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„Po znaj swo je pra wa w pra cy”
Ce lem kam pa nii jest za chę ca nie
pra cow ni ków i pra co daw ców
do pod no sze nia po zio mu wie dzy
na te mat praw i obo wiąz ków
w pra cy, pro mo cja po staw słu żą -
cych kształ to wa niu pra wo rząd no -
ści w sto sun kach pra cy.
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Wszyst ko gra
Ka żdy szef okrę gu po wi nien do ce -
niać za an ga żo wa nie in spek to rów
w dzia ła nia pre wen cyj ne, ta kie jak
np. Zdo bądź dy plom PIP. Je śli te go
nie bę dzie, to sa mi in spek to rzy nie
bę dą wi dzie li ta kiej po trze by – po -
wta rza szef olsz tyń skie go od dzia łu
PIP, Ma rek Wój ciak.

Fil tro wa nie ja ko ści
Ba da nia la bo ra to ryj ne są bar dzo po -
moc ne w pro wa dze niu nad zo ru ryn -
ku. Jed na kże pro ce du ra ich
wy ko na nia jest żmud na i wy ma ga
za an ga żo wa nia in spek to ra pra cy,
dla te go tak wa żne by ło usta le nie
szcze gó ło wych za sad po stę po wa nia
przy pod da wa niu wy ro bu ba da niom
la bo ra to ryj nym.
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18 Z pro ble ma ty ki ochro ny wy na gro dze nia za pra cę
Usta wo daw ca sta no wiąc o po trą ce niu z wy na gro dze -
nia na rzecz pra co daw cy in nych na le żno ści niż eg ze -
kwo wa ne na mo cy ty tu łów wy ko naw czych, wpro wa dził
gra ni cę wy na gro dze nia wol ne go od po trą ceń oraz to,
że na le żno ści te mu szą rze czy wi ście wy stę po wać.

Okładka:
fot. Krzysztof Białoskórski

Jak pod kre śli ła An na Tom czyk, pod sta -
wo we efek ty dzia łal no ści in spek to rów
pra cy w ro ku spra woz daw czym to: zli kwi -
do wa nie bez po śred nich za gro żeń dla zdro -
wia i ży cia po nad 80 tys. pra cow ni ków, wy -
eli mi no wa nie nie pra wi dło wo ści z za kre su
le gal no ści za trud nie nia w od nie sie niu
do po nad 120 tys. osób oraz wy eg ze kwo -
wa nie dla 105 tys. pra cow ni ków za le -
głych na le żno ści z ty tu łu wy na gro dze nia
za pra cę na kwo tę 111 mln zł.

Kon tro le PIP ko or dy no wa ne cen tral nie
wy ka za ły licz ne na ru sze nia pra wa w za kre -
sie prze strze ga nia prze pi sów o wy pła cie
wy na gro dzeń za pra cę i in nych świad czeń
ze sto sun ku pra cy. 36 proc. spo śród po -
nad 1,5 tys. szcze gó ło wo skon tro lo wa nych
w tym za kre sie pra co daw ców nie wy pła ci -
ło wy na gro dze nia za pra cę, a co czwar ty
nie prze strze gał ter mi nu je go wy pła ty.

Wie le nie pra wi dło wo ści od no to wa no
pod czas kon tro li ukie run ko wa nych na prze -
strze ga nie prze pi sów o cza sie pra cy. Nie -

mal w co dru gim, spo śród po nad 1300
skon tro lo wa nych pod tym ką tem za kła dów
ró żnych bra nż, nie rze tel nie pro wa dzo na by -
ła ewi den cja cza su pra cy, a w co czwar tym
– w ogó le jej nie pro wa dzo no. Nie pra wi -
dło wo ści w ewi den cji cza su pra cy do ty czy -
ły ta kże po nad po ło wy skon tro lo wa nych za -
kła dów opie ki zdro wot nej.

In spek to rzy pra cy zba da li rów nież przy -
czy ny i oko licz no ści po nad 2250 wy pad ków
przy pra cy, w któ rych po szko do wa nych zo -
sta ło ok. 2800 osób. Przy czy na mi więk szo -
ści wy pad ków by ły: nie wła ści wa or ga ni za -
cja pra cy, brak od po wied nie go nad zo ru, to -
le ro wa nie od stępstw od obo wią zu ją cych
prze pi sów, nie wła ści we prze szko le nie,
a ta kże lek ce wa że nie za sad bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy czy nie uży wa nie
sprzę tu ochron ne go.

W po rów na niu z ro kiem wcze śniej szym
nie znacz nie – o 2 proc. – spadł od se tek pod -
mio tów, w któ rych ujaw nio no nie le gal ne za -
trud nie nie al bo nie le gal ną in ną pra cę za rob -

ko wą, przy wy ższej o jed ną trze cią licz bie
skon tro lo wa nych osób i więk szej o 20
proc. licz bie prze pro wa dzo nych kon tro li.

Z ko lei o bli sko jed ną czwar tą w sto sun -
ku do ro ku po przed nie go wzro sła licz ba
kie ro wa nych do PIP skarg i wnio sków
o prze pro wa dze nie kon tro li. Wpły nę ło
ich 43 tys. An na Tom czyk zwró ci ła uwa gę,
że jest to m.in. wy nik ro sną ce go za ufa nia
do in spek cji pra cy ja ko in sty tu cji sku tecz -
nej, ofe ru ją cej kon kret ną po moc i wspar -
cie po krzyw dzo nym pra cow ni kom. Przy po -
mnia ła przy tym, że wy cho dząc na prze ciw
po trze bom spo łecz nym, Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy pro wa dzi sze ro ko za kro jo -
ne po rad nic two praw ne i w ro ku 2010 jej
spe cja li ści udzie li li po nad 1,2 mln po rad
praw nych i tech nicz nych. Wiel kość ta
utrzy mu je się co ro ku na po dob nym po zio -
mie.

Na efek ty pra cy urzę du w ro ku spra woz -
daw czym zło ży ła się rów nież pro wa dzo na
w sze ro kim za kre sie dzia łal ność pre wen cyj -
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Sejm przy jął spra woz da nie
z dzia łal no ści Państwowej In spek cji Pracy

Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej na po sie dze niu ple nar nym 16 wrze śnia br. 
przy jął 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 r. Opo wie dzia ły się za tym wszyst kie klu by po sel skie. 
Spra woz da nie przed sta wi ła sze fo wa in spek cji pra cy An na Tom czyk. W po sie dze niu udział

wzię li ta kże jej za stęp cy: Iwo na Hic kie wicz i dr Grze gorz Ły jak.



Pro wa dze nie kon tro li prze strze ga nia
przez agen cje za trud nie nia prze pi sów usta -
wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach
ryn ku pra cy sta no wi sto sun ko wo no we za -
da nie Pań stwo wej In spek cji Pra cy, re ali zo -
wa ne od 1 lip ca 2007 r. W la tach 2008-2010
in spek to rzy PIP prze pro wa dzi li łącz nie
bli sko 1300 ta kich kon tro li. Ob ję ły one 1260
pod mio tów świad czą cych usłu gi z za kre su
agen cji za trud nie nia, co sta no wi po nad
40 proc. z ogól nej licz by ok. 3 tys. za re je -
stro wa nych w Pol sce agen cji. Kon tro le
do ty czy ły głów nie dwóch ro dza jów usług
agen cji za trud nie nia, tj. pra cy tym cza so wej
oraz po śred nic twa pra cy, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem kie ro wa nia osób do pra cy
za gra ni cą u pra co daw ców za gra nicz nych.

Naj czę ściej stwier dza nym uchy bie niem
by ło nie za miesz cza nie w do ku men tach,
ogło sze niach i ofer tach nu me ru wpi su
do re je stru agen cji za trud nie nia. Z ro ku
na rok wzra stał od se tek agen cji, w których
kon tro lu ją cy stwier dzi li nie pra wi dło wą
treść umów za wie ra nych z pra co daw ca mi
za gra nicz ny mi, do któ rych by ły kie ro wa ne
oso by do pra cy za gra ni cą. Od 2008 r. zna -
czą co wzro sła licz ba stwier dzo nych przy -
pad ków nie za war cia pi sem nej umo wy
z oso ba mi kie ro wa ny mi do pra cy za gra ni -
cą u pra co daw ców za gra nicz nych, choć licz -
ba agen cji do pusz cza ją cych się uchy bień
w tym za kre sie sys te ma tycz nie ma la ła.
Zde cy do wa ne mu zmniej sze niu ule gła licz -
ba stwier dzo nych przy pad ków po bie ra nia
przez agen cje nie do zwo lo nych opłat

od osób, dla któ rych szu ka no za trud nie nia
lub in nej pra cy za rob ko wej, bądź któ rym
udzie la no po mo cy w wy bo rze od po wied nie -
go za wo du i miej sca za trud nie nia.

W wy ni ku kon tro li in spek to rzy pra cy
skie ro wa li wy stą pie nia do 1004 pra co daw -
ców i przed się bior ców. Wy sto so wa li w nich
po nad 4,7 tys. wnio sków zo bo wią zu ją -
cych do usu nię cia nie pra wi dło wo ści, z cze -
go 1909 do ty czy ło prze strze ga nia przez
agen cje za trud nie nia prze pi sów usta wy
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy. Skie ro wa li do są dów 140 wnio -
sków o uka ra nie spraw ców wy kro czeń.

W 444 przy pad kach za wia do mio no wła -
ści we or ga ny wła dzy i or ga ny nad zo ru
nad wa run ka mi pra cy o na ru sze niach
prze pi sów w za kre sie pro wa dze nia agen -
cji za trud nie nia. Na pod sta wie za wia do -

mień skie ro wa nych przez in spek to rów
pra cy z re je stru pod mio tów pro wa dzą cych
ta kie agen cje zo sta ło wy kre ślo nych 89 pod -
mio tów.

Wy ni ki kon tro li PIP prze pro wa dzo nych
w la tach 2008-2010 wska zu ją, że stan prze -
strze ga nia prze pi sów przez agen cje za trud -
nie nia ule ga stop nio wej po pra wie. Od kil -
ku lat ob ser wu je się bo wiem sys te ma tycz -
ny spa dek od set ka kon tro lo wa nych pod mio -
tów, któ re do pu ści ły się na ru sze nia za sad
pro wa dze nia agen cji za trud nie nia.

Jak po in for mo wa no pod czas po sie dze nia,
pod ko niec 2010 r. w pań stwach człon kow -
skich Unii Eu ro pej skiej prze by wa ło
ok. 1 400 tys. Po la ków. Sza cu je się, że oko -
ło 3/4 cza so wych emi gran tów z Pol ski
prze by wa ło za gra ni cą co naj mniej
12 mie się cy, a w 80-90 proc. przy pad ków
głów nym ce lem wy jaz du by ło pod ję cie lub
po szu ki wa nie za trud nie nia. Zgod nie z sza -
cun kiem GUS, z naj więk szą licz bą po wro -
tów ma my do czy nie nia w przy pad ku Wiel -
kiej Bry ta nii, Ir lan dii, Nie miec i Sta nów
Zjed no czo nych. Jed no cze śnie sta le wzra sta
licz ba Po la ków prze by wa ją cych i pra cu ją cych
w Nor we gii i – po okre so wym spad ku w ro -
ku 2009 – w Ho lan dii. Zgod nie z ostat nio
opu bli ko wa ny mi da ny mi ho len der skie go
kra jo we go biu ra sta ty stycz ne go, w lip cu br.
na te re nie Kró le stwa Ni der lan dów prze by -
wa ło 136 tys. Po la ków.                     (r)
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na i edu ka cyj na. Ob ję ła ona swo im za się -
giem po nad 160 tys. pra co daw ców, przed -
się bior ców, pra cow ni ków i rol ni ków. 

W ce lu wy eli mi no wa nia nie pra wi dło wo -
ści stwier dzo nych pod czas kon tro li in -
spek to rzy pra cy wy da li po nad 337 tys. de -
cy zji na ka zo wych. Po nad 9,5 tys. spo -
śród nich na ka zy wa ło na tych mia sto we
wstrzy ma nie prac z po wo du bez po śred nie -
go za gro że nia zdro wia i ży cia, a 8 tys.
– wstrzy ma nie eks plo ata cji ma szyn i urzą -
dzeń. Do kon tro lo wa nych pra co daw ców in -
spek to rzy pra cy skie ro wa li ta kże pra -
wie 61 tys. wy stą pień za wie ra ją cych bli -
sko 334 tys. wnio sków o usu nię cie stwier -

dzo nych uchy bień. Na spraw ców wy kro -
czeń prze ciw ko pra wom pra cow ni ka na -
ło ży li bli sko 25 mln zł grzy wien w dro -
dze man da tu kar ne go.

– Pre zen to wa ne spra woz da nie przed -
sta wia stan prze strze ga nia pra wa pra -
cy przez 70 tys. skon tro lo wa nych w ro -
ku spra woz daw czym pod mio tów pro wa -
dzą cych dzia łal ność go spo dar czą – po -
wie dzia ła z try bu ny sej mo wej An na
Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy. – Za -
war te w nim ana li zy i oce ny nie od no -
szą się za tem do wszyst kich pra co daw -
ców w kra ju, nie mniej ten bo ga ty ma -
te riał do ku men ta cyj ny ma zna cze nie
prak tycz ne, któ re mo że zo stać wy ko rzy -
sta ne w re ali za cji ogól nych ce lów po li -
ty ki spo łecz nej. Dla nas da ne te, iden -
ty fi ku jąc przy czy ny na ru szeń pra wa, za -
gro że nia w miej scu pra cy oraz ob sza ry
wy ma ga ją ce po pra wy, wy ty cza ją kie ru -

nek dal szej dzia łal no ści kon tro l nej
i pre wen cyj nej.

Sta no wi sko Ra dy Ochro ny Pra cy
w spra wie spra woz da nia z dzia łal no ści
PIP w 2010 r. przed sta wi ła jej prze wod -
ni czą ca po seł Iza be la Ka ta rzy na
Mrzy głoc ka. Po in for mo wa ła, że ra da
po zy tyw nie za opi nio wa ła spra woz da -
nie, za le ca jąc re ali za cję sfor mu ło wa -
nych przez nią wnio sków. Stwier dzi ła, iż
wy mier ne efek ty ubie gło rocz nych dzia -
łań in spek to rów pra cy po zwa la ją na wy -
so ką oce nę sku tecz no ści urzę du.

Do ku ment re ko men do wał Sej mo -
wi spra woz daw ca po łą czo nych Ko mi sji:

do Spraw Kon tro li Pań stwo wej oraz Po li -
ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny po seł Ja nusz
Kra soń. Za ak cen to wał, że spra woz da nie
wy czer pu ją co i rze tel nie przed sta wia sze -
ro kie spek trum pro ble mów ochro ny pra -
cy w kon tek ście wy ni ków kon tro li PIP. 

– Ani kon se kwen cja, ani pro fe sjo na lizm
in spek to rów pra cy, za co w imie niu po łą -
czo nych ko mi sji chciał bym im w tym
miej scu ser decz nie po dzię ko wać, nie wy -
star czą, by zli kwi do wać licz ne na ru sze nia
prze pi sów pra wa pra cy ujaw nia ne w to ku
kon tro li, ta kże w mi nio nym ro ku – po wie -
dział po seł spra woz daw ca. – Po trzeb ne jest
w tej spra wie współ dzia ła nie wszyst kich za -
in te re so wa nych, na sze go par la men tu, rzą -
du, a ta kże part ne rów spo łecz nych.

Przy ję cie spra woz da nia jed no myśl nie
po par ły wszyst kie klu by po sel skie. Ich
przed sta wi cie le zwra ca li uwa gę na du że za -
an ga żo wa nie pra cow ni ków PIP w wy peł nia -
nie usta wo wych za dań, wła ści wą or ga ni za -
cję i sku tecz ność pra cy urzę du, dzię ko wa -
li z try bu ny sej mo wej in spek to rom pra cy
i po zo sta łym pra cow ni kom PIP za ca ło rocz -
ny wy si łek.

Do nat Du czyń ski
fot. Krzysz tof Bia ło skór ski
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ROP za po zna ła się z wy ni ka mi kon tro li agen cji za trud nie nia
Ra da Ochro ny Pra cy, ob ra du ją ca 14 wrze śnia br. w sie dzi bie Sej mu pod prze wod nic twem po -
seł Iza be li Ka ta rzy ny Mrzy głoc kiej, roz pa trzy ła ma te riał Pań stwo wej In spek cji Pra cy „Dzia łal -
ność agen cji za trud nie nia, w tym prze strze ga nie przez nie prze pi sów usta wy o pro mo cji
za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy – na pod sta wie wy ni ków kon tro li w la tach 2008-2010”.
Przed sta wił go Ja ro sław Le śniew ski, dy rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP.
W po sie dze niu uczest ni czy ła An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy ze swo im za stęp cą 
dr. Grze go rzem Ły ja kiem.



War sza wa Głów ny in spek tor pra cy An na Tom czyk i pre zes Urzę -
du Trans por tu Ko le jo we go Krzysz tof Ja ro szyń ski pod pi sa li 30 wrze -
śnia br. w Głów nym In spek to ra cie Pra cy w War sza wie po ro zu mie nie.
Zo bo wią za li się w nim do współ pra cy w za kre sie nad zo ru i kon tro li prze -
strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy, w tym bhp przez pra co daw ców zwią -
za nych z pro wa dze niem i bez pie czeń stwem ru chu ko le jo we go. Do ty -
czy ona szcze bla cen tral ne go – po mię dzy sze fa mi urzę dów i te re no -
we go – po mię dzy okrę go wy mi in spek to ra mi pra cy a dy rek to ra mi od -
dzia łów te re no wych UTK. Obej mo wać bę dzie dzia ła nia ma ją ce na ce -
lu pod no sze nie kwa li fi ka cji i upo wszech nia nie wie dzy z za kre su prze -
strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy i bez pie czeń stwa ko le jo we go pra -
cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy i Urzę du Trans por tu Ko le jo we -
go, w tym współ pra cę przy opra co wy wa niu pro gra mów szko leń i wy -

mia nę wy kła dow ców. Stro ny bę dą wspie ra ły ini cja ty wy do ty czą ce po -
pra wy bez pie czeń stwa i wa run ków pra cy przy eks plo ata cji i utrzy ma -
niu li nii oraz po jaz dów ko le jo wych, a ta kże bę dą roz po wszech nia ły no -
we roz wią za nia tech nicz ne i tech no lo gie w tym za kre sie. Dy rek to rzy
od dzia łów te re no wych UTK zo sta li zo bo wią za ni do prze ka zy wa nia okrę -
go wym in spek to rom pra cy in for ma cji o nie pra wi dło wo ściach w prze -
strze ga niu prze pi sów pra wa pra cy stwier dzo nych przez swo ich in spek -
to rów w cza sie kon tro li za rząd ców, prze woź ni ków ko le jo wych i użyt -
kow ni ków bocz nic. Z ko lei sze fo wie okrę gów PIP bę dą in for mo wać dy -
rek to rów od dzia łów te re no wych UTK o wy ni kach po stę po wa nia
w spra wie zgło szo nych nie pra wi dło wo ści.

Kiel ce W ra mach kam pa nii spo łecz nej PIP „Po znaj swo je pra wa
w pra cy” przed sta wi cie le OIP w Kiel cach prze pro wa dzi li 29 wrze śnia
br. dwa szko le nia dla spo łecz nych in spek to rów pra cy. Pierw sze, zor -
ga ni zo wa ne w Siel pi, skie ro wa ne by ło do spo łecz nych in spek to rów pra -
cy z za kła dów bra nży cie płow ni czej, zrze szo nych w Fo rum Związ ków
Za wo do wych Wo je wódz twa Świę to krzy skie go, człon ków NSZZ Cie płow -
ni ków w Pol sce. Do ty czy ło pod sta wo wych obo wiąz ków kon tro l no -spraw -
dza ją cych w miej scu pra cy oraz na wią za nia, roz wią za nia i tre ści sto -
sun ku pra cy. Dru gie – od by wa ją ce się w sie dzi bie Za rzą du Re gio nu
NSZZ „So li dar ność” w Kiel cach – obej mo wa ło po ję cia i za gad nie nia
z za kre su mob bin gu i dys kry mi na cji oraz praw i obo wiąz ków pra co daw -
cy i pra cow ni ka w tym za kre sie. Wzię li w nim udział spo łecz ni in spek -
to rzy pra cy zrze sze ni w NSZZ „So li dar ność”.

Łódź Prze pro wa dzo nym 29 wrze śnia br. szko le niem roz po czę ła się
ko lej na edy cja pro gra mu edu ka cyj ne go „Kul tu ra bez pie czeń stwa”.
Nad in spek tor pra cy Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji za po znał uczest ni ków
pro gra mu z je go ge ne zą oraz za ło że nia mi. Za pre zen to wał opra co wa ne
w CIOP -PIB ma te ria ły po moc ni cze do pro wa dze nia za jęć, a ta kże prze -
pro wa dził szko le nie na te mat pod staw praw nych za trud nie nia (sto su nek
pra cy, umo wy cy wil no -praw ne) oraz obo wiąz ków w za kre sie bhp.
W spo tka niu wzię ło udział 75 na uczy cie li z 48 szkół. Ce lem pro gra mu
jest edu ka cja mło dzie ży w dzie dzi nie za gro żeń za wo do wych, kształ to wa -
nie po żą da nych po staw w za kre sie bez piecz nych za cho wań oraz in for -
mo wa nie mło dzie ży o ró żno rod nych aspek tach praw nej ochro ny ich pra -
cy. Na uczy cie le, któ rzy do koń ca mar ca 2012 r. prze pro wa dzą z mło dzie -
żą przy naj mniej dwie lek cje z za kre su pra wa i bez pie czeń stwa pra cy, otrzy -
ma ją od PIP świa dec twa udzia łu w te go rocz nej edy cji pro gra mu.

War sza wa W dniach 28-30 wrze śnia br. w War sza wie od by ła się
czwar ta edy cja mię dzy na ro do wej kon fe ren cji pn. „EU RO 2012. Kam -
pa nia na rzecz god nej pra cy – zmia ny w dzie dzi nie sto sun ków pra cy
i stra te gie związ ków za wo do wych”. Uczest ni czy li w niej przed sta wi -
cie le związ ków za wo do wych dzia ła ją cych w bu dow nic twie z Pol ski i Bel -
gii oraz przed sta wi cie le Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy z se kre -
ta rzem ge ne ral nym Sek cji Bu dow nic twa Am bet Yuson. Pa tro nat
nad kon fe ren cją ob ję ła An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy. PIP
re pre zen to wa li ko or dy na to rzy EU RO 2012 z pięciu Okrę go wych In spek -
to ra tów Pra cy oraz za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy dr Grze gorz
Ły jak. Ko or dy na tor ds. EU RO 2012 w PIP Wal de mar Spól nic ki przed -
sta wił pre zen ta cję o do brych prak ty kach w bu dow nic twie, mo żli wo -
ściach ich wpro wa dze nia i bia łych pla mach w pol skim pra wie. Pod czas
kon fe ren cji kon cen tro wa no się na oce nie wa run ków pra cy u pod wy -
ko naw ców, pro po zy cjach zmian w pra wie (dot. m.in. dum pin gu so cjal -
ne go, za mó wień pu blicz nych, od po wie dzial no ści w łań cu chu pod wy -
ko naw ców i ne go cjo wa nia ukła dów zbio ro wych), mó wio no o mo żli wo -
ściach zmian w sys te mie re pre zen to wa nia pra cow ni ków i roz bu do wa -
nia struk tur związ ko wych w Pol sce. W dru gim dniu kon fe ren cji od by -
ła się wi zy ta kie row nic twa PIP na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go w War -
sza wie. Uczest ni czy li w niej: głów ny in spek tor pra cy An na Tom czyk,
jej za stęp cy Grze gorz Ły jak i Mał go rza ta Kwiat kow ska, okrę go wy
in spek tor pra cy w War sza wie Ja nusz Nie dziół ka. 

Lu blin Eli mi na cje za kła do we XIV Kon kur su wie dzy o bez pie czeń -
stwie pra cy w Elek trow niach i Elek tro cie płow niach prze pro wa dzo no
23 wrze śnia br. w PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S.A.
– Od dział Elek tro cie płow nia Lu blin Wrot ków. Wie dzę 18 uczest ni ków,
z za kre su bez pie czeń stwa pra cy w elek tro cie płow niach i elek trow niach,
zwe ry fi ko wa no na pod sta wie py tań te sto wych oraz za dań prak tycz nych.
Kon kurs za koń czył się ogło sze niem wy ni ków i wrę cze niem na -
gród. I miej sce zdo by ła Agniesz ka Pa czos. Ho no ro wym człon kiem ko -
mi sji kon kur so wej był nad in spek tor pra cy Wal de mar Ka wa lec, któ ry
prze ka zał uczest ni kom film in struk ta żo wy o te ma ty ce pre wen cyj nej.

Po znań XIII Kon fe ren cja Er go no micz na zor ga ni zo wa na przez Po -
znań ski Od dział Pol skie go To wa rzy stwa Er go no micz ne go i Ka te dry Użyt -
ko wa nia La su Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu od by ła
się 22 i 23 wrze śnia br. w Pusz czy ko wie k. Po zna nia. Te ma tem wio -
dą cym kon fe ren cji by ła er go no mia i ochro na pra cy w le śnic twie, ob -
rób ce drew na i pro duk cji rol nej. W czę ści ple nar nej, Krzysz tof Fi kle -
wicz, okrę go wy in spek tor pra cy w Po zna niu omó wił ge ne zę oraz pod -
sta wo we za sa dy Wiel ko pol skiej Stra te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków
przy Pra cy w la tach 2010-2012 oraz jej efek ty. Przed sta wił rów nież ana -
li zę kosz tów wy pad ków przy pra cy. Szcze gól ne za in te re so wa nie
uczest ni ków kon fe ren cji wy wo ła ła, opra co wa na na po trze by Stra te gii,
„sieć po wią zań” po mię dzy part ne ra mi, za pew nia ją ca szyb ką re ak cję
na za gro że nia wy pad ko we wy stę pu ją ce w miej scach pu blicz nych. W kon -
fe ren cji uczest ni czy li przed sta wi cie le Po li tech ni ki Po znań skiej, Opol -
skiej, War szaw skiej, Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie, Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go w War sza wie, In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic twa w War sza -
wie, In sty tu tu Me dy cy ny Wsi w Lu bli nie oraz Ge ne ral nej Dy rek cji La -
sów Pań stwo wych i jed no stek or ga ni za cyj nych pod le głych Re gio nal -
nym Dy rek cjom La sów Pań stwo wych w Po zna niu i Szcze ci nie.

Rze szów Z ini cja ty wy przed sta wi cie li Tu rec kiej Izby Go spo dar -
czej 7 wrze śnia br. do szło w do spo tka nia w OIP w Rze szo wie je go kie -
row nic twa i przed się bior ców z Tur cji. Wi zy ta mia ła cha rak ter ro bo czo -
-szko le nio wy. Go ści z Tur cji, re pre zen tu ją cych ok. 11 tys. pra co daw -
ców z oko lic tu rec kiej sto li cy, in te re so wa ła głów nie pro ble ma ty ka pol -
skie go pra wa pra cy oraz prze pi sów z za kre su bhp. Po trze ba po zna nia
tych re gu la cji praw nych wy ni ka z ich za in te re so wa nia Pol ską i re gio -
nem Pod kar pa cia z punk tu wi dze nia pro wa dze nia ewen tu al nych in te -
re sów w na szym kra ju. Okrę go wy in spek tor pra cy w Rze szo wie przy -
bli żył ob co kra jow com te ma ty kę ob sza rów kon tro li pro wa dzo nych przez
in spek to rów pra cy oraz za kre ślił za gad nie nia zwią za ne z bhp. Rzecz -
nik pra so wy OIP wy ja śnił prze pi sy pra wa pra cy, roz po czy na jąc od ro -
dza jów umów o pra cę, a koń cząc na obo wiąz kach pra co daw ców zwią -
za nych z za trud nia niem pra cow ni ków mło do cia nych. Py ta nia go ści by -
ły bar dzo kon kret ne i do ty czy ły głów nie obo wiąz ków pra co daw ców, któ -
rzy za trud nia ją pra cow ni ków na te re nie RP. Tu rec cy go ście dzie li li się
uwa ga mi do ty czą cy mi po do bieństw i ró żnic w za kre sie praw i obo wiąz -
ków pra cow ni ków i pra co daw ców. 

Ka to wi ce W ra mach Ślą skiej Stra te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków
przy Pra cy, 15 wrze śnia br. roz po czę ła dzia łal ność Aka de mia SIP. W uro -
czy stym otwar ciu wzię li udział – Prze wod ni czą cy Za rzą du Wo je wódz -
kie go Fo rum Związ ków Za wo do wych Da riusz Trzcion ka oraz Wi ce -
prze wod ni czą cy NSZZ So li dar ność Re gio nu Ślą sko -Dą brow skie go Sła -
wo mir Cie bie ra. Be ata Ma ry now ska, okrę go wy in spek tor pra cy
w Ka to wi cach przed sta wi ła ce le i głów ne za ło że nia pro gra mo we Aka -
de mii SIP. Krót kie prze mó wie nia wy gło si li przed sta wi cie le związ ków
za wo do wych. Re na ta Pię ta, zastępca OIP w Ka to wi cach zwró ci ła słu -
cha czom uwa gę na do nio słą ro lę spo łecz nych in spek to rów pra cy w za -
kła dzie, na ucią żli wo ści ich pra cy, ale też na mo żli wość osią ga nia wy -
mier nych efek tów po pra wy wa run ków pra cy. Aka de mia SIP to no wy
pro jekt szko le nio wy za ini cjo wa ny przez OIP w Ka to wi cach, prze zna -
czo ny dla wy ró żnia ją cych się spo łecz nych in spek to rów pra cy. Pierw -
sza edy cja, któ ra jest pro gra mem pi lo ta żo wym, zo sta ła skie ro wa na
do spo łecz nych in spek to rów pra cy z bra nży hut ni czej i gór ni czej. Kan -
dy da tów zgło si ły du że cen tra le związ ko we. Pro gram kształ ce nia Aka -
de mii SIP zo stał do sto so wa ny do wy ma gań i spe cy fi ki pra cy w wy mie -
nio nych bra nżach. Obej mu je on pięć spo tkań, po pięć go dzin wy kła -
do wych. Prze wi dzia no trzy blo ki te ma tycz ne: pra wo pra cy, bhp oraz

psy cho lo gia pra cy i psy cho lo gia or ga ni za cji. Wy kła dow ca mi są nad in -
spek to rzy pra cy o du żym do świad cze niu, spe cja li ści z pra wa pra cy i psy -
cho lo gii.

Olsz tyn Zor ga ni zo wa ny przez part ne rów War miń sko -Ma zur -
skiej Stra te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy kon kurs pla stycz -
ny „Co za gra ża mo im ro dzi com w pra cy?” zo stał roz strzy gnię ty 20 wrze -
śnia br. Za da niem dzie ci by ło pla stycz ne przed sta wie nie swo je go wy -
obra że nia o za gro że niach wy pad ko wych wy stę pu ją cych w śro do wi sku
pra cy ro dzi ców. Do kon kur su zgło szo no 44 pra ce. Ju ry po sta no wi ło
przy znać na gro dy i wy ró żnie nia na stę pu ją cym oso bom: w ka te go rii dzie -
ci w wie ku od 7 do 9 lat: Na ta lii Ru ciń skiej, Pa try ko wi Ka li now -
skie mu, Mi ko ła jo wi No bie le co wi; w ka te go rii dzie ci w wie ku od 10
do 13 lat: Ka mi li Sit nik, San drze Łu gie wicz, Se ba stia no wi No -
wa kow skie mu; w ka te go rii mło dzież w wie ku od 13 do 17 lat: Da -
wi do wi Łu ka szew skie mu, Pa try cji Gruź lew skiej i Mar ci no wi No -
wa kow skie mu.

Łódź Na Po li tech ni ce Łódz kiej od by ła 20 wrze śnia br. kon fe ren -
cja „Bez pie czeń stwo tech nicz ne w prze my śle”, w któ rej udział wzię -
ło po nad 100 osób re pre zen tu ją cych wio dą ce za kła dy ró żnych bra nż.
Ce lem kon fe ren cji by ło przed sta wie nie ak tu al nej sy tu acji w za kre sie
bez pie czeń stwa za kła dów prze my sło wych i prze ciw dzia ła nia po wa żnym
awa riom. W swo jej pre lek cji za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy
w Byd gosz czy Sła wo mir Sa kraj da przed sta wił pre zen ta cję pt. „Za -

po bie ga nie awa riom prze my sło wym w za kła dach, w któ rych nie bez -
piecz ne sub stan cje wy stę pu ją w ilo ściach mniej szych od wiel ko ści pro -
go wych de cy du ją cych o za li cze niu do za kła dów o zwięk szo nym ry zy -
ku wy stą pie nia po wa żnej awa rii prze my sło wej w świe tle usta leń kon -
tro l nych PIP”. W dru giej czę ści kon fe ren cji od by ła się m.in. uro czy -
stość ju bi le uszu 70. rocz ni cy uro dzin pro fe so ra Ada ma S. Mar kow -
skie go, któ re mu An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy nada ła Od -
zna kę Ho no ro wą za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy za szcze gól ne osią gnię -
cia w dzie dzi nie ochro ny pra cy. Ju bi la to wi wrę czył ją okrę go wy in spek -
tor pra cy An drzej Świ der ski.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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W Sa li Ko lum no wej Sej mu
29 wrze śnia br. uro czy ście
pod su mo wa no ogól no pol ski
kon kurs pla stycz ny dla
uczniów szkół pod sta wo -
wych z te re nów wiej skich
pod ha słem: „Bez piecz nie
na wsi”. Na gro dy mło dym
lau re atom wrę czy li: głów ny
in spek tor pra cy An na Tom -
czyk, mi ni ster rol nic twa
i roz wo ju wsi Ma rek Sa wic ki
oraz pre zes Ka sy Rol ni cze -
go Ubez pie cze nia Spo łecz -
ne go Hen ryk Smo larz.

Ce lem kon kur su by ło pro mo wa nie po zy -
tyw nych za cho wań, zwią za nych z pra cą i za -
ba wą na te re nach wiej skich, po sze rza nie
wie dzy z za kre su bhp w go spo dar stwie rol -
nym, a ta kże roz bu dza nie i roz wi ja nie wra -
żli wo ści es te tycz nej oraz in dy wi du al nych
zdol no ści twór czych dzie ci i mło dzie ży.

Za in te re so wa nie kon kur sem prze ro sło
naj śmiel sze ocze ki wa nia or ga ni za to rów.
Łącz nie w obu je go eta pach: wo je wódz kim
i cen tral nym wzię ło udział po nad 25 tys.
dzie ci z 1,5 tys. szkół. Ho no ro wy pa tro nat
nad przed się wzię ciem ob jął mi ni ster rol nic -
twa i roz wo ju wsi, pa tro nat me dial ny zaś
przy ję ła re dak cja mie sięcz ni ka „AGRO
SER WIS”.

Kon kurs po dzie lo ny zo stał na dwie ka -
te go rie wie ko we: dzie ci klas 0-III oraz

klas IV -VI wiej skich szkół pod sta wo wych. Za -
da niem, przed któ rym sta nę li uczest ni cy,
by ło wy ko na nie pra cy ar ty stycz nej w for ma -

cie A -3, w do wol nej tech ni ce pla stycz nej,
o te ma ty ce zwią za nej z bez pie czeń stwem
dzie ci w śro do wi sku wiej skim.

Tech ni ki wy ko rzy sta ne przez uczest ni -
ków kon kur su by ły roz ma ite. Je den

z uczest ni ków wy ko nał trój wy mia ro wą
ma kie tę go spo dar stwa rol ne go swo ich
ro dzi ców. Wy ko rzy sty wa no rów nież ele -

men ty śro do wi ska na tu ral ne go – kło sy
zbóż, li ście, sia no. Wszyst kie pra ce urze -
ka ły pięk nem, lecz Cen tral na Ko mi sja
Kon kur so wa mu sia ła do ko nać wy bo ru
naj lep szych. Przy oce nie bra na by ła
pod uwa gę zgod ność pra cy z te ma ty ką kon -
kur su i jej traf ne przed sta wie nie, wa lo ry
es te tycz ne pra cy i do bór tech ni ki pla stycz -
nej. Po burz li wych ob ra dach i skru pu lat -
nym pod li cze niu punk tów wy ło nio no lau -
re atów miejsc me da lo wych oraz oso by
do wy ró żnie nia.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy ufun do -
wa ła dla lau re atów miejsc od I do III w obu
ka te go riach wie ko wych ple ca ki na kó -
łecz kach oraz od twa rza cze MP4.

W uro czy sto ści uczest ni czy ła Mał go rza -
ta Kwiat kow ska, za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy.

Jakub Chojnicki
Dep. Prewencji i Promocji GIP

Fot. Donat Duczyński

Ra da Ochro ny Pra cy przy Sej mie RP na po sie dze niu 29 sierp -
nia 2011 r. za po zna ła się z ma te ria ła mi przy go to wa ny mi przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy, Głów ny In spek to rat Sa ni tar ny i Cen tral -
ny In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy na te -
mat za gro że nia ha ła sem i mo żli wo ści je go ogra ni cza nia na sta no -
wi skach pra cy.

We dług da nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go licz ba osób
za trud nio nych w śro do wi sku pra cy, w któ rym prze kro czo ne są war -
to ści naj wy ższe go do pusz czal ne go na tę że nia ha ła su, tj. 85 dB, wy -
no si ła w Pol sce w 2010 r. ok. 200 tys. osób. Ozna cza to, że są one
za gro żo ne trwa łym ubyt kiem słu chu. Co rocz nie orze ka nych jest
z te go ty tu łu kil ka set no wych przy pad ków cho ro by za wo do wej (331
przy pad ków w 2010 r.).

Na le ży zwró cić uwa gę na fakt, że po wy ższe da ne o za gro że niu
ha ła sem do ty czą tyl ko ok. 50% pra cow ni ków, gdyż zbie ra ne są je -
dy nie z przed się biorstw ob ję tych spra woz daw czo ścią GUS tzn.
tych, w któ rych licz ba pra cu ją cych wy no si 10 i wię cej osób. Da -
ne te nie uwzględ nia ją ta kże rol nic twa in dy wi du al ne go.

Rze czy wi sta ska la na ra że nia na ha łas w Pol sce jest więc znacz -
nie więk sza niż to wy ni ka z da nych GUS. Wska zu ją na to wy ni ki ba -
dań an kie to wych prze pro wa dzo nych w Pol sce przez Eu ro pej ską
Agen cję Po pra wy Wa run ków Pra cy i Ży cia. Stwier dzo no w nich, że
w Pol sce jest naj wy ższy spo śród kra jów UE od se tek osób uska rża -
ją cych się na ha łas w pra cy. Po twier dza ją to rów nież wy ni ki ba dań
wa run ków pra cy wy ko na nych przez CIOP -PIB w la tach 2002-2004,
któ re obej mo wa ły za rów no ba da nia an kie to we, jak i po mia ry śro -
do wi sko we.

Dzia ła nia kon tro l ne Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz Pań stwo -
wej In spek cji Sa ni tar nej po twier dza ją znacz ne nie pra wi dło wo ści
w za kre sie: wy ko ny wa nia po mia rów ha ła su na sta no wi skach pra -
cy, prze pro wa dza nia oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z na -
ra że niem na ha łas oraz opra co wy wa nia pro gra mów na praw czych,
w szcze gól no ści w mi kro - i ma łych oraz no wo po wsta ją cych za kła -
dach pra cy.

Ostat nio prze pro wa dzo ne ba da nia w ra mach pro gra mu wie lo -
let nie go pn. „Po pra wa bez pie czeń stwa i wa run ków pra cy” (re ali -
zo wa ne go przez CIOP -PIB w la tach 2008-2010) wy ka za ły, że ta kże
na nie któ rych sta no wi skach pra cy nie zwią za nych bez po śred nio z pro -
duk cją prze my sło wą (np. sta no wi ska pra cy na uczy cie li, ob słu gi in -
fo li nii, czy sta no wi ska pra cy biu ro wej) ha łas sta no wi głów ny czyn -
nik ucią żli wy po wo du ją cy zmę cze nie i wy pa le nie za wo do we. Istot -

ne dla bez pie czeń stwa pra cow ni ków jest rów nież kry te rium do brej
zro zu mia ło ści mo wy i pra wi dło wej per cep cji sy gna łów aku stycz nych
(w tym ostrze gaw czych). Spe cjal ną ochro ną przed eks po zy cją na ha -
łas, ob ję te po win ny być oso by nie do sły szą ce i nie wi do me.

Ak tu al na oce na sta nu za gro że nia ha ła sem w śro do wi sku pra -
cy w Pol sce wska zu je więc na po trze bę po dej mo wa nia bar dziej
sku tecz nych dzia łań za po bie ga ją cych te mu za gro że niu.

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

1. Do sko na le nie kon tro li prze strze ga nia prze pi sów pra wa w za -
kre sie ochro ny przed ha ła sem, a zwłasz cza w za kre sie pra wi dło -
we go ozna ko wa nia stref za gro że nia po nadnor ma tyw nym ha ła sem
oraz sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej słu chu.

2. Pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych do wpro wa dze nia sys te mu
ba dań an kie to wych na te mat wa run ków pra cy w ca łej po pu la cji
za trud nio nych, co da ło by pod sta wę do oce ny wa run ków pra cy
(w tym na ra że nia na ha łas) rów nież osób pra cu ją cych w ma łych
przed się bior stwach lub na wła sny ra chu nek.

3. Wspar cie, ze środ ków prze zna czo nych na pre wen cję wy pad -
ko wą wy po sa że nia za kła dów pra cy we wskaź ni ki do zy me trycz ne
(w tym in dy wi du al ne) do mo ni to ro wa nia na ra że nia na ha łas.

4. Kon ty nu owa nie dzia łal no ści in for ma cyj nej upo wszech nia ją -
cej wie dzę o za gro że niach zwią za nych z ha ła sem i spo so bach ich
ogra ni cza nia, ze szcze gól nym uwzględ nie niem mi kro - i ma łych za -
kła dów pra cy.

5. Pod ję cie dzia łań umo żli wia ją cych oce nę ha ła su na nie któ rych
sta no wi skach pra cy nie zwią za nych bez po śred nio z pro duk cją prze -
my sło wą (w szcze gól no ści na uczy cie li, pra cow ni ków in fo li nii oraz
pra cow ni ków biu ro wych) po przez sto so wa nie oprócz kry te rium
szko dli wo ści ha ła su, ta kże kry te riów ucią żli wo ści oraz zro zu mia -
ło ści mo wy.

6. Dal szy roz wój ba dań nad opra co wa niem no wych tech no lo -
gii oraz in no wa cyj nych roz wią zań środ ków tech nicz nych w ce lu
ob ni że nia po zio mu ha ła su, w tym m.in. ma te ria łów in te li gent nych,
al go ryt mów ge ne tycz nych, sie ci neu ro no wych oraz tech ni ki me -
tod ak tyw nych re duk cji ha ła su.

Przewodnicząca Ra dy Ochro ny Pra cy
Po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka

War sza wa, 14 wrze śnia 2011 r.

STA NO WI SKO RA DY OCHRO NY PRA CY
w spra wie oce ny za gro że nia i ogra ni cze nia na ra że nia na ha łas na sta no wi skach pra cy

Piel grzym ka Lu dzi Pra cy
Po dob nie jak w po przed nich la tach, w trze cią nie dzie lę
mie sią ca, 18 wrze śnia br. na Ja sną Gó rę przy by li
uczest ni cy XXIX Piel grzym ki Lu dzi Pra cy. Wśród licz -
nych piel grzy mów by ła gru pa pra cow ni ków Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy na cze le z głów nym in spek to rem
pra cy An ną Tom czyk. Obec ni by li okrę go wi in spek to -
rzy pra cy oraz przed sta wi cie le związ ków za wo do wych
dzia ła ją cych w urzę dzie.

Uro czy sta msza świę ta roz po czę ła się o go dzi nie 11.00. Eu cha -
ry stii prze wod ni czył i ho mi lię wy gło sił abp Sła woj Le szek Głódź,
me tro po li ta gdań ski. Mszę św. od pra wił na to miast bp Ka zi mierz
Ry czan, kra jo wy dusz pa sterz lu dzi pra cy.

W swo im ka za niu me tro po li ta gdań ski przy po mniał chrze ści jań -
skie spoj rze nie na isto tę pra cy, uwy pu kla ją ce jej etycz ny wy miar. Ne -
ga tyw nie oce nił współ cze sne re la cje mię dzy pra cow ni ka mi a pra co -
daw ca mi: – Ma ni pu la cje pra wem pra cy, zwol nie nia gru po we, wy dłu -
ża ny czas pra cy, ob ni ża ne za rob ki. Ja kże czę sto ten sys tem opar ty
na pry ma cie eko no mii bu rzy spo łecz ny ład, wpro wa dza nie po kój o ju -

tro w wie lu pol skich do mach – mó wił abp Głódź, wska zu jąc na po -
więk sza ją ce się roz war stwie nie spo łecz ne, roz ra sta ją cą się stre fę ubó -
stwa i bez ro bo cie.

W trak cie mszy świę tej skła da ne by ły da ry od uczest ni ków piel -
grzym ki. Z ra mie nia pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy wrę -
czy ła je An na Tom czyk głów ny in spek tor pra cy, wraz z przed sta wi -
cie la mi związ ków za wo do wych urzę du. 

W uro czy sto ściach udział wzię ło oko ło 35 ty s. piel grzy mów. 

Kon kurs 
pla stycz ny
KRUS i PIP
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Już po raz trzy na sty w dniach 23-26 wrze -
śnia br. w Bed na rach pod Po zna niem od by ła
się Mię dzy na ro do wa Wy sta wa Rol ni cza
AGRO SHOW 2011. Pod czas eks po zy cji
pod su mo wa no IX edy cję ogól no pol skie go
kon kur su „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol -
ne”, któ re go jed nym z or ga ni za to rów jest
Pań stwo wa In spek cja Pra cy. Ho no ro wy pa -
tro nat nad przed się wzię ciem ob jął Pre zy dent
Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni sław Ko mo -
row ski.

Pod czas uro czy stej ga li fi na ło wej kon kur su je go or ga ni za to rów
re pre zen to wa li: mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi Ma rek Sa wic -
ki, pre zes Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go Hen ryk
Smo larz i za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Mał go rza ta
Kwiat kow ska.

Głów nym ce lem kon kur su jest pro mo cja za sad ochro ny ży cia
i zdro wia w go spo dar stwie rol nym. W ka te go rii go spo darstw in -
dy wi du al nych do kon kur su przy stą pi ło aż 1140 go spo darstw. Do fi -

na ło we go eta pu kra jo we go wy ty po wa no 16 go spo darstw, lau re -
atów eta pu wo je wódz kie go. Za naj bez piecz niej sze go spo dar stwo
rol ne w kra ju w ro ku 2011 uzna no go spo dar stwo pań stwa Mał -
go rza ty i Hen ry ka Fi tów z miej sco wo ści Kę dzie w wo je wódz -
twie dol no ślą skim. Lau re aci zo sta li do ce nie ni za wdra ża nie udo -
god nień oraz roz wią zań tech no lo gicz nych pod no szą cych bez pie -
czeń stwo pra cy oraz dba łość o ochro nę śro do wi ska. W na gro dę
zwy cięz cy otrzy ma li cią gnik rol ni czy ufun do wa ny przez pre ze sa
Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy uho no ro wa ła na gro da mi spe cjal -
ny mi głów ne go in spek to ra pra cy dwa go spo dar stwa rol ne: Ali -
ny i Sła wo mi ra Sze pie tow skich z Ka czy na -Her bas w wo je wódz -
twie pod la skim za wpro wa dze nie in no wa cyj nych roz wią zań
zwięk sza ją cych bez pie czeń stwo pra cy oraz Ha li ny i Sta ni sła -
wa Szy mań skich z Bo rzy ko wa w wo je wódz twie wiel ko pol skim
za wpro wa dza nie roz wią zań tech nicz nych i tech no lo gicz nych pod -
no szą cych bez pie czeń stwo pra cy oraz za dba łość o ochro nę śro -
do wi ska na tu ral ne go.

W sto isku Pań stwo wej In spek cji Pra cy zwie dza ją cy mo gli obej -
rzeć wy sta wę fo to sów przed sta wia ją cych do bre prak ty ki w in dy -
wi du al nym go spo dar stwie rol nym, uzy skać po ra dę z za kre su praw -
nej ochro ny pra cy i tech nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy oraz otrzy -
mać ma te ria ły in for ma cyj no -pre wen cyj ne. Ka żde go dnia wy sta -

wy in spek to rzy i pra cow ni cy OIP w Po zna niu: An drzej Za lew -
ski, Ar ka diusz Maj chrzak, Je rzy Wal czak oraz Zbi gniew Ćwi -
kła pro wa dzi li pre zen ta cje na te mat bez pie czeń stwa pra cy
w go spo dar stwie rol nym oraz przy pra cach po lo wych i ob słu dze
ma szyn rol ni czych. Mó wi li o bez pie czeń stwie dzie ci na wsi oraz
za gro że niach zwią za nych z usu wa niem i uty li za cją wy ro bów za -
wie ra ją cych azbest.

Obok kon fe ren cji i pre lek cji, któ re od by ły się pod czas wy sta -
wy, zwie dza ją cy mo gli sko rzy stać z dy żu rów in spek to rów pra cy,
któ rzy od po wia da li na py ta nia do ty czą ce wy ma gań bez pie czeń -
stwa ma szyn użyt ko wa nych w go spo dar stwach rol nych (za sad ni -
czych i mi ni mal nych).

AGRO SHOW jest naj więk szą w Pol sce mię dzy na ro do wą wy sta -
wą rol ni czą. Eks po zy cja XIII edy cji ob ję ła ob szar po wierzch ni 85 ha,
na któ rym za pre zen to wa ło się 690 wy staw ców, m.in. z Wiel kiej Bry -
ta nii, Szwe cji, Hisz pa nii, Fran cji, Ho lan dii, Nie miec, Au strii,
Czech, Sło we nii, Buł ga rii, Da nii, Li twy, Ukra iny i Chin. We dług da -
nych or ga ni za to ra Pol skiej Izby Go spo dar czej Ma szyn i Urzą dzeń
Rol ni czych te go rocz ną wy sta wę od wie dzi ło 125 ty s. osób.

Od wie dza ją cy mo gli za po znać się z ofer tą wy staw ców
pre zen tu ją cych naj no wo cze śniej sze ma szy ny i urzą dze nia
oraz sze ro ki asor ty ment ma te ria łów, środ ków i usług zwią -
za nych z pro duk cją rol ną.

Mar cin Je dwab ny
OIP Po znań
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AGRO -SHOW

Zwy cięz cy 
otrzy ma li cią gnik rol ni czy ufun do -
wa ny przez pre ze sa KRUS.

Jedna z nagród
ufundowanych
przez PIP.



W Zam ku Kró lew skim w War -
sza wie 27 wrze śnia br. od by -
ła się ga la fi na ło wa szó stej
edy cji kon kur su Pol skiej Or -
ga ni za cji Pra co daw ców Osób
Nie peł no spraw nych „Lo do ła -
ma cze”, or ga ni zo wa ne go
pod pa tro na tem ho no ro wym
ma łżon ki pre zy den ta RP An -
ny Ko mo row skiej. Zgro ma -
dzi ła wie lu przed sta wi cie li
świa ta po li ty ki, kul tu ry, me -
diów i or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Na gro dy w ka te go rii
pra co daw ców na otwar tym
ryn ku pra cy wrę czy ła An -
na Tom czyk głów ny in spek tor
pra cy, któ rej to wa rzy szył
w cza sie uro czy sto ści za -
stęp ca dr Grze gorz Ły jak.

Kon kurs ma na ce lu pro pa go wa nie pra -
co daw ców, któ rzy de cy du jąc się na za trud -
nia nie osób nie peł no spraw nych, a jed no -
cze śnie pro wa dząc przy ja zną po li ty kę
per so nal ną wo bec nich, ła mią ba rie ry, wal -
czą z nie chę cią i chło dem spo łe czeń stwa,
dla któ rych re ha bi li ta cja za wo do wa osób
nie peł no spraw nych oraz ko niecz ność łą -
cze nia sfe ry biz ne su ze sfe rą ety ki jest na -
tu ral na i oczy wi sta. Two rząc co raz lep sze
wa run ki pra cy, da ją przy kład i po ka zu ją,
że czło wiek nie peł no spraw ny mo że być
do sko na łym pra cow ni kiem za an ga żo wa -

nym w bu do wa nie suk ce su fir my. Sze fo -
wa Pań stwo wej In spek cji Pra cy An na
Tom czyk wcho dzi w skład ka pi tu ły cen tral -
nej kon kur su.

Na gro dy przy zna no tra dy cyj nie w kil ku
ka te go riach. W ka te go rii pra co daw ców
na otwar tym ryn ku pra cy pierw sze miej -
sce za ję ła fir ma Ba lian PPUH Se ba stian
Gór niak, zaj mu ją ca się sprze da żą sprzę tu

re ha bi li ta cyj ne go. Ka pi tu ła zwró ci ła uwa -
gę, że nie mal wszy scy jej pra cow ni cy to
oso by z nie peł no spraw no ścią, a mi mo to
przed się bior stwo dzia ła na otwar tym ryn -

ku pra cy. Dru gie miej sce przy pa dło Ku jaw -
skiej Fa bry ce Ma szyn Rol ni czych, a trze -
cie – La bo ra to rium Co gi to. La bo ra to -
rium to sta ra się za chę cić osoby nie peł no -
spraw ne do po wro tu na ry nek pra cy. Pro -
wa dzi też wła sną fun da cję, kuch nię i re stau -
ra cję – po wie dzia ła PAP An na Sku pień
z Pol skiej Or ga ni za cji Pra co daw ców Osób
Nie peł no spraw nych.

Lau re atów kon kur su wy ło nio no ta kże
w ka te go riach: za trud nie nie chro nio ne
i pra co daw ca nie przed się bio rą ca. Ty tuł ho -
no ro wy Lo do ła ma cza Spe cjal ne go przy zna -
no sze fo wej re dak cji te le wi zyj nych „Wia -
do mo ści” Mał go rza cie Wy szyń skiej.
Su per lo do ła ma czem 2011 uho no ro wa no
na to miast Zrze sze nie Spor to we In wa li dów,
START w Rze szo wie „Dru ży na ko szy -
ków ki na wóz kach”.

Donat Duczyński
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Głów ny in spek tor pra cy An -
na Tom czyk z za stęp ca mi:
Mał go rza tą Kwiat kow ską
i dr. Grze go rzem Ły ja kiem
uczest ni czy li 25 wrze śnia br.
w do żyn kach pre zy denc kich
w Spa le z udzia łem gło wy
pań stwa Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go z ma łżon ką.

Wzię li oni udział w uro czy sto ści ce re mo -
nia łu do żyn ko we go i od wie dzi li punkt in -
for ma cyj ny Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Ło dzi. Sto isko PIP cie szy ło się du -
żym za in te re so wa niem wśród rol ni ków
i zwie dza ją cych. In spek to rzy pra cy udzie -
la li po rad z za kre su bhp w rol nic twie, a ta -
kże in nych za gad nień pra wa pra cy. 

W sto isku go ści li przed sta wi cie le władz
wo je wódz kich, sa mo rzą do wych, przed sta -
wi cie le związ ków za wo do wych i współ pra -
cu ją cych z PIP or ga ni za cji oraz in sty tu cji
dzia ła ją cych w rol nic twie. Od wie dził je rów -
nież mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi Ma -
rek Sa wic ki. 

Kamil Kałużny
Fot. Janusz Krupa

OIP Łódź

Na ga li kon kur su

Pra co daw cy wra żli wi spo łecz nie Na do żyn kach 
pre zy denc kich w Spa le
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Spo tka nie, obej mu ją ce za rów no se sje
ple nar ne, jak i pra ce w gru pach ro bo czych,
sta no wi ło re ali za cję III eta pu pro jek tu „Eu -
ro pej ski pro jekt szko le nia w za kre sie mię -
dzy na ro do we go świad cze nia usług i de le -
go wa nia pra cow ni ków”, w któ rym Pań stwo -
wa In spek cja Pra cy uczest ni czy w cha rak -
te rze part ne ra me ry to rycz ne go. Pro jekt,
w ra mach któ re go dzia ła nia roz ło żo no
na czte ry eta py, ma dwa za sad ni cze ce le,

tzn. przy bli że nie spe cy fi ki dzia ła nia or ga -
nów ad mi ni stra cji pra cy państw part ner -
skich pro jek tu oraz wy pra co wa nie na rzę -
dzi me to dycz nych dla in spek to rów pra cy,
uspraw nia ją cych współ pra cę mię dzy ad mi -
ni stra cja mi pra cy państw przyj mu ją cych,
jak i de le gu ją cych pra cow ni ków – dla po -
pra wie nia ochro ny pra cow ni ków de le go wa -
nych. Uczest ni cy szko le nia pra co wa li
w czte rech gru pach ro bo czych, oma wia jąc
na stę pu ją ce za gad nie nia: pra ca tym cza so -

wa (dzia łal ność agen cji pra cy tym cza so -
wej), sta tus pra cow ni ka, for my za trud nie -
nia i pro wa dze nia dzia łal no ści przez przed -
się bior stwa de le gu ją ce pra cow ni ków
do cza so we go świad cze nia pra cy na te re -
nie UE, mi ni mal ne wa run ki za trud nie nia.

Ce lem prac warsz ta to wych by ło stwo rze -
nie kom pen dium wie dzy (pod ręcz ni ka
me to dycz ne go, plat for my in ter ne to wej),
któ re by ły by po moc ne in spek to rom pra cy
w pro wa dze niu czyn no ści kon tro l nych
w przed się biorstwach z te re nu UE, de le -
gu ją cych swo ich pra cow ni ków do pra cy
na te re nie państw part ner skich pro jek tu.
By to osią gnąć, do ko na no ana li zy po rów -
naw czej roz wią zań praw nych i wy ma gań
sta wia nych przed się bior stwom kie ru ją -
cym swo ich pra cow ni ków do cza so we go
świad cze nia pra cy za gra ni cą w ra mach
świad cze nia usług.

W trak cie prac uczest ni cy spo tka nia wie -
lo krot nie wska zy wa li na moc ne, jak i sła -
be stro ny współ pra cy or ga nów ad mi ni stra -
cji pra cy w za kre sie kon tro li prze strze ga -
nia prze pi sów unij nych, re gu lu ją cych sta -
tus pra cow ni ków de le go wa nych. Ma jąc
na uwa dze ogra ni cze nia wy ni ka ją ce z jed -
nej stro ny z za kre su kom pe ten cji po -
szcze gól nych urzę dów kon tro l nych, jak

Międzynarodowe świadczenie usług i delegowanie pracowników

Europejski projekt szkolenia

i z prze pi sów obo wią zu ją ce go pra wa, in -
spek to rzy jed no gło śnie uzna li, że dla sku -
tecz ne go i efek tyw ne go wy ko ny wa nia
czyn no ści kon tro l nych nie zbęd ne jest za -
cie śnie nie współ pra cy w ra mach funk cjo -
nu ją cej sie ci biur łącz ni ko wych, ta kże
za po mo cą sys te mu IMI. Za klu czo we uzna -
no prze ka zy wa nie peł nej in for ma cji o usta -
lo nym sta nie fak tycz nym, bę dą cym pod sta -
wą do skie ro wa nia py tań do or ga nów in -
spek cyj nych dru gie go pań stwa. Py ta nia po -
win ny być tak for mu ło wa ne, aby od po wiedź
uzy ski wa na ze stro ny or ga nów kon tro l nych
pań stwa wy sy ła ją ce go by ła pod sta wą
do wy cią ga nia pra wi dło wych wnio sków i po -

dej mo wa nia sto sow nych dzia łań o cha rak -
te rze ad mi ni stra cyj nym, jak i sank cji
w sto sun ku do przed się biorstw, któ re de -
le gu jąc swo ich pra cow ni ków do cza so we -
go świad cze nia pra cy na te ry to rium in ne -
go pań stwa człon kow skie go, nie za pew nia -
ją im mi ni mal nych wa run ków za trud nie nia,
gwa ran to wa nych prze pi sa mi pra wa kra ju
przyj mu ją ce go. In spek to rzy pra cy, pro wa -
dzą cy na co dzień czyn no ści kon tro l ne wo -
bec pra cow ni ków de le go wa nych, za istot -
ne uzna li ta kże prze ka zy wa nie in for ma cji
zwrot nej do or ga nów in spek cyj nych państw
de le gu ją cych na te mat efek tów czyn no ści
kon tro l nych pro wa dzo nych na ich te re nie.
Jest to istot ne z uwa gi na fakt, iż pra cow -
ni cy z pol skich przed się biorstw sta no wią
w Eu ro pie jed ną z więk szych grup pra cow -
ni ków kie ro wa nych do cza so we go świad -
cze nia pra cy w in nych pań stwach. In for ma -
cja o efek tach kon tro li po dej mo wa nych
przez ob ce or ga ny in spek cyj ne w sto sun -
ku do pol skich przed się bior ców, w szcze -
gól no ści o sank cjach sto so wa nych za na -
ru sze nia prze pi sów pra wa pra cy, ma
szcze gól nie istot ne zna cze nie ta kże dla or -
ga nów Pań stwo wej In spek cji Pra cy, któ re
nie są upraw nio ne do eg ze kwo wa nia prze -
strze ga nia przez pod mio ty kon tro lo wa ne
prze pi sów pra wa ob ce go.

Spo tka nie w Ośrod ku Szko le nia PIP sta -
no wi ło do sko na łą oka zję do za cie śnie nia
kon tak tów mię dzy in spek to ra mi pra cy, wy -
mia ny in for ma cji do ty czą cych do brych
prak tyk i do świad czeń w pro wa dze niu czyn -

no ści kon tro l nych w oma wia nym za kre sie.
Pro jekt, któ re go za ło że niem jest ta kże
stwo rze nie sie ci – gru py eks per tów w dzie -
dzi nie trans gra nicz ne go świad cze nia usług,
na le ży uznać za nie zwy kle wa żny z uwa gi
na ob ser wo wa ne sys te ma tycz ne roz sze rza -
nie się eu ro pej skie go ryn ku pra cy. Zja wi -
sko de le go wa nia pra cow ni ków do ty czy
obec nie wszyst kich państw człon kow -
skich UE, od dzia łu jąc na go spo dar kę po -
szcze gól nych kra jów. Brak sku tecz nych
me cha ni zmów kon tro li te go zja wi ska mo -
że być przy czy ną pro ble mów spo łecz nych
i uzna wa ne jest za za gro że nie dla po zio mu
ży cia pra cow ni ków UE. Dla te go też ro la or -
ga nów in spek cji pra cy jest w tym za kre sie
klu czo wa, tak dla za gwa ran to wa nia ochro -
ny pra cow ni kom de le go wa nym świad czą -
cym okre so wo pra cę w ob cym dla nich śro -
do wi sku pra cy, jak i dla za pew nie nia za sad
uczci wej kon ku ren cji i prze ciw dzia ła nia
dum pin go wi so cjal ne mu w ra mach roz sze -
rza ją ce go się ryn ku.

Efek ty dzia łań po dej mo wa nych w ra -
mach III eta pu szko le nia za pre zen to wa ne
zo sta ną pod czas spo tka nia człon ków Ko -
mi te tu Ste ru ją ce go pro jek tu i li de rów
grup ro bo czych wy ło nio nych w ra -
mach III fa zy szko le nia, a ta kże przed sta -
wi cie li eu ro pej skich part ne rów spo łecz -
nych i Ko mi sji Eu ro pej skiej w grud -
niu 2011 r. w Bruk se li. 

Da riusz Gór ski 
De par ta ment Le gal no ści 

Za trud nie nia GIP

W Ośrod ku Szko le nia Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy we
Wro cła wiu od by ło się
dniach 20-22 wrze śnia br.
spo tka nie ro bo cze in spek to -
rów pra cy Bel gii, Hisz pa nii,
Por tu ga lii, Luk sem bur ga,
Fran cji i Pol ski, po świę co ne
za gad nie niom de le go wa nia
pra cow ni ków w ra mach
trans gra nicz ne go świad cze -
nia usług. Go ści, w imie niu
Pań stwo wej In spek cji Pra cy
po wi ta ła An na Tom czyk,
głów ny in spek tor pra cy.
Nad prze bie giem wi zy ty czu -
wał Ja ro sław Le śniew ski,
dy rek tor De par ta men tu Le -
gal no ści Za trud nie nia. 



10 paź dzier ni ka br. Pań stwo wa In spek cja
Pra cy roz po czę ła kam pa nię „Po znaj swo -
je pra wa w pra cy”, re ali zo wa ną pod ha -
słem: „Bądź pew ny, sil ny, kom pe tent ny”.
Po dej mo wa ne dzia ła nia bę dą po le ga ły
przede wszyst kim na edu ka cji pra cow ni -
ków i pra co daw ców w za kre sie zna jo mo -
ści pra wa pra cy i umie jęt no ści je go
wy ko rzy sty wa nia. Za pra sza my na stro nę
kam pa nii: www.pra waw pra cy.pl

Ce lem kam pa nii jest za chę ca nie pra cow ni ków i pra co daw -
ców do pod no sze nia po zio mu wie dzy na te mat praw i obo -
wiąz ków w pra cy, pro mo cja po staw słu żą cych kształ to wa -
niu pra wo rząd no ści w sto sun kach pra cy. Bar dzo istot ne jest
uświa do mie nie pra co daw com i pra cow ni kom, że re gu la cje
pra wa pra cy ma ją wpływ na wy ższy kom fort pra cy i ży cia
oso bi ste go, że sto so wa nie się do za sad pra wa pra cy opła -
ca się, jest pod sta wą dla funk cjo no wa nia zdro we go ryn ku
i uczci wej kon ku ren cji. Wy ro bie nie u pra cow ni ków umie jęt -
no ści aser tyw nych za cho wań wzglę dem pra co daw cy w opar -
ciu o re gu la cje pra wa pra cy po win no zmniej szyć ich oba wy
zwią za ne z ewen tu al ną utra tą pra cy.

We dług son da żu prze pro wa dzo ne go na zle ce nie Pol skie -
go Ra dia przez In sty tut Ba daw czy Pen tor Re se arch In ter -
na tio nal, trzy czwar te Po la ków uwa ża, że pra cow ni cy
skłon ni są do re zy gna cji z eg ze kwo wa nia swo ich praw w pra -
cy, by utrzy mać swo je miej sce pra cy. Wg te go sa me go son -
da żu, 25% re spon den tów uwa ża, że ob cho dze nie przez pra -
co daw ców prze pi sów pra wa pra cy jest bar dzo czę ste,
a 30% – że czę ste. 

Psy cho log pra cy An drzej Tu chol ski twier dzi, że pra cow -
ni cy go dzą się na ła ma nie pra wa, gdyż „utra ta pra cy jest od -
czu wal na ja ko jed no z naj cię ższych trau ma tycz nych prze -
żyć, dla te go edu ka cja w za kre sie pra wa pra cy jest bar dzo
po trzeb na”.

W okre sie od 10 paź dzier ni ka br. w czterech sta cjach te -
le wi zyj nych (TVN24, TVP In fo, Pol sat i Pol sat News) oraz
roz gło śniach ra dio wych (Ra dio Zet i Ra dio PIN) emi to wa -
ne są spo ty in for ma cyj ne. Łącz nie będzie ich prze szło 500
w te le wi zji i 150 w ra dio. 

In for ma cje o kam pa nii roz po wszech nia ne zo sta ną rów -
nież za po śred nic twem por ta lu pra cuj. pl, ekra nów
umiesz czo nych w war szaw skim me trze i po jaz dach ko mu -
ni ka cji pu blicz nej w in nych mia stach wo je wódz kich, pa tro -
nów me dial nych. Uru cho mio na jest spe cjal na stro na:
www.pra waw pra cy.pl. 

Ofi cjal ny mi part ne ra mi kam pa nii są: Peł no moc nik Rzą -
du do Spraw Rów ne go Trak to wa nia, Rzecz nik Praw Oby wa -
tel skich, Ogól no pol skie Po ro zu mie nie Związ ków Za wo do -
wych, Pra co daw cy RP, PO PON, NSZZ „So li dar ność”, a ta -
kże po nad 30 or ga ni za cji i por ta li stu denc kich. Do współ -

pra cy po zy ska no fir my Te sco Pol ska i Ros smann Pol ska, któ -
re w skle pach swo ich sie ci bę dą pro mo wać prze kaz kam pa -
nii. W paź dzier ni ku i li sto pa dzie w wy bra nych skle pach Te -
sco zo sta ną zor ga ni zo wa ne sto iska in for ma cyj ne, w któ rych
za in te re so wa ni bę dą mo gli uzy skać po ra dę eks per ta Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy. Pla ka ty pro mu ją ce kam pa nię bę dą eks -
po no wa ne w dro ge riach sie ci Ros smann.

Te go rocz ny bu dżet kam pa nii me dial nej „Po znaj swo je pra -
wa w pra cy” jest bar dzo skrom ny (sta no wi oko ło 2-3% prze -
cięt ne go bu dże tu kam pa nii pro mu ją cych usłu gi ofe ro wa ne
przez te le ko my lub ban ki), lecz dzię ki spe cjal nym ra ba tom
i za an ga żo wa niu licz nych part ne rów oraz pa tro nów me dial -

nych po zwo li na do tar cie do prze szło 40% pra co daw ców i pra -
cow ni ków. 

14 paź dzier ni ka br. w Olsz ty nie od by ło się se mi na rium
in au gu ru ją ce kam pa nię in for ma cyj ną, w któ rym udział
wzię li jej part ne rzy, pa tro ni me dial ni, kie row nic two Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy, licz ni pra co daw cy, słu żby bez pie czeń -
stwa pra cy (or ga ni za to rzy: Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Olsz ty nie we współ pra cy z OSPS BHP Od dział w Olsz ty -
nie). Pre le gen ci, re pre zen tu ją cy śro do wi ska na uko we, or -
ga ni za cje pra co daw ców, związ ki za wo do we poruszyli za gad -
nie nia do ty czą ce związ ków mię dzy pra wo rząd no ścią w sto -
sun kach pra cy a kul tu rą przed się bior czo ści, ety ką ryn ku pra -
cy, me cha ni zma mi wol ne go ryn ku a ta kże wpływ sta nu prze -
strze ga nia pra wa w za kła dzie pra cy na do bro stan pra cow -
ni ków i efek tyw ność pra cy.

W okrę go wych in spek to ra tach pra cy i na stro -
nach in ter ne to wych in spek cji pra cy do stęp ne
są pu bli ka cje do ty czą ce pod sta wo wych pro ble -
mów zwią za nych z pra wem pra cy, m. in.: umów
o pra cę, cza su pra cy, wy na gro dzeń, upraw nień
ro dzi ciel skich, mob bin gu, dys kry mi na cji.

Kam pa nia „Po znaj swo je pra wa w pra cy” bę dzie kon -
ty nu owa na w ro ku 2012.

Paweł Rozowski
Departament Prewencji i Promocji GIP

„Po znaj swo je pra wa w pra cy”
– ru szy ła no wa kam pa nia in for ma cyj na 

Pań stwo wej In spek cji Pra cy

Pra ce nad re ali za cją spo tów te le wi zyj nych kam pa nii trwa ły ty dzień, w tym
12 go dzin zdję cio wych. Wy ma ga ły za an ga żo wa nia, wie lu przy go to wań i prób,
a ta kże cier pli wo ści oraz kon se kwen cji przy krę ce niu ko lej nych ujęć.

Spo ty te le wi zyj ne przy go to wa ne zo sta ły w trzech wer sjach – do ty czą umo wy
o pra cę, upraw nień ro dzi ciel skich, prze ciw dzia ła nia dys kry mi na cji. Pra cow ni -
kom a ta kże pra co daw cy po ma ga Mr. W – su per bo ha ter uosa bia ją cy pra wo -
rząd ność w sto sun kach pra cy. Przy po mi na – „Pra wo jest po Two jej stro nie!”.
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Ochro na wy na gro dze nia za pra cę mo -
że być – jak to zo sta ło po da ne – uj mo wa -
na sze ro ko al bo wą sko. W pierw szym
przy pad ku przez ochro nę wy na gro dze -
nia bę dzie my ro zu mieć ogół norm praw -
nych słu żą cych usta le niu te go ele men tu
sto sun ku pra cy, jak i nor my od no szą ce się
do wy na gro dze nia już usta lo ne go przez
stro ny na wią zu ją ce sto su nek pra cy oraz
prze pi sy okre śla ją ce gwa ran cję prze strze -
ga nia ogó łu re guł praw nych do ty czą cych
wy na gro dze nia, w tym upraw nie nia pra -
cow ni ka do roz wią za nia sto sun ku pra cy
w ra zie nie wy pła ca nia mu na le żne go wy -
na gro dze nia i – w pew nym za kre sie – dys -
po zy cje za war te w usta wie o ochro nie rosz -
czeń pra cow ni czych w ra zie nie wy pła cal -
no ści pra co daw cy.1

Wę ższe zna cze nie po ję cia ochro ny wy -
na gro dze nia za pra cę prze wi dzia ne jest
w Ko dek sie pra cy (dział trze ci, roz dział II).
Wie lu au to rów wy po wia da jąc się na ten te -
mat wy raź nie na wią zu je do od po wied -
nich re gu la cji za war tych w wy mie nio nym
dzia le ko dek su.2 Obo wią zek je go od ręb ne -
go po trak to wa nia wy ni ka więc z obec ne -
go sta nu unor mo wa nia tej ma te rii. Ochro -
na wy na gro dze nia w tym wą skim ro zu mie -
niu obej mu je nor my Ko dek su pra cy do ty -
czą ce za tem usta lo ne go już wy na gro dze -
nia za pra cę.

Mó wiąc o ochro nie wy na gro dze nia,
nie za le żnie od ram jej uję cia, na le ża ło by
też uwzględ nić od po wied nio, wią żą ce Pol -
skę, dys po zy cje mię dzy na ro do we go pra wa
pra cy ró żni cu jąc je tra dy cyj nie we dług za -
się gu te go ak tu mię dzy na ro do we go, w któ -
rym dys po zy cje te wy stę pu ją.3 Bio rąc to
kry te rium za pod sta wę po dzia łu wy ró żni -
my więc nor my za war te w ak tach mię dzy -

na ro do we go pra wa pra cy: ak ty o za się gu
uni wer sal nym, co od no si się do Pak tów
Praw (ONZ) i kon wen cji Mię dzy na ro do wej
Or ga ni za cji Pra cy (MOP); ak ty o za się gu
re gio nal nym, obej mu ją ce ak ty praw ne
Ra dy Eu ro py oraz ak ty nor ma tyw ne sta -
no wio ne w ra mach Unii Eu ro pej skiej;
i ak ty mię dzy na ro do we go pra wa pra cy o za -
się gu bi la te ral nym, tzn. dys po zy cje za -
miesz czo ne w umo wach dwu – bądź wie -
lo stron nych za war tych bez po śred nio przez
Pol skę z in ny mi pań stwa mi.4

Je śli cho dzi o Mię dzy na ro do we Pak ty
Praw Czło wie ka uchwa lo ne przez Zgro ma -
dze nie Ogól ne ONZ w 1966 r., i ra ty fi ko -
wa ne przez Pol skę w 1977 r., to ma ją one
dla nas zna cze nie, w szcze gól no ści do ty -
czą cy chy ba in dy wi du al nych sto sun ków pra -
cy Pakt Praw Go spo dar czych, Spo łecz nych
i Kul tu ral nych, w za kre sie pra wa do spra -
wie dli wych wa run ków pra cy oraz za ka zu
dys kry mi na cji w dzie dzi nie za trud nie nia.
Dys po zy cje te od no szą się więc do ochro -
ny wy na gro dze nia za pra cę w sze ro kim ro -
zu mie niu, i po wiedz my od ra zu, że ma ją
wy raz w na szym Ko dek sie pra cy.

Ina czej rzecz się ma co do kon wen cji
Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy, gdzie
ma my ak ty nor ma tyw ne do ty czą ce ochro -
ny wy na gro dze nia za pra cę za rów no w wą -
skim, jak i sze ro kim zna cze niu. Do ochro -
ny wy na gro dze nia, uję tej we dług prze pi sów
dzia łu trze cie go rozdz. II Ko dek su pra cy,
od no si się kon wen cja nr 95 MOP, do ty czą -
ca wła śnie ochro ny wy na gro dze nia za pra -
cę. Do daj my, że kon wen cja ta zo sta ła ra -
ty fi ko wa na przez Pol skę w 1955 r. (Dz. U.
nr 38, poz. 234)5. Na le ży rów nież za zna -
czyć, iż wy mie nio na kon wen cja okre śla ta -
kże (choć bar dzo ogól nie) po ję cie wy na gro -

dze nia za pra cę, któ re go ochro nę re gu lu -
je. Do ochro ny wy na gro dze nia za pra cę
w sze ro kim ro zu mie niu na to miast od no szą
się nie któ re nor my za war te w in nych
kon wen cjach, np. w kon wen cji nr 100, do -
ty czą cej jed na ko we go wy na gro dze nia mę -
żczyzn i ko biet za pra cę jed na ko wej war -
to ści, z 1951 r., oraz w pew nym za kre sie
– kon wen cji nr 111, do ty czą cej dys kry mi -
na cji w za trud nie niu i wy ko ny wa niu za wo -
du. Za znacz my za ra zem, że obie te kon -
wen cje zo sta ły ra ty fi ko wa ne przez Pol skę:
pierw sza w 1955 r. (Dz. U. nr 38,
poz. 238), a dru ga w 1961 r. (Dz. U. nr 42,
poz. 218).

Ochro na wy na gro dze nia za pra cę w sze -
ro kim ro zu mie niu zo sta ła ure gu lo wa na też
w Eu ro pej skiej Kar cie Spo łecz nej Ra dy Eu -
ro py. Mó wiąc to, mam oczy wi ście na uwa -
dze I wer sję Kar ty, a mia no wi cie – wer sję
z 1961 r. Akt ten za wie ra re gu ły, któ re na -
le ża ło by uwzględ nić przy oma wia niu ochro -
ny wy na gro dze nia za pra cę za rów no w sze -
ro kim jak i wą skim ro zu mie niu. Ale jak kol -
wiek je ste śmy świa do mi te go, iż Pol ska
w pro ce sie ra ty fi ka cji Kar ty nie zwią za ła
się wszyst ki mi jej nor ma mi, w szcze gól no -
ści, nie przy ję ła po sta no wie nia art. 4
ust. 1 Kar ty, we dług któ re go wy na gro dze -
nie za pra cę po win no być usta lo ne w wy -
so ko ści za pew nia ją cej „pra cow ni ko wi i je -
go ro dzi nie go dzi wy po ziom ży cia”. Nie -
mniej jed nak dys po zy cje wy stę pu ją ce
w in nych ustę pach te go ar ty ku łu, od no szą -
ce się w ja kimś stop niu do usta la nia wy -
na gro dze nia za pra cę, na ka zu ją przy jąć, że
wa run ki okre ślo ne w Kar cie do ty czą ta kże
ochro ny wy na gro dze nia sen su lar go.

Ina czej, ale nie cał ko wi cie, spra wa zda -
je się przed sta wiać na grun cie pra wa

wspól no to we go. Wpraw dzie obo wią zu je tu
za sa da, w myśl któ rej wy na gro dze nie
za pra cę (obok pra wa do zrze sza nia się
w związ kach za wo do wych oraz pra wa
do straj ku i pra wa do lo kau tu) na le ży
do nie licz nych ma te rii wy łą czo nych spod
re gu la cji pra wa Unii Eu ro pej skiej i ma pod -
le gać tyl ko nor mom pra wa we wnętrz ne go
pań stwa człon kow skie go (art. 137 ust. 5
Trak ta tu usta na wia ją ce go Wspól no tę Eu -
ro pej ską6), ale trak tat ten, w jed nym z na -
stęp nych ar ty ku łów, prze wi du je re gu łę gło -
szą cą, że „ka żde pań stwo za pew nia sto so -
wa nie za sa dy rów no ści wy na gro dzeń dla
pra cow ni ków płci mę skiej i żeń skiej za ta -
ką sa mą pra cę lub pra cę tej sa mej war to -
ści” (art. 141 ust. 1 Trak ta tu). Ar gu ment
wy ni ka ją cy z umiej sco wie nia obu za sad, jak
i in ne oko licz no ści (w tym fakt wy da nia dy -
rek ty wy 75/117, do ty czą cej rów ne go wy -
na gro dze nia mę żczyzn i ko biet7), zda ją się
świad czyć, iż za sa da wska za na w art. 141
ust. 1 Trak ta tu obo wią zu je nie za le żnie
od dys po zy cji art. 137 ust. 5 te go Trak ta -
tu, a za tem mia ła by ona za sto so wa nie
do ochro ny wy na gro dze nia za pra cę w sze -
ro kim ro zu mie niu.

Od dziel ne uję cie w ra mach ni niej sze go
opra co wa nia wy da je się uza sad nio ne w od -
nie sie niu do umów dwu stron nych (i wie -
lo stron nych) za wie ra nych przez Pol skę z in -
ny mi pań stwa mi8. Mo gą w nich wy stę po -
wać za rów no klau zu le do ty czą ce usta la nia
wy na gro dze nia za pra cę, jak i po sta no wie -
nia o za ka zie sto so wa nia tzw. po dwój ne go
opo dat ko wa nia. Pierw sze dys po zy cje pod -
le ga ły by bar dziej wni kli we mu omó wie niu
w przy pad ku sze ro kie go po trak to wa nia te -
ma tu, dru gie zaś od no szą ce się do po trą -
ca nia z wy na gro dze nia za pra cę (we dług
ter mi no lo gii Ko dek su pra cy), a z cy wil no -
praw ne go punk tu wi dze nia rzecz uj mu jąc
– do od li cze nia od wy na gro dze nia pra cow -
ni ka po dat ku (lub za licz ki na po da tek), na -
le ża ło by uwy dat nić w ra zie wę ższe go uję -
cia te ma tu.

Re asu mu jąc, ochro na wy na gro dze nia
uję ta wą sko po win na, mo im zda niem,
przede wszyst kim obej mo wać roz wa ża nia
spraw za war tych w rozdz. II dzia łu trze cie -
go Ko dek su pra cy. Wcho dzą tu więc w grę
na stę pu ją ce za gad nie nia: za kaz zrze cze nia
się pra wa do wy na gro dze nia bądź prze nie -
sie nia go na in ny pod miot oraz po trą ce nia
z wy na gro dze nia, obej mo wa ne wspól ną na -
zwą „ochro na wy na gro dze nia w sen sie ma -
te rial no praw nym (ochro na przed po zby -
ciem się bądź po mniej sze niem wy na gro -
dze nia), a ta kże – ter min, miej sce i spo -
sób wy pła ty usta lo ne go wy na gro dze nia, wy -

stę pu ją ce z re gu ły pod jed nym (wspól nym)
ty tu łem „ochro na wy na gro dze nia za pra -
cę w sen sie for mal no praw nym”. Roz wa że -
nie tych kwe stii na le ża ło by po prze dzić uwa -
ga mi o po ję ciu wy na gro dze nia za pra cę i je -
go ochro ny, uwzględ nia jąc przy tym dys -
po zy cje mię dzy na ro do we go pra wa pra cy,
zwłasz cza te z nich, któ re od no szą się
do wy na gro dze nia za pra cę sen su stric to.

Wra ca jąc do za gad nie nia o po trą ce niu
z wy na gro dze nia za pra cę, na le ża ło by
pod kre ślić szcze gól nie fakt, iż ustawodawca
sta no wiąc o po trą ce niu z wy na gro dze nia
na rzecz pra co daw cy in nych na le żno ści niż
eg ze kwo wa ne na mo cy ty tu łów wy ko naw -
czych, wpro wa dził gra ni cę wy na gro dze nia
wol ne go od po trą ceń oraz to, że na le żno -
ści te mu szą rze czy wi ście wy stę po wać
(cho dzi więc o ich cau zę). W bra ku ta kich
uwa run ko wań – przy do cho dze niu przez

pra co daw cę od pra cow ni ka sum eg ze -
kwo wa nych na pod sta wie ty tu łów wy ko -
naw czych i w przy pad ku zgo dy za trud nio -
ne go na re duk cję wy na gro dze nia – mo gło -
by na stą pić obej ście prze pi su okre śla ją ce -
go kwo tę (wy na gro dze nia) wol ną od po trą -
ce nia.

Sze ro kie po trak to wa nie wy na gro dze nia
za pra cę na to miast, po za roz pa trze niem te -
go za kre su ma te rii, któ ry za war łem w za -
ry sie o wę ższym spo so bie przed sta wie nia
te ma tu (choć mo żli we wy da je się in ne
roz ło że nie ak cen tów, a na wet in ne uję cie

tych za gad nień) win no obej mo wać kwe stie
do ty czą ce usta le nia i ochro ny wy na gro dze -
nia za pra cę oraz gwa ran cje od no szą ce się
w ogó le do prze strze ga nia prze pi sów o wy -
na gro dze niu za pra cę, w tym chy ba ta kże
prze pi sy o od po wie dzial no ści wraz z od po -
wie dzial no ścią za od po wied nie wy kro cze nia
i prze stęp stwa prze ciw ko pra wom pra -
cow ni ka, jak rów nież zgod nie z wy ra żo nym
już za pa try wa niem czę ścio wo prze pi sy
o za spo ko je niu rosz czeń pra cow ni czych
w ra zie nie wy pła cal no ści pra co daw cy.

Prof. dr hab. Hen ryk Le wan dow ski
prof. zw. w Ka te drze Pra wa Pra cy

Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Łódz kie go

1 Usta wa z 13 lip ca 2006 r., za war ta
w zbio rze: Ko deks pra cy…(stan praw ny
na 1 wrze śnia 2010), War sza wa 2010,
s. 441 i n…

2 Por. np. T. Liszcz: Pra wo pra cy,
wyd. 6, War sza wa 2009, s. 291-296; oraz L.
Flo rek: Pra wo pra cy, wyd. 12, War sza -
wa 2010, s. 201-203.

3 Tak np. dzie li je T. Zie liń ski: Pra wo pra -
cy. – Za rys sys te mu. – Część I. Ogól na,
War sza wa – Kra ków 1986, s. 179.

4 Na le ży za zna czyć, że przy po dzia le za -
wę ża ją cym mię dzy na ro do we pra wo pra cy
do ak tów nor ma tyw nych o za się gu uni wer -
sal nym i „uwy dat nia ją cym” eu ro pej skie
pra wo pra cy (czy sto so wa nym w ce lu je -
go uwy dat nie nia), „gi ną” nie ja ko nor my za -
war te w umo wach o za się gu bi la te ral nym.

5 Uczyń my za ra zem wzmian kę, że
w wie lu jej pu bli ka cjach w ję zy ku pol skim,
za miast ter mi nu „wy na gro dze nie za pra -
cę” uży wa się sło wa „pła ca”.

6 Trak tat ten jest ko lej ną, wie lo krot nie
zmie nia ną, wer sją Trak ta tu two rzą ce go Eu -
ro pej ską Wspól no tę Go spo dar czą, za war -
te go 25 mar ca 1957 r. w Rzy mie. Ko rzy -
stam z Trak ta tu za miesz czo ne go w zbio -
rze do ku men tów pt. „Wy bór do ku men tów.
Trak tat Ak ce syj ny. Trak ta ty sta no wią ce
pod sta wę Unii. Pra wo pol skie – do ku men -
ty”, pod red. J. Bar cza i A. Mi choń skie go,
wy da nych na kła dem Wy daw nic two Pra wo
i Prak ty ka Go spo dar cza, War sza wa 2003.

7 Dy rek ty wa wy mie nio na w ksią żce L.
Flo rek: Eu ro pej skie pra wo pra cy, wyd. 3,
War sza wa 2007, s. 27.

8 Nie któ re umo wy do ty czą ce za trud nia -
nia Po la ków za gra ni cą oma wia E. Ma rek:
Za trud nie nie pra cow ni ków pol skich za gra -
ni cą, War sza wa 1991, Wyd. In sty tu tu Pra -
cy i Spraw So cjal nych. Por. też L. Flo rek:
Pra wo pra cy, jw., s. 42.

U pod staw ochro ny wy na gro dze nia za pra cę – nie za le żnie od za kre su uję cia te ma tu – jest od -
płat ność pra cy świad czo nej w ra mach sto sun ku pra cy. Pra cow ni ko wi na le ży się wy na gro dze nie
za pra cę wy ko ny wa ną od na wią za nia do za koń cze nia (usta nia) sto sun ku pra cy. Nad to – jak wia -
do mo – pra co daw ca usta no wił pew ne świad cze nia, któ rym nadał wła ści wo ści wy na gro dze nia
– głów nie z uwa gi na za pew nie nie pra cow ni ko wi i utrzy my wa nym przez nie go człon kom ro dzi ny
środ ków eg zy sten cji. Mo żna więc rzec, że ochro na wy na gro dze nia za pra cę jest ema na cją tej
pod sta wo wej ce chy sto sun ku pra cy (tj. od płat no ści pra cy świad czo nej przez pra cow ni ka).

Hen ryk Le wan dow ski

Z pro ble ma ty ki ochro ny
wy na gro dze nia za pra cę
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tor pra cy nie miał za strze żeń. Że by w za -
kła dzie wszyst ko by ło zgod ne z prze pi sa -
mi i wszel ki mi re gu ła mi.

Przy ja zny pra co daw cy

Sa mo kon tro la jest trze cim eta pem pro -
gra mu. Po le ga na we ry fi ka cji wie dzy wy -
nie sio nej ze szko leń z tym, co pra co daw -
ca zro bił i ma w za kła dzie. Tu bar dzo przy -
da ją się prak tycz ne wska zów ki i ma te ria -
ły prze ka zy wa ne na szko le niach. Nie oce -
nio ne zna cze nie ma oczy wi ście li sta kon -
tro l na, na zy wa na przez in spek to rów li stą
Sta szew skie go – od na zwi ska jej au to ra.
Zda niem Gar bow skie go jest to naj lep szy
te go ty pu ma te riał, rzec mo żna ele men -
tarz. Po zwa la, by pra co daw ca w wol nych
chwi lach, czę sto w do mu, po pra cy prze -
pro wa dził ana li zę za gad nień tam za war -
tych. W ra zie wąt pli wo ści za wsze mo że li -
czyć na po moc in spek to ra pra cy. Już sa ma
świa do mość mo żli wo ści jej uzy ska nia ma
tu ko lo sal ne zna cze nie. Wa żne jest, że by
pra co daw ca wie dział, że w ra zie wąt pli wo -

ści czy trud no ści na ja kimś eta pie pro gra -
mu, mo że uzy skać wspar cie. Dzię ki ta kie -
mu po dej ściu zmie nia się sto su nek pra co -
daw ców do sa mej in spek cji pra cy, ja ko
urzę du przy ja zne go pra co daw cy.

Są ta cy pra co daw cy, któ rzy po dwóch,
trzech la tach przy stę pu ją jesz cze raz

do pro gra mu. Ma ją już Dy plom PIP, ale
chcą się do wie dzieć cze goś no we go. Po -
znać prze pi sy, wziąć udział w szko le niu.
Chcą się upew nić, czy ich za kład na dal dzia -
ła pra wi dło wo. To są po je dyn cze przy pad -
ki, ale się zda rza ją. In spek tor Gra bow ski
trak tu je ich jak am ba sa do rów, któ rzy da -
lej prze ka żą in for ma cje o tym, że war to
sko rzy stać z dzia łań pre wen cyj nych in spek -
cji. Uzy skać kon kret ną, fa cho wą wie dzę
i po moc, opar tą na za sa dach part ner -
skich.

Zwy kle do udzia łu w pro gra mie zgła sza -
ją się ma łe za kła dy usłu go we, bu fe ty,
skle py czy hur tow nie bu dow la ne. Rza -
dziej ro bią to fir my pro duk cyj ne, w któ rych
wła ści ciel jest jed no cze śnie pra cow ni -
kiem (ro bot ni kiem), ka drow cem, księ go -
wym itd. On nie ma cza su na udział w pro -
gra mie. Dla te go w ta kich sy tu acjach in -
spek tor Gar bow ski prze pro wa dza wi zy ta -
cję, ja ko dzia ła nie wspo ma ga ją ce pra co daw -
cę, nie bę dą ce jed nak kon tro lą, któ rej się
oba wia. To są po ten cjal ni uczest ni cy pro -
gra mu.

– Bar dzo za le ży mi, że by jak naj wię cej
pra co daw ców przy stę po wa ło do pro gra -
mu, że by jak naj wię cej z nich by ło z nie go
za do wo lo nych. Wte dy ja ta kże je stem za do -
wo lo ny i prze ko na ny, że ta pra ca ma sens,
że przy no si ko rzyść – mó wi in spek tor
Gra bow ski. Wspo mi na pra co daw cę, któ ry

aż trzy krot nie pod cho dził do pro gra mu. To
był ma ły za kład sto lar ski. Za dru gim ra zem
by ło tam już na praw dę nie źle, ale nie
na ty le do brze, by uzy skać dy plom. Pra co -
daw ca nie znie chę cił się i po raz trze ci,
od po cząt ku do koń ca, prze szedł przez pięć
eta pów pro gra mu, uzy sku jąc Dy plom PIP.
Ta kie sy tu acje są swo istą na gro dą dla in -
spek to rów re ali zu ją cych pro gram pre wen -
cyj ny, któ re go uko ro no wa niem jest uro czy -
ste wrę cze nie pra co daw com dy plo mów.
W olsz tyń skim okrę gu w ubie głym ro ku by -
ło ich po nad 50. W ska li kra ju (trzecie
miejsce), to jedna z największych liczb. Dla
nie któ rych mo że zbyt du ża. Cza sa mi dzi wią
się en tu zja zmo wi ko le gi z Olsz ty na, twier -
dząc, że wy star czy ło by dzie sięć dy plo mów
w ro ku, a i pra cy by ło by mniej. Tej pra cy nie
boi się jed nak Gra bow ski.

Je go pa sja

Re ali zo wa nie te go pro gra mu jest je go
pa sją. Chęt nie o tym opo wia da na co rocz -
nych spo tka niach ko or dy na to rów z ca łej
Pol ski. Dzie li się swo imi do świad cze nia mi.
Na py ta nie o naj więk szą po ra żkę, od po wia -
da, że w za sa dzie ta kiej nie by ło. Przy po -
mi na so bie jed nak, że je den z pra co daw -
ców, mi mo wcze śniej szej za po wie dzi, nie
przy go to wał się do au dy tu. To by ła ma ła fir -
ma bu dow la na, któ ra chcia ła rów nież wy -
star to wać w pro gra mie Bez piecz na bu do -
wa. Był roz cza ro wa ny, ale pra co daw cy nie
uka rał man da tem. Za sto so wał śro dek pro -
fi lak tycz ny, ja kim jest ostrze że nie. Twier -
dzi, że nie wszy scy pra co daw cy kwa li fi ku -
ją się do udzia łu w pro gra mie. Są ta cy, któ -
rzy nie wie dzą na wet o tym, że ma ją obo -
wią zek zgło sze nia swo jej dzia łal no ści
do in spek cji pra cy.

Za py ta ny o naj więk szy suk ces, skrom -
nie mó wi, że ta kie go też nie ma. Naj wa -
żniej sze jest to, że pra co daw cy chcą wziąć
udział w pro gra mie i to ro bią. Nie dzie li
pra co daw ców na lep szych czy gor szych.
Jest spo koj ny o te fir my, któ re ma ją Dy plo -
my PIP. To jest ok. 20-30 proc. za kła dów,
zwy kle za rzą dza nych przez ko bie ty. W prze -
ci wień stwie do sze fów firm, któ ry mi są mę -
żczyź ni, nie wy ła mu ją się, gdy do cho dzi
do au dy tu. Są bar dziej zde ter mi no wa ne, by
do koń czyć coś, co już za czę ły. Ma ją in ne
po dej ście do pra cow ni ków. Są bar dziej
otwar te i ela stycz ne. Chcą, że by lu dzie mie -
li do bre wa run ki za trud nie nia. Mę żczyź ni
za rzą dza nie za kła dem trak tu ją jak pe -
wien me cha nizm, któ ry mu si dzia łać.

Gdy do cho dzi do wrę cze nia dy plo mów,
to in spek tor Gra bow ski czu je sa tys fak -
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War to prze ka zy wać wie dzę pra co daw -
com. In spek tor Gra bow ski ro bi to z chę -
cią, nie za le żnie od efek tu kon tro li. Na wet
wów czas, gdy do cho dzi do uka ra nia pra co -
daw cy. Do sko na le wie, co dla pra co daw cy
zna czy, gdy in spek tor przy cho dzi do za kła -
du i jest bardzo sta now czy. Uwa ża, że ta -
ki spo sób dzia ła nia nie spraw dza się. Dla -
te go bar dzo du żo roz ma wia i in for mu je.
Czę sto wy kra cza po za za kres kon tro li, czy
je śli cho dzi o bhp, czy też prze pi sy pra wa
pra cy. Zaw sze pod kre śla, że za le ży mu, że -
by pra co daw cy nie znie chę ca li się, by
w rezultacie ich fir my nie zni ka ły z ryn ku.
Jest za do wo lo ny, kie dy wy ko na ją wszel kie
je go za le ce nia. Mó wi, że są to je go ma łe
suk ce sy.

Swo ista ba rie ra

Je że li cho dzi o re ali za cję pro gra mu
pre wen cyj ne go Zdo bądź dy plom PIP, to je -
go za do wa la ją ce efek ty w OIP w Olsz ty nie
wy ni ka ją z do brej współ pra cy in spek to rów
pra cy. Prak tycz nie wszy scy w okrę gu są za -
an ga żo wa ni w te dzia ła nia. Oso bi ście za -
pra sza ją pra co daw ców do udzia łu w pro gra -
mie, bo to przy no si lep sze re zul ta ty, niż
wy sy ła nie za pro szeń, któ re – jak więk szość
re klam – lą du ją w ko szu. Sa mi mó wią pra -
co daw com o za sa dach zdo by wa nia Dy plo -
mu PIP i wy ni ka ją cych z te go ko rzy -
ściach. Prze pro wa dza ją też au dy ty spraw -
dza ją ce, gdy pra co daw ca od był szko le -
nia i do ko nał sa mo oce ny w opar ciu o li stę
kon tro l ną. To dzię ki ich ak tyw no ści pro -

gram ten tak do brze funk cjo nu je w olsz -
tyń skim okrę gu. – Sam bym te go nie zro -
bił – twier dzi Piotr Gra bow ski. Od 2006
ro ku zaj mu je się tym za da niem. Wspo mi -
na, że gdy je do stał, nie był za do wo lo ny ani

do nie go prze ko na ny. Po pierw szym ro ku
dy plo my tra fi ły do ośmiu pra co daw -
ców. W ubie głym by ło ich 53, a licz ba
uczest ni ków prze kro czy ła sto. Jest ona swo -
istą ba rie rą, któ rej, ze wzglę dów lo gi -
stycz nych, już prze kro czyć się nie da. To
mo gło by się zmie nić je dy nie wte dy, gdy -
by do pra cy w pro gra mie włą czo no pra cow -
ni ków me ry to rycz nych in spek cji pra cy.

Pro gram Zdo bądź dy plom PIP ma kil -
ka eta pów. W pierw szym, oprócz in spek -
to rów pra cy, wa żną ro lę od gry wa ją pra co -
daw cy, któ rzy już zdo by li Dy plom PIP. Sku -
tecz nie pro pa gu ją in for ma cje o pro gra mie.
Czę sto też te le fo nu ją do olsz tyń skie go ko -
or dy na to ra, by re ko men do wać zna jo me fir -
my. In spek tor Gra bow ski bar dzo ce ni so -
bie te kon tak ty. Wszyst kie skru pu lat nie
wpi su je do spe cjal ne go ze szy tu. Tam ma
wszel kie da ne, w tym nu me ry te le fo nów
– nie tyl ko by łych uczest ni ków pro gra mu,

ak tu al nie bio rą cych w nim udział, ale na -
wet tych, któ rzy jesz cze do nie go nie przy -
stą pi li. Ale już są za in te re so wa ni. Do nich
ta kże re gu lar nie te le fo nu je i przy po mi na.
Bi lin gi je go słu żbo wych roz mów są bar dzo
dłu gie. Ob ra zu ją, w ja ki spo sób in spek tor
Gra bow ski kon tak tu je się z pra co daw ca mi
– krót ko i rze czo wo.

Ko lej nym kro kiem pro gra mu, jed nym
z pię ciu, są szko le nia pra co daw ców. W olsz -
tyń skim okrę gu od by wa ją się w trzech
miej scach. W Olsz ty nie i w dwóch od dzia -
łach: w El blą gu i w Eł ku. Ze wzglę du

na zna czą licz bę uczest ni ków, zwy kle
w czte rech tu rach. Na szko le nia naj czę ściej
przy je żdża ją pra co daw cy, choć cza sa mi
zgła sza ją się też be ha pow cy. Wszyst kie pro -
wa dzi in spek tor Gra bow ski. Do sko na le
wie, jak i na co zwró cić uwa gę. Pro wa dząc
za ję cia, za wsze ba zu je na prak ty ce i do niej
na wią zu je. To jest naj lep szy spo sób, by za -
in te re so wać uczest ni ków szko le nia, a o to
prze cież cho dzi. Wów czas wie dzę tę le piej
wy ko rzy sta ją we wła snej fir mie. Od biór
i spo sób udzia łu w szko le niu du żo mó wi
o sa mych je go uczest ni kach. – Co raz rza -
dziej zda rza ją się bier ni, tzw. obec ni, nie -
przy tom ni – wspo mi na Piotr Gra bow ski.
Naj bar dziej lu bi, gdy pra co daw cy są do cie -
kli wi. Gdy py ta ją i dys ku tu ją. Wte dy wie,
że in for ma cje nie pa da ją w pró żnię. Przy -
zna je, że sam do ra dza im, w ja ki spo sób
po win ni pro wa dzić do ku men ta cję czy
kwe stie bhp, że by w ra zie kon tro li in spek -

Pro gram pre wen cyj ny Zdo bądź dy plom PIP

Wszyst ko gra

10/2011 IP

Wśród in spek to rów pra cy wciąż funk cjo nu je ste reo typ, że le -
piej pra co daw cę przy wo łać do po rząd ku, niż mu coś wy tłu ma -
czyć. Nie do końca się z tym zgadza ko or dy na tor pro gra mu
pre wen cyj ne go Zdo bądź dy plom PIP w OIP w Olsz ty nie, in -
spek tor Piotr Gra bow ski. W in spek cji pra cu je od 15 lat. Wcze -
śniej był be ha pow cem w fir mie, dla te go wie, jak sy tu acja
wy glą da z dru giej stro ny. Wie le ra zy miał oka zję wi dzieć, jak in -
spek to rzy pra cy wpa da ją do fir my „jak po ogień”. Kon tro lu ją
i wy cho dzą. Zu peł nie in ne by ły, i chy ba na dal są, ocze ki wa nia
pra co daw cy, któ ry chciał by, aby in spek tor pra cy pod czas wi zy -
ty w za kła dzie wię cej cza su po świę cał na tłu ma cze nie i po moc.

No wy za pis w usta wie o PIP spo wo do wał, że od sierpnia br.
do dzia łal no ści in spek cji zo sta ły włą czo ne dzia ła nia pre wen cyj -
ne. For mal ne ure gu lo wa nie tych kwe stii nie znio sło jed nak
pew nych ba rier przed in spek to ra mi pra cy, któ rzy są świet nie przy -
go to wy wa ni do dzia łań kon tro l no -nad zor czych, pod czas gdy pre -
wen cja wy ma ga in nej świa do mo ści.

– Ka żdy szef okrę gu po wi nien do ce niać za an ga żo wa nie in spek -
to rów w dzia ła nia pre wen cyj ne, ta kie jak np. Zdo bądź dy plom PIP.
Je śli te go nie bę dzie, to sa mi in spek to rzy nie bę dą wi dzie li ta -
kiej po trze by – po wta rza szef olsz tyń skie go od dzia łu PIP, Ma rek
Wój ciak.



2310/2011 IP

Sto so wa nie norm zhar mo ni zo wa nych
jest do bro wol ne, ale speł nie nie za war tych
w nich wy ma gań po zwa la na do mnie ma nie
zgod no ści z wy ma ga nia mi za sad ni czy mi.
Kon tro lę zgod no ści wy ro bów z od po wied -
ni mi wy ma ga nia mi prze pi sów pro wa dzą or -
ga ny nad zo ru ryn ku. Ich ce lem jest za pew -
nie nie bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
użyt kow ni kom wy ro bów, w tym pra cow ni -
kom, a ta kże eli mi no wa nie nie uczci wej kon -
ku ren cji. Jed na kże do lip ca 2008 r. nie ist -
nia ło pra wo daw stwo unij ne okre śla ją ce
szcze gó ły funk cjo no wa nia nad zo ru ryn ku.
Po szcze gól ne pań stwa ro bi ły to na swój
wła sny spo sób lub w ogó le nie usta na wia -
ły or ga nów nad zo ru ryn ku. Do pie ro wpro -
wa dze nie pa kie tu to wa ro we go w lip -
cu 2008 r., a w szcze gól no ści Roz po rzą dze -
nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
(WE) nr 765/2008 z 9 lip ca 2008 r. usta -
na wia ją ce wy ma ga nia w za kre sie akre dy -
ta cji i nad zo ru ryn ku od no szą ce się do wa -
run ków wpro wa dza nia pro duk tów do ob -
ro tu i uchy la ją ce roz po rzą dze nie (EWG)
nr 339/93, usta no wi ło wspól ne ra my dla
nad zo rów ryn ku wszyst kich państw UE.

Pol skie prze pi sy

Do nie daw na Pol ska by ła je dy nym kra -
jem w UE, któ ry po sia da ho ry zon tal ny sys -
tem praw ny wdra ża ją cy dy rek ty wy no we -
go po dej ścia. Skła da się on z usta wy z
30 sierp nia 2002 r. o sys te mie oce ny zgod -
no ści (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 935 z późn. zm.), okre śla ją cej mię dzy
in ny mi de fi ni cje, za sa dy dzia ła nia nad zo -
ru ryn ku, za sa dy akre dy ta cji i ka ry za na -
ru sze nie prze pi sów zwią za nych z ozna ko -

wa niem CE, oraz z roz po rzą dzeń mi ni stra
usta na wia ją cych wy ma ga nia za sad ni cze dla
po szcze gól nych grup wy ro bów. Obec nie ta -
ki sys tem po sia da rów nież Bel gia. Naj więk -
szym pro ble mem przy kre owa niu sys te mu
ho ry zon tal ne go jest stwo rze nie jed nej
usta wy okre śla ją cej wspól ne wy ma ga nia
dla wszyst kich dy rek tyw. By ły one bo wiem
two rzo ne zu peł nie nie za le żnie od sie bie,
bez okre śle nia ram, w związ ku z czym usta -
no wie nie dla nich jed nej usta wy wy ma ga -
ło pew ne go kom pro mi su.

W przy pad ku Dy rek ty wy Ra dy z 21
grud nia 1989 r. w spra wie zbli że nia usta -
wo dawstw Państw Człon kow skich od no szą -
cych się do wy po sa że nia ochro ny oso bi stej
(89/686/EWG) naj więk szym kom pro mi -
sem jest nie peł na im ple men ta cja do pra -
wo daw stwa pol skie go art. 7 o tre ści: „Je -
że li Pań stwo Człon kow skie stwier dzi, że
środ ki ochro ny in dy wi du al nej wy po sa żo ne
w znak CE i uży wa ne zgod nie z prze zna -
cze niem, mo gą za szko dzić bez pie czeń stwu
osób, zwie rząt do mo wych lub mie nia, po -
dej mie wszel kie nie zbęd ne środ ki w ce lu
wy co fa nia ta kich środ ków z ryn ku i za ka -
za nia ich sprze da ży lub swo bod ne go prze -
pły wu”. Z tre ści te go ar ty ku łu wy ni ka, że
za kaz sprze da ży lub swo bod ne go prze pły -
wu mo że być wdro żo ny tyl ko i wy łącz nie
do środ ków ochro ny in dy wi du al nej po sia -
da ją cych ozna ko wa nie CE. Wspo mnia ny za -
kaz sprze da ży i swo bod ne go prze pły wu na -
zy wa się klau zu lą bez pie czeń stwa. W przy -
pad ku po stę po wa nia PIP są to de cy zje
okrę go we go in spek to ra pra cy do ty czą ce
wy co fa nia ochron oso bi stych z ob ro tu al -
bo za ka zu ją ce bądź ogra ni cza ją ce ich
sprze daż. Dla te go w trak cie kon tro li sta -

no wisk pra cy środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej nie po sia da ją cych ozna ko wa nia CE
war to pa mię tać o upraw nie niach in spek -
to ra pra cy wy ni ka ją cych z art. 2376 pa ra -
graf 3 Ko dek su pra cy, któ ry na ka zu je pra -
co daw cy do star cze nie pra cow ni kom środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej speł nia ją cych
wy ma ga nia do ty czą ce oce ny zgod no ści.

W Pol sce nad zo rem ryn ku środ ków
ochro ny in dy wi du al nej zaj mu je się In -
spek cja Han dlo wa, Pań stwo wa In spek cja
Pra cy oraz Wy ższy Urząd Gór ni czy. Nad -
zór ryn ku po sia da swo ją de fi ni cję praw ną
w ar ty ku le 2 ww. Roz po rzą dze nia Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (WE)
nr 765/2008 sta no wią cą, iż są to czyn no -
ści wy ko ny wa ne i środ ki sto so wa ne przez
or ga ny wła dzy pu blicz nej w ce lu za pew nie -
nia, że pro duk ty speł nia ją wy ma ga nia
praw ne okre ślo ne w od po wied nim wspól -
no to wym pra wo daw stwie har mo ni za cyj -
nym lub nie sta no wią za gro że nia dla zdro -
wia, bez pie czeń stwa ani dla in nych kwe stii
z za kre su ochro ny in te re su pu blicz ne go.
Ar ty kuł 19 te go sa me go roz po rzą dze nia
okre śla za kres kon tro li pro wa dzo nych
w nad zo rze ryn ku w ten spo sób, że „Or -
ga ny nad zo ru ryn ku prze pro wa dza ją od po -
wied nie kon tro le wła ści wo ści pro duk tów
w wy ma ga nym za kre sie po przez ba da nie
do ku men ta cji oraz, w sto sow nych przy pad -
kach, po przez fi zycz ne oglę dzi ny i ba da nia
la bo ra to ryj ne w opar ciu o od po wied nie
prób ki. Wy ko nu jąc te czyn no ści, bio rą one
pod uwa gę usta lo ne za sa dy oce ny ry zy ka,
skar gi oraz in ne in for ma cje”. Jak wy ni ka
z przy wo ła nej tre ści, or ga ny nad zo ru ryn -
ku w pierw szej ko lej no ści ba da ją do ku men -
ta cję (de kla ra cja zgod no ści, in struk cja
użyt ko wa nia, do ku men ta cja tech nicz na).
Na to miast – w szcze gól nych przy pad kach
– kie ru ją po bra ne w trak cie kon tro li prób -
ki na ba da nia la bo ra to ryj ne. Część wy ma -
gań za sad ni czych (wy ma ga nia w za kre sie
cech wy ro bu, je go pro jek to wa nia lub wy -
twa rza nia, okre ślo ne w dy rek ty wach no we -
go po dej ścia) mo żna pod dać kon tro li po -
przez fi zycz ne oglę dzi ny, ale więk szość mo -
żna zwe ry fi ko wać tyl ko po przez ba da nia
la bo ra to ryj ne. Ar ty kuł 40h Usta wy 
z 30 sierp nia 2002 r. o sys te mie oce ny
zgod no ści po zwa la or ga nom nad zo ru ryn -
ku na skie ro wa nie wy ro bu na ba da nia la -
bo ra to ryj ne w ka żdym przy pad ku, w ce lu
stwier dze nia, czy wy rób speł nia za sad ni -
cze wy ma ga nia. Ba da nia mo gą do ko nać jed -
nost ki no ty fi ko wa ne i akre dy to wa ne la bo -
ra to ria. Szcze gó ło we za sa dy po stę po wa nia
PIP w przy pad ku pro wa dze nia kon tro li
w nad zo rze ryn ku okre śla Za rzą dze nie

nr 59/2009 Głów ne go In spek to ra Pra cy
z 14 paź dzier ni ka 2009 r. w spra wie usta -
le nia szcze gó ło wych za sad prze pro wa dza -
nia przez or ga ny Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, bę dą ce or ga na mi wy spe cja li zo wa ny mi
w ro zu mie niu usta wy o sys te mie oce ny
zgod no ści, kon tro li wy ro bów wpro wa dzo -
nych do ob ro tu lub od da nych do użyt ku
oraz zmia ny za rzą dze nia w spra wie okre -
śle nia wzo rów dru ków sto so wa nych w dzia -
łal no ści kon tro l nej Pań stwo wej In spek cji
Pra cy. 

Kto i kie dy?

Z pa ra gra fu 2 przed mio to we go za rzą dze -
nia wy ni ka, że zle ca nie pod da nia wy ro bu
ba da niom la bo ra to ryj nym le ży w ge stii
okrę go we go in spek to ra pra cy. In ną kwe -
stią jest, kie dy na le ży kie ro wać wy rób
na ba da nia la bo ra to ryj ne. Na pew no w sy -
tu acjach, kie dy mu si my zwe ry fi ko wać wy -
ma ga nia za sad ni cze, któ rych nie da się pod -
dać kon tro li or ga no lep tycz nej np. w przy -
pad ku skarg czy po wy pad kach, je śli mia -
ły one zwią zek ze sto so wa ny mi przez
pra cow ni ka środ ka mi ochro ny in dy wi du -
al nej. Na le ży pa mię tać, że ba da niom la bo -
ra to ryj nym mo gą pod le gać rów nież wy ma -
ga nia za sad ni cze, któ re je ste śmy w sta nie
sa mi zwe ry fi ko wać jak np. treść in struk -
cji użyt ko wa nia czy ozna ko wa nie wy ro bu.
W ta kim przy pad ku spra woz da nie z ba dań
sta no wi moc ny do wód w spra wie, a nie za -
wsze stro ny po stę po wa nia są skłon ne
do współ dzia ła nia z PIP.

Dys po nu jąc spra woz da niem z ba dań wy -
sta wio nym przez jed nost kę no ty fi ko wa ną
czy la bo ra to rium akre dy to wa ne, ła twiej jest
po dej mo wać de cy zje w za kre sie za ka za nia
sprze da ży wy ro bu lub je go swo bod ne go
prze pły wu. Uła twia ono też po stę po wa nie
do wo do we w spra wach o prze stęp stwo,
pro wa dzo nych na pod sta wie usta wy o sys -
te mie oce ny zgod no ści.

De cy zja o ba da niach

Ja ko przy kład pre zen tu je my za sa dy
kie ro wa nia wy ro bów na ba da nia la bo ra to -
ryj ne sto so wa ne w OIP Po znań wo bec ogól -
nie do stęp nych fil trów spa wal ni czych.

W ich przy pad ku, o skie ro wa niu na ba -
da nia la bo ra to ryj ne zde cy do wa ły na stę pu -
ją ce przy czy ny:

– in for ma cje na pły wa ją ce z ryn ku, iż
brak jest kon tro li na po zio mie pro duk cji,
co po wo du je, że wła ści wo ści optycz ne fil -
trów nie od po wia da ją na nie sio nym na nich
kla som;

– miej sce pro duk cji Chi ny – gru pa du -
że go ry zy ka;

– II ka te go ria – brak nad zo ru jed nost -
ki no ty fi ko wa nej na eta pie pro duk cji;

– ma ła ce na jed nost ko wa – do stęp ność,
ła twość po bra nia prób ki wy ro bu (pięć
sztuk z ka żde go stop nia ochro ny);

– pro du cent na te re nie OIP Po znań, a co
za tym idzie mo żli wość dal sze go pro wa dze -
nia po stę po wa nia;

– do stęp ność de kla ra cji zgod no ści ja sno
okre śla ją cej pro du cen ta oraz za sto so wa ne
nor my zhar mo ni zo wa ne.

Ka te go ria środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej ma du że zna cze nie. Naj bar dziej za -
gro żo na jest II ka te go ria, gdzie po wy da -
niu cer ty fi ka tu na pod sta wie przed sta wio -
nych pró bek wy ro bu, jed nost ka no ty fi ko -
wa na nie ma żad ne go nad zo ru nad pro duk -
cją. Istot na jest rów nież de kla ra cja zgod -
no ści, któ ra da je nam pew ność, co do stro -
ny dal sze go po stę po wa nia i za wie ra pi sem -
ne oświad cze nie o speł nia niu za sad ni -
czych wy ma gań. 

Po do ko na niu ro ze zna nia ryn ku in -
spek tor pra cy szyb ko usta lił, że na te re nie
je go od dzia łu znaj du je się lo kal ny dys try -
bu tor fil trów spa wal ni czych, u którego roz -
po czął kon tro lę. Za nim jed nak po bra no
prób ki do ba dań, uzy skał on zgo dę okrę -
go we go in spek to ra pra cy na skie ro wa nie
fil trów na ba da nia la bo ra to ryj ne. Po nad to
po in for mo wa no pro du cen ta o za mia rze zle -
ce nia ba da nia fil trów. Obo wią zek ten nie
wy ni ka z ogól nie obo wią zu ją cych ak tów
praw nych, lecz z przy wo ła ne go Za rzą dze -
nia 59/2009 Głów ne go In spek to ra Pra cy
z 14 paź dzier ni ka 2009 r. 

Za kres ba dań

Prób ki wy ro bów do ba dań po bie ra się
nie od płat nie w ilo ściach i w spo sób okre -
ślo ny w nor mach zhar mo ni zo wa nych,
a w ra zie bra ku ta kie go okre śle nia – w ilo -
ściach nie zbęd nych do prze pro wa dze nia
ba dań usta lo nych z akre dy to wa nym la bo -
ra to rium. W prak ty ce ilość tę usta la się
na pod sta wie in for ma cji (te le fo nicz nych,
ema lio wych) uzy ska nych od jed nost ki no -
ty fi ko wa nej czy la bo ra to rium akre dy to wa -
ne go. Przy usta la niu za kre su ba dań rów -
nież war to po sił ko wać się wie dzą jed no stek
no ty fi ko wa nych czy la bo ra to riów akre dy -
to wa nych. Ich pra cow ni cy do sko na le zna -
ją sła be punk ty wy ro bów, któ re na co dzień
ba da ją. Oka zu je się w prak ty ce, że aby zwe -
ry fi ko wać da ny śro dek ochro ny in dy wi du -
al nej wy star czy prze wa żnie jed no ba da nie
ma te ria ło we, któ re go koszt – jak po ka zu -
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cjęz te go, że uda ło się pro gram zre ali zo wać.
Choć nie jest on wio dą cym pro gra mem pre -
wen cyj nym, to dla pra co daw ców mo że być
pierw szym kro kiem do udzia łu w naj wa żniej -
szym kon kur sie PIP Pra co daw ca, or ga ni za -
tor pra cy bez piecz nej. W olsz tyń skim okrę -
gu był już ta ki pra co daw ca, któ ry do tarł do je -
go eli mi na cji wo je wódz kich. To do wo dzi, że
w fir mie mo żna utrzy mać po ziom osią gnię -
ty dzię ki zdo by ciu Dy plo mu PIP.

Dy plom PIP wi si na cen tral nym miej scu
jed nej ze ścian Au to ry zo wa ne go Ser wi su
i Sa lo nu Hun da ia w Olsz ty nie. Jest po wo dem
du my nie tyl ko wła ści cie la fir my, Woj cie cha
Da szu ta, ca łej za ło gi, ale rów nież sze fa
zwierzch nie go z Ko rei. Zo ba czył go w trak -
cie jed nej z ru ty no wych wi zyt w sa lo nie, któ -
re od by wa raz na pół ro ku. Gdy usły szał,
za co jest ten dy plom, był bar dzo za do wo lo -
ny. W Ko rei pra co daw cy wie le uwa gi
poświęcają pra cow ni kom. Czło wiek jest
tam naj wa żniej szy. I tak np., gdy pra cow nik
nie spraw dza się na da nym sta no wi sku, to
nie jest zwal nia ny z pra cy, ale jest prze no -
szo ny na in ne sta no wi sko.

Dla ka żde go wła ści cie la te go ty pu fir my
dy plom czy wy ró żnie nie, zwłasz cza z in spek -
cji pra cy – jest spo so bem po ka za nia się swo -
je mu pre ze so wi. To jest bar dzo du ży plus
i do wód na to, że osią gnię cia han dlo we mo -
żna z po wo dze niem łą czyć z dzia łal no ścią
na rzecz pra cow ni ków. Bio rąc udział w pro -
gra mie pre wen cyj nym, Woj ciech Da szu ta zy -
skał coś zu peł nie bez cen ne go – świę ty
spo kój. Ma pew ność, że w fir mie wszyst ko
do brze funk cjo nu je. Po twier dza to in spek -
tor Gra bow ski, któ ry mi mo cho dem od wie -
dza ser wis sa mo cho do wy, by zo ba czyć no -
wo cze sne pod no śni ki. Wy cho dząc, uśmie cha
się tyl ko, bo wie, że w fir mie wszyst ko gra.

Be ata Pie trusz ka
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Ba da nia la bo ra to ryj ne środ ków ochro ny
in dy wi du al nej

Fil tro wa nie ja ko ści
Ja ro sław Ny zio

Jed nym z głów nych pro ble mów jed no czą cej się Eu ro py by ło
za pew nie nie swo bod ne go prze pły wu to wa rów po mię dzy pań -
stwa mi człon kow ski mi. Aby za pew nić rów ny do stęp do ryn -
ków człon kom Unii Eu ro pej skiej, wdro żo no sys tem praw ny
okre śla ją cy wy ma ga nia za sad ni cze dla po szcze gól nych grup
wy ro bów. Fi la rem te go sys te mu są dy rek ty wy no we go po dej -
ścia, za wie ra ją ce wy ma ga nia za sad ni cze oraz nor my zhar mo -
ni zo wa ne usta la ją ce me to dy kę ba dań la bo ra to ryj nych dla
czę ści wy ma gań za sad ni czych, jak rów nież uszcze gó ło wia ją -
ce wy ma ga nia za sad ni cze dla nie któ rych wy ro bów.
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je do tych cza so wa prak ty ka w OIP Po znań
– rzad ko prze kra cza 1000 zł.

W przy pad ku oma wia nych fil trów spa -
wal ni czych, za kre sem ba dań ob ję to wy zna -
cza nie wid mo wych współ czyn ni ków prze -
pusz cza nia: współ czyn ni ka prze pusz cza nia
świa tła, śred nie go wid mo we go współ czyn -
ni ka prze pusz cza nia świa tła, śred nie go
współ czyn ni ka prze pusz cza nia pod czer wie -
ni oraz gę sto ści optycz nej środ ków ochro -
ny oczu i twa rzy przy uży ciu spek tro fo to -
me tru – p. 5.2 PN -EN 169: 2005 „Ochro -
na in dy wi du al na oczu – Fil try spa wal ni cze
i fil try dla tech nik po krew nych – Wy ma ga -
nia do ty czą ce współ czyn ni ka prze pusz cza -
nia i za le ca ne sto so wa nie”.

Wska za nie la bo ra to rium

Zgod nie z Za rzą dze niem 59/2009 Głów -
ne go In spek to ra Pra cy z 14 paź dzier ni -
ka 2009 r. ba da nie na le ży prze pro wa dzić
w la bo ra to rium in nym niż la bo ra to rium
uczest ni czą ce w oce nie ty pu WE wy ro bu

lub spra wu ją cym kon -
tro lę nad je go pro duk -
cją. Jed na kże w przy -
pad ku przed mio to wych
fil trów cer ty fi kat WE
wy dał CIOP PIB i tyl ko
on po sia da akre dy ta cję
w Pol sce na ba da nia.
Wspo mnia ne za rzą dze -
nie na kła da rów nież
na in spek to ra pra cy obo -
wią zek ze bra nia ofert
la bo ra to riów akre dy to -
wa nych w za kre sie kosz -
tów ba dań. Mo że być
ono prze pro wa dzo ne
w for mie pi sem nej, dro -
gą elek tro nicz ną lub te -
le fo nicz nie i udo ku men -
to wa ne w no tat ce urzę -
do wej, je że li obo wią zek
zle ce nia ba da nia od by wa

się bez sto so wa nia usta wy – Pra wo za mó -
wień pu blicz nych. 

Po bra nie prób ki do ku men tu je się po -
przez spo rzą dze nie pro to ko łu, któ ry do łą -
cza się do pro to ko łu kon tro li wy ro bu.
Sta no wi on po kwi to wa nie po bra nia lub za -
bez pie cze nia prób ki. Wzór pro to ko łu po -
bra nia prób ki wy ro bu okre śla przy to czo -
ne wcze śniej Za rzą dze nie Głów ne go In -
spek to ra Pra cy. Rów no cze śnie z po bra -
niem prób ki wy ro bu na le ży po brać i za bez -
pie czyć do dat ko wą prób kę kon tro l ną z tej
sa mej par tii wy ro bu w ilo ści od po wia da ją -
cej ilo ści po bra nej do ba dań. 

Zle ce nia ba da nia

In spek tor pra cy za bez pie czył prób kę
kon tro lą i wszyst kie sztu ki za bez pie czo -
nych fil trów spa wal ni czych pod pi sał na fo -
lii ochron nej. Na stęp nie wy stą pił pocz tą
elek tro nicz ną do Cen tral ne go In sty tu tu
Ochro ny Pra cy z wnio skiem o zło że nie
ofer ty. Wnio sek ten za wie rał za kres ba dań,
licz bę wy ro bów i okre śle nie stro ny zle ca -
ją cej ba da nia z po da niem nu me ru NIP.
Ofer ta Cen tral ne go In sty tu tu Pra cy zo sta -
ła prze sła na elek tro nicz nie i sta no wi ła go -
to wy wzór zle ce nia ba dań.

Okrę go wy in spek tor pra cy pod pi sał
czte ry eg zem pla rze zle ce nia ba da nia wy -
ro bu. Dwa eg zem pla rze, wraz z prób ka mi
fil trów, prze sła no do Cen tral ne go In sty -
tu tu Ochro ny Pra cy, je den do łą czo no
do akt spra wy, a je den eg zem plarz prze -
sła no do księ go wo ści. Otrzy ma nie spra -
woz da nia z ba dań jest mo żli we tyl ko
po ure gu lo wa niu fak tu ry za ba da nia. Zle -
ce nie ba dań sta no wi pod sta wę dla księ go -
wo ści do ure gu lo wa nia płat no ści za fak tu -
rę. Do pod pi sa nia pro to ko łu kon tro li mo -
żna przy stą pić do pie ro po za koń cze niu ba -
dań la bo ra to ryj nych, gdyż spra woz da nie
z ba dań, (zgod nie z Za rzą dze niem 59/2009
Głów ne go In spek to ra Pra cy z 14 paź dzier -
ni ka 2009 r.) do łą cza się do pro to ko łu kon -
tro li wy ro bu, któ ry sta no wi za łącz nik
pro to ko łu kon tro li. 

Ba da nia la bo ra to ryj ne trwa ją oko ło
1-2 mie się cy, a cza sem dłu żej, dla te go trze -
ba mieć na uwa dze przed łu ża nie upo wa -
żnie nia do kon tro li. Po otrzy ma niu spra -
woz da nia z ba dań in spek tor pra cy za koń -
czył kon tro lę u lo kal ne go dys try bu to ra.

We ry fi ka cja

Oma wia ne fil try spa wal ni cze nie speł -
nia ły wy ma gań za sad ni czych w za kre sie
współ czyn ni ka prze pusz cza nia świa tła, był
on in ny niż de kla ro wa ny sto pień ochro -
ny. In spek tor pra cy skie ro wał do lo kal ne -
go dys try bu to ra de cy zję za ka zu ją cą dal -
sze go ich prze ka zy wa nia na okres dwóch
mie się cy oraz prze ka zał do ku men ta cję
do okrę go we go in spek to ra pra cy w ce lu
wsz czę cia po stę po wa nia. Okrę go wy in -
spek tor pra cy zle cił prze pro wa dze nie
kon tro li u pro du cen ta, któ re mu prze ka -
za no pro to ko łem kon tro li spra woz da nie
z ba dań oraz po uczo no go o je go pra wach
i obo wiąz kach a ta kże przed sta wio no
pra wa, ja ki mi dys po nu ją or ga ny nad zo ru
ryn ku. Pro du cent wy ra ził go to wość
do współ pra cy. 

Okrę go wy in spek tor pra cy wsz czął po -
stę po wa nie, o czym za wia do mił pro du cen -
ta fil trów. Wy dał de cy zję na ka zu ją cą wy co -
fa nie fil trów spa wal ni czych z ob ro tu. De -
cy zji nada no ry gor na tych mia sto wej wy ko -
nal no ści. Po nie waż ba da nia wy ka za ły, że
fil try nie są zgod ne z za sad ni czy mi wy ma -
ga nia mi pro du cent zo stał ob cią żo ny no tą
księ go wą, kosz ta mi ba dań la bo ra to ryj -
nych. Za sto so wa nie ma tu taj rów nież
art. 21 Roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro -
pej skie go i Ra dy (WE) nr 765/2008 wpro -
wa dza ją cy kon sul ta cje ze stro ną po stę po -
wa nia, trwa ją ce nie kró cej niż 10 dni,
przed wy da niem de cy zji przez okrę go we -
go in spek to ra pra cy, chy ba że de cy zja ma
ry gor na tych mia sto wej wy ko nal no ści uza -
sad nio ny wy mo ga mi zdro wia lub bez pie -
czeń stwa, al bo z uwa gi na in ne go ro dza ju
po wo dy zwią za ne z in te re sem pu blicz nym. 

Pro ce du ra wspo mnia nych kon sul ta cji
nie zo sta ła okre ślo na w Za rzą dze -
niu 59/2009 Głów ne go In spek to ra Pra cy
z 14 paź dzier ni ka 2009 r. Po nad to orzecz -
nic two są dów wska zu je, że de cy zja okrę -
go we go in spek to ra pra cy po win na być po -
prze dzo na po sta no wie niem. 

Po wy da niu oma wia nej de cy zji fir ma
pro du ku ją ca udzie li ła pi sem nej od po wie -
dzi o jej wy ko na niu. In spek tor pra cy udał
się do lo kal ne go dys try bu to ra, w ce lu prze -
pro wa dze nia kon tro li spraw dza ją cej. Wy -
ka za ła ona, że fil try zo sta ły wy co fa ne
z ob ro tu. Okrę go wy In spek tor Pra cy umo -
rzył po stę po wa nie. 

Fil try spa wal ni cze Ha xpol zo sta ły umiesz -
czo ne w re je strze wy ro bów nie zgod nych z za -
sad ni czy mi wy ma ga nia mi, któ ry pro wa dzi
UOKiK (http://pu bli ka cje. uokik. gov. pl/her -
me s3_pub/We bEn gi ne/Do cu ment Se arch -
Form. aspx? CDC=Pu bli cRWN) 

De cy zja okrę go we go in spek to ra pra cy
zo sta ła rów nież no ty fi ko wa na Ko mi sji Eu -
ro pej skiej po przez umiesz cze nie jej w unij -
nym sys te mie Ra pex – http://ec.eu ro -
pa.eu/con su mers/dy na/ra pex/ra pex_ar -
chi ves_en.cfm

Jak wi dać z przed sta wio ne go przy kła du,
ba da nia la bo ra to ryj ne są bar dzo po moc ne
w pro wa dze niu nad zo ru ryn ku. Jed na kże
pro ce du ra ich wy ko na nia jest żmud na
i wy ma ga za an ga żo wa nia in spek to ra pra -
cy, dla te go tak wa żne by ło usta le nie szcze -
gó ło wych za sad po stę po wa nia przy pod da -
wa niu wy ro by ba da niom la bo ra to ryj nym.
Wa żne wy da je się rów nież wła ści we mo ty -
wo wa nie in spek to rów pra cy za an ga żo wa -
nych w nad zór ryn ku.

Ja ro sław Ny zio
OIP Po znań, Oddział Ko nin
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Wydawnictwa PIP
Do le gli wo ści ukła du mię śnio wo -szkie le to we go to naj bar dziej
po wszech ne pro ble my zdro wot ne zwią za ne z pra cą, ja kie do -
ty ka ją pra cow ni ków Unii Eu ro pej skiej. Już w 2007 ro ku, zgod -
nie z wy tycz ny mi Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy,
roz po czę li śmy dzia ła nia pre wen cyj ne i edu ka cyj ne zna ne ja ko
ak cja „Mniej dźwi gaj”. Obec nie pro wa dzi my pro jekt pod ha -
słem „Er go no mia. In we sty cja w zdro wie”, któ ry jest w pew nym
stop niu kon ty nu acją kam pa nii „Mniej dźwi gaj”. Se kret sku -
tecz ne go dzia ła nia po le ga jed nak nie ty le na jed no ra zo wej ak -
cji, ile na sys te ma tycz nym dzia ła niu. Aby prze ka zać wie dzę,
któ ra po zwo li pod jąć dzia ła nie zmniej sza ją ce ry zy ko bar dzo
do kucz li wych scho rzeń, Głów ny In spek to rat Pra cy pu bli ku je
bro szu rę „Er go no mia pra cy w han dlu”. Po wsta ła ona z my ślą
o ka drze kie row ni czej i pra cow ni kach wiel ko po wierzch nio -
wych obiek tów han dlo wych, zwłasz cza wy ko nu ją cych ręcz ne
pra ce trans por to we, pra cu ją cych w wa run kach nie do sto so wa -
nych do swo ich wy ma gań fi zycz nych i psy chicz nych lub w na -
ra że niu na chłód. Er go no mia jest tu ro zu mia na ja ko na uka
o do sto so wy wa niu sta no wi ska pra cy do wy ma gań i po trzeb
psy cho fi zycz nych czło wie ka w okre ślo nych wa run kach śro do -
wi ska pra cy. Ka dra kie row ni cza do wie się, jak zor ga ni zo wać
pra cę zgod nie z za sa da mi er go no mii, a pra cow nik – jak oce -

nić ry zy ko za wo do we na sta no wi sku pra cy. Pu bli -
ka cja jest bo ga to ilu stro wa na, co po win no uła twić

zro zu mie nie naj wa żniej szych tez au tor -
ki. Bę dzie do stęp na w okrę go wych in -
spek to ra tach pra cy oraz w in ter ne cie
w for ma cie pdf. Nie cier pli wi mo gą już
się z nią za po znać na stro nie Głów ne go
In spek to ra tu Pra cy: www.pip.gov.pl

Do tych cza so wą se rię ulo tek wy da nych
w związ ku z kam pa nią „Po znaj swo je
pra wa w pra cy” uzu peł nia ją dwie no we
po zy cje. Pierw sza z nich skie ro wa na
jest do wszyst kich, któ rzy chcą sko rzy -
stać z po mo cy agen cji za trud nie nia
w za kre sie po śred nic twa pra cy, do radz -
twa per so nal ne go, po rad nic twa za wo -
do we go lub pra cy tym cza so wej.
Szcze gól nie do kład nie omó wio no obo -
wiąz ki agen cji za trud nie nia wraz z jej za -
kre sem od po wie dzial no ści. Au tor wie le
uwa gi po świę ca za sa dom pra cy tym -
cza so wej oraz po bie ra nia opłat w ra -
mach dzia łal no ści agen cji.

Ulot ka „Umo wy o pra cę” jest kon ty nu -
acją wcze śniej wspo mnia nej pu bli ka cji.
W spo sób syn te tycz ny wska zu je na naj -
wa żniej sze ele men ty umo wy o pra cę,
uczy pra cow ni ka trud nej sztu ki czy ta nia
do ku men tu przy go to wa ne go przez
praw ni ków. Wska zu je też na pro ble my
zwią za ne z ła ma niem umo wy o pra cę i na przy -

wi le je pra cow ni ka, któ ry pod pi sał umo wę o pra cę.
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Ce lem wi zy ta cji jest uzmy sło wie nie rol ni kom in dy wi du al nym
za gro żeń wy stę pu ją cych pod czas wy ko ny wa nia prac po lo wych.
W okrę gu lu bel skim od wrze śnia br. pro wa dzi je spe cja li sta To -
masz Abram czyk. W trak cie spo tkań z rol ni ka mi zwra ca uwa -
gę na stan tech nicz ny użyt ko wa nych ma szyn i po jaz dów rol ni czych,
w szcze gól no ści na nie bez pie czeń stwo wy ni ka ją ce z bra ku wy -
ma ga nych osłon na ru cho mych ele men tach na pę do wych i ro bo -
czych. Prze strze ga przed wy pad ka mi w rol nic twie, przed sta wia -
jąc oko licz no ści zda rzeń, któ re mia ły miej sce na te re nie wo je wódz -
twa lu bel skie go.

Pod czas wi zy ta cji rol ni cy otrzy mu ją wy daw nic twa pre wen cyj ne PIP
– „Pra cuj bez piecz nie” oraz „Do bre prak ty ki”, w któ rych przed sta wio -
no naj wa żniej sze za gro że nia oraz za sa dy bez piecz nej pra cy w in dy wi du -
al nych go spo dar stwach rol nych.

Adam Derza, Tomasz Abramczyk
OIP Lublin

W do tych czas prze pro wa dzo nych 94 wi zy ta cjach prac po lo wych
uczest ni czy ło 115 rol ni ków z te re nu Wól ki Ga łę zow skiej, Wo li Przy -
by sław skiej, Karcz misk, Krzczo no wa, Po nia to wej, Wą wol ni cy, Ży -
rzy na i Mi le jo wa.

Na terenie OIP w Lublinie

Wizytacje
jesiennych prac polowych

Zdję cia ob ra zu ją nie pra wi dło wo ści w or ga ni za cji pra cy oraz
przy użyt ko wa niu ma szyn rol ni czych, mo gą ce do pro wa dzić
do wy pad ków lub ak ty wa cji za gro żeń.
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Wrocław 14-17 września 2011 r.

XV Spartakiada

Po nad 180 pra cow ni ków 
in spek cji wzię ło udział
w XV Ju bi le uszo wej 
Spar ta kia dzie Pań stwo wej
In spek cji Pra cy, 
któ ra od by ła we wro cław -
skim Ośrod ku Szko le nia PIP
mię dzy 14 a 17 wrze śnia,
pod ha słem „Me di ca 2011”.
Otwar cia spar ta kia dy 
do ko na ła An na Tom czyk,
głów ny in spek tor pra cy.

W spar ta kia dzie ry wa li zo wa no w 18 kon ku ren cjach. Po raz
pierw szy zor ga ni zo wa ny zo stał wie lo bój lek ko atle tycz ny.
Za li czo no do nie go bie gi na 60 m, 400 m i 1200 m, pchnię -
cie ku lą, skok w dal i prze cią ga nie li ny. Spor to we zma ga -
nia od by wa ły się m.in. na siat kar skim bo isku, strzel ni cy,
pły wal ni, przy bry dżo wym sto li ku, sza chow ni cy. Wszyst -
kie kon ku ren cje roz gry wa no w jed nym kom plek sie obiek -
tów spor to wych Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go.

Jak co ro ku trzy spar ta kia do we dni we Wro cła wiu spę dzo -
no w at mos fe rze przy ja ciel skiej ry wa li za cji, do bre go hu -
mo ru, a przede wszyst kim w du chu spor tu.
Zwy cięz ców by ło wie lu. Za ło ga z OIP w Ło dzi zdo by ła naj -
wię cej, bo 9 zło tych, 4 srebr ne i 1 brą zo wy me dal. Na dru -
gim miej scu był okręg wro cław ski, któ re mu uda ło się
zdo być 4 zło te i 2 srebr ne me da le, a trze cie miej sce za ję -
ła dru ży na z Ka to wic, któ rej przy pa dły w udzia le 2 zło te, 3
srebr ne i je den brą zo wy me dal.

Aga ta Ko styk -Le wan dow ska
OIP Wro cław
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Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ka sy Rol ni -
cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go z dnia
7 wrze śnia 2011 r. w spra wie mie sięcz nej
wy so ko ści skład ki na ubez pie cze nie wy pad -
ko we, cho ro bo we i ma cie rzyń skie
w IV kwar ta le 2011 r. // Mo ni tor Pol ski.
– 2011, nr 84, poz. 882.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Pol skie go Ko -
mi te tu Nor ma li za cyj ne go z dnia 22 lip -
ca 2011 r. w spra wie wy ka zu norm zhar -
mo ni zo wa nych // Mo ni tor Pol ski. – 2011,
nr 76, poz. 746.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych z dnia 17 sierp -
nia 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 IV kwar ta le 2011 r. //
Mo ni tor Pol ski. – 2011, nr 77, poz. 767.

Oświad cze nie rzą do we z dnia 13 lu te -
go 2011 r. w spra wie zmia ny za kre su obo -
wią zy wa nia Eu ro pej skiej Kar ty Spo łecz nej
spo rzą dzo nej w Tu ry nie dnia 18 paź dzier -
ni ka 1961 r. po przez wy łą cze nie z te go za -
kre su art. 8 ust. 4 pkt b // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 168, poz. 1007.

Oświad cze nie rzą do we z dnia 29 czerw -
ca 2011 r. w spra wie zmia ny za kre su obo -
wią zy wa nia Kon wen cji o mię dzy na ro do -
wym prze wo zie ko le ja mi (CO TIF), spo rzą -
dzo nej w Ber nie dnia 9 ma ja 1980 r., po -
przez nie sto so wa nie do dnia 31 grud -
nia 2011 r. jej za łącz ni ków E, F oraz G //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 180, poz. 1073.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Na uki i Szkol -
nic twa Wy ższe go z dnia 31 sierp nia 2011
r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie
szcze gó ło wych kry te riów wy na gra dza nia
pra cow ni ków Biu ra Na ro do we go Cen -
trum Ba dań i Roz wo ju // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 182, poz. 1085.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z dnia 4 sierp nia 2011 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie
ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi -

gie ny pra cy // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 173, poz. 1034.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi z dnia 10 sierp nia 2011 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie
okre śle nia wy so ko ści jed no ra zo we go od -
szko do wa nia z ty tu łu wy pad ku przy pra cy
rol ni czej lub rol ni czej cho ro by za wo do wej
oraz za sił ku cho ro bo we go // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 175, poz. 1043.

Roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów z dnia 7 wrze śnia 2011 r. zmie nia -
ją ce roz po rzą dze nie w spra wie na kła da nia
grzy wien w dro dze man da tu kar ne go //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 187, poz. 1116.

Roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów z dnia 15 wrze śnia 2011 r. w spra -
wie wy na gra dza nia pra cow ni ków Kra jo wej
Szko ły Ad mi ni stra cji Pu blicz nej // Dzien -
nik Ustaw. – 2011, nr 195, poz. 1158.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów
z dnia 13 wrze śnia 2011 r. w spra wie wy -
so ko ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia
za pra cę w 2012 r. // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 192, poz. 1141.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów
z dnia 6 wrze śnia 2011 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie za sad wy na gra dza -
nia pra cow ni ków nie bę dą cych człon ka mi
kor pu su słu żby cy wil nej za trud nio nych
w urzę dach ad mi ni stra cji rzą do wej i pra -
cow ni ków in nych jed no stek // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 206, poz. 1214.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów
z dnia 6 wrze śnia 2011 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie ro dza jów i wy ka zu
sta no wisk, na któ rych pra cow ni cy jed no -
stek or ga ni za cyj nych Słu żby Wię zien nej są
za trud nie ni na za sa dach okre ślo nych
w prze pi sach o pra cow ni kach urzę dów pań -
stwo wych // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 206, poz. 1215.

Usta wa z dnia 9 czerw ca 2011 r. – Pra -
wo geo lo gicz ne i gór ni cze // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 163, poz. 981.

Usta wa z dnia 10 czerw ca 2011 r.
o zmia nie usta wy o eme ry tu rach i ren tach
z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 168, poz. 1001.

Usta wa z dnia 15 lip ca 2011 r. o zmia -
nie usta wy o cza sie pra cy kie row ców oraz

usta wy o trans por cie dro go wym // Dzien -
nik Ustaw. – 2011, nr 168, poz. 1005.

Usta wa z dnia 28 lip ca 2011 r. zmie nia -
ją ca usta wę o zmia nie usta wy o sys te mie
ubez pie czeń spo łecz nych oraz usta wy
– Pra wo ban ko we oraz usta wę o zmia nie
usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu -
cjach ryn ku pra cy oraz nie któ rych in nych
ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 185,
poz. 1095.

Usta wa z dnia 15 lip ca 2011 r. o zmia -
nie usta wy – Ko deks po stę po wa nia ad mi -
ni stra cyj ne go oraz usta wy – Or dy na cja po -
dat ko wa // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 186, poz. 1100.

Usta wa z dnia 28 lip ca 2011 r. o zmia -
nie usta wy o eme ry tu rach i ren tach z Fun -
du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych // Dzien -
nik Ustaw. – 2011, nr 187, poz. 1112.

Usta wa z dnia 19 sierp nia 2011 r.
o zmia nie usta wy o ochro nie rosz czeń pra -
cow ni czych w ra zie nie wy pła cal no ści pra -
co daw cy oraz nie któ rych in nych ustaw //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 197, poz. 1170.

Usta wa z dnia 19 sierp nia 2011 r.
o zmia nie usta wy o słu żbie cy wil nej oraz
nie któ rych in nych ustaw // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 201, poz. 1183.

Usta wa z dnia 18 sierp nia 2011 r.
o zmia nie usta wy – Pra wo o ustro ju są dów
po wszech nych oraz nie któ rych in nych
ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 203,
poz. 1192.

Usta wa z dnia 16 wrze śnia 2011 r.
o zmia nie usta wy o do stę pie do in for ma -
cji pu blicz nej oraz nie któ rych in nych
ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 204,
poz. 1195.

Za rzą dze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 31 sierp nia 2011
r. w spra wie wy na gra dza nia pra cow ni -
ków Naj wy ższej Izby Kon tro li // Mo ni tor
Pol ski. – 2011, nr 79, poz. 803.

Za rzą dze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 26 sierp nia 2011
r. zmie nia ją ce za rzą dze nie w spra wie
nada nia sta tu tu Pań stwo wej In spek cji
Pra cy // Mo ni tor Pol ski. – 2011, nr 83,
poz. 851.
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Prze pi sy na ka zu ją, aby pra cow ni ko wi
znaj du ją ce mu się w zbior ni ku za pew nić
mo żli wość udzie le nia na tych mia sto wej
pierw szej po mo cy w ra zie na głej po trze -
by lub wy pad ku. Pra cow nik lub pra cow ni -

cy wy ko nu ją cy pra cę we wnątrz zbior ni ka
po win ni być ase ku ro wa ni przez co naj mniej
jed ną oso bę znaj du ją cą się na ze wnątrz.
Jed nak w tym dniu ase ku rant o wy pad ku
do wie dział się od ro bot ni ka wy cho dzą ce -
go z si lo su.

Przy czy ny

W wy ni ku kon tro li usta lo no na stę pu ją -
ce przy czy ny zda rze nia: 

– na głe ode rwa nie od ścia ny si lo su twar -
de go osa du so dy;

– upa dek po szko do wa ne go;
– sto so wa nie środ ków ochro ny w po sta -

ci li nek bez pie czeń stwa nie zgod nie z in -
struk cją użyt ko wa nia;

– zła or ga ni za cja pra cy szcze gól nie
nie bez piecz nej;

– to le ro wa nie przez oso by spra wu ją ce
nad zór nie wła ści wych za cho wań pra cow -
ni ków;

– brak in struk cji bez piecz ne go wy ko na -
nia ro bót prac za wie ra ją cej imien ny po dział
prac oraz ko lej ność wy ko ny wa nia za dań;

– nie prze strze ga nie przez oso by spra -
wu ją ce nad zór nad pra cow ni ka mi prze pi -

sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy wy ni ka ją cych z obo wią zu ją cych prze pi -
sów pra wa pra cy.

Przy czy ną ob ra żeń mę żczy zny pró bu ją -
ce go nieść po moc by ło za pró sze nie oczu

i ja my ust nej so dą, brak or ga ni za cji ak cji
ra tun ko wej i lek ce wa że nie za gro że nia.

Za kła do wy ze spół po wy pad ko wy stwier -
dził, że wy pa dek, mimo że po szko do wa ny
był za trud nio ny na pod sta wie umo wy
o dzie ło i nie od pro wa dza na by ła skład ka
na ubez pie cze nie wy pad ko we, był wy pad -
kiem przy pra cy ze skut kiem śmier tel nym.

Czy su ro we ka ry, środ ki praw ne na ka -
zu ją ce za pew nie nie bez piecz nych wa run -
ków pra cy oraz po stę po wa nie pro wa dzo -

ne przez pro ku ra tu rę na uczą cze goś oso -
by win ne nie pra wi dło wo ści? Czas po ka że.

Piotr Or liń ski
OIP Byd goszcz

Śmierć pod la wi ną so dy

Dokończenie ze strony 32.

Wi dok wą skich 
wła zów, przez któ re
pra cow ni cy wcho dzi -
li do wnę trza si lo su. 

Pra cow ni cy wy ko nu ją cy pra cę we wnątrz zbior ni ka po win -
ni być ase ku ro wa ni przez co naj mniej jed ną oso bę znaj du -
ją cą się na ze wnątrz.

Pracownicy pod wy ko -
naw cy ni gdy nie po -
wi nni zo stać
do pusz czeni do ja -
kich kol wiek prac. Nie
prze szli szko leń bhp
ani ba dań le kar skich.
Sto so wa nie środ ków
ochro ny w po sta ci li -
nek bez pie czeń stwa
było nie zgod ne z in -
struk cją użyt ko wa nia.



Łań cu szek tra gicz nych zda rzeń roz po czął się w mo men cie zle -
ca nia ze wnętrz nej fir mie oczysz cze nia ścian si lo su z za ka mie -
nia łych osa dów so dy syp kiej. Fir ma, nie dys po nu jąc od po wied -
nim sprzę tem, zna la zła pod wy ko naw cę. Wła ści ciel si lo su wbrew
prze pi som i zdro we mu roz sąd ko wi, za ak cep to wał wy bór. Ro bot -
ni cy przy stą pi li do pra cy.

Dwaj mę żczyź ni ze szli do si lo su i ło pa ta mi sku wa li so dę ze
ścian. W pew nym mo men cie po tę żny ka wał osa du urwał się
pod jed nym z nich i po cią gnął go na sa mo dno. Dru gi na tych -
miast zła pał li nę ubez pie cza ją cą i pró bo wał wy cią gnąć ko le gę,
ale zada nie by ło po nad je go si ły. Wy do stał się na ze wnątrz i za -
dzwo nił do kie row ni ka z in for ma cją o wy pad ku. Od te go mo men -
tu roz po czę ła się cha otycz na ak cja ra tun ko wa pro wa dzo na przez
in nych człon ków eki py. Bez za bez pie cze nia, bez środ ków
ochro ny in dy wi du al nej pró bo wa li wy do być po szko do wa ne go spod
zwa łów so dy. Je den z nich po tknął się i upadł twa rzą wprost w żrą -
cy osad. Do znał po pa rze nia che micz ne go po wiek i spo jó wek oraz
nadżer ki ję zy ka.

Mę żczy zny, któ ry spadł w si lo sie, nie uda ło się ura to wać. Pra -
cę w no wej fir mie roz po czął dwa dni wcze śniej na pod sta wie umo -
wy o dzie ło. Tak twier dzi pra co daw ca, bo wiem pod pi sa nej umo -
wy nie mógł przed sta wić. Po dob no ory gi nał i ko pię pra cow nik
za brał już wcze śniej do pod pi su i nie od dał do dnia śmier tel ne -
go wy pad ku.

Brak or ga ni za cji

Pracownicy pod wy ko naw cy ni gdy nie po wi nni zo stać do pusz -
czeni do ja kich kol wiek prac. Nie prze szli szko leń bhp ani ba dań
le kar skich. Używane przez nich ma te ria ły nie mia ły wy ma ga nych
ate stów. A jed nak, mimo że podwykonawca nie do stał zgo dy
na roz po czę cie prac a je go pra cow ni cy nie mie li prze pu stek na te -
ren za kła du, to swobodnie się po nim poruszali.

Zgod nie z ogól ny mi wa run ka mi i za sa da mi or ga ni za cji oraz
pro wa dze nia usług w za kła dzie, na te re nie któ re go do szło do wy -
pad ku, wy ko naw cy i pod wy ko naw cy usług po win ni skie ro wać
wszyst kich pra cow ni ków na szcze gó ło we szko le nia w za kre sie
prze pi sów bhp i p -poż. Ta kich szko leń nie by ło. Zmar ły nie po -
sia dał orze cze nia le kar skie go. Po zwo le nie do wy ko ny wa nia prac
na wy so ko ści (gdzie wska za no go ja ko wy ko nu ją ce go pra cę) nie
zo sta ło za ak cep to wa ne przez sze fa ze spo łu wy ko nu ją ce go za da -
nie ani oso bę nad zo ru ją cą. 

Obaj pra cow ni cy po win ni zo stać wy po sa że ni w li ny sta tecz -
ne, uprząż re gu lo wa ną z uchwy tem sprzę to wym, przy rzą dy za -
ci sko we, rol ki zjaz do we z ha mul cem, ka ski do prac na wy so ko -
ści, przy rzą dy ase ku ra cyj ne z blo ka dą. Pro ce du ra prze wi dy wa -
ła ob li cza nie dro gi upad ku, któ re po win no być ade kwat ne do miej -
sca wy ko ny wa nia prac na wy so ko ści. W przed sta wio nej oce nie
za pi sa no, że nie jest wy ma ga ny plan dzia łań ko ry gu ją cych. Nie
uwzględ nio no za gro że nia wy ni ka ją ce go w wy ko ny wa nia prac
w prze strze niach za mknię tych, do któ rych wej ście od by wa się
przez wą skie wła zy.

Pod czas prze słu chań żad na z firm zle ca ją cych pra ce nie chcia -
ła wziąć od po wie dzial no ści za śmierć ro bot ni ka. Pew ne jest jed -
no, że pra ce we wnątrz zbior ni ka nie by ły zor ga ni zo wa ne zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi w za kre sie or ga ni za cji prac
szcze gól nie nie bez piecz nych.

Z usta leń wy ni ka ło, że pra cow ni cy wy po sa że ni by li w szel ki
bez pie czeń stwa oraz przy wią za ną do nich li nę bez pie czeń stwa

umo co wa ną do sta łe go punk tu ko twie nia. Oka za ło się na to miast,
że obaj przy wią za ni by li do jed nej lin ki bez pie czeń stwa na obu
jej koń cach (!), cho ciaż otrzy ma li in struk cję bez piecz ne go wy -
ko ny wa nia za da nia. Nie usta lo no w niej nie ste ty za sad po stę po -
wa nia w sy tu acjach stwa rza ją cych za gro że nie dla ży cia lub zdro -
wia pra cow ni ków. 

Bez nad zo ru

W do ku men tach oce ny ry zy ka za wo do we go dla czysz cze nia
si lo sów znaj do wał się za pis, że bez po śred ni nad zór spra wu je bry -
ga dzi sta i po śred nio kie row nik bu do wy. Oraz, że: „pra ce te mo -
gą być wy ko ny wa ne przez pra cow ni ków po sia da ją cych za -
świad cze nie le kar skie stwier dza ją ce brak prze ciw wska zań
do wy ko ny wa nia te go ro dza ju prac oraz uzy ska li po zwo le nie
na ich wy ko ny wa nie od swo je go prze ło żo ne go”. Z wy ja śnień
świad ków wy ni ka, że kie row nik nie wy zna czył bry ga dzi sty, sam
rów nież nie spra wo wał bez po śred nie go nad zo ru. 

Śmierć pod la wi ną so dy
Dwu dzie sto pię cio let ni pra cow nik za trud nio ny na pod sta wie umo wy o dzie ło zgi nął pod la wi -
ną so dy ode rwa nej od ścian si lo su. Do wy pad ku do szło pod czas wy ko ny wa nia prac czysz -
czą co -kon ser wa cyj nych na te re nie du żych za kła dów che micz nych w wo je wódz twie
ku jaw sko -po mor skim.

Dokończenie na stronie 30.


