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Śmierć przed ju bi le uszem
Na sku tek bez myśl no ści i nie po -
trzeb nej bra wu ry zgi nął bry ga dzi sta.
Pra co wał w fir mie od wie lu lat ja ko
spa wacz. Te go dnia spie szył się
na ju bi le usz cór ki.

24 Umo wa o pra cę czy me na dżer ska?
W Pol sce na dal do mi nu je przy wią za nie do tra dy cyj -
nych form za trud nie nia, któ re – nie ste ty – nie jed no krot -
nie nie od po wia da ją po trze bom przed się bior ców. Stąd
też wy ni ka ko niecz ność ana li zy re gu la cji praw nych
w za kre sie usta le nia do pusz czal nych form współ dzia -
ła nia i wy ko ny wa nia pra cy na rzecz spół ek ka pi ta ło -
wych, przy uwzględ nie niu spe cy ficz ne go cha rak te ru
tych pod mio tów.
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W ra mach za dań ko or dy no wa nych cen -
tral nie prze pro wa dzo ny zo sta nie w przy -
szłym ro ku ostat ni etap pro gra mu dłu go -
fa lo we go, kon cen tru ją ce go się w la tach
2010-2012 na po pra wie bez pie czeń stwa
w bra nżach i za kła dach o naj więk szej ska -
li za gro żeń za wo do wych. Dzia ła nia kon -
tro l no -pre wen cyj ne PIP obej mą przede
wszyst kim bu dow nic two. Uwa ga in spek to -
rów pra cy zwró co na bę dzie w pierw szej
ko lej no ści na ro bo ty na wy so ko ści i pra ce
ziem ne, zwią za ne z naj więk szy mi za gro że -
nia mi wy pad ko wy mi.

Oprócz bu dow nic twa, prze wi du je się
pro wa dze nie in ten syw nych dzia łań kon tro -
l no -pre wen cyj nych w trans por cie dro go -
wym. Kon tro le uwzględ nią kwe stie wy ni ka -
ją ce z za ło żeń „Kra jo wej stra te gii kon tro li
prze pi sów w za kre sie cza su jaz dy i cza su
po sto ju, obo wiąz ko wych przerw i cza su
od po czyn ku kie row ców”, a ta kże prze strze -
ga nie norm cza su pra cy przez fir my trans -
por to we.

Kon ty nu owa ne ma ją być dłu go fa lo we
dzia ła nia kon tro l ne, do rad cze i pro mo cyj -
ne w za kła dach o wy so kim prze kro cze niu
norm czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia,
znacz nej licz bie cho rób za wo do wych i wy -
so kich wskaź ni kach wy pad ko wo ści.

W gru pie ko or dy no wa nych cen tral nie
za dań rocz nych pla no wa ne są kon tro le za -
pew nie nia bez piecz nych wa run ków pra cy
w za kła dach no wo po wsta łych. Ba da nia in -
spek to rów po twier dza ją, że wy pad kom
przy pra cy szcze gól nie czę sto ule ga ją oso -
by o krót kim sta żu pra cy. Kon tro le bę dą za -
tem mia ły na ce lu spraw dze nie wa run ków
pra cy no wo za trud nio nych. Jed no cze śnie
mo ni to ro wa ne bę dzie sto so wa nie przez in -
spek to rów PIP no we go upraw nie nia, umo -
żli wia ją ce go od stą pie nie od środ ków praw -
nych i po prze sta nie na ust nym po ucze niu
pra co daw cy roz po czy na ją ce go dzia łal ność.

W ru ty no wej dzia łal no ści in spek cja pra -
cy za mie rza re ali zo wać za da nia wy ni ka ją ce
wprost z za pi sów usta wo wych. Zgod nie
z za le ce niem Ra dy Ochro ny Pra cy pla nu je
prze pro wa dzić znacz nie wię cej niż w ubie -
głych la tach kom plek so wych kon tro li wy na -
gro dzeń i in nych świad czeń ze sto sun ku

pra cy. Przed mio tem czę stych ru ty no wych
kon tro li sta ną się ta kże za gad nie nia cza su
pra cy, urlo pów wy po czyn ko wych, przy go to -
wa nia pra cow ni ków do pra cy. Ba da ne bę -
dą oko licz no ści i przy czy ny wy pad ków
przy pra cy, zwłasz cza śmier tel nych i cię -
żkich; PIP bę dzie re ago wać na za gro że nia
wy pad ko we o cha rak te rze pu blicz nym, roz -
pa try wać skar gi pra cow ni cze. Je śli licz ba
tych skarg utrzy ma się na po zio mie bie żą -
ce go ro ku, to ich ba da nie zaj mie aż jed ną
trze cią pla no wa nych kon tro li.

PIP pla nu je rów nież prze pro wa dzić
ok. 24-25 tys. kon tro li le gal no ści za trud -

nie nia w bra nżach cha rak te ry zu ją cych się
do tych czas naj więk szą ska lą nie pra wi dło -
wo ści (w ho te lach i re stau ra cjach, bu dow -
nic twie, han dlu oraz rol nic twie – zwłasz -
cza przy pro duk cji sa dow ni czej i wa rzy-
w ni czej).

Wśród za dań cen tral ne go pro gra mu
rocz ne go zna la zły się pro jek ty pre wen cyj -
ne. Kam pa nia in for ma cyj na „Stres i in ne
czyn ni ki psy cho spo łecz ne zwią za ne z pra -
cą” uwzględ ni za ło że nia „Eu ro pej skiej
kam pa nii SLIC 2012 na te mat ry zy ka psy -
cho spo łecz ne go”. Po dej mie pro ble ma ty kę
wa żną w kon tek ście za rzą dza nia ze spo ła mi
pra cow ni ków, ja ko że wie dza w tej dzie dzi -
nie jest nie wy star cza ją ca. Za adre so wa -
na bę dzie do pra co daw ców, ka dry kie row -
ni czej, spe cja li stów w dzie dzi nie prze pi sów
pra wa pra cy oraz pra cow ni ków.

Kam pa nia in for ma cyj na „Po znaj swo je
pra wa w pra cy”, któ ra roz po czę ła się
w paź dzier ni ku br. i bę dzie kon ty nu owa -
na w 2012 r., jest skie ro wa na w za sa dzie

do ogó łu spo łe czeń stwa. Cho dzi w niej
o uświa do mie nie pra co daw com i pra cow ni -
kom, że zna jo mość prze pi sów pra wa pra -
cy sprzy ja kom for to wi w za trud nie niu, wła -
ści wym re la cjom w śro do wi sku pra cy oraz
roz wo jo wi fir my.

Na to miast ad re sa ta mi pro gra mu „Za -
rzą dza nie bez pie czeń stwem pra cy – pre -
wen cja wy pad ko wa” bę dą ma łe i śred nie
fir my, któ re wy bra ne zo sta ną na pod sta wie
wy pad ko wych baz da nych Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych. Ce lem pro gra mu ma
być eli mi no wa nie za gro żeń w za kła dach
o naj więk szej licz bie wy pad ków przy pra cy

po przez ak cen to wa nie zna cze nia ana li zy
ry zy ka i eko no micz nych aspek tów bez pie -
czeń stwa pra cy.

W dys ku sji człon ko wie Ra dy Ochro ny
Pra cy po zy tyw nie oce ni li przed sta wio ny
pro gram, zwra ca jąc uwa gę na je go przej -
rzy stość i czy tel ność, pod kre śla jąc pre cy -
zję i lo gi kę za war tych w opra co wa niu
sfor mu ło wań. Dzie li li się ta kże uwa ga mi
i su ge stia mi co do przy ję tych w nim prio -
ry te tów. Koń co wa opi nia Ra dy wy ra żo -
na bę dzie w sta no wi sku, któ re ma być
przy ję te na naj bli ższym po sie dze niu ROP.

W ob ra dach, któ rym prze wod ni czy ła po -
seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka,
wzię li udział za stęp cy głów ne go in spek to -
ra pra cy: Iwo na Hic kie wicz, Mał go rza -
ta Kwiat kow ska i dr Grze gorz Ły jak
oraz dy rek tor De par ta men tu Pla no wa nia
i Sta ty sty ki Głów ne go In spek to ra tu Pra cy
Li dia Szmit.

Do nat Du czyń ski
Biu ro In for ma cji GIP

Ra da Ochro ny Pra cy za po zna ła się z pla nem pra cy PIP
Pań stwo wa In spek cja Pra cy w przy szłym ro ku za mie rza prze pro wa dzić ok. 88 tys. kon tro li. Jed -
no cze śnie skie ru je swo ją bo ga tą ofer tę pre wen cyj ną do bli sko 200 tys. pod mio tów go spo dar -
czych, w tym głów nie do ma łych i śred nich firm. Tak prze wi du je pro gram dzia ła nia PIP na 2012
r. za pre zen to wa ny Ra dzie Ochro ny Pra cy w sie dzi bie Sej mu 7 li sto pa da br. przez głów nego in -
spek tora pra cy An nę Tom czyk.



War sza wa W sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy go ści ła
24 paź dzier ni ka br. Ari stea Ko ukia da ki ze Szko ły Biz ne su w War -
wick. W Wiel kiej Bry ta nii pro wa dzi ba da nia w ra mach po rów naw cze -
go pro jek tu „In te gra cja ryn ku i pra wa spo łecz ne w Eu ro pie” m.in.
w Pol sce oraz w Szwe cji. W trak cie spo tka nia oma wia no pro ble ma ty -
kę de le go wa nia pra cow ni ków w ra mach świad cze nia usług, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem ro li Pań stwo wej In spek cji Pra cy, ja ko in sty -
tu cji łącz ni ko wej. Po ru szo no sy tu ację do ty czą cą de le go wa nia z Pol ski
(ska la i spo so by de le go wa nia, pań stwa prze zna cze nia, sek to ry go spo -
dar ki, do któ rych pra cow ni cy są kie ro wa ni), wpływ niektórych orze -
czeń Eu ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli wo ści na pol skie pra wo
i sy tu ację w za kre sie de le go wa nia przed się bior ców, trud no ści w eg -
ze kwo wa niu prze pi sów do ty czą cych de le go wa nia, a ta kże ini cja ty wy
po dej mo wa ne przez PIP w za kre sie współ pra cy na po zio mie kra jo wym
i eu ro pej skim. W spo tka niu uczest ni czy li wi ce dy rek tor De par ta men -
tu Le gal no ści Za trud nie nia Mi chał Ty czyń ski oraz głów ny spe cja li -
sta w tym de par ta men cie Be ata Kra jew ska.

Wil no Wy mia na do świad czeń i do brych prak tyk, a ta kże kon ty nu -
acja bli skiej współ pra cy na szcze blu cen tral nym, to głów ne ce le wi zy -
ty przed sta wi cie li Pań stwo wej In spek cji Pra cy, któ ra mia ła miej sce
w sie dzi bie li tew skiej in spek cji pra cy w Wil nie w dniach 17-19 paź dzier -
ni ka br. Ze stro ny pol skiej w spo tka niu wzię ła udział An na Tom czyk
głów ny in spek tor pra cy, Grze gorz Ły jak, za stęp ca głów ne go in spek -
to ra pra cy, Krzysz tof Ko wa lik dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji
i Pro mo cji i Ja ro sław Le śniew ski dy rek tor De par ta men tu Le gal no -
ści Za trud nie nia w Głów nym In spek to ra cie Pra cy. Roz mo wy do ty czy -
ły m.in. spo so bów uspraw nie nia dzia łań pro wa dzo nych przez in spek -

to ra ty pra cy w Pol sce i na Li twie, zwięk sze nia sku tecz no ści kon tro li
le gal no ści za trud nie nia oraz ro li pre wen cji ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem sek to ra bu dow nic twa. Mó wio no ta kże o re for mie szko leń
w dzie dzi nie bhp na Li twie. Sze fo wie pol skiej i li tew skiej in spek cji pra -
cy wy ra zi li go to wość od świe że nia, pod pi sa ne go w 2005 r. dwu stron -
ne go „Pro to ko łu o współ pra cy”. Po nad to Vi lius Mačiu la itis, głów ny
in spek tor pra cy w Re pu bli ce Li tew skiej przy jął za pro sze nie An ny
Tom czyk do udzia łu w 61. Po sie dze niu Ko mi te tu Wy ższych In spek to -
rów Pra cy w War sza wie w ter mi nie 6-7 grud nia br.

Lublin W ra mach kam pa nii in for ma cyj nej „Po znaj swo je pra wa
w pra cy. Bądź pew ny, sil ny, kom pe tent ny” 20 i 21 paź dzier ni ka br. pra -
cow ni cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Lu bli nie, zor ga ni zo wa li
punkt kon sul ta cyj no -in for ma cyj ny na te re nie hi per mar ke tu TE SCO
w Lu bli nie, gdzie udzie la li po rad praw nych o zró żni co wa nej te ma ty -
ce, uza le żnio nej od po trzeb za in te re so wa nych. Udo stęp nia li rów nież
ma te ria ły wy daw ni cze do ty czą ce kam pa nii. O przed się wzię ciu in for -
mo wa ły lo kal ne me dia, m.in. uka zała się relacja na an te nie roz gło śni
Pol skie go Ra dia Lu blin.

Wron ki Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Po zna niu oraz Za rząd Sto -
wa rzy sze nia Wro niec kich Przed się bior ców zor ga ni zo wa li 18 paź dzier -
ni ka br. „Fo rum Go spo dar cze dla przed się bior ców zrze szo nych w Sto -
wa rzy sze niu”. Krzysz tof Fi kle wicz, okrę go wy in spek tor pra cy
w Po zna niu przed sta wił ce le i za ło że nia „Wiel ko pol skiej Stra te gii
Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy w la tach 2010-2012”. Z ko lei To -
masz Gaj dziń ski, za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy w Po zna -
niu omó wił ak tu al ny stan wa run ków pra cy w po wie cie sza mo tul skim.
Wy stą pie nia przed sta wi cie li Pań stwo wej In spek cji Pra cy za koń czył Ra -
fał Li sek star szy in spek tor pra cy, któ ry za pre zen to wał za sa dy bez -
piecz nej eks plo ata cji wóz ków jez dnio wych. W cza sie dys ku sji wska zy -
wa no na pro ble my nur tu ją ce śro do wi sko ma łych pra co daw ców. Ka żdy
z uczest ni ków fo rum otrzy mał wy daw nic twa Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, wśród któ rych naj więk szym za in te re so wa niem cie szył się Po rad -
nik dla pra co daw ców, ABC bhp oraz Stres w pra cy.

Luk sem burg Dru gie spo tka nie Gru py Ro bo czej SLIC ds. Oce -
ny Wspól nych Ini cja tyw SLIC od by ło się 13 paź dzier ni ka br. Pań stwo -
wą In spek cję Pra cy re pre zen to wał Mi chał Wy szkow ski (OIP Po -
znań). W skład gru py wcho dzą przed sta wi cie le au striac kiej,
bry tyj skiej, fran cu skiej, ho len der skiej, nie miec kiej, pol skiej i por tu -
gal skiej in spek cji pra cy. W cza sie spo tka nia omó wio no pro jekt ra por -
tu dla Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy w spra wie oce ny trzech
ostat nich kam pa nii eu ro pej skich pro wa dzo nych wspól nie przez in spek -
cje pra cy państw człon kow skich UE, do ty czą cych eli mi na cji za gro żeń
zwią za nych z usu wa niem pro duk tów za wie ra ją cych azbest, eli mi na cji
za gro żeń ukła du mię śnio wo -szkie le to we go oraz oce ny ry zy ka przy pra -
cach zwią za nych z wy ko rzy sta niem nie bez piecz nych sub stan cji che -
micz nych. Po nad to za twier dzo no pro jekt har mo no gra mu eu ro pej -
skich kam pa nii in spek cyj nych na naj bli ższe la ta, a ta kże roz wa ża no
mo żli wość opra co wa nia prze wod ni ka do ty czą ce go or ga ni za cji i prze -
pro wa dze nia eu ro pej skiej kam pa nii in spek cyj nej przez in spek cję pra -
cy nad zo ru ją cą da ny pro jekt eu ro pej ski.

Kra ków W sie dzi bie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy od by ło się
pod su mo wa nie wi zy ty dwóch fran cu skich przed sta wi cie li In spec tion
Na tio nal du Tra va il w ra mach pro gra mu wy mia ny do świad czeń in spek -

cyj nych kra jów na le żą cych do Unii Eu ro pej skiej. Yasmin Wal ter -Tu -
rier i Cle man ce Tis se rand, przez bli sko dwa ty go dnie (10-20 paź -
dzier ni ka 2011) po zna wa ły pol skie pro ce du ry kon tro l ne, or ga ni za cję
i struk tu rę urzę du oraz me to dy pra cy pol skich in spek to rów pra cy.
W trak cie wi zy ty, go ściom przed sta wio no za gad nie nia kon tro l ne zwią -
za ne z za gro że nia mi za wo do wy mi w miej scach pra cy na te re nie Ma -
ło pol ski na kon kret nych przy kła dach. Od by ła się rów nież dys ku sja
na te mat na rzę dzi ad mi ni stra cyj nych, sys te mów kom pu te ro wych, or -
ga ni za cji pra cy i me tod sto so wa nych przez fran cu ską i pol ską in -
spek cję pra cy. Szcze gól ne za in te re so wa nie wzbu dzi ły po do bień stwa
sto so wa nych przez oba urzę dy sys te mów kom pu te ro wych. Go spo da -
rzem spo tka nia pod su mo wu ją ce go by ła za stęp ca okrę go we go in spek -
to ra pra cy ds. praw no -or ga ni za cyj nych Ewa Sta ni szew ska.

Bruk se la Ósme spo tka -
nie Ko mi te tu Eks per tów ds.
De le go wa nia Pra cow ni ków od -
by ło się 14 paź dzier ni ka, a zor -
ga ni zo wa ły je słu żby Ko mi sji
Eu ro pej skiej. W trak cie spo -
tka nia przed sta wio no in for ma -
cję na te mat prze bie gu pro jek -
tu pi lo ta żo we go do ty czą ce go mo du łu de le go wa nia pra cow ni ków
w „Sys te mie Wy mia ny In for ma cji na Ryn ku We wnętrz nym” (IMI). Pro -
jekt pi lo ta żo wy roz po czął się 16 ma ja br. Ma słu żyć oce nie przez pań -
stwa człon kow skie przy dat no ści sys te mu IMI dla po trzeb wy mia ny in -
for ma cji do ty czą cych de le go wa nia w ra mach świad cze nia usług.
Pre zen ta cja KE za wie ra ła da ne na te mat licz by or ga nów za re je stro -
wa nych w mo du le, ska li za py tań kie ro wa nych i otrzy ma nych przez po -
szcze gól ne pań stwa (do tych czas PIP otrzy ma ła dzie więć, a skie ro wa -
ła jed no za py ta nie za po śred nic twem IMI), okre sów ocze ki wa nia
na od po wiedź oraz szko leń w za kre sie ob słu gi mo du łu. Oma wia no rów -
nież in ne pro ble my, w tym: mo żli wość do pre cy zo wa nia po ję cia de le -
go wa nia, do pusz czal ność uwzględ nie nia wy na gro dze nia za cho ro bę
w ka ta lo gu mi ni mal nych wa run ków za trud nie nia, a ta kże „Akt o Jed -
no li tym Ryn ku” i in ne ini cja ty wy le gi sla cyj ne do ty czą ce tej pro ble ma -
ty ki. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa ła Be ata Kra jew ska
– głów ny spe cja li sta w De par ta men cie Le gal no ści Za trud nie nia w GIP.

Ka to wi ce Głów ny in -
spek tor pra cy An na Tom -
czyk wraz ze swo im za -
stęp cą dr. Grze go rzem
Ły ja kiem oraz Be atą
Ma ry now ską i Re na tą
Pię tą, okrę go wym in spek -
to rem pra cy w Ka to wi -
cach i je go za stęp cą wzię -
li udział 6 paź dzier ni ka br.
w uro czy stym otwar ciu
Eu ro pej skie go Kon gre su
Ma łych i Śred nich Przed -
się biorstw, któ re od by ło
się w Gór no ślą skim Cen -
trum Kul tu ry. Or ga ni zo -
wa ny przez Re gio nal ną
Izbę Go spo dar czą kon gres jest jed nym z naj więk szych spo tkań biz ne -
so wych w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Pod czas 30 te ma tycz nych de -
bat, dys ku to wa ło 100 uczest ni ków te go przed się wzię cia. W je go in au -
gu racyjnej czę ści wy stą pi li m.in. Pre zes Ra dy Mi ni strów Do nald Tusk,

prze wod ni czą cy Par la men tu Eu ro pej skie go Je rzy Bu zek, mar sza łek
wo je wódz twa ślą skie go Adam Ma tu sie wicz oraz wo je wo da ślą ski
Zyg munt Łu kasz czyk. De ba ty pro wa dzo ne by ły w Cen trum Kul tu ry
im. K. Bo che nek, Ślą skim Urzę dzie Wo je wódz kim, na Wy dzia le Teo lo -
gicz nym Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz w Bi blio te ce Ślą skiej.

Luk sem burg Dru gie spo tka nie gru py ro bo czej SLIC ds. Dnia
Te ma tycz ne go, któ ry od bę dzie się w przed dzień pla no wa ne go na gru -
dzień spo tka nia ple nar ne go Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy
w Pol sce, od by ło sie 5 paź dzier ni ka br. Tym ra zem dys ku sji pod da ny
zo stał, przy go to wa ny przez ze spół w Pol sce, pro jekt „Eu ro pej skie go
ko dek su do brych prak tyk” w za kre sie dzia łań kon tro l nych i po za kon -
trol nych in spek cji pra cy. Pro jekt jest wy ni kiem opra co wa nia po nad
pięć dzie się ciu od po wie dzi kwe stio na riu szo wych do ty czą cych kam pa -
nii kon tro l nych i po za kon trol nych pro wa dzo nych w ostat nich la tach
przez 24 Pań stwa Człon kow skie. Pre zen ta cji pro jek tu do ko na li Ka ro -
li na Głów czyń ska -Wo el ke, wi ce dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru
i Kon tro li GIP oraz Mi chał Wy szkow ski, star szy in spek tor pra cy
– spe cja li sta OIP Po znań. Po uwzględ nie niu pro po zy cji ko le gów z Eu -
ro py oraz przy ję ciu osta tecz nej wer sji, ma te riał bę dzie sta no wił prze -
wod nik po naj cie kaw szych kam pa niach i pro jek tach sio strza nych
in spek cji oraz do brych prak tyk i za le ceń do pro wa dze nia sku tecz nych
dzia łań kon tro l nych i po za kon trol nych.

Zie lo na Gó ra W ra mach kam pa nii „Po znaj swo je pra wa w pra -
cy” w Go rzo wie Wlkp. od by ła się 18 paź dzier ni ka br. kon fe ren cja „Po -
sza no wa nie god no ści w pra cy”, któ ra zo sta ła zor ga ni zo wa na wspól nie
przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Zie lo nej Gó rze, Za rząd Re gio -
nu „So li dar no ści” w Go rzo wie Wlkp. i Lu bu ską Or ga ni za cję Pra co daw -
ców. Te ma tem prze wod nim kon fe ren cji by ły praw ne i mo ral ne aspek -
ty ła ma nia praw pra cow ni czych. Uczest ni cy wy słu cha li wy stą pień 
na temat dys kry mi na cji i mob bin gu w śro do wi sku pra cy. Ce lem kon -
fe ren cji by ło po ka za nie, jak groź nym i szko dli wym zja wi skiem jest
mob bing i dys kry mi na cja w miej scu pra cy, a ta kże uświa do mie nie, że
dba nie o przy ja zną at mos fe rę w pra cy przy no si suk ce sy, wzmac nia mo -
ty wa cję, owo cu je lep szy mi efek ta mi pra cy. W spo tka niu, któ re go ini -
cja to rem i go spo da rzem był Zdzi sław Klim, z -ca okrę go we go in spek -
to ra pra cy udział wzię li pra co daw cy i pra cow ni cy, przed sta wi cie le
związ ków za wo do wych, człon ko wie LOP, spe cja li ści PIP, a ta kże m.in.:
po seł Elżbie ta Ra fal ska, czło nek Ra dy Ochro ny Pra cy, sę dzia Są du
Re jo no we go Krzysz tof Ra wo, pro ku ra tor Pro ku ra tu ry Re jo no wej
Ma ria Ja roc ka, psy cho log Bar ba ra Ka miń ska -Ro zu mow ska.

Bruk se la Na spo tka niu Gru py Ro bo czej Ra dy UE ds. dy rek ty wy
o środ kach ochro ny in dy wi du al nej, któ re od by ło się 4 paź dzier ni ka br.
stro nę pol ską re pre zen to wa li: Ja ro sław Ny zio star szy in spek tor
pra cy OIP Po znań, Ewa Garst ka z ra mie nia Mi ni ster stwa Go spo dar -
ki, Adam Po ścik pra cow nik CIOP -u ja ko eks pert Mi ni ster stwa Go -
spo dar ki. Przed sta wi ciel Ko mi sji Eu ro pej skiej po in for mo wał, iż w po -
ło wie przy szłe go ro ku zo sta nie przed sta wio ny tekst no wej dy rek ty wy
o środ kach ochro ny in dy wi du al nej. Obec nie trwa opra co wy wa nie ra -
por tu o od dzia ły wa niu pro po no wa nych zmian na go spo dar kę. Znacz -
na część spo tka nia by ła po świę co na ka te go ry za cji kom bi ne zo nów
do nur ko wa nia oraz po zo sta łej odzie ży uży wa nej pod czas upra wia nia
spor tów wod nych. Pod nie sio no rów nież kwe stie odzie ży ofe ru ją cej
ochro nę przed pro mie nio wa niem UV dla użyt ku pro fe sjo nal ne go.
Przed sta wi ciel Ko mi sji Eu ro pej skiej wska zał ta kże na ko niecz ność wy -
pra co wa nia na po zio mie ho ry zon tal nym za sad po stę po wa nia w przy -
pad ku no we li za cji nor my zhar mo ni zo wa nej. Te mat ten sze ro ko dys -
ku to wa no na przy kła dzie ka mi ze lek ra tun ko wych.

Wiadomości
nie tylko z kraju



War szaw ska kon fe ren cja by ła pierw szą
z cy klu 11 te go ty pu spo tkań za pla no wa -
nych w ró żnych mia stach kra ju. Wzię li
w niej udział pre ze si naj więk szych firm
bu dow la nych w Pol sce – sy gna ta riu sze
pod pi sa nej w sierp niu ub. r. pod au spi cja -
mi in spek cji pra cy „De kla ra cji w spra wie
po ro zu mie nia dla bez pie czeń stwa pra cy
w bu dow nic twie” oraz sze fo wie i wła ści cie -
le firm pod wy ko naw czych współ pra cu ją -
cych z bu dow la ny mi po ten ta ta mi. Spo tka -
nie po świę co ne by ło przed sta wie niu
dzia łań po dej mo wa nych w ra mach wspo -
mnia nej ini cja ty wy przez fir mę Skan ska
S.A., pre zen ta cji przed się wzięć pre wen -
cyj no -kon tro l nych PIP w bu dow nic twie
oraz omó wie niu wy bra nych aspek tów

współ pra cy ge ne ral nych wy ko naw ców
z pod wy ko naw ca mi.

Głów ny in spek tor pra cy An na Tom -
czyk pod kre śli ła, że in spek cja pra cy
w peł ni wspie ra ini cja ty wę wiel kich bu -
dow la nych przed się bior ców pro wa dzą cą
do prze ciw dzia ła nia wy pad kom w bu dow -
nic twie oraz ogra ni cze nia ne ga tyw nych
skut ków za nie dbań i nie do cią gnięć na pla -
cach bu dów. Mó wi ła o wy mier nych i nie -
wy mier nych kosz tach ta kich wy pad ków.
Z uzna niem od nio sła się do zjed no cze nia
wy sił ków wio dą cych na na szym ryn ku
przed się bior ców bu dow la nych, na co
dzień nie rzad ko kon ku ru ją cych ze so bą,
w ce lu osią gnię cia szczyt ne go ce lu za -
pew nie nia bez pie czeń stwa pra cow ni kom.

Pre zes Skan ska S.A. Krzysz tof An -
dru le wicz, mó wiąc o mo ty wach przy stą -
pie nia do pro jek tu, zwró cił uwa gę, że bra -
nża bu dow la na w Pol sce jest nie zwy kle
wy pad ko gen na – co ro ku na bu do wach gi -
nie po nad 100 osób.

– Ce lem po ro zu mie nia dla bez pie czeń -
stwa w bu dow nic twie, za wią za ne go
w sierp niu ubie głe go ro ku, jest za ini cjo wa -
nie sze ro ko za kro jo nych dzia łań na rzecz
bez pie czeń stwa na pla cach bu dów i ogra -
ni cze nia licz by wy pad ków przy pra cy,
w tym przede wszyst kim wy pad ków śmier -
tel nych. Ja ko li de rzy pol skiej bra nży bu -
dow la nej chce my wspól nie od dzia ły wać
na współ pra cu ją ce z na mi fir my pod wy ko -
naw cze. Czer pie my do bre wzor ce z in nych
kra jów, głów nie z Wiel kiej Bry ta nii, gdzie
w cią gu ostat niej de ka dy za szła ogrom na
zmia na. Dzię ki dzia ła niu po dob ne go sto wa -
rzy sze nia, uda ło się ogra ni czyć licz bę wy -
pad ków śmier tel nych o po ło wę. Uwa żam,
że w Pol sce rów nież mo że my te go do ko nać
– po wie dział Krzysz tof An dru le wicz.

Pod czas kon fe ren cji dy rek tor De par -
ta men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP Le szek
Za jąc omó wił dzia ła nia kon tro l ne PIP
w bu dow nic twie, na to miast dy rek tor De -
par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji GIP
Krzysz tof Ko wa lik przed sta wił przed -
się wzię cia pre wen cyj ne in spek cji pra cy
w tej sek cji go spo dar ki.              (D.D.)
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Bez pie czeń stwo na pla cach bu dów
W War sza wie 20 paź dzier ni ka br. za in au gu ro wa no cykl kon fe -
ren cji bhp dla wła ści cie li i pre ze sów firm pod wy ko naw czych,
współ pra cu ją cych ze spół ką bu dow la ną Skan ska S.A. Ce lem
pro jek tu jest za an ga żo wa nie firm pod wy ko naw czych w po pra -
wę bez pie czeń stwa pra cy na pol skich bu do wach. Ho no ro wy
pa tro nat nad przed się wzię ciem ob ję ła An na Tom czyk, głów ny
in spek tor pra cy.
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Zna cze nie bez piecz nej ob słu gi i kon ser -
wa cji urzą dzeń tech nicz nych dla za pew -
nie nia bez pie czeń stwa ko rzy sta ją cych
z nich pra cow ni ków oraz osób wy ko nu ją -
cych te czyn no ści by ło te ma tem ob rad Ra -
dy Ochro ny Pra cy 25 paź dzier ni ka br.
w sie dzi bie Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go
w War sza wie. Dy rek tor De par ta men tu
Nad zo ru i Kon tro li GIP Le szek Za jąc
przed sta wił wy ni ki kon tro li Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy w za kre sie speł nia nia za sad -
ni czych i mi ni mal nych wy ma gań przez ma -
szy ny i urzą dze nia tech nicz ne, zwra ca jąc
uwa gę na nie pra wi dło wo ści, któ re rzu tu ją
na ich bez piecz ną ob słu gę i kon ser wa cję.

Po in for mo wał, że in spek to rzy PIP zba -
da li w 2010 r. 379 wy pad ków przy pra cy
ma ją cych zwią zek z ma szy na mi i urzą dze -
nia mi tech nicz ny mi. W ich wy ni ku 68 pra -
cow ni ków po nio sło śmierć, zaś 311 osób
zo sta ło cię żko po szko do wa nych. Wy pad ki
zwią za ne z ma szy na mi sta no wi ły w ro ku
ubie głym 19,6 proc. ogó łu zba da nych
przez PIP.

Po nad po ło wa ta kich wy pad ków mia ła
miej sce przy pro duk cji; jed na czwar ta
zwią za na by ła z pro ce sem przy go to wa nia
pro duk cji, tj. kon ser wa cją, na pra wa mi,
re gu la cja mi, in sta lo wa niem i de mon ta -
żem ma szyn. Świad czy to o du żym zna -
cze niu w pro fi lak ty ce wy pad ko wej przy go -
to wa nia i za bez pie cze nia pra cow ni ków
ob słu gi i kon ser wa cji ma szyn oraz urzą -
dzeń tech nicz nych.

Naj wię cej wy pad ków za re je stro wa no
przy pi lar kach tar czo wych, prze no śni kach
ta śmo wych i pra sach hy drau licz nych.
19 proc. ogó łu przy czyn le ża ło po stro nie
tech ni ki. Co trze ci wy pa dek przy ma szy -
nach spo wo do wa ny był bra kiem lub nie wła -
ści wy mi urzą dze nia mi za bez pie cza ją cy -
mi. 57 proc. ogó łu przy czyn sta no wi ły
błę dy or ga ni za cyj ne. Do mi no wa ły tu bra ki
w nad zo rze i pro ce sie szko le nio wym w za -
kre sie bhp. Bli sko jed na czwar ta przy czyn
do ty czy ła czyn ni ka ludz kie go i prze ja wia ła
się w lek ce wa że niu za gro że nia, bra wu rze,
ry zy kanc twie po szko do wa nych.

Dzia ła nia kon tro l ne i pre wen cyj ne Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy ukie run ko wa ne
by ły głów nie na za pew nie nie za sad ni czych
wy ma gań w no wych ma szy nach i urzą -
dze niach (wpro wa dzo nych do ob ro tu po
1 ma ja 2004 r.) prze zna czo nych do eks -
plo ata cji w za kła dach pra cy oraz na za -
pew nie nie mi ni mal nych wy ma gań w użyt -
ko wa nych przez pra co daw ców ma szy nach
i urzą dze niach tech nicz nych. Ujaw nio ne
przez in spek to rów pra cy nie pra wi dło wo -
ści do ty czy ły przede wszyst kim nie speł -
nie nia wy ma gań za sad ni czych w za kre sie
kon struk cji, bu do wy i wy po sa że nia ma -
szyn i urzą dzeń, a ta kże bra ku lub nie pra -
wi dło wych in struk cji ich użyt ko wa nia.

W po sie dze niu, któ re mu prze wod ni -
czy ła po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy -
głoc ka, wziął udział 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.

Do nat Du czyń ski
Biu ro In for ma cji GIP

Obsługa urządzeń technicznych a bezpieczeństwo
pracownika

Kon fe ren cja zor ga ni zo wa na zo sta ła we współ pra cy z Ko mi sją
Eu ro pej ską i Eu ro pej ską Ko mi sją Go spo dar czą ONZ. Ze stro ny
pol skiej przy go to wa li ją Głów ny In spek to rat Ochro ny Śro do wi -
ska oraz Ko men da Głów na Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

W jed nym z blo ków kon fe ren cji głów ny spe cja li sta w De par -
ta men cie Nad zo ru i Kon tro li Głów ne go In spek to ra tu Pra cy
Hen ryk Krysz czy szyn, wspól nie z Ra do sła wem Cza plą z Ko -
men dy Głów nej PSP, omó wił pro wa dzo ne ze stra żą po żar ną

dzia ła nia kon tro l no -pre wen cyj ne PIP w prze my śle naf to wym. Ob -
ję ły one m.in. opra co wa nie dla baz pa li wo wych i su row co wych list
kon tro l nych, słu żą cych do do ko na nia sa mo kon tro li sta nu bez pie -
czeń stwa przez po szcze gól nych przed się bior ców sek to ra naf to -
we go, a ta kże wspól ne in spek cje wy bra nych baz pa liw na te re -
nie kra ju. Kon tro le ma ją po trwać do koń ca li sto pa da br.

Do nat Du czyń ski
Biu ro In for ma cji GIP

Do bre prak ty ki przy za po bie ga niu awa riom prze my sło wym
Głów ny in spek tor pra cy An na Tom czyk wraz ze swo im za stęp cą dr. Grze go rzem Ły ja kiem wzię li
udział w mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na te mat do brych prak tyk w za kre sie prze ciw dzia ła nia
po wa żnym awa riom prze my sło wym. Od by ła się ona 12 paź dzier ni ka br. w ho te lu No vo tel War -
sza wa Cen trum i mia ła cha rak ter warsz ta tów. Zgro ma dzi ła przed sta wi cie li prze my słu, firm
ubez pie cze nio wych, or ga ni za cji mię dzy na ro do wych oraz or ga nów nad zo ru i kon tro li wa run -
ków pra cy.

Kon fe ren cja zwią za na by ła z re ali za cją
prio ry te tów Stra te gii „Eu ro pa 2020” – no -
we go, dłu go okre so we go pro gra mu roz wo -
ju spo łecz no -go spo dar cze go Unii Eu ro pej -
skiej, któ ry za stą pił Stra te gię Li zboń ską.
Kła dzie on na cisk na roz wój go spo dar ki
opar tej na wie dzy i in no wa cji, na wspie ra -
nie go spo dar ki efek tyw niej ko rzy sta ją cej
z za so bów, bar dziej przy ja znej śro do wi sku

i bar dziej kon ku ren cyj nej, a ta kże na
wspie ra nie go spo dar ki o wy so kim po zio -
mie za trud nie nia, za pew nia ją cej spój ność
spo łecz ną i te ry to rial ną. 

Pre zen ta cje i dys ku sje pod czas kon fe -
ren cji pod po rząd ko wa ne by ły pró bie od -
po wie dzi na py ta nie: czy i w ja ki spo sób
dzia ła nia na rzecz bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy po dej mo wa ne w ska li ca łej

UE, jak i na po zio mie po szcze gól nych
państw człon kow skich mo gą przy czy nić
się do re ali za cji wspo mnia nych prio ry te -
tów. Te ma ty ka ob rad kon cen tro wa ła się
na po szu ki wa niu i oma wia niu sy ner gii po -
mię dzy dzie dzi ną bhp a dzia ła nia mi w za -
kre sie in no wa cji, edu ka cji, szko leń, roz -
wo ju spo łe czeń stwa cy fro we go, no wych
pro ce sów i tech no lo gii na rzecz zrów no -
wa żo ne go roz wo ju i kon ku ren cji w ce lu
zwięk sze nia licz by miejsc pra cy oraz spro -
sta nia wy mo gom zwią za nym z kon ku ren -
cyj nym ryn kiem.

W spo tka niu wzię li udział przed sta wi -
cie le państw człon kow skich UE i kra jów
kan dy du ją cych oraz przed sta wi cie le Ko -
mi sji Eu ro pej skiej, eu ro pej skich in sty tu -
tów ba daw czych, a ta kże urzę dów i in sty -
tu cji pro wa dzą cych dzia ła nia w dzie dzi nie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.  (D.D.)

Nowa strategia europejska
„Wzmoc nie nie wie dzy i in no wa cji w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy wa run kiem in te li gent ne go roz wo ju Unii Eu ro pej skiej”
– by ło te ma tem mię dzy na ro do wej kon fe ren cji, zor ga ni zo wa nej
7 li sto pa da br. w War sza wie przez Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy
– Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy. Wzię ła w niej udział An na Tom czyk,
głów ny in spek tor pra cy z za stęp ca mi: Mał go rza tą Kwiat kow ską 
i dr. Grze go rzem Ły ja kiem.
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W dniach 18-21 paź dzier ni -
ka 2011 r. od by ły się w Düs sel dor fie
Mię dzy na ro do we Tar gi w dzie dzi nie
Bez pie czeń stwa i Ochro ny Pra cy
„A+A 2011”. „Tar gi A+A” to naj więk -
sza i naj wa żniej sza w swo jej bra nży
im pre za na świe cie, któ ra te ma tycz -
nie obej mu je wszyst kie sek to ry bez -
pie czeń stwa, zdro wia i ochro ny
w miej scu pra cy. Tar gi or ga ni zo wa -
ne są raz na 2 la ta. W tym ro ku
wzię ło w nich udział 1,6 ty sią ca wy -
staw ców z 65 kra jów i od wie dzi ła je
re kor do wa licz ba zwie dza ją cych
– po nad 60 ty się cy.

Pol ska w ro ku bie żą cym by ła Kra jem
Part ner skim Tar gów. Fakt ten, przy jed no -
cze śnie przy pa da ją cym w tym okre sie
prze wod nic twie Pol ski w Ra dzie Unii Eu ro -
pej skiej, pod kre ślił osią gnię cia Pol ski w za -
pew nie niu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Pod czas Tar gów zor ga ni zo wa ne zo sta ło
pol skie sto isko wy sta wien ni cze, na któ -
rym re pre zen to wa ne by ły wszyst kie naj -
ważniej sze in sty tu cje dzia ła ją ce w ob sza rze
ochro ny pra cy. Ko or dy na to rem sto iska był
Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań -

stwo wy In sty tut Ba daw czy. We współ or ga -
ni za cji sto iska uczest ni czy ły rów nież: Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy, Kon su lat RP
w Ko lo nii, Urząd Do zo ru Tech nicz ne go
oraz Pol skie Zrze sze nie Pro du cen tów
i Dys try bu to rów Środ ków Ochro ny In dy wi -
du al nej. Na sto isku PIP uzy skać mo żna
by ło in for ma cje do ty czą ce wa run ków za -
trud nie nia ob co kra jow ców w Pol sce, dzia -
ła niach pre wen cyj nych i kon tro l nych. 

Tar gom to wa rzy szy ł sze reg cie ka wych
im prez m.in. zor ga ni zo wa ne przez Mię -
dzy na ro do wą Or ga ni za cję Pra cy se mi na -
rium oraz pol sko -nie miec ka dys ku sja pa ne -
lo wa nt. bez pie czeń stwa w pra cy. Te ma tem
prze wod nim spo tka nia by ły: na ro do we
stra te gie obu kra jów do ty czą ce bez pie -
czeń stwa w pra cy oraz zbie żność ryn ków
pol skie go i nie miec kie go, co do środ ków
ochro ny in dy wi du al nej, m.in. pod wzglę -
dem obo wią zu ją cych norm w ra mach ryn -
ku Unii Eu ro pej skiej. Pań stwo wą In spek -
cję Pra cy pod czas dys ku sji re pre zen to wał
Pa weł Roz ow ski, wi ce dy rek tor De par ta -
men tu Pre wen cji i Pro mo cji GIP.

Ko lej na edy cja „Tar gów A+A” w Düs sel -
dor fie 5-8 li sto pa da 2013 ro ku.

Paweł Rozowski

Fir my Te sco Pol ska, AN TA LIS Po land, PRO VI -
DENT, IDES Con sul tants Pol ska, B -Act, BDL Pol -
ska, SO DE XO, Pol ska Wy twór nia Pa pie rów
War to ścio wych oraz Volks wa gen Mo tor zo sta ły
wy ró żnio ne w kon kur sie Fle xi Li der 2011, zor ga ni -
zo wa nym przez PKPP Le wia tan. Na gro dy wrę czy -
ła zwy cięz com 13 paź dzier ni ka br. w war szaw skim
ho te lu Bri stol głów ny in spek tor pra cy An na Tom -
czyk, wcho dzą ca w skład ka pi tu ły kon kur su.

Ideą kon kur su by ło ze bra nie naj lep szych do brych prak tyk
firm dzia ła ją cych w Pol sce w za kre sie fle xi cu ri ty. Ter min ten
ozna cza kom plek so we po dej ście do two rze nia ela stycz ne go
i bez piecz ne go ryn ku pra cy. Łą czy ono ela stycz ność umów, da -
ją cą fir mom i pra cow ni kom mo żli wość spro sta nia zmia nom,
z za pew nie niem pra cow ni kom bez pie czeń stwa w za kre sie mo żli -
wo ści za cho wa nia miej sca pra cy bądź zna le zie nia w krót kim
cza sie no wej pra cy, a ta kże z za pew nie niem od po wied nie go do -
cho du w okre sie przed jej pod ję ciem.

W opi nii or ga ni za to rów, do bre prak ty ki, re ali zo wa ne przez lau -
re atów kon kur su, mo gą sta no wić przy kład dla in nych przed się -
bior ców i po móc im udo sko na lić dzia ła nia w dzie dzi nie za rzą dza -
nia za so ba mi ludz ki mi.

Na gro dy wrę czo no pod czas spe cjal nej kon fe ren cji „Fle xi cu ri -
ty – efek tow ny czy efek tyw ny ry nek pra cy?” z udzia łem Iwo ny
Hic kie wicz, za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy. Kon fe ren cja
po świę co na by ła szu ka niu od po wie dzi na py ta nie, w ja kim stop -
niu mo del fle xi cu ri ty funk cjo nu je na eu ro pej skich ryn kach pra -
cy i ja kie są per spek ty wy dla je go wdro że nia w Pol sce.

(D.D.)

Fle xi Li de rzy 2011

Z udzia łem przed sta wi cie la pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej i licz nej gru py re pre zen tan tów
śro do wisk zwią za nych z bu dow nic twem 4 paź -
dzier ni ka br. w sto łecz nym ho te lu No vo tel od by ły
się cen tral ne uro czy sto ści z oka zji „Dnia Bu dow -
la nych”. Zor ga ni zo wał je po raz ko lej ny Zwią zek
Za wo do wy „Bu dow la ni” wraz z or ga ni za cja mi sa -
mo rzą do wy mi bu dow nic twa, związ ka mi pra co -
daw ców i pla ców ka mi na uko wy mi.

Ho no ro wy pa tro nat nad ob cho da mi ob jął pre zy dent Bro ni -
sław Ko mo row ski. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa -
ły na uro czy sto ści An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy
i jej za stęp ca Mał go rza ta Kwiat kow ska. Te go rocz na ga la, po -
dob nie jak po przed nie, by ła oka zją do spo tka nia przed sta wi cie -
li ró żnych śro do wisk bu dow la nych oraz wy mia ny po glą dów na te -
mat sy tu acji i per spek tyw tej bra nży.

– To był chy ba do bry rok dla bu dow nic twa, dla pro jek tan tów,
firm wy ko naw czych, dro go wych, dla pro du cen tów ma te ria łów
bu dow la nych, cho ciaż tro chę ner wo wy dla spół dziel ców. Oby ta
do bra ko niunk tu ra trwa ła jak naj dłu żej – po wie dział prze wod ni -
czą cy ZZ „Bu dow la ni” Zbi gniew Ja now ski, go spo darz uro czy -
sto ści. Pod kre ślił, że bu dow nic two jest mo to rem go spo dar ki: ge -
ne ru je zy ski i no we miej sca pra cy. Mó wił o du mie z pra cy
bu dow la nych, któ rych dzie ło po zo sta je na dzie siąt ki lat i kształ -
tu je no we ob li cze Pol ski.

Se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta RP Ol gierd Dzie koń -
ski od czy tał list z gra tu la cja mi i ży cze nia mi dla bu dow la nych
od Bro ni sła wa Ko mo row skie go. „Obej mu jąc ob cho dy ho no ro -
wym pa tro na tem pra gną łem dać wy raz mo je mu uzna niu dla
pań stwa cię żkiej pra cy, któ rej owo cem jest zmie nia ją ca się in fra -
struk tu ra na sze go kra ju, no we i uno wo cze śnia nie dro gi, po -
wsta ją ce w pol skich mia stach i wsiach bu dow le uży tecz no ści pu -
blicz nej, biu row ce i do my miesz kal ne oraz no wo cze sne obiek ty
spor to we” – na pi sał Bro ni sław Ko mo row ski. Za ak cen to wał, że
za trud nia ją ce bli sko 450 tys. osób bu dow nic two, któ re go udział
w pro duk cie kra jo wym brut to wy no si ok. 7 proc., na le ży do naj -
wa żniej szych seg men tów go spo dar ki na ro do wej, jest czyn ni -
kiem roz wo ju wie lu in nych bra nż pro duk cji i usług. Po dzię ko wał
wszyst kim za trud nio nym w bra nży bu dow la nej za ich za an ga żo -
wa nie i su mien ną pra cę.

Ży cze nia od pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy prze -
ka za ł bu dow la nym głów nay in spek tor pra cy An na Tom czyk.
Wspól nie z po przed nim głów nym in spek to rem pra cy Ta de -
uszem Ja nem Za ją cem wrę czy ła Zbi gnie wo wi Ja now skie mu
przy go to wa ny z tej oka zji list oko licz no ścio wy oraz pa miąt ko wą
sta tu et kę „w uzna niu za an ga żo wa nia na rzecz ochro ny czło wie -
ka w śro do wi sku pra cy”.

Do nat Du czyń ski

Cen tral ne uro czy sto ści „Dnia Bu dow la nych”

Tar gi A+A
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Głów ny in spek tor pra cy An na Tom czyk
uczest ni czy ła 24 paź dzier ni ka br. w za koń -
cze niu XX edy cji kon kur su na pla kat bez pie -
czeń stwa pra cy, or ga ni zo wa ny przez
Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań stwo -
wy In sty tut Ba daw czy. Part ne ra mi in sty tu tu
w tym przed się wzię ciu by ły aka de mie sztuk
pięk nych w Kra ko wie, Ło dzi i War sza wie. Pa -

tro nat nad kon kur -
sem ob ję li: głów ny
in spek tor pra cy
oraz mi ni ster pra cy
i po li ty ki spo łecz nej.

Te ma tem te go rocz nej edy cji kon kur su by ło bez pie czeń stwo
eks plo ata cji ma szyn, urzą dzeń i bu dyn ków. Ju ry przy zna ło na gro -
dy i wy ró żnie nia. Im pre zą to wa rzy szą cą kon kur so wi na pla kat dla
pro fe sjo na li stów był zor ga ni zo wa ny wśród po nad 300 uczniów
szkół pod sta wo wych kon kurs pla stycz ny. Dzie ci z klas I–VI przed -
sta wi ły swo je wy obra że nia na te mat użyt ko wa nia ma szyn i urzą -
dzeń w miej scu pra cy i za ba wy. Na gro dzo ne pra ce mo żna by ło
oglą dać pod czas uro czy sto ści otwar cia wy sta wy pla ka tów. 

Go spo da rzem wy sta wy by ła prof. dr hab. med. Da nu ta Ko ra -
dec ka, dy rek tor CIOP – PIB. W uro czy sto ści uczest ni czy li przed -

sta wi cie le Ra dy Ochro ny Pra cy, Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej, Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do -
wych, Pol skie go To wa rzy stwa Er go no micz ne go.

Kon kurs ma za za da nie uwra żli wie nie od bior ców na pro ble my
wy stę pu ją ce w śro do wi sku pra cy. Te ma ty do tych cza so wych je go
edy cji, to m.in.: Stres, Kom pu ter, Ry zy ko za wo do we, Ha łas, Che -
mia, Er go no mia, Rol nic two, Bu dow nic two, Szko ła, Trans port,
Elek trycz ność, Nie peł no spraw ni, Bio za gro że nia, Stop ha ła so wi.

Maria Kacprzak-Rawa
Biuro Informacji GIP

Marta Semaniszyn 
(I nagroda)

Maciej Mytnik (5 prac wyróżnionych)

Kon kurs na pla kat 

Kama Jackowska 
(II nagroda)

Maciej Mytnik 
(III nagroda)

W hu cie
CEL SA
In spek to rzy pra cy Kra jo wej
Sek cji Hut nic twa spo tka li się
na co rocz nej na ra dzie szko -
le nio wej zor ga ni zo wa nej tym
ra zem w Za kła dzie CEL SA
Hu ta Ostro wiec w Ostrow cu
Świę to krzy skim, dzia ła ją cym
na te re nie Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Kiel cach.

Uczest ni cy spo tka nia za po zna li się z hi -
sto rią hu ty, jej bie żą cą dzia łal no ścią oraz
pro fi lem pro duk cji. Przed sta wio no im
roz wią za nia tech nicz ne i or ga ni za cyj ne
wpły wa ją ce na po pra wę wa run ków pra cy
oraz ana li zę wy pad ków, do któ rych do -
szło w hu cie.

W czę ści prak tycz nej in spek to rzy pra -
cy zo ba czy li jak wy glą da cykl pro duk cyj ny
za kła du. Od wie dzi li m.in. Za kład Wy ro -
bów Wal co wa nych, w skład któ re go wcho -
dzi Wy dział Sta low ni z cią głym od le wa -
niem sta li, Wy dział Wal cow ni: Drob nej
oraz Kształ tow ni ków a ta kże Za kład Wy ro -
bów Ku tych, w skład któ re go wcho dzą
Wy dział Sta low ni, Wy dział Pra sow ni i Ob -
rób ki Ter micz nej oraz Wy dział Ob rób ki
Me cha nicz nej. Szcze gól ną uwa gę zwró -
cił ostat ni z nich. In spek to rzy pra cy zo ba -
czy li tam ob rób kę me cha nicz ną wa łów
kor bo wych dla prze my słu okrę to we go.

Pod czas na ra dy, któ ra od by ła się w ko -
lej nym dniu spo tka nia, uczest ni kom
przed sta wio no sta ty sty kę wy pad ków w za -
kła dach hut ni czych i od lew ni czych w la -
tach 2008-2010 oraz oko licz no ści i ich
przy czy ny. Omó wio no za gad nie nia do ty -
czą ce do bo ru oraz sto so wa nia odzie ży
i środ ków ochro ny in dy wi du al nej chro -
nią cej przed kon tak tem z cie kłym me ta -
lem. Przed sta wio no przy kła dy naj czę ściej
stwier dza nych nie pra wi dło wo ści w za kre -
sie do sto so wa nia ma szyn do ob rób ki pla -
stycz nej me ta li do mi ni mal nych wy ma -
gań bhp. In spek to rzy pra cy wy mie ni li się
do świad cze nia mi zwią za ny mi z ba da niem
skarg pra cow ni ków do ty czą cych wy ka zu
sta no wisk, na któ rych wy ko ny wa ne są
pra ce w szcze gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze.

Ja ro sław Zie liń ski
De par ta ment Nad zo ru i Kon tro li GIP

CEL SA Hu ta Ostro wiec
Gru pa CEL SA, za ło żo na w 1967 ro ku w Hisz pa nii, zna na jest na ryn ku sta li

ja ko pro du cent wy so ko prze two rzo nych wy ro bów wal co wa nych. Gru pa sku pia
osiem przed się biorstw: CEL SA Bar ce lo na, NE RVA CE RO, GLO BAL STE EL WI -
RE, CEL SA STE EL UK, CEL SA Hu ta Ostro wiec, CEL SA NOR DIC, CEL SA
ATLAN TIC, CEL SA FRAN CE. 

Obecnie Gru pa CEL SA jest jed nym z naj więk szych pro du cen tów sta li w Eu ro -
pie. Je sie nią 2003 ro ku za ku pi ła Hu tę Ostro wiec – za kład o pra wie 200-let niej tra -
dy cji hut ni czej. Dzię ki te mu za ist nia ła rów nież na ryn ku wy ro bów ku tych. 

Obec nie CEL SA Hu ta Ostro wiec jest przed się bior stwem prze my sło wym mo gą -
cym po chwa lić się no wo cze śnie za pro jek to wa ny mi i wy po sa żo ny mi za kła da mi pro -
duk cyj ny mi: Wy ro bów Wal co wa nych, Wy ro bów Ku tych. Tak jak in ne przed się bior -
stwa w Gru pie CEL SA kła dzie ogrom ny na cisk na roz wój tech no lo gicz ny,
roz sze rza nie ofer ty pro duk to wej, do sko na le nie ja ko ści pro duk tów i spo so bu ich do -
star cza nia klien to wi. W czwar tym kwar ta le 2009 ro ku CEL SA Hu ta Ostro wiec uru -
cho mi ła no wą wal cow nię. Po zwo li ło to w zna czą cy spo sób po sze rzyć ga mę pro duk -
tów o du że prę ty kształ to we, prę ty gład kie ze sta li ja ko ścio wych oraz kształ tow ni ki. 

CEL SA Hu ta Ostro wiec pro du ku je we dług pol skich i za gra nicz nych norm oraz
wa run ków tech nicz nych i wy ma gań uzgod nio nych z klien tem. Jej wy ro by znaj du -
ją za sto so wa nie w prze my śle bu dow la nym, che micz nym, ener ge tycz nym, gór ni -
czym, hut ni czym, ko le jo wym, ma szy no wym, naf to wym, na rzę dzio wym, okrę to -
wym oraz sa mo cho do wym.
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Z du żym za in te re so wa niem
spo tka ła się zor ga ni zo wa -
na 14 paź dzier ni ka br.
w Olsz ty nie kon fe ren cja 
„Po znaj swo je pra wa w pra -
cy”, bę dą ca in au gu ra cją no -
wej kam pa nii spo łecz nej
Pań stwo wej In spek cji Pra cy
re ali zo wa nej pod ha słem
„Bądź pew ny, sil ny, kom pe -
tent ny”. Kon fe ren cja od by ła
się w Urzę dzie Wo je wódz kim
i zgro ma dzi ła po nad 250
osób z te re nu ca łe go kra ju.
By li to pra cow ni cy, pra co -
daw cy, par la men ta rzy ści,
przed sta wi cie le władz wo je -
wódz twa, or ga nów nad zo ru
i kon tro li wa run ków pra cy
oraz in sty tu cji ryn ku pra cy. 

Uro czy ste go otwar cia kon fe ren cji do ko -
na ła An na Tom czyk, głów ny in spek tor
pra cy, któ ra przed sta wi ła ge ne zę po my -
słu, ce le kam pa nii i przy czy ny jej re ali za cji
przez PIP. W swo jej wy po wie dzi zwró ci ła
uwa gę m.in. na ro sną ce za po trze bo wa nie
pra cow ni ków na po moc praw ną ze stro ny
in spek cji, za rów no w za kre sie po rad nic -
twa, jak i roz pa try wa nia skarg na nie prze -

strze ga nie pra wa. Świad czy to o za sad no -
ści kam pa nii.

W ra mach kon fe ren cji, po świę co nej ana -
li zie świa do mo ści praw nej pra cow ni ków
i pra co daw ców, od by ły się dwie se sje wy -
kła do we do ty czą ce re la cji w zmie nia ją cym
się śro do wi sku pra cy, ety ki biz ne su i kon -
flik tów na li nii pra co daw ca – pra cow nik.
Wśród pre le gen tów zna leź li się spe cja li ści
w za kre sie pra wa i pol skie go ryn ku pra cy
z Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go
w Olsz ty nie i Cen tral ne go In sty tu tu Ochro -
ny Pra cy – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw -
cze go, przed sta wi cie le związ ków za wo do -
wych i or ga ni za cji pra co daw ców, a ta kże
sto wa rzy szeń za wo do wych.

Pod czas kon fe ren cji wrę czo no za słu -
żo nym pra cow ni kom słu żby bhp z za kła -
dów pra cy War mii i Ma zur od zna cze nia
pań stwo we oraz po dzię ko wa no na uczy -
cie lom i wy kła dow com aka de mic kim bio -
rą cym udział w pro gra mie edu ka cyj nym
„Kul tu ra bez pie czeń stwa”. 

Po nad to roz strzy gnię to i wrę czo no na -
gro dy lau re atom kon kur su pla stycz ne go
dla dzie ci i mło dzie ży oraz kon kur su wie -
dzy z za kre su pra wa pra cy, w któ rym
uczest ni czy li pra cow ni cy słu żby bhp. Oba
kon kur sy zo sta ły zor ga ni zo wa ne w ra -
mach War miń sko -Ma zur skiej Stra te gii
Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy.

Ja cek Że rań ski
OIP Olsz tyn

Re la cja za cho dzą ca po mię dzy re gu la cją
pra wa pra cy a biz ne sem, ro zu mia nym ja -
ko ak tyw ność go spo dar cza, ma zło żo ny
cha rak ter. Oczy wi ste jest, że ka te go rie
te współ ist nie ją w ży ciu spo łecz nym, jed -
nak ma ją od mien ną pro we nien cję. Pra -
wo pra cy jest czę ścią sys te mu praw ne go,
zaś po ję cie biz nes kon cen tru je uwa gę
na płasz czyź nie eko no micz nej. In ter fe -
ren cja pra wa pra cy i biz ne su nie pod le ga
dys ku sji. Pierw szy ter min od no si się
do wa run ków świad cze nia pra cy za rob -
ko wej, u pod staw dru gie go jest osią gnię -
cie do dat niej war to ści eko no micz nej. 
Ró żni ca ta wy zna cza oś wza jem nych za le -
żno ści. Re la cja pra cow ni cza nie spro wa -
dza się do pro stej wy mia ny – wy na gro dze -
nie za pra cę. Sens pra cy za rob ko wej
w ra mach sto sun ku pra cy ma głęb sze
pod sta wy. Jest oce nia ny nie tyl ko mia rą
in te re sów pra co daw cy. Pra ca sta no wi
war tość o zło żo nym cha rak te rze. Jej zna -
cze nie po strze ga ne jest w kil ku ka te go -
riach: za pew nie nia eg zy sten cji pra cow ni -
ka i je go ro dzi ny, peł ne go roz wo ju
czło wie ka, a ta kże w uję ciu po wsta wa nia
wspól no ty. Wska za ne aspek ty znacz nie
wy kra cza ją po za ma te rial ne i eko no micz -
ne kon se kwen cje świad cze nia pra cy1.Wła -
ści wo ści przed mio tu sto sun ku pra cy spra -
wia ją, że za sad ne jest kre owa nie spo łe-
cz nej od po wie dzial no ści pra co daw ców,
w tym pro wa dzą cych dzia łal ność go spo -
dar czą.

Prze pi sy pra wa pra cy mo dy fi ko wa ne
są funk cją ochron ną ukie run ko wa ną
na pra cow ni ka. Nor ma tyw nym wy ra zem
te go jest sto so wa nie przez usta wo daw cę
norm se miim pe ra tyw nych, wa run ko wa -
nych kry te rium ko rzyst no ści. Prze pis
art. 18 Ko dek su pra cy eks po nu je w spo -
sób nie po zo sta wia ją cy wąt pli wo ści za sa -
dę uprzy wi le jo wa nia pra cow ni ka w od nie -
sie niu do re la cji mie dzy tre ścią umo wy
o pra cę a prze pi sa mi pra wa pra cy.2 Po -
szcze gól ne re gu la cje za war te w Ko dek sie
pra cy za wie ra ją stan dar dy mi ni mal ne, któ -
re nie mo gą zo stać zmie nio ne przez stro -
ny z po krzyw dze niem pra cow ni ka. Funk -
cja ochron na wła ści wa dla za trud nie nia
pra cow ni cze go jest tar czą nie tyl ko prze -
ciw za mie rze niom pra co daw ców, ale rów -
nież sku tecz nie chro ni pra cow ni ków
„przed sa mymi so bą”. W ra mach ochron -
nej wła ści wo ści pra wa pra cy usta wo daw -
ca prze wi dział kon struk cje, któ re zo bo -
wią zu ją pra co daw ców do po no sze nia
do dat ko wych cię ża rów nie zwią za nych
wprost z re ali za cją zo bo wią za nia pra cow -
ni cze go. Po za spo rem po zo sta je, że nor -

my pra wa pra cy speł nia ją dwie pod sta -
wo we funk cje: ochron ną i or ga ni za cyj ną3.
W ra my tej pierw szej wpi su je się po stu lat
ochro ny in te re sów so cjal nych pra cow ni -
ków. Funk cja ta w uję ciu nor ma tyw nym
zo sta ła wska za na w prze pi sie art. 16 K.p.,
przy czym umiesz czo no ją w ka te go rii
pod sta wo wych za sad pra wa pra cy. Zgod -
nie z tre ścią te go prze pi su pra co daw ca,
sto sow nie do mo żli wo ści i wa run ków, za -
spo ka ja by to we, so cjal ne i kul tu ral ne po -
trze by pra cow ni ków. Z ko lei art. 94 pkt 8
K.p. prze kła da po wy ższą za sa dę na obo -
wią zek pra co daw cy. Prze pis wska zu je, że
za trud nia ją cy jest obo wią za ny za spo ka -
jać, w mia rę po sia da nych środ ków, so cjal -
ne po trze by pra cow ni ków4. Dla te go za -
trud nie nie na pod sta wie sto sun ku pra cy
po za kon tek stem eko no micz nym ema nu -
je rów nież uję ciem spo łecz nym. Przy ję cie
przez usta wo daw cę ta kie go roz wią za nia
wy da je się zro zu mia łe, je że li zwa żyć
na ochron ny cha rak ter norm pra wa pra cy.
Spo glą da jąc na pro blem od stro ny pod -
mio tów ofe ru ją cych pra cę, spo łecz na od -
po wie dzial ność pra co daw ców mo że wy -
da wać się wąt pli wa. 

Do ty czy to w szcze gól no ści pod mio -
tów uczest ni czą cych w ob ro cie go spo dar -
czym. Re gu ły ra chun ku eko no micz ne go
spra wia ją, że funk cja spo łecz na pra co -
daw ców po strze ga na jest je dy nie ja ko do -
dat ko wy koszt. Za pa try wa nie ta kie nie
jest pra wi dło we. Spro wa dza pra cę do ro -
li to wa ru, zaś z pra cow ni ka czy ni przed -
miot, a nie pod miot re la cji pra cow ni czej.

Zmia ny spo łecz no -po li tycz ne roz po -
czę te na po cząt ku lat dzie więć dzie sią -
tych ubie głe go wie ku wpły nę ły istot nie
na kształt ryn ku pra cy. Do szło do prze -
war to ścio wa nia spoj rze nia na pra cę za -
rob ko wą. Wy stą pi ło zja wi sko in ten sy fi ka -
cji ilo ścio wej świad cze nia pra cy. Wspo-
ma ga ne jest ono przez co raz bar dziej za -
awan so wa ne tech no lo gicz nie środ ki pra -
cy. Czyn nik eko no micz ny za czął w re la cji
pra cow ni czej mieć de cy du ją ce zna cze -
nie. Cha rak te ry stycz ne jest, że za rów no
pra co daw cy, jak i pra cow ni cy zmie rza ją
do wspól nych ce lów, przy czym pierw si
ukie run ko wa ni są na osią gnię cie zy sku,
zaś dru dzy kon cen tru ją się na zwięk sze -
niu wy so ko ści do cho dów. Mo że się wy da -
wać, że prze ciw staw ność in te re sów pra -
cow ni ków i pro wa dzą cych dzia łal ność
go spo dar czą nie po zwa la na kon sen sus
spo łecz ny. Ta kie spoj rze nie jest jed nak
nie wła ści we. W sta tus pra cow ni ka na jem -
ne go wpi sa na jest opo zy cyj ność wzglę -
dem pod mio tu za trud nia ją ce go. W tym

uję ciu za trud nie ni abs tra hu ją od in te re -
sów pra co daw cy. Re la cja ta nie ma cha -
rak te ru pa to lo gicz ne go, znaj du je uspra -
wie dli wie nie w wy stę pu ją cej prze wa dze
or ga ni za cyj no – eko no micz nej za trud nia -
ją cych. W szer szej per spek ty wie cza so -
wej, in te re sy pra cow ni ków nie po zo sta ją
jed nak w kon flik cie z ce la mi pra co daw cy.
Bez wzglę du na to, czy kie ru nek dzia łań
biz ne su ma wy miar eko no micz ny czy też
in ny, trud ny jest do zre ali zo wa nia przez
pra cow ni ków nie wy kwa li fi ko wa nych, nie -
do świad czo nych oraz nie uto żsa mia ją cych
się z pra co daw cą. Po stu la ty wy ni ka ją ce
z teo rii za rzą dza nia po zwa la ją wska zać,
że pra cow ni cy do świad cze ni, z wie lo let -
nim sta żem przy czy nia ją się w więk szym
stop niu do osią gnię cia ce lów pra co daw -
cy. Z te go wzglę du pod miot za trud nia ją -
cy skłon ny jest wzglę dem nich do znacz -
nych ustępstw w za kre sie wa run ków
pra cy i pła cy. Ina czej rzecz uj mu jąc, pra -
co daw cy to le ru ją wy stę po wa nie prze ja -
wów funk cji spo łecz nej, gdy za trud nie nie
kon kret ne go pra cow ni ka w dłu ższej per -
spek ty wie cza so wej przy no si wy mier ny
efekt eko no micz ny. Peł nie nie przez pra -
wo pra cy funk cji spo łecz nej mo żna w za -
kre sie wy so ko ści przy słu gu ją cych świad -
czeń uza le żnić od sta żu pra cy. Nie do -
pusz czal ne jest jed nak mo du lo wa nie
aspek tu spo łecz ne go za trud nie nia kry te -
rium efek tu pra cy. Sto su nek pra cy jest
zo bo wią za niem sta ran ne go dzia ła nia,
a nie re zul ta tu.

Spo glą da jąc na pro blem od stro ny kon -
struk cji umo wy o pra cę, na le ży wska zać
na ry zy ko pra co daw cy. Cho dzi w szcze -
gól no ści o ry zy ko so cjal ne. Po le ga ono
na prze rzu ce niu na za kład pra cy pew -
nych cię ża rów so cjal nych oraz ob cią żeń
z ty tu łu ochro ny in te re sów ży cio wych
pra cow ni ka5. Obo wiąz ki pra co daw ców
w tym za kre sie są cha rak te ry stycz ne dla
sto sun ku pra cy. Nie wy stę pu ją przy in -
nych for mach za trud nie nia. Przy pi sa nie
ich ofe ru ją cym pra cę jest zro zu mia łe, je -
że li zwa żyć, że pra ca jest jed nym z pod -
sta wo wych dóbr ce nio nych i chro nio nych
przez czło wie ka, a do dat ko wo do star cza
środ ków do ży cia. Stąd usta wo daw ca
chcąc za bez pie czyć in te re sy pra cow ni ka,
na kła da na pra co daw cę sze reg po win no -
ści nie ko re spon du ją cych z ekwi wa lent -
no ścią pra cy. Pod kre ślić na le ży, że ry zy -
ko so cjal ne pra co daw cy nie upo wa żnia
do roz sze rza ją cej wy kład ni prze pi sów.
Znaj du je ono od zwier cie dle nie je dy nie
w gra ni cach okre ślo nych obo wią zu ją cym
pra wem.

Ru szy ła kam pa nia 

Po znaj swo je pra wa w pra cy
Pra wo pra cy a spo łecz na od po wie dzial ność biz ne su
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Spo łecz na od po wie dzial ność biz ne su
wi docz na jest w wie lu in sty tu cjach pra wa
pra cy. Prze pis art. 80 K.p. prze wi du je, że
pra cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro -
dze nia, mi mo że nie świad czył pra cy. Po -
dob nie jest, gdy pra cow nik jest nie zdol ny
do pra cy z uwa gi na cho ro bę, ko rzy sta
z urlo pu wy po czyn ko we go lub ma cie rzyń -
skie go, lub gdy zo stał zwol nio ny z obo -
wiąz ku świad cze nia pra cy z przy czyn ro -
dzin nych (np. śmierć bli skiej oso by).
Rów nież re gu la cja od pra wy eme ry tal nej
i ren to wej oraz od pra wy po śmiert nej no -
si zna mio na cha rak te ry stycz ne dla ry zy ka
so cjal ne go pra co daw cy. Po dob nie rzecz
się ma w za kre sie od po wie dzial no ści pra -
co daw cy z ty tu łu wy pad ków przy pra cy
i cho rób za wo do wych.

Kon struk cja umo wy o pra cę za kła da, że
pra co daw ca za trud nia ją cy da ną oso bę go -
dzi się na świad cze nia pie nię żne na rzecz
pra cow ni ka, któ re mo gą po wstać w przy -
szło ści, a któ rych nie da się prze wi dzieć
z ca łą pew no ścią w chwi li jej za war cia.
Do ty czy to świad czeń wy stę pu ją cych po za
wy na gro dze niem, jak i sy tu acji, gdy pra -
cow nik nie bę dzie świad czył pra cy, a mi mo
to za cho wa pra wo do wy na gro dze nia.
W tym zna cze niu ro la pra co daw ców wpi su -
je się w re ali zo wa nie funk cji spo łecz nych.
Z punk tu wi dze nia pra co daw ców ro la ta
nie jest za wsze ak cep to wa na. Cho dzi
szcze gól nie o pod mio ty pro wa dzą ce dzia -
łal ność go spo dar czą. W ka te go riach eko -
no micz nych ob cią że nia te mo gą się wy da -
wać zbęd ny mi kosz ta mi, wpły wa ją cy mi
na mniej szą ren tow ność. Spoj rze nie ta kie
ma jed nak cha rak ter po wierz chow ny. Nie
uwzględ nia, że z re gu ły – w uję ciu tem po -
ral nym – bi lans zy sków i strat zwią za nych
z za trud nie niem pra cow ni ka jest do dat ni.
Do dat ko wo nie mo żna abs tra ho wać
od pod mio to wo ści świad czą ce go pra cę.
Po strze ga nie spo łecz nych obo wiąz ków je -
dy nie w ka te go riach ma te ma tycz nych
(zysk -stra ta) pro wa dzi do uprzed mio to -
wie nia pra cow ni ka. Ten den cja ta nie jest
ko rzyst na z punk tu wi dze nia biz ne su.
Osła bia za ufa nie do pod mio tu ofe ru ją ce go
pra cę, spra wia, że pra cow nik nie uto żsa -
mia się z ce la mi pra co daw cy. Do cho dzi
do roz strze le nia ce lów stron. W uję ciu
eko no micz nym sy tu acja ta prze kła da się
na sto pień wy daj no ści pra cy. W re zul ta cie
mo żna przy jąć, że speł nia nie przez pra co -
daw ców po win no ści o spo łecz nym cha rak -
te rze nie wpły wa ujem nie na eko no micz -
ny ra chu nek pro wa dzo nej przez nich
dzia łal no ści. Wy daj ność pra cy wzra sta bo -
wiem pro por cjo nal nie wzglę dem po zio mu
sta bil no ści za trud nie nia. 

Wska za ne oko licz no ści po zwa la ją
na uspra wie dli wie nie spo łecz nej od po wie -
dzial no ści biz ne su, któ ra nor ma tyw nie

znaj du je wy raz w po szcze gól nych in sty tu -
cjach pra wa pra cy. Na le ży jed nak pod kre -
ślić, że prze ja wy funk cji spo łecz nej pra co -
daw ców mu szą być ści śle re gla men to wa ne
przez usta wo daw cę, a w ca ło kształ cie nie
mo gą do pro wa dzić do za chwia nia ekwi wa -
lent no ści pra cy wzglę dem wy na gro dze nia.

Za kres spo łecz nej od po wie dzial no ści
biz ne su jest zró żni co wa ny. Ma ją na nie go
wpływ ró żne czyn ni ki. Prze ciw staw ne in te -
re sy pra cow ni ków i pra co daw ców de ter mi -
no wa ne są przez układ sił ne go cja cyj nych.
De cy du je on, na ile po stu la ty po szcze gól -
nych stron znaj dą swój wy raz w po sta no -
wie niach umow nych al bo w prze pi sach we -
wnątrz za kła do wych. Mo żna za kre ślić
ogól ną pra wi dło wość, zgod nie z któ rą, im
sil niej sza jest po zy cja pod mio tu świad czą -
ce go pra cę, tym ko rzyst niej sze i sta bil niej -
sze wa run ki pra cy zo sta ną wy ne go cjo wa ne
przy za wie ra niu umo wy al bo w za kła do -
wych ak tach pra wa pra cy. Od wrot nie, je że -
li za trud nia ją cy, któ ry z za ło że nia dys po nu -
je prze wa gą eko no micz ną i or ga ni za cyj ną,6

ma sil niej szą po zy cję ne go cja cyj ną, to wa -
run ki wię zi praw nej zo sta ną tak uło żo ne,
aby przede wszyst kim chro nić in te re sy
eko no micz ne da ją ce go pra cę. Na ów układ
sił ne go cja cyj nych ma wpływ wie le czyn ni -
ków. Nie wąt pli wie kształ tu je go me cha -
nizm ryn ko wy, prze ja wia ją cy się w po -
wszech nym pra wie po py tu i po da ży pra cy.
Sy tu acja na ryn ku pra cy,7 z uwzględ nie -
niem spe cy fi ki re gio nal nej, wprost prze kła -
da się na po zy cję ne go cja cyj ną stron. Rów -
nież de cy du ją ce zna cze nie mo gą mieć
wa lo ry oso bi ste za trud nia ne go, ta kie jak
za kres wie dzy, do świad cze nia, umie jęt no -
ści i kwa li fi ka cji. Ko re spon du ją ce z ni mi za -
po trze bo wa nie na pra cę osób ze znacz -
nym do świad cze niem i kwa li fi ka cja mi
na kła da na za trud nia ją ce go ko niecz ność
nie ma łych ustępstw. Wska za ne za le żno ści
wpły wa ją bez po śred nio na treść umo wy,
któ rej przed mio tem jest sze ro ko ro zu mia -
ne świad cze nie pra cy. Me cha nizm ten po -
zwa la na kil ka kon sta ta cji. Wo bec pra cow -
ni ków po sia da ją cych znacz ne do świad-
cze nie, wie dzę i umie jęt no ści, za kres obo -
wiąz ków o spo łecz nym cha rak te rze zo sta -
je wy mu szo ny ukła dem sił ne go cja cyj nych.
Na współ cze snym ryn ku pra cy mo żna od -
no to wać dy fe ren cja cję w za kre sie upraw -
nień pra cow ni czych. Przed sta wi cie le biz -
ne su są zo bli go wa ni do re spek to wa nia
za strze żo nych usta wo wo upraw nień wpi su -
ją cych się w funk cję spo łecz ną, jed nak
wzglę dem gru py pra cow ni ków po szu ki wa -
nych na ryn ku pra cy prze ja wia ją skłon -
ność do umow ne go roz sze rza nia ich
upraw nień, przy czym pra wa te nie ko re -
spon du ją wprost z od płat no ścią za wy ko na -
ną pra cę. Spra wia to, że za kres spo łecz nej
od po wie dzial no ści biz ne su jest zró żni co wa -

ny. Wy ni ka stąd rów nież kon klu zja, że ro -
la spo łecz na pra co daw ców jest jed nak uza -
le żnio na od do mi nu ją ce go eko no micz ne go
aspek tu za trud nie nia. Dla te go pra wo pra -
cy re gla men tu je kon struk cje za bar wio ne
czyn ni kiem spo łecz nym. W po zo sta łym za -
kre sie o spo łecz nej od po wie dzial no ści biz -
ne su de cy du ją stro ny w spo sób bi la te ral ny.
Ja sne jest, że układ ten ma cha rak ter la bil -
ny. Sta łą po zo sta je re gu la cja usta wo wa, zaś
zmien ną treść sto sun ku pra cy al bo po sta -
no wie nia za kła do wych źró deł pra wa pra cy.

Pod su mo wu jąc, spo łecz na od po wie -
dzial ność pra co daw ców znaj du je ak sjo lo -
gicz ne uza sad nie nie. Wy da je się, że usta -
wo we re gu la cje w tym za kre sie są
wy star cza ją ce. Na kła da nie na przed sta -
wi cie li biz ne su ko lej nych obo wiąz ków wpi -
su ją cych się w funk cję spo łecz ną mo gło by
do pro wa dzić do pod wa że nia za sa dy ekwi -
wa lent no ści pra cy. Stro ny zo bo wią za nia
pra cow ni cze go mo gą jed nak ne go cjo wać
ko rzyst niej sze roz wią za nia rów nież w tym
ob sza rze. Stan ta ki wpi su je się w au to no -
micz ność umow ną i we wnątrz za kła do wą
cha rak te ry stycz ną dla pra wa pra cy.

dr Piotr Pru si now ski
ad iunkt na Uni wer sy te cie War miń -

sko–Ma zur skim w Olsz ty nie, 
sę dzia Są du Okrę go we go w Olsz ty nie

Re fe rat zo stał przed sta wio ny 
pod czas kon fe ren cji

„Po znaj swo je pra wa w pra cy”.
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W jed nym z za kła dów dzia ła ją cych za te re nie
Okrę go we go In spek to ra tu w Kra ko wie miał
miej sce cię żki wy pa dek przy pra cy. Na sta no -
wi sku ob słu gi wier tar ki ko lum no wej, pod czas
ru chu ob ro to we go na rzę dzia, na stą pi ło po -
chwy ce nie dło ni pra cow ni ka.

Pa weł M. wy ko ny wał otwo ry w ele men tach me ta lo wych, ocyn -
ko wa nych. Po nie waż ob ra bia ne de ta le mia ły śli ską po wierzch nię,
uży wał rę ka wic ochron nych. By ło to nie zgod ne ze wska zów ka -
mi bez pie czeń stwa za war ty mi w in struk cji ob słu gi wier tar ki,
z któ rą, za po znał się przed roz po czę ciem pra cy. Aby wy ko nać
ostat ni czwar ty otwór, mu siał od wró cić de tal. Za czął od krę cać
przy mo co wa ny ele ment pod czas ru chu ob ro to we go na rzę dzia,

w wy ni ku cze go na stą pi ło po chwy ce nie rę ka wi cy na pra wej dło -
ni. Pa weł M. od ru cho wo na ci snął wy łącz nik awa ryj ne go za trzy -
ma nia ma szy ny, jed no cze śnie wy ry wa jąc po chwy co ną rę kę.
W efek cie do znał otwar te go zła ma nia ko ści rę ki, ubyt ku tka nek
mięk kich przed ra mie nia i am pu ta cji (wy rwa nia) czę ści pal -
ca III i IV oraz ze rwa nia pa znok cia pal ca II pra wej rę ki.

Zde mon to wa na osło na

Wier tar ka ko lum no wa GB 50 TH fir my BER NAR DO rok pro -
duk cji 2007, przy któ rej do szło do wy pad ku, po sia da ła de kla ra -
cję zgod no ści, ozna ko wa nie zna kiem CE oraz speł nia ła wszyst -

kie wy mo gi roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z 20.12.2005
r. w spra wie za sad ni czych wy ma gań dla ma szyn i ele men tów bez -
pie czeń stwa (Dz. U. nr 259, poz. 2170). Na ta blicz ce zna mio no -
wej umiesz czo no wy ma ga ne da ne wy ro bu. Po sia dał on osło nę
blo ku ją cą do stęp do na rzę dzia, sprzę żo ną z na pę dem wier tar ki.
W dniu zda rze nia, pod czas eks plo ata cji, by ła ona zde mon to wa -
na. Z wy ja śnień po szko do wa ne go, zło żo nych do pro to ko łu usta -
la nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ku, wy ni ka, że sam do ko nał
de mon ta żu osło ny, po nie waż prze szka dza ła mu w pra cy. Czę sto
otwie ra ła się w wy ni ku ude rze nia wió ra mi, po wo du jąc za trzy ma -
nie wier tar ki.

Kon tro la wy ka za ła rów nież, że sta no wi sko wa in struk cja bez -
piecz nej ob słu gi wier tar ki by ła in struk cją ogól ną, nie od no szą cą
się kon kret nie do na rzę dzia, przy któ rym do szło do wy pad ku. Nie
pre cy zo wa ła m.in.: ro li, ja ką speł nia osło na blo ku ją ca do stęp
do urzą dze nia skra wa ją ce go; za gro żeń, któ re mo gą wy stą pić
w przy pad ku jej de mon ta żu; bez piecz ne go spo so bu mo co wa nia ob -
ra bia ne go de ta lu pod czas ob rób ki; zmia ny mo co wa nia po ka żdej
ope ra cji; za kła da nia/ zdej mo wa nia przed mio tu ob ra bia ne go.

Na pod sta wie ma te ria łu do wo do we go ze bra ne go w cza sie
kon tro li usta lo no na stę pu ją ce przy czy ny wy pad ku:

● brak osło ny blo ku ją cej na rzę dzia skra wa ją ce go (wier tła)
pod czas pra cy ma szy ny, któ ra zo sta ła zde mon to wa na przez po -
szko do wa ne go,

● brak szcze gó ło wej in struk cji bez piecz nej ob słu gi wier tar ki
ko lum no wej BER NAR DO, 

● brak wła ści we go nad zo ru i to le ro wa nie przez bez po śred nie -
go prze ło żo ne go sprzecz nych z prze pi sa mi bhp za sad pra cy wy -
ko ny wa nej przez po szko do wa ne go,

● ra żą ce na ru sze nia prze pi sów bhp pod czas ob słu gi wier tar -
ki tj.: wy ko ny wa nie czyn no ści ro bo czych w rę ka wi cach, mi mo za -
ka zu za war te go w ogól nej in struk cji ob słu gi wier ta rek; zde mon -
to wa nie osło ny blo ku ją cej na rzę dzia skra wa ją ce go.

Za nie prze strze ga nie prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy w sto sun ku do osób od po wie dzial nych za sto so wa no po stę -
po wa nie man da to we.

Bo gu mił Pu dlew ski
OIP Kra ków, Od dział w Tar no wie

Nie bez piecz na wier tar ka

Wiertarka
kolumnowa
BERNARDO, 
przy której
doszło do
wypadku.

Dokumentacja
fotograficzna
wykonana przez
inspektora pracy
tuż po zdarzeniu
wypadkowym. 
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Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kra ko wie na wią zał współ pra cę ze spe -
cja li sta mi w dzie dzi nie pra cy na wy so ko ści i tech nik al pi ni stycz nych – fir -
mą PHU WER TY KAL oraz ope ra to ra mi AG Grzy wacz.
Fo to gra fie po cho dzą z pla nu zdję cio we go fil mów in struk ta żo wych „Jak
bez piecz nie bu do wać na wy so ko ści” na gry wa nych na dwóch kra kow -
skich bu do wach Gru py BU MA (lau re ata te go rocz nej edy cji kon kur su „Bu -
duj bez piecz nie” – za do bre prak ty ki po pra wia ją ce bez pie czeń stwo pra -
cy na bu do wie i bez piecz ną re ali za cję Qu at tro Bu si ness Park): Kom plek -
su Biu ro we go Qu at tro Bu si ness Park oraz „Osie dla Fa mi lij ne go”.
Fil my skie ro wa ne są do kie row ni ków bu dów, pra cow ni ków in dy wi du al -
nych, wy ko naw ców oraz osób sta wia ją cych pierw sze kro ki w bra nży. Po -
ka zu ją za sa dy bez piecz nej pra cy na rusz to wa niu, w ogra ni cze niu
na bal ko nie, na pod no śni ku oraz pra cy w zjeź dzie i ewa ku acji. Wy kwa -
li fi ko wa ni in struk to rzy pre zen tu ją sprzęt i tech ni ki li no we.
Pły ty z ma te ria łem „Jak bez piecz nie bu do wać na wy so ko ści” bę dą do -
stęp ne dla wszyst kich in spek to rów pra cy na po cząt ku 2012 ro ku.

An na Ma je rek, OIP Kra ków
Fot. Da riusz Kor czak

Jak bezpiecznie pracować na wysokości?W razie wypadku pracownicy mogą
przeprowadzić akcję ratowniczo-
ewakuacyjną z użyciem posiadanego
sprzętu.

Pracownik podchodzi
do niezabezpieczonej
krawędzi, urządzenie
asekuracyjne zapobiega
rozpoczęciu spadania.

Montaż stanowiska do pracy w ograniczeniu. Można 
w tym celu wykorzystać sprawdzony i solidny komin
oraz pętlę stanowiskową.

Praca w ograniczeniu. 
Demontaż balustrad.

Przejście przez krawędź. 
Liny są zabezpieczone przed przetarciem
dzięki założonym ochronnikom.
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Po stę po wa nie skar go we jest po stę po -
wa niem ad mi ni stra cyj nym uprosz czo nym.
Cha rak te ry zu je się tym, że nie ma stron
po stę po wa nia, nie są wy da wa ne roz strzy -
gnię cia ad mi ni stra cyj ne ad re so wa ne
do ska rżą ce go, wy stę pu je na to miast za -
wia do mie nie o spo so bie za ła twie nia skar -
gi, nie ma to ku in stan cji. Pro wa dze nie po -
stę po wa nia uprosz czo ne go wy ma ga
sto so wa nia za sad: wła ści wo ści, obiek ty wi -
zmu, wszech stron ne go wy ja śnie nia spra wy
oraz za sa dy jed no to ro wo ści pro ce du ral nej
(art. 227, 241, 233-235, 240 K.p.a.).

Bez czyn ność 
i prze wle kłość

Przed mio tem skar gi mo że być za rów -
no ca łość dzia łań in spek to ra skła da ją cych
się na pro ces za ła twia nia spraw, jak i po -
szcze gól ne czyn no ści po wo du ją ce prze -
wle kłość po stę po wa nia. Ska rżą cy mo że
za tem kwe stio no wać po trze bę pod ję cia
po szcze gól nych czyn no ści, twier dząc, że
by ły one zbęd ne, nie po dej mo wa no ich
w ter mi nie lub że spo sób ich do ko na nia
do pro wa dził do przed łu że nia po stę po wa -
nia. Do prze wle kło ści do cho dzi rów nież
wów czas, gdy w trak cie za ła twia nia spra -
wy in spek tor nie po dej mo wał ja kich kol -
wiek czyn no ści i brak uza sad nie nia ta kiej
bez czyn no ści or ga nu. In spek tor nie jest
na to miast od po wie dzial ny za przed łu że -
nie za ła twia nia spra wy wsku tek skła da -
nia ró żne go ro dza ju wnio sków i żą dań
przez ska rżą ce go w cza sie pro wa dzo ne go
po stę po wa nia. 

W za kre sie skarg, któ rych tre ścią jest
prze wle kłość po stę po wa nia lub bez czyn -
ność or ga nu in spek cji pra cy sto su je się,
opra co wa ne na pod sta wie prze pi sów
K.p.a., pro ce du ry po stę po wa nia za war te
w in struk cji w spra wie or ga ni za cji przyj -
mo wa nia, roz pa try wa nia i za ła twia nia
skarg i wnio sków oraz udzie la nia po rad

w jed nost kach or ga ni za cyj nych Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy (za łącz nik do za rzą -
dze nia nr 13/07 Głów ne go In spek to ra
Pra cy z 14.11. 2007 r.).

Skar ga na pra cow ni ka 
lub or gan PIP

Prze wle kłość i nie ter mi no wość za ła -
twie nia spra wy zo sta ła za kwa li fi ko wa na
w in struk cji ja ko skar ga na pra cow ni ka
lub or gan i roz pa try wa na jest w try bie
skar go wym. W związ ku z tym do roz pa try -
wa nia skarg na dzia łal ność in spek to rów
pra cy oraz pra cow ni ków okrę go wych in -
spek to ra tów pra cy zo bo wią za ni są okrę go -

wi in spek to rzy pra cy (lub wy zna cze ni
przez nich za stęp cy) ja ko or gan wy ższe go
stop nia. Na to miast skar gę na dzia łal ność
okrę go we go in spek to ra pra cy lub je go za -
stęp cę roz pa tru je głów ny in spek tor pra cy
lub za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy
do spraw nad zo ru.

Skar ga na pra cow ni ka
mia no wa ne go PIP

Zgod nie z art. 77 ust 1 usta wy
z 13.04.2007 r. o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, Głów ny In spek tor Pra cy, w ra zie
uzy ska nia wia do mo ści o na ru sze niu przez
pra cow ni ka mia no wa ne go obo wiąz ków
słu żbo wych lub uchy bie niu god no ści sta -
no wi ska, po le ca rzecz ni ko wi dys cy pli nar -

ne mu wsz czę cie po stę po wa nia dys cy pli -
nar ne go. Je że li za tem przed mio tem skar -
gi jest prze wle kłość, bez czyn ność lub nie -
ter mi no we za ła twie nie spra wy przez
mia no wa ne go pra cow ni ka i z tre ści skar -
gi wy ni ka mo żli wość na ru sze nia obo wiąz -
ków słu żbo wych, tryb roz pa trze nia tej
skar gi okre śla ka żdo ra zo wo głów ny in -
spek tor pra cy al bo za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy do spraw nad zo ru lub od -
po wied nio, okrę go wy in spek tor pra cy.
De cy zja o try bie roz pa trze nia skar gi
(skar go wy czy dys cy pli nar ny) do ty czy
wy łącz nie skarg na pra cow ni ków mia no -
wa nych. W przy pad ku wy bo ru try bu dys -
cy pli nar ne go, rzecz nik dys cy pli nar ny

Pań stwo wej In spek cji Pra cy wsz czy na
po stę po wa nie wy ja śnia ją ce. Za sa dy
i tryb te go po stę po wa nia okre śla usta wa
z 13.04.2007 r. o Pań stwo wej In spek cji
Pra cy.

Za sa dy roz pa try wa nia
skarg na in spek to rów

Za ła twie nie skar gi po le ga na roz strzy -
gnię ciu, czy skar ga jest za sad na. W przy -
pad ku za sad no ści skar gi, w ra mach jej za -
ła twie nia, wy da je się po le ce nia lub
po dej mu je in ne sto sow ne kro ki ce lem
usu nię cia stwier dzo nych uchy bień
i w mia rę mo żli wo ści przy czyn ich po -
wsta nia. Za ła twie nie ta kiej skar gi po win -
no być po prze dzo ne roz pa trze niem

wszyst kich oko licz no ści spra wy. Roz po -
zna jąc skar gę, or gan wy ższe go stop nia
zo bli go wa ny jest prze pro wa dzić po stę po -
wa nie wy ja śnia ją ce w ce lu spraw dze nia
zgod no ści tre ści skar gi ze sta nem fak -
tycz nym. Mo że ono wy ma gać ze bra nia
do wo dów, a ta kże zwró ce nia się do in -
nych or ga nów o prze ka za nie nie zbęd nych
ma te ria łów i wy ja śnień. Za ła twia ją cy
skar gę na in spek to ra ma obo wią zek po -
dej mo wać wszel kie dzia ła nia nie zbęd ne
do do kład ne go wy ja śnie nia wszyst kich
za rzu tów za war tych w skar dze. Usta le nia
wy ni ka ją ce z czyn no ści wy ja śnia ją cych
oraz wszel kie do wo dy istot ne dla spra wy
spo rzą dza ne są w for mie pi sem nej. W po -
stę po wa niu skar go wym przy oce nie pra -
wi dło wo ści dzia łań or ga nu na le ży
uwzględ nić po za prze pi sa mi K.p.a. i roz -
po rzą dze niem w spra wie skarg i wnio -
sków rów nież prze pi sy o cha rak te rze we -
wnętrz nym. Wpraw dzie nie mo gą one
sta no wić pod sta wy do wy da nia de cy zji
ad mi ni stra cyj nej, jed na kże po stę po wa -
nie skar go we nie ogra ni cza się do kon tro -
li pra wi dło wo ści de cy zji wy da wa nych
przez or ga ny ad mi ni stra cji. Po twier dza to
rów nież w swo im orze cze niu NSA (wy rok
NSA z 19 lip ca 1982 r., II SA 760/82, Le -
xPo lo ni ca nr 296861 – ON SA 1982, nr 2,
poz. 73) stwier dza jąc, że: Pra wi dło wość
na to miast po stę po wa nia or ga nów ad mi ni -
stra cji w świe tle za rzą dzeń we wnętrz -
nych mo że być przed mio tem skarg oby -
wa te li (Dział VIII K.p.a.).

Za koń cze niem po stę po wa nia skar go -
we go jest za wia do mie nie o spo so bie za ła -
twie nia skar gi – wy ma ga ne prze pi sa mi
art. 237 § 3 K.p.a.

Nie zbęd ne ele men ty okre śla art. 238
K.p.a. wska zu jąc, że w za wia do mie niu wy -
ma ga ne jest:

● ozna cze nie or ga nu, od któ re go po -
cho dzi,

● wska za nie, w ja ki spo sób skar ga zo -
sta ła za ła twio na,

● pod pis z po da niem imie nia, na zwi -
ska i sta no wi ska słu żbo we go oso by upo -
wa żnio nej do za ła twie nia skar gi.

Za wia do mie nie o od mow nym za ła twie -
niu spra wy po win no za wie rać rów nież:

● uza sad nie nie fak tycz ne,
● uza sad nie nie praw ne.
W przy pad ku skar gi na dzia łal ność in -

spek to ra pra cy prze sła nej przez ska rżą ce -
go do Głów ne go In spek to ra tu Pra cy i prze -
ka za nej do roz pa trze nia wła ści we mu
okrę go we mu in spek to ro wi pra cy – o spo -
so bie roz pa trze nia tej skar gi po wia da mia
się rów nież głów ne go in spek to ra pra cy

(lub za stęp cę głów ne go in spek to ra pra cy
do spraw nad zo ru).

Upraw nie nia 
ska rżą ce go

Nie za do wo lo ny ze spo so bu za ła twie -
nia je go skar gi ma pra wo do wnie sie nia
no wej skar gi na pod sta wie art. 227 K.p.a.
Zgod nie z par 17 ust 3. za rzą dze nia
nr 13/07 Głów ne go In spek to ra Pra cy
z 14.11.2007 r. w przy pad ku, gdy skar ga
uzna na zo sta ła za bez za sad ną w ca ło ści
lub w czę ści i jej bez za sad ność wy ka za no
w od po wie dzi na skar gę, a ska rżą cy po na -
wia skar gę bez wska za nia no wych oko -
licz no ści (np. pro wa dzi po le mi kę z oce ną,
dla któ rej or gan wy ższe go stop nia uznał
skar gę za bez za sad ną) or gan wła ści wy
do roz pa trze nia po now nej skar gi mo że
w od po wie dzi na nią, pod trzy mać po -
przed nio za ję te w spra wie sta no wi sko.
Nie mo że na to miast sko rzy stać z prze pi su
art. 239 K.p.a. i do ko nać wy łącz nie od po -
wied niej ad no ta cji w ak tach spra wy, bez za -
wia da mia nia ska rżą ce go. Z uwa gi na brak
zmian § 17 za rzą dze nia nr 13/07 Głów ne -
go In spek to ra Pra cy z 14.11.2007 r., or gan
wła ści wy do roz pa trze nia po now nej skar -
gi zo bo wią za ny jest udzie lić od po wie dzi
na po now ną skar gę.

Oso bie nie za do wo lo nej ze spo so bu za -
ła twie nia skar gi nie przy słu gu ją środ ki
za ska rże nia, brak rów nież pra wa do po -
stę po wa nia są do wo -ad mi ni stra cyj ne go,

gdyż spra wy skar go we nie pod le ga ją kon -
tro li są du ad mi ni stra cyj ne go.

Zgod nie z po glą dem wy ra żo nym w wy -
ro ku Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
z 11.02.2002 r. II SA /Wr 3121/01 – sąd
ad mi ni stra cyj ny nie jest wła ści wy do roz -
po zna wa nia skarg po wszech nych w ro zu -
mie niu Dzia łu VIII K.p.a., a więc zwią za -
nych z kry ty ką na le ży te go wy ko na nia
za dań przez wła ści we or ga ny al bo przez
ich pra cow ni ków (art. 227 K.p.a.).

Po dob nie w te zie po sta no wie nia NSA
z 9.12.1999 r. sygn. akt II SAB 7/99
stwier dzo no, iż oce na pra wi dło wo ści pro -
wa dze nia po stę po wa nia skar go we go
w try bie prze pi sów dzia łu VIII K.p.a., nie
pod le ga ko gni cji Na czel ne go Są du Ad mi -
ni stra cyj ne go.

Kon se kwen cją po wo ła nych orze czeń
jest uzna nie, iż w przy pad ku skie ro wa nia
ta kiej skar gi do są du ad mi ni stra cyj ne go
mu si ona być od rzu co na ja ko nie do pusz -
czal na (B. Ada miak, J. Bor kow ski. Ko -
deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go,
Ko men tarz, Wy daw nic two C. H. Beck,
2004 r. wyd. 6.).

Gra ży na Wło dek
OIP Zie lo na Gó ra

Treść orze czeń Są dów Ad mi ni stra cyj -
nych cy to wa nych w tek ście, przy któ rych
nie wska za no miej sca pu bli ka cji, zo sta ła
za czerp nię ta z Cen tral nej Ba zy Orze czeń
Na czel ne go (NSA) i Wo je wódz kich (WSA)
Są dów Ad mi ni stra cyj nych, Orzecz nic two
NSA i WSA (http://orze cze nia.nsa.gov.pl)

Za sa dy po stę po wa nia or ga nów in spek cji pra cy przy roz pa try wa niu i za ła twia niu skarg okre śla -
ją prze pi sy Dzia łu VIII usta wy z 14.06.1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go oraz
prze pi sy roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 8.01.2002 r. w spra wie or ga ni za cji przyj mo wa nia
i roz pa try wa nia skarg i wnio sków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Od no szą się one do wszyst kich skarg
wpły wa ją cych do PIP.

Gra ży na Wło dek

Pra wo

Nie ter mi no we za ła twia nie skarg

Bez czyn ność ozna cza, że in spek tor nie po dej mu je żad nych czyn -
no ści po otrzy ma niu skar gi. Prze wle kłość po stę po wa nia wy stę pu -
je, gdy in spek tor po dej mu je okre ślo ne czyn no ści, ale nie ma ją one
zna cze nia z punk tu wi dze nia po stę po wa nia, czę sto ma ją cha rak ter
po zor ny. Po ję cie to od no si się do ter mi nu oraz spo so bu za ła twia -
nia spraw. W przy pad ku prze wle kło ści spra wa zo sta je za ła twio na póź -
niej, niż mo gła by i po win na być za ła twio na.

Z głę bo kim ża lem za wia da mia my, 
że 13 paź dzier ni ka br. zmarł w wie ku 76 lat nasz ko le ga

Zdzi sław BA RO WICZ
star szy in spek tor pra cy

Prze pra co wał 48 lat, w tym 21 lat w in spek cji pra cy. Nad zo ro wał stan
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kła dach prze my słu ma szy no -
we go. Od po cząt ku, ja ko in spek tor pra cy kon tro lo wał i nad zo ro wał
17 du żych za kła dów bra nży me ta lo wej, za trud nia ją cych 27 tys. pra -
cow ni ków. Pod czas pro wa dzo nych kon tro li spo koj nie, ale rze czo -
wo wy ma gał prze strze ga nia obo wią zu ją cych prze pi sów. Z du żym za -
an ga żo wa niem do ra dzał i współ pra co wał ze związ ka mi za wo do wy -
mi. W ro ku 2001 od szedł na eme ry tu rę.
Za pa mię ta my go ja ko czło wie ka ogrom nej kul tu ry oso bi stej, ser decz -
ne go i cie płe go ko le gę, zwy kle uśmiech nię te go.
Że gna my Go z wiel kim smut kiem

Kie row nic two i pra cow ni cy 
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Rze szo wie
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Obec nie spo łecz na in spek cja pra cy,
zgod nie z art. 185 usta wy z 26 czerw -
ca 1974 r. – Ko deks pra cy6 rów nież spra -
wu je spo łecz ną kon tro lę nad prze strze ga -
niem prze pi sów pra wa pra cy, w tym
prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi -
gie ny w miej scu pra cy. Or ga ni za cję, za da -
nia i upraw nie nia współ cze snej spo łecz -
nej in spek cji pra cy oraz za sa dy jej
współ dzia ła nia z or ga na mi nad zo ru i kon -
tro li nad wa run ka mi pra cy okre śla usta wa
z 24 czerw ca 1983 r. o spo łecz nej in spek -
cji pra cy.7

W myśl przywołanej usta wy – spo łecz -
na in spek cja pra cy, ja ko or gan kon tro lu ją -
cy jest słu żbą spo łecz ną peł nio ną przez
pra cow ni ków w imie niu za ło gi, ma ją cą
za za da nie za pew nie nie przez pra co daw -
cę bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run -
ków pra cy oraz ochro nę praw nie okre ślo -
nych upraw nień pra cow ni czych (art. 1
w zw. z art. 2 usta wy o SIP). Pod sta wo -
wym ce lem dzia ła nia spo łecz nej in spek cji
pra cy jest sys te ma tycz na po pra wa sta nu
bhp oraz za pew nie nie związ kom za wo do -
wym nie zbęd nych wa run ków do spra wo -
wa nia sku tecz nej kon tro li prze strze ga nia
prze pi sów pra wa pra cy (pre am bu ła
do usta wy o SIP). Spo łecz na in spek cja
pra cy jest jed no oso bo wym, sa mo dziel -
nym or ga nem kon tro l nym, strze gą cym in -
te re sów wszyst kich pra cow ni ków i w tym
za kre sie wła śnie jest słu żbą spo łecz ną.
Ja ko or gan spo łecz nej kon tro li nad praw -
ną ochro ną pra cy po sta wio na zo sta ła
obok ta kich or ga nów pań stwo we go nad zo -
ru i kon tro li nad wa run ka mi pra cy, jak
Pań stwo wa In spek cja Pra cy czy Pań stwo -
wa In spek cja Sa ni tar na.

Za da nia spo łecz nej 
in spek cji pra cy

Pod sta wo wym za da niem spo łecz nej in -
spek cji pra cy jest spra wo wa nie kon tro li
nad wa run ka mi pra cy, w tym przede
wszyst kim kon tro lo wa nie śro do wi ska pra -
cy oraz pro ce sów tech no lo gicz nych z punk -
tu wi dze nia bhp, kon tro lo wa nie prze strze -
ga nia praw nej ochro ny pra cy i sto so wa nia
przez pra co daw cę wła ści wych środ ków za -

po bie gaw czych wy pad kom przy pra cy, cho -
ro bom za wo do wym oraz in nym cho ro bom
zwią za nym z wa run ka mi pra cy, a ta kże
kon tro lo wa nie re ali za cji przez pra co daw cę
pla nów po pra wy wa run ków bhp oraz pla -
nów re ha bi li ta cji za wo do wej. Do jej za dań
na le ży rów nież uczest ni cze nie w kon tro li
prze strze ga nia przez pra co daw cę prze pi -
sów ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go oraz
uczest ni cze nie w prze pro wa dza niu spo -
łecz nych prze glą dów wa run ków pra cy.
War to za uwa żyć, że usta wo daw ca po wie rza
spo łecz nej in spek cji pra cy nie tyl ko za da -
nia do ty czą ce eg ze kwo wa nia wy ko ny wa -
nia przez pra co daw cę obo wiąz ków z za -
kre su bhp, ale rów nież przy zna je jej pra wo
do po dej mo wa nia dzia łań na rzecz ak tyw -
ne go udzia łu pra cow ni ków w kształ to wa niu
wła ści wych wa run ków bhp i prze strze ga nia
przez nich ich prze pi sów i za sad bhp (art. 4
usta wy o SIP). Ukształ to wa nie w ten spo -
sób za dań spo łecz nej in spek cji pra cy wy ni -
ka z przy ję cia za ło że nia, że tyl ko wte dy 
mo żna za pew nić wy so ki po ziom bez pie-
czeń stwa i ochro ny zdro wia w miej scu pra -
cy, gdy obie stro ny sto sun ku pra cy bę dą
po dej mo wa ły ak tyw ne dzia ła nia na rzecz

bhp oraz bę dą za in te re so wa ne kształ to wa -
niem bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run -
ków pra cy.

Wa żnym za da niem na ło żo nym na spo -
łecz ne go in spek to ra pra cy jest je go ob li -

ga to ryj ny udział w po stę po wa niu po wy -
pad ko wym. Zgod nie z po sta no wie nia mi
za war ty mi w Roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni -
strów z 1 lip ca 2009 r. w spra wie usta la -
nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ków
przy pra cy,8 spo łecz ny in spek tor pra cy,
obok słu żby bhp, wcho dzi w skład ze spo -
łu po wy pad ko we go, ba da ją ce go oko licz -
no ści i przy czy ny wy pad ków przy pra cy.
Ze spół ten, na pod sta wie prze pro wa dzo -
ne go po stę po wa nia po wy pad ko we go, spo -
rzą dza pro to kół po wy pad ko wy, do ko nu je
kwa li fi ka cji praw nej zda rze nia wy pad ko -
we go, a ta kże okre śla wnio ski i za le ce nia
pro fi lak tycz ne (§§ 4, 7 i 9 po wo ła ne go
roz po rzą dze nia). Spo łecz ny in spek tor ma
pra wo zło żyć do pro to ko łu po wy pad ko we -
go zda nie od ręb ne, któ re po wi nien uza -
sad nić, je że li nie zga dza się z usta le nia mi
za war ty mi w tre ści pro to ko łu po wy pad ko -
we go (§ 10 ust. 1 po wo ła ne go roz po rzą -
dze nia). Od gry wa on rów nież wa żną ro lę
w za bez pie cze niu miej sca wy pad ku nie
bę dą ce go wy pad kiem śmier tel nym, 
cię żkim lub zbio ro wym. Pra co daw ca mo -
że wy dać zgo dę na uru cho mie nie ma szyn
i in nych urzą dzeń tech nicz nych lub do ko -

na nie in nych zmian w miej scu wy pad ku,
do pie ro po uzgod nie niu te go ze spo łecz -
nym in spek to rem pra cy. Wcze śniej sze do -
ko ny wa nie zmian w miej scu wy pad ku bez
uzy ska nia przez pra co daw cę zgo dy spo -
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Wydawnictwa PIP
Bro szu ra „Pro duk ty bio bój cze. Obo wiąz ki pro du -
cen ta i użyt kow ni ka” jest no wo ścią wy daw ni czą.
Przy go to wa no ją z my ślą o wszyst kich, któ rzy za -
wo do wo sty ka ją się z środ ka mi o dzia ła niu bio bój -
czym. Pro duk cja i sto so wa nie tych sub stan cji wy -
ma ga ją szcze gól nej dba ło ści o bez pie czeń stwo za -
rów no osób pra cu ją cych przy ich wy twa rza niu, jak
i kon su men tów. Jest to istot ne tym bar dziej, że pro -
duk ty bio bój cze są w po wszech nym uży ciu,
a z ich obec no ści nie za wsze zda je my so bie spra -
wę. Dzia ła nie bio bój cze ma ją np. ob ro ża prze ciw -
p chel na, środ ki do de zyn fek cji, pre pa ra ty an ty mo -
lo we i od stra sza ją ce ko ma ry. Bro szu ra wska zu je
na naj wa żniej sze wy mo gi bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy, ja kie po win ni speł niać pro du cen ci i na -
byw cy środ ków bio bój czych. In for ma cje w niej za -
war te mo gą być po moc ne ta kże dla osób sto su -
ją cych te środ ki w go spo dar stwach do mo wych.
Do wie dzą się z niej np., gdzie mo żna zgła szać za -
tru cie pro duk ta mi bio bój czy mi.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy, re ali zu jąc za da nie w ob sza rze dzia -
łań pre wen cyj nych i pro mo cyj nych, zre ali zo wa ła w ro -
ku 2011 kil ka pro jek tów mul ti me dial nych o cha rak -
te rze edu ka cyj nym. Są to m.in.: 
„Pa ra na eta cie” – cykl 7 fil mów edu ka cyj nych
ad re so wa nych do mło dych pra cow ni ków
i osób przy go to wu ją cych się do wej ścia
na ry nek pra cy. Ce lem przed się wzię cia
jest po pu la ry za cja wie dzy do ty czą cej
pod sta wo wych upraw nień i obo wiąz -
ków pra cow ni ka. 
„Na po 2010” – fil my ani mo wa ne
przed sta wia ją ce w za baw nych hi sto -
riach głów ne go bo ha te ra Na po oraz
je go to wa rzy szy, któ rzy mu szą zmie -
rzyć się z kwe stia mi bez pie czeń stwa
w świe cie pra cy. 
Przy ja zna for ma pro duk cji, cie ka wi
bo ha te ro wie i spoj rze nie z przy mru że -
niem oka po zwa la ją w przy stęp ny i in te -
re su ją cy spo sób po pu la ry zo wać kwe stie
bez pie czeń stwa pra cy. Opra co wa ne zo sta -
ły ja ko od po wiedź na ro sną ce za po trze bo wa -
nie osób sta wia ją cych pierw sze kro ki na ryn ku pra -
cy, a ta kże słu żą przy po mnie niu pod sta wo wych prze -
pi sów pra wa pra cy oraz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

W Pol sce ist nie je po nad 60-let nia tra dy cja dzia ła nia spo łecz nej in spek cji pra cy. Pierw -
szych spo łecz nych in spek to rów pra cy za czę to po wo ły wać na pod sta wie Usta wy 
z 4 lu te go 1950 r. o spo łecz nej in spek cji pra cy.1 Spra wo wa li oni spo łecz ną kon tro lę
nad prze strze ga niem praw nej ochro ny pra cy, zaś pra co daw cy by li zo bo wią za ni do re -
spek to wa nia uwag i za le ceń przez nich wy da wa nych. W związ ku z usta wo wy mi za -
da nia mi – przed sta wi cie le spo łecz ne go nad zo ru mu sie li od być szko le nia w za kre sie
praw nej ochro ny pra cy. War to za uwa żyć, że już na po cząt ku 1951 r. by ło po nad
40 tys. no wo prze szko lo nych spo łecz nych in spek to rów pra cy.2 Wro cław ska Szko ła
In spek cji Pra cy w okre sie pierw sze go 10-le cia dzia ła nia spo łecz nej in spek cji prze szko -
li ła oko ło 10 tys. spo łecz nych in spek to rów pra cy.3 W ob li czu dra ma tycz nych w owym
cza sie sta ty styk do ty czą cych wy pad ków przy pra cy,4 two rze nie struk tur spo łecz nej
in spek cji pra cy oraz szko le nia no wo wy bie ra nych spo łecz nych in spek to rów pra cy przy -
go to wu ją ce ich do od po wie dzial ne go wy ko ny wa nia usta wo wych za dań, by ły nie zwy -
kle wa żnymi stra te gicz nymi po su nię ciami. Zmie rza ło to do kon cen tro wa nia uwa gi za -
kła du pra cy wo kół spraw bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz mia ło na ce lu do pro -
wa dze nie do zna czą cej po pra wy sta nu bez pie czeń stwa w miej scu pra cy.5

Ogra ni cza nie za gro żeń w śro do wi sku pra cy

Ro la spo łecz ne go in spek to ra pra cy 
(cz. I) Gra ży na Ślaw ska
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od pra co daw cy i pra cow ni ków in for ma cji
oraz oka za nia do ku men tów w spra wach
wcho dzą cych w za kres je go dzia ła nia
(art. 8 usta wy o SIP).

W ce lu wy eg ze kwo wa nia od pra co daw -
cy za cho wań zgod nych z pra wem oraz
bie żą ce go usu wa nia za gro żeń za wo do -
wych, zo stał wy po sa żo ny w środ ki praw ne
o ró żnym cha rak te rze. Od środ ków in for -
ma-  cyj nych, wnio sko daw czych lub opi -
nio daw czych, aż do wią żą cych za le ceń.
Upraw nie niem o naj słab szej mo cy od dzia -
ły wa nia jest po in for mo wa nie pra co daw -
cy o stwier dzo nym w miej scu pra cy nie -
prze strze ga niu prze pi sów z za kre su
praw nej ochro ny pra cy wraz z do ko na -
niem sto sow ne go wpi su do księ gi za le ceń
i uwag. Pra co daw ca, otrzy mu jąc ta ką in -
for ma cję, po dej mu je de cy zję w spra wie
usu nię cia stwier dzo nych nie pra wi dło wo -
ści i in for mu je o tym spo łecz ne go in spek -
to ra pra cy (art. 9 usta wy o SIP). Do obo -
wiąz ków pra co daw cy na le ży za ło że nie
księ gi za le ceń i uwag, prze cho wy wa nie jej
w usta lo nym miej scu oraz udo stęp nia nie
do wglą du or ga nom nad zo ru i kon tro li
nad wa run ka mi pra cy. Wpi sy spo łecz ne go
in spek to ra pra cy w księ dze za le ceń
i uwag w po stę po wa niu przed or ga na mi
pań stwo wy mi ma ją moc do ku men tów
urzę do wych (art. 12 usta wy o SIP).

Ko lej nym, moc niej szym środ kiem praw -
nym, któ rym dys po nu je spo łecz ny in spek -
tor pra cy jest pi sem ne za le ce nie usu nię cia
w okre ślo nym ter mi nie stwier dzo nych
uchy bień (art. 11 ust. 1 usta wy o SIP).
W przy pad ku wy stą pie nia bez po śred nie -
go za gro że nia wy pad ko we go spo łecz ny in -
spek tor pra cy wy stę pu je do pra co daw cy
o na tych mia sto we usu nię cie te go za gro -
że nia. W ra zie nie pod ję cia przez pra co -
daw cę dzia łań w tym za kre sie spo łecz ny in -
spek tor pra cy się ga po naj ostrzej szy
przy słu gu ją cy mu śro dek praw ny w po sta -
ci wy da nia pra co daw cy pi sem ne go za le ce -
nia wstrzy ma nia prac da ne go urzą dze nia
tech nicz ne go lub okre ślo nych ro bót
(art. 11 ust. 2 usta wy o SIP). Pra co daw ca
jest obo wią za ny za pew nić wy ko na nie za le -
ceń spo łecz ne go in spek to ra pra cy
(art. 207 § 2 pkt 7 K.p.). Nie wy ko na nie za -
le ce nia spo łecz ne go in spek to ra pra cy jest
wy kro cze niem za gro żo nym ka rą grzyw ny
do 2,5 tys. zł, ści ga nym na wnio sek wła ści -
we go in spek to ra pra cy (art. 22 ust. 2-3
usta wy o SIP). Od otrzy ma ne go za le ce nia
spo łecz ne go in spek to ra pra cy pra co daw ca
mo że wnieść sprze ciw do wła ści we go in -
spek to ra pra cy, w ter mi nie 7 dni w przy -
pad ku za le ce nia usu nię cia w okre ślo nym

ter mi nie stwier dzo nych uchy bień, na to -
miast nie zwłocz nie w przy pad ku za le ce -
nia wstrzy ma nia prac da ne go urzą dze nia
tech nicz ne go lub okre ślo nych ro bót. W ra -
zie wnie sie nia przez pra co daw cę sprze ci -
wu od za le ce nia spo łecz ne go in spek to ra
pra cy, wła ści wy in spek tor pra cy po dej mu -
je czyn no ści kon tro l ne, w wy ni ku któ rych
wy da je de cy zje lub po dej mu je in ne środ ki
praw ne (art. 11 ust. 3-4 usta wy o SIP).11

Oma wia jąc kom pe ten cje spo łecz nej in -
spek cji pra cy ma ją ce na ce lu za cho wa nie
bez piecz nych wa run ków pra cy, na le ży za -
uwa żyć, że w myśl obo wią zu ją ce go pra wa
spo łecz ny in spek tor pra cy zo stał uzna ny
za or gan kon tro li nie tyl ko pra co daw cy,
ale rów nież pra cow ni ków. Sa mo dziel nie
zwra ca uwa gę pra cow ni ko wi na obo wią -
zek prze strze ga nia prze pi sów i za sad bhp.
Do pra co daw cy wy stę pu je z wnio skiem
o cza so we od su nię cie pra cow ni ka od pra -
cy i za po zna nie go z prze pi sa mi i za sa da -
mi bhp, gdy stwier dzi, że za cho wa nie pra -
cow ni ka na sta no wi sku pra cy wska zu je
na nie do sta tecz ną zna jo mość prze pi sów
i za sad bhp oraz nie umie jęt ność wy ko ny -
wa nia pra cy w spo sób bez piecz ny dla sie -
bie i in nych pra cow ni ków (art. 10 usta wy
o SIP). Przy zna nie tych kom pe ten cji spo -
łecz ne mu in spek to ro wi pra cy jest bar dzo
wa żne dla za cho wa nia bez pie czeń stwa
w miej scu pra cy, gdyż na wet naj lep szy, po -
stę pu ją cy zgod nie z pra wem pra co daw ca
nie jest w sta nie sa mo dziel nie za pew nić
bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia w miej -
scu pra cy, je że li po szcze gól ni pra cow ni cy
nie bę dą zna li oraz re spek to wa li prze pi -
sów i za sad bhp.

Pod da jąc szcze gó ło wej ana li zie upraw -
nie nia spo łecz ne go in spek to ra pra cy na -
le ży za uwa żyć, że peł nie nie tej funk cji
nie jed no krot nie mo że sta wiać go w trud -
nej sy tu acji. Wy ma ga bo wiem zaj mo wa nia
w spo sób in dy wi du al ny kry tycz nej po sta -
wy wo bec po su nięć pra co daw cy, sta wia nia
mu wy ma gań, czy na wet prze ciw sta wia nia
się je go de cy zjom w spra wach bhp,
przy jed no cze snym pod le ga niu mu ja ko
pra cow nik. Two rzy to mię dzy spo łecz nym
in spek to rem pra cy a pra co daw cą dwa
rów no le głe sto sun ki praw ne, zo rien to wa -
ne w spo sób prze ciw ny. Spo łecz ny in -
spek tor pra cy ja ko pra cow nik pod le ga
pra co daw cy, wo bec któ re go ja ko in spek to -
ro wi przy słu gu ją mu upraw nie nia wład -
cze12. W ce lu unik nię cia te go ro dza ju kon -
flik to wych sy tu acji, war to po stu lo wać
wpro wa dze nie zmian w obo wią zu ją cych
prze pi sach w za kre sie upraw nień spo łecz -
nej in spek cji pra cy. Zmniej szyć jej upraw -

nie nia wład cze w sto sun ku do pra co daw -
cy, bądź wpro wa dzić wy da wa nie wią żą -
cych pra co daw cę za le ceń w spo sób ko -
lek tyw ny z za kła do wy mi or ga ni za cja mi
związ ko wy mi lub in ny mi przed sta wi cie -
la mi pra cow ni ków.

Gra ży na Ślaw ska
OIP Łódź

W dru giej czę ści ar ty ku łu, któ ra zo sta -
nie opu bli ko wa na w ko lej nym nu me rze
In spek to ra Pra cy, bę dą przed sta wio ne za -
gad nie nia do ty czą ce współ dzia ła nia spo -
łecz nej in spek cji pra cy z pań stwo wy mi
or ga na mi nad zo ru i kon tro li nad wa run ka -
mi pra cy, a ta kże z in ny mi pod mio ta mi
dzia ła ją cy mi na rzecz bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia w miej scu pra cy. Omó -
wio ne zo sta ną ta kże kwe stie do ty czą ce in -
for mo wa nia i kon sul to wa nia pra cow ni ków
w spra wach bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy. Po ja wi się rów nież głos w dys ku sji
na te mat przy szło ści dzia ła nia spo łecz nej
in spek cji pra cy.
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łecz ne go in spek to ra pra cy jest do pusz -
czal ne tyl ko wte dy, gdy za cho dzi ko niecz -
ność ra to wa nia osób lub mie nia al bo za po -
bie że nia gro żą ce mu nie bez pie czeń stwu
(§ 3 po wo ła ne go roz po rzą dze nia)9. Spo -
łecz ny in spek tor pra cy ma ta kże zna czą -
cy wpływ na po dej mo wa ną przez pra co -
daw cę pre wen cję wy pad ko wo -cho ro bo wą,
po nie waż bie rze udział w ana li zo wa niu
przy czyn wy pad ków przy pra cy, cho rób za -
wo do wych i cho rób zwią za nych z wa run -
ka mi pra cy oraz kon tro lu je wy ko ny wa nie
przez pra co daw cę wła ści wych środ ków
za po bie gaw czych (art. 4 pkt 4 usta wy
o SIP).

Spo łecz ny in spek tor pra cy z mo cy pra -
wa wcho dzi rów nież w skład ko mi sji bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, or ga nu do -
rad cze go i opi nio daw cze go pra co daw cy
w spra wach bhp, w któ rej peł ni funk cję
wi ce prze wod ni czą ce go (art. 23712 Ko dek -
su pra cy). Uczest ni czy w re ali zo wa niu za -
dań ko mi sji bhp, do któ rych na le ży do ko -
ny wa nie prze glą du wa run ków pra cy,
okre so wa oce na sta nu bhp, opi nio wa nie
po dej mo wa nych przez pra co daw cę środ -
ków za po bie ga ją cych wy pad kom przy
pra cy i cho ro bom za wo do wym, for mu ło -
wa nie wnio sków do ty czą cych po pra wy
wa run ków pra cy oraz współ dzia ła nie
z pra co daw cą w re ali za cji je go obo wiąz -
ków w za kre sie bhp (art. 23713 § 1 K.p.).
W ra mach dzia ła nia ko mi sji bhp pra co -
daw ca mo że prze pro wa dzać kon sul ta cje
z przed sta wi cie la mi pra cow ni ków, w tym
ze spo łecz nym in spek to rem pra cy we
wszyst kich spra wach z za kre su bhp
(art. 23711a § 5 K.p.).

Speł nia wa run ki, pod no si
kwa li fi ka cje

Spro sta nie przez spo łecz ne go in spek -
to ra pra cy tak po wa żnym i roz le głym za -
da niom przy peł nie niu przez nie go funk -
cji jed no oso bo wo i na za sa dach
spo łecz nych z pew no ścią nie jest rze czą
ła twą, za rów no z punk tu wi dze nia kwa li fi -
ka cji, jak i cza su po świę co ne go na wy ko -
na nie na ło żo nych na nie go za dań.
Za słusz ne jed nak na le ży uznać sta wia nie
kan dy da tom na spo łecz nych in spek to rów
pra cy praw nie okre ślo nych wy mo gów po -
sia da nia nie zbęd nej zna jo mo ści za gad -
nień wcho dzą cych w za kres dzia ła nia spo -
łecz nej in spek cji pra cy oraz le gi ty mo-
wa nia się od po wied nim sta żem pra cy.
W przy pad ku ubie ga nia się o wy bór na za -
kła do we go spo łecz ne go in spek to ra pra -
cy: co naj mniej pię cio let ni staż pra cy

w bra nży i dwu let ni u da ne go pra co daw -
cy, na to miast w przy pad ku od dzia ło we go
lub gru po we go spo łecz ne go in spek to ra
pra cy: co naj mniej dwu let ni staż pra cy
w bra nży i rocz ny staż pra cy u da ne go
pra co daw cy (art. 5 ust. 3 usta wy o SIP).
Po nad to spo łecz ny in spek tor pra cy pod -
czas peł nie nia funk cji ma sys te ma tycz nie
pod no sić swo je kwa li fi ka cje, cze mu ma

słu żyć praw nie za gwa ran to wa na po moc
Pań stwo wej In spek cji Pra cy w for mie po -
rad nic twa praw ne go, spe cja li stycz nej pra -
sy oraz szko leń w za kre sie praw nej ochro -
ny pra cy (art. 18 ust. 1 usta wy o SIP).

Pro ble mem w dzia łal no ści spo łecz ne go
in spek to ra pra cy mo że być po go dze nie
obo wiąz ków za wo do wych i tych zwią za -
nych z peł nio ną funk cją, któ ra zgod nie
z obo wią zu ją cym pra wem, po win na być
w za sa dzie re ali zo wa na po za go dzi na mi
pra cy (art. 15 ust. 1 usta wy o SIP). W dok -
try nie słusz nie za uwa ża się, że wy ma ga -
nie to jest ma ło re al ne, nie tyl ko ze wzglę -
du na znacz ne ob cią że nie cza su wol ne go
wy ni ka ją ce go z sze ro kie go za kre su za dań
spo łecz ne go in spek to ra pra cy, ale przede
wszyst kim dla te go, że wie lu kon tro l nych
czyn no ści in spek cyj nych nie da się prze -
nieść po za czas pra cy. W szcze gól no ści

u tych pra co daw ców, u któ rych pra ca jest
wy ko ny wa na w sys te mie jed no zmia no -
wym. Sy tu acja po le ga ją ca na go dze niu
przez spo łecz ne go in spek to ra pra cy obo -
wiąz ków pra cow ni czych i in spek cyj nych
mo że być przy czy ną kon flik tów mię dzy
pra cow ni kiem peł nią cym funk cje spo łecz -
ne go in spek to ra pra cy a pra co daw cą10.
Na le ży do dać, że usta wo daw ca do pusz -

cza w ści śle okre ślo nych przy pad kach 
mo żli wość wy ko ny wa nia za dań in spek cyj -
nych w go dzi nach pra cy (art. 15 ust. 2-6
usta wy o SIP), ale jest to wy ją tek od ge -
ne ral nie przy ję tej za sa dy ich wy ko ny wa -
nia w spo sób spo łecz ny po za jej go dzi na -
mi. Ma jąc to na uwa dze, przy oka zji
ewen tu al ne go re for mo wa nia in sty tu cji
spo łecz nej in spek cji pra cy war to by ło by
za tem ure al nić obo wią zu ją ce w tym za kre -
sie prze pi sy praw ne.

Upraw nie nia spo łecz nej
in spek cji pra cy

Spo łecz ny in spek tor pra cy ma przede
wszyst kim pra wo wstę pu w ka żdym cza -
sie do po miesz czeń i urzą dzeń w miej scu
pra cy, w ce lu wy ko ny wa nia za dań praw nie
na nie go na ło żo nych. Mo że rów nież żą dać
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Naj częst szą for mą praw ną, w ja kiej pod -
mio ty pro fe sjo nal ne pro wa dzą dzia łal ność
go spo dar czą, są spół ki pra wa han dlo we -
go, ze szcze gól nym uwzględ nie niem spó-
ł ek ka pi ta ło wych. W tych pod mio tach funk -
cjo nu je wy raź ny po dział na or ga ny wła ści -
ciel skie i za rzą dza ją ce, przez co po wsta je
po trze ba no we go spoj rze nia na mo żli wość
ko rzy sta nia z za so bów ze wnętrz nej ka dry
me na dżer skiej i po wo ły wa nia do peł nie -
nia funk cji człon ków or ga nów w spół ce.
Po nad to w Pol sce na dal do mi nu je przy -
wią za nie do tra dy cyj nych form za trud nie -
nia, któ re – nie ste ty – nie jed no krot nie nie
od po wia da ją po trze bom przed się bior ców.
Stąd też wy ni ka ko niecz ność ana li zy re gu -
la cji praw nych w za kre sie usta le nia do -
pusz czal nych form współ dzia ła nia i wy ko -
ny wa nia pra cy na rzecz spół ek ka pi ta -
ło wych, przy uwzględ nie niu spe cy ficz ne go
cha rak te ru tych pod mio tów.

To nie dy rek tor

Za trud nia nie człon ków za rzą du spół ek
ka pi ta ło wych na strę cza wie le pro ble mów.
Wy ni ka ją one czę sto z uwa run ko wań hi -
sto rycz nych, kie dy w przed się bior stwach
pań stwo wych na po zio mie kie row nic twa
funk cjo no wa li dy rek to rzy za kła dów, wy -
ko nu ją cy funk cje za rząd cze, ale i ko rzy sta -
ją cy w peł ni z przy wi le jów pra cow ni czych.
Za rzą dza nie w spół ce ka pi ta ło wej wią że
się ze szcze gól nym ro dza jem od po wie -
dzial no ści wo bec osób trze cich oraz ocze -
ki wa niem wspól ni ków czy ak cjo na riu szy,
że spół ka bę dzie na le ży cie za rzą dza na
i bę dzie przy no sić do chód. Dla te go też ko -
niecz ne jest wy pra co wa nie wspól nej
płasz czy zny po mię dzy Ko dek sem pra cy
a Ko dek sem spół ek han dlo wych, aby
z jed nej stro ny człon ko wie za rzą du mię li
mo żli wość ko rzy sta nia z upraw nień ja ko
pra cow ni cy, a jed no cze śnie by li nie za le żni

w po dej mo wa niu de cy zji zwią za ny ch z kie -
ro wa niem spół ką.

Na le ży wska zać, iż do pusz czal ny jest
od mien ny spo sób na wią za nia współ pra -
cy oso by spe cja li zu ją cej się w za rzą dza niu
pod mio ta mi go spo dar czy mi. Jest to kon -
trakt me na dżer ski, w ra mach któ re go me -
na dżer mo że wy ko ny wać swo je obo wiąz -
ki w spo sób nie za le żny, od po wia da jąc
je dy nie przed wła ści cie la mi (udzia łow ca -
mi czy ak cjo na riu sza mi) po upły wie da ne -
go ro ku ob ro to we go, mu si uzy skać ab so -
lu to rium ze swej dzia łal no ści.

Spół ki są ró żne

Po dział spół ek han dlo wych na oso bo we
i ka pi ta ło we wy ni ka przede wszyst kim
z ich cha rak te ru oraz z ro dza ju wię zi, ja -
ka łą czy wspól ni ków, i z za kre su od po -
wie dzial no ści wo bec osób trze cich.

Spół ki ka pi ta ło we – co do za sa dy
– mo gą we wła snym imie niu na by wać pra -
wa, w tym wła sność nie ru cho mo ści i in ne
pra wa rze czo we, za cią gać zo bo wią za nia,
po zy wać i być po zy wa ne. Od mo men tu
wpi su do re je stru uzy sku ją oso bo wość
praw ną. Te pod sta wo we kwe stie de ter -
mi nu ją wa gę do ko ny wa nych czyn no ści
osób dzia ła ją cych w imie niu i na rzecz
spół ek. Dla te go mo żna za ry zy ko wać
twier dze nie, że – wo bec tych uwa run ko -
wań – na wią za nie sto sun ku pra cy z człon -
kiem za rzą du mo że oka zać się nie wy star -
cza ją ce do za bez pie cze nia in te re sów
spół ki i za gwa ran to wa nia wła ści we go pro -
wa dze nia jej spraw.

Spół ka z ogra ni czo ną od po wie dzial -
no ścią jest spół ką han dlo wą o ka pi ta ło -
wym cha rak te rze, dzia ła ją cą w opar ciu
o ka pi tał za kła do wy po dzie lo ny na udzia ły,
po no szą cą od po wie dzial ność ca łym swo -
im ma jąt kiem za zo bo wią za nia spół ki.
Wspól ni cy z ko lei nie od po wia da ją za zo bo -

wią za nia spół ki. W rze czy wi sto ści więc na -
zwa spół ki nie od zwier cie dla czy jej kol wiek
ogra ni czo nej od po wie dzial no ści. Pod sta -
wą dzia łal no ści spół ki jest ka pi tał za kła do -
wy. Po wi nien wy no sić co naj mniej 5 tys. zł
(art. 154 K.s.h.), a oso by wspól ni ków od -
gry wa ją tu dru go rzęd ną ro lę. Spół ka z o.o.
mo że być utwo rzo na w ka żdym ce lu do -
zwo lo nym przez pra wo.

Spół ka ak cyj na jest spół ką ka pi ta ło -
wą, któ ra dzia ła opie ra jąc się na ka pi ta le
za kła do wym po dzie lo nym na ak cje. Spół -
ka ak cyj na, jak spół ka z ogra ni czo ną od po -
wie dzial no ścią, mo że po wstać w ka żdym
ce lu do zwo lo nym przez pra wo. Pod sta wą
dzia ła nia spół ki ak cyj nej jest sta tut.
Uczest ni ka mi spół ki są ak cjo na riu sze.
Sta tus ta ki osią ga ją po zło że niu oświad -
czeń wo li o ob ję ciu ak cji. Ak cjo na riu sze
ma ją jed nak pod sta wo wy obo wią zek, ja -
kim jest wnie sie nie wkła du na ka pi tał za -
kła do wy (art. 308. § 1 K.s.h. – ka pi tał za -
kła do wy spół ki po wi nien wy no sić co
naj mniej 100 tys. zł.). Obo wiąz ki ak cjo na -
riu szy mo gą wy ni kać je dy nie z prze pi sów
pra wa i sta tu tu. Ak cjo na riu sze wno szą
do spół ki wkła dy i nie po no szą w ogó le od -
po wie dzial no ści z ma jąt ku oso bi ste go
za zo bo wią za nia spół ki, bę dąc in we sto -
rem pa syw nym. Ich ry zy ko ogra ni cza się
do ma jąt ku wnie sio ne go do spół ki ty tu -
łem wkła dów. Mo że my więc mó wić o ry -
zy ku go spo dar czym i praw nym ak cjo na -
riu szy, ale nie o od po wie dzial no ści. To
spół ka ak cyj na, ja ko pod miot, po no si od -
po wie dzial ność za swo je zo bo wią za nia.

Wo bec te go ge ne ral ną za sa dą w spół ce
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią
(art. 151 § 4 K.s.h.) i ak cyj nej (art. 301 § 1
K.s.h.) jest to, że wspól ni cy (udzia łow cy
bądź ak cjo na riu sze) nie po no szą od po -
wie dzial no ści za zo bo wią za nia spół ki. Sy -
tu acja zmie nia się, gdy wspól ni cy de cy du -
ją się na peł nie nie funk cji w or ga nach

spół ki, a tym sa mym przyj mu ją od po wie -
dzial ność za de cy zje za rząd cze i po dej -
mo wa ne czyn no ści roz po rzą dza ją ce.

Czło nek za rzą du, 
czy li kto?

Czło nek za rzą du po dej mu jąc się peł -
nie nia swo jej funk cji mu si być świa do my
od po wie dzial no ści i li czyć się z ry zy kiem
po dej mo wa nych de cy zji. Nie jed no krot nie
po wo ła nie do za rzą du mo że być dla pra -
cow ni ka po zor nym awan sem, któ ry
w przy pad ku pro ble mów fi nan so wych
spół ki mo że do pro wa dzić do po cią gnię cia
go do od po wie dzial no ści przez wie rzy cie -
li lub kon tra hen tów (art. 299 K.s.h., 479
i n. K.s.h.). Dla te go też, na wet po zo sta wa -
nie w sto sun ku pra cy nie uchro ni go
od po no sze nia ry zy ka zwią za ne go z po dej -
mo wa ny mi dzia ła nia mi w imie niu spół ki.

Zgod nie z art. 18 K.s.h.człon kiem za -
rzą du, za rów no spół ki z ogra ni czo ną od -
po wie dzial no ścią, jak i spół ki ak cyj nej,
mo że być tyl ko oso ba fi zycz na ma ją ca peł -
ną zdol ność do czyn no ści praw nych. Ni -
gdzie nie skon kre ty zo wa no, na pod sta -
wie ja kie go sto sun ku praw ne go do cho dzi
do po wo ła nia, tj. pod ję cia wy ko ny wa nia
funk cji w or ga nie wy ko naw czym spół ki.
Po wo ła nie jest więc ogól nym ter mi nem
obej mu ją cym ka żdą for mę pro wa dzą cą
do na wią za nia sto sun ku or ga ni za cyj ne go
mię dzy spół ką a człon kiem za rzą du, któ -
ry bę dzie upo wa żniał da ną oso bę do peł -
nie nia funk cji. Na stęp stwem na wią za ne go
sto sun ku or ga ni za cyj ne go (by cia człon -
kiem or ga nu) mo że być na wią za nie okre -
ślo ne go sto sun ku ob li ga cyj ne go, na przy -
kład umo wy o pra cę, czy też umo wy
o za rzą dza nie.

Pra wa i obo wiąz ki

Czło nek za rzą du mo że być w ka żdym
cza sie od wo ła ny. Nie po zba wia go to rosz -
czeń ze sto sun ku pra cy lub in ne go sto -
sun ku praw ne go do ty czą ce go peł nie nia
funk cji człon ka za rzą du (art. 203 K.s.h.,
art. 370 K.s.h.). Na mar gi ne sie na le ży
rów nież nad mie nić, iż w przy pad ku pod -
ję cia dzia łań zmie rza ją cych do od wo ła nia
z peł nio nej funk cji, ko niecz ne jest wy po -
wie dze nie umo wy, w okre ślo nych oko licz -
no ściach z po da niem przy czy ny wy po wie -
dze nia, ale i zło że nie wnio sku o wy kre-
śle nie od wo ła ne go człon ka za rzą du z re je -
stru przed się bior ców w Kra jo wym Re je -
strze Są do wym. Mi mo, iż czło nek za rzą du
mo że być w ka żdym cza sie od wo ła ny

uchwa łą wspól ni ków, to nie po zba wia go
to rosz czeń ze sto sun ku pra cy lub in ne go
sto sun ku praw ne go do ty czą ce go peł nie -
nia funk cji człon ka za rzą du. Jest to za -
gad nie nie wy ma ga ją ce do ko na nia od wo ła -
nia z na le ży tą sta ran no ścią, w spo sób
rze tel ny tak, aby nie do pro wa dzić do spo -
ru są do we go. Nie wąt pli wie za gad nie nie to
jest na ty le zło żo ne, że na le ża ło by je trak -
to wać ja ko od ręb ny te mat roz wa żań.

W obu spół kach ka pi ta ło wych za rząd
pro wa dzi spra wy spół ki i re pre zen tu je
spół kę. Pra wo człon ka za rzą du do pro wa -
dze nia spraw spół ki i jej re pre zen to wa nia
do ty czy wszyst kich czyn no ści są do wych
i po za są do wych spół ki. Pra wa człon ka za -
rzą du do re pre zen to wa nia spół ki nie 
mo żna ogra ni czyć ze skut kiem praw nym
wo bec osób trze cich. (art. 201 i n.
K.s.h.oraz art. 372 K.s.h.).

Za kres upraw nień człon ków za rzą du
de ter mi nu je cha rak ter i ob szar ich dzia ła -
nia. Jest to za kres naj szer szy z mo żli -
wych, dla te go też wszel kie pró by uszczu -
pla nia kom pe ten cji, bądź do pa so wy wa nia
za kre su obo wiąz ków do tych, któ re by
wy ni ka ły z Ko dek su pra cy, a przede
wszyst kim wy ka za nia tzw. pod le gło ści 
słu żbo wej, mo gło by pro wa dzić do za blo ko -
wa nia mo żli wo ści dzia ła nia i swo istej nie -
mo cy de cy zyj nej po stro nie człon ków or -
ga nu.

Po nad to na le ży rów nież wska zać, iż
na człon kach za rzą du cią żą obo wiąz ki
o cha rak te rze czy sto kor po ra cyj nym,
zwią za ne m.in. ze zgło sze niem pod mio tu
do re je stru przed się bior ców Kra jo we go
Re je stru Są do we go (art. 164. § 1 K.s.h.,
art. 316 K.s.h.), re je stra cji zmian w tym

re je strze, zgło sze niem pod mio tu do urzę -
du skar bo we go, pro wa dze nia księ gi udzia -
łów (ak cyj nej), a ta kże wy pła ty za licz ki
na po czet dy wi den dy, czy udzia łu w zy sku
wy ka za nym w spra woz da niu fi nan so wym.

Co na to prze pi sy?

W sto sun ku do człon ków za rzą du
w spół kach ka pi ta ło wych na le ży sto so wać
za rów no prze pi sy Ko dek su spół ek han -
dlo wych w za kre sie usta le nia upraw nień
i obo wiąz ków zwią za nych z peł nio ną funk -
cją, ale i Ko dek su pra cy (gdy są za trud nie -
ni w ra mach sto sun ku pra cy i ko rzy sta ją
z ochro ny pra wa pra cy). Ta kże w kwe -
stiach nie ure gu lo wa nych w tych prze pi -
sach, w związ ku z ode sła niem wy ni ka ją -
cym z art. 300 K.p. prze pi sach Ko dek su
cy wil ne go. Ozna cza to, że za trud nie nie
człon ków za rzą du w spół kach ka pi ta ło -
wych jest za gad nie niem bar dziej zło żo -
nym niż mo gło by się pier wot nie wy da -
wać. Dla te go też – szu ka jąc  jed no zna-
cz nej od po wie dzi – ko niecz ne jest po rów -
na nie umo wy o pra cę oraz umo wy o za rzą -
dza nie (kon trak tu me na dżer skie go), ja -
ko al ter na tyw nych roz wią zań dla sku tecz -
ne go zwią za nia człon ka za rzą du z da nym
pod mio tem, do któ re go re pre zen ta cji jest
po wo ła ny.

Umo wa o pra cę pod le ga re żi mo wi
praw ne mu wy ni ka ją ce mu z prze pi sów Ko -
dek su pra cy i in nych ak tów pra wa pra cy.
Pra cow ni kiem mo że być tyl ko oso ba fi -
zycz na, a K.p. for mu łu je ka ta log pod sta -
wo wych praw i obo wiąz ków pra cow ni ka
oraz pra co daw cy. Pra cow nik po wi nien
oso bi ście świad czyć pra cę, mo że być jed -
nak de le go wa ny w in ne miej sce na okres
nie prze kra cza ją cy trzech mie się cy. Ze
sto sun kiem pra cy wią że się pod po rząd ko -
wa nie or ga ni za cyj ne, pod le głość słu żbo wa
co do cza su, miej sca i spo so bu świad cze -
nia pra cy oraz obo wią zek sto so wa nia się
do po le ceń pra co daw cy. To po zo sta je
w sprzecz no ści z art. 3751 K.s.h., zgod nie
z któ rym wal ne zgro ma dze nie i ra da nad -
zor cza nie mo gą wy da wać za rzą do wi wią -
żą cych po le ceń do ty czą cych pro wa dze nia
spraw spół ki. Wy na gro dze nie jest ob ję te
da le ko idą cą ochro ną i win no speł niać wa -
run ki wy ni ka ją ce z Ko dek su pra cy. Pra -
cow nik ko rzy sta z ochro ny ro dzi ciel stwa,
ochro ny zdro wia oraz in nych przy wi le jów
so cjal nych. Pra co daw ca za pew nia wła ści -
we wa run ki zwią za ne z bhp, a pra cow nik
prze cho dzi okre so we i kon tro l ne ba da nia
le kar skie, a ta kże ko rzy sta z po mo cy w ra -
zie wy pad ku przy pra cy. Od po wie dzial -
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Za trud nie nie człon ków za rzą du w spół kach ka pi ta ło wych

Umo wa o pra cę 
czy me na dżer ska? Mar ta Wiel gu szew ska -Pro ko piuk

Dy na micz ny roz wój sto sun ków go spo dar czych, zmien na ko niunk tu ra ryn ko wa oraz po trze by
przed się bior ców, a ta kże ro sną ce kosz ty pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej nie za wsze
po zo sta ją w spój no ści z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa i ak tyw no ścią pań stwa w za kre sie
le gi sla cji.
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Wy da je Ci się, że po pro stu nie mo żesz zmo bi li zo -
wać się do ak tyw no ści. Prze sta jesz in te re so wać
się tym, co masz zro bić. Wiesz, że po wi nie neś się
ru szyć i że masz ogrom nie du żo pra cy, ale nie mo -
żesz ze brać się do dzia ła nia. Czu jesz cią głe zmę -
cze nie, z lę kiem i nie chę cią my ślisz o ko lej nym
dniu pra cy, gdzie naj gor sze są po nie dział ki. Na ra -
sta w To bie po czu cie ży cio wej prze gra nej i za wo -
do wej po ra żki.

Przed sta wio ny opis za cho wań jest kla sycz nym przy kła dem wy -
pa le nia za wo do we go, któ ry wy ni ka z chro nicz ne go prze cią że nia
psy chicz ne go i fi zycz ne go pra cą. Oso by wy pa lo ne za wo do wo
czu ją się cią gle zmę czo ne choć nie po tra fią zde fi nio wać po wo -
du te go sta nu. Tra cą en tu zjazm, sta le za mar twia ją się i ru ty no -
wo wy ko nu ją za da nia. Mo żna rów nież za ob ser wo wać u nich
stop nio we za my ka nie się w so bie, jak rów nież znie cier pli wie nie
i wy bu cho wość z punk tu wi dze nia ob ser wa to ra – z po zor nie bła -
hych po wo dów. ,,Po zor nie bła hych…” po nie waż na wet pro ste de -
cy zje sta ją się dla nich ol brzy mim pro ble mem.

Ob ja wy wy pa le nia za wo do we go, to zde cy do wa nie bar dziej in -
ten syw ne od czu cia niż te, któ re okre śla się ja ko stres. Naj wa -
żniej szą ce chą cha rak te ry zu ją cą wy pa le nie jest to, że oso ba do -
tknię ta tym sta nem nie ro bi lub nie chce już ro bić te go, co
wcze śniej ro bi ła bez pro ble mu. Ba da nia do ty czą ce wy pa le nia za -
wo do we go wy ka zu ją, że to cho ro bli we zja wi sko po ja wia się mię -
dzy trze cim a siód mym ro kiem pra cy za wo do wej. Ko lej nym
istot nym mo men tem kry zy su za wo do we go jest czas, kie dy do ko -
nu je my pod su mo wań na szych osią gnięć. Za zwy czaj jest to okres
mię dzy 40 a 50 ro kiem ży cia.

Ko go za zwy czaj do ty ka wy pa le nie za wo do we?
Po dat nym grun tem do wy pa le nia są jed nost ki z pew ny mi ce -

cha mi oso bo wo ści. Wśród „spa lo nych pra cą” od naj du je my per -
fek cjo ni stów, lu dzi bar dzo am bit nych, ry wa li za cyj nych z du żą po -
trze bą od no sze nia suk ce sów, ocze ku ją cych spo ro od sie bie oraz
od in nych. Oso by ta kie tak się iden ty fi ku ją z pra cą, że w za sa -
dzie sta no wi ona dla nich je dy ny sens ży cia.

Ale, czy za wsze opi sa ne ce chy są bez dy sku syj nym pre dyk to -
rem wy pa le nia za wo do we go?

Ci, któ rzy zna ją twór czość i ży cio rys Wo ody’ego Al le na, zna -
ne go re ży se ra fil mo we go, zde cy do wa nie za prze czy li by tej te zie.
Po mi mo po sia da nia cech oso bo wych pre dys po nu ją cych do wy stą -
pie nia u nie go wy pa le nia za wo do we go oraz słusz ne go wie ku, Al -
len nie ma za mia ru przejść na eme ry tu rę, któ rej skąd inąd, wca -
le się nie boi.

Dla cze go?
Przede wszyst kim dla te go, że re ży se ro wa nie fil mów jest dla

nie go świet ną za ba wą. Ma prze ko na nie, że nie mu si two rzyć cze -
goś bar dzo war to ścio we go, ta kie go za czym stoi po słan nic two
czy też po trze ba prze ka za nia po tom no ści nie sły cha nie wa żnych
ko mu ni ka tów w kwe stii jak żyć. Wbrew swo im prze ko na niom,
zaj mu jąc się pra cą, któ rą trak tu je jak hob by, two rzy dzie ła fil mo -
we, dzię ki któ rym już te raz stał się ży wą le gen dą.

Że by jed nak nie „spa lić się” pra cą, po mi mo wy ko ny wa nia
czyn no ści, któ re nas in te re su ją, mu szą ist nieć sprzy ja ją ce wa run -
ki ze wnętrz ne.

Wy pa le nie za wo do we zna czą co ko re spon du je z czyn ni ka mi
stre su za wo do we go. Do ty czą one ta kich wa run ków pra cy jak:
brak al bo nie ja sność stan dar dów, czę ste zmia ny cha rak te ru pra -
cy, zbyt sze ro ki lub zbyt wą ski za kres za dań, czę ste pod ró że czy
nie koń czą ca się na tu ra za dań za wo do wych, któ ra da je po czu cie
nie mo cy i bra ku suk ce sów. Przy tym na kła da ją się sztyw ne wy -
ma ga nia prze ło żo nych, ni skie za rob ki, zni ko ma per spek ty wa
awan su i brak wspar cia spo łecz ne go oraz po wta rza nie tych sa -
mych czyn no ści przez dłu gi czas.

Rów nie wa żnym czyn ni kiem pre dys po nu ją cym do wy pa le nia
jest ko niecz ność za cho wa nia tzw. po li tycz nej po praw no ści, gdzie
zmu sze ni je ste śmy ukry wać wła sne prze ko na nia i emo cje. To po -
chła nia na praw dę wie le ener gii, zwłasz cza gdy nie mo że my ko -
mu ni ko wać pra co daw cy wprost swo ich po trzeb, po glą dów bo zo -
sta li by śmy po trak to wa ni przez nie go ja ko oso by kło po tli we,
zmniej sza jąc tym sa mym szan sę np. na awans. 

Wa żnym ze wnętrz nym czyn ni kiem wy pa le nia za wo do we go
jest złe za rzą dza nie or ga ni za cją czy in sty tu cją. Nie kom pe ten cja
kie row nic twa (chy ba, że jest to świa do me dzia ła nie mob bin go -
we) po wo du je, że oso by za rzą dza ją ce ma ją wo bec pra cow ni ków
nad mier ne wy ma ga nia, jak rów nież re stryk cyj ne za sa dy ogra ni -
cza ją ce au to no mię.

Jak za tem za po bie gać wy pa le niu za wo do we mu?
Du żą ro lę w tym pro ce sie od gry wa ją oso by, któ re zaj mu ją kie -

row ni cze sta no wi ska. Sze fo wie po win ni dbać o po wie rze nie pra -
cow ni kom za dań do sto so wa nych do ich mo żli wo ści, kom pe ten -
cji. Istot ne jest rów nież wspie ra nie pra cow ni ków po przez
obiek tyw ną i kon struk tyw ną oce nę ich pra cy oraz umo żli wia nie
im na by wa nia no wych umie jęt no ści. Wa żne jest ta kże kształ to -
wa nie przy ja znej at mos fe ry w pra cy, w któ rej ce ni się życz li wość,
współ pra cę. Kom pe tent ny szef nie nad uży wa au to ry te tu for -
mal ne go. Sza nu je swo ich pod wład nych, ce ni so bie do bre re la cje
z in ny mi, po tra fi o nie dbać i za bie gać. Wa żne są dla nie go za rów -
no wy ni ki ze spo łu, jak i do bre sa mo po czu cie pra cow ni ków.

Jo an na Bar to szek, psy cho log GIP

Za wo do wo wy pa le ni
ność pra cow ni ka ogra ni czo na jest do wy -
so ko ści trzy mie sięcz ne go wy na gro dze nia,
a rosz cze nia ze sto sun ku pra cy ule ga ją
przedaw nie niu z upły wem trzech lat
od dnia, w któ rym rosz cze nie sta ło się wy -
ma gal ne.

Z ko lei umo wa o za rzą dza nie pod le ga
re gu la cjom cy wil no praw nym. Jest to umo -
wa wza jem na, nie na zwa na, opar ta na za -
sa dzie swo bo dy umów, któ ra do pusz cza
znacz ną do wol ność kształ to wa nia wza jem -
nych re la cji po mię dzy przed się bior cą
a me na dże rem. Nie ma też ko niecz no ści
oso bi ste go świad cze nia pra cy. Sto su nek
ten do pusz cza znacz nie więk szą nie za le -
żność me na dże ra, ale i więk szą od po wie -
dzial ność za po dej mo wa ne dzia ła nia
w cha rak te rze człon ka za rzą du, gdyż od -
po wia da on za szko dę wy rzą dzo ną przed -
się bior stwu w peł nej wy so ko ści i obej mu -
je rze czy wi stą stra tę oraz utra co ne
ko rzy ści. Na to miast okres przedaw nie nia
wy ni ka z prze pi sów ogól nych (art. 118
K.c., ale i 751 K.c.). Nad mie nić na le ży, że
kon trakt me ne dżer ski za war ty mię dzy
spół ką z o.o. a człon kiem za rzą du ja ko
przed się bior cą jest umo wą dwu stron nie
go spo dar czą (han dlo wą), do cho dzi bo -
wiem do skut ku wy łącz nie po mię dzy pod -
mio ta mi uczest ni czą cy mi w pro fe sjo nal -
nym ob ro cie go spo dar czym.

Nie mniej jed nak w przy pad ku kon trak -
tu me na dżer skie go, stro ny mo gą ta kże
– usta la jąc wza jem ne re la cje – usta lić
w tre ści umo wy i te aspek ty, któ re są zbli -
żo ne do sto sun ku pra cy, a tym sa mym
uwzględ nić ocze ki wa nia obu stron, w za -
kre sie za pew nie nia bez pie czeń stwa i pew -
no ści sta bi li za cji oso bie po wo ła nej do peł -
nie nia okre ślo nej funk cji w za rzą dzie
spół ki ka pi ta ło wej. Tym sa mym, osią ga jąc
ta ki stan, któ ry od po wia da po trze bom
przed się bior cy i pro wa dzo nej przez nie go
dzia łal no ści go spo dar czej, ale i gwa ran tu -
jąc me na dże ro wi mo żli wość re ali za cji po -
wie rzo nych mu za dań.

Sło wo o wy kład ni

Sta no wi sko pi śmien nic twa i ju dy ka tu -
ry jest ró żno rod ne, a wska za ne opi nie
uza le żnio ne są od ana li zy kon kret ne go
przy pad ku. I tak m.in. Sąd Naj wy ższy
w wy ro ku z 11 ma ja 2009 r., I UK 15/09,
LEX nr 512998 pod kre ślił, że czło nek za -
rzą du spół ki ka pi ta ło wej mo że być za trud -
nio ny na pod sta wie umo wy o pra cę, ale
mo że też wy ko ny wać swo je czyn no ści
na pod sta wie sto sun ków o cha rak te rze
cy wil no praw nym. Zgod nie z orze cze niem

Są du Naj wy ższe go (z 4 paź dzier ni ka 1994
roku, I PZP 2/94, OSN 1994, nr 11,
poz. 174 z glo są A. No we la, OSP 1995,
z. 10, s. 214) pod sta wą za trud nie nia mo -
że być umo wa o pra cę (ale nie po wo ła nie
w ro zu mie niu prze pi sów pra wa pra cy).

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je jed no
z orze czeń Try bu na łu Spra wie dli wo ści,
któ ry wy da jąc roz strzy gnię cie w spra -
wie C -232/09 Di ta Da no sa prze ciw ko
LKB Li zings SIA, przy znał pra wo do
ochro ny przed zwol nie niem pra cow ni cy
w cią ży, któ ra spra wo wa ła funk cję człon -
ka za rzą du spół ki ka pi ta ło wej. Punk tem
wyj ścia by ło usta le nie mo żli wo ści za ist -
nie nia sto sun ku pra cy i tym sa mym or ga -
ni za cyj ne go pod po rząd ko wa nia mię dzy
spół ką ka pi ta ło wą a człon kiem jed no oso -
bo we go za rzą du. Wa run kiem uzna nia
za pra cow ni ka człon ka za rzą du by ło przy -
zna nie ko niecz no ści ob ję cia ochro ną zwią -
za ną z ro dzi ciel stwem oso by peł nią cej
funk cję w spół ce ka pi ta ło wej i tym sa -
mym prze ciw dzia ła nie za cho wa niu dys -
kry mi nu ją ce mu ze wzglę du na płeć.

Roz strzy gnię cie to wska zu je wy raź nie,
że i orzecz nic two pol skie i eu ro pej skie
w nie któ rych przy pad kach sto su je wy -
kład nię ce lo wo ścio wą i ana li zu jąc kon -
kret ny przy pa dek, do pusz cza rów nież bar -
dziej li be ral ne po dej ście do pro ble ma ty ki
sto sun ków wią żą cych pod mio ty go spo dar -
cze z oso ba mi świad czą cy mi pra cę na ich
rzecz. Tym sa mym kie ru je się wzglę da mi
spo łecz ny mi i so cjal ny mi, a ta kże wy kład -
nią funk cjo nal ną, a nie tyl ko li te ral nym
brzmie niem prze pi sów kra jo wych.

Re su me

Pod su mo wu jąc na le ży stwier dzić, że do -
pie ro ana li za kon kret nej sy tu acji po zwa la
na usta le nie cha rak te ru sto sun ków łą czą -
cych pod miot pra wa han dlo we go z oso bą
świad czą cą na je go rzecz pra cę. Fakt, że
pro ble ma ty ka obej mu je kil ka ga łę zi pra wa
pro wa dzi do wnio sku, że je dy nie za sto so -
wa nie wy kład ni ce lo wo ścio wej i usta le nie,
co sta no wi pod sta wę po wo ła nia i ja kie są
ocze ki wa nia obu stron w kon kret nym
przed się bior stwie, mo że po zwo lić na jed -
no znacz ne okre śle nie wza jem nych re la cji
po mię dzy or ga nem za rzą dza ją cym a spół -
ką pra wa han dlo we go.

Obec ne re alia go spo dar cze wska zu ją
na otwar ty ka ta log kształ to wa nia sto sun -
ków or ga ni za cyj nych. Za nie wy star cza ją cą
mo żna więc uznać kla sycz ną umo wę
o pra cę. Dla te go na le ża ło by mo że odejść
od na wią zy wa nia umów o pra cę w za kre -

sie za trud nia nia człon ków za rzą du w spół -
kach ka pi ta ło wych, a zde cy do wać się
na ko rzy sta nie z kon trak tów me na dżer -
skich. Ta ki ro dzaj sto sun ków bę dzie od po -
wia dał po trze bom ryn ku i roz wi ja ją cej się
go spo dar ki. Te z ko lei mo gą sta no wić wy -
zwa nie dla usta wo daw cy w za kre sie
ukształ to wa nia no wych form or ga ni za cyj -
nych, przy uwzględ nie niu spe cy fi ki spó-
ł ek ka pi ta ło wych.

Mar ta Wiel gu szew ska -Pro ko piuk
OIP Zie lo na Gó ra, O/ Go rzów Wlkp.
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me cha nicz ne go, uda ro we go za dzia ła nia
na skrzyn kę przy łą cze nio wą);

Opi sa ny stan fak tycz ny był nie zgod ny
w wy mo ga mi wy ni ka ją cy mi z tre ści z §11
pkt. 1) roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar -
ki z dnia 17 wrze śnia 1999 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy urzą dze -
niach i in sta la cjach ener ge tycz nych (Dz. U.
Nr 80, poz. 912), za bra nia ją cy mi eks plo ata -
cji urzą dzeń ener ge tycz nych bez prze wi -
dzia nych dla nich za bez pie czeń. Na le ży tu
pod kre ślić, że nie zgod ność ta po wsta ła
w wy ni ku sy tu acji nie prze wi dzia nej, in cy -
den tal nej po le ga ją cej na me cha nicz nym
uszko dze niu ele men tu osprzę tu elek trycz -
ne go. Sy tu acja ta ka nie mia ła miej sca
przy nor mal nej eks plo ata cji urzą dze nia. 

● za sto so wa nie na ha li z za in sta lo wa ną
li nią tech no lo gicz no -szkli wier ską ukła du za -
si la nia sie ci od bior czej TN -C nie za pew nia ją -
ce go na le ży tej ochro ny przed po ra że niem
prą dem elek trycz nym, w przy pad ku bra ku
cią gło ści prze wo du PEN (po łą czo ne go w je -
den prze wo du neu tral ne go N i ochron ne go
PE). W przed mio to wym przy pad ku mia ło
miej sce prze rwa nie cią gło ści elek trycz nej
PEN (po przez ode rwa nie pusz ki przy łą cze -
nio wej od kor pu su sil ni ka), co w po łą cze niu
z uszko dze niem izo la cji na złą czu za si la nia
sil ni ka i ze tknię cia czę ści pod na pię ciem
z kor pu sem sil ni ka, do pro wa dzi ło do po ja -
wie nia się na kor pu sie mie szal ni ka na pię cia
fa zo we go (230 V). Jed no cze sne do tknię cie
przez po krzyw dzo ne go kor pu su mie szal ni ka
z uszko dzo ną in sta la cją elek trycz ną oraz
mie szal ni ka obok z nie usz ko dzo ną in sta la cją
(obu do wa mie szal ni ka po łą czo na z PEN)
spo wo do wa ło za mknię cie ob wo du elek trycz -
ne go i prze pływ prą du ra że nia przez cia ło
po krzyw dzo ne go.

Pod czas cał ko wi tej wy mia ny in sta la cji
elek trycz nej w ha li, w paź dzier ni ku 2007 r.,
nie zgod nie z obo wią zu ją cy mi wa run ka mi
tech nicz ny mi dla wy ko ny wa nia in sta la cji elek -
trycz nych w obiek tach bu dow la nych nie za -
sto so wa no in ne go ukła du sie ci od bior czej
(np. TN -C -S), od two rzo no je dy nie uprzed nio
ist nie ją cy układ sie ci TN -C; Od 1 kwietnia

1995 r. obo wią zu je za kaz roz dzie le nia ży ły
prze wo du ochron ne go PE i ży ły prze wo du
neu tral ne go N oraz na kaz sto so wa nia ochro -
ny do dat ko wej np. w po sta ci za bez pie czeń
ró żni co wo -prą do wych w obiek tach no wo bu -
do wa nych i prze bu do wy wa nych - § 183
pkt. 2), 3), 4) roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra -
struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie
wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od -
po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 ze zmia na mi). Pra ce
prze pro wa dzo ne przez za kład w paź dzier ni -
ku 2007 r., po le ga ją ce na cał ko wi tej wy mia -
nie in sta la cji elek trycz nej, zgod nie z de fi ni -
cja mi za war ty mi w art. 3 pkt. 7a) i 8) usta wy
z 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmia na mi)
uznać na le ży za re mont, a nie prze bu do wę.

W związ ku z tym wy mie nio ne wy mo gi
tech nicz ne do ty czą ce sie ci od bior czej po -
trak to wać na le ża ło, ja ko za le ce nie a nie
obo wią zek. 

Re asu mu jąc: za kład, od twa rza jąc in sta la -
cję od bior czą w ha li z li nią tech no lo gicz ną
pod czas wy mia ny in sta la cji, nie na ru szył
prze pi sów, po mi mo że w chwi li re mon tu
sie ci obo wią zy wa ły już, (lecz je dy nie w przy -
pad ku prze bu do wy obiek tu) wy mie nio ne
wy mo gi do ty czą ce elek trycz nych in sta la cji
roz dziel czych i od bior czych;

● nie wie dza po krzyw dzo ne go o za gro -
że niu w po sta ci po ja wie nia się na pię cia fa -
zo we go (230 V) na me ta lo wym zbior ni ku
mie szal ni ka;

● nie spraw dze nie lub nie na le ży te spraw -
dze nie przez po krzyw dzo ne go – wbrew obo -
wiąz ko wi wy ni ka ją ce mu z kar ty sta no wi ska
pra cy – sta nu tech nicz ne go mie szal ni ka
przed przy stą pie niem do je go eks plo ata cji.

W wy ni ku kon tro li in spek to rzy wy stą pi li
z wnio skiem o roz wa że nie przez pra co daw -
cę zmia ny ro dza ju sie ci od bior czej w ha li
tech no lo gicz nej z TN -C na sieć od bior czą,
za pew nia ją cą peł niej szą ochro nę przed po -
ra że niem prą dem elek trycz nym np. TN -C -S.

Wik tor Ko wal czyk, Adam Woj ta sik
OIP Łódź

W chwi li zda rze nia po szko do wa ny wy ko -
ny wał obo wiąz ki słu żbo we. Spraw dzał po -
ziom szkli wa w zbior ni kach mie szal ni ków.
Wszedł na pierw szy szcze bel po de stu i pra -
wą rę ką chwy cił się zbior ni ka. W mo men -
cie, gdy dru gą rę ką przy trzy mał się są sied -
nie go zbior ni ka zo stał po ra żo ny prą dem
elek trycz nym. Fakt, że stał na szcze blach
po mo stu spra wił, że zdo łał uwol nić się
spod dzia ła nia prą du, upa da jąc na po sadz -
kę, wsku tek cze go do znał ura zów. Bez po -
śred nio po zda rze niu we zwa ni na miej sce
elek tro me cha ni cy stwier dzi li wy stę po wa -
nie na me ta lo wym zbior ni ku mie szal ni ka
na pię cia fa zo we go – 230 V.

Bez ochro ny

Mie sza dło mie szal ni ka szkli wa by ło na pę -
dza ne trój fa zo wym sil ni kiem elek trycz nym.
Ochro nę przed do ty kiem po śred nim (re ali -
zo wa ną po przez sa mo czyn ne, szyb kie wy łą -
cze nie) za pew nio no po przez po łą cze nie 
czę ści prze wo dzą cych, do stęp nych (obu do -
wy sil ni ka) z prze wo dem ochron no -neu tral -
nym PEN. Prze wód PEN w pusz ce przy łą -
cze nio wej sil ni ka po łą czo ny był me ta licz nie
z po kry wą pusz ki przy łą cze nio wej. W chwi -
li zda rze nia wsku tek uprzed nie go ode rwa -
nia skrzyn ki przy łą cze nio wej od kor pu su sil -
ni ka, co spo wo do wa ło prze rwa nie cią gło ści
prze wo du ochron no -neu tral ne go PEN układ
ten był po zba wio ny ja kiej kol wiek ochro ny
w ra zie uszko dze nia (daw niej  - ochro ny do -
dat ko wej przed po ra że niem). Do dat ko wo,
uszko dze nie izo la cji czę ści czyn nej  - bę dą cej
pod na pię ciem, oraz ze tknię cie tej czę ści
z obu do wą sil ni ka, po wo do wa ło obec ność
na pię cia fa zo we go (230 V) na kor pu sie sil -
ni ka elek trycz ne go i tym sa mym na me ta lo -
wym zbior ni ku mie szal ni ka (po łą cze nie me -
ta licz ne).

W ha li pro duk cyj nej, w któ rej za in sta lo -
wa na by ła li nia tech no lo gicz na od bior ni ki
ener gii elek trycz nej by ły za si la nie z sie ci od -
bior czej wy ko na nej w ukła dzie TN -C. Rów -
nież za si la nie mie szal ni ka przy któ rym do -
szło do wy pad ku, wy ko na no w ukła dzie sie ci
od bior czej TN -C. W 2007 r. li nia szkli wier -

ska pod ło go wa by ła grun tow nie re mon to -
wa na i mo der ni zo wa na. W za kres re mon tu
wcho dzi ła cał ko wi ta wy mia na in sta la cji elek -
trycz nej.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi wa run ka mi
tech nicz ny mi wy ko ny wa nia in sta la cji elek -
trycz nych w obiek tach bu dow la nych na le ża -
ło prze bu do wać układ sie ci od bior czej
na TN z roz dzie lo ną ży łą prze wo du ochron -
ne go PE i prze wo du neu tral ne go N, przy
jed no cze snym za sto so wa niu ochro ny do dat -
ko wej po przez za bu do wa nie wy łącz ni ków
ró żni co wo prą do wych, tj. na le ża ło prze bu -
do wać układ sie ci od bior czej na TN-C -S.
Układ sie ci TN -C -S jest obec nie naj czę ściej
sto so wa nym ukła dem sie cio wym in sta la cji
elek trycz nych w obiek tach bu dow la nych.
Do ty czy to za rów no in sta la cji no wo bu do wa -
nych, jak i mo der ni zo wa nych. Układ sie ci
TN-C -S jest bar dzie bez piecz ny w za kre sie
ochro ny przed po ra że niem od ukła du TN -C,
ale po sia da ta kże pew ne wa dy. 

W punk tach roz dzia łu sie ci TN -S od TN -
-C za le ca się sto so wa nie do dat ko we go uzio -
mu. Jed nak w sy tu acjach wy stą pie nia prze -
rwy w prze wo dzie PEN uziom ten rów nież
nie za pew nia od po wied niej ochro ny prze -
ciw po ra że nio wej. Do pie ro za sto so wa nie
w ukła dzie wy łącz ni ków ró żni co wo-prą do -
wych (RCD), ja ko do dat ko wej ochro ny prze -
ciw po ra że nio wej (ochro ny przed do ty kiem
po śred nim) za pew nia pra wi dło wą ochro nę
przed po ra że niem.

Pra wi dło wy ruch 
ener ge tycz ny

In sta la cja i urzą dze nia elek trycz ne w opi -
sa nym za kła dzie zo sta ły pod da ne wy ma ga -
nym ba da niom i po mia rom w za kre sie sku -
tecz no ści ochro ny prze ciw po ra że nio wej
i re zy stan cji izo la cji z po zy tyw nym re zul ta -
tem. In spek to rzy nie do pa trzy li się nie pra -
wi dło wo ści w pro wa dze niu ru chu ener ge -
tycz ne go, za rów no pod wzglę dem eks plo-
ata cji sie ci i urzą dzeń, jak i wy ma ga nych do -
dat ko wych upraw nień kwa li fi ka cyj nych pra -
cow ni ków zaj mu ją cych się eks plo ata cją, a ta -

kże w za kre sie or ga ni za cji pra cy zwią za nej
z pro wa dze niem ru chu ener ge tycz ne go.

In spek to rzy pra cy usta li li na stę pu -
ją ce przy czy ny zda rze nia:

● w chwi li zda rze nia brak by ło ochro ny
w ra zie uszko dze nia (daw niej ochro ny
przed do ty kiem po śred nim) w ob wo dzie za -
si la ją cym sil nik elek trycz ny na pę dza ją cy
mie sza dło mie szal ni ka szkli wa, co by ło spo -
wo do wa ne uszko dze niem przy łą cza elek -
trycz ne go sil ni ka. Uszko dze nie po le ga ło
na ode rwa niu po łą czo nej elek trycz nie
z prze wo dem PEN, prze wo dzą cej obu do wy
pusz ki przy łą cze nio wej od obu do wy sil ni ka,
co po wo do wa ło prze rwę w ob wo dzie neu -
tral no -ochron nym PEN. W po łą cze niu
z uszko dze niem izo la cji czę ści czyn nej oraz
jej ze tknię ciem z obu do wą sil ni ka elek trycz -
ne go, spo wo do wa ło to po ja wie nie się na -
pię cia fa zo we go na kor pu sie sil ni ka i tym sa -
mym na kor pu sie po łą czo ne go me ta licz nie
z nim prze wo dzą ce go, me ta lo we go zbior ni -
ka mie szal ni ka. Przy tym nie za dzia ła ły za -
bez pie cze nia nad mia ro wo -prą do we, ja ko że
nie zo sta ły prze kro czo ne ich prą dy zna mio -
no we. Rów no cze sne do tknię cie przez po -
krzyw dzo ne go kor pu su mie szal ni ka z prze -
rwą w ob wo dzie PEN i sto ją ce go obok,
mie szal ni ka z kor pu sem po łą czo nym sku -
tecz nie z prze wo dem PEN, spo wo do wa ło
za mknię cie ob wo du i prze pływ prą du ra że -
nia przez cia ło po krzyw dzo ne go.

Uszko dze nie przy łą cza za si la ją ce go sil nik
elek trycz ny mie szal ni ka, po le ga ją ce na ode -
rwa niu pusz ki przy łą cze nio wej od kor pu su
sil ni ka, po wsta ło naj praw do po dob niej pod -
czas trans por tu mie szal ni ka z uży ciem wóz -
ka wi dło we go (ta kie uszko dze nia mo gły wy -
stą pić je dy nie w wy ni ku bar dzo sil ne go,

Ob ja śnie nia do tek stu

Układ sie ci TN -C - układ po łą czeń elek trycz -
nych sie ci roz dziel czej i od bior czej NN
(230/400V) w ha li pro duk cyj nej, w któ rej za in sta -
lo wa no li nię tech no lo gicz ną. Naj istot niej szą wa dą
ukła du TN -C jest to, że prze wód PEN speł nia tu
ro lę prze wo du neu tral ne go i ochron ne go. Ozna cza
to, że jest on jed no cze śnie prze wo dem ro bo czym
i w ukła dach jed no fa zo wych pły ną przez nie go
peł ne prą dy ob cią że nia, a w ukła dach trój fa zo -
wych jest na ra żo ny na ob cią że nia bę dą ce skut -
kiem asy me trii w ukła dzie. Do dat ko wo w sy tu acji
wy stą pie nia prze rwy w prze wo dzie PEN na urzą -
dze niach I kla sy ochron no ści wy stą pią nie bez -
piecz ne na pię cia ra że nia. W ukła dzie jed no fa zo -
wym mo żna się wte dy spo dzie wać na pięć
do cho dzą cych do war to ści zna mio no wej sie ci
(230V). Na to miast przy uszko dze niu prze wo du
PEN w ob wo dzie trój fa zo wym na pię cie w ob wo -
dach jed no fa zo wych mo gą do cho dzić na wet
do war to ści bli skich na pię ciu mię dzy fa zo we mu
sie ci (400V) w za le żno ści od ob cią żeń po szcze gól -
nych faz w chwi li wy stą pie nia awa rii. Nie bez pie -
czeń stwo wy stą pie nia po ra że nia lub uszko dze nia
od bior ni ków jest tym więk sze, że w przy ta kiej
awa rii nie za dzia ła ją za bez pie cze nia nad mia ro wo -
-prą do we, aż do mo men tu prze kro cze nia war to ści
prą du ich za dzia ła nia. Ko lej ną wa dą ukła du TN -C
jest to, że przy pad ku wy stę po wa nia asy me trii ob -
cią żeń mię dzy prze wo dem PEN a uzie mie niem
w miej scu przy łą cze nia od bior ni ka po ja wi się na -
pię cie. Je go war tość bę dzie za le ża ła od stop nia
asy me trii. W ukła dach oświe tle nio wych za si la nych
z ukła du TN -C prąd ob cią że nia pły nie czę ścio wo
przez prze wód PEN a czę ścio wo przez za wie sze -
nie do uzie mio nej kon struk cji. W przy pad ku wy -
stą pie nia prze rwy w prze wo dzie ochron no -neu tral -
nym źró dło świa tła na dal bę dzie dzia ła ło, a ca ły
prąd ob cią że nia po pły nie przez za wie sze nie opraw
do uzie mio nej kon struk cji. Istot ne jest ta kże, że
w ukła dach tych nie mo żna sto so wać wy łącz ni ków
ró żni co wo -prą do wych, gdyż nie ma za pew nio nych
wa run ków do ich pra wi dło wej pra cy. Prze wód
PEN i czę ści prze wo dzą ce przy łą czo ne do nie go
nie za pew nia ją cał ko wi te go od izo lo wa nia od zie mi.
Je dy ną za le tą opi sa ne go ukła du jest jej ni ższy
w po rów na niu z in ny mi koszt bu do wy (za miast li -
nii trój prze wo do wej  – dwu prze wo do wa przy in sta -
la cjach 1-fa zo wych i za miast pię cio prze wo do wej  –
czte ro prze wo do wa przy in sta la cjach 3-fa zo wych). 

Prze wód PEN – w ukła dzie sie ci od bior czej
(np. część in sta la cji elek trycz nej za licz ni kiem
ener gii) TN -C prze wód speł nia ją cy jed no cze śnie
funk cje prze wo du neu tral ne go (ro bo cze go) oraz
ochron ne go (prze wód neu tral ny – N i prze wód
ochron ny – PE sta no wi je den prze wód ochron no -
-neu tral ny PEN).

Wy łącz nik ró żni co wo prą do wy (prze kład nik
Fer ran tie go – na zy wa ny po tocz nie wy łącz ni kiem
prze ciw po ra że nio wym, ró żni ców ką, bez piecz ni kiem
ró żni co wo prą do wym, cza sa mi uży wa ny jest an giel -
ski skrót RCD – re si du al cur rent de vi ce) – za bez pie -
cze nie elek trycz ne, urzą dze nie, któ re roz łą cza ob -
wód, gdy wy kry je, że prąd elek trycz ny wy pły wa ją cy
z ob wo du nie jest rów ny prą do wi wpły wa ją ce mu.
Słu żą ce do ochro ny lu dzi przed po ra że niem prą dem
elek trycz nym przy do ty ku po śred nim jak i bez po -
śred nim, ogra ni cza ta kże skut ki uszko dze nia urzą -
dzeń, w tym wy wo ła nie po ża ru.

Po ra że nie
prą dem
W jed nym z opo czyń skich za kła dów ce ra micz nych, wy twa rza ją cych
ce ra mi kę bu dow la ną, do szło do wy pad ku przy pra cy. Po ra żo ny prą -
dem zo stał pra cow nik ob słu gu ją cy li nię tech no lo gicz ną pro duk cji
pły tek ce ra micz nych. Po szko do wa ny spadł na po sadz kę z dol nych
stop ni pro wa dzą cych na po most ob słu go wy mie szal ni ka szkli wa do -
zna jąc ob ra żeń cia ła.

Adam Woj ta sikWik tor Ko wal czyk
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE 

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 31 sierp -
nia 2011 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te -
go tek stu usta wy o Pań stwo wej In spek cji
Sa ni tar nej // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 212, poz. 1263.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 23 wrze śnia 2011 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie wa run ków tech nicz -
nych do zo ru tech nicz ne go, ja kim po win ny
od po wia dać urzą dze nia do na peł nia nia
i opró żnia nia zbior ni ków trans por to wych //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 208, poz. 1242.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 23 wrze śnia 2011 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie pra cow ni ków za trud -
nio nych na sta no wi skach bez po śred nio zwią -
za nych z pro wa dze niem i bez pie czeń stwem
ru chu ko le jo we go, pro wa dze niem okre ślo -
nych ro dza jów po jaz dów ko le jo wych oraz
po jaz dów ko le jo wych me tra // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 223, poz. 1333.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 15 wrze śnia 2011 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie spo -
so bu uspra wie dli wia nia nie obec no ści w pra -
cy oraz udzie la nia pra cow ni kom zwol nień
od pra cy // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 210,
poz. 1253.

Usta wa z dnia 19 sierp nia 2011 r. o zmia -
nie usta wy o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne -
go i o wo lon ta ria cie oraz nie któ rych in nych
ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 209,
poz. 1244.

Usta wa z dnia 31 sierp nia 2011 r. o zmia -
nie usta wy o eu ro pej skich ra dach za kła do -
wych // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 213,
poz. 1265.

Usta wa z dnia 31 sierp nia 2011 r. o ra ty -
fi ka cji Kon wen cji o pra cy na mo rzu, przy ję -
tej przez Kon fe ren cję Ogól ną Mię dzy na ro -
do wej Or ga ni za cji Pra cy w Ge ne wie dnia 23
lu te go 2006 r. // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 222, poz. 1324.

Usta wa z dnia 19 sierp nia 2011 r. o prze -
wo zie to wa rów nie bez piecz nych // Dzien -
nik Ustaw. – 2011, nr 227, poz. 1367.

Usta wa z dnia 18 sierp nia 2011 r. o bez -
pie czeń stwie mor skim // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 228, poz. 1368.

Usta wa z dnia 16 wrze śnia 2011 r. o zmia -
nie usta wy o trans por cie ko le jo wym //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 230, poz. 1372.

AR TY KU ŁY Z CZA SO PISM

Cho ro by za wo do we stwier dzo ne w Pol sce
w 2010 r. / Ur szu la Wil czyń ska [i in.] // Me -
dy cy na Pra cy. – 2011, nr 4, s. 347-357

Przed sta wio no da ne o cho ro bach za wo -
do wych stwier dzo nych w 2010 r. i zgło szo -
nych przez sta cje sa ni tar no -epi de mio lo gicz -
ne do Cen tral ne go Re je stru Cho rób
Za wo do wych, pro wa dzo ne go w In sty tu cie
Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi. 

Na ra że nie na po le ma gne to sta tycz ne i za -
gro że nia zdro wia przy ob słu dze ska ne rów
re zo nan su ma gne tycz ne go / Jo lan ta Kar po -
wicz [i in.] // Me dy cy na Pra cy. – 2011, nr 3,
s. 309-321.

W ar ty ku le przed sta wio no m.in. da ne do -
ty czą ce na ra że nia pra cow ni ków na po le ma -
gne to sta tycz ne w oto cze niu ska ne ra re zo -
nan su ma gne tycz ne go oraz do ko na no
prze glą du li te ra tu ry na te mat dzia ła nia bio -
lo gicz ne go i za gro żeń zdro wia zwią za nych
z po la mi ma gne to sta tycz ny mi.

Oce na na ra że nia za wo do we go spa wa czy
na pod sta wie ozna cza nia dy mów i ich skład -
ni ków po wsta ją cych pod czas spa wa nia sta li
chro mo wo -ni klo wej / Mag da le na Sta ni sław -
ska, Be ata Ja na sik, Mał go rza ta Trzcin ka -
-Ochoc ka // Me dy cy na Pra cy. – 2011, nr 4,
s. 359-368.

Przed sta wio no wy ni ki ba dań, któ rych ce -
lem by ła oce na na ra że nia spa wa czy sta li
chro mo wo -ni klo wych na dy my spa wal ni cze
i ich skład ni ki (że la zo, man gan, ni kiel
i chrom z uwzględ nie niem je go ró żnych
form che micz nych). Ba da nia mi ob ję to sta -
no wi ska pra cy spa wa czy w dwóch za kła dach
prze my słu me ta lo we go.

Ochro na od gro mo wa i przed prze pię cia -
mi w pol skich ak tach praw nych i nor ma li za -
cyj nych – no we wy zwa nia dla pro jek tan ta
i in spek to ra nad zo ru / Mi ro sław Zie len kie -
wicz // Wia do mo ści Elek tro tech nicz ne.
– 2011, nr 9, s. 87-89.

Przed sta wio no Pol skie Nor my do ty czą ce
ochro ny od gro mo wej i przed prze pię cia mi
– po wo ła ne w roz po rzą dze niu Mi ni stra In -

fra struk tu ry z dnia 10 grud nia 2010 r. zmie -
nia ją ce go roz po rzą dze nie w spra wie wa run -
ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia -
dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz. U.
nr 239, poz. 1597).

Ra tow nic two che micz ne w Pol sce
i na świe cie / T. Pio trow ski, R. Świe tlik //
Eko lo gia i Tech ni ka. – 2011, nr 5, s. 281-287.

Scha rak te ry zo wa no sys tem ra tow nic twa
che micz ne go w Pol sce oraz w kra jach wy so -
ko uprze my sło wio nych. Omó wio no pod sta -
wo we ro dza je za gro żeń stwa rza ne przez sub -
stan cje nie bez piecz ne oraz po da no spo so by
ogra ni cza nia i li kwi da cji skut ków awa rii. 

Szko le nia bhp – niu an se, o któ rych za po -
mi na my – w świe tle kon tro li Pań stwo wej
In spek cji Pra cy / Alek san dra Kęp niak //
Pre wen cja i Re ha bi li ta cja. – 2011, nr 3,
s. 18-30.

Ar ty kuł do ty czy obo wiąz ku pra co daw cy
pod da wa nia pra cow ni ków szko le niom z za -
kre su bhp oraz od po wie dzial no ści wy kro -
cze nio wej z ty tu łu nie do peł nie nia tych obo -
wiąz ków. 

Wpływ sta nu nie trzeź wo ści na uzna nie
wy pad ku przy pra cy oraz na przy zna nie
świad czeń wy pad ko wych / Gra ży na Ślaw -
ska // Pre wen cja i Re ha bi li ta cja. – 2011,
nr 3, s. 8-17.

W ar ty ku le po da no de fi ni cję sta nu nie -
trzeź wo ści oraz przed sta wio no dzia ła nia
na rzecz za cho wa nia trzeź wo ści w miej scu
pra cy. Omó wio no ta kże wpływ sta nu nie -
trzeź wo ści na uzna nie wy pad ku przy pra cy
oraz na przy zna nie świad czeń wy pad ko wych.

Wy pa dek w ma ga zy nie / An drzej No wak
// Pro mo tor. – 2011, nr 9, s. 36-38.

Omó wio no przy czy ny tech nicz ne, or ga ni -
za cyj ne i ludz kie wy pad ku przy pra cy, do któ -
re go do szło w po miesz cze niu ma ga zy no wym
za kła du wy ko rzy stu ją ce go w pro ce sach pro -
duk cyj nych pro fi le oraz rur ki alu mi nio we.

Za gro że nie ole ja mi mi ne ral ny mi na sta -
no wi skach pra cy oraz no we roz wią za nia po -
li me ro wych ma te ria łów ochron nych w wy -
bra nych środ kach ochro ny in dy wi du al nej /
Syl wia Krze miń ska, Emi lia Irz mań ska //
Me dy cy na Pra cy. – 2011, nr 4, s. 435-443.

Omó wio no wła ści wo ści i za sto so wa nie
ole jów mi ne ral nych. Za pre zen to wa no ak tu -
al nie sto so wa ne ma te ria ły po li me ro we w rę -
ka wi cach i odzie ży chro nią cej przed ole ja mi
mi ne ral ny mi. 

Opracowała: Danuta Szot
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W wy ni ku po stę po wa nia kon tro l ne go
stwier dzo no na stę pu ją ce przy czy ny wy pad -
ku:

● nie od po wied nia wy trzy ma łość ma te -
ria łu roz grza ne go w cza sie spa wa nia do dat -
ko we go uchwy tu;

● brak in struk cji do ty czą cej tech no lo -
gii na praw wsad ni cy;

● do pusz cze nie do pra cy wa łu z do spa -
wa nym uchwy tem bez wy ma ga nych kon tro -
li – bry ga dzi sta sam pod jął de cy zję o spo -
so bie mon ta żu ucha po moc ni cze go i tym sa -
mym nikt od po wie dzial ny z nad zo ru o tym
nie wie dział, więc nikt nie pod jął de cy zji
o do ko na niu kon tro li spa wu;

● nie do sta tecz ne przy go to wa nie za -
wo do we pra cow ni ka wy ko nu ją ce go spa wa -
nie ucha po moc ni cze go, któ ry nie miał od -
po wied niej wie dzy na te mat mo żli wo ści łą -
cze nia po szcze gól nych ma te ria łów;

● brak do dat ko we go za bez pie cze nia wa -
łu przed upad kiem w sy tu acji, gdy w stre -
fie nie bez piecz nej pra co wa li lu dzie – po -
szko do wa ny stał na rusz to wa niu w od le gło -
ści oko ło pół to ra me tra od re mon to wa ne -
go wa łu;

● nie pra wi dło we za cho wa nie bry ga dzi -
sty spo wo do wa ne lek ce wa że niem za gro że -
nia (bra wu ra, ry zy kanc two) – po szko do wa -
ny, śpie sząc się z wy ko na niem za da nia, na -
ka zał przy spa wać po moc ni cze ucho bez kon -
sul ta cji z kim kol wiek z nad zo ru lub z in ny -
mi oso ba mi mo gą cy mi okre ślić wy trzy ma -
łość ta kie go po łą cze nia;

● nie pra wi dło we za cho wa nie pra cow -
ni ka spo wo do wa ne nie wła ści wym tem -
pem pra cy – po szko do wa ny, peł niąc funk -
cję bry ga dzi sty, spie szył się z za koń cze -
niem re mon tu po nie waż chciał jak naj szyb -
ciej wró cić do do mu (jak usta lo no pod czas
kon tro li, w do mu po szko do wa ne go od by -
wa ła się uro czy stość ju bi le uszo wa cór ki).

W wy ni ku kon tro li, in spek tor pra cy
wy sto so wał do pra co daw cy na kaz zawie ra -
ją cy łącz nie trzy de cy zje oraz wy stą pie nie
z pię cio ma wnio ska mi po kon trol ny mi.

Łukasz Śmierciak
OIP Opole

Śmierć przed ju bi le uszem

Dokończenie ze strony 32.



Bry ga da z przed się bior stwa re mon to wo -pro duk cyj ne go zo sta -
ła wy na ję ta do prze pro wa dze nia prac re mon to wych pie ca wsa -
dow ni cze go na ba te rii kok sow ni czej. Cho dzi ło o wy mia nę wa -

łu na pę do we go. Ro bot ni cy przy stę po wa li wła śnie do za mon to -
wa nia u pod sta wy wsad ni cy no we go, wa żą ce go po nad dwie to -
ny, ele men tu. Uży wa li do te go ręcz nych wcią ga rek, a w ce lu uła -

twie nia so bie pra cy, na po le ce nie bry -
ga dzi sty, na koń cu wa łu przy spa wa li do -
dat ko wy uchwyt.

Bry ga dzi sta ko or dy no wał ro bo ty
z pół to ra me tro we go rusz to wa nia war -
szaw skie go roz sta wio ne go w po bli żu
pie ca wsa dow ni cze go. Do cho dzi ła go -
dzi na 15.50 kie dy pra cow ni cy eki py re -
mon to wej pod cią gnę li wał na od po wied -
nią wy so kość. W tym mo men cie pu ścił
pro wi zo rycz ny spaw przy uchwy cie
po moc ni czym. Wał upadł na zie mię
mia żdżąc rusz to wa nie, na któ rym stał
bry ga dzi sta. Ude rzo ny mę żczy zna
spadł na be to no we pod ło że, po no sząc
śmierć na miej scu.

W ce lu wy ja śnie nia przy czyn i oko -
licz no ści wy pad ku in spek tor pra cy
OIP w Opo lu prze pro wa dził kon tro lę
w fir mie za trud nia ją cej eki pę re mon -
to wą. Stwier dził, że po szko do wa ny
był wie lo let nim pra cow ni kiem za kła du,
po sia dał ak tu al ne prze szko le nie bhp
wstęp ne i okre so we, a ta kże wa żne ba -
da nia le kar skie po twier dza ją ce brak
prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia pra -
cy na zaj mo wa nym sta no wi sku spa -
wacza -bry ga dzi sty.

Śmierć przed ju bi le uszem
Tra gicz nie za koń czył się dzień pra cy w jed nym z po do pol skich za kła dów prze my sło wych.
Na sku tek bez myśl no ści i nie po trzeb nej bra wu ry zgi nął bry ga dzi sta. Pra co wał w fir mie
od wie lu lat ja ko spa wacz. Miał 53 la ta. Te go dnia spie szył się na ju bi le usz cór ki.

Dokończenie na stronie 30.


