
Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy Nr 7-8 (341-342) 2011

Ukazuje się od 1929 roku



W numerze
3

4
8
9

12

14
17

18

21

24
26

ROP o part ne rach spo łecz nych
i le gal no ści za trud nie nia

Wiadomości nie tylko z kraju

Stanowisko ROP

Szanuj życie! Bezpieczna praca
na wysokości

Sa lon „Bez pie czeń stwo Pra cy
w Prze my śle”

Li der w bra nży

Zwal nia nie z pra cy 
w opar ciu o Kar tę Na uczy cie la

Ja kie ko rzy ści i dla ko go?
W świe tle prze pi sów wspól no to -
wych pra cow ni cy mi gru ją cy ma ją
pra wo po by tu w in nym pań stwie
człon kow skim. Te jed nak mo gą
wy ma gać od nich za re je stro wa -
nia się, je śli okres za trud nie nia
prze kra cza 3 mie sią ce.

Umo wa zle ce nia 
z za ka zem kon ku ren cji

Szanuj życie! Kampania

Spół dziel czy sto su nek pra cy

29
30
32

34
36
37
40
42
45

47
48

W ko lo rze ecru

… Nie tylko na budowie

Nie bez piecz na su szar nia 
do zbo ża
Mło dy czło wiek zo stał do pusz czo ny
do pracy bez prze szko le nia w za kre -
sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz bez in for ma cji o ry zy ku zwią za -
nym z wy ko ny wa ną pra cą, po nie waż
nie był pra cow ni kiem, lecz oso bą
świad czą cą pra cę na pod sta wie
umo wy cy wil no praw nej.

EU RO NEW SY

Pod inspektorską lupą

Na raj do wym szla ku

Pra sy mi mo śro do we

Z wi zy tą u rol ni ka

Dla cze go lu dzie po zo sta ją 
w de struk cyj nym kon flik cie?

Biblioteka

Mogło dojść do tragedii

21 Umo wa zle ce nia z za ka zem kon ku ren cji
Je że li klau zu la w za kre sie kon ku ren cji w okre sie trwa -
nia umo wy do pusz czal na jest w ra mach sto sun ku pra -
cy, to nie mo żna przy jąć, że wpro wa dze nie przez
stro ny ta kiej klau zu li w umo wie zle ce nia by ło by
sprzecz ne z usta wą, za sa dami współ ży cia spo łecz ne -
go lub na tu rą umowy zle ce nia.

Okładka:
fot. M. Karlik

Z ra mie nia Głów ne go In spek to ra tu Pra cy w po sie dze niu
uczest ni czy li: głów ny in spek tor pra cy An na Tom czyk, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra pra cy Iwo na Hic kie wicz, dy rek tor De -
par ta men tu Współ pra cy z Par la men tem i Part ne ra mi Spo łecz -
ny mi, Mał go rza ta Kwiat kow ska, dy rek tor De par ta men tu Nad -
zo ru i Kon tro li dr Grze gorz Ły jak, dy rek tor De par ta men tu Le -
gal no ści Za trud nie nia, Ja ro sław Le śniew ski i wi ce dy rek tor
De par ta men tu Praw ne go, An na Mar tu sze wicz.

Ma te ria ły do ty czą ce ro li part ne rów spo łecz nych w kształ to -
wa niu bez piecz ne go śro do wi ska pra cy zo sta ły przy go to wa ne
przez: Mi ni ster stwo Go spo dar ki, Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej oraz Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy. Pre le gen -
ci skon cen tro wa li się na na kre śle niu re gu la cji praw nych i ich
kon fron ta cji z rze czy wi sto ścią. Dzia ła nia po dej mo wa ne przez
Pań stwo wą In spek cję Pra cy w za kre sie kon tro li le gal no ści za -
trud nie nia omó wił dy rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za -
trud nie nia Ja ro sław Le śniew ski, przed sta wia jąc in for ma cję o wy -
ni kach kon tro li w 2010 ro ku oraz w okre sie od stycz nia do ma -
ja 2011 ro ku. Na fakt nie le gal ne go za trud nie nia oraz bez praw -
ne go za wie ra nia umów cy wil no praw nych ma wpływ sze reg przy -
czyn, któ re przy naj mniej od kil ku lat są nie zmien ne. Głów nym
po wo dem, dla któ re go pra co daw cy i przed się bior cy de cy du ją
się na ta kie prak ty ki, są wy mier ne ko rzy ści eko no micz ne
– przy sto sun ko wo nie du żym praw do po do bień stwie po nie sie -
nia kon se kwen cji ta kich dzia łań oraz ich nie wiel kiej do tkli wo -

ści. Nie le gal ne mu za trud nie niu sprzy ja ta kże pa nu ją ce w spo -
łe czeń stwie du że przy zwo le nie dla pra cy „na czar no”, a ta kże
wa dli we prze pi sy re gu lu ją ce spra wy za trud nia nia i zgła sza nia
osób wy ko nu ją cych pra cę do ubez pie cze nia spo łecz ne go (umo -
wa o pra cę mo że być za war ta „w dniu roz po czę cia pra cy”,
a na zgło sze nie do ZUS prze wi dzia no ter min sied mio dnio wy).

2010 to ko lej ny rok, w któ rym od no to wa no znacz ny wzrost
licz by stwier dzo nych przy pad ków nie le gal ne go za trud nie nia i wy -
ko ny wa nia pra cy przez cu dzo ziem ców. Ró żne go ro dza ju na ru -
sze nia pra wa stwier dzo no w co dru gim pod mio cie pod da nym
kon tro li, przy czym nie le gal ne wy ko ny wa nie pra cy przez cu dzo -
ziem ców ujaw nio no w bli sko 11 proc. skon tro lo wa nych za kła -
dów. Od stycz nia do koń ca ma ja br. in spek to rzy pra cy prze pro -
wa dzi li bli sko 900 kon tro li le gal no ści za trud nie nia i wy ko ny wa -
nia pra cy przez cu dzo ziem ców. Ró żne go ro dza ju na ru sze nia pra -
wa stwier dzo no w co dru gim pod mio cie pod da nym kon tro li.
Wska za no nie le gal ną pra cę 374 ob co kra jow ców, o 1/3 mniej niż
w tym sa mym okre sie ubie głe go ro ku.

Ra da Ochro ny Pra cy po zy tyw nie za opi nio wa ła kan dy da -
tu ry dy rek tor De par ta men tu Współ pra cy z Par la men tem
i Part ne ra mi Spo łecz ny mi Mał go rza ty Kwiat kow skiej i dy -
rek to ra De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li dr Grze go rza Ły -
ja ka na sta no wi ska za stęp ców głów ne go in spek to ra pra cy.

Je rzy Wla zło
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ROP o part ne rach spo łecz nych i le gal no ści za trud nie nia
Dys ku sją o kon dy cji dia lo gu spo łecz ne go i związ ków za wo do wych w Pol sce za koń czy ła się
12 lip ca br. pierw sza część po sie dze nia Ra dy Ochro ny Pra cy, po świę co na ro li part ne rów
spo łecz nych w kształ to wa niu bez piecz ne go śro do wi ska pra cy. Ob ra dy, pod prze wod nic twem
po słan ki Iza be li Ka ta rzy ny Mrzy głoc kiej, od by wa ły się w sie dzi bie Fo rum Związ ków Za wo do -
wych przy ul. Ja ra cza w War sza wie.



War sza wa Na wnio sek An ny Tom czyk, głów ne go in spek to ra pra -
cy, mar sza łek Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej Grze gorz Sche ty na
po wo łał z dniem 12 lip ca Mał go rza tę Kwiat kow ską i Grze go rza Ły -
ja ka na sta no wi ska za stęp ców głów ne go in spek to ra pra cy. Wrę cze nie
ak tów no mi na cji od by ło się w Ga bi ne cie Mar szał ka Sej mu. Obok An -
ny Tom czyk w uro czy sto ści uczest ni czy ła Iwo na Hic kie wicz, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra pra cy.

War sza wa W Pol sce od 28 do 29 czerw ca prze by wa ła pię cio oso -
bo wa de le ga cja buł gar skiej in spek cji pra cy na cze le z jej dy rek to rem
wy ko naw czym Ru my aną Mi hay lo vą – od po wied ni kiem pol skie go głów -
ne go in spek to ra pra cy. Pierw sze go dnia wi zy ty buł gar scy go ście, po po -
wi ta niu przez sze fo wą Pań stwo wej In spek cji Pra cy An nę Tom czyk,
uczest ni czy li w spo tka niu z przed sta wi cie la mi Głów ne go In spek to ra -
tu Pra cy w War sza wie. Roz mo wy po świę co ne by ły wy mia nie do świad -
czeń i omó wie niu wy bra nych za gad nień w dzia łal no ści obu urzę dów
w kon tek ście roz wi ja nia współ pra cy w opar ciu o pod pi sa ne w tej spra -
wie w sierp niu ub.r. po ro zu mie nie po mię dzy Pań stwo wą In spek cją Pra -
cy a Urzę dem Wy ko naw czym Ge ne ral ne go In spek to ra tu Pra cy w Buł -
ga rii. Go spo da rzem spo tka nia by ła Mał go rza ta Kwiat kow ska, dy rek -
tor De par ta men tu Współ pra cy z Par la men tem i Part ne ra mi Spo łecz -
ny mi GIP. Pa weł Roz ow ski, wi ce dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji
i Pro mo cji GIP omó wił dzia łal ność pre wen cyj ną in spek cji pra cy, kon -

cen tru jąc się na pro wa dzo nych przez PIP kam pa niach pre wen cyj nych.
Z ko lei Ja ro sław Le śniew ski, dy rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za -
trud nie nia GIP scha rak te ry zo wał za da nia i upraw nie nia or ga nów in -
spek cji, przed sta wia jąc szcze gó ło wo dzia łal ność kon tro l ną w za kre sie
le gal no ści za trud nie nia. Za in te re so wa nie buł gar skich in spek to rów wzbu -
dzi ły zwłasz cza pol skie do świad cze nia wią za ne z nie le gal ną pra cą cu -
dzo ziem ców. Przy bli ża jąc dzia łal ność buł gar skiej in spek cji pra cy,
Ire na Di mi tro va, kie ru ją ca w tym urzę dzie Sek cją Współ pra cy Mię -
dzy na ro do wej i Pro to ko łu, stwier dzi ła, że zwal cza nie nie le gal ne go za -
trud nie nia jest jed nym z je go prio ry te tów. Obok przy pad ków nie pod -
pi sy wa nia umów o pra cę buł gar scy in spek to rzy stwier dza ją co raz czę -
ściej na ru sze nia prze pi sów w za kre sie wy pła ty wy na gro dzeń i cza su
pra cy. Są to więc – jak wska za no pod czas spo tka nia – pro ble my po -
dob ne do wy stę pu ją cych na pol skim ryn ku pra cy. W dru gim dniu po -
by tu w na szym kra ju buł gar scy go ście prze by wa li w Lu bli nie i Za mo -
ściu, gdzie za po zna wa li się z pra cą te re no wych struk tur PIP i uczest -
ni czy li we wspól nych kon tro lach.

Bruk se la 27 i 28
czerw ca od by ła się kon fe -
ren cja pod ha słem: „Pod -
sta wo we pra wa spo łecz ne
oraz de le go wa nie pra -
cow ni ków w ra mach jed -
no li te go ryn ku”. Jej or ga -
ni za to rem by ła Dy rek cja Ge ne ral na ds. Za trud nie nia, Spraw Spo łecz nych
i Włą cze nia Spo łecz ne go Ko mi sji Eu ro pej skiej. W trak cie kon fe ren cji dys -
ku to wa no na te mat mo żli wo ści osią gnię cia kon sen su su po mię dzy pod -
sta wo wy mi pra wa mi spo łecz ny mi i wol no ścią go spo dar czą. Za pre zen -
to wa no wy ni ki ba dań w za kre sie aspek tów praw nych wdro że nia i sto so -
wa nia dy rek ty wy 96/71/WE do ty czą cej de le go wa nia pra cow ni ków w ra -
mach świad cze nia usług, eko no micz nych i spo łecz nych skut ków zwią -
za nych z de le go wa niem, a ta kże mo żli wo ści utwo rze nia eu ro pej skiej plat -
for my współ pra cy słu żą cej za po bie ga niu i zwal cza niu nie le gal ne go za -
trud nie nia. Od by ły się rów nież warsz ta ty, w trak cie któ rych dys ku to wa -
no o po żą da nych zmia nach prze pi sów zwią za nych z de le go wa niem, o spo -
łecz nych i eko no micz nych skut kach de le go wa nia w Eu ro pie, współ pra -
cy ad mi ni stra cyj nej oraz sku tecz no ści eg ze kwo wa nia pra wa. Pań stwo -
wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa ła Be ata Kra jew ska – głów ny spe -
cja li sta w De par ta men cie Le gal no ści Za trud nie nia GIP.

Ko pen ha ga W ostat nich dwóch
dniach ma ja w Ko pen ha dze mia ło miej sce
spo tka nie Gru py Współ pra cy Ad mi ni -
stra cyj nej AD CO ds. dy rek ty wy o środ kach
ochro ny in dy wi du al nej. PIP re pre zen to wał
Ja ro sław Ny zio, star szy in spek tor pra -
cy z OIP w Po zna niu. Znacz na część spo -
tka nia do ty czy ła za po wia da ne go przez
Fran cję sprze ci wu do wy bra nych norm od -
no szą cych się do obu wia ja ko środ ka ochro ny in dy wi du al nej. Fran cja
za pro po no wa ła, aby zmie nić kształt tę pej igły uży wa nej do ba dań obu -
wia, w tym roz wa żyć zmia nę jej śred ni cy. Pod da ła pod roz wa gę mo -
żli wość zwięk sze nia si ły, z ja ką ba da się na prze bi cie po de szwy – z 1100
N na wy ższą. Przed sta wi ciel Ko mi sji Eu ro pej skiej omó wił do ku ment
do ty czą cy pla nów wspar cia nad zo ru ryn ku. Za kła da ją one mię dzy in -
ny mi fi nan so wa nie przez UE: prac grup AD CO, ko or dy na cji i roz wo -
ju wspól nych kam pa nii kon tro l nych, wy mia ny eks per tów, roz wo ju naj -
lep szych prak tyk w nad zo rze ryn ku, wspól nych pro gra mów szko le nio -
wych. Fi nan so we go wspar cia mo żna ocze ki wać już w 2012r.

Zie lo na Gó ra W Au li Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go 15 czerw -
ca od by ła się kon fe ren cja pn. „Po sza no wa nie god no ści w pra cy”, zor -
ga ni zo wa na przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy. Prze pro wa dzo na zo -
sta ła ona w ra mach kam pa nii na rzecz pro pa go wa nia wła ści wych po -
staw w sto sun kach pra cy. Ini cja to rem i go spo da rzem spo tka nia był Zdzi -
sław Klim, za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy. W kon fe ren cji udział
wzię li przed sta wi cie le Urzę du Mar szał kow skie go, Są du Re jo no we go,
Pro ku ra tu ry Okrę go wej, Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go, związ ków za -
wo do wych, or ga ni za cji pra co daw ców oraz spe cja li ści PIP. Uczest ni cy
spo tka nia wy słu cha li wy stą pień nt. dys kry mi na cji i mob bin gu w śro -
do wi sku pra cy. Omó wio no m.in.: de fi ni cje, cy wil no praw ne skut ki na -
ru sze nia dóbr oso bi stych i dys kry mi na cji, ro lę i zna cze nie PIP w za -
po bie ga niu i zwal cza niu mob bin gu. Przed sta wio no rów nież, jak groź -
ne i szko dli we jest to zja wi sko w uję ciu psy cho lo gicz nym i jak po wa -
żne skut ki nie sie ze so bą stres do świad czo ny w sy tu acji mob bin go wej.
Kon fe ren cję za koń czo no dys ku sją.

Luk sem burg Po raz trze -
ci 14 czerw ca spo tka ła się Gru pa
Ro bo cza SLIC do spraw Ry zy ka
Psy cho spo łecz ne go w Śro do wi -
sku Pra cy. Ce lem spo tka nia by ło
kon ty nu owa nie przy go to wań
do eu ro pej skiej kam pa nii do ty czą -
cej psy cho spo łecz nych za gro żeń
w miej scu pra cy. Od bę dzie się ona w 2012 ro ku w kra jach, któ re zgło -
si ły chęć uczest nic twa. Na spo tka niu obec ni by li przed sta wi cie le in -
spek cji pra cy z: Fran cji, Szwe cji, Ho lan dii, Czech, Sło we nii, Es to nii,
Gre cji, Au strii, Nie miec, Hisz pa nii, Pol ski oraz przed sta wi ciel ka Eu -
ro pej skiej Agen cji Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy (OSHA) z Bil -
bao. Ce la mi spo tka nia by ły: pod ję cie koń co wych de cy zji do ty czą cych
ma te ria łów nie zbęd nych do re ali za cji kam pa nii oraz usta le nie za kre -
su te ma tycz ne go warsz ta tu dla ko or dy na to rów kam pa nii z po szcze gól -
nych kra jów. Oba zo sta ły zre ali zo wa ne. Dys ku to wa no ta kże nad spo -
so bem spra woz da wa nia dzia łań kam pa nii przez kra je ją re ali zu ją ce oraz
or ga ni za cją kon fe ren cji pod su mo wu ją cej ca łe przed się wzię cie, któ ra
za pla no wa na jest na ma rzec 2013 ro ku. By ło to ostat nie spo tka nie gru -
py ro bo czej przy go to wu ją cej kam pa nię.

Zie lo na Gó ra W Lu bu skim Urzę dzie Wo je wódz kim 20 czerw ca
od by ło się po sie dze nie Wo je wódz kiej Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go,
w któ rym wziął udział Fran ci szek Grześ ko wiak, okrę go wy in spek -
tor pra cy. Na je go wnio sek część ob rad po świę co na by ła pro ble mo wi
wy pad ków przy pra cy w wo je wódz twie lu bu skim. Szef lu bu skiej in spek -
cji pra cy przed sta wił in for ma cję nt. wy pad ków przy pra cy i zwró cił uwa -
gę na nie po ko ją co wy so ki wskaź nik licz by i czę sto ści ich wy stę po wa -
nia. Za zna czył, że pro ble mem jest do tar cie z dzia ła nia mi pre wen cyj -
no -in for ma cyj ny mi PIP do wszyst kich ma łych firm – gdzie wy pad ków
jest naj wię cej i naj czę ściej się one zda rza ją. Wska zał, że głów ną przy -
czy ną wy pad ków przy pra cy jest tzw. blo ka da men tal no ścio wa pra cow -
ni ków za kre sie bhp i ich nie świa do mość za gro żeń, ja kie nie sie ze so -
bą nie sto so wa nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej. Za ape lo wał do przed -
sta wi cie li or ga ni za cji pra co daw ców, związ ków za wo do wych i izb rze -
mieśl ni czych o pod ję cie dys ku sji oraz dzia łań na rzecz ogra ni cze nia
licz by wy pad ków w Lu bu skiem. 

Bia ły stok Oce na sta nu bez pie czeń stwa pra cy na wy bra nych bu -
do wach pro wa dzo nych na te re nie dzia ła nia Okrę go we go In spek to ra -
tu Pra cy by ła 27 czerw ca przed mio tem ob rad Pod la skiej Ra dy ds. Bez -
pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie. Nad in spek tor Je rzy Bu ra -

czew ski za pre zen to wał bu do wy ob ję te szcze gól nym nad zo rem OIP.
Na przy kła dzie 4 naj więk szych, spo śród 13 pre zen to wa nych bu dów,
za po znał uczest ni ków ob rad z przy ję tą stra te gią dzia łań kon tro l nych
oraz naj czę ściej ujaw nia ny mi za nie dba nia mi przy wy ko ny wa niu prac

na wy so ko ści, za bez pie cze niu wy ko pów, ma ga zy no wa niu ma te ria łów
bu dow la nych oraz użyt ko wa niu rusz to wań. W dys ku sji pod kre ślo no,
że wska za ne uchy bie nia są m.in. wy ni kiem nie do sta tecz ne go nad zo -
ru ze stro ny ka dry funk cyj nej, w więk szo ści bar dzo mło dej, któ ra, zda -
niem człon ków ra dy, le gi ty mu je się bar dzo ma łym do świad cze niem prak -
tycz nym oraz nie do sta tecz ną wie dzą z za kre su bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy. Wska zy wa no po nad to na po trze bę roz sze rze nia o te ma -
ty kę bez pie czeń stwa pra cy za kre su wie dzy wy ma ga nej od kan dy da tów
ubie ga ją cych się o upraw nie nia do peł nie nia sa mo dziel nych funk cji w bu -
dow nic twie.

Lu blin W ra mach re ali za cji pro gra mu pre wen cyj no-kon tro l ne go
Pań stwo wej In spek cji Pra cy do ty czą ce go „Bez pie czeń stwa pra cy
przy ma szy nach do ob rób ki pla stycz nej” 7 czerw ca in spek to rzy pra -
cy OIP zor ga ni zo wa li i prze pro wa dzi li spe cja li stycz ne szko le nie dla pra -
co daw ców, któ rzy w swo ich za kła dach eks plo atu ją ma szy ny do ob rób -
ki pla stycz nej me ta li. Udział w nim wzię li przed sta wi cie le po nad 40
firm, któ re w pro ce sach tech no lo gicz nych wy ko rzy stu ją te go ty pu urzą -
dze nia tech nicz ne. Za kres te ma tycz ny szko le nia obej mo wał prze pi sy
wy ko naw cze do ty czą ce wy ma gań za sad ni czych i mi ni mal nych dla ma -
szyn do ob rób ki pla stycz nej me ta li. W trak cie za jęć in spek to rzy pra -
cy po dzie li li się z uczest ni ka mi szko le nia swo imi do świad cze nia mi kon -
tro l ny mi, wska zu jąc na wzor co we prak ty ki w za kre sie roz wią zań tech -

nicz nych i or ga ni za cyj nych spo ty ka ne w za kła dach pra cy. Po nad to prze -
ka za li za in te re so wa nym ma te ria ły wy daw ni cze PIP do ty czą ce za gad -
nień bez pie czeń stwa pra cy, w tym za wie ra ją ce wska zów ki do sto so wa -
nia ma szyn do wy ma gań obo wią zu ją cych prze pi sów oraz po da li im przy -

Wiadomości
nie tylko z kraju



dat ne ad re sy stron in ter ne to wych, na któ rych za miesz czo no po moc -
ne w dzia ła niach do sto so waw czych ma te ria ły pre wen cyj ne. Na za koń -
cze nie spo tka nia 41 firm zgło si ło za miar przy stą pie nia do pro gra mu
pre wen cyj ne go PIP oraz zło ży ło pi sem ne de kla ra cje sa mo kon tro li i do -
sto so wa nia swo ich ma szyn do wy ma gań za sad ni czych i mi ni mal nych
w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy.

Odo la nów Roz wią za nia ogra ni cza ją ce za gro że nia za wo do we
w in sta la cjach wy so kie go ry zy ka na przy kła dzie in sta la cji do pro duk -
cji ga zu wy so ko me ta no we go oraz he lu, za sto so wa ne przez Pol skie Gór -
nic two Naf to we i Ga zow nic two S.A., by ły te ma tem wy jaz do we go po -
sie dze nia Ra dy Ochro ny Pra cy. Po sie dze nie od by ło się 15 czerw ca na te -
re nie Od dzia łu PGNiG w Odo la no wie. Uczest ni czy ła w nim An na Tom -
czyk, głów ny in spek tor pra cy, z bli ski mi współ pra cow ni ka mi. To masz
Ja skól ski, pre zes Za rzą du Od dzia łu PGNiG w Odo la no wie przed sta -
wił rys hi sto rycz ny oraz współ cze sną tech no lo gię za kła du. Pro du ku -
je on z ga zu na azo to wa ne go gaz wy so ko me ta no wy tło czo ny do kra jo -
wej sie ci prze my sło wej, a ta kże od zy sku je z te go ga zu hel, któ ry pod -
da wa ny jest pro ce som oczysz cza nia i skro ple nia. Fir ma jest je dy nym
do staw cą he lu w Unii Eu ro pej skiej. Wy ko ny wa ne pra ce obar czo ne są
wy so kim ry zy kiem, dla te go też wpro wa dzo ne w za kła dzie stan dar dy
bez pie czeń stwa są na naj wy ższym po zio mie. Efek tem wdro że nia tych
pro ce dur jest przy zna nie fir mie w 2010 r. naj wy ższe go wy ró żnie nia
w ogól no pol skim kon kur sie „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz -
nej” – sta tu et ki Me cum Tu tis si mus Ibis. Cha rak te ry sty kę za gro żeń wy -

stę pu ją cych w za kła dzie przed sta wił Ja nusz Brze zi cha, kie row nik dzia -
łu bhp. Z ko lei dzia ła nia kon tro l ne i pre wen cyj ne Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy oraz efek ty tych dzia łań w Od dzia le PGNiG w Odo la no wie
omó wił dr Grze gorz Ły jak, dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon -
tro li GIP. Uczest ni cy ob rad zwie dzi li za kład. Wy jaz do we po sie dze nie
Ra dy Ochro ny Pra cy za koń czy ło się dys ku sją na te mat wpro wa dzo nych
w za kła dzie roz wią zań ogra ni cza ją cych za gro że nia za wo do we.

Rze szów W sie dzi bie OIP 8 i 28 czerw ca od by ły się spo tka nia dla
przed sta wi cie li kor po ra cji i ban ków w ra mach no we go pro gra mu in -
for ma cyj no -pre wen cyj ne go PIP: „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 w ban -
kach)”. Jed ną z naj czę ściej zgła sza nych przez pra cow ni ków przy czyn
pro ble mów zdro wot nych jest stres w miej scu pra cy, a ta kże nie rów -
ne trak to wa nie w za trud nie niu, mo le sto wa nie i mob bing. Wg da nych
zgro ma dzo nych przez PIP na pod sta wie Kwe stio na riu sza do Oce ny Cech
Pra cy au tor stwa In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy, pro blem stre su do ty ka aż 60
proc. sta no wisk pra cy. Pod czas spo tka nia nad in spek tor Bar ba ra Czar -
nek przed sta wi ła głów ne za ło że nia pro gra mu oraz omó wi ła pro ble ma -
ty kę do ty czą cą za gro żeń psy cho spo łecz nych, przy czy ny oraz skut ki zdro -

wot ne i or ga ni za cyj ne stre su w pra cy. Za chę ca ła do wzię cia udzia łu w ko -
lej nym eta pie pro gra mu, któ ry bę dzie po le gał na dia gno zie pod mio -
tu pod wzglę dem po zio mu stre su w pra cy. Wy ni ki uzy ska ne pod czas
ba dań po mo gą PIP w ze bra niu i opu bli ko wa niu „do brych prak tyk” w za -
kre sie na rzę dzi po li ty ki an ty stre so wej, któ re sto so wa ne bę dą w or ga -
ni za cjach uczest ni czą cych w pro gra mie w ska li ca łe go kra ju.

Cho rzów Na za pro sze nie prze wod ni czą cej Kra jo we go Związ ku Kół
Go spo dyń Wiej skich Ber na det ty Niem czyk pra cow ni cy OIP w Ka -
to wi cach uczest ni czy li 19 czerw ca w Prze glą dzie Ze spo łów KGW w Cho -

rzo wie. By ło to wy da rze nie kul tu ral ne o cha rak te rze ple ne ro wej im -
pre zy folk lo ry stycz nej. Uczest ni ka mi prze glą du by ły ze spo ły wo kal no -
-ta necz ne kół go spo dyń wiej skich z wo je wódz twa ślą skie go i czę ści wo -
je wódz twa ma ło pol skie go. Prze glą do wi to wa rzy szy ły sto iska z rę ko dzie -
łem lu do wym, re gio nal ny mi po tra wa mi oraz sto iska in for ma cyj ne wszyst -
kich in sty tu cji zwią za nych z ob sza ra mi wiej ski mi. Sto isko OIP w Ka -
to wi cach by ło czę sto od wie dza ne przez zwie dza ją cych. Naj czę ściej po -
ru sza ne w roz mo wach z in spek to ra mi pra cy te ma ty do ty czy ły bez pie -
czeń stwa na wsi oraz zbli ża ją cych się wa ka cji i żniw, w cza sie któ rych
czę sto do cho dzi do wy pad ków. Roz da no ta kże wie le ma te ria łów pro -
mo cyj nych PIP.

Ści na wa Le gnic ki od dział Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy we Wro -
cła wiu był współ or ga ni za to rem i fun da to rem czę ści na gród w tur nie -
ju „Bez piecz ny Przed szko lak”, któ ry 16 czerw ca zor ga ni zo wa no
w Szko le Pod sta wo wej Nr 3 w Ści na wie. Tur niej współ or ga ni zo wa ły
Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go i Po li cja. Ce lem im pre -
zy by ła edu ka cja naj młod szych z za kre su bez pie czeń stwa, w tym zwró -
ce nie uwa gi na nie bez pie czeń stwa wy ni ka ją ce z za ba wy w nie wła ści -
wych miej scach, szko le nie z za kre su pierw szej po mo cy, przy po mnie -
nie za sad po ru sza nia się po dro gach, ra dze nie so bie w sy tu acjach nie -
bez piecz nych, ta kich jak: po żar, po gry zie nie przez psa, za czep ki przez
nie zna jo mych. Dzie ci kon ku ro wa ły z za pa łem, wszy scy by li pod wra -
że niem wie dzy przed szko la ków.

Wro cław Nad in spek tor Sek cji Pro fi lak ty ki i Pre wen cji Wy pad -
ko wej OIP, Zbi gniew Pi ku ta po pro wa dził 29 czerw ca szko le nie dla
pra co daw ców, u któ rych wy stę pu je du że na si le nie wy pad ków
przy pra cy. Pró bo wał on ze bra nych we wro cław skim Ośrod ku
Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy pra co daw ców za chę cić
do sko rzy sta nia z do bro dziejstw sys te mów za rzą dza nia bhp, pod po -
wia dał jak wła ści wie oce niać i do ku men to wać oce nę ry zy ka za wo -
do we go i tłu ma czył po co w ogó le na le ży to czy nić. Ce lem szko le -
nia by ło nada nie wła ści we go zna cze nia ana li zie sta nu bhp, przy czyn

wy pad ków przy pra cy oraz sku tecz no ści środ ków za po bie ga ją cym
tym wy pad kom w ma łych za kła dach. Pra co daw ców za chę ca no
do po dej mo wa nia dzia łań na praw czych w za kre sie za pew nie nia pra -
cow ni kom bez piecz nych wa run ków pra cy.

Bie la wy W La far ge Ce -
ment S.A. Ce men tow ni „Ku -
ja wy” w Bie la wach 7 czerw -
ca od by ło się se mi na rium
„Za rzą dza nie Bez pie czeń -
stwem Pra cy – współ dzia ła -
nie z fir ma mi świad czą cy mi
usłu gi na te re nie za kła du”.
Okrę go wy In spek to rat Pra -
cy w Byd gosz czy wraz z dy rek cją Ce men tow ni „Ku ja wy” w Bie la wach
za pro sił do udzia łu w se mi na rium przed sta wi cie li za rzą dów, dy rek cji
i słu żb bhp z 13 du żych za kła dów pra cy. Dys ku to wa no na te mat bez -
piecz nych wa run ków wy ko ny wa nia ro bót przez fir my ob ce na te re nie
czyn nych za kła dów prze my sło wych, a w szcze gól no ści o wszyst kich
mo żli wych aspek tach ma ją cych wpływ na efek tyw ność współ dzia ła nia
za kła dów z pod wy ko naw ca mi. Uczest ni cy se mi na rium za po zna li się
z pre zen ta cja mi przed sta wia ją cy mi ele men ty sys te mo we go za rzą dza -
nia bez pie czeń stwem pra cy i współ dzia ła nia z pod wy ko naw ca mi obo -
wią zu ją ce w Ce men tow ni „Ku ja wy” w Bie la wach, w Mon di – Świe cie,
Ce men tow ni „Oża rów” w Kar sach i fir mie SKAN SKA S.A. w War sza -
wie. Za kła dy te wcho dzą w skład mię dzy na ro do wych kor po ra cji i wy -
ko rzy stu ją świa to we do świad cze nia w za kre sie wy mu sza nia wy ma ga -
nych po staw pra cow ni ków in nych firm wy ko nu ją cych pra ce na ich te -
re nie. Dys ku sja nad wy bra ny mi za gad nie nia mi sys te mo we go za rzą dza -
nia bez pie czeń stwem pra cy wy wo ła ła ży we za in te re so wa nie tą pro ble -

ma ty ką przed sta wi cie li za kła dów, w któ rych nie funk cjo nu ją jesz cze
ta kie sys te my. 

Oslo W sto li cy Nor we gii 7 i 8 czerw ca od -
by ła się kon fe ren cja po świę co na pro ble ma ty -
ce wy ko rzy sty wa nia osób do pra cy przy mu so -
wej i han dlo wi ludź mi w ob sza rze Mo rza Bał -
tyc kie go. Kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez Ra -
dę Państw Mo rza Bał tyc kie go we współ pra cy
z nor we skim Mi ni ster stwem Spra wie dli wo ści i Po li cji oraz Eu ro pej skim
In sty tu tem ds. Za po bie ga nia i Kon tro li Prze stęp czo ści afi lio wa nym
przy Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych sta no wi ła spo tka nie eks per -
tów w ra mach I fa zy pro jek tu DE FLECT, po świę co ne pro ble ma ty ce iden -
ty fi ka cji i wspar cia ofiar han dlu ludź mi do pra cy przy mu so wej. Wzię ło
w niej udział 84 przed sta wi cie li or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej, po li -
cji, or ga ni za cji po za rzą do wych i in sty tu cji zaj mu ją cych się pro ble ma ty -
ką han dlu ludź mi do pra cy przy mu so wej i wy ko rzy sty wa nia w pra cy. Z ra -
mie nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy w kon fe ren cji uczest ni czył Da riusz
Gór ski – spe cja li sta w De par ta men cie Le gal no ści Za trud nie nia GIP. Se -
mi na rium ukie run ko wa ne by ło na prze ka za nie uczest ni kom spo tka nia
wie dzy na te mat zja wi ska han dlu ludź mi, w tym ta kże han dlu ludź mi
do pra cy przy mu so wej, po przez pre zen ta cję da nych w tym za kre sie bę -
dą cych w dys po zy cji przed sta wi cie li in sty tu cji i or ga ni za cji z 11 państw
człon kow skich Ra dy Państw Mo rza Bał tyc kie go. Uczest ni cy dys ku sji ak -
cen to wa li, że pro blem pra cy przy mu so wej co raz czę ściej wią że się z za -
trud nia niem cu dzo ziem ców z od le głych, eg zo tycz nych kra jów, naj czę -
ściej azja tyc kich, co po wo du je licz ne ba rie ry w za kre sie mo żli wo ści udzie -
le nia im po mo cy. Ba rie ry te wy ni ka ją z jed nej stro ny z nie zna jo mo ści
ję zy ka ofiar, co utrud nia za pew nie nie sku tecz nej po mo cy, a ta kże z od -
mien no ści kul tu ro wych, co nie zwy kle istot ną czy ni kwe stię ko mu ni ka -
cji i dia lo gu mię dzy kul tu ro we go. Pod kre śla no wie lo krot nie, że po moc
i wspar cie ofiar han dlu ludź mi sta no wić win ny obo wią zek pań stwa, na te -
re nie któ re go do cho dzi do znie wa la nia lu dzi i wy ko rzy sty wa nia ich si -
ły ro bo czej, a tym sa mym do ła ma nia praw czło wie ka.

Ko nin Re pre zen ta cyj na sa la se syj na Urzę du Mia sta by ła miej scem
zor ga ni zo wa nej 8 lip ca przez od dział Pań stwo wej In spek cji Pra cy w Ko -
ni nie kon fe ren cji po świę co nej za gad nie niom zwią za nym z eme ry tu ra -
mi po mo sto wy mi. Zgod nie z usta wą o eme ry tu rach po mo sto wych,
w przy pad ku nie umiesz cze nia przez pra co daw cę w ewi den cji pra cow -
ni ków wy ko nu ją cych pra ce w szcze gól nych wa run kach lub szcze gól -
nym cha rak te rze, za któ rych prze wi dzia ny jest obo wią zek opła ca nia
skła dek na Fun dusz Eme ry tur Po mo sto wych, pra cow ni ko wi przy słu -
gu je pra wo wnie sie nia skar gi do Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Do tych -
czas z te go pra wa sko rzy sta ło 240 pra cow ni ków, głów nie bra nży ener -
ge tycz nej, wy do byw czej oraz słu żby zdro wia. Ka zi mierz Hau ke, star -
szy in spek tor pra cy, omó wił re gu la cje usta wo we do ty czą ce: prac wy -
ko ny wa nych w szcze gól nych wa run kach i prac wy ko ny wa nych w szcze -
gól nym cha rak te rze, któ rych wy ko ny wa nie upraw nia do eme ry tu ry po -
mo sto wej, obo wiąz ków płat ni ków skła dek w za kre sie two rze nia i pro -
wa dze nia re je stru i wy ka zu sta no wisk pra cy wy ko ny wa nych w szcze -
gól nych wa run kach lub szcze gól nym cha rak te rze, upraw nień pra cow -
ni ka w przy pad ku nie umiesz cze nia w tej ewi den cji oraz try bu roz pa -
try wa nia skarg z te go ty tu łu. To masz Gaj dziń ski, za stęp ca okrę go -
we go in spek to ra pra cy w Po zna niu omó wił do tych cza so we roz strzy -
gnię cia Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go oraz wo je wódz kich są dów
ad mi ni stra cyj nych w związ ku ze skar ga mi do ty czą cy mi roz strzy -
gnięć or ga nów PIP. Uczest ni czą cy w spo tka niu przed sta wi cie le za kła -
do wych i mię dzy za kła do wych or ga ni za cji związ ko wych pod czas dys ku -
sji wska zy wa li na pro ble my zwią za ne z funk cjo no wa niem usta wy.
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Na bu do wie Mu zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich
w War sza wie 17 czerw ca br. za in au gu ro wa no
trze cią edy cję kam pa nii spo łecz nej Pań stwo wej
In spek cji Pra cy i Za kła du Ubez pie czeń Spo -
łecz nych: „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic -
twie – upad ki i po śli zgnię cia”. Re ali zo wa na jest
pod ha słem „Sza nuj ży cie! Bez piecz na pra ca
na wy so ko ści”.

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

W dru giej po ło wie czerw ca sta cje te le wi zyj ne:
TVN24, TVP In fo, Pol sat News i Su per sta cja oraz
roz gło śnie ra dio we: Ra dio Zet i Ra dio PIN rozpoczęły
emi sję spo tów in for ma cyj nych. Kam pa nia pro wa dzo -
na bę dzie rów nież za po śred nic twem por ta lu 
Wp.pl, a ta kże pra sy co dzien nej i bra nżo wej. Wspie -
ra ją ją czyn nie naj więk sze fir my bu dow la ne w kra ju.

Kam pa nia jest od po wie dzią jej or ga ni za to rów
na sy tu ację w bu dow nic twie. Mó wi ła o tym An na
Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy, pod kre śla jąc, że
w ro ku ubie głym w wy pad kach na bu do wach zba da -
nych przez in spek to rów pra cy zgi nę ło lub zo sta ło do tknię tych cię -
żkim ka lec twem bli sko 400 osób. Co dru gą ofia rą śmier tel ną wy -
pad ku przy pra cy na bu do wie był pra cow nik ze sta żem za trud -
nie nia w fir mie nieprze kra cza ją cym trzech mie się cy. Na co szó -
stej kon tro lo wa nej bu do wie in spek to rzy PIP stwier dzi li do -
pusz cze nie do pra cy bez nie zbęd ne go prze szko le nia w dzie dzi -
nie bhp – in struk ta żu sta no wi sko we go i bez ak tu al nych orze czeń
le kar skich o bra ku prze ciw wska zań do pra cy na okre ślo nym sta -
no wi sku, w tym do pra cy na wy so ko ści.

Elżbie ta Ło pa ciń ska, wi ce pre zes ZUS ds. świad czeń, zwró -
ci ła uwa gę pod czas in au gu ra cji kam pa nii na wy so kie kosz ty lek -
ce wa że nia za gro żeń wy pad ko wych. W 2010 r. ZUS wy pła cał mie -
sięcz nie 214,7 tys. rent wy pad ko wych. Łącz na ich kwo ta w ca łym
ro ku wy nio sła 6,1 mld zł. W pierw szym kwar ta le bie żą ce go ro -
ku ren ty wy pad ko we po chło nę ły ko lej ne 1,5 mld zł. Tyl ko z po -

wo du po śli zgnięć, po tknięć i upad ków ZUS przy znał w ostat nich
dwóch la tach 350 świad czeń.

Ge ne zę i za ło że nia kam pa nii omó wił Pa weł Roz ow ski, za stęp -
ca dy rek to ra De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji w Głów nym In -
spek to ra cie Pra cy, któ ry za pre zen to wał ta kże spot me dial ny to -
wa rzy szą cy te go rocz ne mu przed się wzię ciu.

Pa weł Mach nic ki, dy rek tor ds. bhp fir my Skan ska S. A., przed -
sta wił wspól ne ini cja ty wy po dej mo wa ne przez sy gna ta riu szy Po -
ro zu mie nia na rzecz bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie – naj -
więk sze pol skie przed się bior stwa bu dow la ne.

In au gu ra cję wzbo ga cił prze kaz wi deo, za po śred nic twem
któ re go do świad cze nia mi i re flek sja mi zwią za ny mi z te ma ty ką
kam pa nii dzie li li się jej am ba sa do rzy: po pu lar na pre zen ter ka te -
le wi zyj na Mo ni ka Ri chard son, dzien ni karz Mi chał Ol szań ski
i ak tor Emi lian Ka miń ski. Na ko niec od był się po kaz ak cji ra -
tun ko wej w związ ku z wy pad kiem przy pra cy na bu do wie.

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

Fotoreportaż na stronie 24.

Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu 10 ma ja 2011 r. roz pa -
trzy ła spra woz da nie Głów ne go In spek to ra Pra cy z dzia łal no -
ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy w 2010 ro ku.

Do ko nu jąc oce ny spra woz da nia z re ali za cji usta wo wych za -
dań i upraw nień Pań stwo wej In spek cji Pra cy, Ra da Ochro ny
Pra cy do naj wa żniej szych uchy bień za li cza:

● Nie prze strze ga nie pra wa pra cy w za kre sie wy pła ty wy -
na gro dzeń (wzrost, w sto sun ku do 2009 r., kwo ty nie wy pła -
co nych na le żno ści w ro ku 2010, nie pra wi dło wo ści u co trze -
cie go kon tro lo wa ne go pra co daw cy).

● Wy so ki od se tek uma rza nych po stę po wań i od mów wsz -
czę cia po stę po wa nia przez pro ku ra tu ry w związ ku z kie ro wa -
ny mi przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy za wia do mie nia mi o po -
dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa (za le d wie 12% za wia do -
mień PIP skut ku je ak tem oska rże nia).

● Ła ma nie norm cza su pra cy i nie prze strze ga nie pra wa
do od po czyn ku, na ru sze nia prze pi sów w za kre sie ewi den cji cza -
su pra cy (co dru gi kon tro lo wa ny pra co daw ca na ru sza prze pi sy
do ty czą ce cza su pra cy, co czwar ty nie pro wa dzi ewi den cji).

● Utrzy mu ją cą się na wy so kim po zio mie wy pad ko wość
wśród no wo za trud nio nych pra cow ni ków (po nad 40% ogó łu po -
szko do wa nych pra co wa ło kró cej niż rok, mie sięcz nie w wy pad -
kach gi nie 8 osób w pierw szym ty go dniu pra cy).

● Roz bie żno ści w sta ty sty kach do ty czą cych wy pad ków
przy pra cy, re je stro wa nych przez PIP i GUS, do ty czą cych
zwłasz cza wy pad ków śmier tel nych i cię żkich (wy pad ki śmier -
tel ne wg PIP 493, wg GUS 444, wy pad ki cię żkie wg PIP 816,
wg GUS 625).

● Stan prze strze ga nia BHP w bra nżach o naj więk szym za -
gro że niu wy pad ko wo ścią, jak gór nic two i bu dow nic two.

● Nie sku tecz ne dzia ła nia w zwal cza niu nie le gal ne go za trud -
nie nia.

● Nie zgła sza nie pra cow ni ków do ubez pie cze nia spo łecz -
ne go.

● Nie do sta tecz ną re ak cję wła ści wych mi ni sterstw na wnio -
ski le gi sla cyj ne PIP, do ty czą ce bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Ra da stwier dza po wta rza ją ce się od wie lu lat wy stę po wa -
nie wy żej wy mie nio nych pro ble mów.

Po ana li zie sy gna li zo wa nych pro ble mów oraz dzia łań Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy w oce nia nym okre sie spra woz daw czym,
Ra da Ochro ny Pra cy za le ca:

1. wzmoc nie nie dzia łań kon tro l nych, na kie ro wa nych na pro -
blem nie wy pła ca nych bądź wy pła ca nych nie ter mi no wo wy na -

gro dzeń i mo ni to ro wa nie na bie żą co te go zja wi ska; (Pań stwo -
wa In spek cja Pra cy)

2. roz wa że nie mo żli wo ści no we li za cji usta wy o Fun du szu
Gwa ran to wa nych Świad czeń Pra cow ni czych, aby Fun dusz
mógł wspo ma gać pra cow ni ków, któ rym pra co daw ca za le ga
z wy pła tą wy na gro dze nia; (Par la ment, Pań stwo wa In spek cja
Pra cy)

3. pod da nie oce nie Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go spra wy czę -
stych umo rzeń bądź od mów wsz czę cia po stę po wa nia z ty tu -
łu na ru sze nia prze pi sów pra wa pra cy, kie ro wa nych przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy do or ga nów pro ku ra tu ry; (Pro ku ra -
tor Ge ne ral ny, Pań stwo wa In spek cja Pra cy)

4. prze ana li zo wa nie przy czy ny wzro stu licz by skarg kie ro -
wa nych do Pań stwo wej In spek cji Pra cy ano ni mo wo; (Pań stwo -
wa In spek cja Pra cy)

5. prze ana li zo wa nie sys te mu kon tro li le gal no ści za trud nie -
nia w kon tek ście je go sku tecz no ści i efek tyw no ści; (Pań stwo -
wa In spek cja Pra cy)

6. zin ten sy fi ko wa nie dzia łań skie ro wa nych na pod nie sie nie
po zio mu bez pie czeń stwa pra cy no wo przy ję tych pra cow ni ków;
(Pań stwo wa In spek cja Pra cy).

7. skie ro wa nie szcze gól nej uwa gi w pla nie kon tro li Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy na pro ble my zwią za ne z cza sem pra cy oraz
je go ewi den cjo no wa niem; (Pań stwo wa In spek cja Pra cy)

8. mo ni to ro wa nie kosz tów wy pad ków przy pra cy – nie tyl -
ko tych bez po śred nich, ale sza co wa nie ich „ra chun kiem cią -
gnio nym”. Ta kie po dej ście po ka że in ny, eko no micz ny ra chu -
nek opła cal no ści in we sty cji w bez pie czeń stwo i hi gie nę pra -
cy; (Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych)

9. spo wo do wa nie, aby pro ble my bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy zna la zły więk sze za in te re so wa nie ze stro ny środ ków ma -
so we go prze ka zu, zwłasz cza me diów pu blicz nych. W szcze gól -
no ści po stu lu je się po pu la ry za cję pro gra mów edu ka cyj nych,
opra co wa nych przez Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań -
stwo wy In sty tut Ba daw czy i in ne in sty tu cje i or ga ni za cje; (środ -
ki ko mu ni ka cji pu blicz nej).

Ra da Ochro ny Pra cy po zy tyw nie opi niu je spra woz da nie
Głów ne go In spek to ra Pra cy z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy w 2010 ro ku, za le ca jąc re ali za cję uję tych w tym sta -
no wi sku wnio sków.

Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy

/-/ Po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka

Odo la nów, 15 czerw ca 2011 r.

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY 
w sprawie sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy

za 2010 rok Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości

Ruszyła kolejna edycja kampanii w budownictwie
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Byd goszcz

Pokazy i warsztaty

Pod czas zor ga ni zo wa nej przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Byd gosz czy kon fe ren cji pra so wej od by ły się po ka zy środ ków
ochro ny in dy wi du al nej i warsz ta ty pro wa dzo ne przez spe cja list -
kę ds. bhp w fir mie Skan ska, Da rię Kraw czak.

Kiel ce

Dobre praktyki

37 firm z bra nży bu dow la nej wzię ło udział w zor ga ni zo wa nym
6 czerw ca br. w Oża ro wie se mi na rium szko le nio wym. Przed sta -
wio no wy ni ki kon tro li na bu do wach oraz przy czy ny i oko licz no ści
ba da nych przez in spek to rów pra cy wy pad ków przy pra cy w przed -
się bior stwach bu dow la nych. Przed sta wi ciel fir my TER MA TEX
z Osto jo wa przed sta wił pre zen ta cję „Bez piecz na pra ca na wy so -
ko ści – do bre prak ty ki sto so wa ne w tej fir mie. Za pre zen to wa no
prak tycz ne za sa dy wy ko rzy sta nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej
chro nią cych przed upad kiem z wy so ko ści przed sta wio ne przez fir -
mę PHT SU PON. Uczest ni cy szko leń otrzy ma li ma te ria ły szko le -
nio we PIP do ty czą ce bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w pro ce sach
bu dow la nych oraz z za kre su praw nej ochro ny pra cy.

Kra ków

Skoki na bun gee

Na te re nie bu do wy Kom plek su Biu ro we go Qu at tro Bu si ness
Park w Kra ko wie Okrę go wy In spek to rat Pra cy za in au gu ro -
wał 17 czerw ca br. kam pa nię pre wen cyj ną do ty czą cą bez pie czeń -
stwa pra cy w bu dow nic twie – „Sza nuj ży cie!! Bez piecz na pra ca
na wy so ko ści”.

Dzien ni ka rze otrzy ma li za pro sze nie na po kaz „Bun gee na bu -
do wie!”, któ ry zor ga ni zo wa no przy współ pra cy z Gru pą Bu ma oraz
Al si na Pol ska Sp. z o.o.

Dzię ki ta kiej for mu le mo gli „od środ ka” zo ba czyć te ren
ogrom nej in we sty cji, na któ rej pra cu je oko ło 150 osób, po czuć
tem po prac oraz prze ko nać się z ja kim ry zy kiem wią że się pra -
ca na bu do wie.

Przed sta wia jąc za ło że nia III eta pu kam pa nii, okrę go wy in spek -
tor pra cy Ta de usz Fic za zna czył, że po dej mo wa ne dzia ła nia pre -
wen cyj ne, m.in. przy re ali za cji tej kam pa nii, za czy na ją przy no -
sić wy mier ne efek ty, zwłasz cza w zmia nie po dej ścia do za gad nień
zwią za nych z bez pie czeń stwem.

– Ob ser wu ję stop nio wo zmia nę w my śle niu pra co daw ców i pra -
cow ni ków. Bez piecz na bu do wa, to nie tyl ko pu ste ha sło, ale wy -
móg kon se kwent nie re ali zo wa ny przez pra co daw ców i pra cow -
ni ków. Pra co daw cy sa mi zgła sza ją się do nas pro sząc o szko le -
nie czy in ne dzia ła nia o cha rak te rze pre wen cyj nym.

Efek ty dzia łań pre wen cyj nych i nad zor czo -kon tro l nych pro wa -
dzo nych przez OIP Kra ków wi dać rów nież w sta ty sty kach wy pad -

ko wych. Li piec 2010 r. był w Ma ło pol sce „czar nym lip cem” wła -
śnie ze wzglę du na licz bę wy pad ków, głów nie w bu dow nic twie.
Zgi nę ło wte dy sie dem osób, w tym aż czte ry tyl ko jed ne go dnia!
Na szczę ście, w pierw szym pół ro czu br. w Ma ło pol sce pod czas
wy pad ków przy pra cy na bu do wach nie by ło jak do tąd ofiar śmier -
tel nych. Od no to wa no wpraw dzie czte ry takie wy pad ki, ale
dwóch po szko do wa nych zmar ło na sku tek cho ro by, je den w wy -
pa du ko mu ni ka cyj nym oraz pod czas roz ła dun ku.

W kam pa nię PIP za an ga żo wa ła się Gru pa Bu ma, po dej mu jąc wie -
le dzia łań z za kre su bhp dla pod nie sie nia bez pie czeń stwa pra cow -
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ni ków na te re nie re ali zo wa nych in we sty cji. Mó wił o nich pod czas
kon fe ren cji czło nek za rzą du Gru py Bu ma, Ro bert Ró życ ki. Fir -
ma wpro wa dzi ła m.in. sys tem kon tro li do stę pu, umo żli wia ją cy wej -
ście na plac bu do wy tyl ko oso bom po sia da ją cym spe cjal ne kar ty
ma gne tycz ne oraz mo ni to ring pla cu bu do wy. Za trud nio no rów nież
ko or dy na to ra ro bót do spraw bhp. Szcze gól ną uwa gę zwró co no
na bez piecz ne pra ce na wy so ko ści po przez: sto so wa nie sku tecz -
nych sys te mo wych za bez pie czeń zbio ro wych lub in nych sku tecz -
nych spo so bów za bez pie czeń przed upad kiem z wy so ko ści, mo ni -
to ring środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej przed upad kiem
z wy so ko ści, a ta kże sto so wa nie środ ków trans por tu pio no we go
(win dy to wa ro wo -oso bo we, win dy oso bo we). 

Go ście bio rą cy udział w ma ło pol skiej in au gu ra cji ko lej nej edy -
cji kam pa nii PIP „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie”, w tym
ta kże dzien ni ka rze, mie li oka zję zo ba czyć, jak wy glą da pra ca z wy -
ko rzy sta niem sys te mu za bez pie czeń sto so wa nych na bu do wie Qu -
at tro Bu si ness Park w cza sie mon ta żu in sta la cji stro po wych i roz -
kła da nia ele men tów drew nia nych. Sko ki na bun gee i sy mu lo wa ny
w ten spo sób upa dek z wy so ko ści ok. 5 m. udo wod ni ły, że sys tem
ten da je gwa ran cję peł ne go bez pie czeń stwa i chro ni przed upad -
kiem, o czym przed sta wi cie le me diów do no si li w swo ich re la cjach,
któ rych prze wod nim mo ty wem by ło ha sło „Sza nuj ży cie!”

Szcze cin

Na budowie opery

Te ren bu do wy tym cza so wej sie dzi by Ope ry Szcze ciń skiej był
miej scem kon fe ren cji in au gu ru ją cej ko lej ną edy cję kam pa nii „Bez -
pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie – upad ki i po śli zgnię cia” zor -
ga ni zo wa nej przez OIP w Szcze ci nie. Uczest ni czyli w niej: Ma -
rian Szysz ko, p. o. okrę go we go in spek to ra pra cy w Szcze ci nie

oraz Wie sław Ka far ski, nad in spek tor pra cy, spe cja li sta w za -
kre sie bu dow nic twa OIP Szcze cin.

Zie lo na Gó ra 

Wyróżnienia i nagrody

Pod czas kon fe ren cji roz po czy na ją cej trze cią edy cję kam pa nii
po świę co nej bez pie czeń stwu pra cy w bu dow nic twie w Okrę go -
wym In spek to ra cie Pra cy w Zie lo nej Gó rze wy ró żnio no uczest -
ni ków wcze śniej szych pro gra mów pre wen cyj nych. Prze ka za no im

oko licz no ścio we upo min ki i na gro dy ufun do wa ne przez in spek -
cję pra cy i Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych.

Lu blin

Seminaria dla firm

W dniach 8, 9, 10, 28 i 29 czerw ca w Lu bli nie, Za mo ściu, To -
ma szo wie Lu bel skim, Cheł mie oraz w Bia łej Pod la skiej od by ły
się se mi na ria skie ro wa ne do pra co daw ców ma łych i śred nich firm
bu dow la nych. Uczest ni czy li w nich przed sta wi cie le 101 firm bu -
dow la nych z te re nu wo je wódz twa lu bel skie go. Pro gram obej mo -
wał za gad nie nia zwią za ne z przy go to wa niem pra cow ni ków
do pra cy, z wy ma ga nia mi przy pro wa dze niu prac na wy so ko ści
i ro bót ziem nych, spo rzą dza niu pla nu bez pie czeń stwa i ochro ny
zdro wia. Przed sta wio no ta kże in for ma cje na te mat cha rak te ry -
stycz nych wy pad ków przy pra cach bu dow la nych, ja kie mia ły miej -
sce na te re nie wo je wódz twa w 2011 r. i la tach wcze śniej szych oraz
da ne na te mat kosz tów wy pad ków przy pra cy. Se mi na ria zor ga -
ni zo wa li i pro wa dzi li in spek to rzy pra cy OIP w Lu bli nie, zaj mu -
ją cy się te ma ty ką bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie: An na
Smo larz, nad in spek tor pra cy, Woj ciech Dzie dzic, star szy in -
spek tor pra cy, Da riusz Pu dło, star szy in spek tor pra cy, spe cja -

li sta oraz Je rzy Czar nec ki, nad in spek tor pra cy. W trak cie spo -
tkań uczest ni cy otrzy ma li ma te ria ły in for ma cyj no -pro mo cyj ne z za -
kre su oma wia nych za gad nień.

Kon fe ren cje pra so we, szko le nia, po ka zy sprzę tu, a na -
wet sko ki na bun gee zor ga ni zo wa ne w ca łej Pol sce
przez Okrę go we In spek to ra ty Pra cy za in au gu ro wa ły
trze cią edy cję kam pa nii pre wen cyj nej re ali zo wa nej
przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy „Bez pie czeń stwo
pra cy w bu dow nic twie – upad ki i po śli zgnię cia”, pod ha -
słem „Sza nuj ży cie! Bez piecz na pra ca na wy so ko ści”.
Przed sta wia my re la cje z kil ku okrę gów, przy go to wa ne
przez rzecz ni ków pra so wych.
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In te gral ną czę ścią tar gów był sa lon „Bez pie czeń stwo Pra cy
w Prze my śle”, na któ rym za pre zen to wa no sze ro ką ofer tę środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej oraz ochro ny zbio ro wej, zna ków bez -
pie czeń stwa oraz pro fe sjo nal nych szko leń bhp. Eks po zy cji wy -
staw ców to wa rzy szy ły licz ne im pre zy, wy kła dy, se mi na ria, spo -
tka nia, po ka zy.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy zor ga ni zo wa ła mię dzy na ro do wą
kon fe ren cję „No we za gro że nia w prze my śle – na no tech no lo gie”.
Za gad nie nia do ty czą ce na ra że nia na na no czą stecz ki w śro do wi -
sku pra cy, ja ko za gro że nie dla zdro wia oraz pro ble my eks po zy -
cji za wo do wej przed sta wi ła dr Stel la Bu jak -Pie trek z In sty tu -

tu Me dy cy ny Pra cy im. prof. No -
fe ra w Ło dzi. O za sto so wa niu na -
no tech no lo gii w prak ty ce na tle do -
świad czeń pol skich za kła dów mó -
wi ła dr inż. Bo że na Ma li now ska,
kie row nik ds. roz wo ju na no tech no -
lo gii w fir mie POCH S.A.

Przed sta wi cie le HSE, bry tyj -
skiej in spek cji pra cy Ka ren Cley ton i Ja mes Whe eler, za pre -
zen to wa li przy kła dy bez piecz nej pra cy z na no ma te ria ła mi w prze -
my śle sa mo cho do wym. Na za koń cze nie kon fe ren cji Syl wia
Oziem bło -Brzyk czy, głów ny spe cja li sta w Głów nym In spek to -

ra cie Pra cy, omó wi ła pierw sze do świad cze nia kon tro l ne Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy obej mu ją ce za sto so wa nie na no tech no lo gii.

Pod czas kon fe ren cji „Bez pie czeń stwo eks plo ata cji ma szyn, urzą -
dzeń i bu dyn ków” zor ga ni zo wa nej przez Cen tral ny In sty tut Ochro -
ny Pra cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy przy współ udzia le Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy i Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go, Le szek
Za jąc, za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Kon tro li i Nad zo ru oraz
Krzysz tof Ko wa lik, dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro -

mo cji Głów ne go In spek to ra tu Pra -
cy przed sta wi li wy ni ki ana liz wy pad -
ków przy ob słu dze, czysz cze niu,
re gu la cjach i na pra wach ma szyn,
prze pro wa dzo ne przez PIP w la -
tach 2009-2010. Omó wi li ta kże za -
gad nie nia do ty czą ce dzia łań pre -
wen cyj nych po dej mo wa nych przez
PIP. Z ko lei An na Maj cher -Sta -
brow ska z Gla xo Smi th Kli ne Phar -
ma ceu ti cals S.A. przed sta wi ła ini cja -
ty wy re ali zo wa ne w fir mie, a słu żą -
ce po pra wie bez pie czeń stwa eks plo -

ata cji ma szyn, urzą dzeń oraz in fra struk tu ry na te re nie za kła du
w Po zna niu. W 2008 r. pra co daw ca ten zo stał lau re atem ogól no -
pol skie go kon kur su PIP „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez -
piecz nej”.

Sa lon „Bez pie czeń stwo Pra cy w Prze my śle”

Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie by ły miej -
scem ko lej nej edy cji tar gów „In no wa cje
– Tech no lo gie – Ma szy ny”, któ re od by ły się
w dniach 14-17.06 br. Uczest ni czy ło
w nich 900 wy staw ców z 32 państw, któ rzy za -
pre zen to wa li naj no wo cze śniej sze roz wią za nia
tech no lo gicz ne ma szyn i urzą dzeń dla ta kich
ga łę zi prze my słu jak spa wal nic two, me ta lur -
gia, pla stycz na ob rób ka me ta lu, hut nic two, 
la kier nic two, trans port a ta kże roz wią za nia
słu żą ce bez pie czeń stwu i hi gie nie pra cy.

Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Po zna niu oraz Urząd Do zo ru
Tech nicz ne go w ra mach „Wiel ko pol skiej Stra te gii Ogra ni cza nia
Wy pad ków przy Pra cy w la tach 2010-2012” przy go to wa li cykl po -
ka zów bez piecz nej eks plo ata cji wóz ków jez dnio wych pod no śni -
ko wych. Omó wio no wów czas wy mo gi for mal ne oraz czyn no ści ope -
ra to ra nie zbęd ne do roz po czę cia eks plo ata cji wóz ków oraz za pre -
zen to wa no, jak po win na wy glą dać or ga ni za cja miej sca pra cy te -
go sprzę tu.

Tra dy cyj nie na sto isku Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz
Ośrod ka Szko le nia PIP we Wro cła wiu du żym po wo dze niem cie -
szy ły się ma te ria ły in for ma cyj ne i wy daw nic twa po świę co ne pro -
ble ma ty ce ochro ny pra cy. In spek to rzy pra cy przez wszyst kie dni
tar go we udzie li li kil ku dzie się ciu po rad praw nych i tech nicz nych
do ty czą cych pra wa pra cy oraz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Ja cek Strzy żew ski, Zdję cia Ma rek Kar lik
OIP Po znań
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Do dziś wie lu in spek to rów pra cy szczy ci się tym, że ukoń -
czy ło wro cław ską Sor bo nę. Ta kie po rów na nie jest nie wąt -
pli wie bar dzo no bi li tu ją ce dla Ośrod ka Szko le nia Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy we Wro cła wiu. Świad czy o po zio mie
kształ ce nia ka dry in spek tor skiej. Jak to wy glą da ło z per -
spek ty wy 60 let niej już hi sto rii ist nie nia szko ły? Jak zmie -
niał się spo sób szko le nia przy szłych in spek to rów pra cy?

Wcze śniej nie by ło to for mal nie ure gu lo wa ne. Za le ża ło od po -
li ty ki urzę du. Gdy in spek cja pra cy w 1981 ro ku ze związ ko wej
sta ła się Pań stwo wą In spek cją Pra cy, za ist nia ła ko niecz ność zwięk -
sze nia ka dry, a więc ta kże od po wied nie go jej przy go to wa nia. Pro -
ces kształ ce nia był wów czas dość szyb ki. Trwał za le d wie trzy mie -
sią ce. Przy szli in spek to rzy pra cy zdo by wa li wie dzę w „Stu dium
kan dy da tów na pod in spek to rów pra cy”. Na stęp nie od by wa li prak -
ty ki w swo ich okrę gach. Zwień cze niem był eg za min pań stwo wy,
któ ry zda wa no w Głów nym In spek to ra cie Pra cy. Głów ny in spek -
tor pra cy po wo ły wał ko mi sję eg za mi na cyj ną. Ro la Ośrod ka we
Wro cła wiu spro wa dza ła się do teo re tycz ne go przy go to wa nia kan -
dy da tów. W póź niej szym okre sie za czę ło się to zmie niać, na co
nie wąt pli wy wpływ mia ło ta kże no we otwar cie się na świat i mo -
żli wość po zna nia, jak szko li się in spek to rów pra cy. Głów nym in -
spek to rem pra cy był wte dy dr Ta de usz Suł kow ski. To on m.in.
zde cy do wał, że szko le nie in spek to rów pra cy zo sta nie wy dłu żo -
ne do dwóch lat. Na wzór an giel ski. Wpro wa dzo no też zu peł nie
no wą for mu łę szko le nia. Teo re tycz ne go na prze mian z prak tycz -
nym. Cho dzi ło o to, że by od by wa ją cy szko le nie wi dzie li za le żność
mię dzy re gu la cja mi praw ny mi, a tym co jest w ży ciu. Że by mo -
gli zwe ry fi ko wać, czy to co sta no wi pra wo jest prze strze ga ne
i na ile.

Ta for ma szko le nia przy szłych in spek to rów pra cy
spraw dza ła się?

Tak. Do dziś jest sto so wa na. Oczy wi ście w zmo dy fi ko wa nej for -
mie, m.in. po przez skró ce nie szko le nia, z za cho wa niem jed nak
za sa dy prze mien no ści. Choć przy znam, cza sa mi trud no po go dzić
mo duł teo re tycz ny z prak ty ką. Je śli np. szko le nie teo re tycz ne do -
ty czy cza su pra cy, to prak tycz ne ukie run ko wa nie te go za gad nie -
nia w okrę gu nie za wsze jest mo żli we do zre ali zo wa nia. Ge ne -
ral nie jed nak, ści słe po wią za nie teo rii z prak ty ką by ło i jest wi -
docz ne. Dwa la ta te mu za pro po no wa li śmy głów ne mu in spek to -
ro wi pra cy pew ną ko rek tę te go mo de lu, któ ra zo sta ła przy ję ta.
Cho dzi ło o re ali za cję szko le nia w dwóch za sad ni czych czę -
ściach. Teo re tycz nej, trwa ją cej sześć mie się cy, a do pie ro po niej,
szko le nia prak tycz ne go, ta kże trwa ją ce go oko ło pół ro ku. Pierw -
sze dwie gru py, któ re by ły w ten spo sób szko lo ne, na eg za mi nie

wy pa dły prze cięt nie. Nie za do wo li ły nas te efek ty. Za czę li śmy szu -
kać przy czyn. Oka za ło się, że nie we wszyst kich Okrę go wych In -
spek to ra tach Pra cy były re ali zo wa ne za ło że nia szko le nia prak -
tycz ne go. Do ty czy to opie ku nów apli kan tów w okrę gach. Ich ro -
lą jest „prze pro wa dze nie” kan dy da ta na in spek to ra pra cy przez
szko le nie prak tycz ne. Pro blem po le gał na tym, że z jed nej stro -
ny, nie za wsze na opie ku nów wy zna cza ne są wła ści we oso by. Z dru -
giej stro ny zaś, nie w ka żdym przy pad ku oso by te do koń ca wy -
wią zu ją się ze swo ich obo wiąz ków.

Mo że wy ni ka ło to rów nież z te go, że by ły to do dat ko we
za da nia in spek to ra pra cy, któ ry i tak jest dość moc no ob -
cią żo ny obo wiąz ka mi?

Apli ka cja in spek tor ska ma na ce lu po ka za nie ca ło ści za gad nień,
któ ry mi zaj mu je się PIP, a z któ ry mi przy szły in spek tor spo tka
się w kon tro lo wa nym za kła dzie. Ro lą opie ku na jest wła śnie wy -
czu le nie apli kan ta na pew ne rze czy. Tak, że by np. przy oka zji roz -
pa try wa nia skar gi do ty czą cej cza su pra cy al bo nie wy da nia świa -
dec twa pra cy, gdy bę dzie prze cho dził przez za kład pra cy i zo ba -
czy rusz to wa nia usy tu owa ne na po łów kach ce głó wek al bo coś in -
ne go, co stwa rza nie bez pie czeń stwo, na to za re ago wał. W na szym
śro do wi sku na zy wa my to zwich nię ciem za wo do wym. Do świad -
czo ny in spek tor pra cy, na wet gdy nie wy ko nu je obo wiąz ków kon -
tro l nych, za wsze za uwa ży nie pra wi dło wo ści mo gą ce za gra żać ży -
ciu czy zdro wiu.

Trud no chy ba jed nak na uczyć przy szłe go in spek to ra pra -
cy, któ ry jest np. praw ni kiem za gad nień z dzie dzi ny bu dow -
nic twa?

Idea szko leń jest ta ka, że in spek tor nie mu si znać do kład nie
ka żdej dzie dzi ny. Nie jest to po pro stu mo żli we. Mu si jed nak orien -
to wać się, co sta no wi za gro że nie, kie dy to za gro że nie jest bez -
po śred nie i ja kie ma upraw nie nia. Mu si wi dzieć, w ja ki spo sób
za dzia łać, że by zli kwi do wać je od ra zu, na miej scu. Aby nie do -
szło do sy tu acji, w któ rej oka że się, że in spek tor był w za kła dzie,
ale nie zo ba czył tych nie pra wi dło wo ści, a póź niej do szło do nie -
szczę ścia. Tu świet nie spraw dza się spe cja li za cja in spek tor ska.
Ka żdy in spek tor, szcze gól nie z mniej szym do świad cze niem za -
wo do wym, mo że sko rzy stać z po mo cy ko le gi, któ ry jest spe cja -
li stą w da nej dzie dzi nie. My ślę, że tak ukie run ko wa ne szko le nie
in spek to rów pra cy jest bar dzo do brym roz wią za niem. Wa żne jest,
że by ka żdy sze re go wy in spek tor pra cy miał wspar cie wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ne go, do świad czo ne go in spek to ra, któ ry bę dzie dla
kon tro lo wa ne go pra co daw cy rów no rzęd nym part ne rem. Czę sto

Li der w bra nży
Z Gra ży ną Pa nek, dy rek to rem Ośrod ka
Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy
im. prof. Ja na Ro sne ra we Wro cła wiu

roz ma wia Be ata Pie trusz ka

prze cież in spek tor pra cy w cza sie kon tro li ma do czy nie nia z ca -
łym szta bem spe cja li stów i praw ni ków, któ rzy dzia ła ją na rzecz
te go pra co daw cy.

W ostat nich cza sach bar dzo zmie ni ły się uwa run ko wa -
nia, o któ rych Pa ni wspo mnia ła. Kil ka na ście lat te mu pra -
co daw cy na ogół z du żym re spek tem pod cho dzi li do kon -
tro li in spek to ra pra cy, dziś ró żnie z tym by wa.

Obec nie, ge ne ral nie in spek to rzy pra cy są w ma ło kom for to -
wej sy tu acji. Wła śnie m.in. z po wo dów, o któ rych pa ni wspo mnia -
ła. Jesz cze go rzej wy glą da to w przy pad ku ka dry z nie wiel kim
sta żem pra cy. Kie dyś, za rów no je śli cho dzi o wy na gro dze nia, jak
i o pre stiż tej funk cji, wy glą da ło to tro chę ina czej. In spek tor pra -
cy był urzęd ni kiem, któ re go sta tus za wo do wy był wy so ki. Je go
sa mo po czu cie by ło lep sze, ta kże ze wzglę du na upo sa że nie ja -
kie otrzy my wał. Dzi siaj mo że być ono oce nia ne ja ko ma ło mo -
ty wu ją ce. W ta kich re aliach trud no so bie wy obra zić, że by
do in spek cji pra cy przy cho dzi li lu dzie ma ją cy do świad cze nie za -
wo do we np. w kan ce la riach praw nych, w prze my śle. A ta cy by -
li by naj bar dziej po żą da ni. Oni po sia da li by już wie dzę, ta kże prak -
tycz ną. Apli ka cja in spek tor ska by ła by wte dy tyl ko jej uzu peł nie -
niem i pro fi lo wa niem. Ta kie roz wią za nie by ło by naj lep sze, ale
ono w obec nych wa run kach fi nan so wych jest nie re al ne. Do brze
wie my, że wy so kiej kla sy spe cja li sta za ra bia dziś w za kła dzie pra -
cy nie po rów ny wal nie le piej, niż in spek tor pra cy, zwłasz cza ten,
któ ry jest do pie ro na star cie pra cy za wo do wej i ma pen sję w wy -
so ko ści ok. 3 tys. zł.

Czy za tem nie ist nie je ta kie nie bez pie czeń stwo, że in -
spek cja pra cy bę dzie dla tych lu dzi tyl ko przy stan kiem
w ka rie rze za wo do wej, że po zdo by ciu do świad cze nia, odej -
dą do le piej płat nej pra cy, któ ra nie bę dzie wią za ła się
z tak du żą od po wie dzial no ścią i wie lo ma stre so wy mi sy -
tu acja mi?

Oczy wi ście, że ist nie je ta kie nie bez pie czeń stwo. Z te go jed -
nak, co ja ob ser wu ję przez wie le lat, to nie wy stę pu je ta kie zja -
wi sko, choć zda rza ją się po je dyn cze przy pad ki. My ślę, że wy ni -
ka to z te go, że jest to szcze gól ny ro dzaj pra cy, któ ra po pro stu
wcią ga, ni czym bak cyl. Znam ka drę in spek cyj ną, bo wciąż prze -
wi ja się przez Ośro dek Szko le nia PIP we Wro cła wiu. Za czy na ją
od apli ka cji, a póź niej do kształ ca ją się. Bio rą udział w kur sach
do sko na lą cych. W tym za wo dzie jest to nie zbęd ne. Wie dza in spek -
to ra pra cy mu si na dą żać za wszel ki mi zmia na mi zwią za ny mi z wy -

ko ny wa niem tej pra cy. Tech nicz ny mi, tech no lo gicz ny mi, praw -
ny mi…

Wspo mnia ła Pa ni, że ta pra ca mu si być bak cy lem. Ona
jest też pew ne go ro dza ju mi sją.

Na pew no jest to pra ca dla lu dzi, któ rzy chcą coś osią gnąć. Nie
są bier ny mi od twór ca mi. Z ca łą pew no ścią da je du żo sa tys fak cji.
Bo je że li in spek tor pra cy wy cho dząc z kon tro lo wa ne go za kła du
po mógł pra cow ni kom, gdyż pra co daw ca wy pła cił za le głe wy na -
gro dze nia al bo zli kwi do wał za gro że nie, to nie wąt pli wie jest to mo -
ty wu ją ce dla in spek to ra pra cy. Oczy wi ście nie mo żna po wie dzieć,
że jest to pra ca, któ ra nie spra wia pro ble mów. Trze ba mieć pew -
ne pre dys po zy cje, cho cia żby psy cho lo gicz ne, że by ją wy ko ny wać.
Trze ba umieć so bie ra dzić z pro ble ma mi.

Bar dzo czę sto in spek tor pra cy jest po strze ga ny przez pra -
cow ni ków, jak oso ba za ufa nia pu blicz ne go. Jest przy sło -
wio wą de ską ra tun ku. To nie wąt pli wie zo bo wią zu je, ale ta -
kże bar dzo ob cią ża.

Rze czy wi ście tak jest. Trze ba jed nak przy znać, że w obec nych
re aliach, tak na praw dę, je dy nie in spek tor pra cy mo że sku tecz -
nie za dzia łać np. eg ze kwu jąc świad cze nia pra cow ni cze czy prze -
ciw dzia ła jąc za gro że niom. Jest to więc szcze gól na mi sja do speł -
nie nia, bo po pierw sze, trze ba czuć te pro ble my, a po dru gie,
chcieć się w ich roz wią zy wa nie an ga żo wać. Ja to ob ser wu ję u in -
spek to rów pra cy, ta kże tych mło dych.

Ma Pa ni do świad cze nia in spek tor skie. Jak na ich tle po -
strze ga Pa ni dziś pra cę w in spek cji pra cy?

Ona bar dzo ró żni się od tej, wy ko ny wa nej kie dyś. Po wo dem
jest cho cia żby liczba za dań do wy ko na nia. Kie dyś by ło ich znacz -
nie mniej. Dzia łal ność kon tro l no -nad zor cza ogra ni cza ła się
do pew nych stan dar dów z dzie dzi ny ochro ny pra cy. Te raz in spek -
cja pra cy wciąż przej mu je no we za da nia. Jest ich tak du żo, że in -
spek tor pra cy w po je dyn kę nie jest w sta nie ich ogar nąć.
W związ ku z tym po wsta ją ró żne sek cje.

A jak kie dyś wy glą da ła spra wa dzia łal no ści pre wen cyj -
nej, na któ rą obec nie in spek cja pra cy kła dzie szcze gól ny
na cisk?

In spek cja pra cy za wsze pro wa dzi ła dzia ła nia pre wen cyj ne. Pa -
mię tam, jak bę dąc na szko le niu in spek tor skim cho dzi łam z in -
spek to ra mi na kon tro le. W za kła dach spę dza li śmy du żo cza su.
Był więc czas, by po roz ma wiać z pra co daw cą, pra cow ni kiem słu -
żby bhp czy in ny mi pra cow ni ka mi. W ten spo sób mo żna by ło zwró -
cić uwa gę na wie le spraw . Nie od ra zu przy stę po wa ło się do spraw -
dza nia nie pra wi dło wo ści i ka ra nia. Pre wen cja, mi mo że nie by -
ła ure gu lo wa na w spo sób for mal ny, by ła przez in spek cję pra cy
re ali zo wa na. Kie dyś wła ści ciel ma łe go warsz ta tu sa mo cho do we -
go był pod wra że niem pew nej in spek tor skiej kon tro li. Opo wia -
dał mi, że od by ła się ona w zu peł nie nie stre su ją cej at mos fe rze.
Spo koj nie, bez po śpie chu wy ja śnio no mu wszel kie kwe stie np.
do ty czą ce oce ny ry zy ka za wo do we go, o któ rym on w ogó le nie
sły szał. Z wła sne go do świad cze nia mo gę po wie dzieć, że dzia ła -
nia pre wen cyj ne za wsze by ły bar dzo do brze od bie ra ne przez pra -
co daw ców. Znam nie co le piej ich sy tu ację, gdyż ta kże dla nich
Ośro dek pro wa dzi szko le nia. Mam więc oka zję roz ma wiać z ni -
mi o ich pro ble mach, ta kże o ocze ki wa niach zwią za nych z kon -
tak ta mi z in spek cją pra cy. Szko le nie teo re tycz ne jest wa żne i ta
wie dza jest im po trzeb na, ale wię cej ko rzy ści w mo jej oce nie przy -
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no si roz mo wa z in spek to rem pra cy w za kła dzie, gdzie in ne jest
prze ło że nie in for ma cji, któ re mo żna od ra zu zwe ry fi ko wać.

Wspo mnia ła Pa ni o ma łych pra co daw cach, u któ rych
– jak to wy ni ka z da nych in spek cji pra cy, ta kże np. bry tyj -
skiej – naj czę ściej do cho dzi do ró żne go ro dza ju nie pra wi -
dło wo ści. Tam, by prze ciw dzia łać te mu zja wi sku sto so wa -
no re stryk cyj ne ka ry. Oka za ło się, że to nie przy nio sło jed -
nak ocze ki wa nych efek tów. HSE ukie run ko wa ła więc
swo je dzia ła nia na edu ko wa nie, in for mo wa nie czy li na pre -
wen cję, tak jak ma to miej sce w pol skich re aliach dzia ła -
nia in spek cji pra cy.

My ślę, że cho dzi o to, że ka ra nie sa mo w so bie ro dzi opór,
sprze ciw czy wręcz chęć od we tu. W tym tkwi przy czy na te go, że
nie do cho dzi do osią gnię cia za mie rzo ne go ce lu, któ rym jest np.
po pra wa wa run ków pra cy. Pra co daw cy w ta kich sy tu acjach czę -
sto wspo ma ga ją się po mo cą praw ną kan ce la rii praw ni czych. Do -
cho dzi wów czas do pew ne go ro dza ju roz gryw ki, w któ rej za czy -
na gi nąć isto ta pro ble mu. To nie wpły wa na je go roz wią za nie. Pój -
ście w kie run ku wzmo że nia pre wen cji jest mo im zda niem bar -
dzo ko rzyst ne. Dzię ki ta kie mu po dej ściu zmie nia się też wi ze ru -
nek urzę du na bar dziej przy ja zny pra co daw cy, któ ry nie sie po -
moc, uświa da mia. We dług mnie, do pie ro po wy ko rzy sta niu tej dro -
gi, in spek tor pra cy po wi nien się gać po ka ry. Wte dy pra co daw ca
do sko na le wie, za co zo stał uka ra ny.

Wra ca jąc do szko leń in spek tor skich pro wa dzo nych
przez Ośro dek PIP we Wro cła wiu, któ rych ele men tem jest
ta kże pre wen cja: chy ba szcze gól ną gru pę apli kan tów sta -
no wi li by li pra cow ni cy le gal no ści za trud nie nia z urzę dów
wo je wódz kich, któ rzy zo sta li „prze ję ci” przez PIP w związ -
ku ze zmia ną prze pi sów w 2007 ro ku. To by ło chy ba du -
że wy zwa nie dla ka dry Ośrod ka?

Dla Ośrod ka był to bar dzo trud ny okres. Ta gru pa apli kan tów
by ła naj licz niej szą, któ rą przy szło nam szko lić. By li to lu dzie w ró -
żnym wie ku, w więk szo ści z du żym sta żem pra cy. Dys po no wa li
więc już pew ną wie dzą i do świad cze niem za wo do wym. Szcze rze
po wiem, że tro chę ba li śmy się, jak po to czy się współ pra ca z ni -
mi. Do dat ko wą trud no ścią był krót ki ter min okre ślo ny przez usta -
wo daw cę na prze szko le nie i wdro że nie ich do pra cy. W su mie re -
ali zo wa li śmy wów czas czte ry apli ka cje in spek tor skie dla pra cow -
ni ków prze ję tych z urzę dów wo je wódz kich. Do sko na le pa mię tam
pierw sze spo tka nie z ni mi w du żej au li Ośrod ka. Pro szę so bie
wy obra zić osiem dzie siąt osób w jed nym miej scu. Re pre zen to wa -
li pe łen prze krój za wo do wy. Gdy tak po pa trzy łam, to za sta no wi -
łam się, jak z ni mi za cząć pra cę, że by ze chcie li wejść w nasz tryb
szko le nia. Pro blem po le gał też na tym, że więk szość z nich mia -
ła prze ko na nie, iż od by cie apli ka cji i eg za min bę dą tyl ko for mal -
no ścią. Z ca łą pew no ścią nie spo dzie wa li się, że zdo by cie
upraw nień in spek tor skich jest ta kie trud ne, że wią że się z opa -
no wa niem roz le głej, ró żno rod nej i skom pli ko wa nej wie dzy. Czę -
sto są dzi li, że sko ro by li w swo jej dzie dzi nie spe cja li sta mi, to wy -
star czy to do zdo by cia no wych upraw nień.

Ja ki był efekt szko le nia tej spe cy ficz nej gru py apli kan -
tów?

Ge ne ral nie nie by ło źle, choć kil ka osób od pa dło. Je śli do ty -
czy ło to eg za mi nu we wnętrz ne go, to mie li szan sę go po pra wić.
Gdy nie spro sta li i te mu za da niu, to po zo sta wa li do dys po zy cji
wła ści we go okrę go we go in spek to ra pra cy. On de cy do wał, czy oso -
ba ta mo że za jąć ja kieś in ne sta no wi sko, nie wy ma ga ją ce upraw -
nień kon tro l nych, czy też na le ży się z nią roz stać. Ta kich osób
by ło kil ka, trzy czy czte ry. Do kład nie nie pa mię tam. Przy tak du -
żej gru pie, to by ło nie wie le. Po do ba ło mi się, że by li bar dzo am -
bit ni, bar dzo chcie li zdać eg za mi ny i przy kła da li się do te go. Przy -
po mi nam so bie sy tu ację, w któ rej sa mi upo mnie li się o po wtó -
rze nie pew nych za gad nień, któ rych nie ro zu mie li. Po tra fi li się
do te go przy znać i za bie ga li o wy ja śnie nie tych kwe stii. To god -
ne po dzi wu, zwa żyw szy na ich sta tus za wo do wy czy wie lo let nie
do świad cze nie. Do tej po ry, gdy przy je żdża ją do Ośrod ka
na szko le nia do sko na lą ce, to nie na rze ka ją. To dla mnie du ża sa -
tys fak cja.

Ile osób w 60 - let niej hi sto rii Ośrod ka prze wi nę ło się
na ró żne go ro dza ju szko le niach?

Po nad 200 tys. Przy czym, do ty czy to nie tyl ko apli kan tów czy
in spek to rów pra cy lub in nych pra cow ni ków in spek cji pra cy, ale
ta kże np. pra cow ni ków słu żb bhp, spo łecz nych in spek to rów pra -
cy, pra co daw ców. Ta kże dziś, ja ko jed nost ka or ga ni za cyj na Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy, pro wa dzi my szko le nia dla pod mio tów
ze wnętrz nych i nie na rze ka my na brak za in te re so wa nia.

Czy sa mi zgła sza ją się, czy też Ośro dek do cie ra do tych
od bior ców?

To wy glą da bar dzo ró żnie. Oczy wi ście sa mi ta kże ro bi my ro -
ze zna nie ryn ku. Wśród ka dry ma my zna ko mi tych spe cja li stów,
pra cow ni ków na uko wych, ale ta kże prak ty ków. Dys po nu je my świet -
ną ba zą dy dak tycz ną. Atu tem jest z pew no ścią za ple cze ho te lo -
wo -re stau ra cyj ne usy tu owa ne na te re nie Par ku Szczyt nic kie go.
Na si ku cha rze sły ną z wy śmie ni tej, do mo wej kuch ni. Ośro dek ma
już wy pra co wa ną mar kę i jest po strze ga ny ja ko li der w bra nży.

Dzię ku ję za roz mo wę!

Z tre ści art. 20 wspo mnia nej usta wy wy -
ni ka, iż w ra zie czę ścio wej li kwi da cji szko -
ły al bo zmian or ga ni za cyj nych po wo du ją -
cych zmniej sze nie licz by od dzia łów w szko -
le lub zmian pla nu na ucza nia unie mo żli wia -
ją cych dal sze za trud nia nie na uczy cie la
w peł nym wy mia rze za jęć, dy rek tor szko -
ły mo że roz wią zać z na uczy cie lem sto su -
nek pra cy.

Z orzecz nic twa

Przy wy bo rze na uczy cie li do zwol nie nia
z pra cy na le ży do kład nie prze ana li zo wać
sy tu ację ma ją cą miej sce w pla ców ce oświa -
to wej i przy jąć uza sad nio ne kry te ria, czy -
li ta kie, któ re z obiek tyw ne go punk tu wi -
dze nia ma ją szan sę wła snej obro ny, po nie -
waż pod le ga ją kon tro li są do wej. Stwier dził
to Sąd Naj wy ższy – Izba Ad mi ni stra cyj na,
Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych w wy ro -
ku z 27 li sto pa da 1997 r. (I PKN 399/97,
OSNP 1998, nr 18, poz. 541), jak rów nież
w wy ro ku z 7 wrze śnia 1994 r.
(I PRN 56/94, OSNP 1995, nr 1, poz. 5).

Sto sow nie do wy ro ku Są du Naj wy ższe -
go z 11 stycz nia 2005 r. (sygn.
akt I PK 159/04) wy bór na uczy cie la
do zwol nie nia z przy czyn okre ślo nych
w art. 20 ust. 1 Kar ty Na uczy cie la po wi -
nien być do ko na ny przy za sto so wa niu
kry te riów obiek tyw nych, nie dy skry mi nu -
ją cych, ja snych, czy tel nych dla za in te re so -
wa nych. Kry te ria te po win ny w pierw szej
ko lej no ści do ty czyć do rob ku za wo do we go,
uwzględ nia ją ce go staż pra cy, oce nę pra cy,
kwa li fi ka cje for mal ne i fak tycz ne. Mo gą się
one od no sić ta kże do sy tu acji oso bi stej na -
uczy cie la, ta kiej jak stan ro dzin ny czy po -
sia da nie in nych źró deł do cho du, np. eme -
ry tu ry.

Jak wy ni ka więc z te go sta no wi ska SN,
w przy pad ku, gdy dy rek tor szko ły po dej -
mu je de cy zję o zwol nie niu kon kret nej
oso by spo śród na uczy cie li po sia da ją cych
wy ma ga ne kwa li fi ka cje, bę dą cych na uczy -

cie la mi ró żnych, bądź ta kich sa mych stop -
ni awan su za wo do we go z od mien nym sta -
żem pra cy w szko le na le ży:

– do ko nać ana li zy for mal nych kwa li fi ka -
cji za wo do wych wszyst kich na uczy cie li
da ne go przed mio tu,

– od nieść się w sto sun ku do ka żde go
z na uczy cie li do wy peł nia nych przez nie -
go obo wiąz ków pra cow ni czych, jak rów nież
do oce ny ich fak tycz nych umie jęt no ści dy -
dak tycz nych,

– po rów nać sy tu ację ro dzin ną i ży cio wą
ka żde go ze wska za nych do zwol nie nia
na uczy cie li.

Ja ka pra ca…

W świe tle orzecz nic twa Są du Naj wy ższe -
go prze słan ka mi, któ ry mi na le ży kie ro wać

się przy wy bo rze na uczy cie la do zwol nie -
nia z pra cy z przy czyn okre ślo nych w tre -
ści art. 20 ust. 1 pkt 2 usta wy Kar ta Na -
uczy cie la mo gą być:

– oce na pra cy na uczy cie la
Ja kość wy peł nia nych przez na uczy cie -

la obo wiąz ków mo że wpły wać w dość
istot ny spo sób na pod ję cie de cy zji o zwol -
nie niu na uczy cie la. We dług Są du Naj wy -
ższe go (wy rok z 11 wrze śnia 2001 r., sygn.
akt I PKN 610/00) wy bór na uczy cie la
do zwol nie nia z po wo du nie ko rzyst nej
oce ny pra cy na uczy cie la, jak też osią -
gnięć w na ucza niu i wy cho wa niu uczniów
nie na ru sza za sa dy nie dy skry mi na cji. Nie
na ru sza za sa dy rów ne go trak to wa nia pra -
cow ni ka, ani za sa dy nie dy skry mi na cji
rów nież wy bór do zwol nie nia na uczy cie la

le gi ty mu ją ce go się kwa li fi ka cja mi za wo do -
wy mi rów ny mi z in ny mi na uczy cie la mi, lecz
któ re go pra ca jest naj ni żej oce nia na przez
prze ło żo nych oraz uczniów i ich ro dzi ców,
a je go sy tu acja oso bi sta nie jest gor sza niż
po zo sta łych pra cow ni ków (wy rok Są du Naj -
wy ższe go z 5 li sto pa da 1998 r., sygn.
akt I PKN 420/98). Za tem mo żna roz wią -
zać sto su nek pra cy z na uczy cie lem, któ ry
po sia da co praw da kwa li fi ka cje za wo do we
ta kie jak in ni na uczy cie le, ale je go pra ca
jest naj ni żej oce nia na przez pra co daw cę,
uczniów i ro dzi ców.

– nie obec ność na uczy cie la w pra cy
Kry te rium uza sad nia ją cym do ko na nie

wy bo ru zwol nie nia na uczy cie la z pra cy mo -
że być rów nież je go ab sen cja w pra cy, dez -
or ga ni zu ją ca po rzą dek or ga ni za cyj ny pra -
cy w pla ców ce oświa to wej. W wy ro ku
z 22 wrze śnia 2000 r. (sygn. akt I
PKN 29/00) Sąd Naj wy ższy stwier dził, że
dłu go trwa łe, dez or ga ni zu ją ce pra cę w szko -
le nie obec no ści na uczy cie la w pra cy z po -
wo du cho ro by, mo gą uza sad niać je go wy -
bór do zwol nie nia z pra cy. 

– pod sta wa na wią za nia sto sun ku
pra cy z na uczy cie lem

Sąd Naj wy ższy w wy ro ku z 11 stycz -
nia 2005 r. (sygn. akt I PK 159/04)
stwier dził, że pod sta wa na wią za nia sto -
sun ku pra cy mo że sta no wić uspra wie dli -
wio ne kry te rium wy bo ru oso by do zwol -
nie nia, gdy jed no cze śnie in ne kry te ria nie
po zwa la ją na do ko na nie jed no znacz nej
oce ny przy dat no ści na uczy cie la do dal szej
pra cy. Wów czas dy rek tor szko ły wi nien
na uczy cie la za trud nio ne go na pod sta wie
umo wy o pra cę wy brać w pierw szej ko -

lej no ści do zwol nie nia przed na uczy cie -
lem za trud nio nym na pod sta wie mia no -
wa nia.

Przed sta wio ny ze spół kry te riów jest jed -
nym z wie lu mo żli wych do za sto so wa nia
w prak ty ce przy do ko ny wa niu zwal nia nia
na uczy cie li z pra cy z przy czyn opi sa nych
w art. 20 ust. 1 pkt 2 usta wy Kar ta Na uczy -
cie la. Mo żna przy jąć, iż sta no wi naj bar dziej
mo de lo wy i w mo jej oce nie słusz ny do bór
kry te riów uza sad nia ją cych de cy zję re duk -
cji eta tów na uczy ciel skich w pla ców ce
oświa to wej, gdyż prak tycz nie ka żde kry te -
rium ma swo je opar cie w orzecz nic twie Są -
du Naj wy ższe go.

Pa weł No wak
OIP Ka to wi ce, Od dział w Za wier ciu

Zwal nia nie z pra cy
w opar ciu o Kar tę Na uczy cie la

Kry te ria zwal nia nia z pra cy na uczy cie li na pod sta wie art. 20 usta wy 
z 26 stycz nia 1982 r. Kar ta Na uczy cie la (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674
z późn. zm.) nie zo sta ły ure gu lo wa ne w prze pi sach. Ozna cza to w prak ty ce,
iż sto so wa nie ich sta no wi przy wi lej za re zer wo wa ny wy łącz nie dla pra co -
daw cy. Z po wo du bra ku w tym za kre sie nor ma tyw nych re gu la cji po moc nym
sta je się orzecz nic two Są du Naj wy ższe go, w opar ciu o któ re mo żna do ko -
nać utwo rze nia jed ne go z wie lu mo żli wych ze spo łów kry te riów.

Pa weł No wak

Pra wo

W ra zie zmian or ga ni za cyj nych w szko le w ro zu mie niu art. 20 ust. 1 usta wy
z 26 stycz nia 1982 r. – Kar ta Na uczy cie la (Dz. U. z 1982 r. Nr 3 poz. 19 ze zm.),
przy ję te przez pra co daw cę kry te ria wy bo ru na uczy cie la do zwol nie nia z pra -
cy pod le ga ją kon tro li są do wej, w ce lu do ko na nia oce ny czy roz wią za nie sto -
sun ku pra cy z na uczy cie lem by ło uza sad nio ne.



197-8/2011 IP18 IP 7-8/2011

Ko mi sja Eu ro pej ska wy da ła 13.07.2010 r.
ko mu ni kat za ty tu ło wa ny „Po twier dze nie za -
sa dy swo bod ne go prze pły wu pra cow ni ków:
pra wa i głów ne zmia ny” KOM (2010) 373.
Przed sta wi ła w nim ogól ną sy tu ację we
Wspól no cie Eu ro pej skiej w za kre sie praw
pra cow ni ków mi gru ją cych, bę dą cych oby wa -
te la mi Unii Eu ro pej skiej.

Pra cow nik mi gru ją cy

Zgod nie z de fi ni cją usta lo ną w pra wie UE
pra cow ni kiem jest ka żda oso ba, któ ra wy ko -
nu je rze czy wi stą i efek tyw ną pra cę za wy na -
gro dze niem, pod kie row nic twem in nej oso -
by. Na to miast pra cow ni kiem mi gru ją cym jest
pra cow nik w ro zu mie niu pra wa UE, któ ry
sko rzy stał z przy słu gu ją ce go mu pra wa swo -
bod ne go prze pły wu, tzn. gdy:

1) wy ko nu je dzia łal ność za wo do wą w in -
nym pań stwie człon kow skim niż pań stwo je -
go po cho dze nia, al bo

2) wy ko nu je dzia łal ność za wo do wą w pań -
stwie swe go po cho dze nia, ale ma miej sce za -
miesz ka nia po za nim.

Ko mu ni kat Ko mi sji do ty czy m.in. pra wa
po by tu, upraw nień w za kre sie po szu ki wa nia
pra cy, uzna wa nia kwa li fi ka cji za wo do wych,
wy mo gu zna jo mo ści ję zy ka, do stę pu do sta -
no wisk w sek to rze pu blicz nym, swo bod ne go
prze pły wu pra cow ni ków w kon tek ście dzia -
łal no ści spor to wej. Ta kże rów ne go trak to wa -
nia w za trud nie niu, przy wi le jów so cjal nych
i po dat ko wych, praw po za koń cze niu sto sun -
ku pra cy oraz upraw nień człon ków ro dzi ny
pra cow ni ków mi gru ją cych.

W artykule przed sta wio no in for ma cje
na te mat sy tu acji w Pol sce w od nie sie niu
do wy bra nych upraw nień wy ni ka ją cych
z za sa dy swo bod ne go prze pły wu, w po wią -
za niu ze sto sow ny mi re gu la cja mi wspól no -
to wy mi.

Pra wo po by tu

W świe tle prze pi sów wspól no to wych
pra cow ni cy mi gru ją cy ma ją pra wo po by tu
w in nym pań stwie człon kow skim. Te jed nak
mo gą wy ma gać od nich za re je stro wa nia się,
je śli okres za trud nie nia prze kra cza 3 mie -
sią ce.

Pra cow ni cy mi gru ją cy mo gą na być pra wo
do sta łe go po by tu po pię ciu la tach nie prze -
rwa ne go le gal ne go po by tu w przyj mu ją cym
pań stwie człon kow skim lub po krót szym cza -
sie, je śli speł ni li wa run ki wy mie nio ne
w art. 17 Dy rek ty wy 2004/38/WE.1 Człon ko -
wie ro dzin pra cow ni ków mi gru ją cych, nie za -
le żnie od przy na le żno ści pań stwo wej, ma ją
pra wo do po by tu w przyj mu ją cym pań stwie
człon kow skim. 

Oby wa te le nie ak tyw ni za wo do wo mu szą
wy stą pić o za świad cze nie o re je stra cji po by -
tu dłu ższe go niż 3 mie sią ce.

Zgod nie z pol ski mi prze pi sa mi oby wa te -
le UE i człon ko wie ich ro dzin nie bę dą cy oby -
wa te la mi UE mo gą, co do za sa dy prze by wać
na te ry to rium RP przez okres do 3 mie się -
cy, na pod sta wie:

– wa żne go do ku men tu pod ró ży (pasz port,
do wód oso bi sty) al bo in ne go wa żne go do ku -
men tu po twier dza ją ce go to żsa mość i oby wa -
tel stwo – w przy pad ku oby wa te la UE,

– wa żne go do ku men tu pod ró ży – w przy -
pad ku człon ka ro dzi ny nie bę dą ce go oby wa -
te lem UE (art. 15 ust. 1 i 2 usta wy z 14 lip -
ca 2006 r. o wjeź dzie na te ry to rium Rze czy -
po spo li tej Pol skiej, po by cie oraz wy jeź dzie
z te go te ry to rium oby wa te li państw człon kow -
skich Unii Eu ro pej skiej i człon ków ich ro dzin
– Dz. U. Nr 144, poz. 1043 ze zm.).

Oby wa tel UE, któ ry ma sta tus pra cow ni -
ka jest upraw nio ny do po by tu na te ry to rium
RP przez okres dłu ższy niż 3 mie sią ce
(art. 16 ust. 1 pkt 1).

Oby wa tel UE, któ ry prze stał być pra cow -
ni kiem za cho wu je pra wo po by tu przy słu gu -
ją ce pra cow ni ko wi w przy pad ku:

1) nie świad cze nia pra cy wsku tek okre so -
wej nie zdol no ści do pra cy spo wo do wa nej cho -
ro bą lub wy pad kiem, al bo

2) nie za mie rzo ne go bez ro bo cia, o ile zo -
stał wpi sa ny do re je stru bez ro bot nych pro -
wa dzo ne go przez po wia to wy urząd pra cy,

3) pod ję cia kształ ce nia lub szko le nia za -
wo do we go (art. 17 ust. 1).

Pra wo po by tu przy słu gu ją ce oby wa te lo wi
UE bę dą ce mu pra cow ni kiem lub by łym pra -
cow ni kiem do ty czy rów nież człon ka ro dzi ny
do łą cza ją ce go do nie go lub prze by wa ją ce go
z nim na te ry to rium RP (art. 18 pkt 1).

Je że li po byt na te ry to rium RP trwa dłu -
żej niż 3 mie sią ce oby wa tel UE jest obo wią -
za ny za re je stro wać swój po byt, a czło nek ro -
dzi ny nie bę dą cy oby wa te lem UE – uzy skać
kar tę po by tu człon ka ro dzi ny oby wa te la UE
(art. 20). Re gu la cja ta do ty czy wszyst kich oby -
wa te li UE prze by wa ją cych na te re nie Pol ski,
za rów no pra cow ni ków, by łych pra cow ni ków
i człon ków ich ro dzin, jak i osób nie ak tyw nych
za wo do wo. Or ga nem pro wa dzą cym re je stry
w spra wach do ty czą cych oby wa te li UE (re -
jestr po by tu) i człon ków ich ro dzin nie bę dą -
cych oby wa te la mi UE (re jestr kart po by tu)
jest wo je wo da (art. 79).

Oby wa tel UE na by wa pra wo do sta łe go po -
by tu po upły wie 5 lat nie prze rwa ne go po by -
tu na te ry to rium RP (art. 42). Na to miast czło -
nek ro dzi ny nie bę dą cy oby wa te lem UE na -
by wa pra wo do sta łe go po by tu po upły -
wie 5 lat nie prze rwa ne go po by tu na te ry to -
rium RP z oby wa te lem UE (art. 43). Przy pad -
ki, w któ rych mo żli we jest na by cie przez pra -
cow ni ka pra wa do sta łe go po by tu przed upły -
wem 5 let nie go okre su po by tu na te ry to rium
RP, zo sta ły okre ślo ne w art. 45 ust. 1 (np. za -
prze sta nie wy ko ny wa nia pra cy przez pra cow -

Za sa da swo bod ne go prze pły wu pra cow ni ków

Ja kie ko rzy ści i dla ko go?
Beata Krajewska

Swo bod ny prze pływ pra cow ni ków da je ka żde mu oby wa te lo wi UE pra wo swo bod ne go prze -
miesz cza nia się do in ne go pań stwa człon kow skie go w ce lu pod ję cia pra cy i po by tu tam z te -
go po wo du. Chro ni ich przed dys kry mi na cją do ty czą cą za trud nie nia, wy na gro dze nia i in nych
wa run ków pra cy w po rów na niu z oby wa te la mi da ne go pań stwa człon kow skie go. W ko mu ni ka -
cie z 13 lip ca ub.r. Ko mi sja Eu ro pej ska wska za ła, że po mi mo po pra wy sy tu acji, wciąż ist nie ją
prze szko dy na tu ry praw nej, ad mi ni stra cyj nej i prak tycz nej, któ re unie mo żli wia ją ko rzy sta nie
w peł ni z przy wi le jów zwią za nych z pra wem swo bod ne go prze pły wu. Jak pod tym wzglę dem
kształ tu je się sy tu acja w Pol sce?

ni ka z po wo du trwa łej nie zdol no ści do pra -
cy, je że li prze by wał na te ry to rium RP dłu żej
niż 2 la ta).

Do stęp do za trud nie nia

Oso by po szu ku ją ce pra cy ma ją być trak -
to wa ne na rów ni z oby wa te la mi da ne go
pań stwa w od nie sie niu do sa me go do stę pu
do za trud nie nia, jak i do stę pu do świad czeń
o cha rak te rze pie nię żnym uła twia ją cych do -
stęp do za trud nie nia na ryn ku pra cy przyj -
mu ją ce go pań stwa człon kow skie go.

Co do za sa dy oby wa te le UE ma ją pra wo
do pod ję cia pra cy na te ry to rium in ne go pań -
stwa człon kow skie go na ta kich sa mych za sa -
dach, ja kie są sto so wa ne do oby wa te li te go
pań stwa.

W Pol sce oby wa te le państw człon kow skich
Unii Eu ro pej skiej mo gą otrzy mać sta tus
oso by bez ro bot nej (art. 2 ust. 1 pkt 2
w związ ku z art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a usta wy
z 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie -
nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy) al bo po szu -
ku ją cej pra cy (art. 2 ust. 1 pkt 22 w związ -
ku z art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a). 

Po uzy ska niu wpi su do re je stru osób
bez ro bot nych al bo po szu ku ją cych pra cy cu -
dzo ziem com tym przy słu gu je pra wo ko rzy -
sta nia z usług ryn ku, m.in.:

● po śred nic twa pra cy, w tym zwią za ne -
go ze swo bod nym prze pły wem pra cow ni ków
na te re nie państw UE re ali zo wa ne go po przez
sieć EU RES,

● po rad nic twa za wo do we go i in for ma cji
za wo do wej,

● po mo cy w ak tyw nym po szu ki wa niu
pra cy,

● szko leń i przy go to wa nia za wo do we go
do ro słych (art. 34 pkt 1-3 w związ ku z art. 35
i na stęp ne usta wy).

Oby wa te le UE za re je stro wa ni ja ko bez ro -
bot ni mo gą ubie gać się o:

● za sił ki i in ne świad cze nia z ty tu łu bez -
ro bo cia (art. 34 pkt 6 w związ ku z art. 71 i na -
stęp ne usta wy),

● sty pen dia – je że li bez ro bot ny uczest -
ni czy w szko le niu (art. 41),

● skie ro wa nie do od by cia sta żu na okres
nie prze kra cza ją cy 6 al bo 12 mie się cy, do pra -
co daw cy lub in ne go pod mio tu wska za ne go
w art. 53 ust. 1.

Oby wa te le UE wpi sa ni do re je stru osób
bez ro bot nych al bo po szu ku ją cych pra cy ma -
ją też mo żli wość otrzy ma nia:

– po życz ki na sfi nan so wa nie kosz tów
szko le nia w ce lu umo żli wie nia pod ję cia lub
utrzy ma nia za trud nie nia lub in nej pra cy za -
rob ko wej (art. 42 ust. 1–3 w związ ku z art. 43
ust. 1),

– do fi nan so wa nia (sfi nan so wa nia) ze
środ ków Fun du szu Pra cy kosz tów stu diów po -
dy plo mo wych (art. 42a ust. 1–4 w związ ku
z art. 43).

Z usług po śred nic twa pra cy, po rad nic twa
za wo do we go (w za kre sie udzie la nia in for ma -
cji o za wo dach, ryn ku pra cy oraz mo żli wo -
ściach szko le nia i kształ ce nia), a ta kże z po -
mo cy w ak tyw nym po szu ki wa niu pra cy po -
przez umo żli wie nie do stę pu do in for ma cji
i elek tro nicz nych baz da nych słu żą cych uzy -
ska niu umie jęt no ści po szu ki wa nia pra cy
i sa mo za trud nie nia, mo gą ko rzy stać rów nież
oso by nie za re je stro wa ne w urzę dzie pra cy,
ja ko bez ro bot ne al bo po szu ku ją ce pra cy
(art. 39 a).

Oby wa te le wszyst kich państw człon kow -
skich UE mo gą po dej mo wać za trud nie nie
lub in ną pra cę za rob ko wą na te ry to rium
na sze go kra ju, bez ko niecz no ści uzy ska -
nia ze zwo le nia na pra cę (art. 87 ust. 1
pkt 7 usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy).

Do stęp do sta no wisk
w sek to rze pu blicz nym

Zgod nie z art. 45 ust. 4 Trak ta tu o funk -
cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej (TFUE) wła -
dze pań stwa człon kow skie go mo gą ogra ni -
czyć do stęp do nie któ rych sta no wisk w sek -
to rze pu blicz nym tyl ko dla wła snych oby wa -
te li. Zda niem Eu ro pej skie go Try bu na łu
Spra wie dli wo ści mo żli wość ta po win na do ty -
czyć je dy nie sta no wisk wy ma ga ją cych po śred -
nie go lub bez po śred nie go uczest nic twa
w wy ko ny wa niu obo wiąz ków w ra mach pra -
wa pu blicz ne go i ma ją cych na ce lu ochro nę
in te re sów pań stwo wych da ne go pań stwa
lub in nych or ga nów pu blicz nych.

W na szym kra ju prze pi sy re gu lu ją ce do stęp
do nie któ rych za wo dów lub sta no wisk pra cy
wpro wa dza ją wy móg po sia da nia oby wa tel -
stwa pol skie go. Stwier dze nie to do ty czy m.in.:
pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy
nad zo ru ją cych lub wy ko nu ją cych czyn no ści kon -
tro l ne (art. 39 pkt 1 usta wy z 13 kwiet -
nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy), pra -
cow ni ków słu żby cy wil nej, któ rych pra ca po -
le ga na bez po śred nim lub po śred nim udzia le
w wy ko ny wa niu wła dzy pu blicz nej i funk cji ma -
ją cych na ce lu ochro nę ge ne ral nych in te re sów
pań stwa (art. 4 pkt 1 w związ ku z art. 5 ust. 2
usta wy z 21 li sto pa da 2008 r. o słu żbie cy wil -
nej), sę dziów są du re jo no we go, okrę go we go
i ape la cyj ne go (art. 61 § 1 pkt 1, art. 63 § 1 oraz
art. 64 § 1 usta wy z 27 lip ca 2001 r. Pra wo
o ustro ju są dów po wszech nych), a ta kże pro -
ku ra to rów (art. 14 ust. 1 pkt 1 usta wy z 20
czerw ca 1985 r. o pro ku ra tu rze).

Usta wa o słu żbie cy wil nej prze wi du je mo -
żli wość za trud nia nia w tej słu żbie cu dzo -
ziem ców bę dą cych oby wa te la mi państw człon -
kow skich UE oraz oby wa te la mi in nych państw,
któ rym na pod sta wie umów mię dzy na ro do -
wych lub prze pi sów pra wa wspól no to we go
przy słu gu je pra wo pod ję cia za trud nie nia
na te ry to rium RP (art. 5 ust. 1 przy wo ła nej
usta wy). Cu dzo ziem cy ci mo gą być za trud nia -
ni tyl ko na ta kich sta no wi skach pra cy, na któ -
rych wy ko ny wa na pra ca nie po le ga na bez po -
śred nim lub po śred nim udzia le w wy ko ny wa -
niu wła dzy pu blicz nej i funk cji ma ją cych
na ce lu ochro nę ge ne ral nych in te re sów pań -
stwa (art. 5 ust. 2 usta wy o słu żbie cy wil nej).

Rów ne trak to wa nie 
w za trud nie niu

W myśl art. 45 ust. 2 TFUE wszel ka dys -
kry mi na cja ze wzglę du na przy na le żność pań -
stwo wą mię dzy pra cow ni ka mi w za kre sie: za -
trud nie nia, wy na gro dze nia i in nych wa run -
ków pra cy po win na być znie sio na.

Pra cow nik mi gru ją cy mu si być trak to wa -
ny jed na ko wo pod wzglę dem wa run ków za -
trud nie nia i pra cy, w szcze gól no ści wa run ków
wy na gro dze nia, zwol nie nia i je śli stra ci pra -
cę, po wro tu do pra cy lub po now ne go za trud -
nie nia (art. 7 ust. 1 roz po rzą dze nia (EWG)
nr 1612/68 z 15 paź dzier ni ka 1968 r. w spra -
wie swo bod ne go prze pły wu pra cow ni ków we -
wnątrz Wspól no ty).

ETS orzekł, że ce lem okre śle nia wa run -
ków pra cy (np. wy na gro dze nia i gru py za sze -
re go wa nia) or ga ny państw człon kow skich mu -
szą trak to wać po przed nie okre sy po rów ny -
wal ne go za trud nie nia pra cow ni ków mi gru ją -
cych w in nych pań stwach człon kow skich
w ten sam spo sób, co do świad cze nie za wo -
do we zdo by te w ich wła snym sys te mie.

Art. 8 wspo mnia ne go roz po rzą dze nia
roz sze rza rów ne trak to wa nie na człon kow -
stwo w związ kach za wo do wych. Pra cow nik
mi gru ją cy ko rzy sta z pra wa do rów ne go trak -
to wa nia w za kre sie przy na le żno ści do związ -
ków za wo do wych i praw związ ko wych, w tym
pra wa do gło so wa nia.

Prze pi sy an ty dy skry mi na cyj ne za miesz -
czo ne w roz dzia le IIa pt. „Rów ne trak to wa -
nie w za trud nie niu”, w dzia le I Ko dek su pra -
cy do ty czą rów nież cu dzo ziem ców, w tym oby -
wa te li państw człon kow skich UE za trud nio -
nych w ra mach sto sun ku pra cy, do któ re go
ma za sto so wa nie pra wo pol skie. Ozna cza to,
że cu dzo zie miec, ana lo gicz nie jak pol ski pra -
cow nik, ma pra wo do rów ne go trak to wa nia
przez pra co daw cę w za kre sie: na wią za nia
i roz wią za nia sto sun ku pra cy, wa run ków za -
trud nie nia, w tym wy na gro dze nia, awan so -
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Przed mio tem umów jest po zy ski wa -
nie klien tów i za wie ra nie umów na rzecz
zle ce nio daw cy. Da ją cy zle ce nie okre ślił
w nich jed nak do kład nie: czas pra cy (po -
przez wska za nie go dzi ny roz po czę cia i za -
koń cze nia pra cy w po szcze gól nych dniach
ty go dnia), miej sce świad cze nia pra cy,
okres wy po wie dze nia umo wy zle ce nia,
jak rów nież miej sce i ter min wy pła ty wy -
na gro dze nia. W umo wie jed no znacz nie
wska za no, iż oso ba przyj mu ją ca zle ce nie
nie mo że po wie rzyć tych czyn no ści oso bie
trze ciej. Jak rów nież, iż pra ca wy ko ny wa -
na ma być pod bez po śred nim nad zo rem
wła ści cie la biu ra nie ru cho mo ści. Do tak za -
war tych umów zle ce nia, da ją cy jak i bio -
rą cy zle ce nie, zło ży li od ręb ne oświad cze -
nia wo li w po sta ci umo wy o nie podej mo -
wa niu dzia łal no ści kon ku ren cyj nej w trak -
cie trwa nia umo wy zle ce nia, jak i w okre -
sie dwóch lat po jej za koń cze niu.

Swo bo da umów

Na le ży dla przy po mnie nia wska zać, iż
pol skie pra wo gwa ran tu je sze ro ki za kres
swo bo dy, po le ga ją cy na swo bo dzie po dej -
mo wa nia przez stro ny de cy zji o po wo ła niu
do ży cia i re gu lo wa niu sto sun ków praw -
nych ich łą czą cych. Można wy mie nić czte -
ry mo żli wo ści re ali zu ją ce za sa dę swo bo dy
umów:

– swo bo dę de cy do wa nia o za war ciu
umo wy,

– swo bo dę wy bo ru oso by, z któ rą za war -
ta bę dzie umo wa,

– swo bo dę kształ to wa nia tre ści umo wy,
– swo bo dę wy bo ru for my umo wy.
Je że li cho dzi o kształ to wa nie tre ści

umo wy, to do cho dzi do ogra ni czeń gdy:
umo wa jest sprzecz na z bez względ nie
obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa, za -
war ty mi w Ko dek sie cy wil nym i in nych
usta wach lub jest sprzecz na z za sa da mi
współ ży cia spo łecz ne go, przez któ re ro zu -
mie się m.in. od wo ła nie do do brych oby -

cza jów. Ta kże wów czas, gdy umo wa nie re -
spek tu je pod sta wo wych cech sto sun ku
umow ne go, któ re sta no wią o jej isto cie, je -
że li zo sta ła za war ta w ce lu wy ko na nia
świad cze nia nie mo żli we go al bo jej ce lem
jest wy zysk.

W świe tle prze pi sów Ko dek su cy wil ne -
go, przez umo wę zle ce nia jed na stro -
na (przyj mu ją cy zle ce nie) zo bo wią zu je
się do do ko na nia okre ślo nej czyn no ści
praw nej dla dru giej stro ny (da ją ce go zle -
ce nie). Do cech istot nych umo wy zle ce nia
nie na le ży osią gnię cie re zul ta tu, któ ry ma
wy ni kać z pod ję cia da nej czyn no ści. A za -
tem nie sam wy nik, lecz sta ra nia, któ rych
ce lem jest osią gnię cia te go wy ni ku, są ele -
men tem wy ró żnia ją cym umo wy zle ce nia.
Ich przed mio tem ma być „do ko na nie
okre ślo nej czyn no ści praw nej” (art. 734 
K.c.). Wy ra że nie to na le ży in ter pre to wać
ela stycz nie, bo wiem jed ną umo wą zle ce -
nia mo żna ob jąć zle ce nie więk szej, a na -
wet nie usta lo nej ilo ści czyn no ści praw nych.
Po dob nie sze ro ko na le ży ro zu mieć okre -
śle nie zle co nych czyn no ści. W za le żno ści
od sy tu acji mo że nie raz wy star czyć okre -
śle nie tyl ko ro dza ju czyn no ści. A za tem
okre ślo ną czyn no ścią praw ną mo że być
(w za le żno ści od wo li stron) po je dyn cza
czyn ność praw na, ale mo gą to być rów nież
czyn no ści praw ne ozna czo ne ro dza jo wo
i po wta rzal nie. Na le ży pa mię tać, że przyj -
mu ją cy zle ce nie nie mo że pod jąć się wy -
ko na nia ta kich czyn no ści, któ rych za stęp -
stwo jest nie mo żli we. Stro ny umo wy mo -
gą za wrzeć w umo wie klau zu lę, że przyj -
mu ją cy zle ce nie wy ko na czyn ność praw ną
we wła snym imie niu. W bra ku ta kiej klau -
zu li obo wią zu je do mnie ma nie, że czyn ność
praw na do ko ny wa na jest w imie niu da ją -
ce go zle ce nie. Umo wa zle ce nia mo że być
za rów no umo wą od płat ną, jak i nie od płat -
ną. Zgod nie z Ko dek sem cy wil nym, ja ko
re gu łę przyj mu je się od płat ność, lecz
z sa mej umo wy mo że wy ni kać nie od płat -
ny cha rak ter zle ce nia, cho ciaż brak od płat -

no ści po wi nien być w za sa dzie za war ty
przez stro ny w umo wie.

Umo wa zle ce nia od umo wy o pra cę ró -
żni się swo im wy łącz nie cy wil no praw nym
cha rak te rem. Mo żna jed nak uwzględ nić
sze reg in nych kry te riów, np.:

– stro ną przyj mu ją cą zle ce nie nie mu -
si być tyl ko oso ba fi zycz na (wa run kiem si -
ne qua non jest po sia da nie zdol no ści
do czyn no ści praw nych);

– przy umo wie zle ce nia nie ma obo wiąz -
ku od płat no ści świad cze nia po stro nie da -
ją ce go zle ce nie;

– w umo wie zle ce nia cho dzi o wy ko na -
nie pew nej usłu gi, a nie o świad cze nie pra -
cy ja ko ta kiej;

– umo wa zle ce nia nie ma cech pew nej
sta ło ści;

– umo wa o pra cę mu si być wy ko na -
na oso bi ście;

– przy umo wie o pra cę wy stę pu je du ża
za le żność pra cow ni ka od pra co daw cy,
sto su nek pod po rząd ko wa nia,

– wy ko ny wa nie zo bo wią zań wy ni ka ją -
cych z za war tej umo wy o pra cę na le ży wy -
ko ny wać w okre ślo nym miej scu i cza sie.

Na le ży pa mię tać, że za war cie umo wy
zle ce nia, za miast umo wy o pra cę, jest wy -
kro cze niem prze ciw ko pra wom pra cow ni -
ka, pod le ga ją cym ka rze grzyw ny.

Za war cie umo wy zle ce nia nie wy ma ga
szcze gól nej for my i czę sto w prak ty ce do -
cho dzi do jej za war cia w spo sób do ro zu mia -
ny. Jest to umo wa uwa ża na tra dy cyj nie
za opar tą na za ufa niu stron.

Obo wiąz ki stron umo wy
zle ce nia

Pod sta wo wym obo wiąz kiem przyj mu ją -
ce go zle ce nie jest wy ko na nie usłu gi,
a więc wy ko na nie okre ślo nej w umo wie
czyn no ści praw nej. Spo sób wy ko na nia
tej czyn no ści ma być po zo sta wio ny w ge -
stii zle ce nio bior cy. Zle ce nio daw ca mo że
udzie lić in struk cji, wska zó wek dys po zy tyw -

Pra wo

Umo wa zle ce nia 
z za ka zem kon ku ren cji
Bar dzo po pu lar ną for mą współ pra cy z oso ba mi, któ re z ró żnych wzglę dów nie zo sta ły za trud -
nio ne na pod sta wie umo wy o pra cę, są m.in. umo wy zle ce nia. W jed nym z biur nie ru cho mo -
ści dzia ła ją cym na te re nie woj. ślą skie go za trud nio ne są oso by na pod sta wie wła śnie umów
zle ce nia. Kon struk cja tych umów od bie ga jed nak nie co od przy ję tych ram i za ło żeń praw nych.

Do ro ta Grab czyń ska -Wój cik

§
wa nia oraz do stę pu do szko leń w ce lu pod -
no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych. Pra cow -
nik, w tym oby wa tel in ne go pań stwa nie mo -
że być dys kry mi no wa ny z ja kich kol wiek po -
wo dów, w tym rów nież ze wzglę du na na ro -
do wość i po cho dze nie et nicz ne (art. 183a § 1
Ko dek su pra cy). Ko deks pra cy za ka zu je za -
rów no dys kry mi na cji bez po śred niej (art. 183a

§ 2 w związ ku z § 3) jak i po śred niej
(art. 183a § 2 w związ ku z § 4).

Po nad to art. 123 usta wy z 20 kwiet -
nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu -
cjach ryn ku pra cy prze wi du je ka rę nie ni ższą
niż 3000 zł. dla oso by, któ ra od mó wi za trud -
nie nia kan dy da ta na wol nym miej scu za trud -
nie nia lub miej scu przy go to wa nia za wo do we -
go m.in. ze wzglę du na na ro do wość czy też po -
cho dze nie et nicz ne. Z ko lei art. 19c tej usta -
wy usta na wia za kaz dys kry mi no wa nia w szcze -
gól no ści ze wzglę du na po cho dze nie et nicz -
ne lub na ro do wość osób ko rzy sta ją cych
z usług agen cji za trud nie nia w za kre sie po śred -
nic twa pra cy, a art. 121 ust. 3 prze wi du je sank -
cje (grzyw nę nie ni ższą niż 3000 zł.) za nie -
prze strze ga nie przez agen cję te go za ka zu.

Udo ku men to wa ne okre sy za trud nie nia,
prze by te za gra ni cą u pra co daw cy za gra nicz -
ne go, są za li cza ne do okre sów pra cy w Rze -
czy po spo li tej Pol skiej w za kre sie upraw -
nień pra cow ni czych (art. 86 ust. 1 usta wy
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy). Za li cze niu pod le ga ją wszyst kie, po -
par te od po wied ni mi do ku men ta mi, okre sy
za trud nie nia za gra ni cą u pra co daw cy za gra -
nicz ne go, nie za le żnie od kra ju, w któ rym mia -
ły miej sce oraz bez wzglę du na oby wa tel stwo
pra cow ni ka.

W kwe stii człon kow stwa w związ kach za -
wo do wych, art. 2 ust. 1 usta wy z 23 ma -
ja 1991 r. o związ kach za wo do wych sta no wi,
że pra wo wstę po wa nia do związ ków za wo do -
wych ma ją m.in. pra cow ni cy bez wzglę du
na pod sta wę sto sun ku pra cy. Usta wa ta nie
za strze ga pra wa przy na le żno ści do związ ku
za wo do we go tyl ko dla oby wa te li pol skich.
W myśl art. 10 tej usta wy za sa dy człon ko stwa
w związ ku za wo do wym oraz spra wo wa nia
funk cji związ ko wych usta la ją sta tu ty i uchwa -
ły sta tu to wych or ga nów związ ko wych. Za zna -
czyć przy tym na le ży, że roz po rzą dze nie
(EWG) nr 1612/68, to wspól no to wy akt
praw ny bez po śred nio sto so wa ny. Za tem po -
sta no wie nia sta tu tów i uchwał związ ko wych
wy łą cza ją ce oby wa te li in nych państw człon -
kow skich UE z mo żli wo ści przy na le żno ści
do związ ków i praw związ ko wych, w tym pra -
wa do gło so wa nia, by ły by nie zgod ne z pra -
wem wspól no to wym (tj. z wcze śniej przy to -
czo nym art. 8 roz po rzą dze nia (EWG)
nr 1612/68).

Przy wi le je so cjal ne

Art. 7 ust. 2 roz po rzą dze nia (EWG)
nr 1612/68 przy zna je pra cow ni kom mi gru ją -
cym te sa me przy wi le je so cjal ne, co pra cow -
ni kom kra jo wym w przyj mu ją cym pań stwie
człon kow skim. Zda niem ETS przy wi le je so -
cjal ne obej mu ją wszel kie przy wi le je, któ re bez
wzglę du na ich zwią zek z umo wą o pra cę są
zwy kle przy zna wa ne pra cow ni kom kra jo wym
przede wszyst kim z uwa gi na ich obiek tyw ny
sta tus pra cow ni ka lub po pro stu przez sam fakt
po by tu na te ry to rium da ne go pań stwa.

W na szym kra ju za sa dy przy zna wa nia pra -
cow ni kom świad czeń (przy wi le jów) so cjal nych
re gu lu je m.in. usta wa z 4 mar ca 1994 r. o za -
kła do wym fun du szu świad czeń so cjal nych.
Wśród osób upraw nio nych do ko rzy sta nia z za -
kła do we go fun du szu świad czeń so cjal nych
znaj du ją się: pra cow ni cy i ich ro dzi ny, eme -
ry ci i ren ci ści – by li pra cow ni cy i ich ro dzi ny
oraz in ne oso by, któ rym pra co daw ca przy znał
w re gu la mi nie, o któ rym mo wa w art. 8 ust. 2,
pra wo ko rzy sta nia ze świad czeń so cjal nych fi -
nan so wa nych z fun du szu (art. 2 pkt 5).

Przy wo ła na usta wa nie za wie ra po sta no -
wień, z któ rych wy ni ka ło by, że pra wo
do świad czeń z fun du szu przy słu gu je je dy nie
oby wa te lom pol skim. 

Za miesz cze nie w re gu la mi nie, o któ rym
jest mo wa w art. 8 ust. 2 za pi su wy łą cza ją -
ce go cu dzo ziem ców z in nych państw człon -
kow skich z mo żli wo ści ko rzy sta nia z fun du -
szu, by ło by nie zgod ne z art. 7 ust. 2 roz po -
rzą dze nia (EWG) nr 1612/68.

Po nad to, zgod nie z art. 5 pkt 3 usta wy 
z 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo łecz nej oby -
wa te lom państw człon kow skich UE, któ rzy
ma ją miej sce za miesz ka nia i prze by wa ją
na te ry to rium RP przy słu gu je pra wo
do świad czeń z po mo cy spo łecz nej na za sa -
dach okre ślo nych w tej usta wie. Z po mo cy
spo łecz nej mo żna uzy skać świad cze nia o cha -
rak te rze pie nię żnym (ta kie jak za sił ki sta łe,
okre so we i ce lo we) oraz świad cze nia nie pie -
nię żne (np. pra ca so cjal na, bi let kre dy to wa -
ny, po moc rze czo wa itp.) – art. 36 pkt 1 i 2.

Człon ko wie ro dzi ny

Człon ko wie ro dzi ny pra cow ni ka mi gru ją -
ce go, bez wzglę du na przy na le żność pań stwo -
wą i fakt, czy po zo sta ją na utrzy ma niu oby -
wa te la UE, są upraw nie ni do pod ję cia pra -
cy w przyj mu ją cym pań stwie człon kow skim
(art. 23 Dy rek ty wy 2004/38/WE). Dzie ci pra -
cow ni ka mi gru ją ce go nie za le żnie od ich
przy na le żno ści pań stwo wej ma ją pra wo
do kształ ce nia w przyj mu ją cym pań stwie
człon kow skim, na ta kich sa mych wa run -

kach, jak oby wa te le te go pań stwa, o ile miesz -
ka ją na je go te ry to rium (art. 12 roz po rzą dze -
nia (EWG) nr 1612/68).

Zgod nie z art. 87 ust. 1 pkt 10 w związ ku
z pkt 7 usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in -
sty tu cjach ryn ku pra cy, cu dzo zie miec, któ -
ry jest człon kiem ro dzi ny oby wa te la pań stwa
człon kow skie go UE jest upraw nio ny do wy -
ko ny wa nia pra cy na ob sza rze RP bez ko niecz -
no ści uzy ska nia ze zwo le nia na pra cę. W opar -
ciu o art. 12 bez po śred nio sto so wa ne go roz -
po rzą dze nia Ra dy (EWG) Nr 1612/68 dzie -
ci pra cow ni ka mi gru ją ce go (lub by łe go pra -
cow ni ka mi gru ją ce go) ma ją do stęp do po -
wszech ne go sys te mu kształ ce nia, na uki za -
wo du oraz szko le nia za wo do we go na ta kich
sa mych wa run kach, jak pol scy oby wa te le, je -
że li dzie ci te miesz ka ją na te ry to rium RP.

Wnio ski

Pol skie prze pi sy za pew nia ją swo bo dę
prze pły wu pra cow ni ków mi gru ją cych, bę dą -
cych oby wa te la mi in nych państw człon kow -
skich.

Pra cow ni kom tym przy słu gu je w szcze gól -
no ści:

● pra wo po by tu na te ry to rium RP, 
● pra wo do uzy ska nia po mo cy ze stro ny

urzę dów pra cy w za kre sie po szu ki wa nia za -
trud nie nia na te re nie na sze go kra ju,

● pra wo do po dej mo wa nia za trud nie nia
bez ko niecz no ści uzy ska nia ze zwo le nia
na pra cę,

● pra wo do rów ne go trak to wa nia w za -
trud nie niu.

Upraw nie nia te przy słu gu ją rów nież człon -
kom ro dzi ny pra cow ni ka mi gru ją ce go, któ -
rzy po sia da ją oby wa tel stwo UE. Na to miast
człon ko wie ro dzi ny pra cow ni ka mi gru ją ce go
bę dą cy oby wa te la mi państw trze cich ma ją
pra wo po by tu na te ry to rium RP, pra wo
do po dej mo wa nia za trud nie nia bez ko niecz -
no ści uzy ska nia ze zwo le nia na pra cę, a ta kże
pra wo do rów ne go trak to wa nia w za trud nie -
niu. Mo gą też ko rzy stać z po mo cy urzę dów
pra cy w za kre sie po szu ki wa nia za trud nie nia
na te re nie na sze go kra ju. Co do za sa dy, nie
przy słu gu je im jed nak pra wo do za sił ków i in -
nych świad czeń z ty tu łu bez ro bo cia (art. 1
ust. 4 usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in -
sty tu cjach ryn ku pra cy).

Be ata Kra jew ska
De par ta ment Le gal no ści Za trud nie nia

GIP
1 Dy rek ty wa 2004/38/WE Par la men tu Eu ro pej -

skie go i Ra dy z 29 kwiet nia 2004 r. w spra wie pra -
wa oby wa te li Unii i człon ków ich ro dzin do swo -
bod ne go prze miesz cza nia się i po by tu na te ry to -
rium Państw Człon kow skich zmie nia ją ca roz po rzą -
dze nie (EWG) nr 1612/68. 



nych, jed na kże de cy zje, co do go dzin
i dni wy ko ny wa nia usłu gi na le żą do przyj -
mu ją ce go zle ce nie. Usłu ga ma być wy ko -
na na w ter mi nie okre ślo nym w umo wie,
jed na kże jest to ter min za koń cze nia umo -
wy, a nie mo że wska zy wać kon kret ne go
cza su wy ko ny wa nia usłu gi. Przyj mu ją cy zle -
ce nie po wi nien w za sa dzie wy ko nać usłu -
gę oso bi ście, a usta wa ogra ni cza go w mo -
żli wo ści po wie rze nia wy ko na nia zle ce nia
oso bie trze ciej. Przyj mu ją cy zle ce nie mo -
że po wie rzyć wy ko na nie zle ce nia oso bie
trze ciej w sy tu acjach okre ślo nych
w art. 733 K.c. Za czyn no ści po moc nik
przyj mu ją cy zle ce nie od po wia da na pod -
sta wie art. 474 K.c. (cyt.: „dłu żnik od po -
wie dzial ny jest jak za wła sne dzia ła nia lub

za nie cha nie, za dzia ła nia lub za nie cha nia
osób, z któ rych po mo cą zo bo wią za nie
wy ko nu je, jak rów nież osób, któ rym wy ko -
na nie zo bo wią za nia po wie rza”). Ko deks cy -
wil ny wpro wa dza za tem bez po śred nią od -
po wie dzial ność za wy ko na nie zle ce nia za -
stęp cy za rów no wo bec zle ce nio bior cy,
któ ry się nim po słu żył, jak i wo bec zle ce -
nio daw cy.

Nie za le żnie od cha rak te ru zle ce nia,
na da ją cym zle ce nie cią ży obo wią zek
zwro tu wy dat ków, któ re zle ce nio bior ca po -
niósł w ce lu na le ży te go wy ko na nia zle ce -
nia. Oczy wi ście w przy pad ku, gdy zle ce nie
jest umo wą o cha rak te rze od płat nym,
na da ją cym zle ce nie cią ży obo wią zek za -
pła ty za wy ko na ne zle ce nie.

Na ogół umo wa zle ce nia wy ga sa po -
przez wy ko na nie przed mio tu zle ce nia. Ze
wzglę du na cha rak ter zle ce nia, ja ko opar -
te go na wza jem nym za ufa niu stron,
przed wcze sne za koń cze nie wią żą ce go
stro ny sto sun ku praw ne go mo że na stą pić
po przez je go wy po wie dze nie przez ka żdą
ze stron. Wy po wie dze nia do ko nu je się
przez zło że nie dru giej stro nie oświad cze -
nia wo li. Z wy po wie dze niem zwią za ne są
pew ne do dat ko we unor mo wa nia za -
stępstw, zwłasz cza gdy umo wa mia ła
cha rak ter od płat ny. W ta kim przy pad ku,
gdy da ją cy zle ce nie do ko nu je wy po wie dze -
nia umo wy zle ce nia, obo wią za ny jest wy -
pła cić przyj mu ją ce mu zle ce nie część wy -
na gro dze nia od po wia da ją cą je go do tych -
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Ubezpieczenia
Tytuły ubezpieczenia Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Zdrowotne

Student lub uczeń do 26 roku życia NIE NIE NIE NIE NIE

Oso ba za trud nio na w in nej fir mie, z wy na -
gro dze niem rów nym bądź wy ższym
od mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę

TAK lub NIE
(dobrowolne)

TAK lub NIE
(dobrowolne)

NIE NIE – jeśli nie ma
składek emeryt. 

i rent.
TAK lub NIE – jeśli są

składki emeryt. 
i rent. (TAK – jeśli

umowa wykonywana
jest w siedzibie

zleceniodawcy, NIE –
jeśli poza siedzibą)

TAK

Własny pracownik TAK TAK TAK TAK TAK

Osoba bezrobotna TAK TAK TAK lub NIE
(dobrowolne)

TAK – jeśli umowa
wykonywana jest 

w siedzibie
zleceniodawcy, NIE –
jeśli poza siedzibą)

TAK

Oso ba za trud nio na w in nej fir mie, któ ra za -
ra bia mniej niż mi ni mal ne wy na gro dze nie
za pra cę

TAK TAK TAK lub NIE
(dobrowolne)

TAK – jeśli umowa
wykonywana jest 

w siedzibie
zleceniodawcy, NIE –
jeśli poza siedzibą)

TAK

Emeryt, rencista TAK TAK TAK lub NIE
(dobrowolne)

TAK – jeśli umowa
wykonywana jest 

w siedzibie
zleceniodawcy, NIE –
jeśli poza siedzibą)

TAK

Kolejna umowa zlecenie (dwie lub więcej
umów w tym samym czasie)

TAK lub NIE
(dobrowolne)

TAK lub NIE
(dobrowolne)

NIE NIE – jeśli nie ma
składek emeryt. 

i rent.
TAK lub NIE – jeśli są

składki emeryt.
i rent. (TAK – jeśli

umowa wykonywana
jest w siedzibie

zleceniodawcy, NIE –
jeśli poza siedzibą)

TAK

Przedsiębiorca TAK lub NIE
(dobrowolne)

TAK lub NIE
(dobrowolne)

NIE NIE – jeśli nie ma
składek emeryt. 

i rent.
TAK lub NIE – jeśli są

składki emeryt. 
i rent. (TAK – jeśli

umowa wykonywana
jest w siedzibie

zleceniodawcy, NIE –
jeśli poza siedzibą)

TAK

cza so wym czyn no ściom. Na to miast, gdy
wy po wie dze nia do ko nu je przyj mu ją cy
zle ce nie, a wy po wie dze nie na stą pi ło bez
wa żne go po wo du, przyj mu ją cy zle ce nie
jest od po wie dzial ny za szko dę.

Przedaw nie nie rosz czeń z ty tu łu umo -
wy zle ce nia wy no si zgod nie z art. 118 
K.c. – 10 lat. Szcze gól ne przedaw nie nie
rosz czeń w krót kim dwu let nim ter mi nie
jest prze wi dzia ne dla dwóch ro dza jów
rosz czeń wy ni ka ją cych z umo wy zle ce nia,
a mia no wi cie:

– rosz czeń o wy na gro dze nie za speł nio -
ne czyn no ści i zwrot po nie sio nych wy dat -
ków, gdy słu ży oso bom trud nią cym się sta -
le lub w za kre sie dzia ła nia przed się bior stwa
pro wa dze niem spraw da ne go ro dza ju,

– rosz czeń z ty tu łu udzie lo nych za li czek.

Plu sy i mi nu sy

Przy za war ciu umo wy zle ce nia na le ży
pa mię tać, że po sia da ona za rów no za le ty,
jak i wa dy:

1. Wa dy umo wy zle ce nia.
Oso by de cy du ją ce się za wrzeć umo wę

zle ce nia mu szą pa mię tać, że żad ne prze -
pi sy nie gwa ran tu ją im mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia za wy ko na nie zle ce nia. Mo -
gą też po ja wić się pro ble my z udzie la niem
urlo pów czy pra cą po nad usta lo ne w zle -
ce niu go dzi ny, ale za le ży to głów nie
od cha rak te ru pra cy. W kwe stii od po wie -
dzial no ści za wy rzą dzo ną szko dę – w ra zie
spo ru mię dzy zle ce nio daw cą a zle ce nio -
bior cą – ich po zy cja pro ce so wa opar ta bę -
dzie na za sa dzie rów no ści. Na to miast
w przy pad ku spo rów mię dzy pra cow ni kiem
i pra co daw cą ma my ra czej do czy nie nia
z uprzy wi le jo wa niem pra cow ni ka, ja ko
stro ny słab szej w spo rze.

2. Za le ty umo wy zle ce nia.
Czę sto to, co dla jed nej stro ny umo wy

zle ce nia jest wa dą, dla in nej jest za le tą. Za -
rów no wa dą, jak i za le tą mo że być sto sun -
ko wa ła twość wy po wie dze nia tej umo wy.
Za le tą dla zle ce nio bior cy bę dzie brak ści -
słe go pod po rząd ko wa nia, tak jak ma to
miej sce przy umo wie o pra cę. Przy umo -
wie zle ce nia nie wy stę pu je też obo wią zek
oso bi ste go świad cze nia i mo żli wa jest
sub sty tu cja.

Choć umo wa zle ce nia jest mniej sfor ma -
li zo wa ną umo wą niż umo wa o pra cę, to za -
trud nie nie zle ce nio bior cy rów nież wią że
się z obo wiąz kiem roz li cza nia i opła ca nia
skła dek. Płat nik mu si naj pierw usta lić, ja -
kim ubez pie cze niom bę dzie pod le ga ła za -
trud nio na oso ba, zgło sić ją do ubez pie cze -
nia spo łecz ne go, a na stęp nie roz li czać

i opła cać skład ki za nią na le żne do ZUS.
O tym, czy po wsta je obo wią zek opła ca nia
skła dek, de cy du je m.in. fakt po sia da nia
przez zle ce nio bior cę in ne go ty tu łu ubez -
pie cze nia.

Za kaz kon ku ren cji

Wra ca jąc do wąt ku wspo mnia nych we
wstę pie ar ty ku łu umów zle ce nia w jed -
nym z biur nie ru cho mo ści dzia ła ją cych
na te re nie woj. ślą skie go, to oprócz nich
stro ny za war ły od ręb ne umo wy cy wil no -
praw ne. Do ty czy ły one nie podej mo wa nia
dzia łal no ści kon ku ren cyj nej w trak cie
trwa nia umo wy, jak rów nież przez okres
2 lat po jej roz wią za niu. Zle ce nio bior cy
zo bo wią za li się do nie pro wa dze nia dzia -
łal no ści kon ku ren cyj nej w sto sun ku
do dzia łal no ści pro wa dzo nej przez zle ce -
nio daw cę, tj. do nie po sia da nia fir my pro -
wa dzą cej iden tycz ną dzia łal ność, jak rów -
nież do nie podej mo wa nia pra cy w fir mie
o po dob nym pro fi lu lub dzia ła nia w imie -
niu ta kiej fir my. W przy pad ku nie do -
trzy ma nia ni niej sze go wa run ku, zle ce nio -
bior cy zo bo wią za li się za pła cić bez we zwa -
nia od szko do wa nie w wy so ko ści rów no -
war to ści 4 tys. eu ro.

Za sad ność praw na za wie ra nia umów
o za ka zie kon ku ren cji przy umo wach cy -
wil no praw nych mo że bu dzić pew ne wąt pli -
wo ści. Kwe stię tę roz strzy gnął Sąd Naj wy -
ższy w wy ro ku z 11.09.2003 r.
(sygn III CKN 579/01). Stwier dził, iż ina -
czej na le ży oce nić sku tecz ność zo bo wią -
za nia zle ce nio bior cy do za nie cha nia po dej -
mo wa nia czy nów „nie uczci wej kon ku ren -
cji” w okre sie trwa nia umo wy zle ce nia, ina -
czej zaś zo bo wią za nie do ta kie go za cho wa -
nia przez pe wien okres po usta niu umo wy.
Sąd Naj wy ższy w wy ro ku jed no znacz nie
stwier dził, iż to dru gie zo bo wią za nie nie
jest wa żne, gdyż na ru sza za sa dy współ ży -
cia spo łecz ne go. Jak stwier dził, nie mo żna
uznać, aby zgod ne by ło z za sa da mi współ -
ży cia spo łecz ne go zo bo wią za nie zle ce nio -
bior cy do nie podej mo wa nia dzia łal no ści
kon ku ren cyj nej po usta niu umo wy, bez ja -
kie go kol wiek ekwi wa len tu. Cyt.: „Na le ży
od wo łać się do art. 1012 Ko dek su pra cy,
w któ rym prze wi dzia no mo żli wość za -
war cia umo wy o za ka zie kon ku ren cji
po usta niu sto sun ku pra cy, jed na kże za za -
pła tą od szko do wa nia”. Nasuwa się py ta nie,
czy za war cie do umo wy zle ce nia po sta no -
wień za ka zu ją cych po dej mo wa nie dzia -
łal no ści kon ku ren cyj nej w cza sie obo wią -
zy wa nia umo wy jest do pusz czal ne i czy nie
na ru sza gra nic swo bo dy za wie ra nia umów

wy ni ka ją cych z art. 3531 Ko dek su cy wil ne -
go. W świe tle kon struk cji prze pi sów praw -
nych, na le ża ło by w tym wzglę dzie stwier -
dzić, iż jest to do pusz czal ne. Wy star czy
w tym wzglę dzie prze ana li zo wać treść
art. 1011 Ko dek su pra cy, któ ry sta no wi, że
w za kre sie okre ślo nym w od ręb nej umo -
wie, pra cow nik nie mo że pro wa dzić dzia -
łal no ści kon ku ren cyj nej wo bec pra co daw -
cy, ani też świad czyć pra cy w ra mach sto -
sun ku pra cy lub na in nej pod sta wie
na rzecz pod mio tu pro wa dzą ce go ta ką dzia -
łal ność. Jest to tzw. za kaz kon ku ren cji. Je -
że li za tem klau zu la w za kre sie kon ku ren -
cji w okre sie trwa nia umo wy do pusz czal -
na jest w ra mach sto sun ku pra cy, to nie
mo żna przy jąć, że wpro wa dze nie przez
stro ny ta kiej klau zu li w umo wie zle ce nia
by ło by sprzecz ne z usta wą, za sa dami
współ ży cia spo łecz ne go lub na tu rą umowy
zle ce nia.

W kwe stii mo żli wo ści za war cia w umo -
wie klau zu li o ka rach umow nych, na le ży
stwier dzić, iż ka ra umow na jest re gu la cją
pra wa cy wil ne go. Mi mo te go, ko rzy sta jąc
z art. 300 K. p. znaj du je ona rów nież za -
sto so wa nie w pra wie pra cy przy umo wie
o za ka zie kon ku ren cji. A więc mo że być
ona za strze żo na w umo wie na wy pa dek
nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy ko na -
nia obo wiąz ków, za nie cha nia po dej mo wa -
nia dzia łań kon ku ren cyj nych przez pra -
cow ni ka, a do kład niej przez by łe go pra -
cow ni ka. Na le ży jed nak za zna czyć, iż
ka ra umow na mo że do ty czyć tyl ko umów
o za ka zie kon ku ren cji po usta niu sto sun -
ku pra cy, gdyż prze pi sy Ko dek su pra cy
w spo sób wy czer pu ją cy okre śla ją za sa dy
od po wie dzial no ści ma te rial nej pra cow ni -
ka za na ru sze nie za ka zu kon ku ren cji
w cza sie trwa nia sto sun ku pra cy. Stro ny
umo wy o za ka zie kon ku ren cji za war tej
na czas trwa nia sto sun ku pra cy nie mo -
gą wpro wa dzić do niej za pi su prze wi du -
ją ce go ka rę umow ną na wy pa dek na ru sze -
nia przez pra cow ni ka po sta no wień tej
umo wy. Sta no wi sko ta kie za jął Sąd Naj -
wy ższy w wy ro ku z 2 paź dzier ni ka 2002
r. (I PKN 549/01). Ka ra umow na mo że zo -
stać przez stro ny umo wy wpro wa dzo na je -
dy nie po usta niu sto sun ku pra cy (wy rok
SN I CKN 802/97). Na to miast przy za war -
ciu umo wy zle ce nia nie ma pod staw
praw nych umo żli wia ją cych wy łą cze nie
za war cia ta kiej klau zu li w umo wie do ty -
czą cej za rów no okre su trwa nia sto sun ku
praw ne go, jak i po je go usta niu.

Do ro ta Grab czyń ska -Wój cik
OIP Ka to wi ce, Od dział w Gli wi cach



Bu do wa Mu zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich
w War sza wie, 17 czerw ca br. Po czą tek trze -
ciej edy cji kam pa nii spo łecz nej Pań stwo wej
In spek cji Pra cy: „Bez pie czeń stwo pra cy
w bu dow nic twie – upad ki i po śli zgnię cia”, re -
ali zo wa nej pod ha słem „Sza nuj ży cie! Bez -
piecz na pra ca na wy so ko ści”. 

W in au gu ra cji kam pa nii uczest ni czą
przed sta wi cie le firm bu dow la nych, or ga nów
nad zo ru i kon tro li wa run ków pra cy, Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych – współ or ga ni za -
to ra przed się wzię cia, pra sy, ra dia i te le wi zji. 

Koń co wym ak cen tem spo tka nia jest po -
kaz ak cji ra tun ko wej w związ ku z cię żkim wy -
pad kiem przy pra cy na bu do wie.



przy słu gu je od po wied ni udział w czę ści
nad wy żki bi lan so wej (art. 188 § 2 Pra wa
spół dziel cze go).

Ter min do wsz czę cia po stę po wa nia
przed są dem wy no si 14 dni od dnia do rę -
cze nia pi sem ne go za wia do mie nia człon ka
o oświad cze niu spół dziel ni. W sy tu acji
wnie sie nia przez człon ka od wo ła nia w po -
stę po wa niu we wnątrz spół dziel czym ter -
min 14 dni bie gnie od dnia do rę cze nia
człon ko wi spół dziel ni za wia do mie nia wraz
z uza sad nie niem o uchwa le or ga nu od wo -
ław cze go lub upły wu ter mi nu usta lo ne go
w sta tu cie do pod ję cia uchwa ły przez ten
or gan. Roz wią za nie przez spół dziel nię
w cza sie trwa nia człon ko stwa w spół -
dziel ni spół dziel czej umo wy o pra cę,
po za wy pad ka mi wska za ny mi w prze -
pi sach art. 187, 186 § 2 i 189 Pra wa
spół dziel cze go, jest nie do pusz czal ne.
Do zwo lo ne jest roz wią za nie spół dziel czej
umo wy o pra cę na za sa dzie po ro zu mie nia
stron przy jed no cze snym wy po wie dze niu
przez człon ka człon ko stwa.

Szcze gól na ochro na

Bio rąc pod uwa gę wcze śniej wska za ne
oko licz no ści, roz wią za nie spół dziel czej
umo wy o pra cę w trak cie trwa nia sto sun -
ku człon ko stwa jest bar dzo utrud nio ne.
Szcze gól na ochro na trwa ło ści spół dziel cze -
go sto sun ku wy ni ka z rów nież z dys po zy cji
art. 182 Pra wa spół dziel cze go. Na mo cy te -
go prze pi su spół dziel nia pra cy i czło nek
spół dziel ni ma ją obo wią zek po zo sta wa nia
ze so bą w sto sun ku pra cy. Spół dziel nia ma
obo wią zek za trud nie nia człon ka spół dziel -
ni sto sow nie do je go kwa li fi ka cji za wo do -
wych i oso bi stych oraz ak tu al nych mo żli wo -
ści spół dziel ni. W ra zie nie na wią za nia sto -
sun ku pra cy z wi ny spół dziel ni, czło nek spół -
dziel ni przez ca ły okres człon ko stwa ma pra -
wo do cho dzić na wią za nia sto sun ku pra cy.
Rosz cze nie o za war cie spół dziel czej umo -
wy o pra cę jest re ali zo wa ne przed są dem
pra cy na pod sta wie art. 64 K. c. w zw.
z art. 300 K. p. i art. 199 Pra wa spół dziel -
cze go oraz art. 1047 K. p. c. Pra wo moc ne
orze cze nie za stę pu je bra ku ją ce oświad -
cze nie wo li w przed mio cie za war cia umo -
wy4. Po nad to czło nek spół dziel ni ma pra wo
do ma gać się od spół dziel ni w cią gu ro ku
od po wsta nia człon ko stwa na pra wie nia
szko dy po wsta łej w związ ku z za wi nio nym
uchy la niem się spół dziel ni od na wią za nia
sto sun ku pra cy (art. 182 § 4 Pra wa spół -
dziel cze go). Do cho dze nie od szko do wa nia
na stę pu je na za sa dach pra wa cy wil ne go
(art. 416 K. c. w zw. z art. 361 K. c.) Z dru -

giej stro ny ma on obo wią zek przy ję cia za -
pro po no wa nej przez spół dziel nię pra cy, o ile
od po wia da ona słusz ne mu in te re so wi stron,
tj. uwzględ nia kwa li fi ka cje i umie jęt no ści
człon ka oraz obiek tyw ne mo żli wo ści go spo -
dar cze spół dziel ni. Je że li czło nek spół -
dziel ni od ma wia na wią za nia ta kie go sto sun -
ku pra cy lub po zo sta wa nia w ta kim sto sun -
ku pra cy, sta no wi to na ru sze nie istot nych
praw i obo wiąz ków wy ni ka ją cych ze sto sun -
ku człon ko stwa w spół dziel ni5. Skut kiem od -
mo wy mo że być wy klu cze nie lub wy kre śle -
nie człon ka ze spół dziel ni.6 Isto ta spół dziel -
cze go sto sun ku pra cy wy ma ga od ka żdej ze
stron pod po rząd ko wa nia się zmia nom uza -
sad nia ją cym spo łecz no -go spo dar czą po -
trze bę od mien ne go ure gu lo wa nia wy ni ka -
ją cych z umo wy praw i obo wiąz ków stron.7

Wy ga śnię cie spół dziel czej
umo wy

Od roz wią za nia spół dziel czej umo wy
o pra cę na le ży od ró żnić wy ga śnię cie spół -
dziel czej umo wy. Na mo cy art. 186 § 1 Pra -
wa spół dziel cze go spół dziel cza umo wa
o pra cę wy ga sa w przy pad ku usta nia
człon ko stwa oraz w wy pad kach, któ rych
prze pi sy pra wa pra cy prze wi du ją wy ga śnię -
cie umo wy o pra cę z mo cy pra wa (np.
śmierć pra cow ni ka – art. 631 § 1 K. p., nie -
zgło sze nie przez pra cow ni ka po wro tu
do pra cy w cią gu 7 dni od roz wią za nia sto -
sun ku pra cy z wy bo ru – art. 74 K. p.). 

Na pod sta wie pra wa spół dziel cze go
(art. 193 § 1) usta nie człon ko stwa na stę -
pu je po przez wy klu cze nie człon ka ze
spół dziel ni:

● z przy czyn uza sad nia ją cych roz wią -
za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia
z wi ny pra cow ni ka;

● w ra zie cię żkie go na ru sze nia obo -
wiąz ków człon kow skich lub umyśl ne go
dzia ła nia na szko dę spół dziel ni.

Przy wy klu cze niu człon ka spół dziel ni
z przy czyn za wi nio nych przez pra cow ni ka
ma za sto so wa nie prze pis art. 52 K. p.
W kon se kwen cji wy klu cze nie do ty czy prze -
sła nek okre ślo nych w tym prze pi sie. „Wy -
ko rzy sta nie przez człon ka spół dziel ni pra -
cy przy słu gu ją cych mu dni wol nych od pra -
cy bez uzgod nie nia z za kła dem pra cy sta -
no wi cię żkie na ru sze nie pod sta wo wych
obo wiąz ków pra cow ni czych (art. 52 § 1
pkt 1 K. p.), co mo że uza sad niać w świe tle
art. 193 § 1 Pra wa spół dziel cze go wy klu cze -
nie człon ka ze spół dziel ni.” (wy rok SN
z dnia 11.01.1985 r., I PRN 118/84, Sł. Pra -
cow ni cza 1985, nr 4, s. 32). Za wi nio ną przy -
czy ną roz wią za nia mo że być ra żą ce prze kro -

cze nie gra nic kry ty ki (wy rok SN
z dnia 01.10.1997 r., I PKN 237/97 OSNA -
PiUS 1998, nr 14, poz. 306). Prze słan ki wy -
klu cze nia człon ka z po wo du na ru sze nia obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych ze sto sun ku człon -
ko stwa lub wy rzą dze nia szko dy spół dziel ni
po wi nien bli żej pre cy zo wać sta tut spół dziel -
ni. Po nad to wy klu cze nie człon ka ze spół -
dziel ni mo że na stą pić w wy pad ku, gdy
z je go wi ny umyśl nej lub z po wo du ra żą ce -
go nie dbal stwa dal sze po zo sta wa nie w spół -
dziel ni nie da się po go dzić z po sta no wie nia -
mi sta tu tu spół dziel ni lub do bry mi oby cza -
ja mi (art. 24 § 2 Pra wa spół dziel cze go).

Wy klu cze nie nie mo że na stą pić po upły -
wie jed ne go mie sią ca od uzy ska nia przez
spół dziel nię wia do mo ści o oko licz no ściach
je uza sad nia ją cych. 

Wy klu cze nie człon ka, któ ry był za trud -
nio ny na pod sta wie spół dziel czej umo wy
o pra cę po cią ga za so bą skut ki, ja kie
prze pi sy pra wa pra cy wią żą z roz wią za niem
umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi -
ny pra cow ni ka.

Wy kre śle nie z re je stru
człon ków

Dru gim spo so bem usta nia człon ko -
stwa jest wy kre śle nie z re je stru człon ków,
któ re jest do pusz czal ne w sy tu acji, gdy:

● czło nek nie jest za trud nio ny w spół -
dziel ni przez okres dłu ższy niż je den rok
z przy czyn nie za wi nio nych przez spół -
dziel nię;

● czło nek utra cił w znacz nym stop niu
lub cał ko wi cie zdol ność do pra cy, a spół -
dziel nia nie mo że za trud nić go na sta no -
wi sku od po wia da ją cym je go ogra ni czo nej
zdol no ści do pra cy;

● czło nek utra cił peł ną zdol ność
do czyn no ści praw nych, a sta tut nie prze -
wi du je człon ko stwa osób nie ma ją cych ta -
kiej zdol no ści (art. 194 § 1 Pra wa spół dziel -
cze go).

Ka ta log przy czyn bę dą cych pod sta wą
do wy kre śle nia z re je stru człon ków ma cha -
rak ter za mknię ty.

Je że li w spół dziel ni dzia ła zwią zek za wo -
do wy, spół dziel nia po dej mu je uchwa łę
o wy klu cze niu człon ka ze spół dziel ni al bo
o wy kre śle niu z re je stru człon ków po za się -
gnię ciu opi nii wła ści we go or ga nu związ ku
za wo do we go. Człon ko wi spół dziel ni, któ re -
go spół dziel nia wy klu czy ła lub wy kre śli ła
z re je stru z na ru sze niem prze pi sów przy -
słu gu ją rosz cze nia okre ślo ne w art. 188 § 1
i 2 Pra wa spół dziel cze go lub, je że li jest to
dla człon ka ko rzyst niej sze, rosz cze nia prze -
wi dzia ne w prze pi sach pra wa pra cy prze -
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Ar ty kuł 182 § 3 Pra wa spół dziel cze go
po wta rza za pi sy art. 77 § 1 K.p. W prze -
pi sach pra wa spół dziel cze go nie ma re gu -
la cji do ty czą cej for my i tre ści spół dziel czej
umo wy o pra cę. W tym przed mio cie ma -
ją za sto so wa nie prze pi sy Ko dek su pra cy,
z wy jąt kiem umów o pra cę na okres prób -
ny (art. 199 Pra wa spół dziel cze go). Z te -
go po wo du do for my i tre ści spół dziel czej
umo wy o pra cę ma ją za sto so wa nie wy mo -
gi prze wi dzia ne w art. 29 K.p. 2 Tym sa -
mym po win na być ona za war ta na pi śmie,
okre ślać: stro ny umo wy, ro dzaj umo wy
(na czas nie okre ślo ny, okre ślo ny, na czas
wy ko na nia okre ślo nej pra cy) da tę za war -
cia oraz wa run ki pra cy i pła cy, tj. ro dzaj
pra cy, miej sce wy ko ny wa nia pra cy, wy na -
gro dze nie za pra cę od po wia da ją ce ro dza -
jo wi pra cy, ze wska za niem skład ni ków wy -
na gro dze nia, wy miar cza su pra cy, ter -
min roz po czę cia.

W cza sie trwa nia człon ko stwa
w spół dziel ni roz wią za nie lub zmia na
wa run ków spół dziel czej umo wy o pra -
cę jest mo żli wa tyl ko ze wzglę du
na oko licz no ści prze wi dzia ne pra -
wem spół dziel czym i sta tu tem spół -
dziel ni.

Roz wią za nie umo wy przez spół dziel nię
w try bie za wy po wie dze niem do pusz czal -
ne jest w przy pad ku:

● zmniej sze nia na pod sta wie uchwa ły
ra dy spół dziel ni sta nu za trud nie nia po dyk -
to wa nego go spo dar czą ko niecz no ścią;

● przy zna nia człon ko wi pra wa do eme -
ry tu ry (art. 187 Pra wa spół dziel cze go).

W pierw szym przy pad ku do ko na nie
wy po wie dze nia de fi ni tyw ne go po win no
na stą pić je dy nie, gdy obiek tyw nie jest nie -
mo żli we do ko na nie zmia ny wa run ków za -
trud nie nia.3 Roz wią za nie spół dziel czej
umo wy o pra cę mo że być rów nież skut -
kiem nie uza sad nio nej od mo wy przy ję cia

no wych wa run ków pra cy lub pła cy (art. 186
§ 2 Pra wa spół dziel cze go). Je że li spół dziel -
nia za trud nia in ne oso by niż człon ków,
pierw szeń stwo za trud nie nia ma ją za wsze
człon ko wie.

W try bie bez wy po wie dze nia roz wią za -
nie mo że na stą pić tyl ko z przy czyn nie za -
wi nio nych przez pra cow ni ka prze wi dzia -
nych w art. 53 K. p. (art. 189 § 1 Pra wa
spół dziel cze go).

Po usta niu przy czyn uza sad nia ją cych wy -
po wie dze nie spół dziel czej umo wy o pra cę
lub jej roz wią za nie bez wy po wie dze nia
w cza sie trwa nia człon ko stwa, spół dziel nia
i czło nek spół dziel ni obo wią za ni są po now -
nie za wrzeć spół dziel czą umo wę o pra cę.

Na pi śmie z po da niem
przy czyn

Wy po wie dze nie wa run ków pra cy lub pła -
cy jest do zwo lo ne:

● gdy jest uza sad nio ne po trze ba mi
go spo dar czy mi lub or ga ni za cyj ny mi spół -
dziel ni;

● w ra zie utra ty przez człon ka zdol no -
ści do wy ko ny wa nia do tych cza so wej pra -
cy stwier dzo nej orze cze niem le kar skim lub
nie za wi nio nej utra ty upraw nień ko niecz -
nych do jej wy ko ny wa nia (art. 184 Pra wa
spół dziel cze go).

Oświad cze nie wo li do ty czą ce wy po wie -
dze nia, roz wią za nia lub zmia ny wa run ków
spół dziel czej umo wy o pra cę wy ma ga for -
my pi sem nej z po da niem przy czy ny.
Do roz wią za nia spół dziel czej umo wy
o pra cę lub zmia ny jej wa run ków ma ją za -
sto so wa nie prze pi sy Ko dek su pra cy do -
ty czą ce kon sul ta cji związ ko wej oraz za ka -
zów lub ogra ni czeń wy po wie dze nia umo -
wy o pra cę lub jej wa run ków al bo roz wią -
za nia bez wy po wie dze nia (art. 190 Pra wa
spół dziel cze go).

Zmia na wa run ków za trud nie nia człon ka
spół dziel ni mo że na stą pić rów nież bez wy -
po wie dze nia zmie nia ją ce go. W przy pad ku
go spo dar czej ko niecz no ści wal ne zgro ma -
dze nie, w ce lu za pew nie nia pra cy wszyst -
kim człon kom, w dro dze uchwa ły bez wy -
po wie dze nia spół dziel czej umo wy o pra cę
lub jej wa run ków mo że skró cić rów no mier -
nie czas pra cy i zmniej szyć od po wied nio wy -
na gro dze nie człon ka spół dziel ni.

Uchwa ła wal ne go zgro ma dze nia po -
win na do ty czyć co naj mniej jed ne go dzia -
łu pra cy lub wszyst kich człon ków wy ko nu -
ją cych pra cę te go sa me go ro dza ju (art. 185
Pra wa spół dziel cze go). Prze pro wa dzo na
w ten spo sób zmia na wa run ków nie wy ma -
ga zgo dy człon ka.

Człon ko wi spół dziel ni, któ re mu nie -
zgod nie z pra wem spół dziel czym wy po wie -
dzia no umo wę lub jej wa run ki przy słu gu -
je rosz cze nie o uzna nie wy po wie dze nia
za bez sku tecz ne. W przy pad ku roz wią za -
nia umo wy ma rosz cze nie o przy wró ce nie
do pra cy na po przed nich wa run kach
(art. 188 § 1 Pra wa spół dziel cze go). Przy -
wró ce nie do pra cy przy słu gu je rów nież
człon ko wi, z któ rym roz wią za no umo wę
bez wy po wie dze nia. W wy mie nio nych
przy pad kach czło nek spół dziel ni nie mo -
że do cho dzić od szko do wa nia.

Człon ko wi, któ ry pod jął pra cę po przy -
wró ce niu przy słu gu je od spół dziel ni wy na -
gro dze nie za czas po zo sta wa nia bez pra -
cy, nie dłu ższy jed nak niż sześć mie się cy
(art. 188 § 2 Pra wa spół dziel cze go). Wy -
na gro dze nie za okres po zo sta wa nia bez
pra cy człon ka, z któ rym roz wią za no spół -
dziel czą umo wę o pra cę bez wy po wie dze -
nia nie mo że być ni ższe od jed no mie sięcz -
ne go wy na gro dze nia. Wy na gro dze nie ob -
li cza ne jest na pod sta wie prze cięt ne go wy -
na gro dze nia bie żą ce go z ostat nich trzech
mie się cy. Po nad to obok wy na gro dze nia
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Pra wo

Spół dziel czy sto su nek pra cy
Spół dziel czy sto su nek pra cy ma umow ny cha rak ter i jest za le żny od sto sun ku człon ko stwa
w spół dziel ni. Sam fakt człon ko stwa w spół dziel ni nie kreu je sto sun ku pra cy, ko niecz ne jest
za war cie umo wy. Zgod nie z art. 77 § 1 K.p. sto su nek pra cy mię dzy spół dziel nią pra cy a jej
człon kiem na wią zu je się przez spół dziel czą umo wę o pra cę. Sto su nek pra cy na pod sta wie
spół dziel czej umo wy o pra cę re gu lu je usta wa z 16 wrze śnia 1982 r. Pra wo spół dziel cze1.
W spra wach nie ure gu lo wa nych tą usta wą sto su je się od po wied nio prze pi sy pra wa pra cy.
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wi dzia ne dla pra cow ni ka, z któ rym roz wią -
za no umo wę o pra cę bez wy po wie dze nia.
Je że li wy klu cze nie al bo wy kre śle nie by ło
uza sad nio ne, lecz na stą pi ło po upły wie
jed ne go mie sią ca od uzy ska nia przez spół -
dziel nię wia do mo ści o oko licz no ściach bę -
dą cych pod sta wą do wy klu cze nia lub
nieprze pro wa dzo no kon sul ta cji związ ko -
wej – po wódz two człon ka o uchy le nie
uchwa ły o wy klu cze niu al bo o wy kre śle niu
i o przy wró ce nie do pra cy mo że być od da -
lo ne, o ile dal sze po zo sta wa nie człon ka
w spół dziel ni nie da ło by się po go dzić z za -
sa da mi współ ży cia spo łecz ne go. Ina czej niż
w przy pad ku roz wią za nia spół dziel czej
umo wy o pra cę, człon ko wi wy klu czo ne mu
lub wy kre ślo ne mu, któ ry nie do cho dzi
przy wró ce nia przy słu gu je od szko do wa nie.
Do wy ga śnię cia spół dziel czej umo wy o pra -
cę w związ ku z usta niem sto sun ku człon ko -
stwa nie ma ją za sto so wa nia prze pi sy pra -
wa pra cy do ty czą ce ochro ny umów o pra -
cę. Kwe stia sto sun ku człon ko stwa w spół -
dziel ni jest au to no micz ną spra wą spół -
dziel ni.

W tym za kre sie sto su je się prze pi sy Pra -
wa spół dziel cze go. Po gląd ten po twier dza
wy rok Są du Naj wy ższe go z 14 grud nia 1999
r. (I PKN446/99, OSNA PiUS z 2001 r.
nr 10, poz. 335) cyt. „Po wo du ją ce wy ga śnię -
cie spół dziel cze go sto sun ku pra cy wy klu cze -
nie ze spół dziel ni pra cy człon ka za rzą du za -
kła do wej or ga ni za cji związ ko wej nie mu si
być po prze dzo ne uzy ska niem zgo dy za rzą -
du tej or ga ni za cji związ ko wej. W przy pad -
ku uchy le nia uchwa ły o wy klu cze niu i orze -
cze nia przy wró ce nia do pra cy ta kie mu
pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro dze nie
za ca ły czas po zo sta wa nia bez pra cy (art. 57
§ 2 K. p. w związ ku z art. 196 § 1 usta wy
z 16 wrze śnia 1982 r. – Pra wo spół dziel cze,
jed no li ty tekst: Dz. U. z 1995 r. Nr 54,
poz. 288 ze zm.).”

Usta nie człon ko stwa na stę pu je rów -
nież przy wy po wie dze niu przez człon ka sto -
sun ku człon ko stwa. Wy po wie dze nie ma for -
mę pi sem ną pod ry go rem nie wa żno ści.
Ter min i okres wy po wie dze nia okre śla sta -
tut spół dziel ni.

Spół dziel nia, czy li co?

Za trud nie nie na pod sta wie spół dziel czej
umo wy o pra cę przy słu gu je wy łącz nie
człon ko wi spół dziel ni pra cy (ak tu al nie rów -
nież człon ko wi spół dziel ni so cjal nej). Zgod -
nie z prze pi sa mi art. 1 i art. 181 Pra -
wa spół dziel cze go – spół dziel nia pra -
cy jest do bro wol nym zrze sze niem nie -
ogra ni czo nej licz by osób i o zmien nym

skła dzie oso bo wym i zmien nym fun du -
szu udzia ło wym, któ ra w in te re sie
swo ich człon ków pro wa dzi wspól ne
przed się bior stwo w opar ciu o oso bi stą
pra cę człon ków, mo że rów nież pro wa -
dzić dzia łal ność spo łecz ną i oświa to wo -
-kul tu ral ną na rzecz swo ich człon ków
oraz śro do wi ska, w któ rym ży ją.

Spe cjal nym ty pem spół dziel ni pra cy są:
● spół dziel nie pra cy in wa li dów i spół -

dziel nie nie wi do mych,
● spół dziel nie pra cy rę ko dzie ła lu do we -

go i ar ty stycz ne go, któ re w ra mach pro wa -
dze nia dzia łal no ści go spo dar czej re ali zu -
ją do dat ko we ce le okre ślo ne w usta wie.

W przy pad ku spół dziel ni pra cy in wa li dów
i spół dziel ni nie wi do mych, przed mio tem ich
dzia łal no ści jest za wo do wa i spo łecz na re -
ha bi li ta cja in wa li dów i nie wi do mych po przez
wy ko ny wa ną pra cę we wspól nie pro wa dzo -
nym przed się bior stwie (art. 181a § 1 Pra -
wa spół dziel cze go). Za da niem spół dziel ni
pra cy rę ko dzie ła lu do we go i ar ty stycz ne go
jest two rze nie no wych i kul ty wo wa nie tra -
dy cyj nych war to ści kul tu ry ma te rial nej, or -
ga ni za cja i roz wój rę ko dzie ła lu do we go
i ar ty stycz ne go, sztu ki i prze my słu ar ty stycz -
ne go (art. 181a § 2 Pra wa spół dziel cze go).
Głów nym ce lem two rze nia i dzia ła nia spół -
dziel ni so cjal nej jest spo łecz na i za wo do wa
re in te gra cja jej człon ków po le ga ją ca w szcze -
gól no ści na od bu do wa niu i pod trzy ma niu
umie jęt no ści uczest nic twa w ży ciu spo łecz -
ny mi oraz od zy ska niu zdol no ści do pra cy. 8

W za sa dzie człon ka mi spół dziel ni so cjal nych
są oso by, któ re są za gro żo ne wy klu cze niem
spo łecz nym np. oso by dłu go trwa le bez ro -
bot ne, al ko ho li cy, by li więź nio wie.

Ce cha mi od ró żnia ją cy mi spół dziel nie
pra cy i spół dziel nie so cjal ne od in nych spół -
dziel ni są:

● pro wa dze nie przez człon ków dzia łal -
no ści go spo dar czej w for mie wspól ne go
przed się bior stwa,

● oso bi sta pra ca człon ków.
Przed miot dzia łal no ści go spo dar czej

spół dziel ni okre śla sta tut spół dziel ni
(art. 5 § 1 pkt 2 Pra wa spół dziel cze go). Po -
sta no wie nia sta tu tu do ty czą ce pro wa dzo -
nej dzia łal no ści nie mo gą być sfor mu ło wa -
ne zbyt ogól nie. W uchwa le z 21 lip -
ca 1988 r. (II CZP 60/88, OSNCP 1989 r.
Nr 11, poz. 179) Sąd Naj wy ższy uznał, że
cyt. „Okre śle nie w sta tu cie spół dziel ni pra -
cy przed mio tu jej dzia łal no ści, ja ko „wszel -
kiej dzia łal no ści w za kre sie świad cze nia
usług oraz pro duk cji” bądź, ja ko „ka żdej
dzia łal no ści go spo dar czej nie za ka za nej
prze pi sa mi pra wa” nie od po wia da wy ma -
ga niom prze wi dzia nym w art. 5 § 1 pkt 3

Praw spół dziel cze go”. Nor mą jest, że
pro wa dzo na dzia łal ność go spo dar cza spół -
dziel ni opie ra się na oso bi stej pra cy człon -
ków. Za trud nie nie osób, któ re nie są
człon ka mi uza sad nio ne jest je dy nie ro dza -
jem pro wa dzo nej dzia łal no ści przez spół -
dziel nie, a ta kże kwa li fi ka cja mi za wo do wy -
mi nie zbęd ny mi do wy ko ny wa nia pra cy
na okre ślo nych sta no wi skach. Wa run ki za -
trud nie nia tych osób po wi nien okre ślać sta -
tut spół dziel ni.9 W przy pad ku spół dziel ni
so cjal nych li mi ty do ty czą ce za trud nie nia
osób nie bę dą cych człon ka mi wpro wa dzo -
no w usta wie (art. 12 ust. 1a usta wy o spół -
dziel niach so cjal nych).

Na le ży za uwa żyć, że sta tut spół dziel ni
mo że prze wi dy wać za trud nie nie wszyst kich
lub nie któ rych człon ków nie na pod sta wie
spół dziel czej umo wy o pra cę, lecz na pod -
sta wie umo wy o pra cę na kład czą, umo wy
zle ce nia lub umo wy o dzie ło, je że li jest to
uza sad nio ne pro wa dzo ną przez spół dziel -
nię dzia łal no ścią (art. 201 § 1 Pra wa spół -
dziel cze go). Na spół dziel ni cią ży jed nak obo -
wią zek rów no mier ne go roz dzie la nia pra cy
mię dzy człon ków z uwzględ nie niem ich kwa -
li fi ka cji. W od nie sie niu do tych człon ków
spół dziel ni sto su je się od po wied nio prze pi -
sy art. 182 § 1, 2 i 4, art. 183 oraz art. 186
§ 1 (sto sow nie do prze pi su art. 201 § 2 Pra -
wa spół dziel cze go).

Ar tur Brze ziń ski 
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Przypisy

1 t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 188 poz. 1848
z późn. zm.

2 Uza sad nie nie uchwa ły SN z dnia 3.10.1995
r. Sygn. I PZP26/95, OSNA PiUS z 1996 r. Nr 8
poz. 113, Pra wo pra cy 1996/1/37.

3 Wy rok SN z dnia 12.04.1996
r., I PRN35/96, OSNA PiUS 1996r. Nr 21,
poz. 319.

4 Ko deks Pra cy Prze pi sy Wy ko naw cze
i Związ ko we Ko men tarz Orzecz nic two Są du Naj -
wy ższe go pod re dak cją T. Soj ka Pol skie To wa -
rzy stwo Eko no micz ne, Zie lo na Gó ra 2000 r.
s. 178.

5 Uza sad nie nie uchwa ły SN z dnia 3.10.1995
r. Sygn. I PZP26/95, OSNIA, PiUS z 1996 r.
Nr 8 poz. 113, Pra wo pra cy 1996/1/37.

6 Ko men tarz do usta wy z 26 czerw ca 1974
r. Ko deks pra cy (Dz. U. 98.21.94), [w:] K. Jaś -
kow ski, E. Ma niew ska, Ko deks pra cy. Ko -
men tarz. Usta wy to wa rzy szą ce z orzecz nic -
twem. Eu ro pej skie pra wo pra cy z orzecz nic -
twem, Tom I, LEX, 2007, wyd. VI.

7 wy rok SN z 04.03.1970 r., II PRN 112/69
OSNCP 1970 z 11, poz. 204.

8 art. 2 usta wy z dnia 27 kwiet nia 2006 r.
o spół dziel niach so cjal nych, Dz. U. 2006 r. nr 94,
poz. 651.

9 A. No wak ko men tarz do art. 181 Pra wa
spół dziel cze go le xPo lo ni ca.

Ostat ni, 72 seg men t da chu w ko lo rze ecru za koń -
czył mon taż mem bra ny da chu sta łe go nad czę ścią
try bun Sta dio nu Na ro do we go.

Za in sta lo wa no rów nież mem bra nę da chu ru cho me go w bia -
łym ko lo rze. Pra ce te wy ko na li głów nie pra cow ni cy sto su ją cy tech -
ni ki al pi ni stycz ne. Oni też po łą czą mem bra ny w czę ści sta łej i ru -
cho mej da chu, po wcze śniej szym na prę że niu po włok mem bra -
ny sta łej. Po łą cze nie 72 seg men tów da chu sta łe go i czte rech czę -
ści da chu ru cho me go zo sta nie wy ko na ne po przez zgrze wa nie ele -
men tów ko ry to wych. Bę dzie to przed się wzię cie pra co chłon ne i cza -
so chłon ne. Do pie ro po je go za koń cze niu bę dzie mo żna mó wić
o da chu szczel nym. Ga raż da chu ru cho me go po scho wa niu, wy -
glą dem bę dzie przy po mi nał fi ra nę w oknach. Pod nie sie się au -
to ma tycz nie do gó ry i za sło ni ca ły zsu nię ty dach.

W po ło wie ma ja br. ukoń czo no mon taż kon struk cji szkla nej da -
chu, łą czą cej dach sta ły z ru cho mym. Po nad mie siąc trwa ły pra -
ce zwią za ne z uszczel nia niem seg men tów szkla nych, przy uży -
ciu si li ko nu i li stew łą czą cych. Jest to przej ścio wa stre fa da chu,
po zwa la ją ca na swo bod ny od pływ wód opa do wych. Kon struk cja

da chu li no we go sta dio nu, po za mem bra na mi, za wie ra sze reg in -
nych ele men tów nie zbęd nych do wła ści we go funk cjo no wa nia obiek -
tu. Są to ryn ny i ko ry ta od wod nie nio we, ale przede wszyst kim
oka la ją ce szkla ny dach po mo sty ser wi so we i in sta la cyj ne. Tu
umiesz czo ne bę dą głów ne ju pi te ry oświe tle nia mu ra wy sta dio -
nu. Wo da desz czo wa w pod ci śnie niu, w ca ło ści bę dzie spły wać
do zbior ni ków re ten cyj nych, a na stęp nie po oczysz cze niu bę dzie
wy ko rzy sty wa na m. in. do pod le wa nia mu ra wy.

W dol nej czę ści igli cy zo sta ną za mon to wa ne czte ry wiel kie,
wiel ko for ma to we ekra ny (te le bi my), skie ro wa ne w czte ry stro -
ny w kie run ku ki bi ców. Nie ba wem na Sta dio nie Na ro do wym za -
koń czo ny zo sta nie mon taż krze se łek.

No wy li der bu do wy Kon sor cjum Hy dro bu do wa Pol ska S.A. po do -
ko na niu sze re gu zmian or ga ni za cyj nych zin ten sy fi ku je pra ce zwią -
za ne z mon ta żem in sta la cji we wnętrz nych i ro bo ta mi wy koń cze nio -
wy mi. Scho dy ka ska do we, w któ rych stwier dzo no wa dy mon ta żo -
we zo sta ną wzmoc nio ne spe cjal ną kon struk cją me ta lo wą.

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

W ko lo rze ecru



or ga ni za cyj no -praw ną i ni -
ską kul tu rę bez pie czeń stwa
w szcze gól no ści w naj mniej -
szych za kła dach pra cy, naj licz -
niej re pre zen to wa nych na ryn -
ku pol skim (fir my za trud -
niające mniej niż 50 osób sta -
no wią po nad 90% ogó łu za kła -
dów w kra ju).

Za ło że niem kam pa nii jest do -
tar cie do gru py co naj mniej 50%
osób za trud nio nych w go spo dar -
ce na ro do wej na pod sta wie umo -
wy o pra cę. Są dzi my, że bę dzie to
mo żli we w okre sie dwóch lat trwa -
nia kam pa nii, przy za an ga żo wa niu
za in te re so wa nych in sty tu cji, or ga ni -
za cji i pa tro nów me dial nych, a ta kże
za po śred nic twem płat nej kam pa nii in -
for ma cyj nej w me diach ogól no pol -
skich (ogra ni czo ne środ ki na ten cel

prze wi dzia ne są w te go rocz nym bu dże cie PIP).
Li czy my na wspar cie stra te gicz ne part ne rów spo łecz -

nych, któ rym za le ży na bu do wa niu świa do mo ści praw -
nej, po sza no wa niu prze pi sów pra wa pra cy, wal ce z nie -

uczci wą kon ku -
ren cją (tak zwa -
nym „dumpin -
giem so cjal nym”), sta now czym prze ciw sta wia niu się bez -
praw nym prak ty kom w sto sun kach pra cy! Do chwi li
obec nej de kla ra cję part ner skie go wspar cia kam pa nii zło -
ży li: Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, urząd Peł no moc ni -
ka ds. Rów ne go Trak to wa nia, OPZZ, NSZZ „So li dar -
ność”, Pra co daw cy RP, przed się bior stwa Te sco Pol ska
i Ros sman. 

Ce lem kam pa nii jest za chę ca nie pra cow ni ków i pra co daw -
ców do pod no sze nia wie dzy na te mat praw i obo wiąz ków w pra -
cy, za sad za wie ra nia i roz wią zy wa nia sto sun ku pra cy, pra cy
tym cza so wej i se zo no wej, pra cy mło do cia nych, roz li cza nia cza -
su pra cy, urlo pów, upraw nień zwią za nych z ro dzi ciel stwem,
za ka zu dys kry mi na cji, a ta kże obo wiąz ków pra co daw cy w za -
kre sie za pew nie nia bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków
pra cy. W efek cie kam pa nia ma pro wa dzić do uświa do mie nia
pra co daw com i pra cow ni kom re gu la cyj ne go wpły wu prze pi -
sów pra wa pra cy na wy ższy kom fort pra cy i ży cia oso bi ste go
pra cow ni ków i pra co daw ców, wła ści we re la cje w śro do wi sku
pra cy, po czu cie sa tys fak cji w pra cy i po ziom za an ga żo wa nia
w wy ko ny wa ne obo wiąz ki.

Departament Prewencji i Promocji GIP

317-8/2011 IP

Nie jed ną, lecz dwie kam pa nie w środ kach ma so -
we go prze ka zu prowadzi w ro ku bie żą cym Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy. Po czerw co wej od sło nie
kam pa nii bu dow la nej, już w paź dzier ni ku
na ekra nach te le wi zo rów bę dzie my mo gli zo ba -
czyć spo ty pod ha słem „Po znaj swo je pra wa
w pra cy”. W okrę go wych in spek to ra tach pra cy
do stęp ne są już pu bli ka cje po pu la ry zu ją ce pod -
sta wo we za gad nie nia z za kre su praw nej ochro ny
pra cy: prze pi sy do ty czą ce wy pła ty wy na gro dzeń,
cza su pra cy, upraw nień zwią za nych z ro dzi ciel -

stwem, prze -
ciw dzia ła niu
dys kry mi na cji
i mobbingowi.

W re ali za cji swo jej mi sji: dą że nia do za pew nie nia
prze strze ga nia pra wa pra cy, w szcze gól no ści prze pi sów
i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, a ta kże prze pi -
sów do ty czą cych le gal no ści za trud nie nia i in nej pra cy
za rob ko wej, Pań stwo wa In spek cja Pra cy się ga obec nie
po no wo cze sne na rzę dzia z ar se na łu ko mu ni ka cji
spo łecz nej (przy kła da mi ta kich dzia łań by ły kam pa nie
spo łecz ne na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa w bra -
nży bu dow la nej or ga ni zo wa ne w la tach 2009-2011).

Nasz urząd nie ma mo żli wo ści ka dro wych, by do -
trzeć do se tek ty się cy dzia ła ją cych w kra ju ma łych
przed się biorstw. Ni ski po ziom wie dzy na te mat praw
i obo wiąz ków w pra cy, za sad za wie ra nia i roz wią -
zy wa nia sto sun ku pra cy, roz li cza nia cza su pra cy,
urlo pów, upraw nień zwią za nych z ro dzi ciel stwem,
za ka zu dys kry mi na cji, a ta kże obo wiąz ków pra -
co daw cy w za kre sie za pew nie nia bez piecz nych

i hi gie nicz nych wa run ków
pra cy prze kła da się bez po -
śred nio na ni ską kul tu rę
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… Nie tylko na budowie

W okrę go wych in spek to ra tach pra cy do stęp ne są już pu bli ka cje 
po pu la ry zu ją ce pod sta wo we za gad nie nia z za kre su praw nej ochro ny pra cy.

Li czy my na wspar cie stra te gicz ne 
part ne rów spo łecz nych, któ rym 
za le ży na bu do wa niu świa do mo ści praw nej pracowników! 



przed po ra że niem prą dem elek trycz nym
in nych od bior ni ków oraz prze ro bie nie
śrub słu żą cych do mo co wa nia po kry wy
otwo ru prze glą do we go fa tal nej su szar ni,
w spo sób umo żli wia ją cy jej de mon taż bez
uży cia na rzę dzi.

Uchy bie nia te zo sta ły usu nię te w efek -
cie wy ko na nia środ ków nad zor czych za sto -
so wa nych przez in spek to ra pra cy. W szcze -
gól no ści zmo der ni zo wa no su szar nię, unie -
mo żli wia jąc jej uru cho mie nie po zdję ciu
osło ny otwo ru prze glą do we go.

Na przy kła dzie prze sta wio ne go sta nu
fak tycz ne go war to za sta no wić się rów nież
nad za kre sem obo wiąz ków do ty czą cych
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy cią żą cych
na pra co daw cach i in nych pod mio tach,
w sto sun ku do osób świad czą cych na ich
rzecz pra cę na in nej pod sta wie, niż sto su -
nek pra cy. W obo wią zu ją cym sta nie praw -
nym wy ko naw com umów cy wil no praw -
nych na le ży za pew nić bez piecz ne i hi gie -
nicz ne wa run ki pra cy, o któ rych mo wa
w art. 207 § 2 Ko dek su pra cy. Z po wo ła -
ne go prze pi su nie wy ni ka wprost obo wią -
zek pra co daw ców i in nych pod mio tów
szko le nia ta kich osób w za kre sie bhp, pod -
da wa nia ich ba da niom pro fi lak tycz nym i in -
for mo wa nia o ry zy ku za wo do wym. Obo -
wiąz ki ta kie wy pro wa dzać mo żna je dy nie
po śred nio, ze sfor mu ło wa nia, iż pra co daw -
ca (in ny pod miot) jest obo wią za ny chro nić
zdro wie i ży cie pra cow ni ków przez za pew -
nie nie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run -
ków pra cy przy od po wied nim wy ko rzy sta -
niu osią gnięć na uki i tech ni ki, a w szcze -
gól no ści or ga ni zo wać pra cę w spo sób za -
pew nia ją cy bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run -
ki pra cy. 

Ar ty kuł 304 § 1 i § 2 Ko dek su pra cy od -
sy ła je dy nie do art. 207 § 2 tej usta wy. Na -
to miast z mo cy art. 3041 Ko dek su pra cy,
w za kre sie okre ślo nym przez pra co daw cę
lub in ny pod miot or ga ni zu ją cy pra cę,
na oso bach fi zycz nych wy ko nu ją cych pra -
cę na in nej pod sta wie, niż sto su nek pra -
cy cią żą obo wiąz ki, o któ rych mo wa
w art. 211 Ko dek su pra cy. Zgod nie z ostat -
nio po wo ła nym prze pi sem pra cow nik jest
zo bo wią za ny, m.in. brać udział w szko le niu
i in struk ta żu z bhp oraz pod da wać się ba -
da niom le kar skim. Przed mio to wy stan
fak tycz ny wska zu je na to, że wy mie nio nym
obo wiąz kom osób świad czą cych pra cę
po win ny od po wia dać wy raź nie okre ślo ne
obo wiąz ki pod mio tów za trud nia ją cych,
przy naj mniej w od nie sie niu do prac nie bez -
piecz nych.

Eu ge niusz Hań czyn
OIP Lu blin
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Mło dy czło wiek zo stał do pusz czo ny
do tych czyn no ści bez prze szko le nia w za -
kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz
bez in for ma cji o ry zy ku zwią za nym z wy ko -
ny wa ną pra cą, po nie waż nie był pra cow ni -
kiem, lecz oso bą świad czą cą pra cę na pod -
sta wie umo wy cy wil no praw nej. Ka mil K. nie
miał do świad cze nia za wo do we go i z du żym
praw do po do bień stwem mo żna za ło żyć, że
nie wie dział, jak nie bez piecz ne urzą dze nie
po wie rzo no mu do kon ser wa cji. Zgi nął
po szar pa ny we wnę trzu ma szy ny.

Ma szy na w ru chu

Bez po śred nią przy czy ną wy pad ku by ło
uru cho mie nie na pę du su szar ni przy zde -
mon to wa nej po kry wie otwo ru prze glą do we -

go, któ ra sta no wi część obu do wy urzą dze -
nia. Ma szy na o prze sta rza łej kon struk cji nie
by ła wy po sa żo na w za bez pie cze nia unie mo -
żli wia ją ce ta ką czyn ność. Otwór prze glą do -
wy, usy tu owa ny w dol nej czę ści le ja zsy po -
we go su szar ni ma kształt tra pe zu o wy mia -
rach pod sta wy 30 i 90 cm oraz wy so ko -
ści 100 cm., umo żli wia do stęp do wnę trza
su szar ni, gdzie znaj du je się stre fa pra cy mie -
sza deł, ele men tów na pę du oraz po cząt ko -
wa część prze no śni ka śli ma ko we go. 

Nikt nie wi dział wy pad ku. Praw do po dob -
nie Ka mil K. zo stał naj pierw ude rzo ny,
a na stęp nie po chwy co ny przez ob ra ca ją ce
się ele men ty mie sza dła pod czas na peł nia -
nia to wo tem in sta la cji sma ro wa nia. Sma -
row ni ca umo co wa na jest na ra mie pod wo -
zia, na wy so ko ści otwo ru prze glą do we go.

Na ten typ i ro dzaj ma szy ny pra co daw -
ca po sia dał cer ty fi kat bez pie czeń stwa
„B” wy da ny 24 wrze śnia 1996 r. przez In -
sty tut Bu dow nic twa, Me cha ni za cji i Elek -
try fi ka cji Rol nic twa.

Brak nad zo ru

Po śred nią przy czy ną wy pad ku był brak
nad zo ru zwią za ne go z prze strze ga niem
obo wią zu ją cych prze pi sów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. Pro wa dze nie prac
przy go to waw czych do uru cho mie nia ma -
szy ny win no być po prze dzo ne sku tecz nym
za bez pie cze niem przed przy pad ko wym
jej uru cho mie niem, w tym od cię ciem do -
pły wu za si la nia ener gią oraz ozna ko wa -
niem ta bli ca mi in for mu ją cy mi o re mon cie
i kon ser wa cji, a w szcze gól no ści za ka zu -
ją cy mi uru cha mia nia ma szy ny bez po -
kryw lub osłon. We dług obo wią zu ją cych
prze pi sów nie do pusz czal ne jest oczysz cza -
nie, sma ro wa nie, bądź na pra wa pod czas ru -
chu ma szy ny.

Ba da jąc wy pa dek in spek tor pra cy usta -
lił, że pra co daw ca nie opra co wał in struk -
cji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy do ty czą -
cej ob słu gi su szar ni do zbo ża i nie prze pro -
wa dził udo ku men to wa nej oce ny ry zy ka za -
wo do we go na sta no wi skach pra cy zwią za -
nych z ob słu gą urzą dzeń do trans por tu, ma -
ga zy no wa nia oraz su sze nia zbo ża. W to ku
kon tro li stwier dzo no rów nież wa dli we
pod łą cze nie su szar ni bez za sto so wa nia
ochro ny przed po ra że niem prą dem elek -
trycz nym, brak po mia rów ochro ny
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Za mon to wa na osło na i wy ko na ne za bez pie cze nie wy łącz ni kiem krań co -
wym, za bez pie cza ją cym przed uru cho mie niem na pę du bez osło ny.

Nie bez piecz na 
su szar nia do zbo ża

Eu ge niusz Hań czyn

To był pią ty dzień wa ka cyj nej pra cy 21-let nie go stu den ta Aka -
de mii Pod la skiej w jed nym z go spo darstw rol no -han dlo wych
w wo je wódz twie lu bel skim. Kie dy do szło do wy pad ku, w któ -
rym Ka mil K. stra cił ży cie, wy ko ny wał on pra cę po le ga ją cą
na sma ro wa niu ele men tów ob ro to wych su szar ni do zbo ża ty -
pu Pe drot ti Su per 120 E.

Brak czę ści obu do wy – osło ny ele men tów ob ro to wych mie sza deł, wa dli -
we śru by do mo co wa nia obu do wy.

Miejsce wypadku.
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Pod czas co rocz nej Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Pra cy de le -
ga cje rzą dów, pra cow ni ków i pra co daw ców przy ję ły Kon wen cję
nr 189 nt. pra cow ni ków go spo darstw do mo wych oraz to wa rzy -
szą ce jej Za le ce nie nr 201. Po raz pierw szy MOP wpro wa dza tam
stan dar dy do ty czą ce go spo dar ki nie for mal nej. Za kła da ją one, że
za trud nie ni w do mach mu szą mieć ta kie sa me pra wa pod sta wo -
we, jak in ni pra cow ni cy: roz sąd ne go dzi ny pra cy, nie prze rwa ny,
co naj mniej 24 go dzin ny wy po czy nek ty go dnio wy, ogra ni cze nie
wy na gro dze nia w na tu rze, ja sne in for ma cje na te mat wa run ków
za trud nie nia i pra cy, po sza no wa nie pod sta wo wych za sad i praw
pra cu ją cych, w tym swo bo dy zrze sza nia się i pra wa do ne go cja -
cji zbio ro wych. Za trud nie nie w do mach obej mu je przede wszyst -
kim opie kę nad oso ba mi star szy mi oraz pra cę wy ko ny wa ną w jed -
nym lub kil ku go spo dar stwach do mo wych lub dla nich. Prze pi -
sy obej mu ją wszyst kich za trud nio nych w do mach, ale prze wi du -
ją spe cjal ne środ ki ochron ne m.in. dla mło do cia nych, imi gran tów
lub osób miesz ka ją cych u swo je go pra co daw cy (mi ni mum do ty -
czą ce wa run ków miesz ka nio wych i po sza no wa nia pry wat no ści).
No we stan dar dy po ka zu ją, że pra cu ją cy w do mach nie są ani słu -
żą cy mi, ani człon ka mi ro dzi ny, ale pra cow ni ka mi.

Pod czas sym po zjum EU -OSHA po świę co ne go „Pre wen cji
w ma łych i mi kro przed się bior stwach” agen cja za in au gu ru je pro -
jekt in te rak tyw nej oce ny ry zy ka on -li ne. To wie lo na ro do we przed -
się wzię cie an ga żu ją ce wie lu part ne rów, ma na ce lu opra co wa -
nie ła twe go w ob słu dze i bez kosz to we go na rzę dzia on -li ne dla
mi kro i ma łych or ga ni za cji, w ce lu stwo rze nia pro ce su oce ny
ry zy ka krok po kro ku. Pod czas kon gre su przed sta wio nych zo -
sta nie wie le pre zen ta cji. Kon gres od bę dzie się w dniach od
11 do 15 wrze śnia br.

We dług dy rek to ra Eu ro pej skiej Agen cji Bez pie czeń stwa
i Zdro wia w Pra cy (EU -OSHA) do bre sa mo po czu cie eu ro pej skich
za trud nio nych jest klu czo we dla trwa łej po pra wy sy tu acji eko no -
micz nej. Przed sta wia jąc ostat nie spra woz da nie rocz ne dr Juk ka
Ta ka la pod kre ślał, że kry zys eko no micz ny mo że na sta łe wy pchnąć
lu dzi po za ry nek pra cy oraz, że du ża gru pa osób mo że zo stać wy -
klu czo na z ryn ku pra cy w wy ni ku dłu go trwa łej cho ro by. W od -
nie sie niu do ca łej UE mo że my sza co wać stra tę pro duk cji w wy -
ni ku wy klu cze nia nie któ rych osób z ryn ku pra cy w związ ku z pro -
ble ma mi zdro wot ny mi i nie peł no spraw no ścią na po zio mie 3 000
mi liar dów eu ro rocz nie. W spra woz da niu za ub.r. wska za no spo -
so by kon ty nu owa nia przez agen cję pra cy w ce lu ochro ny bez pie -
czeń stwa i zdro wia eu ro pej skich pra cow ni ków, nie za le żnie
od wa run ków go spo dar czych. Do ty czy to m.in. kam pa nii
na rzecz zdro wych miejsc pra cy, po świę co nej bez piecz nej eks -

plo ata cji, w któ rą za an ga żo wa ła się re kor do wa licz ba or ga ni za -
cji part ner skich. Agen cja opu bli ko wa ła wy ni ki eu ro pej skie go ba -
da nia przed się biorstw na te mat no wych i po ja wia ją cych się za -
gro żeń (ESE NER), któ re po raz pierw szy za wie ra bie żą ce da ne
przed się biorstw z ca łej Eu ro py na te mat ich dzia łań na rzecz ogra -
ni cze nia ry zy ka za wo do we go (w szcze gól no ści ry zy ka psy cho lo -
gicz ne go).

Ogło szo ny zo stał przez Par la ment Eu ro pej ski Eu ro pej skim Ro -
kiem Ak tyw no ści Osób Star szych i So li dar no ści Mię dzy po ko le -
nio wej. Ce lem jest upo wszech nia nie wie dzy o szan sach i wy zwa -
niach wią żą cych się z dłu ższym ży ciem. Jest to oka zja, by uświa -
do mić so bie, że w Eu ro pie ży je my dziś dłu żej i że cie szy my się
do brym zdro wiem dłu żej niż kie dy kol wiek wcze śniej oraz bli żej
przyj rzeć się mo żli wo ściom, ja kie z te go wy ni ka ją. Dla po ko le -
nia wy żu de mo gra ficz ne go i po ko leń wkra cza ją cych w wiek doj -
rza ły ak tyw ne sta rze nie się ozna cza: mo żli wość przed łu że nia ak -
tyw no ści za wo do wej i dzie le nia się swo im do świad cze niem, przed -
łu że nia ak tyw ne go udzia łu w ży ciu spo łecz nym, czas w do brym
zdro wiu na re ali zo wa nie swo ich ma rzeń. Nie zwy kle istot ne jest
utrzy ma nie so li dar no ści mię dzy po ko le nio wej w spo łe czeń -
stwach, w któ rych licz ba osób star szych szyb ko wzra sta. Ob cho -
dy ro ku ma ją za chę cić wła dze i in ne za in te re so wa ne pod mio ty
do wy zna cza nia wła snych ce lów i po dej mo wa nia kon kret nych kro -
ków w ich re ali za cji.

500 tys. lu dzi w Bel gii do je żdża co dzien nie do pra cy z in ne -
go re gio nu. Jest to 11,4% ogó łu lud no ści ak tyw nej za wo do wo. Da -
ne te po cho dzą z ba da nia na te mat si ły ro bo czej prze pro wa dzo -
ne go przez Dy rek cję Ge ne ral ną ds. sta ty sty ki i in for ma cji go spo -
dar czych Fe de ral nych Słu żb Pu blicz nych ds. Eko no mii. Wy ni ka
z nie go rów nież, że naj bar dziej mo bil ny mi Bel ga mi są miesz kań -
cy Bruk se li; we Flan drii lub w Wa lo nii pra cu je ich aż 15,2 %. Naj -
mniej mo bil ni są miesz kań cy Flan drii (9,8%). Jed no cze śnie naj -
wię cej Fla man dów i Wa lo nów do je żdża do pra cy wła śnie do Bruk -
se li (371 tys., co sta no wi 75% ogó łu mo bil no ści mię dzy re gio nal -
nej). Miesz kań cy za rów no Flan drii, jak i Wa lo nii, któ rzy pra cu -
ją po za re gio nem swo je go za miesz ka nia otrzy mu ją wy ższe wy -
na gro dze nie niż ci, pra cu ją cy w swo im re gio nie.

Z ba dań prze pro wa dzo nych przez Cen trum Po li ty ki Spo łecz -
nej Uni wer sy tetu w An twer pii wy ni ka, że po nad po ło wa Bel gów
ak tyw nych za wo do wo na le ży do związ ków za wo do wych. Przy na -
le żność związ ko wa pra cow ni ków bel gij skich jest szcze gól nie im -
po nu ją ca w po rów na niu z pań stwa mi są sia du ją cy mi. We Fran cji
mniej niż 10% pra cow ni ków na le ży do związ ku za wo do we go, w Ho -
lan dii i w Niem czech jest to 20%.

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
No we stan dar dy                      MOP

Naj licz niej si w Eu ro pie

Rok 2012   Par la ment Eu ro pej ski

Pra ca po za re gio nem      BEL GIA

Kon gres w Stam bu le           EU -OSHA

Zdro we miej sce pra cy

Licz ba osób na le żą cych do związ ków za wo do wych w Eu ro pie
sys te ma tycz nie zmniej sza się od lat 70. Ta sy tu acja nie ma jed -
nak miej sca w Bel gii ani w pań stwach skan dy naw skich (w Fin -
lan dii, Szwe cji i Da nii), gdzie licz ba związ kow ców jest obec nie
więk sza niż 40 lat te mu. We dług na ukow ców, przy czy ną te go sta -
nu rze czy jest zna czą cy udział bel gij skich związ ków za wo do wych
w wy pła ca niu za sił ku dla bez ro bot nych.

Stan dard ży cia pra cow ni ków we Fran cji suk ce syw nie ob ni ża
się, gdyż pod wy żki wy na gro dzeń są ni ższe niż po ziom in fla cji.
W naj gor szym okre sie świa to we go kry zy su go spo dar cze go pra -
cow ni cy fran cu scy po wstrzy my wa li się od straj ków, jed nak
w ostat nim cza sie, gdy fir my po now nie za czy na ją re je stro wać zy -
ski, a pod wy żki wy na gro dzeń utrzy mu ją się na po zio mie ni ższym
niż in fla cja, do szło do se rii de mon stra cji. Znie cier pli wie nie przed -
sta wi cie li związ ków za wo do wych prze ja wia się w co raz więk szej
go to wo ści do ko lej nych straj ków.

Cen tral ny Rząd Hisz pa nii za twier dził pro jekt Usta wy o re for -
mie In spek cji Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych. Za kła da on
wzmoc nie nie in spek cji pra cy tak, aby sta ła się ona „pro fe sjo nal -
nym na rzę dziem” z więk szy mi mo żli wo ścia mi zwal cza nia wy kro -
czeń i sta wia nia czo ła no wym wy zwa niom przy wy ko rzy sta niu naj -
no wo cze śniej szych tech no lo gii oraz za an ga żo wa niu no wych pra -
cow ni ków, wy spe cja li zo wa nych w dzie dzi nie bhp.” Jed no cze śnie
re for ma dą ży do za pew nie nia we wnątrz in spek cji or ga ni za cji do -
sto so wa nej do za kre su kom pe ten cji, co umo żli wi lep szą współ -
pra cę po mię dzy jed nost ką cen tral ną a jed nost ka mi re gio nal ny -
mi, umiej sco wio ny mi w po szcze gól nych wspól no tach au to no micz -
nych. Pod ję te zo sta ną sta ra nia pro wa dzą ce do pod nie sie nia sku -
tecz no ści dzia łań in spek cji w od nie sie niu do eg ze kwo wa nia prze -
pi sów w za kre sie pra cy i ubez pie czeń spo łecz nych. W tym ce lu,
kła dzio ny bę dzie więk szy na cisk na roz wój umie jęt no ści ka dry
in spek tor skiej zwią za nych z eli mi no wa niem przy pad ków na ru szeń
prze pi sów (szcze gól nie do ty czą cych umów o pra cę i prze tar gów
oraz pra cy osób nie let nich). Za trud nio na zo sta nie rów nież no wa
gru pa pod in spek to rów pra cy wy spe cja li zo wa nych w te ma ty ce bhp,
co po zwo li zin ten sy fi ko wać dzia ła nia nad zor cze w od nie sie niu
do prze strze ga nia prze pi sów do ty czą cych pre wen cji ry zy ka za -
wo do we go. In spek to rzy pra cy bę dą ko rzy stać z no wych tech no -
lo gii i sys te mów in for ma cyj nych.

„Pierw szy Plan Ba skij ski dot. Azbe stu” prze wi du je zba da nie 5.631
pra cow ni ków, któ rzy by li na ra że ni na dzia ła nie te go tok sycz ne go
ma te ria łu w miej scu pra cy. Z tej gru py 4.226 osób nie jest już ak -
tyw na za wo do wo. Re jestr uwzględ nia 229 przed się biorstw ba skij -
skich, któ re wy ko rzy stu ją ten ma te riał, tak po pu lar ny w la -
tach 60-tych, 70-tych i 80-tych. Ty sią ce osób zo sta  ło wów czas na -
ra żo nych na nie bez piecz ne dzia ła nie włó kien azbe sto wych. W Hisz -
pa nii osta tecz nie za ka za no je go uży cia w 2002 r. Fir my ba skij skie
ma ją otrzy mać pod ręcz nik do brych prak tyk do ty czą cy pra cy
z azbe stem. Z da nych De par ta men tu Zdro wia w Rzą dzie Ba skij -
skim wy ni ka, że cho ro by za wo do we w tym py li ca azbe sto wa, co -
rocz nie ge ne ru ją koszt w wy so ko ści 106 mi lio nów eu ro.

Rząd przy jął pro jekt usta wy zmie nia ją cej usta wę z 2008 ro ku
do ty czą cą swo bod ne go prze pły wu osób i imi gra cji. Jest trans po -
zy cją dwóch dy rek tyw eu ro pej skich do pra wa kra jo we go, co znacz -
nie uła twi mi gra cję wy so ko wy kwa li fi ko wa nych oby wa te li państw
trze cich po przez har mo ni za cję wa run ków wjaz du i po by tu oraz
uprosz cze nie pro ce dur za trud nie nia. Na wzór ame ry kań skiej zie -
lo nej kar ty obo wią zy wać bę dzie nie bie ska kar ta UE okre śla ją ca
pra wa oby wa te li państw trze cich zwią za ne z po by tem w pań stwie
wy da ją cym kar tę oraz w in nych pań stwach człon kow skich. Ce -
lem ini cja ty wy jest za chę ce nie wy so ko wy kwa li fi ko wa nych pra -
cow ni ków państw trze cich do pra cy w Unii Eu ro pej skiej.

Na swo jej głów nej stro nie in ter ne to wej, bry tyj ska in spek cja
pra cy (HSE) pi sze: „Prze pi sy bhp są usta no wio ne po to, aby chro -
ni ły pra cow ni ków, pra co daw ców i oso by po stron ne przed za gro -
że nia mi wy ni ka ją cy mi z wy ko ny wa nych prac. Ak cja „Rzuć my wy -
zwa nie biu ro kra cji”, to szan sa dla ka żde go, aby bez po śred nio wpły -
nął na brzmie nie prze pi sów bhp, aby po móc w uprosz cze niu za -
sad bhp i wspie rać wzrost przed się biorstw w Wiel kiej Bry ta nii.
Dba łość o stan bhp po win na być pro por cjo nal na do ry zy ka, co
mu si zna leźć wy raz w prze pi sach. Ak cja „Rzuć my wy zwa nie biu -
ro kra cji” umo żli wi ka żde mu wy ra że nie opi nii o prze pi sach le żą -
cych u pod staw kul tu ry bhp w Wiel kiej Bry ta nii, czy to oso bom
pra cu ją cym w dzie dzi nie bhp, czy też zna ją cym prze pi sy z wła -
sne go do świad cze nia. 

HSE opu bli ko wa ło in for ma cję, że Sąd Ko ron ny w Ip swich uka -
rał po ten ta ta ener ge tycz ne go „Shell UK Ltd.” za wy buch i po -
żar w ter mi na lu ga zo wym Bac ton w Nor folk, do któ re go do szło
w lu tym 2008 r. Zda niem eks per tów HSE, tyl ko szczę śli wym zbie -
giem oko licz no ści nikt nie zo stał cię żko ran ny ani za bi ty. Wy buch
ze rwał be to no wy dach ze zbior ni ka bu fo ro we go i spo wo do wał od -
rzu ty ele men tów be to no wych oraz me ta lo wych na du żym ob sza -
rze. Po zba da niu zda rze nia, HSE i Agen cja ds. Śro do wi ska wspól -
nie skie ro wa ły akt oska rże nia prze ciw ko fir mie za na ru sze nia za -
sad bez pie czeń stwa, ochro ny śro do wi ska i za po bie ga nia za nie -
czysz cze niom, co do pro wa dzi ło do wy bu chu. Wy buch zo stał spo -
wo do wa ny wy cie kiem wy so ce ła two pal ne go płyn ne go wę glo wo -
do ru, z po wo du ko ro zji me ta lo we go zbior ni ka od dzie la ją ce go. Ze
wzglę du na du że ilo ści nie bez piecz nych sub stan cji w za kła dzie
Shell Bac ton jest on, zgod nie z prze pi sa mi, za kla sy fi ko wa ny do gru -
py za kła dów naj bar dziej nie bez piecz nych. Zda niem HSE fir ma
za nie dba ła pod sta wo wych czyn no ści kon ser wa cyj nych i nie do -
strze ga ła ry zy ka wy pad ku po mi mo świa do mo ści, że bar dzo wa -
żne ele men ty nie by ły w peł ni spraw ne od kil ku lat. Nie oce nio -
no ry zy ka wy ni ka ją ce go z do sta wa nia się skro pli ny do wy dzia łu
oczysz cza nia wo dy, cho ciaż nie był on za pro jek to wa ny do od bio -
ru wy so ce ła two pal nych pły nów, ta kich jak skro pli na. W trak cie
do cho dze nia wy kry to po wa żne błę dy w sto so wa nym w za kła dzie
sys te mie za rzą dza nia bez pie czeń stwem. Shell UK Ltd. przy zna -
ła się do sied miu za rzu tów i mu si za pła cić łącz ną ka rę 1 mi lio -
na fun tów oraz 242 tys. fun tów kosz tów.

Opra co wa nie: Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą GIP
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Pod wy żki płac              FRAN CJA
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Nie bie ska kar ta    LUK SEM BURG

Wy zwa nie      WIEL KA BRY TA NIA

Wy so ka ka ra
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Śmier tel nie 
nie bez piecz ny rę bak

In spek to rzy pra cy OIP Bia ły stok pod -
czas kon tro li prze strze ga nia prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy wy -
cin ce drzew i pra cach zwią za nych z za -
go spo da ro wa niem zie le ni na te re nie
Bia łe go sto ku oraz speł nia nia wy ma gań
za sad ni czych przez rę bar kę użyt ko wa ną
w przed się bior stwie kon ser wa cji zie le -
ni w Bia łym sto ku stwier dzi li m. in., że
pra co daw ca – bli sko rok te mu – wpro -
wa dził do użyt ku, ku pio ną ja ko no we
urzą dze nie, rę bar kę z na pę dem wła -
snym, na zwa ną przez dys try bu to ra: Rę -
bak typ WC 08 DIE SEL.

Na pod sta wie oglę dzin ma szy ny oraz
ana li zy do ku men ta cji do star czo nej przez
dys try bu to ra stwier dzo no, że pod czas
po da wa nia ręcz ne go ga łę zi do ryn ny po -

daw czej ma szy ny na stę po wa ło zmniej sza -
nie ich ob ję to ści wraz z prze su wa niem
się w kie run ku gar dzie li, w któ rej za in -
sta lo wa ne są wal ce po da ją ce i tar cza
zręb ku ją ca. Ta ka sy tu acja oraz kształt
i bu do wa ga łę zi (sę ki, od ro sty) stwa rza -
ła za gro że nie po chwy ce nia rąk ope ra to -
ra oraz czę ści odzie ży przez po da wa ne
ga łę zie. Mo gło to w ka żdej chwi li do pro -
wa dzić do wcią gnię cia dło ni ope ra to ra
po mię dzy wal ce po da ją -
ce, ich zmia żdże nie a na -
wet am pu ta cję. Obo wią -
zu ją ce prze pi sy wy ma ga ją,
aby rę bar ki by ły wy po sa żo -
ne w urzą dze nie za trzy mu -

ją ce układ po da wa nia drew na, wy ko na -
ny w spo sób umo żli wia ją cy uru cho mie -
nie te go urzą dze nia nie tyl ko rę ką, ale
ta kże – przy pad ku unie ru cho mie nia
rąk – tu ło wiem, łok ciem, bio drem czy no -
gą. Szcze gó ło we wy ma ga nia do ty czą ce
bu do wy urzą dze nia okre śla nor ma.

Jak usta lo no w cza sie kon tro li, użyt -
ko wa ny przez pra co daw cę rę bak ta kie -
go za bez pie cze nia nie po sia dał. Dys try -

bu tor nie wy po sa żył go też w in ne urzą -
dze nie ochron ne, któ re za pew nia ło by
sto pień bez pie czeń stwa nie ni ższy niż
okre ślo ny w nor mie zhar mo ni zo wa nej.
Ma szy na nie speł nia ła więc wy ma gań za -
sad ni czych i stwa rza ła za gro że nie dla
zdro wia, a na wet ży cia ope ra to ra.

In spek tor pra cy wy dał na kaz wstrzy -
ma nia eks plo ata cji urzą dze nia, na da jąc
mu ry gor na tych mia sto wej wy ko nal no -
ści. Do ku men ta cję kon tro l ną, w tym pro -
to kół kon tro li wy ro bu, prze sła no do in -
spek to ra tu pra cy wła ści we go miej sco wo
dla sie dzi by dys try bu to ra rę ba ka.

Pod
inspektorską

lupą

Or ga ni za to rzy raj du z okrę gu war szaw skie go od sa me go po -
cząt ku dwo ili się i tro ili, że by uczest ni cy czu li się do brze
na ma low ni czych te re nach Par ku Kra jo bra zo we go „Prze łom
Bu gu”. 
W czwart ko wy wie czór go ście przy by li do ośrod ków „Uro -
cza” i „Part ner” w Ser pe li cach. Do brej za ba wy z udzia łem
sze fo wej in spek cji pra cy An ny Tom czyk nie zmą ci ła na wet
desz czo wa po go da. Nie prze szko dzi ła ona rów nież w roz pa -
le niu ogni ska. Ten wie czór za pew ne na dłu go po zo sta nie
w pa mię ci uczest ni ków nie tyl ko z po wo du wi do ku przy rzą -
dzo ne go smacz nie 10 kg su ma i pie czo ne go pro sia ka, ale
z wzglę du na wiel ki tort ufun do wa ny przez ko le gów z od dzia -
łu w Sie dl cach i po kaz sztucz nych ogni.

Nie wąt pli wą atrak cją raj du by ła mo żli wość prze ja żdżki
po nad bu żań skich wer te pach spa li no wym kła dem „Ba gi”.
Przez ko lej ne trzy wie czo ry czas umi la ły ze spo ły mu zycz ne.
Tań ce i do bra za ba wa nie by ły dla ko go kol wiek z raj do wi -
czów prze szko dą w punk tu al nym sta wie niu się na śnia da nie
o 7 ra no. Tłu ma czyć to mo żna nie tyl ko sa mo dy scy pli ną in -
spek cyj nej bra ci, ale – jak wieść nie sie – du żym na sy ce niem
po wie trza w tlen na tych te re nach i…co cie ka we, w jod, któ -
re go stę że nie nie od bie ga od nad mor skie go. Nie tyl ko szyb -
kie mu wy po czyn ko wi, ale i bez sen no ści nie któ rych
uczest ni ków raj du sprzy ja ły iście kró lew skie kon cer ty pta sich
or kiestr z po bli skiej pta szar ni, bę dą cej hob by wła ści cie la
pen sjo na tu „Uro cza”.

XVIII Raj d Pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy 
„Ma zow sze 2011”, któ ry od był się w dniach 9-12 czerw ca br.,

prze szedł do hi sto rii.

Na raj do wym szla ku

Dla od wa żnych i lu bią cych przy go dę or ga ni za to rzy raj du przy -
go to wa li dwu dnio wy spływ nur tem Bu gu. By ło to naj trud niej sze
wy zwa nie, z któ rym mi mo chłod nej po go dy i chwi lo we go desz -
czu, gru pa kil ku na stu śmiał ków szczę śli wie po ra dzi ła so bie, do -
cie ra jąc do ce lu.



Gru pę raj do wych pie chu rów pro wa dzi li nie stru dze ni i wie lo let ni in spek cyj ni tu ry -
ści i pod ró żni cy: Ma rian Kacz ma rek i An drzej Paw lak z OIP -u w War sza wie. Ja ko
jed ni z nie wie lu uczest ni czy li w pra wie wszyst kich raj dach PIP. 

Dresz czyk emo cji i spo rą daw kę ad re na li ny za pew nio no tym, któ rzy są ama to ra mi pa int bal lu
i prze ja żdżek na li nie przez nurt rze ki. Od by ły się ta kże za wo dy strze lec kie, a ama to rzy dłu gie -
go, choć jed no staj ne go wy sił ku od by li wy ciecz ki ro we ro we wśród la sów, łąk nad je zio rem Tro -
jan i Bu giem. Stru dze ni raj do wy mi wy czy na mi uczest ni cy mo gli od po cząć uda jąc się na rejs
stat kiem po gra nicz nej rze ce Bug.

Nikt nie mógł się nu dzić. Do wy bo ru by ły ca ło dzien ne wy ciecz ki au to ka -
ro we do Ja błecz nej z klasz to rem św. Onu fre go, do Kod nia i Sank tu arium
Mat ki Bo żej Ko deń skiej czy neo unic kiej pa ra fii Ko stom ło ty z cer kwią i za -
byt ko wy mi iko na mi.

Bez strat w lu dziach i sprzę cie, dwu stu pięć dzie się ciu uczest ni ków raj du do trwa ło
do je go koń ca. Był to czas wy po czyn ku mło dych adep tów pra cy in spek tor skiej z do -
świad czo ny mi in spek to ra mi. Ta kże z se nio ra mi, któ rzy cie szą się za słu żo nym eme -
ry tal nym od po czyn kiem.                                   Wal de mar Spól nic ki, OIP War sza wa
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Wy pad ki, do któ rych do cho dzi w cza sie
ob słu gi pras mi mo śro do wych i hy drau licz -
nych na le żą do naj bar dziej tra gicz nych
w skut kach. Ich ana li za ja ko jed ną z przy -
czyn co raz czę ściej wska zu je na nie do sto -
so wa nie ma szyn do wy ma gań mi ni mal nych.
Wy ni ka to naj czę ściej z za nie dba nia przez
pra co daw ców obo wiąz ku wska za ne go
w § 34 przy ta cza ne go prze pi su (Dz. U.
Nr 191, poz. 1596 ze zmia na mi z 2003 r.
Nr 178, poz. 1745). Na le ży wspo mnieć, że
ta kże użyt kow ni cy ma szyn na by tych
przed 1 stycz nia 2003 r. by li zo bli go wa ni
do sto so wać je do mi ni mal nych wy ma gań,
okre ślo nych w roz dzia le 3 roz po rzą dze nia,
do 1 stycz nia 2006 r.

Ce lem ar ty ku łu bę dzie przed sta wie nie
naj czę ściej po wta rza ją cych się przy czyn wy -
pad ków przy pra cy zwią za nych z ob słu gą
pras mi mo śro do wych oraz ana li za naj po -
wa żniej szych za gro żeń, rów nież wska za nie
środ ków ochron nych, ogra ni cza ją cych ry -
zy ko wy pad ku, a sto so wa nych przez pro -
du cen tów ma szyn.

Groź na prze strzeń 
na rzę dzio wa

Z pro wa dzo nych przez in spek to rów
pra cy ba dań wy pad ków przy pra cy z udzia -
łem pras wy ni ka, że naj częst szą, bez po -
śred nią ich przy czy ną by ło uru cho mie nie
ru chu su wa ka pra sy w chwi li, gdy pra cow -
nik rę ką wyj mo wał ob ra bia ny ma te riał ze
stre fy nie bez piecz nej, czy li stre fy zgnio tu.
Ste ro wał w tym cza sie cy klem ma szy ny
za po mo cą no żne go pe da łu. Dla cze go? Od -
po wie dzi jest bar dzo wie le. By ich udzie -
lić, na le ży ta kże po znać po śred nie przy czy -
ny te go ty pu wy pad ków.

Naj czę ściej do cho dzi ło do nich z po wo -
du bra ku od po wied nie go urzą dze nia

ochron ne go, unie mo żli wia ją ce go jed no cze -
sne ope ro wa nie rę ka mi w nie bez piecz nej
stre fie na rzę dzio wej i uru cho mie nie no gą
cy klu tło cze nia. Ta kie za bez pie cze nie mo -
gło by spo wo do wać za trzy ma nie ru chu
stem pla w przy pad ku zna le zie nia się rę ki
ope ra to ra w stre fie na rzę dzio wej. Prak ty -
ka wy ka za ła, iż głów ną stre fą za gro że nia
w przy pad ku pras me cha nicz nych jest
prze strzeń na rzę dzio wa. To tu taj naj czę -
ściej do cho dzi do am pu ta cji pal ców rąk
ope ra to ra. W związ ku z tym pro du cent,
użyt kow nik lub pra co daw ca (w za le żno ści
od da ty wy pro du ko wa nia ma szy ny), mu si
pod jąć wszel kie środ ki za po bie gaw cze.

Jak się chro nić?

W stre fie na rzę dzio wej mo gą być ró żne -
go ro dza ju za gro że nia: zgnie ce nie, wcią -
gnię cie, po chwy ce nie, cię cie lub od cię cie.
By gra ni czyć ry zy ko mo żna m.in. sto so wać:

1) na rzę dzia za mknię te, któ rych od po -
wied nia kon struk cja, np. po przez za cho wa -
nie mi ni mal nych od stę pów po mię dzy czę -
ścia mi stwa rza ją cy mi za gro że nie zgnie ce -
niem, unie mo żli wia wło że nie po mię dzy
nich pal ców i dło ni ope ra to ra. Mi ni mal ne
od stę py okre śla nor ma PN -EN 349. Te go
ty pu roz wią za nie sto so wa ne jest za zwy czaj
w przy pad ku wy kra wa nia z ta śmy;

2) osło ny sta łe, któ re zgod nie z wy ma -
ga nia mi za sad ni czy mi do ty czą cy mi ma szyn
no wych wpro wa dzo nych do ob ro tu po 1
ma ja 2004 r. po win ny być mo co wa ne
w spo sób umo żli wia ją cy ich otwar cie lub
de mon taż wy łącz nie przy uży ciu na rzę dzi;

3) osło ny blo ku ją ce z ry glo wa niem, tj.
ru cho me osło ny stre fy na rzę dzio wej po łą -
czo ne z urzą dze niem ry glu ją cym osło ny,
sta no wią cym uzu peł nie nie urzą dze nia blo -
ku ją ce go tak, aby za po biec uru cho mie niu

su wa ka do chwi li za mknię cia i za ry glo wa -
nia. Ta kże, by osło na po zo sta wa ła za -
mknię ta i za ry glo wa na, do pó ki nie usta nie
ry zy ko ura zów wy ni ka ją ce z nie bez piecz -
nych funk cji ma szy ny, w tym przy pad ku:
ru chu su wa ka, ru chu ele men tów na rzę dzia
lub in nych ele men tów ru cho mych pra sy;

4) urzą dze nia ste ro wa nia obu ręcz ne go,
któ re funk cję bez pie czeń stwa re ali zu ją po -
przez wy mu sze nie na ope ra to rze jed no cze -
sne go an ga żo wa nia dwóch rąk do uru cho -
mie nia cy klu tło cze nia pra sy;

5) opto elek tro nicz ne urzą dze nia ochron -
ne. Są to sa mo czyn ne urzą dze nia ochron -
ne, w któ rych sy gnał optycz ny prze twa rza -
ny jest na sy gnał elek trycz ny prze ka zy wa -
ny do ukła du ste ro wa nia pra są, np.: la se -
ro we ska ne ry bez pie czeń stwa, optycz ne
kur ty ny bez pie czeń stwa. Urzą dze nia te
mo gą bez do ty ko wo kon tro lo wać do wol ne
ob sza ry. Do ko nu jąc wy bo ru na le ży pa mię -
tać o pod sta wo wych pa ra me trach ta kich
jak: czas za dzia ła nia, stre fa wy kry wa nia,
roz dziel czość. Przy ich mon ta żu naj le piej
sko rzy stać z po mo cy firm spe cja li stycz -
nych. Nie ste ty, ze wzglę du na kon struk cje
pras, te go ty pu urzą dze nia mo gą być sto -
so wa ne wy łącz nie przy pra sach me cha nicz -
nych ze sprzę gła mi za ci sko wy mi, a nie
w przy pad ku pras ze sprzę głem sztyw nym
za pad ko wym.

Nor ma po mo że

Za bez pie cze nia przed za gro że nia mi,
mo gą cy mi wy stą pić w stre fie na rzę dzio wej
pras po win ny być do bra ne po prze pro wa -
dze niu kom plek so wej ana li zy za gro żeń
z uwzględ nie niem ro dza ju pro duk cji i wy -
ko ny wa nej pra cy. Na le ży pa mię tać, że
tech nicz ne środ ki ochron ne po win ny chro -
nić nie tyl ko ope ra to rów, ale ta kże in ne oso -

by, któ re pod czas pra cy, usta wia nia, kon -
ser wa cji, czysz cze nia i prze glą dów mo -
gą mieć do stęp do stre fy nie bez piecz nej.

Przy do bo rze od po wied nich środ -
ków za bez pie cza ją cych war to się gnąć
do nor my zhar mo ni zo wa nej PN -EN 692
Ob ra biar ki. Pra sy me cha nicz ne. Bez pie -
czeń stwo. Nor ma ta jest zhar mo ni zo wa -
na z dy rek ty wą ma szy no wą 2006
/42/WE. W tym do ku men cie okre ślo no
tech nicz ne wy ma ga nia i środ ki bez pie -
czeń stwa, któ re po win ny być sto so wa ne
przez kon struk to rów, pro du cen tów i do -
staw ców pras me cha nicz nych ze sprzę -
gła mi za ci sko wy mi.

Na otwar tym na rzę dziu

In ną, bar dzo czę sto po wta rza ją cą się
przy czy ną wy pad ków przy pra cy z udzia -
łem pras jest nie wła ści wy do bór spo so -
bu ste ro wa nia cy klem pra cy ma szy ny,
któ ry nie jed no krot nie od by wał się z przy -
zwo le niem pra co daw cy lub oso by bez po -
śred nie go nad zo ru (kie row ni cy, mi -
strzo wie, bry ga dzi ści). Ro bot ni cy sto so -
wa li przy cisk no żny ste ro wa nia, pra cu -
jąc na na rzę dziu otwar tym. 

W ta kim przy pad ku bar dzo wa żny jest
wła ści wy nad zór nad pra cow ni ka mi.
W więk szych za kła dach obej mu je on ta -
kże nad zór nad od po wied nim usta wie -
niem ma szy ny (w tym spo so bu ste row -
nia pra są), utrzy ma niem jej w nie na gan -
nym sta nie tech nicz nym. Wa żne jest do -
pil no wa nie prze szko le nia słu żby utrzy -
ma nia ru chu. Wią że się to z utrzy ma -
niem od po wied nio wy so kiej kul tu ry
bez pie czeń stwa pra cy, któ ra po win na
być in te gral ną czę ścią za rzą dza nia fir mą.

De mon taż osłon

Ko lej ną, dość czę sto po ja wia ją cą się
przy czy ną ana li zo wa nych przez in spek to -
rów pra cy wy pad ków przy pra cy z udzia -
łem pras by ło nie spraw ne urzą dze nie
ochron ne za bez pie cza ją ce ope ra tów
przed do stę pem do stre fy za gro że nia. Nie -
jed no krot nie zda rza ło się, iż za pro jek to -
wa ne i wy ko na ne przez pro du cen tów osło -
ny, nie rzad ko kosz tu ją ce kil ka ty się cy zło -
tych, by ły przez pra cow ni ków po pro stu
omi ja ne na wszel kie mo żli we spo so by.
Więk szość nie pra wi dło wo ści stwier dza -
nych pod czas kon tro li ma szyn do ob rób -
ki pla stycz nej do ty czy ło nie spraw ne go
urzą dze nia ste ro wa nia obu ręcz ne go, zde -
mon to wa nej osło ny blo ku ją cej czy osło -
ny sta łej.

W związ ku z tym na le ża ło by przy po -
mnieć o ko lej nym, bar dzo wa żnym obo -
wiąz ku wy ni ka ją cym z roz po rzą dze nia
w spra wie wy ma gań mi ni mal nych, tj.:
o ko niecz no ści do ko ny wa nia udo ku -
men to wa nych okre so wych kon tro li ma -
szyn na ra żo nych na dzia ła nie wa run ków
po wo du ją cych po gor sze nie ich sta nu
tech nicz ne go. Nie wąt pli wie wa run ki
pra cy pras mi mo śro do wych, ze wzglę du
np. na wil goć, py ły, ole je sma ro we,
do ta kich na le żą. Za kres przed mio to wy
te go ty pu kon tro li po wi nien obej mo wać
m. in. stan tech nicz ny wszel kich urzą -
dzeń za bez pie cza ją cych.

Zgod nie z in struk cją

Nie na le ży ta kże za po mi nać o in struk -
cji użyt ko wa nia ma szy ny czy urzą dze nia.
Jest to nie zbęd ny i bar dzo wa żny do ku -
ment, któ ry jest wy ma ga ny przy ka żdym
urzą dze niu tech nicz nym. Zgod nie z § 41
roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki So cjal nej z 26 wrze śnia 1997 r.
w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 ze zmia na mi oraz
z 2008 r. Nr 108, poz. 690), in struk cja
użyt ko wa nia po win na za wie rać m.in.
za sa dy i spo so by bez piecz ne go wy ko ny -
wa nia pra cy.

Za po zna jąc się z in struk cją użyt ko wa -
nia pras mi mo śro do wych na le ży pa mię -
tać, że po win ny się tam znaj do wać
m.in. wska zów ki do ty czą ce od po wied nie -
go do bo ru spo so bu ste ro wa nia cy klem
ro bo czym ma szy ny w za le żno ści od kon -
struk cji sto so wa ne go na rzę dzia, spo so -
bu wy ko ny wa nia pra cy, sto so wa nia na -
rzę dzi po moc ni czych (szczy piec przy wy -
cią ga niu ob ra bia nych przed mio tów ze
stre fy na rzę dzio wej), czy też wiel ko ści
i kształ tu ob ra bia ne go ma te ria łu. Po słu -
że nie się in struk cją użyt ko wa nia jest
szcze gól nie wa żne w przy pad ku ma łych
firm, gdzie nie ma tzw. usta wia czy.

Pę ka ją ce sprę ży ny

Co raz czę ściej po ja wia ją cym się pro -
blem przy ob słu dze pras są pę ka ją ce
sprę ży ny umiesz czo ne w sprzę głach
i ha mul cach uru cha mia ją cych cykl ro bo -
czy pras, co ta kże do pro wa dza ło do wie -
lu wy pad ków przy pra cy. Pęk nię cie
sprę ży ny, umiesz czo nej w sprzę gle
i dzia ła ją cej na roz cią ga nie, a od po wie -
dzial nej za po je dyn czy ruch su wa ka
pra sy, mo że spo wo do wać wy ko na nie

Wy pad ki przy pra cy, a do sto so wa nie ma szyn 
do wy ma gań mi ni mal nych

Pra sy mi mo śro do we
Ar tur Dmuch

Pra sy mi mo śro do we są jed ny mi z naj nie bez piecz niej szych w eks plo ata cji ma szyn do ob rób -
ki pla stycz nej me ta li. Kon tro le wy ka za ły, że pra sy te w wie lu fir mach, to ma szy ny sta re, wy pro -
du ko wa ne i wpro wa dzo ne do ob ro tu przed 1 ma ja 2004 ro ku, czy li przed wej ściem Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej. Z usta leń in spek to rów pra cy wy ni ka, iż pra co daw cy nie do sto so wa li ich
do wy mo gów okre ślo nych w roz po rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar ki z 30 paź dzier ni ka 2002 r.
w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie
użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni ków pod czas pra cy.
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Do tych czas na ła mach „In spek to ra Pra -
cy” uka zy wa ły się ar ty ku ły o pro wa dzo nej
przez PIP dzia łal no ści szko le nio wej wśród
rol ni ków, dzie ci i mło dzie ży ze śro do -
wisk wiej skich, o kon kur sach i wie lu in nych
dzia ła niach pre wen cyj nych. Mo gli śmy ta -
kże za po znać się efek ta mi wi zy ta cji in spek -
to rów pra cy pod czas pro wa dzo nych prac
żniw nych.

In spek to rzy wi zy tu ją nie tyl ko pra ce po -
lo we, ale ta kże go spo dar stwa rol ni ków in -
dy wi du al nych. Tra fia ją do nich do ko nu jąc
oce ny w ogól no pol skim kon kur sie pn.
„Bez piecz ne go spo dar stwo rol ne” lub in -
nych te go ty pu kon kur sach o za się gu lo -
kal nym czy re gio nal nym. Do wi zy ta cji
go spo darstw do cho dzi rów nież w związ ku
z od by wa niem prak tyk przez uczniów
kie run ków rol ni czych szkół po nad gim na -
zjal nych lub usta la niem oko licz no ści i przy -
czyn wy pad ków przy pra cy rol ni czej. Spe -
cy fi ką ta kich wi zy ta cji jest krót ki kon takt
z rol ni kiem, ogra ni cza ją cy się do kon kret -
nej sy tu acji, za sta nej w da nym mo men cie
np. pod czas wy ko ny wa nia okre ślo ne go ro -
dza ju prac z uży ciem sprzę tu rol ni cze go.
Od lat in spek to rzy pra cy ob ser wu ją nie pra -
wi dło wo ści zwią za ne np. ze złym sta nem
tech nicz nym ma szyn, ich eks plo ata cją
lub za cho wa nia mi rol ni ków. Przy kła dem
mo że być spo ty ka ny przez in spek to rów
pra cy, nie wła ści wy spo sób agre ga to wa nia
cią gni ka np. z przy cze pą czy pra są do sło -
my, przy po mo cy śru by czy dru tu.

Nie rzad ko in spek to rzy pra cy re agu ją
na sy tu ację, w któ rej pod czas żniw rol ni -
cy trans por tu ją za ła do wa ne przy cze py

z roz pię ty mi bur ta mi, bez spraw nej sy gna -
li za cji świetl nej, trój ką tów wy ró żnia ją -
cych po jaz dy wol no bie żne. Ta kże na pra -
cu ją ce na po lu ma szy ny, któ re ma ją nie osło -
nię te wał ki prze gu bo wo -te le sko po we i są
wy po sa żo ne w nie spraw ny pod ręcz ny
sprzęt ga śni czy. By wa, że w ta kich oko licz -
no ściach in spek to rzy pra cy po zo sta ją bez -
rad ni, a ich ar gu men ty nie tra fia ją do rol -
ni ków, któ rzy złą sy tu ację naj czę ściej tłu -
ma czą bra ka mi fi nan so wy mi. Nie wąt pli wie
sku tecz ność dzia łań pre wen cyj nych by ła -
by zwięk szo na, gdy by uczest ni czy li w nich
rów nież np. stra ża cy czy po li cjan ci.

W ubie głym ro ku w cza sie żniw do szło
zda rze nia, któ re go świad kiem był in spek -
tor pra cy z OIP w Po zna niu. Z nie wy ja śnio -
nych wów czas przy czyn spa li ło się bli sko
pół ha ścier ni ska i nie spra so wa nej sło my.
Stra ty mo gły być znacz nie po wa żniej sze,
gdyż ga śni ce bę dą ce na wy po sa że niu cią -
gni ków i kom baj nów oka za ły się atra pa mi.
W efek cie, do cza su przy by cia na miej sce
stra ża ków, rol ni cy zma ga li się z ży wio łem
wy łącz nie przy po mo cy szpa dli, ło pat czy
wi deł. Szczę śli wie, kie ru nek wia tru był po -
myśl ny i po żar w koń cu uda ło się uga sić.

U rol ni ka

Wi zy ta cja go spo dar stwa rol ni ka in dy wi -
du al ne go da je mo żli wość bli ższe go spoj rze -
nia na pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa,
na dia gno zę nie pra wi dło wo ści i za gro żeń
wy stę pu ją cych w da nym miej scu. Do ku -

men ta cja fo to gra ficz na z wi zy ta cji go spo -
darstw rol nych po twier dza nie naj lep szy ich
stan bez pie czeń stwa. W dal szym cią gu bra -
ku je wy dzie lo nych miejsc za ba wy dla naj -
młod szych. Pro ble mem jest ta kże stan bu -
dyn ków in wen tar skich i go spo dar czych
z wy so ki mi pro ga mi w drzwiach wej ścio -
wych, bra kiem za bez pie cze nia drzwi
przed sa mo czyn nym za mknię ciem. Czę sto
też nie są za bez pie cza ne otwo ry tech no -
lo gicz ne zrzu to we, ścien ne i stro po we,
a stan tech nicz ny dra bin czy scho dów po -
zo sta wia wie le do ży cze nia. Ma szy ny
i urzą dze nia znaj du ją ce się w po miesz cze -
niach warsz ta to wych nie za wsze po sia da -
ją wy ma ga ne za bez pie cze nia.

Po wa żnym pro ble mem jest spo sób
prze cho wy wa nia przez rol ni ków środ ków
ochro ny ro ślin. Nie bez piecz ne dla zdro wia
pe sty cy dy znaj du ją się w warsz ta tach,
ga ra żach, nie za my ka nych szaf kach, ta -

kże ku chen nych. Pro ble mem jest też
brak środ ków ochro ny in dy wi du al nej, nie
tyl ko w cza sie wy ko ny wa nia za bie gów
che mi za cji, ale rów nież pod czas przy go to -
wy wa nia roz two rów. A prze cież, aby ku pić
i sto so wać środ ki bar dzo tok sycz ne i tok -
sycz ne dla lu dzi (I i II kla sy) na le ży po sia -
dać świa dec two ukoń cze nia szko le nia
w za kre sie sto so wa nia tych środ ków.

Czę sto pod czas in spek tor skich wi zy ta cji
go spo darstw rol ni cy przy zna ją, że bra ku je
im ra dy fa chow ca. Sa mi przy zwy cza je ni
od lat do okre ślo nej sy tu acji, nie do strze -
ga ją ró żnych man ka men tów w ich go spo dar -
stwach. Istot ną ro lę w efek tyw no ści dzia łań
in spek to ra pra cy mo że speł nić wów czas soł -
tys, ja ko li der miej sco wej spo łecz no ści. War -
to też na po cząt ku wi zy ta cji go spo dar -
stwa, po omó wie niu jej ce lu, prze ka zać li -
stę kon tro l ną „Bez pie czeń stwo w in dy wi du -
al nym go spo dar stwie rol nym”, aby z jej po -
mo cą rol nik sam mógł oce nić stan bhp
w swo im go spo dar stwie.

Azbest na wsi

Pły ty azbe sto wo -ce men to we wciąż jesz -
cze po kry wa ją da chy wie lu wiel skich bu -
dyn ków. Są rów nież wy ko rzy sty wa ne
do przy kry wa nia opa łu, wor ków z na wo za -
mi, ma szyn. Czę sto rol ni cy skła du ją uszko -
dzo ne pły ty azbe sto we w miej scach ogól -
nie do stęp nych, przez co stwa rza ją one do -
dat ko we za gro że nie dla wie lu osób, wśród
któ rych są ta kże dzie ci. In spek to rzy pra -
cy wi zy tu jąc go spo dar stwa rol ne zwra ca -
ją szcze gól ną uwa gę na kon se kwen cje
wy ni ka ją ce z obec no ści azbe stu go spo dar -
stwach. In for mu ją rol ni ków, ja kie są pro -
ce du ry zwią za ne z je go usu wa niem i uty -
li za cją. Na le ży jed nak za uwa żyć, że mi mo
uru cha mia nia przez nie któ re sa mo rzą dy
spe cjal nych pro gra mów do fi nan so wa nia
kosz tów usu wa nia azbe stu, zbyt ma ło rol -
ni ków z nich ko rzy sta. War to więc, by
przy oka zji wi zy to wa nia go spo darstw rol -
nych rol ni cy uzy ski wa li ta kże wie dzę
na te mat spo so bu wy ko ny wa nia prac
przez fir my, któ re zaj mu ją się usu wa -
niem azbe stu. Da je to bo wiem gwa ran cję,
że pra ce te bę dą pro wa dzo ne zgod nie
z prze pi sa mi.

Prak ty ki uczniow skie

Wi zy ta cje go spo darstw rol nych zwią za -
ne z od by wa niem prak tyk uczniow skich in -
spek to rzy pra cy pro wa dzą wspól nie z kie -
row ni ka mi szko le nia prak tycz ne go, bądź
na uczy cie la mi bę dą cy mi opie ku na mi prak -

Z in spek tor skiej prak ty ki

Z wi zy tą u rol ni ka
Pań stwo wa In spek cja Pra cy, obok pro wa dze nia dzia łań kon -
tro l no -nad zor czych w za kła dach rol nych, przy wią zu je rów nież
du żą wa gę do po dej mo wa nia przed się wzięć pre wen cyj nych
w go spo dar stwach in dy wi du al nych. Nie trze ba ni ko go prze ko -
ny wać do po trze by wie lo kie run ko wych dzia łań edu ka cyj nych,
do rad czych czy po pu la ry za tor skich w za kre sie bez pie czeń -
stwa i ochro ny zdro wia wśród rol ni ków i człon ków ich ro dzin,
po dej mo wa nych przy współ pra cy wie lu in sty tu cji i part ne rów,
bę dą cych sy gna ta riu sza mi Po ro zu mie nia w spra wie współ pra -
cy na rzecz po pra wy sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
w rol nic twie.

przez ma szy nę po wta rza ją cych się cy -
klów pra cy su wa ka: pierw sze go, wy ni ka -
ją ce go z ce lo we go za ini cjo wa nia ele men -
tem ste row ni czym i ko lej nych, nie kon tro -
lo wa nych.

Po jed nym z wy pad ków przy pra cy, któ -
re go przy czy ną by ło wła śnie pęk nię cie
sprę ży ny, pra co daw ca do ko nał mo der ni -
za cji pra sy, za stę pu jąc sprę ży nę si łow ni -
kiem pneu ma tycz nym (w przy pad ku bra -
ku do pły wu ener gii elek trycz nej nie zo -
sta nie wy ko na ny ruch ro bo czy), któ ry jest
po łą czo ny z na sta wia nym, elek trycz nym
ze ga rem oraz za wo rem elek tro ma gne -
tycz nym.

In nym mo żli wym spo so bem za bez pie -
cze nia przed te go ty pu za gro że niem jest
za stę po wa nie sprę żyn dzia ła ją cych na roz -
cią ga nie sprę ży na mi ści ska ny mi, czy też
za sto so wa nie zwie lo krot nio nych ze sta -
wów sprę żyn.

Re asu mu jąc

Zdo by te przez in spek to rów pra cy do -
świad cze nia z kon tro li po zwa la ją na stwier -
dze nie, że do sto so wa nie ma szyn, w tym
pras me cha nicz nych do wy ma gań mi ni mal -
nych zna czą co wpły wa na pod nie sie nie po -
zio mu bez pie czeń stwa przy ich ob słu dze.
W efek cie, na ob ni że nie licz by wy pad ków
przy pra cy, a więc ta kże na zmniej sze nie
cią gle ro sną cych kosz tów pro wa dze nia
dzia łal no ści go spo dar czej.

War to więc raz jesz cze przy po mnieć,
że ter min na do sto so wa nie ma szyn do wy -
ma gań mi ni mal nych już upły nął, a co się
z tym wią że, ma szy ny od da wa ne pra cow -
ni kom do eks plo ata cji po win ny speł niać
wy ma ga nia mi ni mal ne okre ślo ne w roz -
dzia le trze cim roz po rzą dze nia po wo ły wa -
ne go w ar ty ku le. W przy pad ku, gdy do sto -
so wa nie ma szy ny nie jest mo żli we
pod wzglę dem tech nicz nym lub je go
koszt jest zbyt wy so ki, na le ży wy co fać ją
z eks plo ata cji.

Ar tur Dmuch 
OIP Lu blin

Li te ra tu ra:

1. „Ogra ni cza nie ry zy ka przy użyt ko wa -
niu pras. Środ ki ochron ne nie od gra dza ją -
ce. Funk cjo nal ne środ ki bez pie czeń stwa”,
Sta ni sław Ko wa lew ski, Bez pie czeń stwo
pra cy 5/2001.

2. „Nie bez piecz ne sta re ma szy ny” Zbi -
gniew Plich ta, In spek tor pra cy 10/2010.
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tyk ze szkół po nad gim na zjal nych kształ cą -
cych na kie run kach rol ni czych. Nie ste ty,
tyl ko w czę ści go spo darstw mo żna za ob -
ser wo wać dba łość o stan bez pie czeń stwa,
gdzie prze strze ga na jest kul tu ra tech -
nicz na. Szko ła, pod pi su jąc z rol ni kiem in -
dy wi du al nym umo wę o prak ty kę uczniow -
ską nie zwra ca uwa gi na po ziom, ja ki pre -
zen tu je to go spo dar stwo, je śli idzie o stan
bhp. Z prze pi sów ja sno jed nak wy ni ka (roz -
po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
z 15 grud nia 2010 r. w spra wie prak tycz -
nej na uki za wo du), że pod mio ty przyj mu -
ją ce uczniów lub mło do cia nych na prak tycz -
ną na ukę za wo du są zo bo wią za ne do za -
pew nie nia wa run ków ma te rial nych z tym
zwią za nych. W szcze gól no ści do: wy po sa -
że nia sta no wisk szko le nio wych w nie -
zbęd ne urzą dze nia, sprzęt, na rzę dzia, ma -
te ria ły i do ku men ta cję tech nicz ną,
uwzględ nia ją cą wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. Ta kże do za po zna nia
uczniów lub mło do cia nych z or ga ni za cją
pra cy oraz z za sa da mi bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, jak i nad zo ro wa nia prze bie gu
prak tycz nej na uki za wo du.

W cza sie jed nej z wi zy ta cji in spek to ra
pra cy OIP w Po zna niu prze pro wa dza nej
z udzia łem kie row ni ka szko le nia prak -
tycz ne go, uczeń kla sy dru giej tech ni kum
w za wo dzie tech nik rol nik ciął drew no
przy uży ciu pi lar ki łań cu cho wej spa li no wej.
Jest to pra ca wzbro nio na mło do cia nym,
nad to by ła wy ko ny wa na bez uży cia ja -
kich kol wiek ochron. W in nym z go spo dar -
stwie, 17-let ni uczeń przy znał, że do je go
co dzien nych obo wiąz ków, nie tyl ko w cza -
sie prak ty ki na le ży pod no sze nie i prze no -
sze nie z pa szar ni do chlew ni wor ków wa -
żą cych po 50-60 ki lo gra mów. W tym wy pad -
ku nie przy nio sły efek tu szko le nia rol ni ków,
któ rzy wie dzie li o za ka zie po wie rza nia te -
go ty py prac mło do cia nym uczniom za wo -
du. Wie dzy ta kiej nie mie li sa mi prak ty ku -
ją cy, co mo że świad czyć o tym, że na uczy -
cie le szkół po nad gim na zjal nych kształ cą -
cych na kie run kach rol ni czych nie za -
wsze zna ją obo wią zu ją ce prze pi sy do ty czą -
ce oma wia nych za gad nień, przez co nie
zwra ca ją uwa gi na ich prze strze ga nie
w cza sie prak tyk.

Go spo dar stwa bez piecz ne

Co rocz nie in spek to rzy pra cy wi zy tu ją
go spo dar stwa oce nia ne w ogól no pol skim
kon kur sie „Bez piecz ne go spo dar stwo rol -
ne”. Na te re nie dzia ła nia po znań skie go
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy jest ich
ok. 90. Mi mo wy ty po wa nia do udzia łu

w kon kur sie, nie wszyst kie z nich mo żna
za li czyć do bez piecz nych. Wie lu wła ści cie -
li po dej mu je jed nak ró żne dzia ła nia po -
praw cze. W cza sie roz mów z in spek to ra -
mi pra cy przy zna ją, że udział w kon kur sie,
to nie tyl ko wal ka o zdo by cie na gro dy czy
wy ró żnie nia, ale przede wszyst kim sa tys -
fak cja z osią gnię cia wy so kich stan dar -
dów ochro ny zdro wia i ży cia w ich go spo -
dar stwach rol nych.

Du ża dba łość i tro ska o prze strze ga nie
kul tu ry tech nicz nej na co dzień w go spo -
dar stwie rol nym cha rak te ry zu je co raz
więk szą rze szę, szcze gól nie mło dych rol -
ni ków. Są ta cy, u któ rych in spek to rzy pra -
cy by wa ją czę sto. Na ich proś bę. By do ra -
dzać, jak po pra wić stan go spo dar stwa, ta -
kże je śli cho dzi o tech nicz ne bez pie -
czeń stwo pra cy. Przy kła dem mo że być je -
den z rol ni ków z Su li sła wia w gmi nie Rasz -
ków. Zmia ny w swo im go spo dar stwie
roz po czął od utwar dze nia po dwó rza, wy -
po sa że nia w osło ny ma szyn sta re go ty pu
eks plo ato wa nych w go spo dar stwie (m.in.
be to niar kę, dmu cha wę). Za opa trzył w kli -
ny wszyst kie przy cze py, a za cze py cią gni -
ków i przy czep w sworz nie z za wlecz ka mi
na łań cusz kach. Obu do wał otwo ry stro po -
we zrzu to we, za mon to wał ba rier ki ochron -
ne na stro pie nad obo rą, gdzie skła do wa -
ne są sia no i sło ma. Zrobił przy rzą dy
do otwie ra nia burt przy czep, któ re po wo -
du ją, że pra ca jest bez piecz na i lżej sza. Wy -
ko nał sto ja ki na wał ki prze kaź ni ka i śru -
by cen tral ne. Sza fę do skła do wa nia środ -
ków ochro ny ro ślin rol nik wy po sa żył
w ad re sy ośrod ków tok sy ko lo gicz nych
z nu me ra mi te le fo nów, a ta kże w in -
struk cje udzie la nia pierw szej po mo cy
w sy tu acji za tru cia. Do pra cy na pi lar ce
łań cu cho wej ku pił ochron ni ki słu chu o od -
po wied niej zdol no ści tłu mie nia ha ła su.

Co da lej?

Stwier dza ne w cza sie wi zy ta cji prac po -
lo wych, trans por tu rol ni cze go czy go spo -
darstw rol nych nie pra wi dło wo ści in spek -
to rzy pra cy oma wia ją i ana li zu ją wspól nie
z rol ni ka mi. Zwra ca ją wów czas uwa gę, jak
bez piecz nie pra co wać i uni kać za gro żeń
w rol nic twie. Prze ka zu ją wska zów ki, za le -
ce nia czy ra dy, ta kże bro szu ry i in ne te ma -
tycz ne wy daw nic twa Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy.

W oce nie in spek to rów pra cy zaj mu ją -
cych się dzia łal no ścią pre wen cyj no -in for -
ma cyj ną w rol nic twie in dy wi du al nym, na -
le ży ją kon ty nu ować. Wie lu bo wiem rol ni -
ków wciąż jesz cze nie po sia da do sta tecz -

nej wie dzy na te mat za gro żeń zwią za -
nych z wy ko ny wa niem prac rol nych, ta kże
in for ma cji na te mat bez piecz nych me tod
pra cy. Stąd po trze ba sys te ma tycz ne go
mo ni to ro wa nia pra cy w in dy wi du al nych go -
spo dar stwach rol nych, a ta kże cią głej
edu ka cji i kształ to wa nia tech nicz nej kul -
tu ry pra cy. By przy no si ło to efek ty, in spek -
to rzy pra cy po win ni:

– dą żyć do usu nię cia przez rol ni ków nie -
pra wi dło wo ści, któ re rzu tu ją na po pra wę
sta nu bez pie czeń stwa w go spo dar stwie, po -
przez wi zy ta cje po wtór ne ma ją ce na ce lu
we ry fi ka cję tych dzia łań;

– na wią zy wać kon takt ze szko ła mi,
któ re kie ru ją uczniów na prak ty ki do go -

spo darstw rol ni ków in dy wi du al nych, by te
zwra ca ły więk szą uwa gę na stan bez pie -
czeń stwa ty po wa nych do prak tyk go spo -
darstw. Po moc na by ła by przy tym li sta kon -
tro l na bhp. Re ali za cja wy ni ka ją cych z niej
za le ceń mo gła by być jed nym z wa run ków
pod pi sa nia z rol ni kiem umo wy na prak ty -
ki uczniow skie. Po zwo li ło by to na wy eli mi -
no wa nie nie pra wi dło wo ści i za gro żeń
stwier dzo nych na pod sta wie sa mo kon -
tro li czy oce ny do ko na nej przez oso by z ze -
wnątrz (np. szko ły, KRUS);

– na wią zać współ pra cę ze szko ła mi
pod ką tem pro wa dze nia edu ka cji na uczy -
cie li przy go to wu ją cych do za wo du rol ni ka.
Ce lem ta kich za jęć po win no być za po zna -

nie je go uczest ni ków z oce ną czyn ni ków
rol ni cze go śro do wi ska pra cy, ta kże tych,
któ re mo gą po wo do wać za gro że nia bez pie -
czeń stwa i zdro wia uczniów pod czas za jęć
prak tycz nych np. w trak cie od by wa nych
przez uczniów prak tyk w go spo dar stwach
rol ni ków. Dzię ki te mu na uczy cie le bę dą
mo gli zwró cić więk szą uwa gę na bez pie -
czeń stwo prac i czyn no ści wy ko ny wa nych
w cza sie prak tyk, w kon tek ście obo wią zu -
ją cych w tym za kre sie prze pi sów, rów nież
w opar ciu o ana li zę za pi sów z dzien ni ków
prak tyk.

An drzej Za lew ski
OIP Po znań

Kon flik ty od wie ków są sta łym ele men tem sto sun ków mię dzy -
ludz kich. Roz pię tość w ich na si le niu jest ogrom na, od drob nych
nie po ro zu mień, sprze czek, starć do po wa żnych kry zy sów, za gra -
ża ją cych ist nie niu wię zi mię dzy stro na mi.

Nie zgod ność stron, wza jem nie od sie bie za le żnych po wo du je, że
dru ga stro na spo ru utrud nia lub blo ku je re ali za cję na szych dzia łań.

Naj częst szą przy czy ną bra ku wyj ścia z wie lu kon flik tów są sil -
ne, ne ga tyw ne emo cje, pod wpły wem któ rych nie jed no krot nie przy -
pi su je my in nej oso bie naj gor sze mo ty wy dzia ła nia. Ży je my
w prze ko na niu, że oso ba z któ rą je ste śmy w kon flik cie chce nas
ośmie szyć lub wy ko rzy stać. Pró bu jąc chro nić na szą god ność i po -
czu cie war to ści za czy na my trak to wać dru gą stro nę, jak wro ga. Czu -
jąc się za gro żo nym za zwy czaj wy bie ra my jed ną ze stra te gii dzia -
ła nia  „ata ko wać” lub „ucie kać”. W ten spo sób mo żli wość dia lo gu
zo sta je zmar no wa na, a pro blem po zo sta je nie roz wią za ny.

A prze cież ka żdy z uczest ni ków spo ru ma swo je wa żne po trze -
by do ty czą ce war to ści, któ re chciał by re ali zo wać w swo im ży ciu.
Wy bie ra jąc jed ną z nie for tun nych form słow nych dla wy ra ża nia swo -
ich po trzeb ta kich jak: mno że nie ar gu men tów, oce nia nie, po ucza -
nie, uogól nia nie, od wo ły wa nie się do sy tu acji z prze szło ści, za ognia -
my kon flikt.

Ana li zu jąc kon flik ty pod ką tem mo żli wo ści ich roz wią za nia i do -
bo ru od po wied niej stra te gii, war to za dać so bie py ta nie o ro dzaj
po trzeb i mo ty wa cję spo ru. One to bo wiem bar dzo czę sto de cy -
du ją o si le i dy na mi ce sy tu acji kon flik to wej. Ozna cza to, że war -

to na zwać swo je praw dzi we mo ty wy, dla cze go o coś wal czy my al -
bo, dla cze go na coś nie chce my się zgo dzić. 

Za łó żmy, że dwo je za le żnych od sie bie lu dzi ma ocho tę wspól -
nie spę dzić wa ka cje, ale jed na z nich pre fe ru je po byt w gó rach,
w spar tań skich wa run kach, a dru ga chce je chać nad mo rze i wy -
po czy wa ć w luk su so wym pen sjo na cie. W tej sy tu acji obie stro ny
mo gą się bez koń ca prze ko ny wać do swo ich ra cji al bo wy brać kom -
pro mis – miej sce gdzie jest mo rze i gó ry lub ta kie, któ re jest gdzieś
po środ ku np. Ma zu ry. Mo gą też zo stać w do mu, że by nikt nie miał
po czu cia krzyw dy. 

Ale czy obo je bę dą z te go za do wo le ni?
Zde cy do wa nie lep szym roz wią za niem jest zro zu mie nie po wo dów,

dla cze go ka żdy z nich chce spę dzić urlop ra zem, ale w in nym miej -
scu. Być mo że oso ba, któ ra pre fe ru je gó ry chce od po cząć od lu dzi
i po pra wić kon dy cję fi zycz ną, z ko lei dru ga stro na wo li wy grzać się
na słoń cu i ode rwać się od obo wiąz ków do mo wych. Zro zu mie nie mo -
ty wów po wo du je, że zni ka po trze ba prze ko ny wa nia się na wza jem.
Wte dy, za miast za sta na wiać się nad miej scem od po czyn ku, mo że -
my po my śleć ra czej nad spo so bem spę dza nia wspól ne go urlo pu. 

Zro zu mie nie po trzeb dru giej stro ny sta je się pre tek stem
do zbli że nia i lep sze go po zna nia sie bie oraz po zwa la po pra wić ja -
kość wza jem nych re la cji za rów no w sy tu acjach słu żbo wych, jak też
w zwy kłych, co dzien nych kon tak tach. 

Joanna Bartoszek
Psycholog GIP

Dla cze go lu dzie po zo sta ją w de struk cyj nym kon flik cie?
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 19 ma ja 2011 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy o pra cow ni kach są dów i pro ku ra tu -
ry // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 109,
poz. 639.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 11 ma ja 2011 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy o Stra ży Gra nicz nej // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 116, poz. 675.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy po -
spo li tej Pol skiej z dnia 11 ma ja 2011 r. w spra -
wie ogło sze nia jed no li te go tek stu usta wy
o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za -
trud nia niu osób nie peł no spraw nych // Dzien -
nik Ustaw. – 2011, nr 127, poz. 721.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Za kła du Ubez pie -
czeń Spo łecz nych z dnia 19 ma ja 2011 r.
w spra wie wskaź ni ka wa lo ry za cji pod sta wy
wy mia ru za sił ku cho ro bo we go przy ję tej
do ob li cze nia świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go
w II kwar ta le 2011 r. // Mo ni tor Pol ski.
– 2011, nr 44, poz. 485.

Oświad cze nie rzą do we z dnia 23 mar -
ca 2011 r. w spra wie wej ścia w ży cie zmian
do za łącz ni ków A i B Umo wy eu ro pej skiej do -
ty czą cej mię dzy na ro do we go prze wo zu dro -
go we go to wa rów nie bez piecz nych (ADR),
spo rzą dzo nej w Ge ne wie dnia 30 wrze -
śnia 1957 r. // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 110, poz. 641.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 13 czerw ca 2011 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie za sad ni czych wy ma -
gań dla ma szyn // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 124, poz. 701.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 4 ma ja 2011 r. w spra wie szcze gó ło -
we go spo so bu, try bu two rze nia i or ga ni za cji
słu żb wy ko nu ją cych za da nia od po wied nie
do za dań słu żby me dy cy ny pra cy w „Pol skich
Ko le jach Pań stwo wych Spół ka Ak cyj na”,
kwa li fi ka cji za wo do wych pra cow ni ków re ali -
zu ją cych te za da nia oraz szcze gó ło we go
spo so bu i try bu kon tro li tych słu żb // Dzien -
nik Ustaw. – 2011, nr 104, poz. 606.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 4 ma ja 2011 r. zmie nia ją ce roz po rzą -
dze nie w spra wie wa run ków tech nicz nych po -
jaz dów oraz za kre su ich nie zbęd ne go wy po -
sa że nia // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 104,
poz. 607.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 1 czerw ca 2011 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie wy ma gań dla wy po sa -
że nia mor skie go // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 119, poz. 689.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Obro ny Na ro do -
wej z dnia 19 ma ja 2011 r. w spra wie wa run -
ków tech nicz nych do zo ru tech nicz ne go dla
nie któ rych spe cja li stycz nych urzą dzeń ci śnie -
nio wych // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 125,
poz. 711.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 13 ma ja 2011 r. zmie nia -
ją ce roz po rzą dze nie w spra wie okre śle nia
wzo rów zgło szeń do ubez pie czeń spo łecz nych
i ubez pie cze nia zdro wot ne go, imien nych
ra por tów mie sięcz nych i imien nych ra por tów
mie sięcz nych ko ry gu ją cych, zgło szeń płat ni -
ka, de kla ra cji roz li cze nio wych i de kla ra cji roz -
li cze nio wych ko ry gu ją cych, zgło szeń da -
nych o pra cy w szcze gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze oraz in nych do -
ku men tów // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 109, poz. 633.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 26 ma ja 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 Cen trum Unij -
nych Pro jek tów Trans por to wych, w Biu rze
Ob słu gi Trans por tu Mię dzy na ro do we go oraz
pań stwo wych jed nost kach sfe ry bu dże to -
wej dzia ła ją cych w za kre sie bu dow nic twa, go -
spo dar ki prze strzen nej i miesz ka nio wej //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 117, poz. 685.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 26 ma ja 2011 r. uchy la -
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 Cen tral nym
Ośrod ku Spor tu // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 128, poz. 725.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 8 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 pań stwo wych
jed nost kach sfe ry bu dże to wej dzia ła ją cych
w za kre sie rol nic twa // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 130, poz. 755.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic twa i Roz -
wo ju Wsi z dnia 9 czerw ca 2011 r. zmie nia -
ją ce roz po rzą dze nie w spra wie ter mi nów,
w któ rych pod miot po sia da ją cy ze zwo le nie
na do pusz cze nie środ ka ochro ny ro ślin
do ob ro tu i sto so wa nia jest obo wią za ny
do przed sta wie nia wy ni ków ba dań, in for ma -
cji, da nych, ocen oraz kart cha rak te ry sty ki
sub stan cji ak tyw nej i środ ka ochro ny ro ślin
// Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 124, poz. 707.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 16 ma -
ja 2011 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra -
wie wy ko ny wa nia prac pod wod nych w jed -
nost kach or ga ni za cyj nych pod le głych lub nad -
zo ro wa nych przez mi ni stra wła ści we go
do spraw we wnętrz nych // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 128, poz. 728.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli wo ści
z dnia 12 ma ja 2011 r. w spra wie szcze gó ło -
wych wa run ków i try bu or ga ni zo wa nia prak -
tycz nej na uki za wo du w warsz ta tach szkol -
nych pro wa dzo nych przez szko łę lub ze spół
szkół, dzia ła ją cych przy za kła dzie po praw -
czym lub schro ni sku dla nie let nich // Dzien -
nik Ustaw. – 2011, nr 110, poz. 650.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 20 ma ja 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 pu blicz nych za kła dów opie ki zdro -
wot nej // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 105,
poz. 620.

Roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z dnia 11 ma ja 2011 r. zmie nia ją ce roz po rzą -
dze nie w spra wie wa run ków bez pie czeń stwa
i hi gie ny słu żby oraz za kre su sto so wa nia prze -
pi sów dzia łu dzie sią te go Ko dek su pra cy
w Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 103, poz. 593.

Usta wa z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o zmia -
nie usta wy o sys te mie oce ny zgod no ści
oraz nie któ rych in nych ustaw // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 102, poz. 586.

Usta wa z dnia 25 mar ca 2011 r. o ogra ni -
cza niu ba rier ad mi ni stra cyj nych dla oby wa -
te li i przed się bior ców // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 106, poz. 622.

Opracowanie: Danuta Szot
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Część kon struk cji ru nę ła na żel be to we
try bu ny (jak wy ka za ły póź niej sze eks per ty -
zy, kon struk cja try bun nie zo sta ła na ru szo -
na). W tym cza sie prze by wał tam dru gi z po -
szko do wa nych. Zo stał ude rzo ny przez
drew nia ną bel kę ze spa da ją cej kon struk cji
w le wą rę kę, stra cił rów no wa gę i zsu nął się
o dwa stop nie try bun ni żej. Obaj pra cow ni -
cy, jak się oka za ło do zna li je dy nie lek kich
ob ra żeń. Jesz cze te go sa me go dnia, po oglę -
dzi nach le kar skich, opu ści li szpi tal.

Na dnie niec ki znaj do wa ły się dwa pod -
no śni ki sa mo cho do we, któ re zo sta ły czę -
ścio wo przy gnie cio ne przez spa da ją cą
kon struk cję. Dźwi ga ry drew nia ne zo -
sta ły wy rwa ne z żel be to wych pod pór (słu -
pów) wraz z me ta lo wy mi oku cia mi pod -
po ro wy mi.

Ustalenia in spek to ra 

Według in spek tora pracy, po lu zo wa na li -
na od cią go wa za ko twio na by ła do okrą głe -
go otwo ru o śred ni cy ok. 30-40 cm (słu żą -
ce go do kon ser wa cji i na praw prze wo dów
hy drau licz nych dźwi gu) w bla sze me ta lo wej
pio no wej pod po ry ra mie nia dźwi gu sa mo -
cho do we go, przy po mo cy ha ka śru by rzym -
skiej (fot. 2 ).

Pra cow ni kom fir my z To ru nia do dnia
wy pad ku nie udo stęp nio no na bu do wie in -
struk cji bez piecz ne go wy ko ny wa nia prac
zwią za nych z mon ta żem drew nia nej kon -
struk cji da chu. Bry ga dzi sta oświad czył, że
przed jej mon ta żem zo stał po in stru owa ny
ust nie, co do spo so bu mon ta żu. Do pie ro
czte ry dni po wy pad ku otrzy mał i prze czy -
tał ta ką in struk cję „Tech no lo gia mon ta żu
do pro jek tu wy ko naw cze go za mien ne go
kon struk cji da chu z drew na kle jo ne go
war stwo wo”.

Zda niem in spek to ra pra cy, opra co wa nie
to nie sta no wi ło in struk cji bez piecz ne go wy -
ko ny wa nia prac, ze wzglę du na zbyt ogól -
ne wy tycz ne. W opra co wa niu bra ko wa ło in -
for ma cji do ty czą cych np.: opi su mon ta żu
okuć pod po ro wych na słu pach, spo so bu po -
łą cze nia obu czę ści dźwi ga ra w ka le ni cy, nie
wska za no ta kże ro dza ju środ ków ochro ny
za bez pie cza ją cych pra cow ni ków przed upad -
kiem z wy so ko ści. Po nad to w opra co wa niu
wska za no na mo żli wość mo co wa nia lin
od cią go wych do ba la stów dźwi gów sa mo cho -
do wych, co jest sprzecz ne z obo wią zu ją cy -
mi za sa da mi bhp.

W opi nii in spek to ra, fir ma z To ru nia nie
za pew ni ła wła ści we go nad zo ru pod wzglę -
dem bhp nad za trud nio ny mi pra cow ni ka -
mi oraz wła ści wej or ga ni za cji pra cy pod -
czas wy ko ny wa nia mon ta żu kon struk cji da -
cho wej. Skut kiem te go by ło nie do koń cze -
nie przez pra cow ni ków prac zwią za nych
z wy ko na niem kom ple tu stę żeń mię dzy
oby dwo ma dźwi ga ra mi drew nia ny mi
(w przed dzień wy pad ku), przez co kon -
struk cja nie po sia da ła w tym mo men cie
peł nej sta bil no ści. W re zul ta cie na stą pi ła
utra ta sta tecz no ści kon struk cji, a w kon -
se kwen cji po wsta ło za gro że nie dla ży cia lub
zdro wia lu dzi prze by wa ją cych w po bli żu
kon struk cji i znisz cze nie są sia du ją cych ele -
men tów bu dow li.

Rów no le gle z PIP swo je dzia ła nia zmie -
rza ją ce do wy ja śnie nia oko licz no ści zda rze -
nia pod jął m.in. olsz tyń ski Po wia to wy In -
spek to rat Nad zo ru Bu dow la ne go, któ ry po -
sta no wił:

– wstrzy mać ro bo ty bu dow la ne w re jo -
nie niec ki ba se nu;

– za bez pie czyć te ren niec ki w spo sób
unie mo żli wia ją cy wstęp na te ren przez
oso by nie upo wa żnio ne, a jed no cze śnie za -
ka zać pro wa dze nia prac i do ko ny wa nia ja -

kich kol wiek zmian sta nu fak tycz ne go za ist -
nia łe go po awa rii;

– na ło żyć na in we sto ra obo wią zek
spo rzą dze nia i przed ło że nia w PINB eks -
per ty zy tech nicz nej ele men tów kon struk -
cji niec ki ba se nu głów ne go w za kre sie wy -
ko na nych ro bót bu dow la nych, z uwzględ -
nie niem przy czy ny po wsta nia awa rii pod -
czas mon ta żu dźwi ga rów kon struk cji da -
chu oraz spo so bu wy eli mi no wa nia skut -
ków tej awa rii.

Za rów no in we stor, jak i wy ko naw cy spo -
rzą dzi li w su mie kil ka eks per tyz, w któ rych
ja ko przy czy ny zda rze nia wy mie nio no m.in.: 

– nie wła ści we za mo co wa nie od cią gów za -
bez pie cza ją cych kon struk cje dźwi ga rów
przed prze miesz cze nia mi;

– przed wcze sne zwol nie nie za mo co wa -
nia od cią gu dźwi ga ra;

– nie wła ści we zbro je nie gło wic słu pów,
któ re nie by ły w sta nie prze nieść ob cią żeń
wy wo ła nych prze miesz cze niem się środ ka
cię żko ści uwol nio ne go dźwi ga ra;

– pro wa dze nie ro bót w wa run kach ogra -
ni czo nej wi docz no ści – po zmro ku;

– w mo men cie awa rii dźwi ga ry po łą czo -
ne by ły ze so bą sze ścio ma pła twia mi gór -
ny mi za miast 12, brak by ło stę żeń po ła cio -
wych, któ re za pew ni ły by sta tecz ność kon -
struk cji w trak cie mon ta żu;

– prak tycz nie ża den słup nie był za zbro -
jo ny zgod nie z pro jek tem, w gór nych stre -
fach słu pów wy stę po wa ły war stwy be to nu
bez żad ne go zbro je nia; roz staw strze mion
rów nież był więk szy niż prze wi dy wał pro -
jekt i oscy lo wał w gra ni cach od 6 do 14 cm;
tyl ko część prę tów w gór nej stre fie by ła za -
koń czo na L -ka mi, jed nak znacz na ich więk -
szość mia ła pro ste za koń cze nia;

– ko twy o dł. 25 cm i gr. 20 mm (dłu gi
gwint) by ły wy ko na ne ze sta li ni sko ga tun -
ko wej, któ ra nie po win na być uży wa na
do te go ty pu mo co wań;

– na po wierzch ni słu pów w wie lu miej -
scach wy stę po wa ły bra ki i ubyt ki, co świad -
czy ło o nie sta ran nym za wi bro wa niu ma sy
be to no wej.

Po za po zna niu się z eks per ty za mi i opi -
nia mi Nad zór Bu dow la ny na ka zał in we sto -
ro wi na pra wę słu pów, któ re ule gły uszko -
dze niu pod czas zda rze nia oraz wzmoc nie -
nie zbro je nia po zo sta łych gło wic słu pów.

W związ ku z wy pad kiem, in spek tor pra -
cy prze pro wa dził na te re nie bu do wy kon tro -
le czte rech pod mio tów. Stwier dzo no ty po -
we dla bu dów nie pra wi dło wo ści zwią za ne
z nie prze strze ga niem prze pi sów bez pie -
czeń stwa pra cy. Oso by win ne wy kro czeń in -
spek tor uka rał man da ta mi.

Ma rian Pu ze wicz
OIP Olsz tyn

Mogło dojść do tragedii
Dokończenie ze strony 48.

fot. 2



Na bu do wie by ła już po li cja i nad zór bu dow la ny. Oka za ło się,
że ru nę ły – za mon to wa ne dzień wcze śniej – dwa drew nia ne dźwi -
ga ry, sta no wią ce kon struk cję da chu nad niec ką ba se nu. Wi dok
ru mo wi ska, (fot. 1) ja ki za stał in spek tor pra cy na su nął jed ną prze -
ra ża ją cą myśl: gdy by dźwi ga ry ru nę ły pół go dzi ny póź niej, gdy
na sta no wi skach pra cy by li by już wszy scy pra cow ni cy, mo gli by zgi -
nąć lu dzie. Szczę śli wym tra fem, ofiar śmier tel nych nie by ło. Lek -
kie ob ra że nia od nie śli tyl ko dwaj pra cow ni cy. Zda rze nie nie zo -
sta ło uzna ne za ka ta stro fę bu dow la ną.

Utra ta sta tecz no ści

Po przed nie go dnia fir ma z To ru nia, spe cja li zu ją ca się w kon -
struk cjach da cho wych drew nia nych, roz po czę ła mon taż ta kiej kon -
struk cji nad niec ką głów ną ba se nu pły wac kie go. Ka żdy dźwi gar da -
cho wy skła dał się z dwóch ele men tów (o prze kro ju 16x144 cm)
łą czo nych w ka le ni cy na swo rzeń, a na słu pach żel be to wych opar -
ty był w oku ciach pod po ro wych. Wy so kość pod par cia dźwi ga rów
od po zio mu te re nu wy no si ła od 11 do 17 m (od stro ny try bun).

Na słu pach za mon to wa no pierw szy i dru gi dźwi gar oraz po ło -
wę stę żeń mię dzy dźwi ga ra mi. Pierw szy dźwi gar za bez pie czo no

sze ścio ma od cią ga mi z lin sta lo wych. Trzy li ny za ko twio ne by ły
w stro pie 0, jed na li na za ko twio na by ła do ele men tu żel be to we -
go na try bu nach, dwie li ny za ko twio ne do ra mion pod pór dźwi -
gu sa mo cho do we go (o no śno ści 35 ton) – jed na lin ka do pra wej
pod po ry, dru ga lin ka do le wej pod po ry. Ze wzglę du na za pa da ją -
cy zmrok, bry ga dzi sta gru py mon ta żo wej zde cy do wał, że mon taż
po zo sta łych stę żeń zo sta nie do koń czo ny na stęp ne go dnia ra no.

W dniu zda rze nia, ok. go dzi ny siód mej ra no, praw do po dob nie
w wy ni ku po lu zo wa nia się jed nej z lin od cią go wych i sil ne go wia -
tru, dwa dźwi ga ry utra ci ły sta tecz ność i ru nę ły na dno niec ki ba -
se nu (z wy so ko ści ok. 11 m). Spa da ją ca kon struk cja ude rzy ła i czę -
ścio wo znisz czy ła sza lo wa ny pod ciąg na po zio mie +3. Znaj do wał
się tam je den z po szko do wa nych. Gdy za uwa żył wa lą cą się kon -
struk cję, ze sko czył z sza lun ku na strop kon dy gna cji 0 (z wy so ko -
ści ok. 3 me trów), do zna jąc lek kie go ura zu gło wy. Jak usta lił in -
spek tor pra cy, pod czas wy ko ny wa nia prac sza lo wa nia pod cią gu
pra cow nik nie był wy po sa żo ny w wy ma ga ne środ ki ochro ny in -
dy wi du al nej przed upad kiem z wy so ko ści (szel ki i lin ki bez pie czeń -
stwa). Być mo że nie prze strze ga nie za sad bhp w tym przy pad ku
ura to wa ło mu ży cie.

Mogło dojść do tragedii
Wła śnie mi nę ła go dzi na 8, gdy w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Olsz ty nie za dzwo nił te -
le fon. Zde ner wo wa ny kie row nik bu do wy cen trum re kre acyj no -spor to we go w Olsz ty nie po wie -
dział, że zda rzył się wy pa dek. Chwi lę póź niej lo kal ne ra dio po da ło wia do mość o ka ta stro fie
bu dow la nej pod czas mon ta żu da chu ba se nu. In spek tor pra cy, któ re mu po wie rzo no zba da -
nie spra wy, już je chał na miej sce.

Dokończenie na stronie 46.
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