszty pracodawcy 9655,57 23948,20 10188,22

Koszty ZUS 7052,62 70639,87 25825,33

Kosz ty dzia łań za po bie ga ją cych 2750,00 9500,00 420,00

Wy so kość skład ki na ubez pie -
cze nie wy pad ko we 224613,65 224981,51 250707,67

% kosz tów ZUS do kwo ty skład -
ki na ubez pie cze nie wy pad ko we 3,0 31,4 10,3

Kosz ty bez pie czeń stwa pra cy w fir mie

Z głę bo kim ża lem za wia da mia my, że 20.02.2011 r.
zmarł na gle w wie ku za le d wie 49 lat nasz Ko le ga

Ja nusz NA LE PA
star szy in spek tor pra cy – spe cja li sta
Prze pra co wał łącz nie 24 la ta, w tym 18 lat w in spek cji pra cy. Pra cę w PIP roz -

po czął od za gad nień zwią za nych z czyn ni ka mi i sub stan cja mi che micz ny mi. Prze -
pro wa dzał kon tro le w tym za kre sie i ba dał awa rie in sta la cji che micz nych, w szcze -
gól no ści amo nia kal nych in sta la cji chłod ni czych. Uzy skał spe cja li za cję z za kre su
ga zow nic twa. Od po wia dał za re ali za cję kon tro li baz pa liw płyn nych i sta cji pa liw
oraz au to ga zu. Ja nusz był rów nież świet nym, wręcz nie za stą pio nym fa chow cem
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy usu wa niu wy ro bów azbe sto wych. Od cho dząc,
po zo sta wił po so bie wiel ką pust kę, któ rą trud no bę dzie nam wy peł nić.

Bę dzie my wspo mi nać sym pa tycz ne go, życz li we go, spo koj ne go i czę sto
uśmiech nię te go ko le gę Ja nu sza. Ta ki po zo sta nie w na szej pa mię ci.

Że gna my Go z wiel kim smut kiem…
Kie row nic two i pra cow ni cy 

Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Olsz ty nie
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wa cji, Sło we nii, Wę gier, Fran cji, Włoch, Da -
nii, Nie miec.

Po ple ne ro wej ko la cji przy gril lu roz po -
czę ła się część or ga ni za cyj na kon kur su.
Do ko na no lo so wa nia ośmiu mię dzy na ro do -
wych dru żyn (4 lub 5 oso bo wych), przy dzie -
la jąc do ka żdej opie ku na. Za sa dą by ło, że
w jed nej dru ży nie nie mógł być uczest nik
lub opie kun z te go sa me go pań stwa. I tak,
Ja cek tra fił do ze spo łu A, Ad rian do ze spo -
łu B, Mag da do ze spo łu E, Mar ta do ze spo -
łu H, zaś pol ski opie kun do ze spo łu C.
Uczest ni kom i opie ku nom roz da no har mo -
no gra my i re gu la mi ny za wo dów, środ ki
ochro ny oso bi stej, po trzeb ne ma te ria ły
oraz wy ja śnio no, jak bę dzie prze bie gał kon -
kurs, któ ry miał się od być na stęp ne go dnia. 

Już o 900 przy stą pio no do zma gań kon -
kur so wych, któ re z prze rwa mi na ka wę
i lunch trwa ły do go dzi ny 16.30 Ry wa li za -
cja po le ga ła na przej ściu, zgod nie z har mo -
no gra mem dla ka żde go ze spo łu, 10 sta no -
wisk, na któ rych uczest ni cy kon kur su
wy ko ny wa li przy go to wa ne tam za da -
nie. I tak:

Sta no wi sko nr 1 – Ochro na przed upad -
kiem bocz nym czy li wy ko na nie za bez pie cze -
nia bocz ne go na przy go to wa nym sta no wi sku
z go to wych, przy go to wa nych ele men tów.

Sta no wi sko nr 2 – Ochro na przed upad -
kiem z wy so ko ści, czy li do bór od po wied -
nich uprzę ży do za mon to wa nych dra bin
oraz wcho dze nie na dra bi nę w uprzę ży
z ase ku ra cją – sztyw ną li ną.

Sta no wi sko nr 3 – Ru cho me rusz to wa -
nie z po stę pu ją cym wraz z in sta la cją za bez -
pie cze niem bocz nym, czy li mon taż rusz -
to wa nia ru ro we go prze jezd ne go.

Sta no wi sko nr 4 – Za bez pie cze nie
i pod no sze nie ła dun ku, czy li spraw dze nie
i do bór za wie sia do od po wied nich ma te ria -
łów, za pię cie za wie sia na wy bra nym ma te -
ria le i wy da wa nie ko mend do pod no sze nia,
prze nie sie nia i uło że nia ła dun ku.

Sta no wi sko nr 5 – Bez piecz ne uży wa -
nie dra bin, czy li spraw dze nie spraw no ści
dra bin (od sta wie nie nie spraw nych i uszko -
dzo nych) oraz do bór dra bi ny do od po wied -
nie go pod ło ża.

Sta no wi sko nr 6 – Pi lar ki tar czo we
na pla cu bu do wy, czy li spraw dze nie i do -
bór tar czy, mon taż urzą dze nia wraz z za -
bez pie cze nia mi oraz do bór środ ków ochro -
ny oso bi stej.

Sta no wi sko nr 7 – Mo co wa nie ła dun ku,
czy li przy go to wa nie ła dun ku ce gieł w spe -
cjal nej skrzy ni trans por to wej, usta wie -
nie jej na przy go to wa nej skrzy ni ła dun ko -
wej sa mo cho du cię ża ro we go oraz za bez pie -
cze nie ca ło ści ła dun ku pa sa mi na czas
trans por tu.

Sta no wi sko nr 8 – Prąd elek trycz ny, czy -
li wy bra nie spraw nych urzą dzeń elek trycz -
nych, któ re mo żna użyt ko wać na pla cu bu -
do wy bez za gro że nia oraz mon taż z przy go -
to wa nych na sta no wi sku ele men tów ka bla
ener ge tycz ne go przez dro gę, po któ rej
po ru sza ją się sa mo cho dy cię ża ro we.

Sta no wi sko nr 9 – Dźwi ga nie ręcz ne,
czy li po miar ob cią że nia dzia ła ją ce go na krę -

go słup czło wie ka przy pod no sze niu ręcz -
nym nie wiel kie go cię ża ru. Po mia ru do ko -
ny wa no przy uży ciu ka me ry in ter ne to wej
i kom pu te ro wym prze twa rza niu ob ra zu
spe cjal nym pro gra mem oraz sy mu la cji
ob cią że nia krę go słu pa.

Sta no wi sko nr 10 – Środ ki ochro ny in -
dy wi du al nej, czy li wy bra nie ze zgro ma dzo -
nych środ ków ochro ny in dy wi du al nej po -
trzeb nych środ ków do wy ko na nia po da nych
prac tj. cię cia pi lar ką tar czo wą i wier ce nia
otwo rów wier tar ką uda ro wą.

Za da nia na ka żdym sta no wi sku przed -
sta wio ne by ły wi zu al nie na plan szach po -
glą do wych i uczest ni cy kon kur su nie mie -
li więk szych kło po tów z ich zro zu mie niem,
Pro wa dzą cy po szcze gól ne za da nia do dat -
ko wo ob ja śnia li je w ję zy ku an giel skim
i nie miec kim.

Po przej ściu wszyst kich 10 sta no wisk
i prze rwie na obiad oraz re laks, ok. 2000

na stą pi ło pod su mo wa nie zma gań. Wszy scy
uczest ni cy otrzy ma li dy plo my, a pierw sze
trzy ze spo ły me da le i sym bo licz ne na gro -
dy in dy wi du al ne. W ze spo le, któ ry za jął
pierw sze miej sce był Ad rian Fi lip czuk
z Mię dzy rze ca Pod la skie go.

Uczest ni cy kon kur su przed po wro tem
do Pol ski mie li oka zję zwie dzić Ko lo nię.
Wszyst kim bar dzo po do bał się nie tyl ko
sam wy jazd, ale przede wszyst kim wspa -
nia le przy go to wa ny kon kurs, w któ rym
z chę cią we zmą udział w ewen tu al nej, ko -
lej nej je go edy cji.

W tym ro ku na pew no spo tka ją się
na XII edy cji kon kur su Wie dzy o bez pie -
czeń stwie i hi gie nie pra cy dla mło dzie ży
szkół po nad gim na zjal nych kształ cą cych
się w za wo dach bu dow la nych.
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Stan wy pad ko wo ści oraz kon tro le prze -
pro wa dza ne przez in spek to rów pra cy
wska zu ją na ko niecz ność po dej mo wa nia
na sze ro ką ska lę dzia łań o cha rak te rze pre -
wen cyj no -in for ma cyj nym szcze gól nie
w bra nży bu dow la nej. Jest ona jed ną
z więk szych ga łę zi go spo dar ki w kra ju, któ -
ra do mi nu je pod wzglę dem wy pad ko wo ści.
Wa żne jest, by ucznio wie, któ rzy w przy -
szło ści bę dą pra cow ni ka mi tej bra nży
mie li świa do mość za gro żeń wy stę pu ją -
cych w pro ce sach bu dow la nych, by zna li
swe obo wiąz ki i upraw nie nia pra cow ni cze.

Kie ru jąc się ty mi za sa da mi, przy ję to ja -
ko sta łą prak ty kę or ga ni za cję na te re nie
Ślą ska kon kur su Wie dzy o bez pie czeń stwie
i hi gie nie pra cy dla mło dzie ży szkół po nad -
gim na zjal nych kształ cą cych w za wo dach bu -
dow la nych. Za in te re so wa no tym przed się -
wzię ciem (przy udzia le Ku ra to rium Oświa -
ty) wszyst kich dy rek to rów szkół kształ cą -
cych w za wo dach bu dow la nych na te re nie
Ślą ska.

Po prze pro wa dzo nych eli mi na cjach
mię dzysz kol nych do udzia łu w XI fi na le od -
by wa ją cym się la tem ub. r. w Cen trum
Kształ ce nia Prak tycz ne go w By to miu za -
kwa li fi ko wa no pięć dwu oso bo wych ze -
spo łów. Kon kurs był roz gry wa ny w dwóch
ka te go riach: ze spo ło wej, gdzie szko ła by -
ła re pre zen to wa na przez dwóch za wod ni -
ków i in dy wi du al nej. O ko lej no ści za ję te -
go miej sca w ka te go rii ze spo ło wej de cy do -
wa ła su ma punk tów zdo by tych łącz nie
przez po szcze gól nych człon ków ze spo łu.
Py ta nia obej mo wa ły za rów no za gad nie nia
zwią za ne z bhp w bu dow nic twie, jak i pod -
sta wy pra wa pra cy.

Lau re ata mi w kon kur sie mię dzysz kol -
nym zo sta li: Ze spół Szkół Bu dow la nych im.

Gen. Ste fa na Gro ta Ro wec kie go z Cie szy -
na (I miej sce), Pań stwo we Szko ły Bu -
dow nic twa z By to mia (II miej sce), Ze spół
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 1 z Ja worz -
na, zdo byw ca III miej sca. Czwar te miej sce
przy pa dło Ze spo ło wi Szkół Tech nicz nych
z Wo dzi sła wia Ślą skie go, a pią te Ze spo ło -
wi Szkół Sa mo cho do wo -Bu dow la nych
z Czę sto cho wy.

Oto przy kła dy py tań, na któ re od po -
wia da li fi na li ści kon kur su:

W ja kiej od le gło ści od kra wę dzi wy ko -
pu mo żna skła do wać uro bek, ma te ria ły
oraz usta wić ko par kę?

Ja kie czyn ni ki ucią żli we mo gą wy stę po -
wać w śro do wi sku pra cy na bu do wie?

(po daj 3 przy kła dy)
W ja ki spo sób za bez pie cza się uszko dzo -

ną ma szy nę przed uru cho mie niem?
Kie dy jest za bro nio ne pro wa dze nie mon -

ta żu z ele men tów wiel ko wy mia ro wych?

Ze spół Szkół Bu dow la nych im. Ste fa na
Gro ta Ro wec kie go w Cie szy nie, lau re -
at XI edy cji kon kur su, to jed na z nie wie -
lu szkół kształ cą cych w za wo dach bu dow -
la nych. Kie ru je nią mgr inż. Bro ni sła wa
Grze lec -Ma now ska. Szko ła li czą ca
ok. 560 uczniów kształ ci w za wo dach: tech -
nik bu dow la ny, ma larz -ta pe ciarz, mu rarz,
sto larz, mon ter in sta la cji i urzą dzeń sa ni -
tar nych oraz tech no log ro bót wy koń cze nio -
wych. Ucznio wie ZSB bio rą udział w wie -
lu kon kur sach i olim pia dach mię dzy in ny -
mi: Spraw ny w za wo dzie Tech nik Bu dow -
nic twa; Olim pia dzie Wie dzy i Umie jęt no -
ści Bu dow la nej i od wie lu lat w kon kur sie
wie dzy o bez pie czeń stwie pra cy w bu dow -
nic twie. Do XI – zwy cię skiej edy cji kon kur -
su mło dzież przy go to wał mgr inż. Piotr
Chra niuk. Do dat ko wą na gro dą dla zwy cię -
skiej szko ły by ła mo żli wość uczest ni cze nia
wraz z fi na li sta mi z Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Lu bli nie w mię dzy na ro do -
wym kon kur sie bhp dla uczniów szkół bu -
dow la nych, któ ry od był się 23 wrze -
śnia 2010 r. w Ha an ko ło Dus sel dor fu.

Mię dzy na ro do we 
zma ga nia

Pol skę w kon kur sie re pre zen to wał ze -
spół w skła dzie: Mar ta Bo ro wiec ka i Ja -
cek Si ko ra z Cie szy na, Mag da le na Ka -
węc ka z Bił go ra ja oraz Ad rian Fi lip czuk
z Mię dzy rze ca Pod la skie go. Opie ku na mi
uczniów by li: Piotr Chra niuk z Ze spo łu
Szkół Bu dow la nych w Cie szy nie i Be ata
Ja śniak z Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych w Mię dzy rze cu Pod la skim.

W mię dzy na ro do wych zma ga niach przy -
szłych bu dow lań ców, obok Po la ków wzię -
li udział uczest ni cy z Au strii, Czech, Sło -

Od lat uczy my 
przy szłych 
bu dow lań ców Anet ta Ra nosz

Ucznio wie 25 szkół z wo je wódz twa ślą skie go kształ cą cych
w za wo dach bu dow la nych wzię li udział w XI edy cji kon kur su
Wie dzy o bez pie czeń stwie i hi gie nie pra cy dla mło dzie ży szkół
po nad gim na zjal nych. Or ga ni za to rem przed się wzię cia ma ją ce -
go na ce lu kształ to wa nia kul tu ry bez pie czeń stwa pra cy by ła
Ślą ska Ra da do Spraw Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic -
twie przy Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Ka to wi cach,
wspól nie ze Ślą skim Ku ra to rem Oświa ty.
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NFOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 13 grud nia 2010
r. w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy o la sach // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 12, poz. 59.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 13 grud nia 2010 r. w spra wie wy ma gań
w za kre sie wy ko rzy sty wa nia wy ro bów za wie -
ra ją cych azbest oraz wy ko rzy sty wa nia i oczysz -
cza nia in sta la cji i urzą dzeń, w któ rych by ły lub
są wy ko rzy sty wa ne wy ro by za wie ra ją ce azbest
// Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 8, poz. 31.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 12 stycz nia 2011 r. w spra wie za dań
słu żby me dy cy ny pra cy wy ni ka ją cych ze
spe cy fi ki ry zy ka za wo do we go osób za trud nio -
nych w trans por cie ko le jo wym // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 20, poz. 102.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 25 stycz nia 2011 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie świa dectw do pusz cze -
nia do eks plo ata cji ty pu bu dow li i urzą dzeń
prze zna czo nych do pro wa dze nia ru chu ko le -
jo we go oraz ty pu po jaz du ko le jo we go //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 23, poz. 123.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 31 grud nia 2010 r. zmie -

nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie szcze gó -
ło wych za dań i or ga ni za cji Ochot ni czych
Huf ców Pra cy // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 5, poz. 16.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 12 stycz nia 2011 r. w spra wie wy ma -
gań za sad ni czych oraz pro ce dur oce ny zgod -
no ści wy ro bów me dycz nych // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 16, poz. 74.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 23 grud nia 2010 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie wy ma gań Do brej Prak -
ty ki Wy twa rza nia // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 19, poz. 99.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 2
lu te go 2011 r. w spra wie wy ma gań, ja kim po -
win ny od po wia dać pod wzglę dem fa cho -
wym i sa ni tar nym po miesz cze nia i urzą dze -
nia za kła du opie ki zdro wot nej // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 31, poz. 158.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 2
lu te go 2011 r. w spra wie ba dań i po mia rów
czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do -
wi sku pra cy // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 33,
poz. 166.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 24 stycz nia 2011 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie or ga ni za cji, try bu dzia -
ła nia i szcze gó ło wych za dań Kra jo we go Cen -
trum Ochro ny Ra dio lo gicz nej w Ochro nie
Zdro wia // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 35,
poz. 180.

Usta wa z dnia 3 grud nia 2010 r. o wdro -
że niu nie któ rych prze pi sów Unii Eu ro pej skiej

w za kre sie rów ne go trak to wa nia // Dzien nik
Ustaw. – 2010, nr 254 poz. 1700.

Usta wa z dnia 16 grud nia 2010 r. o zmia -
nie usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy oraz nie któ rych in -
nych ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2010,
nr 257 poz. 1725.

Usta wa z dnia 3 grud nia 2010 r. 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 6, poz. 18.

Usta wa z dnia 5 stycz nia 2011 r. o zmia -
nie usta wy – Ko deks pra cy // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 36, poz. 181.

Za rzą dze nie nr 103 Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów z dnia 30 grud nia 2010 r. w spra wie
nada nia sta tu tu Głów ne mu In spek to ra to wi
Trans por tu Dro go we go // Mo ni tor Pol ski.
– 2010, nr 101, poz. 1184.

Za rzą dze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy po -
spo li tej Pol skiej z dnia 28 li sto pa da 2010 r.
zmie nia ją ce za rzą dze nie w spra wie nada nia
sta tu tu Pań stwo wej In spek cji Pra cy // Mo -
ni tor Pol ski. – 2011, nr 2, poz. 19.

NOR MY

PN -EN 1005-1+A1: 2010 Bez pie czeń stwo
ma szyn. Mo żli wo ści fi zycz ne czło wie ka.
Część 1: Ter mi ny i de fi ni cje. – Za stę pu je PN -
-EN 1005-1+A1: 2009; [za twier dzo na przez
Pre ze sa PKN dnia 28 wrze śnia 2010 r.].

Opracowanie: Danuta Szot
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W in for ma cji na te mat pla nów pre wen cyj -
nych PIP w 2011 r. („IP” nr 2/2011) wspo -
mnia łem o do strze ga nym przez part ne rów
spo łecz nych i in sty tu cje za in te re so wa ne
ochro ną pra cy, moc nym prze ka zie me dial -
nym do od bior ców dzia łań PIP. Ta kże o co -
raz więk szej pre sji zwią za nej z ocze ki wa niem
od in spek cji okre ślo nych re zul ta tów jej dzia -
łań. Wy da je się, że war to ten wą tek roz wi nąć,
za czy na jąc od na stę pu ją cej te zy.

Wy pad ki przy pra cy są po chod ną bra ku
sze ro ko ro zu mia nej kul tu ry bez pie czeń stwa
pra cy pra co daw ców i pra cow ni ków, a mó wiąc
do słow nie – nie pra wi dło wej ogól nej or ga ni -
za cji pra cy i nie bez piecz nych za cho wań pra -
cow ni ków.

W stra te gii eu ro pej skiej pod kre śla się, że
aby na stą pi ło trwa łe zmniej sza nie licz by
wy pad ków na le ży dą żyć do re ali za cji na stę -
pu ją cych ce lów:

● kształ to wa nia kul tu ry po sza no wa nia
zdro wia i za po bie ga nia za gro że niom,

● za chę ca nia pra co daw ców do pre wen cyj -
ne go po dej ścia w za rzą dza niu przed się bior -
stwem (rów nież w ob sza rze bhp), a ta kże pra -
cow ni ków do zmian w spo so bie za cho wa nia
pod czas wy ko ny wa nia pra cy,

● sto so wa nia za chęt o cha rak te rze eko -
no micz nym.

Wg me to dy Sco re bo ard, do oce ny kra jo -
wych dzia łań w za kre sie wdra ża nia eu ro pej -

skiej stra te gii nie zbęd ny jest po ten cjał pre -
wen cyj ny na po zio mie kra jo wym, na któ ry
skła da ją się ta kie ele men ty jak:

● spraw nie dzia ła ją ca in spek cja pra cy,
● part ner stwo i współ pra ca,
● kom pe ten cja i za an ga żo wa nie przed się -

biorstw w spra wy bhp,
● roz po zna wa nie i ba da nie no wych za gro -

żeń.
Po miń my trzy ostat nie ele men ty, któ re są

co naj mniej tak wa żne, jak dzia ła nie in spek -
cji pra cy. Wpły wa ją na ogól ny ob raz sys te mu
ochro ny pra cy, lecz wy ma ga ją od dziel ne go
omó wie nia.

Me to da Scor bo ard w za kre sie oce ny po -
ten cja łu pre wen cyj ne go in spek cji pra cy for -
mu łu je na stę pu ją ce py ta nia: czy szcze gó ło -
we za sa dy pro wa dze nia nad zo ru, kon tro li i in -
nych pro gra mów w „te re nie” są spój ne
z przy ję ty mi za ło że nia mi sys te mu da nej in -
spek cji; czy pro wa dzo ne są kam pa nie in for -
ma cyj ne do ty czą ce bhp; czy in spek to rzy
pra cy są sys te ma tycz nie szko le ni i po tra fią
oce nić no wo pow sta ją ce czyn ni ki ry zy ka za -
wo do we go. 

Od po wie dzi na te py ta nia, po śred nio wy -
ni ka ją z wstęp nych, wy biór czo po trak to wa -
nych wy ni ków dzia łań w za kre sie pre wen cji
wy pad ko wej, któ re zo sta ły za war te w pro gra -
mie PIP w 2010 r., rów nież z pla nów za dań
ko or dy no wa nych cen tral nie, tj. przez Głów -

ny In spek to rat Pra cy do ty czą cych bu dow nic -
twa, ma łych za kła dów o naj więk szej wy pad -
ko wo ści oraz za kła dów użyt ku ją cych nie bez -
piecz ne ma szy ny. Kon tro le prze strze ga nia
prze pi sów bhp wspie ra ne by ły tam kam pa -
nia mi in for ma cyj ny mi oraz do bro wol ny mi
pro gra ma mi pre wen cyj ny mi dla pod mio tów
za in te re so wa nych pro ble ma ty ką wy pad ków.
Do dat ko we dzia ła nia wy ni ka ją ce z tzw. od ręb -
nych prze pi sów po le ga ły na wnio sko wa niu
o pod wy ższa nie skład ki wy pad ko wej.

Efek tem kam pa nii kon tro l nej pra wie 6 tys.
bu dów by ło wy da nie ok. 4,9 tys. de cy zji
wstrzy ma nia prac lub dzia łal no ści oraz
wstrzy ma nia eks plo ata cji ma szyn. Stwier dzo -
no pra wie 22 tys. wy kro czeń prze ciw ko
pra wom pra cow ni ka. Jed no cze śnie w ra -
mach pro gra mu Pro mo cja stan dar dów bhp
w ma łych fir mach bu dow la nych, spo śród po -
nad 1,7 tys. pra co daw ców -uczest ni ków spo -
tkań szko le nio wych, 464 przy stą pi ło, a 220
zre ali zo wa ło za ło żo ny cel, po pra wia jąc wa run -
ki bez pie czeń stwa pra cy. W sto sun ku do 84
pra co daw ców bra nży bu dow la nej bę dą cych
płat ni ka mi skład ki wy pad ko wej skie ro wa no
wnio sek o pod wy ższe nie tej skład ki o 100 %.

W ra mach za da nia pre wen cyj no -kon tro l -
ne go do ty czą ce go wdra ża nia sku tecz nych za -
sad za rzą dza nia bhp w ma łych za kła dach,
w któ rych od no to wa no naj więk szą licz bę wy -
pad ków przy pra cy, in spek to rzy wy da li po -
nad 360 de cy zji: wstrzy ma nia eks plo ata cji ma -
szyn, wstrzy ma nia prac, za ka zu wy ko ny wa -
nia prac oraz jed ną de cy zję za ka zu ją cą pro -
wa dze nia dzia łal no ści. W wy ni ku po nad
1,6 tys. kon tro li stwier dzo no ogó łem po -
nad 2,5 tys. wy kro czeń. Na to miast w pro gra -
mie pre wen cyj nym uczest ni czy ło 1 255 za -
kła dów, spo śród po nad 4 tys., któ re prze szko -

Pre wen cja wy pad ko wa

Efek tyw na, czy li ja ka? 
lo no. W sto sun ku do 122 pra co daw ców (za -
trud nia ją cych do 50 pra cow ni ków), bę dą cych
płat ni ka mi skład ki wy pad ko wej wnio sko wa -
no o pod wy ższe nie tej skład ki o 100 %.

W 2010 r. kon ty nu owa no pro gram kon tro -
l ny oraz in for ma cyj no -pre wen cyj ny zwią za -
ny z użyt ko wa niem na sta no wi skach pra cy
nie bez piecz nych ma szyn, przy ob słu dze któ -
rych co rocz nie do cho dzi do wie lu tra gicz nych
wy pad ków przy pra cy. W wy ni ku 577 kon tro -
li wy da no po nad 3,2 tys. de cy zji, w tym: 345
de cy zji wstrzy ma nia eks plo ata cji ma szyn
oraz 78 de cy zji wstrzy ma nia prac. Stwier dzo -
no 250 wy kro czeń. W ra mach dzia łań in for -
ma cyj nych prze pro wa dzo no 111 spo tkań
szko le nio wych na te mat speł nia nia mi ni mal -
nych wy ma gań do ty czą cych ma szyn.  Uczest -
ni czy ło w nich po nad 3,2 tys. pra co daw ców,

pra cow ni ków słu żb bhp oraz spo łecz nych in -
spek to rów pra cy. Z otrzy ma nych zwrot nie an -
kiet od 161 pra co daw ców wy ni ka, że
po spraw dze niu po nad 3,4 tys. ma szyn w za -
kre sie sta nu tech nicz ne go, w od nie sie niu
do 1 499 ma szyn przeprowadzono dzia ła nia
do sto so wu ją ce je do mi ni mal nych wy ma gań
bhp. Na to miast 94 ma szy ny ze wzglę du
na du że kosz ty ich na pra wy lub re mon tu, wy -
co fano z eks plo ata cji.

Jak wcze śniej za zna czo no da ne ma ją cha -
rak ter wstęp ny. Zo sta ną szcze gó ło wo opra -
co wy wa ne dla po trzeb Spra woz da nia z dzia -
łal no ści PIP w 2010 r. Czy przed sta wio ne for -
my od dzia ły wa nia PIP na po ziom wy pad ko -
wo ści i wy ni ki w wy bra nych wpraw dzie, ale
jed nak szcze gól nie wy pad ko gen nych ob sza -
rach dzia łal no ści go spo dar czej speł nia ją

ocze ki wa nia part ne rów, in sty tu cji i or ga nów
pań stwa, ca łe go spo łe czeń stwa? Opi nię gru -
py pra co daw ców firm bu dow la nych na te mat
sto so wa nia ró żnych form dzia ła nia PIP
w kon tek ście ich sku tecz no ści przedstawia
wykres. 

Wy ni ki re ali za cji dzia łań PIP mających na
celu  wdra żanie stra te gii Wspól no ty Eu ro pej -
skiej na rzecz bhp zo sta ły wy so ko oce nio ne
w opra co wa niu Tech nicz nej Gru py Ro bo czej
wy bra nych państw UE ds. Sco re bo ar du.
Pa mię tać jed nak na le ży, że jest wie le aspek -
tów ro li PIP w za kre sie re ali za cji sku tecz nej
po li ty ki pre wen cyj nej na po zio mie kra jo wym,
w tym ta kże tych, któ re nie do koń ca za le -
żą od in spek cji.

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



W dniu zda rze nia w za kła dzie trwa ły pra ce re mon to we. W po -
miesz cze niu la bo ra to rium mie sza nek be to no wych wy kłu wa no
bruz dy dla wy ko na nia od pły wu wo dy do ka na li za cji, a po wsta -
ły gruz skła do wa no do me ta lo we go po jem ni ka.

Po szko do wa ne go przy dzie lo no do za dań zwią za nych z ob słu -
gą wę zła be to no we go i przy na le żnej do nie go in fra struk tu ry tech -
nicz nej. Dbał on rów nież o po rzą dek w po miesz cze niach tech -
nicz nych wę zła be to niar skie go, peł nił pra ce kon ser wa cyj ne w tu -
ne lu ta śmo cią gu kru szyw, a ta kże do zo ro wał stan tech nicz ny ro -
lek i taśm. Około po łu dnia po szko do wa ny za ła do wał na wi dły wóz -
ka gruz i skie ro wał się na dro gę we wnątrz za kła do wą w miej sce
skła do wa nia gru zu. Po je go opró żnie niu wra cał wóz kiem jez dnio -
wym, ja dąc ty łem z wi dła mi unie sio ny mi na wy so kość ok 2,10 m.
Na wi dłach trans por to wał pu sty po jem nik, praw do po dob nie za -
mo co wa ny za po mo cą jed ne go z uchwy tów bocz nych po jem ni -
ka, bądź za po mo cą wiąz ki dru tów przy mo co wa nych do je go
spodniej czę ści. W pew nym mo men cie na je chał pra wym tyl nym
ko łem na po bo cze znaj du ją ce się na wy so ko ści ok. 25-30 cm
nad po zio mem dro gi, a wte dy wó zek utra cił sta bil ność i prze -
wró cił się na bok. Pra cow nik wy padł z ka bi ny ope ra to ra i zo stał
przy gnie cio ny gór ną kra wę dzią da chu wóz ka do pod ło ża. W wy -
ni ku wy pad ku po niósł śmierć na miej scu.

Ana li za wy pad ku wy ka za ła, że po jem nik był nie pra wi dło wo
za mo co wa ny do wi deł, gdyż swo bod nie prze miesz czał się
w płasz czyź nie po zio mej pod czas jaz dy po jaz du, co mo gło po -
wo do wać zmien ność je go śro da cię żko ści.

Po nad to in spek tor pra cy usta lił, że:
� pra cow nik w chwi li zda rze nia nie był za pię ty pa sa mi bez -

pie czeń stwa, co spo wo do wa ło, że wy padł z ka bi ny ope ra to ra wóz -
ka po utra cie sta bil no ści po jaz du,

� pra cow nik na ru szył za sa dy bez pie czeń stwa ob słu gi wóz ka
wy ni ka ją ce z in struk cji ob słu gi wóz ka pod no śni ko we go, gdyż w cza -

sie jaz dy uniósł wi dły na wy so kość po nad 2 m. Zgod nie z in struk -
cją, w cza sie jaz dy cię żar po wi nien być unie sio ny na wy so kość 15-
30 cm nad po ziom jezd ni, a maszt po chy lo ny do ty łu,

� w prób ce krwi po szko do wa ne go stwier dzo no za war -
tość 1,22 % al ko ho lu ety lo we go,

� oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi nie spra wo wa ła na le ży te -
go nad zo ru nad spo so bem pro wa dze nia przez nich prac trans -
por to wych z uży ciem wóz ka jez dnio we go z na pę dem sil ni ko wym,

� pra co daw ca do pu ścił po szko do wa ne go do wy ko ny wa nia
prac zwią za nych z ob słu gą wóz ka jez dnio we go pod no śni ko we -
go z na pę dem sil ni ko wym:

– bez od by cia szko le nia wstęp ne go bhp, in struk ta żu sta no -
wi sko we go na sta no wi sku ope ra tor wóz ka jez dnio we go,

– bez za świad cze nia le kar skie go stwier dza ją ce go brak prze -
ciw wska zań zdro wot nych do wy ko ny wa nia pra cy na sta no wi sku
ope ra to ra wóz ka jez dnio we go,

– nie prze ka zał wcze śniej in for ma cji o ak tu al nych wa run kach
pra cy, a w szcze gól no ści wa run kach tech nicz nych dróg i bez piecz -
nej tra sie prze jaz du wóz ka,

– nie okre ślił wa run ków bez pie czeń stwa przy wy ko ny wa niu
prac zwią za nych z trans por tem po jem ni ków z uży ciem wóz ka
jez dnio we go z na pę dem sil ni ko wym, a ta kże wa run ków bez pie -
czeń stwa przy ich opró żnia niu,

– nie opra co wał za sad ru chu na dro gach we wnątrz za kła do -
wych, w tym nie wska zał mak sy mal nej pręd ko ści po ru sza nia się
na tych dro gach oraz w po miesz cze niach za kła du pra cy.

W wy ni ku stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści in spek tor pra cy
wy dał na kaz za wie ra ją cy 5 de cy zji, wy stą pie nie za wie ra ją ce 14
wnio sków oraz uka rał pra co daw cę man da tem w wy so ko -
ści 2 000 zł, a oso bę kie ru ją cą pra cow ni ka mi zakładu man da tem
na kwo tę 1 000 zł.

Na podst. mat. OIP Rze szów

Kolejna ofiara wózka jezdniowego
W Przed się bior stwie Bu dow la no -Han dlo wym w P. do szło do wy pad ku w wy ni ku któ re go
śmierć po niósł pra cow nik wy ko nu ją cy pra ce trans por to we z uży ciem wóz ka jez dnio we go.
W związ ku z tym zda rze niem prze pro wa dzo na zo sta ła kon tro la in spek to ra pra cy.


