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Urlop na żą da nie
Za gad nie niem, któ re rów nież bu -
dzi wąt pli wo ści jest wska za nie sy -
tu acji, gdy pra co daw ca nie mu si
udzie lić urlo pu na żą da nie. We -
dług Są du Naj wy ższe go jest to
mo żli we je dy nie w ra zie za ist nie nia
ja kichś szcze gól nych oko licz no ści.

Ry zy ko peł no moc ni ka
Wy da je się, że re pre zen to wa nie
pra cow ni ków w pro ce sach są do -
wych z pra co daw ca mi w in nych
spra wach, niż usta le nie ist nie nia
sto sun ku pra cy po win no mieć
miej sce ra czej wy jąt ko wo i to
po wni kli wym prze ana li zo wa niu
oko licz no ści spra wy i za sad no ści
rosz cze nia.
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Gor se ty na scho dach 
ka ska do wych

Gra war ta świecz ki
Wśród ko or dy na to rów pro gra mu
„Zdobądź dyplom PIP” są praw dzi wi
pa sjo na ci. To głów nie dzię ki nim
pro gram przy niósł im po nu ją ce
wręcz efek ty. Wie lu in spek to rów pra -
cy prze ko na ło się, że war to zmie -
rzyć się z tym za da niem.

Pra ca w sto do le

Awa ria na Sta dio nie Ślą skim

Oso bo wość kon flik to wa

Do dwóch ra zy sztu ka
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Zgi nął w zbo żu
Na te re nie fer my dro biu do szło
do śmier tel ne go wy pad ku. Pra cow -
nik udu sił się przy sy pa ny przez zbo -
że z si lo su.

18 Le gal ność za trud nie nia cu dzo ziem ców
Cu dzo ziem cy de le go wa ni, w za kre sie dotyczącym
warunków zatrudnienia, nie mo gą być trak to wa ni go -
rzej niż pol scy pra cow ni cy. Nie do peł nie nie wy mo gów
w tej kwe stii spo wo du je wsz czę cie przez in spek to ra
pra cy po stę po wa nia w spra wach o ewen tu al ne wy kro -
cze nia, jak rów nież roz po czę cie przez wo je wo dę pro -
ce du ry ma ją cej na ce lu uchy le nie ze zwo leń na pra cę
cu dzo ziem ców.

Okładka:
fot. Wojciech Stan

– W ro ku ubie głym po nad jed na trze cia
skon tro lo wa nych przez in spek to rów PIP
pra co daw ców nie wy pła ca ła pra cow ni kom wy -
na gro dze nia za pra cę, a co czwar ty pra co daw -
ca nie prze strze gał ter mi nu wy pła ty wy na gro -
dze nia – po in for mo wa ła Ha li na Tul win, dy -
rek to r De par ta men tu Praw ne go Głównego
Inspektoratu Pracy.

Naj częst szą przy czy nę ujaw nio nych na ru -
szeń w tym za kre sie sta no wił brak środ ków
fi nan so wych na wy pła ty oraz nie zna jo mość
obo wią zu ją cych prze pi sów. Znacz nie rza -
dziej po wo dem nie pra wi dło wo ści by ło przy -
ję cie nie wła ści wej me to dy na li cza nia świad -
czeń lub po mył ki w ob li cze niach.

W związ ku z ro sną cą ska lą stwier dza nych
nie pra wi dło wo ści, z ini cja ty wy głów ne go in -
spek to ra pra cy na po cząt ku br. po wo ła ny zo -
stał ze spół ro bo czy, któ re go za da niem by ło
wy pra co wa nie dzia łań o cha rak te rze le gi sla -
cyj nym i pro mo cyj nym, zmie rza ją cych
do ogra ni cze nia zja wi ska nie wy pła ca nia lub
nie ter mi no we go wy pła ca nia wy na gro dzeń.
W je go skład we szli przed sta wi cie le cen tral
związ ko wych, or ga ni za cji pra co daw ców i in -
spek cji pra cy. Pro po zy cje roz wią zań praw -
nych i zmian le gi sla cyj nych, zgło szo ne przez
człon ków ze spo łu, zo sta ły prze ka za ne do Trój -
stron nej Ko mi sji ds. Spo łecz no -Go spo dar -
czych, któ ra ma pro wa dzić dal sze pra ce
w tym za kre sie.

Pod czas ubie gło rocz nych kon tro li w za kre -
sie wy pła ty wy na gro dzeń i in nych świad czeń
ze sto sun ku pra cy in spek to rzy pra cy skie ro -
wa li do pra co daw ców 2075 de cy zji pła co wych
na ka zu ją cych wy pła tę świad czeń pra cow ni -
czych na łącz ną kwo tę po nad 47,5 mln zł.
W wy ni ku re ali za cji 61 proc. de cy zji pra co -
daw cy wy pła ci li za le głe świad cze nia w łącz -
nej kwo cie bli sko 25,5 mln zł. Do pra co daw -
ców skie ro wa no ta kże po nad 1,2 tys. wy stą -
pień – zre ali zo wa nych zo sta ło ok. 70 proc.
za war tych w nich wnio sków.

In spek to rzy pra cy skie ro wa li do pro ku ra -
tu ry 277 za wia do mień o po dej rze niu po peł -
nie nia prze stępstw do ty czą cych nie wy pła ce -
nia pra cow ni kom wy na gro dze nia za pra cę i in -
nych na le żnych świad czeń. W 17 proc. przy -
pad ków po stę po wa nia wsz czę te na sku tek
tych za wia do mień za koń czy ły się skie ro wa -

niem przez pro ku ra to ra do są du ak tu oska -
rże nia. Od se tek po stę po wań umo rzo nych
przez pro ku ra tu rę wy niósł 36 proc. W przy -
pad ku 10 proc. za wia do mień pro ku ra tu ra wy -
da ła po sta no wie nie o od mo wie wsz czę cia po -
stę po wa nia.

Przy czy ną umo rze nia lub od mo wy wsz czę -
cia po stę po wa nia by ło z re gu ły nie do pa trze -
nie się zło śli wo ści i upo rczy wo ści w dzia ła -
niu pra co daw ców, szcze gól nie wów czas, gdy
po wo ły wa li się oni na trud ną sy tu ację fi nan -
so wą, unie mo żli wia ją cą wy wią za nie się z obo -
wiąz ku wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę lub
in nych świad czeń wy ni ka ją cych ze sto sun ku
pra cy. 

– Ska la nie pra wi dło wo ści przy wy pła cie
wy na gro dze nia ujaw nia na w na stęp stwie
kon tro li sta no wi je dy nie przy bli że nie rze czy -
wi stych roz mia rów pa to lo gii w tym za kre sie
– stwier dzi ła Ha li na Tul win.- Jed na kże uzy -
ska ne za pierw sze pięć mie się cy ro ku 2011
da ne cząst ko we po zwa la ją na pe wien opty -
mizm. War to tu taj za sy gna li zo wać po nad 30

proc. spa dek za rów no licz by przy pad ków nie -
wy pła ca nia pen sji w kon tro lo wa nych za kła -
dach, jak i kwo ty nie wy pła co nych świad czeń
pie nię żnych wska za nych w de cy zjach in -
spek to rów pra cy. Ten den cję spad ko wą za uwa -
ża my ta kże w licz bie skarg do ty czą cych
nie wy pła ca nia pen sji.

O pro ble ma ty ce za gro że nia ha ła sem
w świe tle kon tro li PIP mó wił za stęp ca głów -
ne go in spek to ra pra cy dr Grze gorz Ły jak. Po -
wie dział, że eks po zy cja na ha łas w miej scu
pra cy zwią za na jest przede wszyst kim z wy -
ko ny wa niem okre ślo nych czyn no ści, ob słu -
gą ma szyn lub pro ce sów tech no lo gicz nych.
Wskaź nik za trud nie nia w wa run kach prze kro -
cze niem nor ma ty wów hi gie nicz nych dla ha -
ła su w prze my śle jest pra wie dwu krot nie wy -
ższy niż ogó łem w kra ju. Z te go wzglę du kon -
tro le Pań stwo wej In spek cji Pra cy ukie run ko -
wa ne na bez pie czeń stwo pra cow ni ków na ra -
żo nych na ha łas prze pro wa dzo ne w la -
tach 2007-2010 ob ję ły za kła dy na le żą ce
do tej sek cji go spo dar ki. 

Wśród skon tro lo wa nych przez in spek to -
rów pra cy za kła dów by ły m.in. za kła dy pro -
du ku ją ce: wy ro by me ta lo we, wy ro by z ce men -
tu, be to nu i gip su, wy ro by tek styl ne, na cze -
py, po jaz dy sa mo cho do we, ar ty ku ły spo -
żyw cze, me ble i in ne wy ro by z drew na oraz
wy ro by z włó kien po lie stro wo -szkla nych. 

W kon tro lo wa nych za kła dach na ra żo nych
na ha łas by ło 43 proc. ogó łu za trud nio -
nych. Pra wie co trze ci z nich pra co wał
w wa run kach eks po zy cji o wiel ko ści po wy -
żej naj wy ższe go do pusz czal ne go na tę że nia
(85dB). 

Dokończenie na stronie 6.
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Z ob rad Ra dy Ochro ny Pra cy

O nie pła ce niu wy na gro dzeń i za gro że niu ha ła sem

Na po sie dze niu Ra dy Ochro ny Pra cy 29 sierp nia br. w sie dzi bie Sej mu Pań stwo wa In spek cja
Pra cy przed sta wi ła ma te ria ły: „Nie wy pła ca nie lub nie ter mi no wa wy pła ta wy na gro dzeń za pra -
cę w Pol sce – oce na mo żli wo ści ogra ni cze nia wy stę po wa nia pro ce de ru i sku tecz no ści sto so -
wa nych sank cji” oraz „Oce na za gro że nia i ogra ni cza nie na ra że nia na ha łas na sta no wi skach
pra cy”. W ob ra dach uczest ni czy ła An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy z za stęp ca mi: Mał -
go rza tą Kwiat kow ską i dr. Grze go rzem Ły ja kiem. 



Opo le Okrę go wy in spek tor pra cy Le sław Man drak oraz wo je wódz -
ki ko men dant OHP Jó ze fa Ziem nik pod pi sa li 30 sierp nia br. po ro -
zu mie nie o współ pra cy mię dzy obie ma in sty tu cja mi. Za kres współ dzia -
ła nia ma obej mo wać przed się wzię cia słu żą ce ochro nie za trud nie nia mło -
dzie ży, a ta kże edu ka cję i wdra ża nie bez piecz nych me tod pra cy. Wśród
za dań za pla no wa nych do wspól nej re ali za cji war to wy mie nić, m.in. pu -
bli ka cję ulot ki Po rad nik pra cow ni ka mło do cia ne go skie ro wa nej
do mło dych lu dzi od by wa ją cych prak tycz ną na ukę za wo du oraz ich pra -
co daw ców. Stro ny po ro zu mie nia za de kla ro wa ły bie żą cą wy mia nę in -
for ma cji i ocen na te mat wa run ków za trud nie nia pra cow ni ków mło do -
cia nych w opol skich za kła dach pra cy, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
uczest ni ków huf ców pra cy. Pod su mo wa nie wy ni ków współ dzia ła nia bę -
dzie do ko ny wa ne na co rocz nych spo tka niach.

Wro cław Dzia ła cze dol no ślą skiej „So li dar no ści” ob cho dzi li 28 sierp -
nia br. rocz ni cę po wsta nia „So li dar no ści” i straj ków sierp nio wych we
Wro cła wiu. W uro czy sto ściach z udzia łem mar szał ka Sej mu Grze go -
rza Sche ty ny wzię li udział przed sta wi cie le OIP we Wro cła wiu: za stęp -
ca okrę go we go in spek to ra pra cy ds. praw no -or ga ni za cyj nych Mał go -
rza ta Ła goc ka oraz nad in spek tor pra cy Bar ba ra Se ra fi now ska.

Głów ne ob cho dy od by ły się przed pa miąt ko wą ta bli cą w za jezd ni przy uli -
cy Gra bi szyń skiej, gdzie prze wod ni czą cy Re gio nu Dol ny Śląsk Ka zi -
mierz Kim so za ape lo wał o zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na sy tu ację
mło dych lu dzi ma ją cych ogrom ne pro ble my ze zna le zie niem za trud -
nie nia, któ rym ry nek ofe ru je je dy nie krót ko ter mi no we umo wy o pra -
cę lub umo wy cy wil no praw ne.

Po znań Jo an na Bu dzyń ska -Ję drasz czyk oraz Ewa Gro blew -
ska z OIP w Po zna niu, 23 i 25 sierp nia br. prze pro wa dzi ły spo tka nia
in for ma cyj no -szko le nio we dla ka dry za rzą dza ją cej kor po ra cji Ros smann
Su per mar ke ty Dro ge ryj ne Sp. z o.o. oraz Go spo dar cze go Ban ku Spół -
dziel cze go w Mo si nie. Szko le nia od by ły się w ra mach pro gra mu pre -
wen cyj ne go „Stres w miej scu pra cy i in ne czyn ni ki psy cho spo łecz ne
zwią za ne z pra cą w kor po ra cjach (w tym ban kach)”. Uczest ni cy spo -
tkań usły sze li in for ma cje do ty czą ce źró deł stre su w miej scu pra cy, je -
go ob ja wów, skut ków, me tod eli mi na cji i ra dze nia so bie z nim oraz mob -
bin gu. Za po zna li się z pro gra ma mi pre wen cyj ny mi w za kre sie czyn ni -
ków psy cho spo łecz nych, któ re pro wa dzi Pań stwo wa In spek cja Pra cy
pro wa dzi od ro ku 2005. Po nad to pod czas szko leń prze pro wa dzo no oce -
nę stre so gen no ści cech pra cy dla pra cow ni ków za trud nio nych na sta -
no wi skach kie row ni czych. An kie to wa ni wy peł ni li kwe stio na riu sze
stre su za wo do we go do ty czą ce za gro żeń psy cho spo łecz nych w miej scu
pra cy. Na ich pod sta wie przy go to wa ne zo sta ną warsz ta ty szko le nio -
we do ty czą ce za rzą dza nia ze spo ła mi pra cow ni ków oraz umie jęt no ści
ra dze nia so bie ze stre sem.

Tar nów W ra mach cy klu spo tkań Do sto so wa nia ma szyn do mi ni -
mal nych wy ma gań w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
19 sierp nia br. w bu dyn ku Pań stwo wej In spek cji Pra cy w Tar no wie,
star szy in spek tor pra cy Bo gu mił Pu dlew ski prze pro wa dził szko le -
nie dla pra co daw ców i ich przed sta wi cie li z po wia tu tar now skie go pro -
wa dzą cych za kła dy pro duk cyj ne oraz usłu go we. Przy bli żył kon cep cje
bez pie czeń stwa ma szyn w Unii Eu ro pej skiej zgod nie z obo wią zu ją cy -
mi dy rek ty wa mi, po le ga ją ce na usta no wie niu dwóch fi la rów bez pie czeń -
stwa: dla ma szyn po raz pierw szy wpro wa dzo nych na ry nek Unii Eu -
ro pej skiej tzw. ma szyn no wych i ma szyn już użyt ko wa nych tzw. ma szyn
sta rych. Uczest ni cy za po zna ni zo sta li z re al ny mi za gro że nia mi na sta -
no wi skach pra cy pod czas eks plo ata cji ma szyn, któ re pro wa dzą do naj -
częst szych wy pad ków przy pra cy. Bio rąc pod uwa gę pro ble my pra co -
daw ców zwią za ne z do sto so wa niem „sta rych” ma szyn do obec nie obo -
wią zu ją cych norm, pro wa dzą cy po dał przy kła dy dzia łań do sto so waw czych
do mi ni mal nych wy ma gań, w opar ciu o wy bra ne ro dza je ma szyn. Wska -
zał rów nież na ko niecz ność po dej mo wa nia dzia łań pre wen cyj nych pro -
wa dzą cych do po pra wy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Bia ły stok W sie dzi bie Pod la skie go Urzę du Wo je wódz kie go
w Bia łym sto ku od by ło się 18 sierp nia br. pod su mo wa nie eta pu wo je -
wódz kie go IX Ogól no kra jo we go Kon kur su Bez piecz ne Go spo dar stwo
Rol ne. Jego głów ny mi or ga ni za to ra mi w tym regionie są: Ka sa Rol ni -
cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go, Pań stwo wa In spek cja Pra cy, Pod -
la ski Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go oraz Pod la ska Izba Rol ni cza, przy -
stą pi ło 56 go spo darstw. W wo je wódz kim eta pie o mia no naj bez piecz -
niej sze go go spo dar stwa w wo je wódz twie ry wa li zo wa ło dzie więć go spo -
darstw. Wo je wódz ka Ko mi sja Kon kur so wa przy zna ła pierw sze miej -
sce go spo dar stwu rol ne mu Ali ny i Sła wo mi ra Sze pie tow skich z miej -
sco wo ści Ka czyn Her ba sy (pow. wy so ko ma zo wiec ki). Dru gie miej sce
zdo by ło go spo dar stwo Da nu ty i Ste fa na Lip skich z miej sco wo ści Cho -
do rów ka No wa w po wie cie so kól skim, a trze cie miej sce przy pa dło go -
spo dar stwu Ma rii i Je rze go Brzo stow skich z miej sco wo ści Mo ru -
sy (pow. mo niec ki). W cen tral nym eta pie kon kur su wo je wódz two pod -

la skie re pre zen to wać bę dzie go spo dar stwo zdo byw ców pierw szej lo -
ka ty. W uro czy stym pod su mo wa niu eta pu wo je wódz kie go kon kur su
Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne, po łą czo nym z wrę cze niem na gród
ho no ro wych i rze czo wych, uczest ni czy li m. in.: wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa pod la skie go Mie czy sław Basz ko, wi ce wo je wo da pod la ski
Woj ciech Dzierz gow ski, dy rek tor Od dzia łu Re gio nal ne go KRUS w Bia -
łym sto ku Bar ba ra So ło mie wicz, za stęp ca okrę go we go in spek to ra
pra cy w Bia łym sto ku Je rzy Der pa, a ta kże przed sta wi cie le gmin i po -
wia tów, or ga ni za cji rol ni czych oraz przed sta wi cie le in sty tu cji dzia ła -
ją cych na rzecz rol nic twa.

Cia sna W ostat ni week end sierp nia na te re nie Urzę du Gmi ny Cia -
sna od by ły się XII Do żyn ki Wo je wódz twa Ślą skie go oraz Pik nik Zbo -
żo wy. W cza sie rol ni czej uro czy sto ści pra cow ni cy Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Ka to wi cach, kie row nik sek cji pro mo cji To masz
Urban i spe cja li sta Ja ro sław Krzy sta nek, we współ pra cy z pra cow -
ni ka mi Ślą skiej Izby Rol ni czej, zor ga ni zo wa li sto isko in for ma cyj ne PIP.
Pra cow ni cy OIP w Ka to wi cach udzie la li po rad głów nie na te mat za -
gro żeń zwią za nych z azbe sto wy mi da cha mi. Ape lo wa li o bez piecz ną
pra cę w cza sie je sien nych prac po lo wych. Roz da wa li ta kże ulot ki: Pra -
ca rol ni ka, do bre prak ty ki, Rol nik za wód nie bez piecz ny, Ja kich prac
nie mo gą wy ko ny wać dzie ci na wsi oraz ko miks Przy go da na wsi. W do -
żyn kach uczest ni czy li m.in. mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go Adam

Ma tu sie wicz, przed sta wi cie le władz lo kal nych, sa mo rzą do wych i in -
sty tu cji rol ni czych.

Kłodz ko Pro ble my osób bez ro bot nych re gio nu kłodz kie go, pro -
gra my ich za wo do wej ak ty wi za cji, ak tyw ne for my wal ki z bez ro bo ciem
po przez two rze nie no wych miejsc pra cy by ły te ma tem roz mów,
w któ rych uczest ni czy li 11 sierp nia br.: okrę go wy in spek tor pra cy To -
masz Gdow ski, sta ro sta kłodz ki Ma ciej Awi żeń, wi ce sta ro sta
Adam Łąc ki, za stęp ca dy rek to ra Po wia to we go Urzę du Pra cy An na
Ba tor i kie row nik kłodz kie go od dzia łu OIP Wro cław Zdzi sław Ko wal -
ski. Pod czas spo tka nia zor ga ni zo wa ne go w sie dzi bie Sta ro stwa Po wia -
to we go w Kłodz ku roz ma wia no ta kże o współ pra cy Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy z Po wia to wym Urzę dem Pra cy w za kre sie wy ni ka ją cym z obo -
wią zu ją cych prze pi sów.

Gdy nia Szko le nie z za kre su za gro żeń w prze my śle okrę to wym od -
by ło się 3 sierp nia br. na te re nie Stocz ni CRIST S.A. w Gdy ni. Był to
ele ment te go rocz nej kam pa nii Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie
– upad ki, po śli zgnię cia. W imie niu okrę go we go in spek to ra pra cy spo -
tka nie otwo rzył nad in spek tor pra cy Hen ryk Ba ta row ski, któ ry przy -
bli żył ze bra nym ce le i za da nia kam pa nii. Uczest ni cy szko le nia wy słu -

cha li wy kła du nad in spek to ra pra cy Ber nar da Dą brow skie go na te -
mat za gro żeń wy stę pu ją cych w prze my śle stocz nio wym, ta kich jak upad -
ki z wy so ko ści, przy gnie ce nia przy trans por cie, po ra że nia prą dem elek -
trycz nym. Za po zna li się ta kże ze szcze gó ła mi po stę po wa nia po wy pad -
ko we go. W szko le niu wzię ło udział po nad sto osób. Wszy scy uczest -
ni cy otrzy ma li ma te ria ły in for ma cyj no -pro mo cyj ne wy da ne na kła dem
Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Na to miast w ra mach pro gra mu in for ma -
cyj no -pre wen cyj ne go Bez pie czeń stwo pra cy przy ma szy nach do ob rób -
ki pla stycz nej, Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Gdań sku zor ga ni zo wał
szko le nia dla pra co daw ców, przed się bior ców – użyt kow ni ków ma szyn
oraz in nych osób od po wie dzial nych za bez pie czeń stwo. Szko le nia od -
by ły się w sie dzi bie OIP w Gdań sku oraz w Od dzia le w Słup sku. Łącz -
nie w szko le niach wzię ło udział 59 osób. Pro wa dzą cy szko le nia nad -
in spek tor pra cy Krzysz tof Ko sec ki omó wił pro ble ma ty kę do ty czą -
cą obo wiąz ków pra co daw cy zwią za nych z wła ści wą eks plo ata cją użyt -
ko we go sprzę tu ro bo cze go, a ta kże mi ni mal nych wy ma gań tech nicz -
nych do ty czą cych ma szyn.

Lu blin Przez trzy let nie mie sią ce ze spół le gal no ści za trud nie nia
z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Lu bli nie, prze pro wa dził cykl wy -
kła dów Pra ca i god ność, skie ro wa nych do osób bez ro bot nych z te re -
nu wo je wódz twa lu bel skie go. Spo tka nia od by ły się mię dzy in ny mi w Po -
wia to wych Urzę dach Pra cy w: Lu bli nie, Świd ni ku, Łu ko wie, Łęcz nej,
Ry kach, To ma szo wie Lu bel skim, Kra śni ku, Lu bar to wie i Ra dzy niu Pod -
la skim. Uczest ni czy ło w nich po nad 200 osób. Ak cja mia ła na ce lu roz -
po wszech nie nie wśród bez ro bot nych wie dzy na te mat praw i obo wiąz -
ków wy ni ka ją cych z usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy, w tym ta kże uświa do mie nia im skut ków nie do peł nie nia obo -
wiąz ku po wia do mie nia wła ści we go urzę du pra cy o pod ję ciu pra cy za -
rob ko wej. Uczest ni ków za po zna wa no ta kże z pod sta wo wy mi pra wa -
mi i obo wiąz ka mi pra co daw ców i pra cow ni ków, okre ślo ny mi w prze -
pi sach pra wa pra cy. 

Gdańsk W okre sie wa ka cyj nym Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Gdań sku, w ra mach współ pra cy z Ko men dą Cho rą gwi Gdańsk Związ -
ku Har cer stwa Pol skie go, prze pro wa dził cykl po ga da nek oraz kon kur -
sów dla uczest ni ków obo zów har cer skich or ga ni zo wa nych na te re nie
wo je wódz twa po mor skie go. Pra cow ni cy OIP Gdańsk w ra mach przed -
się wzię cia „Bez piecz ne La to” od wie dzi li obo zy har cer skie w Ba zie Obo -
zo wej w Ol pu chu, Har cer skim Ośrod ku Cen trum Przy go dy w Po tę go -
wie, ośrod ku Mo re na w Gdań sku oraz Do mu Har ce rza w Gdań sku. Te -
ma ty ka po ga da nek skie ro wa nych do dzie ci i mło dzie ży z te re nów wiej -
skich obej mo wa ła za gad nie nia bez pie czeń stwa pra cy w rol nic twie, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem ro dzin nych go spo darstw in dy wi du al nych.
Ka żdą po ga dan kę koń czył kon kurs z na gro da mi, w któ rym uczest ni -
cy mo gli się wy ka zać wie dzą na te mat za gro żeń na te re nach wiej skich.
W za ję ciach uczest ni czy ło łącz nie bli sko pół ty sią ca dzie ci. 

Wiadomości
nie tylko z kraju



W tym ro ku po raz pierw szy bę dzie my ob cho dzić Dzień pra -
cow ni ka słu żby bhp. Dla cze go?

Po wiem wprost: słu żba bhp doj rza ła do te go, że by mieć swo je świę -
to. Jed nym z na szych za dań, ja ko be ha pow ców, jest ochro na pra cow -
ni ka. In ne słu żby dzia ła ją ce dla do bra i ochro ny pra cow ni ków, jak straż
po żar na, po li cja czy słu żba zdro wia ma ją swo je uro czy ste dni. My jesz -
cze nie. Więc od te go ro ku bę dzie my świę to wać 19 wrze śnia.

Prze glą da jąc ka len da rium Pol skiej Agen cji Pra so wej
pod da tą 19 wrze śnia mo żna prze czy tać, że te go dnia na ekra -
ny wszedł film „Czy Lu cy na to dziew czy na”, w któ rym głów -
na bo ha ter ka, prze bra na za mę żczy znę, za trud nia się do pra -
cy w warsz ta cie sa mo cho do wym. Ale nie chce mi się wie rzyć,
że to dla te go wy bór padł na ten dzień.

Zbie żność bar dzo cie ka wa, mo że coś w tym jest… ale tak po wa -
żnie, to od wo łu je my się w ten spo sób do uchwa ły nr 592 Pre zy dium
Rzą du z 1 sierp nia 1953 ro ku w spra wie za pew nie nia po stę pu w dzie -
dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, po wo łu ją cej słu żbę bhp. To
był bar dzo wa żny do ku ment, bo wiem nie tyl ko usta lał za kres dzia -
łań słu żby bhp, ale też po wo ły wał pra cow ni ków słu żby bhp w mi ni -
ster stwach. Z tym, że mu si my się do brze zro zu mieć. Obec nie w urzę -
dach też są pra cow ni cy bhp, ale oni od po wia da ją za bez pie czeń stwo
za trud nio nych tam urzęd ni ków. A wte dy pra cow nik słu żby bhp za -
trud nio ny w mi ni ster stwie hut nic twa, gór nic twa czy bu dow nic twa
miał pra wo i obo wią zek kon tro lo wać za kła dy bra nżo we. Był je dy nym
głów nym spe cja li stą w kra ju. Ta ki czło wiek, kie dy ob je chał ca ły kraj,
wszyst kie klu czo we przed się bior stwa swo jej bra nży, wie dział wszyst -
ko. Gdzie jest do brze i dla cze go, a przede wszyst kim, gdzie jest źle
i dla cze go. I on miał ta kie prze ło że nie, że mógł mieć wpływ
na zmia ny naj wa żniej szych prze pi sów w za kre sie bhp. Uchwa ła, o któ -
rej mó wię, naj wa żniej sza z punk tu wi dze nia słu żby bhp w po wo jen -
nej Pol sce, we szła w ży cie wła śnie19 wrze śnia.

Mó wi Pan o tym tak, jak by Pan ża ło wał, że ten prze pis już
nie obo wią zu je.

Nie ka żde roz wią za nie z tam tych lat by ło z grun tu złe. Głów ny spe -
cja li sta był nie tyl ko znaw cą pro ble ma ty ki bhp, ale przede wszyst -
kim bra nżow cem. Znał pod le głe za kła dy od pod szew ki. Obec nie sku -
pie nie te go ele men tu w jed nej ko mór ce przy Mi ni ster stwie Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej po wo du je, że prze pi sy nie na dą ża ją za rze czy -
wi sto ścią. Trud no dziś w jed nym de par ta men cie przy Mi ni ster stwie
Pra cy sku pić ty lu głów nych spe cja li stów, ile jest bra nż. Go spo dar -
ka, do stęp ne na rzę dzia i tech no lo gie ewo lu ują w ta kim tem pie, że
trze ba je śle dzić na bie żą co.

Wróć my do bra nżo we go świę ta. Ja ki bę dzie pro gram ob cho -
dów?

W tym ro ku jesz cze bar dzo skrom ny. Bo bę dzie to zwy kłe, oko -
licz no ścio we, mo że odro bi nę bar dziej uro czy ste, spo tka nie w sie dzi -
bie Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra cy. Już za pro si łem wszyst kie
in ne or ga ni za cje sto wa rzy sze nio we, ta kie jak Pol skie Sto wa rzy sze -

nie Pra cow ni ków BHP, zwią -
zek za wo do wy, oczy wi ście
za pra sza my też wszyst kie
współ pra cu ją ce z na mi in -
sty tu cje, ta kże Pań stwo wą
In spek cję Pra cy.

Wspo mniał Pan
o współ pra cy mię dzy sto -
wa rzy sze niem a in spek -
cją pra cy. Jak ona się obec -
nie ukła da?

Przede wszyst kim ma ona
dwa wy mia ry. Pierw szy, z któ -
rym ma my do czy nie nia w co -
dzien nej pra cy. Tak już jest, że
kie dy in spek tor pra cy przy cho -

dzi na kon tro lę do za kła du pra cy, to za raz, po wstęp nej wi zy cie u pre -
ze sa, sze fa czy dy rek to ra, tra fia do pra cow ni ka słu żby bhp. No i za -
czy na się nor mal na, żmud na pra ca, któ rej cel ma my prze cież wspól -
ny. Jest nim po pra wa sze ro ko po ję te go bez pie czeń stwa pra cy. Oczy -
wi ście, że zda rza ją się wte dy tar cia, bo część za nie dbań, z któ ry mi się
sty ka my wy ni ka ze zwy kłej, ludz kiej nie fra so bli wo ści. Czę sto zwra cam
na to uwa gę pod czas szko le nia na przy kład ka dry tech nicz nej. Wcho -
dzi my na bu do wę i na pierw szy rzut oka wszyst ko jest w po rząd ku.
Zo sta ły wy da ne od po wied nie po le ce nia, pra cow ni cy są wy po sa że ni
w środ ki ochro ny in dy wi du al nej, ty le że ich nie sto su ją. Bo bra ku je
ko goś, kto to wy eg ze kwu je. Za bra kło de ter mi na cji, a in spek tor pra -
cy na tych miast to wy chwy ci. Dru gi wy miar, o któ rym my ślę, od by wa
się na zu peł nie in nej płasz czyź nie, kie dy za rząd głów ny sto wa rzy sze -
nia, ale ta kże i na sze od dzia ły, or ga ni zu je se mi na ria, spo tka nia czy kon -
fe ren cje. I w tych dzia ła niach in spek cja pra cy bar dzo sil nie nas wspie -
ra me ry to rycz nie po przez udział spe cja li stów, fa chow ców w dzie dzi -
nie bez pie czeń stwa pra cy, ta kże udo stęp nia jąc wie le ma te ria łów przy -
dat nych dla pra cow ni ków słu żby bhp oraz uczest ni ków sym po zjów.

A w ja kim kie run ku ta współ pra ca po win na ewo lu ować?
Tro chę ide ali stycz nie ma rzą mi się też wspól ne kon tro le in spek -

to ra pra cy i pra cow ni ka słu żby bhp, po któ rych mógł by po wstać je -
den wspól ny ra port, jak po pra wić stan bez pie czeń stwa w da nym obiek -
cie. Prze cież to wła śnie po win no być efek tem kon tro li, a nie na ło -
że nie kar fi nan so wych.

Naj now sze zmia ny w prze pi sach są już mniej ry go ry -
stycz ne pod tym wzglę dem….

To praw da, ale też – pro szę mnie do brze zro zu mieć – ja nie po -
stu lu ję znie sie nia kar dla pra co daw ców. Są ta kie sy tu acje, któ re wy -
mu sza ją zde cy do wa ne dzia ła nie. Jed nym z naj bar dziej ja skra wych przy -
kła dów niech bę dzie uchy la nie się od pła ce nia wy na gro dze nia pra -
cow ni kom. To, mo im zda niem, jed no z naj po wa żniej szych prze wi nień,
ja kie go mo że się do pu ścić pra co daw ca.

Co trze ba zmie nić, aby ten za wód bu do wał swój pre stiż, bo
słu żby bhp po strze ga ne są ró żnie, a opi nie o nich by wa ją kon -
tro wer syj ne?

To praw da. Ale wy ni ka to z za szło ści, z po przed nich lat, kie dy do słu -
żb bhp czę sto tra fia li bar dzo przy pad ko wi lu dzie, któ rzy nie mie li do te -
go od po wied nich pre dys po zy cji. Te raz jest zde cy do wa nie le piej,
a ostat nio na wet bhp sta ło się mod ne ja ko kie ru nek stu diów. Po wo li
za czy na my mieć do czy nie nia z nad pro duk cją. I zno wu do za wo du mo -
gą tra fić lu dzie, któ rzy się do nie go zwy czaj nie nie na da ją. Mo im zda -
niem roz wią za niem jest stwo rze nie izby za wo do wej, na wzór na przy -
kład izby le kar skiej. Ona wy mu sza ła by ja kość pra cy. Pra cow ni ka, któ -
ry do pu ścił się ka ry god ne go błę du, mo gła by po zba wić upraw nień. Na -
kła da ła by obo wią zek cią głe go kształ ce nia się, by pra cow ni cy by li na bie -
żą co w ob li czu no wych wy zwań. To bar dzo wa żne. A oka zją do zwró -
ce nia uwa gi na te wła śnie pro ble my bę dzie na sze świę to 19 wrze śnia.

Dzię ku ję za roz mo wę
Jerzy Wlazło
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Naj wię cej nie pra wi dło wo ści do ty czy ło
oce ny ry zy ka za wo do we go.

– Ana li za da nych z kon tro li wska zu je
na stop nio wy spa dek nie pra wi dło wo ści po -
le ga ją cych na bra ku w ogó le udo ku men to wa -
nej oce ny ry zy ka za wo do we go – stwier dził dr
Grze gorz Ły jak. – Na to miast wciąż pra co daw -
cy oce nę tę trak tu ją ja ko wy móg for mal ny
i nie do strze ga ją jej ro li w pro ce sie ogra ni -
cza nia za gro żeń. 

Istot ne zna cze nie mia ło nie uwzględ nia nie
w oce nie ry zy ka wa żnych in for ma cji, w tym:
po zio mu na ra że nia, rze czy wi ste go cza su
na ra że nia, war to ści pro gów dzia ła nia, in te -
rak cji po mię dzy ha ła sem a drga nia mi me cha -
nicz ny mi i roz pusz czal ni ka mi or ga nicz ny mi.
W re zul ta cie nie wy star cza ją ce by ło in for mo -
wa nie pra cow ni ków o za gro że niu ha ła sem wy -

stę pu ją cym na ich sta no wi skach pra cy, je go
po ten cjal nych skut kach oraz spo so bach bez -
piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy. 

We dług in spek to rów pra cy przy czy na mi
stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści, po za nie -
do sta tecz ną zna jo mo ścią prze pi sów, jest
brak na le ży te go nad zo ru nad sta nem wa run -
ków pra cy, lek ce wa że nie za gro żeń oraz
for mal ne po dej ście pra co daw ców do pro ble -
mów zwią za nych z ochro ną zdro wia i bez -
pie czeń stwem pra cow ni ków. W nie któ rych
za kła dach li czy się przede wszyst kim po sia -
da nie wy ma ga nych do ku men tów w za kre sie
szko leń bhp, pro fi lak tycz nych ba dań le -
kar skich, oce ny ry zy ka za wo do we go. War -
to też za zna czyć, że pra co daw cy nie za wsze
mo gli po le gać na dzia ła ją cej w za kła dzie słu -
żbie bhp.

Szcze gól nie du żą ska lę uchy bień ujaw nio -
no w mi kro - i ma łych przed się bior stwach.
Wie lu wła ści cie li ta kich za kła dów sku pia się
przede wszyst kim na utrzy ma niu firm
na ryn ku, co ne ga tyw nie od bi ja się na za -
an ga żo wa niu w spra wy bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy. 

Ze wzglę du na ujaw nio ne nie pra wi dło wo -
ści zwią za ne z pra cą w na ra że niu na ha łas in -
spek to rzy pra cy w 2010 r. wy da li 1313 de cy -
zji. Po nad to do kon tro lo wa nych pra co daw ców
skie ro wa no 124 wy stą pie nia, za wie ra ją -
ce 413 wnio sków. W sto sun ku do 69 za sto -
so wa no środ ki od dzia ły wa nia wy cho waw -
cze go. 

Wsku tek ich re ali za cji pra co daw cy m.in.
zi den ty fi ko wa li sta no wi ska pra cy z wy stę pu -
ją cym ha ła sem i oce ni li po ziom eks po zy cji
pra cow ni ków, za ło ży li lub zak tu ali zo wa li re -
je stry oraz kar ty ba dań i po mia rów czyn ni -
ków szko dli wych, po pra wi li oce ny ry zy ka za -
wo do we go, a ta kże opra co wa li wy ma ga ne
prze pi sa mi pro gra my na praw cze.       (r)

6 IP 9/2011

Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu 12 lip ca 2011 r. na pod -
sta wie otrzy ma nych ma te ria łów z Mi ni ster stwa Go spo dar ki, Mi -
ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej oraz Cen tral ne go In sty -
tu tu Ochro ny Pra cy – Pań stwo we go In sty tu ty -Ba daw cze go i prze -
pro wa dzo nej dys ku sji stwier dza, że pod wzglę dem in stru men -
tów praw nych za pew nio ny zo stał udział part ne rów spo łecz nych
w kształ to wa niu bez piecz ne go śro do wi ska pra cy na szcze blu cen -
tral nym oraz bra nżo wym i za kła do wym.

Bar dziej zło żo na i trud na jest nie jed no krot nie prak tycz na re -
ali za cja te go udzia łu. Aby wszyst kie te in stru men ty speł nia ły wła -
ści wą prak tycz ną ro lę, nie zbęd nym jest, aby stro na rzą do wa we
wszyst kich przy pad kach prze strze ga ła okre ślo nych w tych in stru -
men tach ter mi nów, a wszyst kie stro ny w pro wa dzo nych roz mo -
wach wy ka zy wa ły wza jem ny sza cu nek, zro zu mie nie i chęć po zna -
nia ra cji dru giej stro ny przez two rze nie wa run ków lep szej ko mu -
ni ka cji oraz dia lo gu po mię dzy ad mi ni stra cją, part ne ra mi spo łecz -
ny mi oraz or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi.

Trze ba stwier dzić, że part ne rzy spo łecz ni, na pod sta wie ist nie -
ją cych in stru men tów praw nych, ma ją znacz ny wpływ na kształ to -
wa nie bez piecz ne go śro do wi ska pra cy przez:

– dzia ła nia w pro ce sie le gi sla cyj nym;
– dzia ła nia kon sul ta cyj ne, wnio sko daw cze i opi nio daw cze;
– dzia ła nia kon tro l ne;
– ro ko wa nia w ce lu za wie ra nia ukła dów zbio ro wych lub in nych

po ro zu mień.
Istot ną ro lę w za kre sie wza jem ne go współ dzia ła nia w kształ -

to wa niu bez piecz ne go śro do wi ska pra cy speł nia ją po ro zu mie nia
za war te po mię dzy Pań stwo wą In spek cją Pra cy a Kra jo wą Ko mi -
sją NSZZ „So li dar ność”, Ogól no pol skim Po ro zu mie niem Związ -
ków Za wo do wych, Fo rum Związ ków Za wo do wych oraz or ga ni za -
cja mi pra co daw ców, a mia no wi cie Związ kiem Rze mio sła Pol skie -
go i Pol ską Kon fe de ra cją Pra co daw ców Pry wat nych „Le wia tan”.

W wy ni ku prze pro wa dzo nej dys ku sji, Ra da Ochro ny Pra cy uzna -
je za ko niecz ne:

1. Prze strze ga nie przez or ga ny wła dzy i ad mi ni stra cji rzą do -
wej oraz or ga ny sa mo rzą du te ry to rial ne go prze ka zy wa nia do part -
ne rów spo łecz nych pro jek tów ak tów praw nych na 30 dni
przed usta lo nym ter mi nem prze ka za nia za opi nio wa nych wy mie -
nio nych do ku men tów;

2. Uspraw nie nie dzia ła nia Trój stron nej Ko mi sji przez za pew -
nie nie uczest ni cze nia w ob ra dach jej gre miów przed sta wi cie li stro -
ny rzą do wej, upeł no moc nio nych do po dej mo wa nia roz strzy -
gnięć;

3. Wpro wa dze nie za sa dy, aby oce na skut ków re gu la cji (OSR)
obej mo wa ła skut ki dla wszyst kich pod mio tów praw nych, w szcze -
gól no ści na kła dów fi nan so wych na kształ to wa nie bez piecz ne go śro -
do wi ska pra cy;

4. Dą że nie do za war cia umo wy spo łecz nej mię dzy part ne ra mi
spo łecz ny mi i rzą dem oraz upo wszech nie nie ukła dów zbio ro wych
pra cy na wszyst kich szcze blach;

5. Roz wa że nie mo żli wo ści zmian w usta wie do ty czą cej dzia łal -
no ści Spo łecz nej In spek cji Pra cy tak, aby mię dzy in ny mi mo gła
ona dzia łać rów nież w za kła dach pra cy, gdzie nie funk cjo nu ją związ -
ki za wo do we;

6. Włą cze nie przez stro nę rzą do wą i wła dze te ry to rial ne sto -
wa rzy szeń na uko wo -tech nicz nych i to wa rzystw na uko wych do pro -
ce su opi nio wa nia do ku men tów do ty czą cych na uki i tech ni ki, zgod -
nie ze spe cy fi ką opi nio wa nych do ku men tów, w za kre sie kształ to -
wa nia bez piecz ne go śro do wi ska pra cy.

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

War sza wa, 29 sierp nia 2011 r.

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY
w sprawie roli partnerów społecznych w kształtowaniu bezpiecznego

środowiska pracy

Dokończenie ze strony 3.

Z ob rad Ra dy Ochro ny Pra cy
Po raz pierw szy w Pol sce

Dzień pra cow ni ka
słu żby bhp

Roz mo wa z Mar kiem No ściu szem, 
pre ze sem Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia
Pra cow ni ków Słu żby BHP, człon kiem Ra dy

Ochro ny Pra cy, człon kiem Ra dy 
ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie

przy Głów nym In spek to rze Pra cy
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Zwy cięz cą i zdo byw cą pu cha ru te go rocz nej edy cji kon kur su zo sta ła Pie -
kar nia -Cu kier nia Ja ro sła wa Gaj dy z Ra do mia (OIP War sza wa). Wy ró -
żnie nia otrzy ma ły: Pie kar nia R&P Cią żyń scy z Go sty nia (OIP Po znań),
Pie kar nia Pry wat na JA NA An drze ja Ru si na z Draw na (OIP Szcze cin.)

Pie kar nia -Cu kier nia Ja ro sła wa Gaj dy z Ra do mia ist nie je od 1993 ro ku i spe -
cja li zu je się w pro duk cji piekarniczej oraz cu kier ni czej. W za kła dzie do mi -
ni mum ogra ni czo no pra cę ręcz ną. Zme cha ni zo wa no i zauto ma ty zo wa -
no pro ces przy ję cia i ma ga zy no wa nia mą ki oraz jej do zo wa nie do pro -
duk cji, for mo wa nie chle ba i bu łek oraz ich wy piek.

W Ja wo rze w woj. dol no ślą -
skim od 26 do 28 sierp nia br.
od by ły się z udzia łem mar -
szał ka Sej mu Grze go rza
Sche ty ny XV Mię dzy na ro do -
we Tar gi Chle ba. Jak co ro -
ku, tak i pod czas tych
Tar gów na stą pi ło roz strzy -
gnię cie ogól no pol skie go
kon kur su „Bez piecz na Pie -
kar nia”, współ or ga ni zo wa ne -
go przez Pań stwo wą
In spek cję Pra cy. Lau re aci
otrzy ma li na gro dy i wy ró -
żnie nia, któ re w imie niu
głów ne go in spek to ra pra cy
wrę czył To masz Gdow ski,
okrę go wy in spek tor pra cy
we Wro cła wiu.

XV MIĘ DZY NA RO DO WE

TAR GI CHLE BA
W uro czy sto ściach wzię li udział
par la men ta rzy ści z te re nu Dol ne go
Ślą ska, przed sta wi cie le władz wo je -
wódz kich i sa mo rzą do wych, w tym
bur mistrz Ja wo ra oraz sta ro sta ja -
wor ski, przed sta wi cie pra co daw -
ców m.in. Związ ku Pra co daw ców
„Pol ska Miedź”, a ta kże de le ga cje
za gra nicz ne z miast part ner skich.
Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre -
zen to wał rów nież Jan Bucz kow ski,
kie row nik Od dzia łu OIP w Le gni cy.

Zwy cięz cy i zdo byw cy pu cha ru
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Dla pra cow ni ków z ośmiu no wych państw człon kow skich Eu -
ro py Środ ko wo -Wschod niej zo stał otwar ty au striac ki ry nek pra -
cy. Zgod nie z naj now szy mi prze wi dy wa nia mi od 21 do 26 ty się -
cy pra cow ni ków z tych państw bę dzie ka żde go ro ku po dej mo wać
pra cę w Au strii. Więk szość z nich bę dzie do je żdżać do pra cy przez
gra ni cę. Sza cu je się, że naj wię cej pra cow ni ków z no wych państw
człon kow skich znaj dzie pra cę w bu dow nic twie i tu ry sty ce. Aby
za po biec ewen tu al ne mu dum pin go wi pła co we mu, rów no le gle we -
szły w ży cie prze pi sy o pre wen cji te go zja wi ska. Prze pi sy te zo -
sta ły po zy tyw nie oce nio ne przez part ne rów spo łecz nych.

Fe de ral ne Pu blicz ne Słu żby ds. Za bez pie cze nia Spo łecz ne go
prze te sto wa ły no we na rzę dzie ma ją ce na ce lu sku tecz ne wy kry -
wa nie nad użyć so cjal nych. Pierw sze re zul ta ty wska zu ją na wzrost
wy kry wa nych na ru szeń. No we na rzę dzie wy szu ku je związ ki sta -
ty stycz ne w ba zie da nych OASIS, któ ra za wie ra licz ne wiadomości
do ty czą ce kon tro lo wa nych pra co daw ców, in for ma cje na te mat
ubez pie czeń spo łecz nych oraz in for ma cje po dat ko we. Ana li zu je
ono po ten cjal ne ozna ki na ru szeń so cjal nych po peł nia nych przez
pra co daw ców, np. zna czą cy wzrost lub spa dek ob ro tów fir my czy
też na głe ma so we zwol nie nia lub przy ję cia do pra cy. Te sto wa ne
na rzę dzie po zwa la rów nież wy kryć in ne na ru sze nia, m.in. nie zgło -
sze nie pra cow ni ka do ubez pie cze nia, nad uży cia w za kre sie wy -
sy ła nia pra cow ni ków na urlo py, czy nie le gal ne pod wy ko naw stwo.
Pra co daw com, któ rzy speł nia ją okre ślo ną kom bi na cję kry te riów
sys tem przy pi su je sta tus pod wy ższo ne go ry zy ka. W okre sie spraw -
dza nia na rzę dzia prze pro wa dzo no kon tro le w sek to rze bu dow -
la nym u pra co daw ców, któ rym sys tem przy pi sał sta tus pod wy -
ższo ne go ry zy ka. Na ru sze nia stwier dzo no u 2/3 wszyst kich pra -
co daw ców pod da nych kon tro li, pod czas gdy zwy kle by ło to 10%
kon tro lo wa nych pod mio tów.

Naj now sze ba da nia po ka zu ją, że od dzie się ciu lat star si pra -
cow ni cy są nie zmien nie po strze ga ni ja ko źró dło do świad cze nia
i wie dzy, w tym wie dzy o przed się bior stwie. Jed nak sta rze nie po -
pu la cji i sta ły wzrost licz by star szych pra cow ni ków wy mu si ły
na pra co daw cach głęb szą re flek sję nad kosz ta mi pra cow ni czy mi
za trud nia nia osób po wy żej 50 ro ku ży cia i ich pro duk tyw no ścią.
W efek cie, po ło wa przed się bior ców prze wi du je, że w naj bli ższych
la tach ko niecz ne bę dą m.in. szko le nia, ada pta cje sta no wisk pra -
cy a ta kże do sto so wa nie go dzin pra cy. Jed na czwar ta pra co daw -
ców chce w związ ku z tym za chę cać star szych pra cow ni ków
do wcze śniej sze go prze cho dze nia na eme ry tu rę oraz ko rzy stać
z usług ze wnętrz nych. W cią gu ostat niej de ka dy Fran cja wdro -
ży ła licz ne ini cja ty wy ma ją ce przekonać przed się bior ców do wy -
dłu ża nia okre su za trud nie nia osób star szych. Od 2000 ro ku ogra -

ni czo no wcze śniej sze eme ry tu ry, w 2003 ro ku zre for mo wa no eme -
ry tu ry, opo dat ko wa no wcze śniej sze eme ry tu ry oraz przej ścia
na eme ry tu rę z urzę du mie dzy 2007 i 2008 ro kiem, zli be ra li zo -
wa no za sa dy ku mu lo wa nia sta no wisk, itd. W wie lu kam pa niach
sta ra no się in for mo wać za rów no pra cow ni ków, jak i pra co daw -
ców o no wych prze pi sach do ty czą cych za trud nia nia osób star szych.
Za chę ca no w nich obie stro ny do wza jem nej współ pra cy.

Na sku tek wpro wa dzo nych w 2003 ro ku ogra ni czeń w do stę pie
do wcze śniej szych eme ry tur, licz ba pra cow ni ków sek to ra pry wat -
ne go, któ rzy prze szli na wcze śniej szą eme ry tu rę wy nio sła 6 tys. 680
osób, o 8% mniej niż rok wcze śniej. Na wcze śniej szej eme ry tu rze
prze by wa ło w 2010 ro ku po nad 40 tys. osób, o 18% mniej niż w 2009
ro ku. Zna czą cą gru pę wśród osób ko rzy sta ją cych z wcze śniej szej
eme ry tu ry sta no wią oso by pra cu ją ce przy usu wa niu azbe stu. W 2010
ro ku z pra wa do przej ścia na wcze śniej szą eme ry tu rę sko rzy sta -
ło 5 tys. 400 osób, a na ko niec ro ku licz ba eme ry to wa nych pra cow -
ni ków z te go sek to ra wy no si ła 30 tys. 600. To ozna cza, że by li pra -
cow ni cy te go sek to ra sta no wi li 81% wszyst kich prze cho dzą cych
na wcze śniej szą eme ry tu rę i 74% ogó łu eme ry tów prze by wa ją cych
na wcze śniej szej eme ry tu rze. Więk szość z „wcze śniej szych” eme -
ry tów ko rzy sta ze świad czeń fi nan so wa nych przez pań stwo, jed -
nak nie któ rzy, zwłasz cza ci za trud nie ni w du żych przed się bior stwach
ma ją mo żli wość przej ścia na eme ry tu rę or ga ni zo wa ną i fi nan so -
wa ną przez pra co daw cę. Ta ką eme ry tu rę na zy wa się czę sto „do -
mo wą eme ry tu rą”, „zwol nie niem ze świad cze nia pra cy” lub „urlo -
pem na ko niec pra cy za wo do wej”. Od 2008 ro ku 50% kosz tów ta -
kiej eme ry tu ry po kry wa pra co daw ca.

Wskaź nik bez ro bo cia wśród mło dych ko biet jest obec nie ni -
ższy niż wskaź nik bez ro bo cia dla mło dych mę żczyzn. Wy ni ka to
z ra por tu „Nie rów no ści mię dzy mę żczy zna mi i ko bie ta mi”.
Przez wie le lat wy ni ki ana liz Cen trum Ba dań nad Kwa li fi ka cja -
mi wska zy wa ły, że mę żczyź ni są fa wo ry zo wa ni na ryn ku pra cy.
Tym cza sem naj now sze ba da nia po ka zu ją, że sy tu acja ta ule gła
zmia nie. Ko bie ty ma ją ce za so bą 5 lat pra cy za wo do wej rza dziej
tra cą pra cę (12 % ko biet na bez ro bo ciu w po rów na niu z 15% mło -
dych mę żczyzn) niż mę żczyź ni w po dob nej sy tu acji. Zmia ny nie
do ty czą sta bil no ści za trud nie nia i wy na gro dze nia. Ko bie ty da lej
za ra bia ją mniej i wy ko nu ją pra cę mniej pew ną. Wa run ki za trud -
nie nia ko biet są gor sze, niż w przy pad ku mę żczyzn i nie ule ga -
ją po pra wie. Ko bie ty czę ściej pra cu ją na część eta tu i nie za le żnie
od po sia da ne go wy kształ ce nia są za trud nia ne na sta no wi skach
mniej in te re su ją cych. Ró żni ce w wy na gro dze niach ko biet i mę -
żczyzn z wy kształ ce niem wy ższym wy no szą 20%. Na sy tu ację ko -
biet wpły wa wie le czyn ni ków, w tym m.in. kry zys go spo dar czy,
ewo lu cja struk tu ry za trud nia nia, wzrost licz by ko biet wy kształ -
co nych (47% mło dych ko biet ma wy kształ ce nie wy ższe, pod czas
gdy dla mę żczyzn wskaź nik ten wy no si tyl ko 34%).

Prze gląd in for ma cji za miesz cza nych na stro nach in ter ne -
to wych i w biu le ty nach in for ma cyj nych urzę dów in spek cji
pra cy Unii Eu ro pej skiej oraz or ga ni za cji mię dzy na ro do -
wych zaj mu ją cych się sze ro ko ro zu mia ną pro ble ma ty ką
zdro wia za wo do we go i ochro ny pra cy.

EU RO NEW SY
Otwar cie ryn ku pra cy   AU STRIA

Usu wa nie azbe stu

Rów ność za trud nie nia

Prze ciw nad uży ciom        BEL GIA

Pro mo cja za trud nie nia FRAN CJA

Se kre tarz Ge ne ral ny Kra jo wej Fe de ra cji Bu dow nic twa i Prze -
my słu Drzew ne go za pre zen to wał w To le do no wą kam pa nię do -
ty czą cą pre wen cji za gro żeń wy ni ka ją cych z eks po zy cji na wy so -
ką tem pe ra tu rę. Ini cja ty wa ta jest nie zwy kle istot na z punk tu wi -
dze nia bu dow nic twa, gdyż jest ono bra nżą naj bar dziej na ra żo ną
na trud ne wa run ki me te oro lo gicz ne, szcze gól nie upa ły. Skie ro -
wa no apel do pra cow ni ków, aby oprócz zwra ca nia uwa gi na ogól -
ne wa run ki pra cy na bu do wach, by li wy czu le ni na sy tu acje, a w tym
przy pad ku ucią żli we wa run ki po go do we, w któ rych po win ni być
do dat ko wo chro nie ni. W kam pa nii zwró co no się też do pra co daw -
ców, aby nie trak to wa li in we sty cji w bez pie czeń stwo pra cy pra -
cow ni ków ja ko zwy kłe go wy dat ku, lecz ja ko istot ny wkład po zwa -
la ją cy unik nąć ewen tu al nych wy pad ków przy pra cy, wy ni kłych z bra -
ku za sto so wa nia od po wied nich za bez pie czeń. Kam pa nia ma na ce -
lu do pro wa dze nie do sy tu acji, w któ rej pra co daw cy wpro wa dzą
zmia no wy czas pra cy, tak aby naj cię ższe pra ce mo gły być wy ko -
ny wa ne w chłod niej szych po rach dnia, co po zwo li unik nąć za gro -
żeń, na ja kie pra cow ni cy na ra że ni są pod czas eks po zy cji na dzia -
ła nie pro mie ni sło necz nych, np. uda ru ciepl ne go lub cho rób skó -
ry. Fe de ra cja umie ści ła na pla cach bu dów w du żej czę ści kra ju
pla ka ty i bro szu ry in for ma cyj ne, dzię ki któ rym pra cow ni cy mo -
gą za po znać się z ob ja wa mi po wi kłań bę dą cych kon se kwen cją eks -
po zy cji na wy so kie tem pe ra tu ry oraz me to da mi ich za po bie ga -
nia, a ta kże od na leźć sze reg rad, jak za cho wać się w ra zie uda -
ru ciepl ne go.

An da lu zyj ski In sty tut Pre wen cji Ry zy ka Za wo do we go, wcho -
dzą cy w skład Mi ni ster stwa Za trud nie nia Jun ty An da lu zji, opra -
co wał pro jekt ba daw czy za kła da ją cy ana li zę wa run ków pra cy i za -
rzą dza nia pre wen cją w przed się bior stwach zaj mu ją cych się uty -
li za cją miej skich od pa dów ko mu nal nych w An da lu zji. W tym ce -
lu ze bra no naj lep sze do stęp ne prak ty ki i prze pro wa dzo no an kie -
tę wśród pra cow ni ków. Pro jekt ma na ce lu przy bli że nie rze czy -
wi sto ści za wo do wej i pre wen cji w oma wia nym sek to rze. Ma rów -
nież przed sta wić naj lep sze do stęp ne prak ty ki w za rzą dza niu bez -
pie czeń stwem i zdro wiem za wo do wym. Gru pa pra cow ni ków za -
trud nio nych w przed się bior stwach uty li za cji od pa dów ko mu nal -
nych nie wąt pli wie jest na ra żo na na za gro że nia. W An da lu zji w tej
bra nży pra cę wy ko nu je 9 tys. 421 osób, za trud nio nych przez 42
jed nost ki w 120 za kła dach roz sia nych po ca łym re gio nie. Ba da -
nie wy ka za ło, że pra wie 80% za trud nio nych po sia da wie dzę o ist -
nie niu tzw. de le ga tów ds. pre wen cji, a pra wie 90% prze szło szko -
le nie lub zo sta ło od po wied nio po in for mo wa nych w za kre sie zdro -
wia za wo do we go.

Kil ka ty go dni przed roz po czę ciem urlo pów zbio ro wych
w sek to rze bu dow nic twa w Luk sem bur gu, In spek cja Pra cy i Gór -
nic twa, we współ pra cy z in spek to ra mi pra cy z Por tu ga lii, Fran -
cji, Bel gii i Pol ski, prze pro wa dzi ła kom plek so we kon tro le
na bu do wie w Esch -Be lval oraz na bu do wie tu ne lu Staf fel ter,
ko ło Grüne wald. Kon tro le, w któ rych uczest ni czy ło po nad trzy -
dzie stu przed sta wi cie li słu żb in spek cji pra cy, wy ka za ły licz ne
na ru sze nia w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz nie -

pra wi dło wo ści w dzia ła niu sprzę tu ochron ne go. Stwier dzo no na -
ru sze nia do ty czą ce: bez pie czeń stwa i zdro wia w pra cy: sze ściu
pra cow ni ków luk sem bur skiej fir my nie przed sta wi ło orze czeń
le kar skich stwier dza ją cych brak prze ciw wska zań do pra cy
na sta no wi sku o pod wy ższo nym ry zy ku (do obo wiąz ko we go oka -
za nia przed za trud nie niem). Pra cow ni cy ci zo sta li od su nię ci
od prac i prze by wa ją na urlo pie na koszt pra co daw cy w ocze -
ki wa niu na wy da nie orze cze nia le kar skie go; de le go wa nia: wę -
gier ska fir ma, obec na na bu do wie tu ne lu, nie by ła w sta nie przed -
sta wić do ku men tów po świad cza ją cych zgło sze nie de le go wa nia
pra cow ni ków; pra cy nie le gal nej: dwie fir my prze rwa ły cza so -
wo pra ce na bu do wie w Be lval z uwa gi na nie pra wi dło wo ści
stwier dzo ne w ze zwo le niach na pro wa dze nie dzia łal no ści; zo -
bo wią zań po dat ko wych: kil ka firm wy ko nu ją cych pra ce na bu -
do wach w Luk sem bur gu nie za re je stro wa ło się ja ko płat nik po -
dat ku VAT i zo sta nie uka ra nych grzyw ną oraz nad użyć so cjal -
nych: pol ska fir ma, zna na pol skim wła dzom, jest zo bo wią za na
wy pła cić swo im pra cow ni kom pra cu ją cym w Luk sem bur gu wy -
rów na nia płac i prze tłu ma czyć na ję zyk fran cu ski do ku men ta -
cję do ty czą cą za bez pie cze nia spo łecz ne go.

Or ga ni za cje part ne rów spo łecz nych ne go cjo wa ły pod wy żkę wy -
na gro dzeń pra cow ni ków sek to ra pry wat ne go i pu blicz ne go,
w ra mach dwu let nich ukła dów zbio ro wych za war tych na la ta 2010-
2012. W wy ni ku ne go cja cji usta lo no, że prze cięt ny wzrost wy na -
gro dze nia w 2011 r. wy nie sie 3,65% w sek to rze pry wat nym
oraz 4,25% w sek to rze pu blicz nym. Pro wa dzo ne w Oslo ne go cja -
cje nt. sek to ra fi nan sów za koń czy ły się fia skiem, co spo wo do wa -
ło ko niecz ność prze pro wa dze nia przy mu so we go ar bi tra żu.

Ogól no eu ro pej skie ba da nie przed się biorstw. EU -OSHA zbie -
ra od kie row nic twa i przed sta wi cie li pra cow ni ków ds. zdro wia i bez -
pie czeń stwa pracy in for ma cje o tym, jak za rzą dza się za gro że nia -
mi dla zdro wia i bez pie czeń stwa w ich miej scu pra cy, ze szcze -
gól nym na ci skiem na no we „za gro że nia psy cho spo łecz ne”, tj. ta -
kie zja wi ska, jak stres zwią za ny z pra cą, prze moc i mo le sto wa nie.
Ce lem ba da nia jest wspie ra nie pracodawców w ca łej Eu ro pie w sku -
tecz nym za rzą dza niu zdro wiem i bez pie czeń stwem oraz pro mo -
wa nie zdro wia i do bre go sa mo po czu cia pra cow ni ków. Do star cza
ono de cy den tom po rów ny wal ne po mię dzy kra ja mi in for ma cje do -
ty czą ce pla no wa nia i wdra ża nia no wych stra te gii w tej dzie dzi nie.
Ba da nie, któ re obej mu je oko ło 36 tys. wy wia dów i do ty czy 31 kra -
jów, cie szy się wspar ciem rzą dów i part ne rów spo łecz nych
na po zio mie eu ro pej skim. Dla EU -OSHA ten pro jekt jest jed ną
z naj wa żniej szych ini cja tyw do tej po ry i ocze ku je się, że do star -
czy on cen nych in for ma cji, któ re bę dą wy ko rzy sty wa ne przez wie -
le lat. Za da jąc bez po śred nio kie row nic twu i pra cow ni kom py ta -
nia do ty czą ce spo so bu za rzą dza nia bez pie czeń stwem i zdro wiem
w pra cy, ESE NER ma na ce lu zi den ty fi ko wa nie wa żnych czyn ni -
ków i pod kre śle nie głów nych prze szkód w sku tecz nym za po bie -
ga niu. Ba da nie ana li zu je, co przed się bior stwa ro bią w prak ty ce,
za rzą dza jąc zdro wiem i bez pie czeń stwem, ja kie są głów ne po wo -
dy po dej mo wa nia dzia łań, co je po wstrzy mu je przed pod ję ciem
od po wied nich środ ków oraz ja kie go wspar cia po trze bu ją. 

Opra co wa nie: Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą GIP
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Wa run ki pra cy

No wa kam pa nia HISZ PA NIA

Wspól ne kon tro le LUK SEM BURG

Wy na gro dze nia   NOR WE GIA

ESENER EU -OSHA



Dru gi przy pa dek od no si się do mo żli wo -
ści skie ro wa nia pra cow ni ka na urlop wy -
poczyn ko wy w trak cie wy po wie dze nia,
a trze ci, zgod nie z ak tu al nym orzecz nic twem,
do ty czy skie ro wa nia pra cow ni ka na za le gły
urlop wy po czyn ko wy przed koń cem pierw -
sze go kwarta łu ro ku na stęp ne go.

Na le ży wy ja śnić, że urlop na żą da nie nie
jest do dat ko wym urlo pem po więk sza ją cym
przy słu gu ją cy pra cow ni ko wi wy miar.
Po dru gie, urlop na żą da nie, tak jak i po -
zo sta ła część urlo pu co do za sa dy, po wi nien
być zgod nie z art. 152 Ko dek su pra cy prze -
zna czo ny na wypo czy nek. Po trze cie, z te -
go urlo pu ma pra wo sko rzy stać ka żdy pra -
cow nik za trud nio ny na pod sta wie sto sun -
ku pra cy (po za jed nym wy jąt kiem, do ty czy
to na uczy cie li za trud nio nych w pla ców kach
fe ryj nych, w trak cie za jęć szkol nych).

Za sad ni czym prze pi sem, któ ry re gu lu -
je kwe stie urlo pów na żą da nie, jest
art. 1672 Ko dek su pra cy. Sta no wi on, że
„Pra co daw ca jest zo bo wią za ny udzie lić
na żą da nie pra cow ni ka i w ter mi nie przez
nie go wska za nym czte rech dni urlo pu
w ka żdym ro ku ka len darzo wym. Pra cow -
nik zgła sza żą da nie udzie le nia urlo pu naj -
póź niej w dniu roz po czę cia urlo pu”.

Po za pla nem

Prze słan ka mi udzie le nia te go ro dza ju
urlo pu są więc:

– żą da nie pra cow ni ka,
– wska za nie ter mi nu urlo pu,
– ogra ni cze nie te go urlo pu do czte rech

dni w ro ku ka len da rzo wym,
– zgło sze nie urlo pu mu si na stą pić naj -

póź niej w dniu roz po czę cia urlo pu.
Do dat ko wo, zgod nie z art. 163 § 1 Ko dek -

su pra cy, urlop na żą da nie nie jest ob ję ty
pla nem urlo pu. Z ko lei z art. 1673 Ko dek -
su pra cy wy ni ka, że łącz ny wy miar urlo pu
na żą da nie w ro ku ka len da rzo wym nie
mo że prze kro czyć czte rech dni, nie za le żnie
od ilo ści pra co dawców, z któ ry mi pra cow -

nik po zo sta je w ko lej nych sto sun kach pra -
cy. Urlop na żą da nie, w wypad ku je go nie -
wy ko rzy sta nia w da nym ro ku ka len da rzo -
wym, tra ci swój szcze gól nych cha rak ter i ma
przy miot „zwy kłe go” za le głe go urlo pu,
któ ry jed nak mo że być wy ko rzy sta ny przez
ca ły na stęp ny rok ka len da rzo wy, a nie tyl -
ko do koń ca pierw sze go kwar ta łu. Wy ni ka
to z tre ści art. 168 Ko dek su pra cy. Wąt pli -
wo ści w tym za kre sie roz wie wa sta no wi sko
De par ta men tu Praw ne go GIP wy da ne
w pi śmie – znak: GPP -110-4560-170/08/PE.

Przy po mnieć jesz cze na le ży o rze czy
oczy wi stej tj., że urlop na żą da nie przy słu -
gu je tyl ko wte dy, gdy pra cow nik na był
w ogó le pra wo do urlo pu i nie wy ko rzy stał
w ca ło ści już wcze śniej czte rech dni urlo -
pu na żą da nie lub, że nie wy ko rzy stał wcze -
śniej ca łe go na le żne go mu wy mia ru urlo -
pu wy po czyn ko we go. Po nad to pra co daw -
ca ma pra wo od wo łać pra cow ni ka z te go
urlo pu w ra zie speł nie nia prze sła nek
okre ślo nych w art. 167 Ko dek su pra cy. Pra -
cow nik rzecz ja sna nie mu si wy ko rzy stać
urlo pu na żą da nie. Jest to je go pra wo, a nie
obowią zek.

Wy jąt ko wy cha rak ter

Po zor nie ja sne re gu la cje są jed nak cią -
gle przed mio tem wy kład ni do ko ny wa nej
przez orzecz nic two są do we oraz dok try nę
pra wa, któ re wy ja śnia ją wąt pli wo ści po ja -
wia ją ce się w prak ty ce. Zau wa żal ną ten den -
cją orzecz nic twa są do we go jest pod kre śla -
nie wy jąt ko we go cha rak te ru urlo pów
na żą da nie, co prze ja wia się za wę ża ją cą wy -
kład nią prze pi sów.

Po cząt ko wo wąt pli wo ści wzbu dzał wy miar
urlo pu na żą da nie, tj. czy pra cow ni ko wi przy -
słu gu je urlop na żą da nie w wy mia rze 32 go -
dzin (4 dni x 8 go dzin), czy też na le ży
udzielać go na dni ro bo cze dla pra cow ni ka
nie za le żnie od te go, ile miał go dzin do prze -
pra co wa nia. W prak ty ce to za gad nie nie
bu dzi ło pro ble my w przy pad ku za trud nia nia

pra cow ni ków w sys te mie rów no wa żnym
i za pla no wa nej pra cy po 12 go dzin na dniów -
kę, co w prak ty ce ozna cza ło by, że ta ki pra -
cow nik miał by fak tycz nie 48 go dzin urlo pu
na żą da nie oraz w przy pad ku pra cow ni ków
za trud nio nych w nie peł nym wy mia rze cza -
su pra cy, gdzie mo gło by się zda rzyć, że ca -
ły lub pra wie ca ły je go wy miar urlo pu (32
go dzi ny) to fak tycz nie urlop na żą da nie.

Pro blem ten zo stał roz wią za ny w dro -
dze od wo ła nia się do wy kład ni ję zy ko wej
i tre ści prze pisu art. 1672 Ko dek su pra cy,
któ ry mó wi o „dniach urlo pu na żą da nie”,
co po wo du je, że urlo pu udzie la się na kon -
kret ne dni ro bo cze, nie za le żnie od te go,
ile pra cow nik miał za pla no wa nych go dzin
pra cy w tym dniu.

Nie bu dzi już kon tro wer sji, że to pra cow -
nik ma wy łącz ne pra wo de cy do wa nia, czy
chce wy ko rzy stać urlop na żą da nie w czę -
ściach: po jed nym dniu, po dwa dni czy
za jed nym ra zem ca łość.

Urlo pu na żą da nie na le ży udzie lić na wet
wte dy, gdy je go udzie le nie spo wo du je, że
pra cow nik nie bę dzie już mógł wy ko rzy -
stać 14 ko lej nych dni ka len da rzo wych urlo -
pu w ro ku ka len da rzo wym, co na rzu ca
art. 162 Ko dek su pra cy. Ta kie sta no wi sko
wy ni ka z fak tu, że art. 1672 Ko dek su pra cy
jest prze pi sem lex spe cia lis (wy jąt ko wym)
w od nie sie niu do art. 162 Kodek su pra cy.

Prze pi sy pra wa nie re gu lu ją for my,
w ja kiej pra cow nik ma zwró cić się o udzie -
le nie mu urlo pu wy po czyn ko we go. Mo że
być to za tem for ma pi sem na, ale rów nież
te le fo nicz na, eseme so wa, ma ilo wa, fa xo wa
lub ust na. Pra co daw ca na to miast ma pra -
wo wpro wa dzić w tym wzglę dzie do re gu -
la cji we wnątrz za kła do wych (np. re gu la mi -
nu pra cy) pew ne ogra ni cze nia i na rzu cić
okre ślo ną pro ce du rę po stę po wa nia. 

Wnio sek nie wią że

Naj wię cej wąt pli wo ści przy ana li zo wa niu
prze pi sów do ty czą cych urlo pów na żą da nie
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Urlop na żą da nie
Urlo py na żą da nie sta no wią wy ją tek od za sa dy, że czas wy ko rzy sta nia urlo pu na stę pu je
po wcze śniej szym uzgod nie niu ter mi nu ich wy ko rzy sty wa nia po mię dzy pra cow ni kiem a pra -
co daw cą. To jest je den z nie licz nych przy pad ków, kie dy jed na ze stron sto sun ku pra cy mo że
„na rzu cić” jed no stron nie dru giej stro nie ter min wy ko rzysta nia dnia urlo pu.

wzbu dza ją za sa dy je go udzie la nia. W tym za -
kre sie ist nie je już orzecz nic two są do we
rozstrzy ga ją ce wąt pli wo ści. Jed nym z wa -
żniej szych orze czeń jest wy rok Są du Naj wy -
ższe go z 16.09.2008 r. o sygn. II
PK 26/2008 (opu bli ko wa ny w OSNP
2010/3-4/36) w te zie któ re go stwier dzo no,
że „Roz po czę cie urlo pu na żą da nie
przed udzie le niem go przez pra co daw cę mo -
że być uzna ne za nie uspra wie dli wio ną nie -
obec ność w pra cy, bę dą cą cię żkim na ru -
szeniem pod sta wo wych obo wiąz ków pra -
cow ni czych w ro zu mie niu art. 52 § 1 pkt 1
Ko dek su pra cy”. W wy ro ku tym sąd pod kre -
śla, że na wet urlop na żą da nie mu si być
udzie lo ny przez pra co daw cę i je go sa mo wol -
ne udzie le nie so bie przez pra cow ni ka mo -
że spo wo do wać powa żne kon se kwen cje.
W uza sad nie niu wy ro ku Sąd Naj wy ższy wy -
ja śnił te kwe stie stwier dza jąc m. in., że
„…urlo pu wy po czyn ko we go co do za sa dy
udzie la pra co daw ca, a zgod nie z art. 161 Ko -
dek su pra cy, jest obo wią za ny udzie lić pra -
cow ni ko wi urlo pu w tym ro ku ka len da -
rzowym, w któ rym pra cow nik uzy skał
do nie go pra wo. Na tle te go prze pi su nie
bu dzi wąt pli wości, że wy ra żo ny w nim
obo wią zek pra co daw cy nie ma cha rak te ru
bez względ ne go. Do udzie la nia urlo pu ma -
ją bo wiem za sto so wa nie ogól ne re gu ły,
w tym ta kże ta za war ta w art. 163 § 11 Ko -
dek su pra cy, zgod nie z któ rą wnio sek urlo -
po wy pra cow ni ka jest bra ny przez pra co daw -
cę pod uwa gę, ale nie jest dla nie go wią żą -
cy. Pra co daw ca po wi nien go uwzględ nić, je -
że li zwol nie nie urlo po we we wnio sko wa nym
cza sie nie ko li du je z ko niecz no ścią za pew -
nienia nor mal ne go to ku pra cy za kła du.
Ozna cza to, że re ali za cja pra wa pra cow ni -
ka do wy po czyn ku jest ko ry go wa na po trze -
ba mi pra co daw cy, ko niecz no ścią obec no ści
pra cow ni ka w za kła dzie. Te zę tę po twier dza
do pusz czal ność od wo ła nia pra cow ni ka
z urlo pu w ra zie za ist nie nia oko licz no ści nie -
prze wi dzia nych w chwi li roz po czę cia urlo -
pu, a wy ma ga ją cych je go obec no ści w za -
kła dzie (art. 167 Ko dek su pra cy)” oraz że
„…udzie le nie urlo pu jest jed no stron ną
czyn no ścią pra co daw cy zwal nia ją cą pra cow -
ni ka z obo wiąz ku świad cze nia pra cy i uspra -
wie dli wia ją cą je go nie obec ność w pra cy.
Prze pi sy nie prze wi du ją mo żli wo ści za stą -
pie nia jej żad nym oświad cze niem pra cow -
ni ka. Sko ro pra cow nik sam so bie nie mo -
że sku tecz nie udzie lić urlo pu, za wia do mie -
nie pra co daw cy o roz po czę ciu urlo pu nie
sta no wi pod sta wy do zwol nie nia z obo wiąz -
ku wy ko ny wa nia pra cy”. Pod su mo wa nie te -
go wy wo du sta no wi stwier dze nie, że pra cow -
nik nie mo że roz po cząć urlo pu na żą da nie

do pó ki pra co daw ca mu go nie udzie li. Sa -
mo za wia do mie nie pra co daw cy o za mia rze
wy ko rzy sta nia urlo pu nie jest pod sta wą
do zwol nie nia pra cow ni ka z obo wiąz ku
świad cze nia pra cy, a za tem roz po czę cie ko -
rzy sta nia z urlo pu bez ocze ki wa nia na de -
cy zję pra co daw cy nie uspra wie dli wia nie -
obec no ści w pra cy, wo bec cze go jest na ru -
sze niem obo wiąz ków pra cow ni czych,
w szcze gól no ści uję te go w art. 100 § 2 pkt 1
Ko dek su pra cy obo wiąz ku prze strze ga nia
cza su pra cy usta lo ne go w za kła dzie pra cy.

W tym miej scu na le ży przy to czyć jesz -
cze je den wy rok Są du Naj wy ższe go
z 7.02.2008 r. o sy gna tu rze II PK 162/07
(opubl. OSNP 2009/7-8/98), w któ re go uza -
sad nie niu mo żna prze czy tać, że „… za cho -
wa nie pra cow ni ka po le ga ją ce na opusz cze -
niu miej sca pra cy po wy sto so wa niu żą da -
nia urlo pu po kil ku go dzi nach świad cze nia
pra cy w tym wła śnie dniu, na le ży trak to -
wać ja ko bez praw ne, tj. na ru sza ją ce pod -
sta wo wy obo wią zek pra cow ni czy w po sta -
ci ko niecz no ści prze strze ga nia usta lo ne -
go u pra co daw cy cza su pra cy”. Urlop
na żą danie mu si za tem, co do za sa dy, obej -
mo wać ca ła dniów kę ro bo czą.

Praw nie do pusz czal ne

Ko lej nym istot nym orze cze niem do ty -
czą cym udzie la nia urlo pów na żą da nie jest
wy rok Są du Naj wy ższe go z 15.11.2006 r.
o sygn. I PK 128/06 (opubl. w OSNP 2007
/23-24/346) w któ rym w spo sób jed no -
znacz ny roz strzy gnię to, że:

1. Wnio sek o udzie le nie urlo pu na żą -
da nie po wi nien być zgło szo ny naj póź niej
w dniu roz poczę cia urlo pu, jed nak do chwi -
li prze wi dy wa ne go roz po czę cia pra cy
przez pra cow ni ka według obo wią zu ją ce go
go roz kła du czas pra cy.

2. Re gu la min pra cy al bo przy ję ta u pra -
co daw cy prak ty ka za kła do wa (zwy czaj) mo -
gą prze widy wać póź niej sze zgło sze nie
wnio sku o udzie le nie urlo pu na żą da nie.

Do peł nie niem wska za nych wcze śniej
orze czeń jest wy rok Są du Naj wy ższe go
z 18.05.2006 r. o sygn. III PK, 26/06, w któ -
rym stwier dzo no w jed nej z tez, że „Obo -
wią zek praco daw cy, o któ rym mo wa
w art. 1672 Ko dek su pra cy [udzie le nia urlo -
pu na żą da nie – do pi sek au to ra] mu si być
ro zu mia ny ja ko ko niecz ność uwzględ nie -
nia wnio sku pra cow ni ka co do ter mi nu,
w któ rym ma być wy ko rzy sta na okre ślo na
tam część urlo pu, ale pod wa run kiem, że
udzie le nie w tym cza sie urlo pu wy po czyn -
ko we go jest praw nie do pusz czal ne”. W sta -
nie faktycz nym cho dzi ło o sy tu ację, kie dy

pra cow ni ca wy stą pi ła o urlop pod czas
nie zdol no ści do pra cy tj. trwa nia świad cze -
nia re ha bi li ta cyj ne go. W myśl prze pi sów
pra wa nie zdol ność do pra cy pra cow ni ka
wy łą cza mo żli wość ko rzy sta nia z urlo pu,
a tym sa mym nie mo żna udzie lić ja kie go -
kol wiek urlo pu, w tym rów nież na żą da nie.

Szcze gól ne oko licz no ści

Za gad nie niem, któ re rów nież bu dzi
wąt pli wo ści jest wska za nie sy tu acji, gdy
pra co daw ca nie mu si udzie lić urlo pu
na żą da nie. We dług Są du Naj wy ższe go jest
to mo żli we je dy nie w ra zie za ist nie nia ja -
kichś szcze gól nych oko licz no ści. Po twier -
dze nie ta kie go sta no wi ska znajdzie my
w orze cze niach Są du Naj wy ższe go: we
wska za nym wcze śniej wy ro ku SN
o sygn. II PK 26/2008, rów nież m.in. w wy -
ro ku z 28.10.2009 r. o sygn. II PK 123/09
(LEX nr551056), w któ rym stwier dzo no,
że „Obo wią zek udzie le nia urlo pu na żą da -
nie nie jest bez względ ny, a pra co daw ca mo -
że od mó wić żą da niu pra cow ni ka ze wzglę -
du na szcze gól ne oko licz no ści, któ re po -
wo du ją, że je go za słu gu ją cy na ochro nę in -
te res wy ma ga obec no ści pra cow ni ka
w pra cy.”

Zda niem nie któ rych au to rów pra co daw -
ca mo że od mó wić pra cow ni ko wi urlo pu
na żą da nie w sy tu acji, gdy pra cow nik czy -
ni ze swe go pra wa uży tek sprzecz ny ze spo -
łecz no-go spo dar czym prze zna cze niem te -
go pra wa lub za sa da mi współ ży cia spo łecz -
ne go np. w ra zie wy ko rzy sta nia urlo pu na żą -
da nie w ce lu obej ścia prze pi su o spo rach
zbio ro wych, zwłasz cza o straj kach. Pod sta -
wą praw ną dzia ła nia pra co daw cy bę dzie
art. 8 Ko dek su pra cy. Na le ży jed nak pa mię -
tać, że to na pra co daw cy bę dzie wte dy spo -
czy wał cię żar udo wod nie nia, że pra cow nik
chciał sko rzy stać z urlo pu na żą da nie
w spo sób sprzecz ny z ty mi za sa da mi. Po dob -
na sy tu acja mo że do ty czyć przy pad ku, gdy
w jed nym dniu kil ku pra cow ni ków bę dzie
chcia ło sko rzy stać z urlo pu na żą da nie, co
w prak ty ce mo że do pro wa dzić do spa ra li -
żo wa nia pra cy za kła du i mo że gro zić du ży -
mi stra ta mi. Opie ra jąc się na art. 100 § 2
pkt 4 Ko dek su pra cy i za war tym tam obo -
wiąz ku pra cow ni ka dba ło ści o do bro i mie -
nie za kła du, pra co daw ca mógł by nie udzie -
lić urlo pu na żą da nie. Jed nak, tak jak
w przy pad ku wska za nym wcze śniej, to
na pra co daw cy spo czy wał by cię żar udo wod -
nie nia te go fak tu przed są dem w ra zie
ewentu al ne go spo ru.

dr Ol gierd Ku char ski
OIP Ka to wi ce, Oddział Czę sto cho wa

Pra wo

Ol gierd Ku char ski
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Nie zwy kle cen ne jest w tej sy tu acji ba -
zo wa nie na do świad cze niu in spek to rów
pra cy, któ rzy ta kie pro ce sy wsz czy na li,
bądź wy stę po wa li w nich w cha rak te rze peł -
no moc ni ków pra cow ni ka. Mo głem się
o tym prze ko nać oso bi ście, kie dy zo sta łem
wy zna czo ny do wy stę po wa nia w cha rak te -
rze peł no moc ni ka pro ce so we go czte rech
pra cow nic, któ re zwró ci ły się do OIP
w Olsz ty nie o wy ty po wa nie in spek to ra pra -
cy do re pre zen to wa nia ich w po stę po wa -
niu są do wym. Pra cow ni ce do cho dzi ły wy -
pła ty od pra wy pie nię żnej za zwol nie nie
z pra cy w związ ku z za prze sta niem pro wa -
dze nia dzia łal no ści przez pra co daw cę.

Nie tyl ko ja ko stro na

Za zwy czaj wy stę po wa nie in spek to ra
pra cy przed są dem pra cy wią że się z re ali -
za cją przy słu gu ją ce go mu upraw nie nia
do wy ta cza nia po wódz twa w spra wach
o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy lub
wstę po wa nia do po stę po wa nia są do we go
to czą ce go się już w ta kiej spra wie. Upraw -
nie nie to prze wi du je art. 10 ust. 1 pkt. 11
usta wy z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy oraz art. 631

K.p.c. i art. 462 K.p.c. Po wódz two o usta -
le nie ist nie nia sto sun ku pra cy in spek tor
pra cy wy ta cza we wła snym imie niu
(na rzecz kon kret nej oso by), gdyż ko rzy -
sta z tzw. for mal no praw nej le gi ty ma cji pro -
ce so wej. Przyj mu je się, że w tym po stę po -
wa niu jest on stro ną w zna cze niu pro ce -
so wym (for mal nym) lub, że jest pod sta wio -
ny pro ce so wo w miej sce stro ny rze czy wi -
stej, tj. oso by, któ rej do ty czyć bę dzie wy -
rok. Po wódz two in spek to ra pra cy ma ta -

kie sa me skut ki dla pra co daw cy, jak by po -
zew zo stał wnie sio ny przez pra cow ni ka.

Do wy to cze nia po wódz twa o usta le nie
ist nie nia sto sun ku pra cy przez in spek to -
ra pra cy nie jest po trzeb na na wet zgo da do -
mnie ma ne go pra cow ni ka, co wy ni ka z tre -
ści art. 631 K. p. c. oraz orzecz nic twa są -
do we go, m.in. po sta no wie nia SN
z 29.12.1998 r. I PKN 494/98. Zgo da ta -
ka jest na to miast po trzeb na do wstą pie nia
in spek to ra pra cy do już to czą ce go się po -
stę po wa nia w ta kiej spra wie.

Z uwa gi na to, że w po stę po wa niu
o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy in -
spek tor pra cy uzna wa ny jest za stro nę te -
go po stę po wa nia i re ali zu je w nim wła sne
pra wa wy ni ka ją ce z art. 631 K. p. c., nie jest
on w żad nym ra zie peł no moc ni kiem oso -
by, na rzecz któ rej wy stę pu je i dzia ła, co
wy raź nie za zna czył SN w wy ro ku
z 2.04.1998 r. I PKN 521/97.

In spek tor pra cy sto sun ko wo rzad ko
wy stę pu je przed są dem pra cy w in nych
spra wach niż usta le nie ist nie nia sto sun ku
pra cy. Je go ro la ogra ni cza się wów czas
do wy stę po wa nia wy łącz nie ja ko peł no moc -
nik pra cow ni ka. Nie dzia ła w imie niu wła -
snym, lecz w imie niu re pre zen to wa ne go
pra cow ni ka, któ re go za stę pu je przed są -
dem. Po zy cja in spek to ra ja ko peł no moc -
ni ka pra cow ni ka ró żni się za tem od po zy -
cji, ja ką zaj mu je on w po stę po wa niu
o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy,
gdzie dzia ła w imie niu wła snym.

Pod sta wę praw ną do wy stę po wa nia in -
spek to ra pra cy przed są dem pra cy w cha -
rak te rze peł no moc ni ka da je art. 465 §1 
K.p.c. Prze pis ten roz sze rza krąg osób
upraw nio nych do re pre zen to wa nia pra -

cow ni ka i spra wia, że – oprócz ad wo ka ta
i rad cy praw ne go – peł no moc ni kiem pro -
ce so wym pra cow ni ka w po stę po wa niu
przed są dem pra cy mo że być ta kże in spek -
tor pra cy.

Trudne i pracochłonne

Za kres za dań i upraw nień in spek to ra
pra cy ja ko peł no moc ni ka pro ce so we go
pra cow ni ka wy zna cza art. 91 K.p.c.,
z uwzględ nie niem od ręb no ści wy ni ka ją cych
z art. 465 § 1 i 2 K.p.c. Mo że więc po dej -
mo wać wszel kie czyn no ści pro ce so we łą -
czą ce się ze spra wą, mo że za wrzeć ugo dę
i zrzec się rosz cze nia, a na wet udzie lić peł -
no moc nic twa sub sty tu cyj ne go ad wo ka to -
wi lub rad cy praw ne mu. Nie mo że jed nak
od bie rać na le żno ści za są dzo nych na rzecz
re pre zen to wa ne go pra cow ni ka, chy ba że
uzy ska od dziel ne peł no moc nic two po wy -
da niu wy ro ku za są dza ją ce go. Nie ma rów -
nież upraw nień do wnie sie nia skar gi ka sa -
cyj nej, gdyż ta kie upraw nie nie przy słu gu -
je wy łącz nie ad wo ka to wi lub rad cy praw ne -
mu. In spek to ra pra cy nie mo że w tym za -
kre sie za stą pić rad ca praw ny PIP, chy ba,
że pra cow nik udzie li mu w tym ce lu sto sow -
ne go peł no moc nic twa. Wy ni ka to z orzecz -
nic twa SN, między innymi z po sta no wie nia
z 20.05.2004 r. I PZ 6/04.

Wy stę po wa nie w ro li peł no moc ni ka
pro ce so we go jest du żym wy zwa niem dla
in spek to ra pra cy i wy ma ga wie le cza su
na przy go to wa nie się do spra wy. Już sa mo
przy go to wa nie po zwu jest bar dzo pra co -
chłon ne, po nie waż wią że się ze szcze gó -
ło wym za po zna niem się ze sta nem fak tycz -
nym spra wy, a na stęp nie umie jęt nym
przed sta wie niem go w tre ści po zwu, ta kże
z prze my śle niem wnio sków do wo do wych,
któ re po twier dzą za ist nia łe fak ty, jak rów -
nież z prze ana li zo wa niem mo żli wych
kontr ar gu men tów stro ny prze ciw nej i przy -
go to wa niem się na ich od par cie. Nie jed no -
krot nie ko niecz ne jest skła da nie pism
pro ce so wych w trak cie trwa nia po stę po -
wa nia (z za cho wa niem ter mi nów wy zna czo -
nych przez sąd lub prze pi sy K.p.c.), po szu -
ki wa nie orzecz nic twa są do we go przy dat -
ne go w spra wie oraz uczest ni cze nie w wie -
lo go dzin nych roz pra wach. Nie wąt pli wie
mo że to mieć wpływ na wy peł nie nie pod -
sta wo wych obo wiąz ków in spek to ra pra cy,
do któ rych na le ży przede wszyst kim prze -
pro wa dza nie kon tro li.

Ana li zu jąc swo je do świad cze nia w spra -
wach są do wych, do cho dzę do prze ko na nia,
że pra cow nik udzie la jąc peł no moc nic twa
in spek to ro wi pra cy, trak tu je go jak pro fe -

Z in spek tor skiej prak ty ki

Ry zy ko 
peł no moc ni ka
Za gad nie nia do ty czą ce upraw nie nia in spek to ra pra cy do wy -
stę po wa nia w po stę po wa niu przed są dem pra cy oraz je go
po zy cji w tym po stę po wa niu są bar dzo in te re su ją ce, lecz nie -
zbyt do kład nie i wy czer pu ją co omó wio ne w li te ra tu rze i spe -
cja li stycz nych opra co wa niach. Pró żno szu kać tam m.in.
wska zó wek, któ re mo gły by po móc in spek to ro wi pra cy „od -
na leźć się” na sa li są do wej, gdy po stro nie prze ciw nej sta je
za wo do wy, pro fe sjo nal ny peł no moc nik pro ce so wy re pre zen -
tu ją cy pra co daw cę.

Łu kasz Sztych

§
sjo nal ne go praw ni ka i ta kie ma wo bec nie -
go ocze ki wa nia. Po dej ście to zmu sza in -
spek to ra do ogrom ne go wy sił ku, aby spro -
stać ocze ki wa niom pra cow ni ka, ale rów no -
cze śnie stwa rza po czu cie obar cza nia go od -
po wie dzial no ścią za ewen tu al ne prze gra -
nie spra wy. W mo im przy pad ku uda ło się
uzy skać ko rzyst ne roz strzy gnię cie są du dla
pra cow ni ków, któ rych re pre zen to wa łem,
a ich ra dość i wdzięcz ność by ła wy raź nie
wi docz na. Gdy by jed nak spra wa za koń czy -
ła się dla nich nie po myśl nie, to je stem
prze ko na ny, że pre ten sje by ły by rów nie za -
uwa żal ne.

Na ni by?...

Uczest ni cze nie in spek to ra pra cy
przed są dem pra cy w cha rak te rze peł no -
moc ni ka pra cow ni ka nie kie dy nie sie ze so -
bą za gro że nie mi mo wol ne go uwi kła nia
PIP w pro ces, w któ rym do cho dzo ne
rosz cze nie ma cha rak ter tyl ko po zor ny. Ta -
kie ry zy ko za ist nia ło w przy pad ku po stę -
po wa nia, w któ rym uczest ni czy łem.

Po cząt ko wo spra wa wy da wa ła się przej -
rzy sta i sto sun ko wo pro sta. Pra cow ni ce,
któ re mia łem re pre zen to wać, zo sta ły zwol -
nio ne z pra cy w try bie prze pi sów usta wy
z 13 mar ca 2003 r. o szcze gól nych za sa dach
roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun -
ków pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra -
cow ni ków, co zo sta ło za zna czo ne w świa -
dec twie pra cy. Otrzy ma ły jed no mie sięcz -
ną od pra wę pie nię żną, pod czas gdy staż
pra cy w tej fir mie upo wa żniał je do od pra -
wy dwu i trzy mie sięcz nej. Żą da nie od pra wy
uzu peł nia ją cej sta no wi ło przed miot spo ru
w po stę po wa niu są do wym. Z re la cji pra cow -
nic wy ni ka ło, że war szaw ska fir ma ca te rin -
go wa, w któ rej od wie lu lat pra co wa ły, zaj -
mu ją ca się ży wie niem pa cjen tów olsz tyń -
skie go szpi ta la prze gra ła prze targ na dal -
sze pro wa dze nie tej usłu gi i za koń czy ła
na te re nie Olsz ty na swo ją dzia łal ność,
a pra cow ni cy stra ci li pra cę. W związ ku z za -
ist nia łą sy tu acją mo je mo co daw czy nie,
któ re po sia da ły upraw nie nia do świad cze -
nia przed eme ry tal ne go, zło ży ły po da nia
o roz wią za nie umo wy na za sa dzie po ro zu -
mie nia stron, po wo łu jąc się na fakt, że chcia -
ły by z te go upraw nie nia sko rzy stać. Pra co -
daw ca wy ra ził na to zgo dę. Z re la cji pra cow -
nic oraz z przed ło żo nych do ku men tów
wy ni ka ło, że ich rosz cze nie o wy pła ce nie
bra ku ją cej czę ści od pra wy pie nię żnej,
w wy so ko ści od po wia da ją cej sta żo wi pra -
cy, jest w peł ni uza sad nio ne. 

Po wnie sie niu po zwu spra wa się skom -
pli ko wa ła, po nie waż po zwa ny pra co daw ca

wy stą pił z po wódz twem wza jem nym, twier -
dząc, że roz wią za nie umo wy w try bie
prze pi sów usta wy z 13 mar ca 2003 r.
o szcze gól nych za sa dach roz wią zy wa nia
z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy -
czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków mia ło
cha rak ter tyl ko po zor ny. We dług nie go
umo wa zo sta ła roz wią za na z ini cja ty wy tych
pra cow nic, po nie waż chcia ły za koń czyć pra -
cę za wo do wą i przejść na świad cze nie
przed eme ry tal ne. Pra co daw ca po szedł
im tyl ko na rę kę i w świa dec twach pra cy
wska zał, że umo wa o pra cę zo sta ła roz wią -
za na w try bie prze pi sów usta wy o zwol nie -
niach gru po wych, by mo gły otrzy mać
świad cze nie przed eme ry tal ne, co te raz
pró bu ją wy ko rzy stać. Do wo dem na to
mia ły być po da nia pra cow nic o roz wią za -
nie umo wy na za sa dzie po ro zu mie nia
stron, uza sad nio ne chę cią przej ścia
na świad cze nie przed eme ry tal ne. W po -
zwie wza jem nym pra co daw ca zło żył
oświad cze nie o uchy le niu się od skut ków
praw nych swo je go po zor ne go oświad cze -
nia wo li i za żą dał za są dze nia od ka żdej
z pra cow nic zwro tu jed no mie sięcz nej od -
pra wy pie nię żnej, ja ko świad cze nia wy pła -
co ne go nie na le żnie. 

Zło że nie po zwu wza jem ne go i twier dze -
nie, że roz wią za nie umo wy o pra cę z przy -
czyn okre ślo nych w usta wie o zwol nie niach
gru po wych mia ło cha rak ter po zor ny wzbu -
dzi ło mo je wąt pli wo ści co do te go, czy in -
spek tor pra cy po wi nien w ta kim po stę po -
wa niu da lej uczest ni czyć. Oświad cze nie pra -
co daw cy o po zor no ści roz wią za nia umo wy
mo gło być prze cież praw dzi we, a żą da nia
zwol nio nych pra cow nic fik cyj ne, po dyk to -
wa ne chę cią wy ko rzy sta nia nie praw dzi -
wych in for ma cji, ja kie pra co daw ca idąc im
na rę kę za warł w świa dec twie pra cy. Gdy -
by ta ka sy tu acja fak tycz nie mia ła miej sce
ozna cza ło by to, że in spek tor pra cy a tym sa -
mym PIP wspie ra dzia ła nia po zor ne, nie -
zgod ne z pra wem i w kon se kwen cji pro wa -
dzą ce do nie na le żne go wy pła ca nia ze środ -
ków pu blicz nych świad cze nia przed eme ry -
tal ne go. Wy da je się oczy wi ste, że w ta kim
przy pad ku in spek tor pra cy po wi nien wy po -
wie dzieć peł no moc nic two i zre zy gno wać
z re pre zen to wa nia pra cow ni ka w po stę po -
wa niu są do wym.

Je że li na to miast twier dze nia pra co daw -
cy za war te w po zwie wza jem nym by ły nie -
praw dzi we, a mi mo to zdo łał by on prze ko -
nać sąd, że roz wią za nie umów o pra cę mia -
ło cha rak ter po zor ny, to mo je mo co daw czy -
nie nie tyl ko mu sia ły by zwró cić pra co -
daw cy to, co od nie go otrzy ma ły (jed no mie -
sięcz ną od pra wę pie nię żną), ale rów nież zo -

sta ły by po zba wio ne pra wa do świad cze nia
przed eme ry tal ne go, gdyż nie by ło by pod -
sta wy praw nej je go wy pła ca nia.

By łe pra cow ni ce, któ re mia łem re pre zen -
to wać przed są dem, sta now czo za prze cza -
ły, by umo wy o pra cę zo sta ły roz wią za ne
z ich ini cja ty wy. Twier dzi ły, że pra co daw ca
kil ka krot nie na ma wiał je do roz wią za nia sto -
sun ku pra cy z uwa gi na przy słu gu ją ce im
pra wo do świad cze nia przed eme ry tal ne go.
Sam przy go to wał dla nich po da nia o roz wią -
za nie umo wy, a one po da nia te tyl ko pod -
pi sa ły. Za pew nia ły, że gdy by nie za po wia da -
na przez pra co daw cę per spek ty wa utra ty
pra cy, da lej pra co wa ły by. Na szczę ście
uda ło się zna leźć świad ków, któ rzy po twier -
dzi li przed są dem ta ki prze bieg wy da rzeń.
Po zwo li ło to wy ka zać, że po wódz two wza -
jem ne pra co daw cy jest bez za sad ne, a prze -
słan ką roz wią za nia umów o pra cę z mo imi
mo co daw czy nia mi by ły przy czy ny wska za -
ne w usta wie z dnia z 13 mar ca 2003 r.
o szcze gól nych za sa dach roz wią zy wa nia
z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn
nie do ty czą cych pra cow ni ków i że nie by ły
to przy czy ny po zor ne, jak twier dził pra co -
daw ca. Żą da nia po zwów o wy pła ce nie bra -
ku ją cych czę ści od praw pie nię żnych oka za -
ły się za tem słusz ne, przez co po wódz twa
zo sta ły uwzględ nio ne. 

Kon klu du jąc, chciał bym pod kre ślić, że
prze pis art. 465 §1 K.p.c. ma ją cy nie wąt pli -
wie na ce lu uła twie nie do cho dze nia rosz -
czeń pra cow ni czych, przy po wszech nym je -
go wy ko rzy sty wa niu przez pra cow ni ków mo -
że sta no wić ry zy ko an ga żo wa nia in spek to -
rów pra cy w czyn no ści mo gą ce znacz nie
ogra ni czyć czas prze zna czo ny na wy ko ny -
wa nie za dań nad zor czo -kon tro l nych i na ra -
zić PIP na zbęd ne, a nie raz na wet bar dzo
ry zy kow ne wi kła nie się w spo ry są do we.
Dla te go też wy da je się, że re pre zen to wa nie
pra cow ni ków w pro ce sach są do wych z pra -
co daw ca mi w in nych spra wach, niż usta le -
nie ist nie nia sto sun ku pra cy po win no mieć
miej sce ra czej wy jąt ko wo i to po wni kli wym
prze ana li zo wa niu oko licz no ści spra wy i za -
sad no ści rosz cze nia.

Łu kasz Sztych
OIP Olsz tyn

1) Ko deks po stę po wa nia cy wil ne go. Ko men -
tarz. Tom I i II, pra ca zb., prof. dr. hab. K. Pia sec -
ki, Wy daw nic two C. H. Beck; War sza wa 2008.

2) Ko deks po stę po wa nia cy wil ne go. Ko men tarz
[w:] H. Do lec ki (red.), T. Wi śniew ski (red.), J. Iwul -
ski, G. Je dre jek, I. Ko per, G. Mi siu rek, P. Po go -
now ski; Tom II; LEX 2010.

3) Ko deks po stę po wa nia cy wil ne go. Ko men tarz
[w:] J. Bo dio, T. De men dec ki, A. Ja ku bec ki, O. Mar -
ce wicz, P. Te len ga, M. P. Wój cik; Ofi cy na 2008,
wyd. III.



Choć w ubie głym ro ku nie co zmniej szy ła
się licz ba wy pad ków w rol nic twie, to i tak
sta ty sty ki wy pad ko we pro wa dzo ne przez
Ka sę Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz -
ne go są alar mu ją ce. W 2010 ro ku zgło -
szo no po nad 26 tys. wy pad ków, z cze go
po nad 23 tys. uzna no za wy pad ki
przy pra cy w rol nic twie, w tym by ło 89
wy pad ków śmier tel nych. Do tych naj tra -
gicz niej szych zda rzeń do cho dzi w trak cie
żniw, kie dy na po la wy je żdża ją nie za -
wsze w peł ni spraw ne ma szy ny rol ni cze.
Wte dy rów nież pra ce wy ko ny wa ne są
w du żym po śpie chu, de ter mi no wa nym
wa run ka mi at mos fe rycz ny mi.

(Nie)bez piecz ne żni wa

Te go rocz ne żni wa prze bie ga ły przy wy jąt ko wo nie sprzy ja ją cej
po go dzie. Do cho dzi ło do spię trze nia prac po lo wych, co wpły wa -
ło na ich bez pie czeń stwo i zwięk sza ło ry zy ko wy pad ków. 
An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy wy sto so wa ła do rol ni ków
apel o za cho wa nie ostro żno ści i sto so wa nie za sad bez pie czeń -
stwa. Pro si ła o zwró ce nie uwa gi na dzie ci, któ re w okre sie wa ka -
cyj nym są szcze gól nie na ra żo ne na wy pad ki.

Od 2004 ro ku, kie dy zmie ni ły się prze pi sy do ty czą ce
ubez pie cze nia spo łecz ne go rol ni ków, KRUS nie pro wa -
dzi już sta ty styk wy pad ko wych na wsi do ty czą cych dzie -
ci. Szacuje się jednak, że każdego roku dochodzi do
nawet kilku tysięcy różnych wypadków. Ich licz ba wzra -
sta w trak cie żniw. Czę sto są to zda rze nia bar dzo tra -
gicz ne w skut kach, jak to w Do łho by czo wie nie da le ko
Hru bie szo wa. Te go la ta przy cze pa za ła do wa na zbo żem
prze je cha ła czte ro let nie dziec ko. Kie row ca cią gni ka,
do któ re go by ła pod cze pio na przy cze pa, nie za uwa żył,
że scho wał się tam je go czte ro let ni wnuk. Gdy cią gnik
ru szył, tyl ne ko ło przy cze py na je cha ło na dziec ko. Mi mo
na tych mia sto wej ak cji re ani ma cyj nej czte ro la tek zmarł.
Jak co ro ku, w okre sie żniw in spek cja pra cy pro wa dzi ła
dzia ła nia pre wen cyj ne ad re so wa ne do rol ni ków i ich ro -
dzin. In spek to rzy pra cy wi zy to wa li pra ce żniw ne oraz
go spo dar stwa rol ni ków. Zwra ca li uwa gę na ró żne za -
gro że nia, do ra dza li w kwe stiach tech nicz ne go bez pie -
czeń stwa pra cy. Or ga ni zo wa li spo tka nia z dzieć mi,
ta kże od po czy wa ją cy mi na wsi. I tak np. pod czas obo -
zów har cer skich w miej sco wo ści Sia mo szy ce, pra cow -
ni cy OIP w Ka to wi cach roz ma wia li z har ce rza mi
na te mat za gro żeń wy stę pu ją cych w go spo dar stwie rol -
nym. Pre zen to wa li fil my pt. „Nie bez piecz ne miej sce za -
baw” oraz „Bądź bez piecz ny”. Zor ga ni zo wa li kon kur sy:
pla stycz ny oraz wie dzy na te mat bez pie czeń stwa dzie ci
na wsi pt. „Bez piecz ne wa ka cje na wsi”. Wzię ło w nich
udział 102 har ce rzy. Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy, m.in.
spe cjal nie przy go to wa ne gry plan szo we.

Beata Pietruszka
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Po za za war to ścią ar ty ku łu po zo sta ją
m.in. za gad nie nia do ty czą ce cu dzo ziem ców
de le go wa nych przez pra co daw ców ma ją -
cych sie dzi bę w pań stwach człon kow -
skich UE/EOG, za sa dy wy da wa nia ze -
zwo leń na pra cę, ka ta log cu dzo ziem ców
zwol nio nych z obo wiąz ku po sia da nia ze zwo -
le nia na pra cę oraz wy ko ny wa nie pra cy
przez cu dzo ziem ców w tzw. uprosz czo nym
try bie, tj. na pod sta wie oświad cze nia pra -
co daw cy o za mia rze po wie rze nia pra cy cu -
dzo ziem co wi, któ re mu si być za re je stro wa -
ne we wła ści wym po wia to wym urzę dzie
pra cy.

No we re gu la cje

Ostat nia no we li za cja usta wy o pro mo -
cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra -
cy1 obo wią zu ją ca od 1 lu te go 2011 r.
wpro wa dzi ła zmia ny, dzię ki któ rym kon tro -
le le gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem ców
po win ny stać się bar dziej sku tecz ne.
W przy pad ku wy da wa nia ze zwo leń na pra -
cę cu dzo ziem ców de le go wa nych do pra cy
na te ry to rium Pol ski przez pra co daw cę za -
gra nicz ne go w ra mach tzw. od de le go wa -
nia we wnątrz kor po ra cyj ne go lub w ce lu re -
ali za cji usłu gi eks por to wej, na wo je wo dę
na ło żo ny zo stał obo wią zek wska za nia
w ta kim ze zwo le niu nie tyl ko pra co daw cy
za gra nicz ne go ale rów nież pod mio tu,
do któ re go cu dzo zie miec zo stał od de le go -
wa ny. Na to miast je że li ze zwo le nie jest wy -
da wa ne dla cu dzo ziem ca – pra cow ni ka
tym cza so we go, wpro wa dzo no obo wią zek
okre śle nia w tre ści te go do ku men tu, obok
agen cji za trud nie nia ta kże pra co daw cy
użyt kow ni ka, na rzecz któ re go cu dzo zie -
miec ma fak tycz nie świad czyć pra cę. Po -
przez od wo ła nie się do de fi ni cji wy stę pu -
ją cych w prze pi sach po dat ko wych, do -
pre cy zo wa ne zo sta ło okre śle nie pod mio -
tów, do któ rych cu dzo zie miec mo że zo stać

od de le go wa ny w for mie tzw. od de le go wa -
nia we wnątrz kor po ra cyj ne go. Do ko na no
rów nież zmia ny okre śle nia pod mio tu ma -
ją ce go pra wo żą dać od przed sta wi cie la pra -
co daw cy za gra nicz ne go sto sow nych do ku -
men tów w związ ku z kon tro lą z „okrę go -
we go in spek to ra pra cy” na „or gan Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy”, co ozna cza, że
do ku men tów tych mo że żą dać pro wa dzą -
cy da ną kon tro lę in spek tor pra cy.2

Nie gor sze niż dla Po la ka

Ana li za pro ble ma ty ki wy ma ga się gnię -
cia do prze pi sów usta wy z 20 kwiet -
nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in -
sty tu cjach ryn ku pra cy3 (da lej: „usta wa
o pro mo cji za trud nie nia”) oraz usta wy
z 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy4 (da -
lej: „K.p.”).

W myśl art. 88 pkt 3-5 usta wy o pro mo -
cji za trud nie nia, ze zwo le nie na pra cę jest
wy ma ga ne, je że li cu dzo zie miec:

● wy ko nu je pra cę u pra co daw cy za gra -
nicz ne go i jest de le go wa ny na te ry to -
rium Rze czy po spo li tej Pol skiej na okres
prze kra cza ją cy 30 dni w ro ku ka len da rzo -
wym do od dzia łu lub za kła du pod mio tu za -
gra nicz ne go al bo pod mio tu po wią za ne go
z pra co daw cą za gra nicz nym (ze zwo le nie
na pra cę ty pu „C”) w ro zu mie niu usta wy
z 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym
od osób fi zycz nych5;

● wy ko nu je pra cę u pra co daw cy za gra -
nicz ne go nie po sia da ją ce go od dzia łu, za kła -
du lub in nej for my zor ga ni zo wa nej dzia łal -
no ści na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol -
skiej i jest de le go wa ny na te ry to rium RP
w ce lu re ali za cji usłu gi o cha rak te rze
tym cza so wym i oka zjo nal nym (usłu ga
eks por to wa, ze zwo le nie ty pu „D”);

● wy ko nu je pra cę u pra co daw cy za gra -
nicz ne go i jest de le go wa ny na te ry to -
rium RP na okres prze kra cza ją cy trzy mie -

sią ce w cią gu ko lej nych sze ściu mie się cy
w in nym ce lu niż wska za ny w dwóch
wcze śniej szych punk tach (ze zwo le nie ty -
pu „E”).

W sto sun ku do cu dzo ziem ców de le go -
wa nych ze zwo le nie na pra cę mo że zo stać
wy da ne pod wa run kiem speł nie nia przez
pra co daw cę za gra nicz ne go do dat ko wych
obo wiąz ków, o któ rych mo wa w art. 88c
ust. 6 usta wy o pro mo cji za trud nie nia, tj.
je że li:

● wa run ki pra cy cu dzo ziem ców bę dą
od po wia da ły mi ni mal nym stan dar dom pol -
skie go pra wa pra cy, okre ślo nym w art. 673

K.p.;
● wy so kość wy na gro dze nia, któ ra bę -

dzie przy słu gi wa ła cu dzo ziem co wi za wy -
ko ny wa nie pra cy, nie bę dzie ni ższa o wię -
cej niż 30% od wy so ko ści prze cięt ne go mie -
sięcz ne go wy na gro dze nia w wo je wódz -
twie, ogła sza nego przez pre ze sa GUS;

● pra co daw ca za gra nicz ny wska zał
oso bę prze by wa ją cą na te ry to rium Pol ski,
po sia da ją cą do ku men ty po twier dza ją ce
wy peł nie nie ww. obo wiąz ków i upo wa żnio -
ną do re pre zen to wa nia pra co daw cy m.in.
wo bec or ga nów PIP, je że li okres de le go -
wa nia cu dzo ziem ca prze kra cza 30 dni
w ro ku ka len da rzo wym.

Zgod nie z art. 671 – 673 K.p. pra co daw -
ca za gra nicz ny (nie za le żnie od te go, czy ma
sie dzi bę w pań stwie człon kow skim UE czy
w kra ju trze cim) po wi nien za gwa ran to wać
cu dzo ziem com de le go wa nym do pra cy
na te ry to rium RP wa run ki za trud nie nia nie
mniej ko rzyst ne niż wy ni ka ją ce z pol -
skie go Ko dek su pra cy oraz in nych po -
wszech nie obo wią zu ją cych pol skich prze -
pi sów re gu lu ją cych pra wa i obo wiąz ki
pra cow ni ków (przede wszyst kim ustaw
i roz po rzą dzeń), w za kre sie do ty czą cym:

● norm i wy mia ru cza su pra cy oraz
okre sów od po czyn ku do bo we go i ty go dnio -
we go,

● wy mia ru urlo pu wy po czyn ko we go,
● mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra -

cę usta la ne go na pod sta wie od ręb nych
prze pi sów,

● wy so ko ści do dat ku za pra cę w go dzi -
nach nad licz bo wych,

● bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
● upraw nień pra cow ni ków zwią za nych

z ro dzi ciel stwem,
● za trud nia nia mło do cia nych oraz wy -

ko ny wa nia pra cy lub in nych za jęć za rob ko -
wych przez dziec ko,

● za ka zu dys kry mi na cji w za trud nie niu,
● wy ko ny wa nia pra cy zgod nie z prze -

pi sa mi o za trud nia niu pra cow ni ków tym -
cza so wych.

A za tem cu dzo ziem cy de le go wa ni, w za -
kre sie obej mu ją cym wspo mnia ne za gad nie -
nia, nie mo gą być trak to wa ni go rzej niż pol -
scy pra cow ni cy. Nie do peł nie nie wy mo gów
w tej kwe stii spo wo du je wsz czę cie przez
in spek to ra pra cy po stę po wa nia w spra -
wach o ewen tu al ne wy kro cze nia, jak rów -
nież roz po czę cie przez wo je wo dę pro ce -
du ry ma ją cej na ce lu uchy le nie ze zwo leń
na pra cę cu dzo ziem ców.

Kon tro le z pro ble ma mi

Fak tycz ne utrud nie nia, na ja kie na po -
tka li in spek to rzy pra cy OIP w Ka to wi cach
w trak cie kon tro li le gal no ści za trud nie nia
cu dzo ziem ców de le go wa nych do wy ko -
ny wa nia pra cy na te ry to rium Pol ski przez
pra co daw ców za gra nicz nych z sie dzi bą
w kra jach nie na le żą cych do UE/EOG,
skła nia ją do bli ższe go przyj rze nia się im.

W trak cie kon tro li dwóch pod mio tów za -
gra nicz nych ma ją cych sie dzi bę na te re nie
Tur cji, de le gu ją cych cu dzo ziem ców do pra -
cy w Pol sce, in spek to rzy ze tknę li się
z prze szko da mi utrud nia ją cy mi prze pro wa -
dze nie sku tecz nej kon tro li. Peł no moc nik
jed nej z firm tu rec kich, usta no wio ny zgod -
nie z art. 88c ust. 6 pkt 3 usta wy o pro mo -
cji za trud nie nia, był upraw nio ny do oka za -
nia in spek to rom pra cy sto sow nych do ku -
men tów. Jed na kże ze wzglę du na brak kon -
tak tu z przed się bior cą za gra nicz nym nie
miał mo żli wo ści uzy ska nia od pod mio tu tu -
rec kie go umów o pra cę, za świad czeń
o prze pro wa dze niu szko leń bhp, orze -
czeń le kar skich, do ku men tów do ty czą -
cych cza su pra cy oraz wy pła ca ne go wy na -
gro dze nia. W tym sta nie fak tycz nym in -
spek to rzy pra cy nie dys po no wa li sku tecz -
ny mi na rzę dzia mi do wy eg ze kwo wa nia
od pra co daw cy – po przez peł no moc ni ka
– do ku men tów do ty czą cych de le go wa -
nych cu dzo ziem ców. Istot ne zna cze nie

w trak cie tych kon tro li mia ła rów nież
spra wa ewen tu al nej od po wie dzial no ści
peł no moc ni ka, gdyż na ru szo ne zo sta ły
prze pi sy usta wy o pro mo cji za trud nie nia
oraz nie za cho wa no mi ni mal nych stan dar -
dów pol skie go pra wa pra cy, o któ rych mo -
wa w art. 671 – 673 K.p. Prze pi sy na kła da -
ją na peł no moc ni ka obo wiąz ki zwią za ne po -
sia da niem i udo stęp nia niem do ku men tów
do ty czą cych de le go wa nych cu dzo ziem -
ców, nie roz strzy ga ją jed nak kwe stii, czy
od po wia da on za ujaw nio ne w to ku kon tro -
li nie pra wi dło wo ści, a przede wszyst kim
za stwier dzo ne wy kro cze nia. Oma wia ny
przy kład uwi docz nił prak tycz ny pro blem
bra ku mo żli wo ści spraw dze nia wa run -
ków, na ja kich cu dzo ziem cy de le go wa ni wy -
ko nu ją pra cę na te re nie Pol ski oraz po cią -
gnię cia do od po wie dzial no ści osób na ru -
sza ją cych pra wo. Je dy nym wyj ściem z tej
sy tu acji by ło po in for mo wa nie wo je wo dy
o stwier dzo nych nie pra wi dło wo ściach, co
by ło pod sta wą wy da nia de cy zji o cof nię ciu
ze zwo leń na pra cę de le go wa nych cu dzo -
ziem ców.

Pod czas kon tro li ko lej nych dwóch pod -
mio tów za gra nicz nych, któ rych sie dzi ba
znaj do wa ła się w Tur cji, wy stą pi ły utrud -
nie nia zwią za ne z we ry fi ka cją wy sta wio -
nych w tym kra ju za świad czeń o prze pro -
wa dzo nych szko le niach bhp oraz orze czeń
le kar skich. W tym przy pad ku pod miot za -
gra nicz ny nie ko rzy stał z pol skiej pro ce -
du ry uzy ska nia do pusz cze nia pra cow ni -
ka do pra cy (po twier dze nie zna jo mo ści
prze pi sów z za kre su bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy oraz sta nu zdro wia ade kwat -
ne go do wy ko ny wa nej pra cy, m.in. w przy -
pad ku pra cy na wy so ko ści). Na pod sta wie
do ku men tów prze tłu ma czo nych z ję zy ka
tu rec kie go nie mo żna by ło w spo sób
jed no znacz ny usta lić, czy ba da nia i szko -
le nia od by te w Tur cji speł nia ją wy ma ga -
nia okre ślo ne w pol skich prze pi sach.
War to zwró cić uwa gę, że nie za cho wa nie
wy ma ga nych stan dar dów w za kre sie ba -
dań i szko leń mo gło być źró dłem po ten -
cjal nych za gro żeń, za rów no dla sa mych cu -
dzo ziem ców, jak i in nych osób wy ko nu ją -
cych pra cę wraz z ni mi.

Net to czy brut to?

Po nad to w cza sie wspo mnia nych kon tro -
li u przed się bior ców tu rec kich in spek to rzy
pra cy ujaw ni li pro ble ma tycz ne za gad nie -
nia do ty czą ce wy na gro dzeń za pra cę de le -
go wa nych cu dzo ziem ców. Pierw szy pro -
blem po le gał na utrud nio nej we ry fi ka cji wy -
na gro dze nia za pra cę usta lo ne go w umo -

wach o pra cę cu dzo ziem ców – z wy na gro -
dze niem wska za nym w wy da nych dla nich
ze zwo le niach na pra cę. W ze zwo le niach
tych wy na gro dze nie zo sta ło okre ślo ne
w kwo cie zł brut to, na to miast w oka za nych
umo wach o pra cę oby wa te li Tur cji wy ra -
żo no je w wa lu cie ob cej. Na stęp na kwe stia
by ła zwią za na z we ry fi ka cją wy pła co ne go
oby wa te lom Tur cji wy na gro dze nia za pra -
cę w kwo cie zł net to – z wy na gro dze niem
ogła sza nym przez Pre ze sa GUS, któ re jest
po da wa ne w kwo tach brut to. War to za zna -
czyć, że za licz ki na po da tek oraz skład ki
na ubez pie cze nie spo łecz ne cu dzo ziem ców
de le go wa nych od pro wa dza ne są w pań -
stwie sie dzi by fir my de le gu ją cej i we dług
obo wią zu ją cych tam prze pi sów. Dla roz wią -
za nia wska za nych za gad nień by ła by za tem
ko niecz na zna jo mość tu rec kich prze pi sów
do ty czą cych po dat ków i skła dek na ubez -
pie cze nie spo łecz ne.

Ko lej nym aspek tem, na któ ry in spek -
to rzy OIP w Ka to wi cach zwró ci li uwa gę,
tym ra zem w trak cie kon tro li przed się -
bior ców z sie dzi bą w Sta nach Zjed no czo -
nych i na Ukra inie, by ła kwe stia wy ko na -
nia wy da nych środ ków praw nych, 
tj. w szcze gól no ści na ka zów i wy stą pień,
do ty czą cych m.in. bra ku szko leń bhp
oraz usta la nia i udzie la nia urlo pu wy po -
czyn ko we go w pra wi dło wym wy mia rze.
Przed sta wi cie le firm za gra nicz nych, po -
mi mo że po sia da li peł no moc nic twa do re -
pre zen to wa nia pod mio tu kon tro lo wa ne -
go, nie mie li mo żli wo ści or ga ni za cyj -
nych ani de cy zyj nych do re ali za cji wy da -
nych przez in spek to ra pra cy środ ków
praw nych. Dla te go po zo sta je do roz wią -
za nia istot ne za gad nie nie do ty czą ce praw -
nej mo żli wo ści eg ze kwo wa nia w ta kich sy -
tu acjach nie wy ko na nych środ ków praw -
nych, przede wszyst kim de cy zji ad mi ni -
stra cyj nych. Po wa żnym pro ble mem
w przy pad ku te go ty pu kon tro li jest
zwłasz cza kwe stia wy ko na nia de cy zji ad -
mi ni stra cyj nych ma ją cych na ce lu usu nię -
cie bez po śred nie go za gro że nia ży cia
i zdro wia.

Kie run ki zmian

Nie za le żnie od omó wio nych na wstę -
pie zmian w usta wie o pro mo cji za trud -
nie nia, w świe tle pro ble mów spo ty ka nych
w prak ty ce in spek tor skiej, zwią za nych
z pro wa dze niem kon tro li cu dzo ziem ców
de le go wa nych, wie le za gad nień wy ma ga
jesz cze od po wied nie go ure gu lo wa nia,
ewen tu al nie do pre cy zo wa nia. Obo wią -
zu ją ce prze pi sy po win ny np. wprost usta -

Le gal ność za trud nie nia
cu dzo ziem ców de le go wa nych
W przy go to wa nym opra co wa niu au tor po świę ca uwa gę pro ble ma ty ce zwią za nej z za trud nia -
niem cu dzo ziem ców de le go wa nych na te ry to rium Pol ski przez pra co daw ców za gra nicz nych
z sie dzi bą w kra jach nie na le żą cych do Unii Eu ro pej skiej (da lej: „UE”) oraz Eu ro pej skie go Ob -
sza ru Go spo dar cze go (da lej: „EOG”).

Ce za ry Py tlarz

Z in spek tor skiej prak ty ki
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o bez pie czeń stwie pra cow ni ka jest gło wi -
ca, czy li urzą dze nie, przy po mo cy któ re -
go pra cow nik kie ru je stru mień ścier ni wa
wy pły wa ją ce go pod du żym ci śnie niem.
Głów ną nie pra wi dło wo ścią stwier dza ną
w cza sie kon tro li by ło nie wy po sa że nie gło -
wi cy w sys tem umo żli wia ją cy za mknię cie
wy pły wu ścier ni wa z dy szy ro bo czej bez -
po śred nio przez pra cow ni ka wy ko nu ją ce -
go pro ces czysz cze nia oraz brak sys te mu
za pew nia ją ce go na tych mia sto we za mknię -
cie do pły wu ścier ni wa do dy szy w przy pad -
ku wy pusz cze nia jej przez pra cow ni ka
z rąk, co stwier dzo no u ośmiu pra co daw -
ców. Jest to nie zgod ne z § 8 ust. 2 i 3 roz -
po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej z 14 stycz nia 2004 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy przy czysz cze niu po wierzch ni, ma lo wa -
niu na try sko wym i na try ski wa niu ciepl nym
(Dz. U. nr 16 poz. 156). W ust. 2 jest mo -
wa o tym, że nie do pusz czal ne jest sto so -
wa nie urzą dzeń do stru mie nio wo -ścier ne -
go czysz cze nia po wierzch ni nie wy po sa żo -
nych w sys tem umo żli wia ją cy za mknię cie
wy pły wu ścier ni wa z dy szy ro bo czej bez -

po śred nio przez pra cow ni ka wy ko nu ją ce -
go pro ces czysz cze nia, a w ust. 3, że sys -
tem, o któ rym mo wa w ust. 2 po wi nien być
tak skon stru owa ny, aby w ra zie wy pusz cze -
nia z rąk pra cow ni ka dy szy ro bo czej na stą -
pi ło nie zwłocz ne za mknię cie do pły wu
ścier ni wa do dy szy. Sys tem za mknię cia wy -
pły wu ścier ni wa na le ży kon tro lo wać
przed roz po czę ciem pra cy i w przy pad ku
je go wa dli wej pra cy.

Nie pra wi dło wo ści do ty czą ce wy po sa że -
nia ko mór ro bo czych:

– nie za pew niono ase ku ra cji dru gie go
pra cow ni ka (§ 9 ust. 1 roz po rzą dze nia1), 

– brak wy po sa żo na w świetl ne sy gna li -
za to ry pra cy in for mu ją ce o za gro że niach
w przy pad ku czte rech eks plo ato wa nych ko -
mór, a przy ko lej nych dwóch ko mo rach
drzwi nie zo sta ły wy po sa żo ne w urzą dze -
nia unie mo żli wia ją ce ich otwar cie bez
uprzed nie go od py le nia wnę trza ko mo ry
(§ 9 ust. 4 roz po rzą dze nia1),

– brak w jed nej ko mo rze wy łącz ni ka
awa ryj ne go umo żli wia ją ce go wy łą cze nie ca -
łe go urzą dze nia z ze wnątrz ko mo ry,
w przy pad ku za ist nie nia za gro że nia.

In ne nie pra wi dło wo ści:
– w jed nym przy pad ku pra co daw ca

eks plo ato wał zbior nik ci śnie nio wy bez
ak tu al nej de cy zji UDT do pusz cza ją cej
urzą dze nie do eks plo ata cji,

– w dwóch przy pad kach pra co daw ca nie
pod łą czył do ko mo ry ro bo czej ssą ce go ukła -
du fil tra cyj no -wen ty la cyj ne go słu żą ce go
do wy mia ny po wie trza w po miesz cze -
niach pra cy (§ 7 roz po rzą dze nia1),

– w czte rech za kła dach pro wa dzą cych
pra ce zwią za ne z czysz cze niem po wierzch -

ni me to da mi stru mie nio wo -ścier ny mi
na wol nym po wie trzu nie wy gro dzo no
i nie ozna ko wa no miej sca wy ko ny wa nia
prac (§ 4 ust. 1 roz po rzą dze nia1).

Oce na 
ry zy ka za wo do we go

Nie pra wi dło wo ści do ty czą ce oce ny ry -
zy ka za wo do we go:

– nie do sto so wa nie oce ny ry zy ka za wo -
do we go do obec nie obo wią zu ją cych prze -

pi sów w tym za kre sie (brak opi su sta no -
wisk pra cy, na rzę dzi, itp.),

– nie do ko na nie udo ku men to wa nej oce -
ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z czysz -
cze niem po wierzch ni me to da mi stru mie -
nio wo-cier ny mi,

– nie opra co wa nie wy ka zu prac szcze gól -
nie nie bez piecz nych wy stę pu ją cych w za -
kła dzie oraz nie okre śle nie szcze gó ło wych
wa run ków wy ko ny wa nia tych prac,

– nie po in for mo wa nie pra cow ni ków
o ry zy ku za wo do wym ,

– brak udzia łu le ka rza me dy cy ny pra cy
w oce nie ry zy ka za wo do we go.

Je śli cho dzi o kwe stie przy go to wa nia
pra cow ni ków do pra cy, in struk cje bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy, to kon tro le tych
za gad nień ujaw ni ły, że: 

– 12 pra co daw ców nie opra co wa ło in -
struk cji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
przy wy ko ny wa niu prac zwią za nych z czysz -
cze niem po wierzch ni me to da mi stru mie -
nio wo -ścier ny mi,

– w dwóch przy pad kach do pusz czo no
do pra cy pra cow ni ków bez ak tu al ne go
orze cze nia le kar skie go stwier dza ją ce go
brak prze ciw wska zań do pra cy na zaj mo -
wa nym sta no wi sku,

– w jed nym przy pad ku dwóch pra cow -
ni ków nie zo sta ło pod da nych szko le niu
okre so we mu przed upły wem ro ku od za -
trud nie nia.

Przy czy ny 
nie pra wi dło wo ści

Do naj częst szych przy czyn stwier dzo -
nych nie pra wi dło wo ści, usta lo nych na pod -
sta wie ana li zy do ku men ta cji spo rzą dzo -
nych z prze pro wa dzo nych kon tro li mo żna
za li czyć: 

● we dług pra co daw ców:
– nie do sta tecz ną zna jo mość prze pi -

sów tj. roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar -
ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w spra wie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy czysz -
cze niu po wierzch ni, ma lo wa niu na try sko -
wym i na try ski wa niu ciepl nym,

– czę stą ro ta cję i fluk tu ację pra cow ni -
ków oraz ich ni skie kwa li fi ka cje za wo do -
we,

– ko niecz ność za cho wa nia ela stycz no -
ści pro duk cji i przyj mo wa nia ró żno rod nych
za mó wień w ce lu za cho wa nia płyn no ści fi -
nan so wej. W efek cie pra co daw cy kła dą na -
cisk przede wszyst kim na za pew nie nie fir -
mie zle ceń i kon trak tów, a do pie ro w dal -
szej ko lej no ści zwra ca ją uwa gę na bez pie -
czeń stwo i hi gie nę pra cy.

● we dług in spek to rów pra cy:

lić za kres sto so wa nia wo bec pod mio tów
za gra nicz nych usta wy z 2 lip ca 2004 r.
o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej6,
zwłasz cza w kwe stii upo wa żnień do kon -
tro li. Na grun cie ak tu al nych re gu la cji trud -
no bo wiem roz strzy gnąć, czy ist nie je
obo wią zek wy sta wie nia upo wa żnie nia
w przy pad ku kon tro li przed się bior cy nie -
za re je stro wa ne go w Pol sce.

Po za tym, nie zbęd ne wy da je się usta -
no wie nie obo wiąz ku in for mo wa nia od po -
wied nie go or ga nu (wo je wo dy, ewen tu al -
nie słu żb kon tro l nych) przez pra co daw cę
za gra nicz ne go lub je go przed sta wi cie la
o miej scu prze cho wy wa nia wy ma ga nych
do ku men tów na te ry to rium RP oraz
o ewen tu al nym usta niu mo żli wo ści speł -
nie nia przez wspo mnia ne go przed sta -
wi cie la na ło żo nych na nie go obo wiąz -
ków. Ta ostat nia sy tu acja mo gła by pro wa -
dzić do wy łą cze nia od po wie dzial no ści
peł no moc ni ka za na ru sze nia, na któ re de
fac to nie miał wpły wu.

Prze pi sy po win ny rów nież pre cy zo wać
tryb we ry fi ka cji wy ko na nia przez pra co -
daw cę za gra nicz ne go obo wiąz ków w za kre -
sie za pew nie nia cu dzo ziem com de le go wa -
nym mi ni mal nych stan dar dów pol skie go
pra wa pra cy (art. 671 – 673 K.p.). Od no si
się to w szcze gól no ści do szko leń bhp,
orze czeń le kar skich, wy da wa nia środ ków
po kon trol nych oraz pro ce du ry po wy pad -
ko wej w sto sun ku do de le go wa nych cu dzo -
ziem ców. Dla uspraw nie nia dzia łań in spek -
to ra pra cy na le ża ło by rów nież okre ślić spo -
sób po stę po wa nia w kwe stii we ry fi ka cji wy -
na gro dzeń wy pła ca nych cu dzo ziem com de -
le go wa nym do pra cy w Pol sce.

Ce za ry Py tlarz
OIP Ka to wi ce

Przypisy

1 Usta wa z 16 grud nia 2010 r. o zmia -
nie usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy oraz nie któ rych in nych
ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725).

2 Na te mat zmian wpro wa dzo nych
na mo cy oma wia nej no we li za cji zob. sze -
rzej w: J. Ci choń, „Cu dzo ziem cy, agen cje
za trud nie nia, prak ty ki i sta że”, In spek tor
Pra cy z 2011 r., nr 4, str. 12-14.

3 Tekst jed no li ty: Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415 z późn. zm.

4 Tekst jed no li ty: DzU z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z późn. zm.

5 Tekst jed no li ty: Dz. U. z 2010 r.
Nr 51, poz. 307 z późn. zm.

6 Tekst jed no li ty: Dz. U. z 2010 r.
Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
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Prze pro wa dzo ne przez in spek to rów
pra cy kon tro le po zwo li ły okre ślić, na ile
pra co daw cy do sto so wa li się do obo wią zu -
ją cych prze pi sów do ty czą cych pro wa dze -
nia pro ce su czysz cze nia po wierzch ni me -
to da mi stru mie nio wo -ścier ny mi. Szcze -
gól ną uwa gę zwra ca no przy tym na ro dzaj
sto so wa ne go ścier ni wa oraz na środ ki
ochro ny in dy wi du al nej, w któ re wy po sa ża -
ni by li pra cow ni cy. Kon tro lą ob ję to na stę -
pu ją ce za gad nie nia: oce nę ry zy ka za wo do -
we go, in struk cje bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy, przy go to wa nie pra cow ni ków
do pra cy, stan tech nicz ny ma szyn, urzą -
dzeń oraz po miesz czeń, w któ rych pro wa -
dzo ny był pro ces.

Kon tro la mi ob ję to 23 pra co daw ców
oraz jed ne go przed się bior cę nie bę dą ce go
pra co daw cą. Pra cę świad czy ło tam 3246
osób. Przy do bo rze za kła dów do kon tro li
kie ro wa no się wie dzą na te mat sto so wa -
nych tech no lo gii, a ta kże ilo ścią za trud nio -
nych pra cow ni ków.

Sto so wa ne ścier ni wo

W za kła dach ob ję tych kon tro lą sto so wa -
no na stę pu ją ce ro dza je ścier niw:

● me ta lo we, tj. śrut sta lo wy, że liw ny
– 8 za kła dów,

● nie me ta lo we:
– elek tro ko rund – 3 za kła dy,
– ścier ni wa od pa do we – 3 za kła dy,
– pia sek kwar co wy w tech no lo gii mo -

krej, tj. w stru mie niu wo dy – 2 za kła dy,

– su chy pia sek kwar co wy – 6 za kła dów.
W od nie sie niu do pra co daw ców, któ rzy

uży wa li ja ko ścier ni wa su che go pia sku
kwar co we go, wy da no de cy zję do ty czą cą za -
prze sta nia sto so wa nia su che go pia sku
kwar co we go w pro ce sie czysz cze nia po -
wierzch ni me to dą stru mie nio wo -ścier ną.

Środ ki 
ochro ny in dy wi du al nej

Szcze gól ną kon tro lą ob ję to sto so wa ny
przez pra cow ni ków sprzęt ochro ny in dy -
wi du al nej słu żą cy do ochro ny dróg od de -
cho wych pra cow ni ka wy ko nu ją ce go pra ce
zwią za ne z czysz cze niem po wierzch ni
me to da mi stru mie nio wo -ścier ny mi.

Naj częst sze nie pra wi dło wo ści do ty czy -
ły:

– bra ku okre śle nia wa run ków sto so wa -
nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej,

– złe go sta nu tech nicz ne go sto so wa nych
środ ków ochro ny in dy wi du al nej,

– bra ku od po wied nie go sprzę tu ochro -
ny dróg od de cho wych pra cow ni ka.

Ma szy ny i urzą dze nia
tech nicz ne

Pod sta wo wą gru pę urzą dzeń ba da nych
przez in spek to rów pra cy sta no wi ły urzą -
dze nia wy ko rzy sty wa ne do pro ce su czysz -
cze nia po wierzch ni. Ele men tem bez po -
śred nio de cy du ją cym za rów no o spo so bie
czysz cze nia po wierzch ni, jak rów nież

Bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy

Czysz cze nie po wierzch ni
me to da mi stru mie nio wo -ścier ny mi

In spek to rzy pra cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi -
cach prze pro wa dzi li od lu te go do wrze śnia ub. r. kon tro le pra -
co daw ców pro wa dzą cych dzia łal ność w za kre sie czysz cze nia
po wierzch ni me to da mi stru mie nio wo -ścier ny mi. Ich ce lem by -
ła oce na prze strze ga nia przez pra co daw ców prze pi sów i za sad
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy za war tych w roz po rzą dze niu
Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 14 stycz -
nia 2004 roku w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
przy czysz cze niu po wierzch ni, ma lo wa niu na try sko wym i na -
try ski wa niu ciepl ny m1, jak rów nież usta le nie przy czyn stwier -
dzo nych nie pra wi dło wo ści oraz wska za nie środ ków do ich
wy eli mi no wa nia.

Ja cek Ku pi szew ski

Struk tu ra stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści w ba da nych ob sza rach
dzia łal no ści kon tro lo wa nych za kła dów.
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– brak za an ga żo wa nia i wo li po pra wy wa -
run ków pra cy ze stro ny pra co daw ców, osób
kie ru ją cych pra cow ni ka mi oraz pra cow ni -
ków, szcze gól nie w ma łych przed się bior -
stwach,

– brak na le ży te go nad zo ru nad pro wa -
dzo ny mi pra ca mi. Pra co daw cy kie ru ją się
wy łącz nie chę cią zy sku, ob ni żą kosz ty, sto -
su jąc naj prost sze me to dy i naj tań sze
ścier ni wo do stęp ne na ryn ku – pia sek
kwar co wy,

– brak lub nie rze tel nie pro wa dzo ny nad -
zór przez słu żby bhp. Do ty czy to przede
wszyst kim przed się biorstw, w któ rych

za da nia słu żby bhp po wie rzo no spe cja li -
stom spo za za kła du,

– ni ska kul tu ra tech nicz na, brak wie dzy
fa cho wej, do świad cze nia i od po wie dzial no -
ści za trud nia nych pra cow ni ków,

– trak to wa nie oce ny ry zy ka za wo do we -
go w spo sób in stru men tal ny bez uwzględ -
nie nia fak tycz nych wa run ków, ja kie ist nie -
ją pod czas pra cy.

Uzy ska ne efek ty

Do koń ca li sto pa da 2010 ro ku pra co -
daw cy po in for mo wa li in spek to rów pra cy
o wy ko na niu po nad 90% wszyst kich wy -
da nych pi sem nych de cy zji, w wy ni ku
cze go m.in.:

– za prze sta no sto so wa nia su che go pia -
sku kwar co we go do czysz cze nia po wierzch -
ni me to da mi stru mie nio wo -ścier ny mi;

– spo rzą dzo no wy kaz prac szcze gól nie
nie bez piecz nych;

– wy po sa żo no pra cow ni ków w sprzęt
ochro ny in dy wi du al nej sto so wa ny do czysz -
cze nia stru mie nio wo -ścier ne go tj, ze spół
re gu la cji ilo ści do star cza ne go po wie trza
do sprzę tu izo lu ją ce go oraz ze spół re gu -
la cji tem pe ra tu ry do star cza ne go po wie trza
do sprzę tu izo lu ją ce go, kom bi ne zon
ochron ny oraz rę ka wi ce ochron ne;

– wy po sa żo no gło wi ce do czysz cze nia
stru mie nio wo -ścier ne go w za wór ły żko wy,
urzą dze nie umo żli wia ją ce za mknię cie wy -
pły wu ścier ni wa z dy szy ro bo czej bez po -

śred nio przez pra cow ni ka wy ko nu ją ce go
pro ces czysz cze nia oraz nie zwłocz ne za -
mknię cie do pły wu ścier ni wa do dy szy
w przy pad ku wy pusz cze nia przez pra -
cow ni ka z rąk dy szy ro bo czej;

– opra co wa no i udo stęp nio no in struk -
cje bhp do ty czą ce pro wa dzo nych prac
lub tech no lo gii,

– za pew nio no udział le ka rza me dy cy ny
pra cy w oce nie ry zy ka za wo do we go.

Wnio ski

Prze pro wa dzo ne przez OIP w Ka to wi -
cach kon tro le pra co daw ców pro wa dzą -
cych dzia łal ność w za kre sie czysz cze nia po -
wierzch ni me to da mi stru mie nio wo -ścier -
ny mi wska za ły na po trze bę:

– opra co wa nia ma te ria łu in for mu ją ce -
go i pro mu ją ce go, do ty czą ce go sto so wa -

nych ścier niw, ma szyn i urzą dzeń do czysz -
cze niu po wierzch ni me to da mi stru mie nio -
wo -ścier ny mi oraz za sad do bo ru środ ków
ochro ny in dy wi du al nej oraz opu bli ko wa nia
go na stro nie in ter ne to wej Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach,

– pro wa dze nia dal szej dzia łal no ści kon -
tro l nej ce lem wy eli mi no wa nia przy pad ków
sto so wa nia w pro ce sie czysz cze nia po -
wierzch ni ścier niw za wie ra ją cych su chy
pia sek kwar co wy.

Za rów no kon tro l ne, jak i pro mo cja bę -
dą mia ły na ce lu przede wszyst kim zwięk -
sze nie wie dzy pra co daw ców i pra cow ni ków

od no śnie wła ści we go do bo ru środ ków
ochron nych oraz wła ści we go ich uży wa nia.
W kon se kwen cji win no to przy nieść po stu -
lo wa ny efekt w za kre sie sku tecz nej ochro -
ny przed za gro że nia mi wy stę pu ją cy mi
na sta no wi sku pra cy. Za sad ni czym jed nak
ce lem jest wy eli mi no wa nie uży wa nia
w pro ce sie czysz cze nia me to da mi stru mie -
nio wo -ścier ny mi su chych ścier niw za wie -
ra ją cych wol ną krze mion kę.

Ja cek Ku pi szew ski
OIP Ka to wi ce

1 roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki,
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia
14 stycz nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy przy czysz cze niu po -
wierzch ni, ma lo wa niu na try sko wym i na -
try ski wa niu ciepl nym (Dz. U. nr 16
poz. 156).

Scho dy ka ska do we, to pięt na ście spi ral -
nie wy gię tych scho dów oka la ją cych sta dion.
Ma ją słu żyć za rów no ko mu ni ka cji, jak i ewa -
ku acji z gór nych ga le rii sta dio nu. W pier wot -
nej wer sji pro jek tu scho dy mia ły być mo no -
li tycz ne, lecz osta tecz nie za pro po no wa no ich
spre fa bry ko wa nie i ta ka wer sja po wsta ła.

Opra co wa na przez eks per tów m.in. z In -
sty tu tu Ba daw cze go Dróg i Mo stów oraz z In -
sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej eks per ty za
ma na ce lu przy wró ce nie bez piecz ne go
funk cjo no wa nia kon struk cji scho dów po -
przez jej wzmoc nie nie. Wy bra no wa riant
wzmoc nie nia słu pów i ry gla żel be to we go sta -
lo wą kon struk cją. Od rzu co no po mysł roz biór -
ki scho dów i ich wy ko na nie od no wa, ja ko mo -
no li tycz ne. 

Eks per ci mu sie li wy brać ta kie roz wią za -
nie, któ re nie tyl ko umo żli wi prze ję cie peł -
ne go ob cią że nia użyt ko we go i dy na micz ne -
go kon struk cji, lecz rów nież uwzględ ni wa -
run ki za pro jek to wa nej kon struk cji. Opra co -
wa nie me ta lo wych „gor se tów” oraz prze pro -
wa dze nie na pra wy w ter mi nie do 15 wrze śnia
br. po wie rzo no fir mie Mo sto stal Za brze
Hol ding S.A. Do koń ca wrze śnia za pla no wa -
no wy ko na nie ba dań ob cią że nio wych. No wym

li de rem kon sor cjum wy ko naw ców jest Hy dro -
bu do wa Pol ska S. A, któ ra prze ję ła li de ro wa -
nie od Al pi ne Bau Deutsch land.

Krok po kro ku

Słu py pod trzy mu ją ce scho dy zo sta ły ob -
ło żo ne siat ką z prę tów zbro je nio wych. Wcze -
śniej oczysz czo no ich po wierzch nię wo dą
pod ci śnie niem oraz do ko na no za koł ko wa nia.
Na stęp nie na tym cza so wej ra mie usta wio no
ko lej no me ta lo we obu do wy słu pa w po sta ci
skrzy nek i bla chy o gr. 16-20mm. Do uno sze -
nia kon struk cji do po zy cji pio no wej uży to
dźwi gów, wóz ków wi dło wych i spe cjal nych
wcią ga rek. Ca łość zo sta ła ze spa wa na z po zio -
mu rusz to wa nia me ta lo we go. Póź niej pod ci -
śnie niem wtło czo no ma sę be to no wą, któ ra
ze spo li ła ca łość w je den mo no li tycz ny blok.

W po dob ny spo sób za pro jek to wa no obu -
do wę ry gli w po sta ci bla chow ni cy w kształ -
cie li te ry „U” z pa sa mi gór ny mi i dol ny mi
o gr. 25 mm, któ ra zo sta nie wsta wio na
od spodu ry gla przy uży ciu wcią -
ga rek. Ca łość me ta lo wej kon -
struk cji zo sta nie po kry ta prze ciw -
po ża ro wą po wło ką an ty ko ro zyj ną.

Z ze wnątrz jej wy gląd zle je się z za pro jek to -
wa ną żel be to wą kon struk cją scho dów.

Przed roz po czę ciem prac wy ko naw ca
Mo sto stal Za brze Hol ding S.A. opra co wał In -
struk cję Bez piecz ne go Wy ko na nia Ro bót,
w któ rej w 36 punk tach za warł za sa dy bez -
piecz ne go pro wa dze nia mon ta żu sta lo wej
kon struk cji. In struk cja zo sta ła za ak cep to wa -
na do re ali za cji przez kon sor cjum. Uwa gi
do in struk cji wniósł ta kże in spek tor pra cy. 

Prze wi dzia no mon taż z udzia łem wy kwa -
li fi ko wa nych pra cow ni ków i nad zo ru. Ma szy -
ny i urzą dze nia pod da no od po wied nim pro -
ce du rom kon tro li, na praw i prze glą dów.
Wy zna czo no i ozna ko wa no stre fy nie bez piecz -
ne, bez do stę pu dla osób po stron nych.
Wska za no oso by spra wu ją ce sta ły nad zór.
W opra co wa nej Tech no lo gii ro bót bu dow la -
nych za war to szcze gó ły do ty czą ce mon ta żu

sta lo wej kon struk cji scho dów z uwzględ nie -
niem po szcze gól nych ope ra cji i sprzę tu.

Cię żar ca łej kon struk cji sta lo wej
prze wi dzia nej do wy ko na nia wzmoc -
nie nia, to po nad 900 ton. Zda niem fa -
chow ców jest to naj więk sze w pol skim
bu dow nic twie przed się wzię cie o cha rak -
te rze na praw czym.

Wal de mar Spó lnic ki 
Ko or dy na tor PIP ds. EU RO 2012
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Nie pra wi dło wo ści stwier dza no ta kże przy  wy po sa ża niu pra cow ni ków
w środ ki ochro ny rąk. Naj czę ściej pra co daw cy wy po sa ża li pra cow ni -
ków w rę ka wi ce ochron ne prze zna czo ne dla spa wa czy. 

Gło wi ca bez sys temu umo żli wia ją cego za mknię cie wy pły wu
ścier ni wa z dy szy ro bo czej.

Kon tro le wy ka za ły przy pad ki utra -
ty wła ści wo ści ochron nych przez
uży wa ne py łosz czel ne kom bi ne -
zo ny ochron ne sto so wa ne przez
pra cow ni ków pod czas czysz cze -
nia kon struk cji.

Uszko dze nia far tu cha ochron -
ne go spo wo do wa ły utra tę cech
ochron nych heł mu. Umo żli wia -
ły prze do sta wa nie się py łu i za -
nie czysz czeń pod hełm.

Gor se ty 
na scho dach ka ska do wych
Na Sta dio nie Na ro do wym w War sza wie w koń cu ma ja br. wy -
kry to wa dę scho dów ka ska do wych. Po prze pro wa dze niu ba -
dań ob cią że nio wych oka za ło się, że ich użyt ko wa nie mo że
za gra żać ży ciu i zdro wiu ki bi ców. Kto za wi nił? Dla in spek to ra
pra cy z upraw nie nia mi bu dow la ny mi, któ ry dość szcze gó ło wo
za po znał się z tym pro ble mem, od po wiedź nie jest jed no znacz -
na, gdyż spra wa nie jest tak pro sta, jak nie któ rzy uwa ża ją.

Scho dy ka ska do we z wi docz ny -
mi wy cie ka mi za pra wy w kon -
struk cji ry gla żel be to we go.

Bla chow ni ca ry gla.
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Ko or dy na to rzy pro gra mu w po szcze gól -
nych Okrę go wych In spek to ra tach Pra cy
sto su ją ró żne me to dy dzia ła nia. Jed ni
ogra ni cza ją się do szko leń, prze ka za nia ma -
te ria łów in for ma cyj nych, a póź niej do prze -
pro wa dze nia u pra co daw ców au dy tu. In ni

wręcz opie ku ją się pra co daw ca mi, któ rzy
od wa ży li się zmie rzyć z za da nia mi wy ni ka -
ją cy mi z uczest ni cze nia w pro gra mie. Są
obec ni na ka żdym eta pie je go re ali za cji.
Z pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, że naj lep -
sze efek ty uzy sku ją in spek to rzy pra cy, któ -

rzy to wa rzy szą pra co daw com w uzy ska niu
dy plo mu PIP nie „mat ku jąc im”, ale też nie
po zo sta wia jąc ich sa mym so bie. Ten zło -
ty śro dek spraw dza się naj le piej.

Pocz ta pan to flo wa

Pro gram „Zdo bądź dy plom PIP” skła da
się z pię ciu eta pów. Przy go to wu jąc go, in -
spek cja wzo ro wa ła się na ja poń skiej me -
to dzie za rzą dza nia 5S. Stąd pięć kro ków:
zgło sze nie, szko le nie, sa mo kon tro la, au dyt,
wrę cze nie dy plo mu. Pierw szy krok po le -
ga na do tar ciu do ad re sa tów pro gra mu, któ -
rzy ze chcą wziąć w nim udział. To są ma -
li pra co daw cy za trud nia ją cy głów nie
do dzie wię ciu pra cow ni ków. Po szu ku jąc
naj sku tecz niej sze go spo so bu re kru ta cji, in -
spek to rzy pra cy uczą się ró żnych tech nik,
ta kże od spe cja li stów mar ke tin gu. Wa żne
przy tym jest, by pra co daw ca zo ba czył ko -

rzy ści, ja kie przy nie sie mu udział w pro -
gra mie. Cho ciaż naj wa żniej szym źró dłem
in for ma cji na je go te mat są in spek to rzy
pra cy, gdyż nie mal co dru gi je go uczest -
nik uzy skał je w 2009 r. wła śnie od in spek -
to ra (48 proc.), to dla 13 proc. pra co daw -

ców źró dłem wie dzy o pro gra mie by li in -
ni pra co daw cy. Za dzia ła ła pocz ta pan to flo -
wa. Pra co daw cy, któ rzy ma ją już dy plom,
prze ka za li in for ma cje in nym. Zda rza się,
też, że po za koń cze niu kon tro li in spek to -
rzy pra cy za pra sza ją pra co daw ców do pro -
gra mu. Tak by ło w Olsz ty nie, Opo lu czy we
Wro cła wiu. Naj bar dziej ocze ki wa ne przez
in spek cję pra cy by ło by po zy ski wa nie przez
pra co daw ców in for ma cji o pro gra mie
od słu żb bhp czy or ga ni za cji pra co daw ców
ta kich jak np. Zwią zek Rze mio sła Pol skie -
go, PKPP Le wia tan, KPP. 

Ostat nio z ini cja ty wą przej ścia au dy tu
spraw dza ją ce go w ra mach pro gra mu PIP
wy stę pu ją sa mi pra co daw cy. Chcą, by in -
spek cja pra cy skon tro lo wa ła ich za kład, bo
dą żą do pod nie sie nia stan dar dów bez pie -
czeń stwa w swo jej fir mie. Oni sta no wią no -
wą gru pę zwy kle mło dych, do brze wy -
kształ co nych pra co daw ców, któ rzy ma ją
świa do mość pro fi tów wy ni ka ją cych z udzia -
łu w szko le niach pro wa dzo nych przez in -
spek cję pra cy. Są w sta nie sa mo dziel nie wy -
ko nać li stę kon tro l ną i póź niej przejść au -
dyt. Co raz czę ściej jed nak zda rza ją się ta -
cy pra co daw cy bio rą cy udział w pro gra mie

pre wen cyj nym PIP, któ rzy pod czas tzw. sa -
mo kon tro li ma ją po trze bę prak tycz ne go wy -
ja śnie nia ró żnych kwe stii. Zgła sza ją się do in -
spek to ra pra cy z py ta nia mi, pro szą o po moc.
Tę chęć bez po śred nie go kon tak tu sy gna li -
zu ją w an kie tach prze sy ła nych do in spek -
cji. Wy ni ka z nich rów nież, że oprócz pro -
fe sjo nal nych szko leń bar dzo chwa lą so bie
po moc in spek cji przy iden ty fi ka cji za gro żeń
w ich za kła dzie, któ rą de fac to jest li sta kon -
tro l na PIP. Czte ry pro cent pra co daw ców bio -
rą cych udział w ba da niach i od po wia da ją cych
na an kie tę, mó wi o sta łym nad zo rze ze stro -
ny in spek cji pra cy w trak cie ca łe go pro gra -
mu. Trzy proc. pra co daw ców chcia ła by in -
ne go niż kon tro l ne go po dej ścia do za gad -
nień zwią za nych z dzia łal no ścią ich za kła -
dów. Gru pa ta pre fe ru je nie re pre syj ne
for my dzia łal no ści in spek cji pra cy. Uwa ża
je za sku tecz niej sze i lep sze niż ka ra nie.

Im puls do zmian

Au dyt jest dla pra co daw ców chy ba naj -
wa żniej szym ele men tem pro gra mu. Obok
sa me go zgło sze nia do nie go, naj bar dziej
stre su ją cym rów nież dla in spek to rów pra -
cy. Wte dy bo wiem do cho dzi do we ry fi ka -

cji te go, co pra co daw ca zro bił w fir mie.
Zda rza ją się sy tu acje, w któ rych in spek tor
pra cy za miast au dy tu mu si prze pro wa dzić
ru ty no wą kon tro lę, za któ rą idzie wy da nie
środ ków praw nych. By wa, że do pie ro to
sta je się dla pra co daw cy praw dzi wym im -
pul sem do zmian. Nie kie dy jed nak na wet
ta ka do le gli wość, jak man dat nie mo bi li zu -
je pra co daw cy do dzia ła nia. 

Je den z ko or dy na to rów pro gra mu opo -
wia dał o pra co daw cy, któ re mu trzy krot nie
wy sta wiał man dat, w su mie na kli ka ty się -
cy zło tych. Nie po mo gły tłu ma cze nia, że
te pie nią dze mógł by za in we sto wać w za -
kład, po pra wić bez pie czeń stwo i wa run ki
pra cy. W efek cie in spek tor mu siał zde cy -
do wać o za mknię ciu fir my. Dziś przy zna -
je, że to by ło je dy ne roz wią za nie, choć trud -
na de cy zja, któ ra prze kła da ła się prze cież
na utra tę pra cy przez lu dzi tam za trud nio -
nych. Cię żar ta kich de cy zji i in spek tor skiej
od po wie dzial no ści ła go dzą sy tu acje, w któ -
rych pra co daw cy do ce nia ją za an ga żo wa nie
ich men to rów w re ali za cję pro gra mu.
Wła ści ciel fir my pro du ku ją cej urzą dze nia
ka na li za cyj ne po szedł du żo da lej niż wy ma -
ga ły te go za sa dy. Gdy in spek tor pra cy za -
pro po no wał mu udział w pro gra mie, to wa -
run ki w za kła dzie by ły da le kie od wszel kich
wy ma gań. Ko niecz ne by ły po wa żne in we -
sty cje i zmia ny. Ich wpro wa dza nie nie za -
koń czy ło się jed nak w mo men cie zdo by cia
przez pra co daw cę dy plo mu PIP. Da lej in -
we sto wał w fir mę. Te raz ma no wo cze sne
ma szy ny, a pra cow ni cy ste ru ją ni mi z od -
da li. W ten spo sób są izo lo wa ni od ha ła su,
któ ry na eta pie gra nu lo wa nia po zo sta ło ści
pla sti ku osią ga ją war to ści ok. 95 de cy be -

Z da nych do ty czą cych dzia łal no ści kon tro l no -nad zor czej PIP wy ni -
ka, że naj wię cej wy kro czeń do ty czy ma łych pra co daw ców, za trud -
nia ją cych do dzie wię ciu pra cow ni ków. W co dru giej te go ty pu
fir mie wy stę pu ją nie pra wi dło wo ści. W związ ku z tym od kil ku lat in -
spek to rzy pra cy re ali zu ją pro gram pre wen cyj ny pn. Zdo bądź dy -
plom PIP, któ ry jest opar ty na sys te mie szko leń, sa mo kon tro li oraz
na au dy cie in spek cji pra cy.

Gra war ta świecz ki
– Po win ni śmy pro mo wać ko or dy na to rów pro gra mu pre wen -
cyj ne go „Zdo bądź dy plom PIP” – uwa ża Zbi gniew Ko wal czyk,
ogól no pol ski ko or dy na tor pro gra mu w Głów nym In spek to ra -
cie Pra cy. On opra co wał pro ce du ry zwią za ne z je go re ali za -
cją. Zna koordynatorów z OIP w całej Polsce i na bie żą co
współ pra cu je z nimi. Wie o pro gra mie pra wie wszyst ko. Je śli
cho dzi o pra co daw ców, któ rzy się do nie go włą czy li, to trzy
la ta te mu by ło ich 600, z cze go 400 zdo by ło dy plo my in spek -
cji pra cy, w ro ku 2009 zgło si ło się 660 pra co daw ców i 450
otrzy ma ło dy plom. W 2010 ro ku już 1800 pra co daw ców przy -
stą pi ło do pro gra mu, zaś dy plom uzy ska ło 611. Mo żna za ob -
ser wo wać pew ną za le żność po le ga ją cą na tym, że co ro ku
in spek cja pra cy wy sy ła do pra co daw ców oko ło dwóch tys. za -
pro szeń. Jed na trze cia ko rzy sta z nich, po myśl nie prze cho dzi
au dyt PIP i otrzy mu je dy plom. W du żej mie rze jest to za słu ga
in spek to rów pra cy za an ga żo wa nych w to przed się wzię cie.

Pro gram roz wi ja się, mi mo że udział w nim jest dla in spek to rów pra cy do -
dat ko wym obo wiąz kiem, obok kon tro li. W te re nie, w po szcze gól nych okrę -
gach bar dzo wa żne jest wspar cie kie row nic twa. Tam, gdzie ono jest, są rów -
nież wy mier ne efek ty w po sta ci cho cia żby licz by zdo by tych przez pra co -
daw ców dy plo mów PIP. Istot ną nie do god no ścią zgła sza ną przez in spek -
to rów pra cy za an ga żo wa nych w pre wen cję, zwią za ną np. ze szko le nia mi
pra co daw ców, jest du ża roz pię tość te ry to rial na za kła dów. Zda rza się, że
w ta kich sy tu acjach do po mo cy in spek to rom kie row nic two przy dzie la pra -
cow ni ków me ry to rycz nych in spek cji pra cy.
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W Sa li Ob rad Urzę du Mia sta Rab ka Zdrój in spek to rzy OIP w Kra kowie pro wa dzi li szko le nie pra co daw ców
uczest ni czą cych w pro gra mie Zdo bą dź dy plom PIP.

W Urzę dzie Mia sta i Gmi ny w Bie czu od by ło się wrę cze nie pra co daw -
com dy plo mów Pań stwo wej In spek cji Pra cy. 
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Pra ca w sto do le

Kon tro la prze pro wa dzo na przez in -
spek to ra pra cy OIP Rze szów w ośmio oso -
bo wej fir mie zaj mu ją cej się ob rób ką drew -
na oraz pro duk cją trzo nów drew nia nych
do na rzę dzi ręcz nych mia ła na ce lu spraw -
dze nie prze strze ga nia przez pra co daw cę
prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy. Oka za ło się, że pra co daw ca
zor ga ni zo wał sta no wi ska ob słu gi ob ra bia -
rek do drew na w sta rej sto do le.

In spek tor stwier dził licz ne nie pra wi dło -
wo ści w za kre sie tech nicz ne go bez pie czeń -
stwa pra cy, m.in.:

● pra co daw ca nie za pew nił w po miesz -
cze niu pro duk cyj nym oświe tle nia na tu ral -
ne go ani ogrze wa nia;

● kon struk cja obiek tu nie za bez pie cza -
ła pra cow ni ków przed na pły wem chłod ne -
go po wie trza z ze wnątrz;

● drzwi od stro ny sta no wi ska pra cy
otwie ra no „do gó ry” (zgod nie z oświad cze -
niem pra co daw cy, by ły one pod no szo ne
do gó ry przy uży ciu wóz ka wi dło we go z na -
pę dem sil ni ko wym, a na stęp nie pod wie sza -
ne do pro wi zo rycz nie wy ko na nej kon -
struk cji za po mo cą łań cu chów i dru tu o nie -
zna nej wy trzy ma ło ści, w związ ku z czym
spo sób pod no sze nia i pod trzy my wa nia nie

za pew niał bez pie czeń stwa pra cow ni kom
ani oso bom trze cim);

● ścia ny ze wnętrz ne bu dyn ku by ły
nie szczel ne, co po wo do wa ło po wsta wa nie
prze cią gów, a w okre sie zi mo wym unie mo -
żli wia ło je go ogrza nie;

● bu dy nek nie po sia dał stro pu, a je dy -
nie dach w złym sta nie tech nicz nym;

● pył drzew ny i tro ci ny gro ma dzo ne
w po miesz cze niu ma ga zy nu prze do sta wa -
ły się przez nie szczel ną ścia nę do po miesz -
cze nia pro duk cyj ne go po wo du jąc za py le -
nie urzą dzeń elek trycz nych.

Ko lej ne nie pra wi dło wo ści do ty czy ły
ma szyn wy ko rzy sty wa nych do ob rób ki
drew na: 

● w tra ku ta śmo wym mar ki Wo od -
-Mi zer zde mon to wa no osło ny stref nie bez -
piecz nych usy tu owa nych w za się gu rąk
oraz osło nę prze kład ni pa so wej na pę du pi -
ły ta śmo wej. Po nad to ko ro war ka tra ka, nie
by ła wy po sa żo na w osło nę prze kład ni pa -
so wej na pę du zgod nie z do ku men ta cją
tech nicz ną;

● w wie lo pi le mar ki Wal ter zde mon to -
wa no osło nę prze kład ni łań cu cho wej na pę -
du rol ki po su wu, usy tu owa ną w za się gu rąk
ope ra to ra. Wie lo pi ła mia ła nie spraw ne dwa
wy łącz ni ki krań co we ru cho mych osłon stref
nie bez piecz nych oraz wy łącz nik awa ryj ny;

● ob ra biar ki do drew -
na – ob ta czar ki (ma szy ny
wła snej kon struk cji, bez
ta bli czek zna mio no wych)
nie by ły wy po sa żo ne w wy -

łącz nik awa ryj ny, urzą dze nia ochron ne
unie mo żli wia ją ce pra cę przy pod nie sio nej
osło nie, osło ny prze kład ni pa so wej na pę -
du głów ne go usy tu owa nej w za się gu rąk
ope ra to ra;

● bra ko wa ło osło ny pi ły tar czo wej
nad sto łem i pod sto łem;

● ma szy na bęb no wa do czysz cze nia de -
ta li (skon stru owa na przez pra co daw cę) nie

po sia da ła osłon prze kład ni zę ba tej na pę -
du ob ro to we go bęb na. Bra ko wa ło urzą dzeń
ochron nych unie mo żli wia ją cych uru cho -
mie nie ob ro to we go bęb na ma szy ny pod -
czas prac zwią za nych z je go za ła dun -
kiem/wy ła dun kiem oraz w sy tu acji, kie dy
pra cow nik znaj do wał się w je go za się gu;

● prze wo dy elek trycz ne za si la ją ce
urzą dze nia mia ły uszko dzo ną izo la cję
i roz ło żo ne by ły na przej ściu ko mu ni ka cyj -
nym bez za bez pie czeń przed uszko dze -
niem me cha nicz nym.

Pra co daw ca do pu ścił też do eks plo ata -
cji wó zek jez dnio wy pod no śni ko wy z na pę -
dem sil ni ko wym bez de cy zji do zo ru tech -
nicz ne go ze zwa la ją cej na je go eks plo ata -
cję. Wó zek nie po sia dał spraw nej sy gna li -
za cji świetl nej a sie dzi sko ope ra to ra by ło
uszko dzo ne. Po nad to nie był wy po sa żo ny
w urzą dze nia za bez pie cza ją ce ope ra to ra
przed przy gnie ce niem w przy pad ku prze -
wró ce nia się wóz ka. Pod czas kon tro li
stwier dzo no po nad to, że ża den z pra cow -
ni ków, ani pra co daw ca, nie po sia da li
upraw nień wy ma ga nych do ob słu gi te go
wóz ka. Wszy scy za trud nie ni pra co wa li
we wła snej odzie ży i wła snym obu wiu ro -
bo czym.

In spek tor pra cy wy dał dwa na ka zy za -
wie ra ją ce 45 de cy zji (w tym: wstrzy mu ją -

ce pra ce zwią za ne z ob rób ką drew na oraz
wstrzy mu ją ce eks plo ata cję ma szyn), wy -
stą pie nie za wie ra ją ce 10 wnio sków oraz
uka rał pra co daw cę man da tem kar nym. Po -
in for mo wał ta kże Urząd Do zo ru Tech nicz -
ne go o eks plo ato wa niu przez pra co daw cę
wóz ka jez dnio we go bez de cy zji ze zwa la ją -
cej na je go użyt ko wa nie.

Z ra cji, iż stan bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy w za kła dzie za gra żał zdro wiu i ży -
ciu pra cow ni ków, Okrę go wy In spek tor
Pra cy w czerw cu br. wy dał na kaz za prze -
sta nia pro wa dze nia dzia łal no ści zwią za nej
z ob rób ką drew na w bu dyn ku użyt ko wa -
nym na te re nie fir my.

opr. Be ata Ku cię ba
OIP Rze szów

Pod
inspektorską

lupą

li. Dla swo jej za ło gi, któ ra od lat po zo sta -
je w nie zmie nio nym skła dzie, przy go to wał
ta kie wa run ki so cjal ne za ple cza, ja kie go
pra cow ni cy czę sto nie ma ją na wet w do mu.

Po ra żki i suk ce sy

Ko or dy na to rzy pro gra mu PIP, któ re go
ideą jest pod wy ższa nie stan dar dów prze -
strze ga nia pra wa pra cy i bhp w ma łych za -
kła dach, sys te ma tycz nie spo ty ka ją się
w Ośrod ku PIP we Wro cła wiu. Przy je żdża -
ją tam na szko le nia, ale ta kże po to, by opo -
wie dzieć o swo ich do świad cze niach. O po -
ra żkach i suk ce sach. O tym, że dzię ki
udzia ło wi w pro gra mie PIP w jed nym
z za kła dów o pro fi lu ogrod ni czym, gdzie
w ogrom nych ha lach ho do wa no gwiaz dy be -
tle jem skie, za in sta lo wa no naj no wo cze -
śniej sze urzą dze nia do trans por tu. Uła twia -
ją one prze miesz cza nie cię ża rów z po mi -
nię ciem pra cow ni ków. Z Ho lan dii spro wa -
dzo no też czy ste z punk tu wi dze nia eko -
lo gicz ne go i pro pra cow ni cze go, urzą dze -
nia ocie pla ją ce, w więk szo ści au to ma -
tycz ne. Za kład, do cza su przy stą pie nia
do pro gra mu pre wen cyj ne go PIP, nie
miał ta kże od po wied nie go ma ga zy nu
do che mi ka liów. Przy po mo cy i fa cho wym
do radz twie in spek to ra pra cy, już ma.

Po uzy ska niu dy plo mu pra co daw ca mo -
że li czyć na to, że in spek tor pra cy nie bę -
dzie kon tro lo wał tej fir my. Przy naj mniej
przez ja kiś okres. Oczy wi ście nie do ty czy
to zda rzeń wy pad ko wych czy ko niecz no ści
prze pro wa dze nia kon tro li w związ ku
z otrzy ma ną skar gą pra cow ni czą. Te dwie
oko licz no ści, na wet w cza sie trwa nia pro -
gra mu, nie wy łą cza ją in spek tor skich dzia -
łań. Nie ja kim za sko cze niem dla in spek to -
rów pra cy by ły przy pad ki zgła sza nia przez
sa mych pra co daw ców go to wo ści po wtór -
ne go pod da nia się kon tro li w ra mach in -

spek tor skie go au dy tu.
Do ty czy ło to np. okrę gu
rze szow skie go, gdzie pra -
co daw ca ma już Dy plom
PIP. W wo je wódz twie za -
chod nio po mor skim z ko -
lei po now ny swój ak ces
zgła sza ły fir my bu dow la -
ne. Mo ty wem w tym przy -
pad ku by ła mo żli wość wy -
ka za nia się udzia łem
w pro gra mie ja ko osią -
gnię ciem, któ re jest bra -
ne pod uwa gę w prze tar -
gach. Ko or dy na to rzy z in -
spek cji pra cy zgod nie
przy zna ją, że ide ałem by -
ło by, aby w pol skich prze -
tar gach, tak jak to jest
w Wiel kiej Bry ta nii,
przed się bior stwa pań -
stwo we, któ re re kru tu ją
pod wy ko naw ców nie mo -
gły te go ro bić, je śli nie
ma ją sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń -
stwem.

Ogól no pol ski ko or dy na tor pro gra mu
Zbi gniew Ko wal czyk spraw dził w stu za kła -
dach, ja kie są efek ty pro gra mu po po nad
dwóch la tach od mo men tu zdo by cia dy plo -
mu PIP. Oka za ło się, że tyl ko osiem
z nich w efek cie kon tro li in spek to ra pra -
cy zo sta ło uka ra nych. Mo żna więc po wie -
dzieć, że pro gram speł nia swo je za da nie.
Tu taj, tak sa mo jak w przy pad ku wdra ża -
nia czę sto bar dzo kosz tow nych sys te mów
bez pie czeń stwa w du żych fir mach, naj więk -
szy pro blem tkwi ich utrzy ma niu. Je śli pra -
co daw cy, któ rzy bio rąc udział w pro gra mie
po pra wi li stan dar dy pra cy w swo ich za kła -
dach utrzy ma li by ta ki stan, to by ła by to sy -
tu acja po twier dza ją ca je go sku tecz ność.
Oczy wi ście in spek cja pra cy mo ni to ro wa -

ła by to i w ra zie po trze by po ma ga ła, gdy
np. zmie nią się prze pi sy i za ist nie je po trze -
ba prze szko le nia pra co daw ców. Zad ba ją
o to ko or dy na to rzy pro gra mu w te re nie.
Za pew nią ma te ria ły dy dak tycz ne czy in for -
ma cje o zmia nie prze pi sów.

Pra co daw cy są co raz bar dziej świa do mi
te go, że opła ci się in we sto wać w bez pie -
czeń stwo pra cy. Na uro czy stych spo tka -
niach z oka zji wrę cze nia Dy plo mów PIP
ma wia ją do in spek to rów pra cy: „To by ła gra
war ta świecz ki!”

Bar dzo wa żnym ogni wem w tym przed -
się wzię ciu są in spek to rzy pra cy. W zna ko -
mi tej więk szo ści by li i są go to wi go re ali zo -
wać, choć przed ostat ni mi zmia na mi w prze -
pi sach for mal nie sank cjo nu ją cych dzia łal -
ność pre wen cyj ną in spek cji pra cy, mie li
pew ne obiek cje co do te go, czy mo gą
wkra czać do za kła dów wła śnie z pre wen cją.
Choć bar dzo trud no zba dać sku tecz ność
dzia łań pre wen cyj nych, to na pew no mo żna
stwier dzić, że to in spek to rzy pra cy są
pierw szym i naj lep szym łącz ni kiem w pro -
gra mie pre wen cyj nym pn. Zdo bądź dy -
plom PIP. To oni prze ła mu ją pew ną psy -
chicz ną ba rie rę u pra co daw ców prze świad -
czo nych, że kosz ty udzia łu w pro gra mie są
zbyt du że. Dzię ki nim zna ko mi ta więk szość
pra co daw ców do cho dzi do prze ko na nia, że
nie war to uni kać kosz tów zwią za nych z bez -
pie czeń stwem pra cy. Ta po zor na oszczęd -
ność mo że bo wiem oka zać się naj dro -
ższym ele men tem dzia łal no ści fir my i to nie
tyl ko w wy mia rze fi nan so wym.

Be ata Pie trusz ka

Wśród ko or dy na to rów pro gra mu są praw dzi wi pa sjo na ci. To głów nie dzię -
ki nim pro gram przy niósł im po nu ją ce wręcz efek ty. Ta pra ca wy ma ga du -
żej cier pli wo ści i skru pu lat no ści. Ta kże świet ne go zor ga ni zo wa nia, a cza -
sa mi wręcz de ter mi na cji w dzia ła niu. Wie lu in spek to rów pra cy prze ko na -
ło się jed nak, że war to zmie rzyć się z tym za da niem. War to wło żyć wię cej
wy sił ku, bo wów czas do cho dzi do spe cy ficz ne go sprzę że nia zwrot ne go.
Z jed nej stro ny, sa mi pra co daw cy prze ka zu ją in nym in for ma cje o pro gra -
mie. Ci z ko lei, ma jąc już pew ną po zy tyw ną wie dzę, nie oba wia ją się do nie -
go przy stą pić, cza sa mi trak tu jąc to ja ko spra wę, któ ra pod nie sie pre stiż fir -
my. Z dru giej zaś stro ny bar dzo istot ne jest rów nież to, że po przez pro gra -
my pre wen cyj ne in spek cja pra cy jest po strze ga na ja ko in sty tu cja przy ja -
zna pra co daw cy, wy so ko ce nio na za pro fe sjo na lizm nie tyl ko w wy mia rze
me ry to rycz nym zwią za nym z dzia łal no ścią kon tro l no -nad zor czą, ale rów -
nież pre wen cyj no -pro mo cyj ną.
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Oso bo wość kon flik to wa
Kłót nie po ja wia ją się, gdy się ró żni my. Do ty czą one nie -

zgod no ści w spo so bie i cza sie za spo ka ja nia po trzeb, re -

ali za cji ce lów i dą żeń oraz od mien no ści ocze ki wań

zwią za nych z ró żny mi sy tu acja mi, oso ba mi, za cho wa nia -

mi. Kon flik ty są jed no cze śnie oka zją, by do kład niej po -

znać sie bie na wza jem.

Kłót nia jest pro ce sem skła da ją cym się z kil ku faz. Na po cząt -
ku, gdy do strze ga my, że coś się zmie ni ło, po ja wia się prze czu -
cie oba wy. U oso by, z któ rą wcho dzi my w kon flikt, ob ser wu je -
my zmia nę np. to nu gło su, roz dra żnie nie lub nie cier pli wość. Cza -
sa mi sta je się ona bar dzo ofi cjal na i tym sa mym pod kre śla dy -

stans mię dzy na mi. Na pod sta wie za ob ser wo wa nej re ak cji do my -
śla my się, że oso ba ta przy pi su je nam złe in ten cje. W kon se kwen -
cji na ra sta w nas na pię cie i sy tu acja za czy na nas iry to wać. Ma -
my po czu cie nie zro zu mie nia. Bro niąc się, re agu je my za cho wa -
niem agre syw nym i od po wia da my kontr ata kiem. Chce my, aby dru -
ga stro na po czu ła to, co my czu je my. Za zwy czaj w fa zie wy bu chu
mó wi my so bie wa żne rze czy i wy ra ża my do bit nie, o co nam na -
praw dę cho dzi. Jed nak te wa żne ar gu men ty gi ną gdzieś wśród
sil nych emo cji i wza jem nych pre ten sji. Do pie ro po eks plo zji sil -
nych emo cji przy cho dzi czas na roz mo wę. Gdy je ste śmy spo koj -
ni, po wta rza my wa żne ko mu ni ka ty, tym ra zem od dzie la jąc oso -
by od pro ble mu, uzgad nia jąc wspól ne sta no wi ska. 

Jak prze ła mać roz bie żno ści mię dzy na mi?
Aby dojść do ostat niej fa zy kon flik tu, któ ra koń czy się po ro -

zu mie niem, trze ba przejść przez wszyst kie jego eta py. Za trzy ma -
nie się w sta dium de struk cyj ne go wy bu chu (trzy ma jąc się sche -
ma tycz nej i bar dzo nisz czą cej stra te gii dzia ła nia) spra wi, że kon -

flikt nie zo sta nie roz wią za ny. W ta kiej sy tu acji przy naj mniej jed -
na ze stron cią gle bę dzie sta ra ła się użyć swo jej prze wa gi do „wy -
eli mi no wa nia prze ciw ni ka z gry”.

Zda rza się, że spo ty ka my lu dzi, któ rzy sta le tkwią
w de struk cyj nych kon flik tach. Z cze go to wy ni ka?

Wa żnym wy znacz ni kiem za cho wa nia lu dzi w sy tu acjach spor -
nych jest na sza oso bo wość, któ ra w du żym stop niu za le ży
od pryn cy pial no ści. Pryn cy pia li sta to czło wiek, któ ry opie ra się
na wła snych za sa dach i przyj mo wa nych war to ściach. Je że li są one
ra dy kal ne, to bar dzo trud no na kło nić ta ką oso bę do ustępstw
i zmia ny sta no wi ska. Skraj ny pryn cy pia li sta, któ ry nie jest w sta -
nie przy jąć ja kie go kol wiek od mien ne go punk tu wi dze nia, mo że
zmie rzać w kie run ku oso bo wo ści au to ry tar nej. Jest ona naj bar -
dziej kon flik to gen nym ty pem oso bo wo ści. 

Au to kra ta ku mu lu je wła dzę w swo ich rę kach, czę sto jej nad -
uży wa jąc. Pre fe ru je do no si ciel stwo, po chleb stwo, fa wo ry zo wa -

nie jed nych i szy ka no wa nie in nych. Nie zno si żad nych uwag, za -
strze żeń, sprze ci wu i kry ty ki pod swo im ad re sem. Wy ma ga od in -
nych wy ko ny wa nia po le ceń bez ja kie go kol wiek sprze ci wu.

Ko lej ną wa żną ce chą lu dzi, któ rzy czu ją się w sy tu acjach kon -
flik to wych jak ry ba w wo dzie, to ma kia we lizm. Oso by ta kie wy -
ka zu ją wy so ki po ziom za cho wań ma ni pu la cyj nych i lu bią sy tu acje
nie do koń ca okre ślo ne za sa da mi i prze pi sa mi. Wy so kie po bu dze -
nie emo cjo nal ne part ne rów roz mo wy spra wia im przy jem ność.
Kie dy oso ba ta ka prze sta je uzna wać ja kie kol wiek nor my i war -
to ści - zmie rza w kie run ku psy cho pa tii. Ry zy ko zwią za ne z kłam -
stwem, cią głe kłót nie i kry zy sy za spo ka ja ją u psy cho pa tów nie -
ustan ną po trze bę sty mu la cji i moc nych wra żeń.

Opi sa ne przy kła dy i lu dzie, któ rzy wpi su ją się w wy mie nio ne
ce chy oso bo wo ści, mo gą być w swo ich za cho wa niach kla sycz ny -
mi mob be ra mi i od dzia ły wać przez mob bing na swo je oto cze nie.

Jo an na Bar to szek
psy cho log GIP

Wy ko naw ca sta lo wej kon struk cji za da -
sze nia Mo sto stal Za brze Hol ding S.A.
przy stą pił w lip cu br. do ope ra cji pod no -
sze nia li no wej kon struk cji za da sze nia sta -
dio nu. Skła da się ona z 40 żel be to wych słu -
pów o wy so ko ści do 27m, na któ rych osa -
dzo ny jest sta lo wy pier ścień o prze kro ju
skrzyn ko wym tzw. ring dol ny. Na nim osa -
dzo nych jest 40 sta lo wych słu pów wy chy -
lo nych w kie run ku ze wnętrz nym, po łą czo -
nych na gó rze sta lo wym pier ście niem
o prze kro ju skrzyn ko wym tzw. rin giem gór -
nym, po ło żo nym na wy so ko ści oko ło 46 m
nad po zio mem te re nu. Zgod nie z pro jek -
tem na rin gu gór nym i dol nym, w punk tach
pod par cia słu pa mi, ma ją być za mon to wa -
ne li ny pro mie ni ste gór ne i dol ne, bę dą -
ce ele men ta mi no śny mi kon struk cji da chu.
Li ny te ma ją łą czyć się nad bie żnią sta dio -
nu z li no wym pier ście niem roz cią ga nym
o kształ cie elip sy, skła da ją cym się z 6 lin.

Ope ra cja „big lift” po le ga ła na pod no -
sze niu gór nych lin pro mie ni stych za da sze -

nia w ce lu wpro wa dze nia ich koń ców
w gniaz da na rin gu gór nym. Jed no cze śnie
pod no szo ne li ny dol ne, po łą czo ne za po -
mo cą wie sza ków li no wych z li na mi gór ny -
mi, mia ły być wpię te do punk tu mo co wa -
nia na rin gu dol nym. Li ny gór ne i dol ne łą -
czą się z li no wym pier ście niem roz cią ga -
nym za po mo cą sta liw nych ele men tów łą -
czą cych, zwa nych po tocz nie „kro ko dy la mi”.
Gór ne i dol ne li ny za da sze nia uło żo ne
na try bu nach sta dio nu pod no szo no za po -
mo cą si łow ni ków hy drau licz nych osa dzo -
nych na rin gu gór nym.

Przez dzie sięć dni ope ra cja pod no sze -
nia prze bie ga ła bez za kłó ceń aż do mo men -
tu, w któ rym na stą pi ło ro ze rwa nie dwóch
sta liw nych ele men tów łą czą cych (kro ko dy -
li), za mon to wa nych na li nach pro mie ni -
stych w osiach X 37 i X 38. Wy ko naw ca ro -
bót na tych miast wstrzy mał pra ce, ewa ku -
ował pra cow ni ków z te re nu pro wa dze nia
prac oraz z ho te lu przy le ga ją ce go do sta -
dio nu, a na stęp nie wzmoc nił nad zór słu żb

ochro ny. Wy dał rów nież za kaz wcho dze nia
na te ren bu do wy.

Nikt z osób pra cu ją cych na te re nie sta -
dio nu lub prze by wa ją cych w re jo nie ho te -
lu nie do znał żad nych ob ra żeń.

Po przy by ciu na miej sce in spek tor pra -
cy usta lił, że mi mo pod ję cia przez wy ko -
naw cę dzia łań za bez pie cza ją cych są miej -
sca (w ogro dze niu te re nu bu do wy) umo -
żli wia ją ce wej ście w stre fę za gro że nia. Wo -
bec stwier dze nia wej ścia dwóch pra cow ni -
ków Mo sto sta lu Za brze na te ren za gro żo -
ny ewen tu al ną ka ta stro fą bu dow la ną oraz
stwier dze nia wy ko ny wa nia czyn no ści nad -
zo ro wa nia te re nu za gro żo ne go przez pra -
cow ni ków ochro ny i do ko ny wa nia tam
po mia rów kon tro l nych przez geo de tów, in -
spek tor pra cy wy dał: za kaz wy ko ny wa nia
prac na te re nie za gro żo nym do cza su
usta le nia za sad ich bez piecz ne go pro wa -
dze nia i na kaz na tych mia sto we go opra co -
wa nia In struk cji Bez piecz ne go Wy ko ny wa -
nia Prac Geo de zyj nych i czyn no ści nad zo -
ru oraz za po zna nia osób wy ko nu ją cych te
czyn no ści z opra co wa ną in struk cją. 

Na te re nie sta dio nu wy zna czo no stre -
fę czer wo ną do stęp ną wy łącz nie dla osób
za trud nio nych przy ope ra cji pod no sze nia
kon struk cji li no wej da chu oraz stre fę zie -
lo ną po ło żo ną pod żel be to wy mi try bu na -
mi, do stęp ną dla in nych pra cow ni ków.

Po awa rii wy ko naw ca ro bót mon ta żo wych
opra co wał plan wyj ścia z za ist nia łej sy tu acji
w opar ciu o wy tycz ne pro jek tan ta. Okre ślił
w nim 62 punk ty po zwa la ją ce na osią gnię -
cie współ czyn ni ka bez pie czeń stwa kon -
struk cji sta lo wej na 1,2. Opra co wał ta kże in -
struk cję bez piecz ne go wy ko ny wa nia prac
przy ro bo tach za bez pie cza ją cych kon struk -
cję sta lo wą oraz za po znał z nią pra cow ni ków
wy ko nu ją cych te pra ce.

Pod ko niec lip ca b.r. przy stą pio no
do opusz cza nia kon struk cji li no wej. Li no -
wy ring roz cią ga ny opusz czo no na za pla -
no wa ną wy so kość, a współ czyn nik bez pie -
czeń stwa kon struk cji okre śla ny jest obec -
nie ja ko 2,0. Osią gnię cie tej war to ści po -

zwo li ło na wzno wie nie in nych prac
na te re nie bu do wy oraz roz po czę cie
użyt ko wa nia ho te lu po ło żo ne go bez -
po śred nio przy sta dio nie. Dal sze
opusz cza nie li no wej kon struk cji od bę -
dzie się po za mon to wa niu in nych si -
łow ni ków i ewen tu al nych kon struk cji
wspor czych.

Sta ni sław Ma li now ski
OIP Ka to wi ce

Wal de mar Spól nic ki
Ko or dy na tor PIP ds. EU RO 2OI2

Awa ria na Sta dio nie Ślą skim
Ope ra cja pod no sze nia da chu li no we go na Sta dio nie Ślą skim
w Cho rzo wie zo sta ła prze rwa na, gdy dwa me cha ni zmy mo cu -
ją ce tzw. kro ko dy le przy trzy mu ją ce sta lo we li ny nie wy trzy ma -
ły na prę że nia. Przed się wzię cie okre śla ne przez wy ko naw ców
ter mi nem „big lift” pro wa dzi ła szwaj car ska fir ma VSL, jed na
z nie licz nych w Eu ro pie zaj mu ją cych się te go ty pu za da nia mi.
Re ali zo wa ła ona rów nież pod no sze nie li no we go da chu na Sta -
dio nie Na ro do wym w War sza wie.

Ro ze rwa ne ele men ty łą czą -
ce tzw. kro ko dy le.

Ro ze rwa nie  ele men tów
spo wo do wa ło de for ma cję
rin gu dol ne go, jak rów nież
je go wy su nię cie o oko -
ło 80-100 mm z nie któ rych
ło żysk osa dzo nych w słu -
pach żel be to wych.
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Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ka sy Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go z dnia 6 czerw -
ca 2011 r. w spra wie mie sięcz nej wy so ko ści
skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we, cho -
ro bo we i ma cie rzyń skie w III kwar ta le 2011
r. // Mo ni tor Pol ski. – 2011, nr 50, poz. 559.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z dnia 20 czerw ca 2011 r. o spro sto wa niu błę -
du // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 134,
poz. 787.

Po da no pra wi dło we brzmie nie za łącz ni ka
nr 4 do roz po rzą dze nia Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wy ższe go z dnia 13 kwiet -
nia 2001 r. zmie nia ją ce go roz po rzą dze nie
w spra wie wa run ków wy na gra dza nia za pra -
cę i przy zna wa nia in nych świad czeń zwią za -
nych z pra cą dla pra cow ni ków za trud nio nych
w uczel ni pu blicz nej (Dz. U. Nr 88, poz. 498).

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro -
do wej z dnia 18 lip ca 2011 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie wy so ko ści mi ni mal -
nych sta wek wy na gro dze nia za sad ni cze go na -
uczy cie li, ogól nych wa run ków przy zna wa nia
do dat ków do wy na gro dze nia za sad ni cze go
oraz wy na gra dza nia za pra cę w dniu wol nym
od pra cy // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 161,
poz. 967.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro -
do wej z dnia 22 lip ca 2011 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny w pu blicz nych i nie pu blicz nych szko -
łach i pla ców kach // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 161, poz. 968.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 27 czerw ca 2011 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie ci śnie nio wych urzą -
dzeń trans por to wych // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 135, poz. 794.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 17 czerw ca 2011 r. w spra wie wa run -
ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia -
dać obiek ty bu dow la ne me tra i ich usy tu owa -
nie // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 144,
poz. 859.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 15 lip ca 2011 r. zmie nia ją ce roz po rzą -

dze nie w spra wie wa run ków tech nicz nych do -
zo ru tech nicz ne go w za kre sie pro jek to wa nia,
wy twa rza nia, eks plo ata cji, na pra wy i mo der -
ni za cji spe cja li stycz nych urzą dzeń ci śnie nio -
wych // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 156,
poz. 932.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 10 czerw ca 2011 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run ków
wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra -
cow ni ków za trud nio nych w nie któ rych jed -
nost kach or ga ni za cyj nych sfe ry bu dże to wej
re sor tu spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
// Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 130, poz. 756.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 10 czerw ca 2011 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run ków
wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra -
cow ni ków za trud nio nych w nie któ rych jed -
nost kach sfe ry bu dże to wej dzia ła ją cych
w ochro nie zdro wia // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 133, poz. 774.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 22 czerw ca 2011 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run ków
wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra -
cow ni ków za trud nio nych w nie któ rych jed -
nost kach pań stwo wej sfe ry bu dże to wej //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 140, poz. 823.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 20 lip ca 2011 r. w spra -
wie przy pad ków, w któ rych po wie rze nie
wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem co wi na te ry -
to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej jest do pusz -
czal ne bez ko niecz no ści uzy ska nia ze zwo le -
nia na pra cę // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 155, poz. 919.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 22 lip ca 2011 r. 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 155, poz. 920.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 29 lip ca 2011 r. w spra wie wa run ków
wy na gra dza nia za pra cę pra cow ni ków nie któ -
rych pod mio tów lecz ni czych // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 159, poz. 954.

Roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów z dnia 30 czerw ca 2011 r. zmie nia ją -
ce roz po rzą dze nie w spra wie okre śle nia sta -

no wisk urzęd ni czych, wy ma ga nych kwa li fi -
ka cji za wo do wych, stop ni słu żbo wych urzęd -
ni ków słu żby cy wil nej, mno żni ków do usta -
la nia wy na gro dze nia oraz szcze gó ło wych za -
sad usta la nia i wy pła ca nia in nych świad czeń
przy słu gu ją cych człon kom kor pu su słu żby
cy wil nej // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 135,
poz. 791.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia
13 czerw ca 2011 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze -
nie w spra wie za sad wy na gra dza nia pra cow -
ni ków nie bę dą cych człon ka mi kor pu su słu żby
cy wil nej za trud nio nych w urzę dach ad mi ni stra -
cji rzą do wej i pra cow ni ków in nych jed no stek
// Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 134, poz. 782.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 22
czerw ca 2011 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie wy na gra dza nia pra cow ni ków sa -
mo rzą do wych // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 144, poz. 858.

Usta wa z dnia 13 ma ja 2011 r. o zmia nie
usta wy o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar -
czej oraz nie któ rych in nych ustaw // Dzien -
nik Ustaw. – 2011, nr 131, poz. 764.

Usta wa z dnia 13 ma ja 2011 r. o zmia nie
usta wy – Pra wo ato mo we oraz nie któ rych in -
nych ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 132, poz. 766.

Usta wa z dnia 26 ma ja 2011 r. o zmia nie
usta wy o sa mo rzą dzie gmin nym oraz nie któ -
rych in nych ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 134, poz. 777.

Usta wa z dnia 29 czerw ca 2011 r. o przy -
go to wa niu i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
obiek tów ener ge ty ki ją dro wej oraz in we sty -
cji to wa rzy szą cych // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 135, poz. 789.

Usta wa z dnia 28 kwiet nia 2011 r. o zmia -
nie usta wy o sys te mie ubez pie czeń spo łecz -
nych oraz nie któ rych in nych ustaw // Dzien -
nik Ustaw. – 2011, nr 138, poz. 808.

Usta wa z dnia 9 czerw ca 2011 r. o zmia -
nie usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz
nie któ rych in nych ustaw // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 142, poz. 829.

Za rzą dze nie Nr 37 Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów z dnia 14 czerw ca 2011 r. w spra wie
nada nia sta tu tu Urzę do wi Re je stra cji Pro duk -
tów Lecz ni czych, Wy ro bów Me dycz nych
i Pro duk tów Bio bój czych // Mo ni tor Pol ski.
– 2011, nr 50, poz. 555.

Opracowała: Danuta Szot
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Do dwóch ra zy sztu ka

Re agu jąc na sy gna ły o za gro że niu
zdro wia i ży cia pra cow ni ków na bu do wie
do mu jed no ro dzin ne go w K. in spek tor
pra cy OIP Opo le prze pro wa dził kon tro -
lę w przed się bior stwie re ali zu ją cym
zle ce nie bu dow la ne.

In spek tor pra cy stwier dził:
● wy ko ny wa nie pra cy na wy so ko ści

pierw sze go pię tra (ok. 4 m) przez pra -
cow ni ka bez środ ków chro nią cych
przed upad kiem z wy so ko ści;

● ob słu gi wa nie przez pra cow ni ka
be to niar ki elek trycz nej, pod łą czo nej

do prą du uszko dzo nym prze wo dem za -
si la ją cym;

● eks plo ato wa nie wcią gar ki elek -
trycz nej, któ ra nie zo sta ła pra wi dło wo
po sa do wio na (umo co wa nie do słu pa te -
le ko mu ni ka cyj ne go, któ ry w trzech

miej scach był przy twier dzo ny do ścia ny
bu dyn ku śru ba mi);

● uszko dze nia ha ka słu żą ce go
do zwie sza nia ma te ria łów bu dow la nych
– za miast fa brycz ne go me cha ni zmu za -
bez pie cza ją ce go, skon stru owa no pro wi -
zo rycz ne za bez pie cze nie z dru tu;

● wy ko rzy sty wa nie nie za bez pie czo -
nej plat for my do uno sze nia ła dun ku
(brak za bez pie cze nia przed zsu nię ciem
się z plat for my uno szo ne go ła dun ku).

Oka za ło się po nad to, że oso ba wy ko -
nu ją ca pra cę na wy so ko ści ok. czte rech
me trów po sia da ła za świad cze nie le kar -
skie stwier dza ją ce brak prze ciw wska zań
do wy ko ny wa nia pra cy tyl ko do wy so ko -
ści trzech me trów.

W trak cie kon tro li spraw dzo no wy ko -
na nie środ ków praw nych wy sto so wa nych
do pra co daw cy po po przed niej kon tro -
li. Zo sta ła ona wsz czę ta w li sto pa -
dzie 2010 r. z uwa gi na wy pa dek, któ ry
zda rzył się na pla cu bu do wy w K., kie -
dy to pra cow nik fir my spadł z wy so ko -
ści i tra fił do szpi ta la. Po stę po wa nie po -
wy pad ko we ujaw ni ło wte dy wie le nie pra -
wi dło wo ści a pra co daw ca zo stał uka ra -
ny man da tem kar nym.

W związ ku z dwu krot nym na ru sze niem
pra wa w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie -

ny pra cy pod czas prac na wy so ko ści in -
spek tor pra cy prze słał do Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych wnio sek o pod wy -
ższe nie skład ki pra co daw cy na ubez pie -
cze nie wy pad ko we. Po nad to uka rał wła -
ści cie la fir my ko lej nym man da tem.

opr. Łu kasz Śmier ciak
OIP Opo le

Pod
inspektorską

lupą



Mę żczy zna szedł mię dzy si lo sa mi, gdy na gle ode rwał się lej wy -
sy po wy jed ne go z nich i na prze cho dzą ce go pra cow ni ka wy sy pa -
ło się bli sko 100 ton zbo ża. War stwa ziar na wy no si ła mniej wię -
cej dwa me try. Na tych miast na po moc przy bie gli ko le dzy przy -
sy pa ne go i za czę li go od ko py wać. We zwa li po go to wie oraz straż
po żar ną. Po kil ku dzie się ciu mi nu tach uda ło się od na leźć po szko -
do wa ne go, ale le karz po go to wia stwier dził je go zgon.

Kon tro la in spek to ra pra cy wy ka za ła, że na te re nie fer my jest
w su mie 14 si lo sów na zbo że ty pu Pet kus K850/2, o po jem no -
ści 150 ton, wy pro du ko wa nych naj praw do po dob niej w la tach 70.
ubie głe go wie ku w daw nej NRD. Jak oświad czył pra co daw ca, si -
los, któ ry uległ uszko dze niu, zo stał po sta wio ny ok. 14 lat te mu
i był naj star szy na te re nie fer my. Pra co daw ca nie po sia dał do ku -

men ta cji tech nicz nej żad ne go z si lo sów, nie pa mię tał też, czy wy -
stę po wał do Nad zo ru Bu dow la ne go o zgo dę na ich usta wie nie
i mon taż. Nie do ko ny wał okre so wych prze glą dów sta nu tech nicz -
ne go eks plo ato wa nych si lo sów.

In spek tor pra cy na ka zał skon tro lo wa nie sta nu tech nicz ne go
po zo sta łych si lo sów i in nych urzą dzeń w go spo dar stwie. Usta lił
też przy czy ny wy pad ku:

� zły stan tech nicz ny si lo su – sko ro do wa nie czę ści le ja zsy -
po we go na łącz ni ku z czę ścią cy lin drycz ną zbior ni ka;

� brak kon tro li sta nu tech nicz ne go zbior ni ka;
� błąd pra cow ni ka, któ ry prze cho dził mię dzy si lo sa mi, w miej -

scu nie do zwo lo nym.

Z po wo du wy pad ku oraz bra ku prze glą dów tech nicz nych si lo -
sów in spek tor pra cy na ka zał wy zna cze nie i ozna cze nie wo kół zbior -
ni ków stre fy nie bez piecz nej do cza su do ko na nia i udo ku men to -
wa nia prze glą dów tech nicz nych si lo sów. Za sto so wał też wo bec pra -
co daw cy, a za ra zem wła ści cie la fer my, man dat kar ny w mak sy mal -
nej wy so ko ści.

opr. Ja cek Że rań ski
OIP Olsz tyn

Zgi nął w zbo żu
Na te re nie fer my dro biu w B. do szło do śmier tel ne go wy pad ku przy pra cy. 44-let ni pra cow nik
udu sił się przy sy pa ny przez zbo że z si lo su. Ba da ją cy wy pa dek in spek tor pra cy z OIP Olsz tyn
stwier dził, że głów ną przy czy ną tra ge dii był zły stan tech nicz ny si lo su na zbo że.


