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Na gro dy dla pra co daw ców
i eks per tów ochro ny pra cy
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Czas pra cy kie row ców
Bar dzo trud nym pro ble mem,
z któ rym bo ry ka ją się in spek to rzy
pra cy w trak cie kon tro li zwią za -
nych z cza sem pra cy kie row ców,
jest za gad nie nie zwią za ne z za -
kwa li fi ko wa niem przerw prze zna -
czo nych na od po czy nek.
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Nie bez piecz ne wóz ki wi dło we
Wóz ki wi dło we są bar dzo po pu lar -
nym i po wszech nie sto so wa nym
środ kiem trans por tu w wie lu za kła -
dach. Nie ste ty, z ro sną cą po pu lar no -
ścią sto so wa nia wóz ków idzie
w pa rze gwał tow ny wzrost licz by wy -
pad ków przy pra cy zwią za nych z nie -
od po wie dzial ną eks plo ata cją tych
uży tecz nych po jaz dów.

Bez piecz ny skok do gór nic twa

Pa mię ta my…

Do cze go po trzeb ny nam au to kra ta?

Cię żki wy pa dek pod czas 
od śnie ża nia

20 Ro la spo łecz ne go in spek to ra pra cy
Istot ne zna cze nie dla wzmoc nie nia po zy cji spo łecz ne -
go in spek to ra pra cy oraz zwięk sze nia je go ro li w ogra -
ni cza niu za gro żeń w śro do wi sku pra cy ma praw nie
okre ślo ny obo wią zek współ dzia ła nia spo łecz nej in -
spek cji pra cy z Pań stwo wą In spek cją Pra cy oraz z in -
nymi or ga na mi nad zo ru i kon tro li wa run ków pra cy.

Okładka:
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Gra tu lu jąc lau re atom na gród i wy ró -
żnień, głów ny in spek tor pra cy An na Tom -
czyk zwró ci ła uwa gę na re pre zen to wa ne
przez nich wy so kie stan dar dy etycz ne
i uwra żli wie nie na do bro dru gie go czło wie -
ka, prze ja wia ją ce się w co dzien nej tro sce
o zdro wie i bez pie czeń stwo pra cu ją cych.
Pod kre śli ła wy bit ną wie dzę za wo do wą, no -
wo cze sność, naj wy ższy pro fe sjo na lizm,
kon se kwen cję oraz wy trwa łość w dą że niu
do wy zna czo ne go ce lu re pre zen to wa ne
przez lau re atów, bę dą cych za ra zem eli tą
przed się bior ców, spe cja li stów i eks per -
tów ochro ny pra cy w na szym kra ju.

Stwier dzi ła, że wy gra na w naj wa żniej -
szym kon kur sie Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy pro mu ją cym pra co daw ców – or ga ni za -
to rów bez piecz nej pra cy jest przede
wszyst kim wy gra ną pra cow ni ków. Ozna -
cza bo wiem dla nich bez piecz ne i god ne
wa run ki pra cy, uczci we roz li cza nie cza su
pra cy, za pew nio ne pra wo do wy na gro dze -
nia i od po czyn ku.

– Je ste śmy peł ni uzna nia dla ta kich
dzia łań. Są one do bit nym po twier dze niem
trud nej do prze ce nie nia ro li pra co daw ców
we wspie ra niu re ali zo wa nej przez in spek -
cję pra cy mi sji za pew nia nia pra wo rząd no -
ści w sto sun kach pra cy. Są one rów nież
po twier dze niem wzra sta ją cej świa do mo -

ści, że efek tyw na przed się bior czość, bu do -
wa nie sta bil nej po zy cji fir my na ryn ku za -
le ży nie tyl ko od osią ga ne go do raź nie zy -
sku, ale ta kże od te go, na ile pra co daw ca
po tra fi za pew nić swo im pra cow ni kom bez -
piecz ne i go dzi we wa run ki pra cy – po wie -
dzia ła An na Tom czyk. Sze fo wa in spek cji
pra cy z sa tys fak cją od no to wa ła ta kże po -

więk sza ją cą się z ro ku na rok li stę osób
uho no ro wa nych Na gro dą im. Ha li ny Kra -
hel skiej – naj bar dziej pre sti żo wym wy ró -
żnie niem głów ne go in spek to ra pra cy przy -
zna wa nym za szcze gól ne osią gnię cia
w za kre sie ochro ny pra cy i ochro ny zdro -
wia w śro do wi sku pra cy. 

Dokończenie na stronie 7.

Na gro dy dla pra co daw ców i eks per tów ochro ny pra cy
Na Zam ku Kró lew skim w War sza wie 22 li sto pa da br. od by ła się uro czy stość wrę cze nia co rocz -
nej Na gro dy im. Ha li ny Kra hel skiej oraz na gród i wy ró żnień w XVIII edy cji kon kur su „Pra co -
daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”. Wzię li w niej udział przed sta wi cie le par la men tu,
or ga nów nad zo ru i kon tro li wa run ków pra cy, śro do wisk na uko wych, sto wa rzy szeń dzia ła ją cych
w ochro nie pra cy, związ ków za wo do wych i or ga ni za cji pra co daw ców.

Pracodawcy nagrodzeni
W kategorii zakładów zatrudniających do 50 pracowników

Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski   
P.P.H. Bogusz s.c. Bogumiła i Wiesław Bogusz   

IZYBAR Piekarnia Cukiernia   

W kategorii zakładów zatrudniających od 51 do 250 pracowników
Eaton Automotive Components Sp. z o.o. z Tczewa  

MCD Electronics Sp. z o.o. z Żywca
Orion Engineered Carbons Sp. z o.o.

W kategorii zakładów zatrudniających więcej niż 250 pracowników
Grupa LOTOS S.A.

Johnson Controls International Sp. z o.o., Oddział Bieruń
Saint Gobain Sekurit HanGlas Polska Zakład Żary

Pracodawcy wyróżnieni
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKTON Sp. z o.o.

REXAM HOME & PERSONAL CARE ŁÓDŹ Sp. z o.o.
GZELLA Sp z o.o. Zakłady Mięsne, Zakład Pracy Chronionej

Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła i życzliwości
oraz zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów osobistych 
i zawodowych w 2012 roku - wszystkim pracownikom
Państwowej Inspekcji Pracy, rodzinom oraz bliskim

składa AAnna Tomczyk
Główny Inspektor Pracy



War sza wa Przed sta wi cie le li de rów pol skie go ryn ku pa liw pod -
pi sa li 24 li sto pa da br. w Głów nym In spek to ra cie Pra cy w War sza wie
„De kla ra cję w spra wie po ro zu mie nia na rzecz po pra wy bez pie czeń -
stwa pra cy, ochro ny prze ciw po ża ro wej i ochro ny śro do wi ska w prze -
my śle naf to wym i ga zo wym”. Pod pi sa nie do ku men tu na stą pi ło w obec -
no ści głów ne go in spek to ra pra cy An ny Tom czyk, głów ne go
in spek to ra ochro ny śro do wi ska An drze ja Ja gu sie wi cza i ko men dan -
ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga die ra Wie sła wa
Le śnia kie wi cza – sze fów or ga nów nad zo ru i kon tro li wa run ków
pra cy, któ rych współ dzia ła nie ma za sad ni czy wpływ na stan bez pie -
czeń stwa pro ce so we go w kra ju. Ce lem po ro zu mie nia jest in te gra cja
wy sił ków głów nych ope ra to rów bra nży naf to wej i ga zo wej zmie rza ją -
cych do eli mi no wa nia bądź zmniej sza nia za gro żeń mo gą cych skut ko -
wać po wa żną awa rią prze my sło wą. Pod de kla ra cją pod pi sa li się: Ma -
rek Se ra fin – czło nek Za rzą du Pol skie go Kon cer nu Naf to we go
OR LEN, Ma rek So ko łow ski – wi ce pre zes Za rzą du Gru py LO TOS,
Mi chał Szub ski – pre zes Za rzą du Pol skie go Gór nic twa Naf to we go

i Ga zow nic twa, Sła wo mir Sta cho wicz – czło nek Za rzą du Przed się -
bior stwa Eks plo ata cji Ru ro cią gów Naf to wych „Przy jaźń”, Da nu ta
Plich – czło nek Za rzą du Ope ra to ra Lo gi stycz ne go Pa liw Płyn nych.

Ka to wi ce Wzo rem lat ubie głych lau re aci kon kur su „Bu duj Bez -
piecz nie”, or ga ni zo wa ne go przez OIP w Ka to wi cach, zo sta li uho no ro -
wa ni na XIV Ga li Bu dow nic twa, któ ra od by ła się w 19 li sto pa da br.
w Te atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie. Na Ga li wrę cza ne by ły na gro dy i ty -
tu ły: „Przy ja ciel Ślą skie go Bu dow nic twa”; „Ślą skie Bu do wa nie”; „Au -
to ry tet Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”; „Oso bo wość Bu dow nic -
twa Ślą skie go”. Kon kurs „Bu duj Bez piecz nie” to już wie lo let nia
tra dy cja na Ślą sku. Je go ce lem jest upo wszech nia nie bez piecz nych i hi -
gie nicz nych wa run ków pra cy na bu do wach, a ta kże pro mo wa nie wy -
ko naw ców ro bót bu dow la nych, za pew nia ją cych bez piecz ne sta no wi ska
pra cy w pro ce sie re ali za cji obiek tów bu dow la nych. Te go rocz na ry wa -
li za cja o zwy cię stwo pro wa dzo na by ła na sied miu bu do wach. Oto li sta
lau re atów: I miej sce PPiU CON CRET sp. j. z Ty chów „Bu do wa Przed -
szko la w Dą bro wie Gór ni czej”; II miej sce P. B. „HB -UNI BUD” SA
z Cze cho wic -Dzie dzic „Bu do wa Za kła du Pro duk cji i Re ge ne ra cji Na -
rzę dzi Skra wa ją cych w Dą bro wie Gór ni czej”; III miej sce F. R. B.

Krzysz tof Brod nic ki z Dą bro wy Gór ni czej „Do cie ple nie -Ter mo izo la cja
Bu dyn ku Miesz kal ne go -Wie lo ro dzin ne go w Dą bro wie Gór ni czej”.

Luk sem burg Dwa dni 15 i 16 li sto pa da br. w Luk sem bur gu
trwał warsz tat szko le nio wy ty pu „wy szkol szko le niow ca” przy go to wu -
ją cy do re ali za cji Eu ro pej skiej Kam pa nii Kon tro l nej do ty czą cej Psy cho -
spo łecz nych Za gro żeń w miej scu pra cy or ga ni zo wa nej przez Ko mi tet
Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC). Ce lem warsz ta tu by ło za po zna -
nie na ro do wych ko or dy na to rów kam pa nii z na rzę dzia mi oraz me to da -
mi, ja kie wy ko rzy sty wać bę dą in spek to rzy pra cy pod czas re ali za cji
kam pa nii; za pre zen to wa nie wie dzy i fak tów do ty czą cych za gro żeń
psy cho spo łecz nych w miej scu pra cy oraz wy mia na do świad czeń na te -
mat po dej ścia do kon tro li za gro żeń psy cho spo łecz nych z ró żnych
państw eu ro pej skich. Na spo tka niu obec ni by li re pre zen tan ci PIP oraz
po krew nych in sty tu cji ze Szwe cji, Ho lan dii, Gre cji, Da nii, Au strii, Nie -
miec, An glii, Por tu ga lii, Hisz pa nii, Li twy, Es to nii, Czech, Sło wa cji, Cy -
pru, Fin lan dii, Fran cji, Wę gier, Szwaj ca rii, Nor we gii, Is lan dii oraz
przed sta wi ciel ka Eu ro pej skiej Agen cji Bez pie czeń stwa w Pra cy
(OSHA) z Bil bao. Kam pa nia od bę dzie się w 2012 ro ku a kon fe ren cję
pod su mo wu ją cą za pla no wa no na ma rzec 2013 ro ku w Szwe cji.

Ham burg W Ham bur gu 15 i 16 li sto pa da br. zor ga ni zo wa no
kon fe ren cję koń co wą w ra mach pro jek tu „Pra cow ni cza Sieć Mo rza
Bał tyc kie go” (Bal tic Sea La to ur Ne etwork – BSLN). To 3-let ni pro jekt
(2008-2011), an ga żu ją cy 22 part ne rów z dzie wię ciu kra jów nad bał tyc -
kich. PIP re pre zen to wał Ja ro sław Ci choń z De par ta men tu Le gal no -
ści Za trud nie nia GIP. Pro jekt BSLN two rzy sze ro kie fo rum współ pra -
cy po mię dzy pra cow ni ka mi, pra co daw ca mi, po li ty ka mi,
par la men ta rzy sta mi oraz ad mi ni stra cją rzą do wą i sa mo rzą do wą kra -
jów Mo rza Bał tyc kie go. Głów ne ob sza ry współ dzia ła nia do ty czą: mi -
gra cji i mo bil no ści na ryn ku pra cy, dia lo gu spo łecz ne go, roz wo ju ka -
pi ta łu ludz kie go (głów nie po przez szko le nia i edu ka cję), ak tyw nej
po li ty ki ryn ku pra cy. Ze stro ny pol skiej part ne ra mi pro gra mu są: Ogól -
no pol skie Po ro zu mie nie Związ ków Za wo do wych i NSZZ „So li dar -
ność”. PIP włą czy ła się w je go re ali za cję, wy da jąc – wraz z OPZZ – bro -
szu rę in for ma cyj ną w ję zy ku ro syj skim, ad re so wa ną do cu dzo ziem ców
z kra jów by łe go ZSRR za in te re so wa nych pod ję ciem pra cy w Pol sce.
Przed sta wi ciel PIP pro wa dził ta kże szko le nia z za kre su pra wa pra cy
i le gal no ści za trud nie nia dla re pre zen tan tów or ga ni za cji po za rzą do -
wych udzie la ją cych po mo cy praw nej cu dzo ziem com.

Ka lisz Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Po zna niu, Od dział w Ostro -
wie Wlkp. we współ pra cy z Re gio nal ną Izbą Go spo dar czą w Ka li szu
oraz Pań stwo wą Wy ższą Szko łą Za wo do wą w Ka li szu zor ga ni zo -
wał V Fo rum Pra co daw ców. Te ma ty ka Fo rum od by wa ją ce go się 7 li -
sto pa da w Col le gium No vum PWSZ w Ka li szu do ty czy ła „Za gro żeń

psy cho spo łecz nych w śro do wi sku pra cy”. To masz Ko złow ski, kie -
row nik Od dzia łu PIP w Ostro wie Wlkp. zwró cił uwa gę na pro ble ma -
ty kę stre su w miej scu pra cy w kon tek ście oce ny ry zy ka za wo do we go.
In spek to rzy pra cy OIP w Po zna niu: Ma rio la Be giert, Be ata Sztu -
kow ska, Aga ta Si wiasz czyk i Lech Pisz czo ro wicz przed sta wi li re -
fe ra ty do ty czą ce dys kry mi na cji i mob bin gu w sto sun kach pra cy oraz
pra co ho li zmu i wy pa le nia za wo do we go. Z ko lei przed sta wi cie le PWSZ
w Ka li szu, dr Ire ne usz Dziu bek oraz Ewa Ja ku bek przed sta wi li wy -
bra ne za gad nie nia mob bin gu w sek to rze ad mi ni stra cji pu blicz nej
oraz pra co ho li zmu i wy pa le nie za wo do we go w od nie sie niu do per so -
ne lu le kar skie go. W ob ra dach wzię li ta kże udział licz nie przy by li pra -
co daw cy z te re nu po łu dnio wej wiel ko pol ski, pra cow ni cy na uko wi, na -
uczy cie le aka de mic cy i stu den ci.

Gdańsk 4 li sto pa da br. pod czas ga li w Mu zeum Hi sto rycz nym
Mia sta Gdań ska Dwo rze Ar tu sa wrę czo no na gro dy i wy ró żnie nia
w kon kur sach i pro gra mach pre wen cyj nych Pań stwo wej In spek cji
Pra cy or ga ni zo wa nych w 2011 ro ku. W uro czy sto ści uczest ni czy ła
Mał go rza ta Kwiat kow ska, zastępca głów ne go in spek to ra pra cy.
Gra tu lu jąc lau re atom, pod kre śli ła, że istot nym ele men tem mi sji peł -
nio nej przez PIP jest pro mo wa nie i na gra dza nie pra co daw ców za ich

ak tyw ność i nad zwy czaj ne dzia ła nia na rzecz bez pie czeń stwa pra cy.
Wraz z Mie czy sła wem Stru kiem, mar szał kiem wo je wódz twa po mor -
skie go wrę czy ła sta tu et ki oraz dy plo my w kon kur sie „Pra co daw ca or -
ga ni za tor pra cy bez piecz nej”, wśród któ rych zna la zła się Gru pa LO -
TOS S.A. w Gdań sku, w ka te go rii pra co daw ców za trud nia ją cych
po wy żej 250 pra cow ni ków. W kon kur sie „Bu duj bez piecz nie” I miej -
sce przy zna no Przed się bior stwu bu dow la ne mu „IN PRO” S.A. za bu -
do wę „Kwar tał Ka mie nic” w Gdań sku. W kon kur sie „Naj ak tyw niej szy
za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra cy” I miej sce przy pa dło Ewie
Beł dow skiej z Po mor skie go Cen trum Trau ma to lo gii im. M. Ko per -
ni ka w Gdań sku. „Naj ak tyw niej szym pra cow ni kiem słu żby bhp” zo sta -
ła Zo fia For mel la pre zes OSPS BHP Od dział Gdańsk. W dru giej
czę ści ga li Mał go rza ta Kwiat kow ska oraz Mie czy sław Szcze pań ski,
okrę go wy in spek tor pra cy wrę czy li dy plo my 57 pra co daw com bio rą -
cym udział w pro gra mie pre wen cyj nym „Zdo bądź Dy plom PIP”.
W uro czy sto ści udział wzię li m.in.: Re na ta Ziół kow ska, dy rek tor
ZUS Od dział w Gdań sku, Ta de usz Ada mej tis, dy rek tor WUP
w Gdań sku, Ja cek Par szu to, dy rek tor WOMP, Bog dan Ole szek,
prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Gdań ska, Adam Bur czyk, za stęp ca pre -
zy den ta do spraw go spo dar czych.

Wro cław W Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy we
Wro cła wiu 3 li sto pa da br. pod su mo wa no trzy let nią kam pa nię „Bez pie -
czeń stwo pra cy w bu dow nic twie – upad ki, po śli zgnię cia”. Se mi na rium
pod ha słem „Sza nuj ży cie! Bez piecz na pra ca na wy so ko ści” by ło oka -
zją do spo tka nia part ne rów pro jek tu i śro do wi ska bra nżo we go. Bli -

sko 200 uczest ni ków po wi ta ła An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra -
cy. Pod kre śla jąc wa gę i zna cze nie kam pa nii, wy ra zi ła za do wo le nie i po -
dzię ko wa nie głów ne mu part ne ro wi Za kła do wi Ubez pie czeń Spo łecz -
nych oraz in nym pod mio tom czyn nie wspie ra ją cym kam pa nię.
W blo ku te ma tycz nym roz po czy na ją cym se mi na rium pre le gen ta mi by -
li przed sta wi cie le ZUS oraz GIP. Mó wi li m.in. o dzia ła niach PIP
na rzecz ogra ni cze nia wy pad ków przy pra cy w bu dow nic twie.
Blok II se mi na rium do ty czył przy go to wa nia pra cow ni ków do pra cy, zaś
w ostat nim oma wia no pro ble my zwią za ne z bez piecz ną or ga ni za cją
pra cy. Pre le gen ta mi by li przed sta wi cie le firm bu dow la nych - patroni
kampanii Alan Crad dock, kie row nik ope ra cyj ny w De par ta men cie
Bu dow nic twa Urzą du Zdro wia i Bez pie czeń stwa w Wiel kiej Bry ta nii,
za po znał uczest ni ków se mi na rium z dzia ła nia mi bry tyj skich or ga -
nów kon tro l no -nad zor czych w kon tek ście skut ków i kosz tów wy pad -
ków przy pra cy. Wię cej o kam pa nii: http://www.bez u pad ku.pl/

Kra ków Se mi na rium pod su mo wu ją ce staż grupy fran cu skich
kan dy da tów na in spek to rów pra cy od by ło się 25 i 26 paź dzier ni ka br.
w Mar cy L’Eto ile k. Lyonu. Uczest ni czy li w nim pra cow ni cy OIP
w Kra ko wie: star szy spe cja li sta Re na ta Ślę zak i in spek tor pra cy
Bog dan So la wa, od po wie dzial ni za or ga ni za cję sta żu fran cu skich
kan dy da tek na in spek to rów pra cy Yasmin Wal ter -Tu rier i Cle man -
ce Tis se rand w kra kow skim OIP. Przed sta wi ły one pół go dzin ną pre -
zen ta cję za wie ra ją cą pod sta wo we in for ma cje o PIP. Szcze gól ną uwa -
gę zwró ci ły na dzia łal ność pre wen cyj ną PIP w tym za sto so wa nie
ró żno rod nych środ ków prze ka zu tre ści bę dą cych te ma tem po szcze gól -
nych kam pa nii. Na wią zu jąc do te go, wy mie ni ły m.in. kam pa nię in for -
ma cyj ną „Uwa żaj na wszel ki wy pa dek” re ali zo wa ną w OIP w Kra ko -
wie z wy ko rzy sta niem mo ni to rów za in sta lo wa nych w tram wa jach
i au to bu sach kra kow skie go Miej skie go Przed się bior stwa Ko mu ni ka -
cyj ne go. Przed sta wi ły ta kże je den ze spo tów wy ko rzy sty wa nych
w kam pa nii „Sza nuj ży cie”.

Zie lo na Gó ra Pod su mo wa nie pro jek tów pre wen cyj nych i pro mo -
cyj nych re ali zo wa nych w 2011 ro ku przez Okrę go wy In spek to rat Pra -
cy w Zie lo nej Gó rze od by ło się 17 li sto pa da. Szef lu bu skiej in spek cji
Fran ci szek Grześ ko wiak po dzię ko wał pra co daw com i przed się -
bior com za udział w kon kur sach i pro gra mach pre wen cyj nych PIP i za -
pro sił do uczest nic twa w ko lej nych la tach. Na stęp nie wy ró żnił pra co -
daw ców, któ rzy wy ka za li szcze gól ną dba łość bez pie czeń stwo i ochro nę
zdro wia pra cow ni ków. Wy ło nio no lau re atów kon kur sów „Pra co daw ca
or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”, „Bez piecz na pie kar nia”, „Naj ak tyw -
niej szy spo łecz ny in spek tor pra cy”. Uho no ro wa no przed się bior ców,
któ rzy dzia ła jąc w tro sce o bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy
zdo by li Dy plom PIP. Wrę cza jąc na gro dy wi ce wo je wo da lu bu ski Jan
Świ re po po dzię ko wał za in te re su ją cą for mę pro mo wa nia bez pie -
czeń stwa w za kła dach pra cy.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Ka zi mierz Wi śniew ski roz po czął swo ją dzia łal ność w la tach 80. ubie głe go wie ku od ukła da nia par -
kie tu. W 1990 r. po wstał za kład sto lar ski, któ ry obec nie pro du ku je par kie ty tra dy cyj ne i ozdob ne, de -
ski pod ło go we, scho dy. Przed się bior stwo zaj mu je się rów nież usłu go wym su sze niem drew na.

Pra co daw ca po dej mu je sta łe dzia ła nia w ce lu eli mi na cji lub ogra ni cze nia wpły wu
czyn ni ków szko dli wych wy stę pu ją cych pod czas pro ce sów pro duk cyj nych. Sys te ma tycz -
nie do ko nu je ich po mia rów. Sta re ma szy ny zo sta ły wy mie nio ne na no wo cze sne,
zauto ma ty zo wa ne i zher me ty zo wa ne li nie do pro duk cji par kie tu i de sek. Mo der ni za -
cja po zwo li ła na zna czą ce ogra ni cze nie za gro żeń zwią za nych z ha ła sem oraz ru cho my -
mi lub ostry mi ele men ta mi ob ra bia rek. Sys tem wy cią gów zin te gro wa ny z li nia mi tech -
no lo gicz ny mi po zwo lił szcze gól nie na ogra ni cze nie emi sji py łów drew na twar de go.
Po miesz cze nia pra cy, w któ rych w trak cie pro duk cji mo że do cho dzić do emi sji sub -
stan cji szko dli wych, zo sta ły rów nież wy po sa żo ne w wy so ko wy daj ne sys te my wen ty -
la cji me cha nicz nej. Pra cow ni cy za kła du prze cho dzą do dat ko we szko le nie do ty czą ce
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy pro ce sach tech no lo gicz nych, w któ rych do cho -
dzi do uwal nia nia czyn ni ków ra ko twór czych lub mu ta gen nych. Przed się bior stwo usta -
la i wdra ża pla ny po pra wy wa run ków pra cy w okre sach rocz nych, pro wa dzi re gu lar -
ne prze glą dy tech nicz ne ma szyn i wy po sa że nia.

Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski – OIP Bia ły stok

– Czy czu je się Pan pra co daw cą, któ ry
mo że być wzo rem do na śla do wa nia?

– Przede wszyst kim je stem ogrom nie
dum ny z te go, że nasz nie du ży za kład,
po ło żo ny na wschod nich kre sach Pol ski,
zo stał do strze żo ny. Cie szę się z te go. To
jest nie tyl ko mo ja za słu ga, ale rów nież
mo ich pra cow ni ków.

– Or ga ni za tor pra cy bez piecz nej, to ja -
ki pra co daw ca?

– Ta ki, któ ry do kła da wszel kich sta -
rań, by w je go za kła dzie by ło bez piecz -
nie. Oczy wi ście wią że się to z wpro wa -
dza niem no wych ma szyn, tech no lo gii.
Ogrom nie wa żne są szko le nia pra cow ni -
ków. W na szym, ist nie ją cym od prze -
szło 20 lat za kła dzie ni gdy nie do szło
do po wa żniej sze go wy pad ku przy pra cy.
Ma my bar dzo do bry, no wo cze sny park
ma szy no wy z wszel ki mi mo żli wy mi za -
bez pie cze nia mi. Pra cow nik mu siał by się
bar dzo po sta rać, by zro bić so bie krzyw -
dę. Ka żde otwar cie po kry wy po wo du je
unie ru cho mie nie ma szy ny, a na wet
wstrzy ma nie pra cy ca łej li nii pro duk cyj -
nej. Tym przede wszyst kim mo żna tłu ma -
czyć fakt, że w za kła dzie nie ma wy pad -
ków przy pra cy. Ogrom ne zna cze nie ma
tu rów nież bar dzo nie wiel ka ro ta cja ka -
dry pra cow ni czej. Mam tę sa mą za ło gę
nie mal od po cząt ku ist nie nia za kła du.
To są ci sa mi pra cow ni cy, z któ ry mi jesz -
cze pra co wa łem przy ma szy nach, szko li -

łem ich. W efek cie, u mnie w fir mie sto -
la rze ma ją wszyst kie pal ce. Pa mię tam,
gdy kie dyś by ły sta re go ty pu fre zar ki czy
wy rów niar ki, to czę sto sły sza ło się w na -
szej bra nży o tym, że ktoś stra cił pal ce
czy dłoń. Po tym bez tru du mo żna by ło
po znać, że ktoś jest sto la rzem.

– In spek tor pra cy, któ ry za pro sił Pa -
na do udzia łu w kon kur sie PIP, wcze -
śniej kon tro lo wał za kład. Po dob no do pa -
trzył się jed nak cze goś, co na le ża ło
po pra wić?

– To by ły bar dzo drob ne uchy bie nia, ta -
kie jak brak po ma lo wa nej li nii na pla cu.
Za kład był bar dzo szcze gó ło wo skon tro lo -
wa ny. Na stęp nie wy ró żnio ny, ja ko je den
z naj lep szych w wo je wódz twie pod la skim.
To by ła du ża za słu ga za kła do we go be ha -
pow ca. Ogrom ną wa gę przy wią zu je do po -
rząd ku w za kła dzie. Ko le dzy pra co daw cy
na wet z te go żar tu ją, ale ja uwa żam, że to
pod sta wo wa kwe stia. Dla te go co dzien nie
pra cow ni cy koń czą wcze śniej swo je do ce -
lo we za da nia po to, że by do kład nie po -
sprzą tać. Zo sta ło to za uwa żo ne przez in -
spek to ra pra cy. Ta, zda wa ło by się drob na
spra wa ma, wbrew po zo rom, du ży wpływ
na bez pie czeń stwo pra cy. Je śli jest ba ła -
gan, to ła two o wy pa dek, na wet zwy kłe po -
tknie cie się o li stew kę.

– Ja ki we dług Pa na jest sku tecz niej szy
spo sób ucze nia bez pie czeń stwa pra cy:
po przez ka ra nie czy ucze nie?

– Na gra dzam pra cow ni ków. Ka żde go
mie sią ca wy pła cam pre mie, chwa lę ich.
To przy no si świet ne efek ty. Oni są bar dzo
za do wo le ni np. z wy jaz dów wy po czyn ko -
wych, któ re opła cam, ta kże za naj bli -
ższych. W ten spo sób do ce niam ich dłu go -
let nią, bez wy pad ko wą pra cę. Sa mi
wy bie ra ją, gdzie chcą spę dzić wcza sy.
W ten spo sób wy je żdża li już do Tur cji,
na Sy cy lię, do Gre cji. Mo gę się też po -
chwa lić tym, że u mnie nie ma choć by jed -
ne go pra cow ni ka, któ ry pa li. Bar dzo daw -
no te mu od zwy cza iłem ich od te go.
Za pro po no wa łem, że ka żde mu, kto za -
gwa ran tu je, że od na stęp ne go dnia nie
bę dzie pa lił, pod nio sę o 50% po bo ry. Po -
wie dzia łem wów czas, że je śli ktoś zo bo -
wią że się do te go, a sło wa nie do trzy ma,
zo sta nie zwol nio ny z pra cy. Dwóch pra -
cow ni ków w ten spo sób w cią gu ty go dnia
stra ci ło pra cę. Po zo sta li sku tecz nie od -
zwy cza ili się. Do dziś nie pa lą i pra cu ją
w za kła dzie. Or ga ni zu ję także w re stau ra -
cji z udzia łem or kie stry Dzień Sto la rza,
któ ry wspól nie świę tu je my.

Roz mo wa z Ka zi mie rzem Wi śniew skim
laureatem konkursu PIP 

„Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”
wła ści cie lem fir my: Pro du cent Par kie tu Ka zi mierz 

Wi śniew ski

Zwra ca jąc się do lau re atów te go wy ró -
żnie nia po wie dzia ła:

– Swo jej pra cy od da je cie się pań stwo
z wiel ką pa sją, trak tu jąc ją ja ko słu żbę
na rzecz in nych lu dzi, a nie obo wią zek.
Ser decz nie gra tu lu ję tej, tak bli skiej ser cu
ka żde go in spek to ra pra cy, na gro dy – w
imie niu wła snym, kie row nic twa oraz
wszyst kich pra cow ni ków Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy. Pro szę ją przy jąć ja ko do wód
na szej ak cep ta cji i sza cun ku dla pań stwa
do tych cza so wych osią gnięć i do rob ku za -
wo do we go.

Gra tu la cje wy ró żnio nym zło ży ła ta kże
prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy po seł
Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka. Jak
stwier dzi ła, lau re atów na gród głów ne go
in spek to ra pra cy mo żna na zwać rzecz ni ka -
mi bez piecz nej pra cy, praw pra cow ni czych,
pro fe sjo nal ne go za rzą dza nia, sze ro ko ro zu -
mia nej in no wa cyj no ści. Ma ją oni świa do -
mość, że na wet naj bar dziej do sko na łe pra -
wo pra cy i su ro we ka ry nie są an ti do tum
na złe re la cje mię dzy ludź mi i na pra co daw -
ców na sta wio nych wy łącz nie na zysk.

– Je stem prze ko na na, że ta oczy wi sta
praw da bę dzie sta wać się nie od łącz nym
ele men tem ak tyw no ści biz ne so wej, wy -
zna czać wy so kie stan dar dy pra cy, przy -
wra cać zna cze nie war to ściom, o któ rych
pa mię ta ją na co dzień na si lau re aci – po -
wie dzia ła prze wod ni czą ca ROP.

Uzna nie dla lau re atów wy ra zi ła w li ście
od czy ta nym w cza sie uro czy sto ści mar -
sza łek Sej mu Ewa Ko pacz.

„Po trze ba sza cun ku dla tru du ludz kiej
pra cy i ko niecz ność jej jak naj bar dziej
sku tecz nej ochro ny to wy jąt ko wo istot ne
war to ści nie za le żnie od upły wu lat i zmie -
nia ją cej się rze czy wi sto ści. Dla te go cie szę
się, że w na szym kra ju ka żde go ro ku przy -
by wa przed się biorstw, w któ rych bez -
piecz ne wa run ki pra cy są na naj wy ższym
po zio mie, a po sza no wa nie pra wa oraz
ochro na praw pra cow ni ków sta ją się dla
kie ru ją cych fir ma mi prio ry te tem” – na pi -
sa ła Ewa Ko pacz, gra tu lu jąc na gro dzo -
nym i wy ró żnio nym.

W tym ro ku Na gro dę im. Ha li ny Kra hel -
skiej ode bra li z rąk An ny Tom czyk i Iza be -
li Ka ta rzy ny Mrzy głoc kiej: Jó zef Gie ra si -
miuk, po seł Sta ni sław Szwed, Eu ge-
niusz Śli wiń ski, Mar cin Tyr na i dr Ewa
Wą grow ska -Ko ski. W imie niu nie obec -
nej na uro czy sto ści dr. Eu ge nii Gie niecz -
ko na gro dę ode bra ła Ani ta Gwa rek, dy -

rek tor De par ta men tu Pra wa Pra cy Mi ni -
ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.

Sta tu et ki „Me cum Tu tis si mus Ibis” i wy -
ró żnie nia w kon kur sie „Pra co daw ca – or ga -
ni za tor pra cy bez piecz nej” zo sta ły wrę czo -
ne przez głów ne go in spek to ra pra cy i prze -
wod ni czą cą Ra dy Ochro ny Pra cy.

W trak cie zam ko wej ga li oprócz na gród
głów ne go in spek to ra pra cy pra co daw cy
ode bra li ta kże spe cjal ne wy ró żnie nia przy -
zna ne przez part ne rów spo łecz nych PIP.
Wrę czy li je: pre zes Związ ku Rze mio sła
Pol skie go Je rzy Bart nik, wi ce pre zes Bu -
si ness Cen tre Club Zbi gniew Żu rek oraz
prze wod ni czą cy Ogól no pol skie go Po ro zu -
mie nia Związ ków Za wo do wych Jan Guz.

Donat Duczyński
Biuro Informacji GIP
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– Po dob no nie ma ta kiej pra cy, któ rej
nie mo żna by by ło wy ko nać bez piecz -
nie?

– Je stem o tym prze ko na ny. Ra fi ne ria,
w któ rej pra cu ję, jest naj bez piecz niej szym
miej scem pra cy. Brzmi to mo że pa ra dok -
sal nie, ale tak mu si być. Ina czej funk cjo -
no wa nie za kła du nie by ło by mo żli we. To
prze cież jest miej sce, któ re z na tu ry rze -
czy jest bar dzo nie bez piecz ne – stąd ró -
żne go ro dza ju za bez pie cze nia. No wo cze -
sne, skom pli ko wa ne, dro gie. Mu szą
do sko na le chro nić ludz kie ży cie i zdro -
wie. W ra fi ne rii po mył ki nie są mo żli we,
jak i te sto wa nie te go, co nie jest spraw -
dzo ne i nie za pew nia bez pie czeń stwa.
Dzia ła nia zwią za ne z bez pie czeń stwem
pra cy mu szą mieć cha rak ter sys te mo wy
i do ty czyć wszyst kich. Dla te go, je że li
prze ło żo ny idzie, a nie zbie ga po scho -
dach, i trzy ma się po rę czy – jest przy kła -
dem dla pra cow ni ka.

– Ta kie po dej ście do za gad nień bez -
pie czeń stwa pra cy wpi su je się chy ba
w mi sję fir my, któ ra w tym trud nym biz -
ne sie ni gdy nie mo że stra cić z oczu pra -
cow ni ka?

– Pra cow ni cy to naj więk szy po ten cjał
fir my. To oni są gwa ran cją suk ce sów biz -
ne so wych. Dba łość o nich prze kła da się
na eko no micz ne efek ty po twier dzo ne licz -
ny mi na gro da mi czy wy ni ka mi w ran kin -

gach. Na sza po zy cja na eu ro pej skim ryn -
ku jest bar dzo sa tys fak cjo nu ją ca.

– Czę sto pra co daw cy ska rżą się, że in -
we sto wa nie w bez pie czeń stwo pra cy jest
bar dzo kosz tow ne.

– My ślę, że wśród pra co daw ców wciąż
jesz cze jest bar dzo ma ła świa do mość ko -
szów wy pad ków. Ja roz pa tru ję je w trzech
ka te go riach. Pierw sza, nie zbyt do tkli wa
dla pra co daw cy, zwią za na jest z ab sen cją
pra cow ni ka. Dru ga na to miast do ty czy
prze rwy w pro duk cji. Gdy za kład o ru -
chu cią głym, a ta kim prze cież jest ra fi ne -
ria, prze ry wa pro duk cję z po wo du wy pad -
ku, to stra ty są ogrom ne. Ta kże wów czas,
gdy w związ ku z wy pad kiem w za kła dzie
trze ba prze pro wa dzić ja kiś re mont, a więc
rów nież wstrzy mać pro duk cję.

– Jak w dzia łal no ści za kła du po strze ga
Pan ro lę in spek cji pra cy? Czy ko ja rzy się
ona wy łącz nie ja ko or gan nad zo ru i kon -
tro li?

– Zwy kle te go ty pu or ga ny po strze ga -
ne są ja ko wro go wie fir my. Ja wi dzę to ina -
czej. Bar dzo ce nię so bie do radz two in -
spek cji pra cy. Wie lo krot nie by li śmy
„prze świe tla ni” przez urząd. Kon tro le czy
au dy ty za wsze od bie ra łem ja ko na ukę,
czy li wska zy wa nie na za gad nie nia za wią -
za ne z funk cjo no wa niem za kła du, któ re
trze ba po pra wić. In spek cję pra cy trak tu -
ję jak part ne ra.

– Co czu je pra co daw ca, któ ry otrzy -
mał ty tuł „Pra co daw cy – or ga ni za to ra pra -
cy bez piecz nej”?

– Du żą sa tys fak cję. Od lat, wspól nie
z ko le ga mi pro wa dzę spra wy do ty czą ce
m.in. bez pie czeń stwa pra cy. Zwa żyw szy
na cha rak ter i wiel kość firmy, nie jest to
pro ste. Pa nu je opi nia, że du ży ma za wsze
ła twiej, ale moim zdaniem tak nie jest. Oto
przy kład: w ub.r. koń czy li śmy chy ba naj -
więk szy pro gram in we sty cyj ny w prze my -
śle prze twór czym, „Pro gram 10+”. By ła to
bu do wa no wych in sta la cji, któ re zwięk szy -
ły mo ce prze twór cze do ce lo wo o 75%. Pra -
co wa ło przy tym 100 firm ró żnej wiel ko ści,
o ró żnej kul tu rze bez pie czeń stwa pra cy,
a prze cież dzia ła ły tam in sta la cje, w któ -
rych prze lew ne by ły pal ne wę glo wo do ry,
pra co wa ły urzą dze nia o wy so kich tem pe ra -
tu rach i ci śnie niach. Chodziło o to, że by te
wszyst kie fir my prze ko nać, by wdro ży ły
u sie bie sys te my bez pie czeń stwa, że by ca -
ła ta ma chi na za dzia ła ła. Uda ło się, dla te -
go cie szę się, że do ce nio no nasz za kład.

912/2011 IP

– Co zna czy dla Pa na na gro da PIP i ty -
tuł „Pra co daw cy – or ga ni za to ra pra cy bez -
piecz nej”?

– To jest przede wszyst kim uho no ro -
wa nie wy sił ków ca łej za ło gi za kła du. Oczy -
wi ście my, ja ko za rząd mu si my wpro wa -
dzać ró żne nor my i nad zo ro wać ich
prze strze ga nie, na to miast w efek cie za le -
ży to jed nak od pra cow ni ków. Oni chcą
bez piecz nie pra co wać. Ma ją świa do mość,
że ró żne roz wią za nia, czy prze pi sy do ty -
czą ce bez pie czeń stwa pra cy słu żą im. Do -
sko na le wie dzą też, że prze strze ga nie za -
sad bez pie czeń stwa le ży w ich in te re sie 
– opła ci się.

– I są te go efek ty. W Pań stwa fir mie
w cią gu ostat nich pię ciu lat nie do szło
do wy pad ku. W ta kiej bra nży jak Pań stwa,
to chy ba jed nak rzad kość?

– Rze czy wi ście. Na szym ce lem jest
utrzy ma nie ta kie go sta nu. Dla te go wciąż
wpro wa dza my ja kieś zmia ny, sys te my,
któ re słu żą bez pie czeń stwu pra cy. Tyl ko
roz wój fir my w tej rów nież płasz czyź nie

mo że za gwa ran to wać, że ta sy tu acja nie
zmie ni się. Nie chcie li by śmy te go.

– Zda rza się i to nie tak rzad ko, że
pra co daw cy oszczę dza ją wła śnie na bez -
pie czeń stwie pra cy. Czy w ogó le jest to
mo żli we?

– Wręcz prze ciw nie. Na tym nie da się
za osz czę dzić. Wła ści wy efekt mo że przy -
nieść je dy nie in we sto wa nie w tę sfe rę.
Gdy nie bę dzie wy pad ków, to za tym mo -
że pójść ob ni że nie skład ki w ZUS. Z ko lei
im dłu żej w za kła dzie nie ma wy pad ków,
tym ta skład ka jest ni ższa. To są wy mier -
ne ko rzy ści. Po nad to nie trze ba chy ba ni -
ko mu przy po mi nać, że wy pad ki przy pra -
cy czy cho ro by pra cow ni ków kosz tu ją.
Brak pra cow ni ka, zwol nie nia le kar skie,
je go re ha bi li ta cja. To są kosz ty, któ rych
mo żna unik nąć.

– Jak wy glą da Pań stwa współ pra ca
z PIP?

– Bez ja kich kol wiek pro ble mów. Zaw -
sze słu cha my, co in spek to rzy pra cy ma ją
nam do po wie dze nia. Być mo że prze ka żą
in nym pra co daw com z bra nży na sze do -
świad cze nia i do bre roz wią za nia. Ta ka wy -
mia na in for ma cji jest bar dzo cen na dla
pra co daw ców. Dla te go uwa żam, że ka żda
wi zy ta in spek to ra pra cy jest z ko rzy ścią
dla pra co daw cy, któ ry nie za wsze zda je
so bie spra wę z te go, że coś jest źle. A je -
śli nikt mu te go nie po wie, to skąd ma to

wie dzieć? Wszel kie uwa gi in spek cji na le -
ży więc od bie rać po zy tyw nie, ja ko mo żli -
wość po pra wy, a nie ja ko za rzut. My w za -
kła dzie tak je trak tu je my.

– Li sta do ko nań Pań stwa fir my jest
dłu ga. Z cze go Pan jest naj bar dziej za do -
wo lo ny?

– Z te go, że na si pra cow ni cy do kład -
nie ro zu mie ją, jak bar dzo wa żne jest bez -
pie czeń stwo pra cy. To na praw dę istot ne.
Bez te go nie by ło by suk ce su. W za kła -
dzie jest dy rek tor ope ra cyj ny, któ ry od -
po wie dzial ny jest za wszel kie spra wy
zwią za ne z bhp i śro do wi skiem pra cy.
Bar dzo du żą wa gę przy wią zu je do uświa -
da mia nia pra cow ni kom tych za gad nień,
ta kże po przez kon tro lę i to nie tyl ko tę
w sen sie nad zo ru prze ło żo nych, ale
zwra ca nie uwa gi na wza jem przez pra -
cow ni ków. Słu żą te mu szko le nia we -
wnętrz ne, sys tem in tra ne to wy, dzię ki
któ re mu na bie żą co pra cow ni cy uczą się
no wych rze czy.

– Czy, cy tu jąc Owi diu sza, mo że się Pan
pod pi sać pod zda niem wy ry tym na sta tu -
et ce PIP „Ze mną bę dziesz naj bez piecz -
niej szy”?

– Na gro da i te sło wa zo bo wią zu ją.
Oprócz no bi li ta cji, bu du ją po czu cie jesz -
cze więk szej od po wie dzial no ści. Te go, co
fir ma osią gnę ła, nie mo że my za prze pa -
ścić.
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Mi sją Lo tos S.A. jest in no wa cyj ny i zrów no wa żo ny roz wój w ob sza rze po szu ki wań i wy do by cia oraz
prze ro bu wę glo wo do rów, han dlu pro duk ta mi naj wy ższej ja ko ści. Pro jek to we zdol no ści prze ro bo we ra -
fi ne rii Gru py LO TOS S.A. w Gdań sku wy no szą 10,5 mln t rocz nie.

Gru pa Lo tos S.A. ogra ni czy ła lub wy eli mi no wa ła m.in. za gro że nia zwią za ne z upad -
kiem z wy so ko ści, na ra że niem na dzia ła nie czyn ni ków che micz nych, za tru cia mi, po -
ża rem, wy bu chem. Wdro żo ny zo stał sys tem za bez pie cza ją cy przed upad kiem z wy so -
ko ści na sta no wi sku roz ła dun ku cy stern ko le jo wych PZC. Szko dli we sub stan cje
che micz ne zo sta ły za stą pio ne in ny mi, mniej szko dli wy mi. Sta no wi ska pra cy z na ra że -
niem na kon takt z sub stan cja mi szko dli wy mi wy po sa żo no w oczo myj ki i prysz ni ce bez -
pie czeń stwa. Za mon to wa no do dat ko we po de sty wy ko rzy sty wa ne przy pra cach na wy -
so ko ści, osło ny, siat ki ochron ne, wy po sa żo no pra cow ni ków w gło śnomó wią ce ze sta wy
słu chaw ko we, prze ana li zo wa no i zmo der ni zo wa no ozna ko wa nie dróg we wnętrz nych
i sys tem ru chu po jaz dów we wnątrz przed się bior stwa. Okre ślo no i wdro żo no wy ma ga -
nia bez pie czeń stwa do ty czą ce kon tra hen tów spół ki. Pra co daw ca wpro wa dził do dat ko -
we we wnętrz ne ure gu lo wa nia BHP dla prac szcze gól nie nie bez piecz nych. Gru pa Lo -
tos S.A. po sia da cer ty fi kat Zin te gro wa ne go Sys te mu Za rzą dza nia, w tym
bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy.

Grupa LOTOS S.A. – OIP Gdańsk

Spół ka roz po czę ła dzia łal ność w 1999 ro ku pod na zwą Evo nik Car bon Black Pol ska Sp. z o.o. Wszyst -
kie udzia ły zo sta ły ob ję te przez spół kę mat kę Degüssa -Huls Ak tion ge sel schaft z Frank fur tu nad Me -

nem. Przed się bior stwo pro du ku je sa dze tech nicz ne w dwóch li niach sa dzo wych o wy -
daj no ści 52 000 ton rocz nie.

W za kła dzie obo wią zu je spe cjal nie opra co wa na pro ce du ra iden ty fi ka cji za gro żeń
i oce na ry zy ka za wo do we go, na pod sta wie któ rej zi den ty fi ko wa no i ob ję to sta łym mo -
ni to rin giem 40 za gro żeń za wo do wych. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją dzia ła nia pra -
co daw cy słu żą ce ob ni że niu po zio mu ha ła su, dzię ki za sto so wa niu izo la cji ru ro cią gu po -
wie trza pro ce so we go, wy dmu chu pa ry, bu dyn ku gra nu la cji, mi kro roz drab nia cza
i wen ty la to ra trans por tu pneu ma tycz ne go. Wy bu do wa no no wy sys tem od py la nia za -
ła dun ku sa dzy na sa mo cho dy sa mo wy ła do waw cze – eli mi na cja za py le nia mo żli wa by -
ła dzię ki her me ty za cji po łą czeń po mię dzy le ja mi wsy po wy mi zbior ni ków a wła za mi sa -
mo cho dów. Zher me ty zo wa no rów nież pro ces roz ła dun ku ole jów i za in we sto wa no
w do pa lacz ka ta li tycz ny, eli mi nu jąc źró dło ucią żli wych opa rów. Pra cow ni cy in for mo -
wa ni są na bie żą co o przy czy nach wy pad ków i zda rze niach po ten cjal nie wy pad ko wych
za ist nia łych na te re nie fir my oraz spół ek sio strza nych. W przed się bior stwie funk cjo -
nu je Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia: ja ko ścią, śro do wi skiem i BHP. 

Roz mo wa z Mar kiem P. So ko łow skim 
laureatem konkursu PIP 

„Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”
wi ce pre ze sem za rzą du, dy rek to rem ds. pro duk cji

i roz wo ju Gru py LO TOS S.A.

Roz mo wa z Ry szar dem Roz wa dow skim
laureatem konkursu PIP 

„Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”
pre ze sem za rzą du Orion En gi ne ered Car bons

Sp. z o.o.
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– W uza sad nie niu wnio sku o przy zna nie Pa ni Na gro dy im. H. Kra -
hel skiej wska za no na Pa ni wie lo let nie do świad cze nie zdo by te
na sta no wi sku dy rek to ra De par ta men tu Pra wa Pra cy w MPiPS. Jak
prze ło ży ło się to na kon kret ne roz wią za nia do ty czą ce ochro ny pra -
cy i praw pra cow ni czych?

– Wła ści wie ca ła dzia łal ność po 1989 ro ku jest nie zwy kle istot na.
Uczest ni czy łam w two rze niu no we go pra wa, a po moc ne w tym by -
ły wy jaz dy do mi ni sterstw sta rych kra jów Unii Eu ro pej skiej, w których
uczy li śmy się re ago wa nia na zu peł nie no wą rze czy wi stość. Wte dy po -
wsta ły pro jek ty ustaw o związ kach za wo do wych, o roz wią zy wa niu spo -
rów zbio ro wych czy o or ga ni za cjach pra co daw ców. Mo im au tor skim
po my słem by ła np. in sty tu cja me dia to ra. Nie tyl ko ja zda wa łam so -
bie wów czas spra wę z wa gi tych prze pi sów. Z te go, że np. wdro że -
nie Pla nu Bal ce ro wi cza bę dzie bar dzo bo le sne dla lu dzi. Prze cież wią -
za ło się to ze zwol nie nia mi gru po wy mi. Nikt nie wie dział, jak bę dą
one wy glą da ły, ja ka bę dzie ich ska la.

– Trud ne chy ba by ło to, że by nie stra cić z po la wi dze nia czło wie ka?
– Wie dzie li śmy, że od roz wią zań praw nych, któ re opra cu je my, do -

ty czą cych m.in. osłon pra cow ni czych, so cjal nych – wie le za le ży. Od -
czu wa li śmy cię żar od po wie dzial no ści i dzia ła nia pod pre sją cza su.
Dla te go pra ce trwa ły bez prze rwy, ta kże no cą. Zda rza ło się bo wiem,
że do mi ni ster stwa przy je żdża li lu dzie, któ rzy zo sta li zwol nie ni w ra -
mach zwol nień gru po wych, a w ogó le nie wie dzie li, co to jest.Tłu -
ma czy li śmy, o co cho dzi, gdzie po win ni się zgło sić, że przy słu gu ją

im od pra wy, że są urzę dy pra cy, do któ rych na le ży się udać. In for -
mo wa li śmy też o po mo cy in spek cji pra cy, do któ rej mo żna zgło sić
skar gę, gdy pra co daw ca na ru sza pra wa pra cow ni cze. To by ła nie mal
pra ca u pod staw.

– Czy prze pi sy te rze czy wi ście na dą ża ły za ży ciem?
– Tak. Spraw dzi ły się zna ko mi cie, np. usta wa o za trud nie niu, w któ -

rej po raz pierw szy by ła mo wa o urzę dach pra cy, fun du szu pra cy. Pakt
o przed się bior stwie pań stwo wym, do któ re go we szła też usta wa o Fun -
du szu Gwa ran to wa nych Świad czeń Pra cow ni czych two rzo na u mnie,
w De par ta men cie Pra wa Pra cy. Pro wa dzi łam pierw szy etap ro ko wań
nad Pak tem. Pra ce za koń czy ły się suk ce sem. W usta wo daw stwie pra -
wa pra cy to był krok mi lo wy. Ko lej nym by ło do sto so wa nie pol skie -
go pra wa pra cy do prze pi sów unij nych, w któ rym ta kże mam pe wien
udział.

– Ja ko czło nek Ra dy Ochro ny Pra cy uczest ni czy ła Pa ni w pra cach
ze spo łów pro ble mo wych. Co Pa ni zda niem w prak ty ce da je ana li za
ta kich te ma tów, jak np. kon tro la le gal no ści za trud nie nia, czas pra -
cy czy oce na zja wisk dys kry mi na cji?

– Ra da Ochro ny Pra cy nie kie dy wy da je się ta kim ide ali stycz nym cia -
łem i są dzę, że o to wła śnie cho dzi. Wa żne prze cież jest to, że by lu dzie
te go gre mium, pa trząc na pro ble my ochro ny pra cy z ró żnych per spek -
tyw, wy pra co wy wa li ide al ne roz wią za nia. Oczy wi ście na le ża ło by dą żyć
do te go, że by dzia ła nia Ra dy by ły sku tecz ne.

Dr na uk praw nych. Przez po nad 20 lat zaj mo wa ła
sta no wi sko dy rek to ra De par ta men tu Pra wa Pra cy
w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. By ła
człon kiem Ra dy Ochro ny Pra cy VIII i IX ka den cji.
Peł ni ła m.in. funk cję se kre ta rza Ko mi sji Ko dy fi ka -
cyj nej Pra wa Pra cy. Eugenia Gienieczko

– W spra wach bez pie czeń stwa tech nicz ne go wśród fa chow ców
jest Pan nie kwe stio no wa nym au to ry te tem. Jak do cho dzi się do ta -
kiej po zy cji?

– Po przez swo je do ko na nia. Za czę ło się od pra cy w Za kła dzie Ma -
szyn Bu dow la nych ZREMB, ja ko kon struk tor. Szef po wta rzał nam,
że na ka żdą ma szy nę trze ba pa trzeć nie tyl ko pod ką tem te go, co
ona ma ro bić, ale przede wszyst kim, że ma nie za gra żać czło wie ko -
wi. Kie dy w 1968 ro ku tra fi łem do pra cy w Cen tral nym In sty tu cie
Ochro ny Pra cy, to wspól nie z inż. F. Głu skim przy go to wa li śmy wy -
tycz ne do oce ny ma szyn tzw. zie lo ną ksią żecz kę. W 1974 ro ku mi -
ni ster stwo pra cy za le ci ło jej sto so wa nie. Przed sta wi li śmy w niej za -
gro że nia zwią za ne z ma szy na mi oraz wska za li śmy, jak za gro że nia te
mo żna oce niać i je zmniej szać.

– Nie mniej istot na by ła chy ba Pa na dzia łal ność zwią za na z nor -
ma li za cją do ty czą cą ma szyn?

– Tak. Bra łem udział w ta kich pra cach, za rów no w kra ju, jak
i w Ra dzie Wza jem nej Po mo cy Go spo dar czej. Do dziś zaj mu ję się
tym w Ko mi te cie Tech nicz nym 158. Przy go to wu je my pod sta wo we
nor my z za kre su bez pie czeń stwa pra cy i er go no mii dla kon struk to -
rów ma szyn oraz dla pro wa dzą cych ich oce nę w ra mach sys te mu
funk cjo nu ją ce go w Unii Eu ro pej skiej.

– Mó wi się, że Unia na rzu ci ła nam re żim, je śli cho dzi o bez pie -
czeń stwo ma szyn i urzą dzeń.

– Mo im zda niem, prze pi sy unij ne do ty czą ce użyt ko wa nia ma szyn
w znacz nym stop niu po kry wa ją się z na szy mi, wcze śniej obo wią zu ją -
cy mi. One, nie ste ty, nie za wsze by ły prze strze ga ne. Unia wpro wa dzi -
ła po ję cie ry zy ka za wo do we go, wska zu jąc na to, że nie mo żna w 100%
za pew nić bez pie czeń stwa użyt ko wa nia ma szyn. Gdy by tak by ło, to nie
do cho dzi ło by do wy pad ków. Wszyst kie pra ce są prze cież wy ko ny wa -
ne z za pew nie niem bez pie czeń stwa na okre ślo nym po zio mie ry zy ka.

– Nie sztu ką jest być teo re ty kiem, lecz umieć prak tycz nie wy ko -
rzy sty wać wie dzę. Pan z po wo dze niem łą czy jed no i dru gie. Jak Pan
to ro bi?

– Wią że się to ze zna jo mo ścią po trzeb i funk cjo no wa nia za kła dów
pro duk cyj nych. Cho dzi o to, by przy go to wy wa ne roz wią za nia tech -
nicz ne mo gły być wy ko rzy sty wa ne w prak ty ce prze my sło wej. Gdy
je stem w za kła dzie, to zwra cam uwa gę na to, by sto so wa ne za bez -
pie cze nia speł nia ły funk cje ochron ne. 

– Dla cze go tak się dzie je?
– To zło żo ny pro blem. Wy da je się, że sła ba zna jo mość za gro żeń,

ni ska kul tu ra bez pie czeń stwa i aspek ty eko no micz ne po wo du ją, że
nie za wsze lu dzie sto su ją urzą dze nia ochron ne. Pa mię tam ta ki wy -
pa dek, w któ rym pra cow nik stra cił rę kę, bo na obu ręcz ne urzą dze -
nie ste ro wa nia pra są na ło żył sa mo dziel nie zro bio ny przy rząd do ste -
ro wa nia jed ną rę ką. Przy po mi nam więc, że je że li urzą dze nie
tech nicz ne jest spraw ne, to sta le dzia ła tak sa mo i jest bar dziej nie -
za wod ne niż czło wiek.

Od prze szło 40 lat za wo do wo zwią za ny z Cen tral -
nym In sty tu tem Ochro ny Pra cy – Pań stwo wym In -
sty tu tem Ba daw czym. Obec nie stoi na cze le
Ze spo łu ds. Cer ty fi ka cji Ma szyn i Ele men tów Bez -
pie czeń stwa. Dzia ła w Na czel nej Or ga ni za cji Tech -
nicz nej oraz w Sto wa rzy sze niu Ochro ny Pra cy.Józef Gierasimiuk

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Za kład pro du ku je chleb i ga lan te rię pie kar ni czą od ro ku 1999. W 2006 r. za pa dła de cy zja o wy pro wadz -
ce ze sta rej pie kar ni i bu do wie no we go obiek tu.

Pra co daw ca znacz nie wy eli mi no wał za gro że nia dla zdro wia pra cow ni ków – za py le nie, ha łas i go rą cy mi -
kro kli mat. Mą ka jest ma ga zy no wa na w si lo sach i au to ma tycz nie prze sie wa na. Me cha -
nicz ne, ste ro wa ne elek tro nicz nie mie siar ki po sia da ją ochron ne i au to ma tycz ne wy łącz -
ni ki, unie mo żli wia ją ce do stęp do ru cho mych ele men tów urzą dze nia. Li nia do wy pie ku
chle ba wy po sa żo na jest m.in. w nóż do na ci na nia kę sów cia sta, piec tu ne lo wy wy pie ku
chle ba oraz urzą dze nie do au to ma tycz ne go kro je nia i pa ko wa nia go to we go wy ro bu. Za -
kład wy po sa żo ny jest rów nież w no wo cze sną ma szy nę do pro duk cji bu łek, ste ro wa ne
elek tro nicz nie ga row nie, piec cy klo ter micz ny i pie ce ob ro to we. W ce lu za pew nie nia wy -
so kie go kom for tu pra cy w po miesz cze niach pro duk cyj nych za sto so wa no pod wie sza ny
sys tem fil tra cji i na wie wu oczysz czo ne go po wie trza. Prze pro wa dzo na z udzia łem pra -
cow ni ków oce na ry zy ka za wo do we go jest sys te ma tycz nie ak tu ali zo wa na. Pra co daw ca po -
pu la ry zu je wie dzę o ochro nie pra cy, or ga ni zu jąc do dat ko we szko le nia i dys try bu ując pu -
bli ka cje. Od chy le nia od usta lo nych norm od no to wa ne są co dzien nie w „Ra por cie pra cy”.
Ra por ty słu żą pra co daw cy do omó wie nia wy stę pu ją cych w pro ce sie pra cy za kłó ceń pod -
czas co ty go dnio wych spo tkań z pra cow ni ka mi. 

P.P.H. Bogusz s.c. Bogumiła i Wiesław Bogusz – OIP Łódź

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Za kład ist nie je od ro ku 1982. Za ło ży cie la mi i wła ści cie la mi fir my są Bar ba ra i Izy dor Zu bo wi czo wie.
Pierw szym pro duk tem sprze da wa nym na ryn ku lo kal nym by ły lo dy we dług tra dy cyj nych re cep tur. Na -
stęp nie za ję to się wy pie ka niem pącz ków, ciast i tor tów. Pro duk cja cu kier ni cza zo sta ła po sze rzo na o wy -
piek chle ba i bu łek, a po wy bu do wa niu no wej sie dzi by za kła du rów nież o pie czy wo pół -
cu kier ni cze oraz ró żne go ro dza ju pie czy wo śnia da nio we.

Po miesz cze nia pra cy usy tu owa ne są na jed nym po zio mie. Wy eli mi no wa no po -
wierzch nie nie rów ne i śli skie. Ob ni żo no emi sję ha ła su i drgań dzię ki wy mia nie ma szyn
na no we. Ogra ni czo no trans port ręcz ny dzię ki za ku po wi mo bil nych re ga łów i wóz ków.
Pra co daw ca du żą wa gę przy wią zu je do oce ny ry zy ka i za rzą dza nia czyn ni ka mi za gro -
żeń zwią za ny mi z prze cią że niem psy chicz nym i stre sem za wo do wym. Na uwa gę za słu -
gu je pro jekt „Za rzą dza nie wie kiem”, któ ry słu ży prze ka zy wa niu wie dzy i umie jęt no -
ści pra cow ni ków do świad czo nych mło dym lu dziom roz po czy na ją cym pra cę w za kła dzie.
Wy ma ga nia do sto so wu je się do pre dys po zy cji i mo żli wo ści fi zycz nych pra cow ni ków.
Pra co daw ca za po zna je za trud nio nych z za gad nie nia mi bez pie czeń stwa w za kła dach cu -
kier ni czo -pie kar ni czych, opi sa mi wy pad ków oraz obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Sta no -
wi ska pra cy wi zy tu je okre so wo le karz me dy cy ny pra cy.

IZYBAR Piekarnia Cukiernia – OIP Szczecin
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– Pod czas peł nie nia wie lu funk cji, ze szcze gól ną tro ską od no sił
się Pan do kwe stii zwią za nych z bez pie czeń stwem pra cy, ochro ną
praw pra cow ni czych. Co zde ter mi no wa ło ta kie Pa na po dej ście
do tych za gad nień?

– Na pew no wpływ na to mia ła mo ja pra ca za wo do wa, a póź niej pra -
ca związ ko wa i par la men tar na. Za czy na jąc pra cę ja ko elek tryk, zo sta -
łem od de le go wa ny do pra cy w har tow niach. Ka żdy, kto wie, co to jest
har tow nia, mo że zdać so bie spra wę z te go, ja kie tam pa no wa ły wa run -
ki, zwłasz cza w re aliach lat 70. Bli żej im by ło do XIX, a nie XX wie -
ku. To był dla mnie im puls do dzia ła nia w kie run ku zmian i po mo cy
pra cow ni kom. Dla te go mo ją dzia łal ność roz po czą łem od spo łecz ne -
go in spek to ra pra cy w swo im za kła dzie.

– Że by sta no wić pra wo uwzględ nia ją ce np. za sa dę nie rów no ści
stron sto sun ku pra cy, trze ba znać re alia, w któ rych pra ca jest wy -
ko ny wa na. 

– Przede wszyst kim sta no wio ne prze pi sy po win ny prze ciw dzia -
łać pa to lo giom. Win ny być tak kon stru owa ne, że by by ły ja sne i zro -
zu mia łe – nie tyl ko dla praw ni ków, ale rów nież dla pra cow ni ków. Na -
le ży przy tym pa mię tać, że na wet naj lep sze prze pi sy nie za stą pią
wła ści wych re la cji mię dzy ludz kich. Je że li pra co daw ca bę dzie na sta -
wio ny wy łącz nie na osią ga nie zy sków, to naj do sko nal sze pra wo nic
nie po mo że, po dob nie jak naj su row sze ka ry. Na pew no ła twiej sta -
no wić prze pi sy pra wa tym, któ rzy mie li do czy nie nia z okre ślo ny mi
pro ble ma mi. Do świad cze nie jest tu bez cen ne, bo wzię te z ży cia.

– Kie dy był Pan prze wod ni czą cym ROP VIII ka den cji, wpro wa dził
Pan pro ce du ry do ty czą ce eg ze kwo wa nia in for ma cji o spo so bie re -
ali za cji wnio sków za war tych w sta no wi skach Ra dy od or ga nów ad -
mi ni stra cji pu blicz nej, do któ rych by ły kie ro wa ne. Ja ki jest efekt sto -
so wa nia tych pro ce dur?

– Rze czy wi ście, wcze śniej ja, a po tem obec na prze wod ni czą ca Ra -
dy dą ży li śmy do te go, by ad re sa ci za le ceń za war tych w sta no wi skach
ROP by li zo bli go wa ni do ich re ali za cji. Te go nie uda ło się jed nak
osią gnąć, po trze ba zmie nić skład Ra dy, tak że by pięć osób de sy gno -
wa nych przez pre mie ra do Ra dy sta no wi li mi ni stro wie. To by ło by
roz wią za nie ide al ne, bo już na po zio mie oma wia nia pro ble mów
mie li by śmy lu dzi, któ rzy są de cy den ta mi. W sy tu acji osób re pre zen -
tu ją cych mi ni ster stwa, nie ma ta kie go prze ło że nia.

– Ja kie są obec nie naj wa żniej sze wy zwa nia sto ją ce przed ROP?
– Przede wszyst kim ochro na wy na gro dzeń pra cow ni ków i pro -

blem tzw. umów śmie cio wych. Ze spra woz da nia PIP wy ni ka, że sy -
tu acja jest nie do bra i nie ste ty po gar sza się, a nie mo żna wszyst kie -
go tłu ma czyć kry zy sem. Bę dzie my zwra cać szcze gól ną uwa gę
na bez pie czeń stwo pra cy i zwią za ne z tym gi gan tycz ne kosz ty wy -
pad ków przy pra cy. To są nie tyl ko pie nią dze, któ re tra ci go spo dar -
ka, pra co daw cy, ale bu dżet pań stwa, któ ry wy pła ca świad cze nia. Nie
wol no oczy wi ście za po mi nać o kosz tach spo łecz nych czy ludz kich,
któ rych nie da się prze li czyć na żad ne pie nią dze.

Po seł na Sejm III, V i VI ka den cji. Peł nił m.in. funk -
cję wi ce prze wod ni czą ce go Sej mo wej Ko mi sji Po -
li ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny. Czło nek Ra dy Ubez-
pie czo nych oraz Ra dy Ochro ny Pra cy, któ rej prze -
wod ni czył w la tach 2005-2008. Od 1980 ro ku dzia -
ła w NSZZ „So li dar ność”. Stanisław Szwed

– Nie wie lu pa sa że rów wi dzia ło wnę trze elek tro wo zu, nie mó wiąc
już o pro wa dze niu po cią gu. Czy to stre su ją ca pra ca?

– Sa mo pro wa dze nie jest pro ste, do pó ki nie dzie ją się rze czy od -
bie ga ją ce od nor my. Wte dy za czy na się pie kieł ko. Po ciąg pę dzi 120
km/h, a na de cy zję zo sta je uła mek se kun dy, bo dro ga ha mo wa nia wy -
no si 700 m. Czas prze jaz du po cią gu jest sztyw ny, a wa run ki at mos -
fe rycz ne by wa ją zmien ne. Naj bar dziej stre su ją te chwi le, gdy sa mo -
chód pod je żdża ostro do prze jaz du. Do dziś pa mię tam, jak
ude rzy łem lu ster kiem bocz nym w na cze pę, a kie row ca na wet te go
nie za uwa żył. Kie dyś dró żnicz ka nie za mknę ła prze jaz du i stop nia -
mi lo ko mo ty wy zmio tłem ta bli cę re je stra cyj ną z mi kro bu su. Nic się
ni ko mu nie sta ło.

– Dą ży Pan do zwięk sze nia bez pie czeń stwa na ko lei. Dzię ki Pa -
nu wy eli mi no wa no nie bez piecz ne ha mul ce…

– Wy mia na kloc ków ha mul co wych z że liw nych na tzw. kom po zy -
ty to wy móg unijny. Nie ste ty, kloc ki pol skie go pro du cen ta nie speł -
nia ły wy ma gań, np. zo sta wia ły na szy nach pył, co wy dłu ża ło dro gę
ha mo wa nia na stęp ne go po cią gu. Czę sto przy ujem nej tem pe ra tu rze
w ogó le nie ha mo wa ły. O ma ło nie do szło do tra ge dii, gdy na gle na -
prze ciw ko sie bie zna la zły się dwa po cią gi, a je den z po wo du ob lo -
dze nia kloc ków z kom po zy tów nie mógł ha mo wać. Dzię ki re flek so -
wi dy żur nej ru chu i ma szy ni stów nie do szło do ka ta stro fy. Do pie ro
te raz otwar cie pro wa dzi się te sty.

– In nym Pa na suk ce sem był za kaz wpro wa dze nia wa dli we go sys -
te mu kon tro l ne go sy gna li za cji w ka bi nie ma szy ni sty.

– W 1995 r. wpro wa dza no sys tem po wta rza ją cy ob raz se ma fo ra
w ka bi nie ma szy ni sty. Ma rze nie ka żde go ma szy ni sty, zwłasz cza we
mgle. Ale sys tem prze kła my wał. Z po mo cą przy szła in spek tor Ewa
Ma jor z PIP w Gdy ni. To ona, gdy pró bo wa no nas lek ce wa żyć, za -
pro po no wa ła, że po je dzie po cią giem i spraw dzi. Z tra sy Gdy nia -Ino -
wro cław -Ka to wi ce zgło si li śmy 213 uwag! Kie dy po ty go dniu spo tka -
li śmy się u dy rek to ra Pół noc nej DOKP, je den z pa nów, ku mo je mu
za sko cze niu, powiedział: „tyl ko jed no zgło sze nie na ca łej li nii”.
A pa ni in spek tor na to: „A gdzie się po dzia ło po zo sta łych 212?”. Oka -
za ło się, że to dy żur ni nie prze ka zy wa li da lej in for ma cji o wa dach
urzą dze nia. Sys tem osta tecz nie wy co fa no.

– Pod no sze nie stan dar dów bez pie czeń stwa to trud ny pro ces. Czy
był ta ki mo ment, że już miał Pan zwy czaj nie do syć?

– Mia łem. Był wy pa dek ko le jo wy. Pró bo wa no za tu szo wać spra wę.
Za mo imi ple ca mi za war to ugo dę, uzna jąc wi nę ma szy ni sty. To
mnie znie chę ci ło. Na szczę ście ko le ga mnie prze ko nał, że war to wy -
trzy mać jesz cze tro chę. I te raz nie ża łu ję. Mo ja po sta wa zna la zła ak -
cep ta cję za ło gi, któ ra wy bra ła mnie na spo łecz nego in spek to ra pra -
cy w 1981 r. Peł ni łem tę funk cję do eme ry tu ry z po nad 90%
po par ciem. Po wie dzia no mi – bę dziesz do koń ca pra cy w za kła -
dzie. I by łem.

Od 1980 r. pra cow nik Pol skich Ko lei Pań stwo wych
na sta no wi sku ma szy ni sty. Od 1991 r. czło nek
Związ ku Za wo do we go Ma szy ni stów Ko le jo wych
w Pol sce. Współ twór ca i prze wod ni czą cy Ko mi sji
Obro ny Praw Pra cow ni czych, od zna czo ny od zna -
ką ho no ro wą „Za słu żo ny dla ZZM”.Eugeniusz Śliwiński

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Przed się bior stwo po wsta ło w 2005 r. ja ko je den z za kła dów gru py Eaton Ve hic le Gro up EMEA. Pod -
sta wo wą dzia łal no ścią fir my jest pro duk cja na po trze by mo to ry za cji: sprę ża rek, me cha ni zmów ró żni co -
wych i sprzę gieł.

Przed się bior stwo dys po nu je no wo cze snym par kiem ma szy no wym. Prze bu do wa na zo -
sta ła li nia mon ta żu sprzę gieł i me cha ni zmów ró żni co wych, na któ rej od pod staw za pro -
jek to wa no er go no micz ne sta no wi ska pra cy. W fir mie wdro żo no pro gra my, ma ją ce
na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa pra cy, m. in.: pro gram ozna ko wa nia miejsc nie bez piecz -
nych, pro gram spraw dza nia po praw no ści dzia ła nia ma szyn i urzą dzeń po na pra wie przez
dwie nie za le żne wy kwa li fi ko wa ne oso by, pro gram ochro ny rąk, po le ga ją cy na do bo rze
na rzę dzi pra cy lub środ ków ochro ny in dy wi du al nej przy udzia le pra cow ni ków, a ta kże
pro gra mu Lock Out Tag. W za kła dzie dzia ła ze spół do spraw er go no mii, któ ry prze pro -
wa dza cy klicz ne au dy ty pro ce sów pro duk cyj nych i for mu łu je wnio ski do ty czą ce dzia łań
pro fi lak tycz nych. Obec nie wdra ża ny jest plan ogra ni cze nia za gro żeń zwią za nych z ob -
cią że niem mię śnio wo -szkie le to wym, dzię ki za sto so wa niu sys te mu ma ni pu la to rów w pro -
ce sie pro duk cji. Eaton Au to mo ti ve Com po nents Sp. z o.o. po sia da cer ty fi kat za rzą dza -
nia sys tem bez pie czeń stwa i hi gie ną pra cy OSHAS, a ta kże kor po ra cyj ny sys tem
za rzą dza nia BHP MESH (Ma na ge ment Envi ron men tal Sa fe ty and He alth).

Eaton Automotive Components Sp. z o.o. z Tczewa – OIP Gdańsk

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

MCD Elec tro nics Sp. z o.o. ofe ru je mon taż par kie tów SMD, lu to wa nie THT, kom plek so wą ob rób -
kę me cha nicz ną, ma lo wa nie prą żko we, na druk obu dów. Szczy ci się pro jek ta mi au tor ski mi m.in. sys te -
mem au to ma ty ki bu dyn ko wej DO MI TO oraz DO MI TO In du strial. Pro jek tu je i wy ko nu je elek tro ni kę
do sto łów ope ra cyj nych, lamp ope ra cyj nych tech no lo gii LED, łó żek do in ten syw nej
te ra pii, uni tów sto ma to lo gicz nych oraz fo te li za bie go wych. Pro jek tu je i bu du je awa -
ryj ne oświe tle nie. 

Fir ma wy bu do wa ła ha le pro duk cyj ne, w któ rych wy eli mi no wa no ba rie ry ar chi tek -
to nicz ne. War to ści NDS/NDN czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra -
cy utrzy mu ją się po ni żej po zio mu 0,2. Przed się bior stwo dys po nu je no wo cze snym, bez -
piecz nym par kiem ma szy no wym. W po miesz cze niach pra cy za in sta lo wa na zo sta ła
wen ty la cja cen tral na i sta no wi sko wa oraz kli ma ty za cja. Fir ma po wo ła ła spe cja li stycz -
ną gru pę zbie ra ją cą in for ma cje od pra cow ni ków na te mat za gro żeń i nie pra wi dło wo -
ści zi den ty fi ko wa nych pod czas pra cy. Pra co daw ca wdro żył me to dę 5S, słu żą cą utrzy -
ma niu ła du i po rząd ku na sta no wi sku pra cy. Pra cow ni cy za kła du na bie żą co są
in for mo wa ni o zda rze niach po ten cjal nie wy pad ko wych, za ist nia łych w za kła dzie.
Uczest ni czą w do dat ko wych szko le niach, ukie run ko wa nych na po pra wę bez pie czeń -
stwa pra cy i roz wój umie jęt no ści or ga ni za cyj nych.

MCD Electronics Sp. z o.o. z Żywca – OIP Katowice
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– Czy ja ko ko or dy na tor kon kur su „Pra co daw ca przy ja zny pra cow -
ni kom” po tra fi Pan wska zać na Pod be ski dziu fir mę, któ ra za słu gu -
je na ta kie mia no?

– Jest ich co naj mniej kil ka. Do sko na łą opi nią cie szą się np. za -
kła dy Biel mar pro du ku ją ce mar ga ry ny. Wy mie niam je, po nie waż to
spół ka pra cow ni ków, któ rzy po ka za li, że ta kie fir my mo gą funk cjo -
no wać i być przy kła dem wzo ro we go trak to wa nia za trud nio nych lu -
dzi.

– Dla cze go pra co daw cy przy jaź ni pra cow ni kom wciąż sta no wią
mniej szość? 

– Po nie waż prze strze ga nie prze pi sów wią że się z kul tu rą oso bi -
stą oraz mo ral no ścią. Ja zo sta łem wy cho wa ny w du chu prag ma ty -
zmu Ślą ska Cie szyń skie go, czyli jak po stę po wać, że by nie przy nio -
sło to złych efek tów. To ta ka pre wen cja, w któ rej naj wa żniej sza jest
umie jęt ność prze wi dy wa nia. Kie dy sta nie się nie szczę ście, po tra fi -
my roz dzie rać sza ty, py ta jąc, dla cze go ktoś mu siał zgi nąć. A po win -
na być re flek sja – czy zro bi li śmy wszyst ko, że by on nie zgi nął?
A mo że po stę po wa li śmy w ta ki spo sób, że kie dyś mu sia ło dojść
do nie szczę ścia? Zbyt czę sto tra ge die roz gry wa ją się tam, gdzie pra -
co daw ca jest na sta wio ny na szyb ki zysk za wszel ką ce nę.

– Stwo rzył Pan Biu ro Ochro ny Śro do wi ska Pra cy Za rzą du Re gio -
nu Pod be ski dzie NSZZ „So li dar ność”. Skąd ta ki po mysł? 

– Zaw sze uwa ża łem, że czło wiek przede wszyst kim chce żyć.
A sko ro idzie do pra cy, że by na to ży cie mieć pie nią dze, to chce je za -

ra biać bez piecz nie i zdro wo. Je stem fre ze rem. W la tach 70. XX wie -
ku sta łem przy ma szy nie, ale to wła śnie wte dy po raz pierw szy wy -
gra łem kon kurs z dzie dzi ny bhp. A kie dy los zrzą dził, że mia łem moc
de cy zyj ną, nie za po mnia łem o tym. W cza sie prze mian ustro jo wych
by ło ty le wa żnych spraw, że ochro na śro do wi ska pra cy zo sta ła ze -
pchnię ta na mar gi nes. Po li ty cy nie mie li gło wy, że by się tym zaj mo -
wać. Uzna łem, że to za da nie dla związ ku.

– Stwo rzył Pan rów nież Klub Spo łecz nych In spek to rów Pra cy. Ja -
ki jest je go cel?

– Przede wszyst kim in te gra cja śro do wi ska. To bar dzo trud na pra -
ca. Przy szli do mnie przed sta wi cie le związ ku me ta low ców i przed -
sta wi li po mysł stwo rze nia ta kie go klu bu. Zaw sze mia łem szczę ście
do spo ty ka nia na swo jej dro dze mą drych lu dzi, dla te go od ra zu pod -
chwy ci łem ich po mysł. Cho dzi ło o to, by in spek to rzy nie czu li się zo -
sta wie ni sa mi so bie. Or ga ni zu je my spo tka nia oko licz no ścio we, pre -
lek cje me ry to rycz ne, że by mo gli po roz ma wiać, wy mie nić się
do świad cze nia mi, po czuć, że ma ją wspar cie.

– Czym jest dla Pa na na gro da im. Ha li ny Kra hel skiej?
– To ogrom ny za szczyt. Pa trzę na na zwi ska lu dzi, któ rzy ją otrzy -

ma li przede mną i mam po czu cie, że to wspa nia li lu dzie, na ukow cy,
któ rzy za słu ży li na nią swo imi do ko na nia mi. Ja je stem zwy kłym wy -
rob ni kiem, fre ze rem. Nie mam do rob ku na uko we go. Po pro stu ro -
bi łem to, co uwa ża łem za słusz ne.

Prze wod ni czą cy Za rzą du Re gio nu Pod be ski dzie
NSZZ „So li dar ność”, czło nek ze spo łu KK NSZZ „S”
ds. Bez pie czeń stwa Pra cy i Ochro ny Śro do wi ska,
twór ca Biu ra Ochro ny Śro do wi ska Pra cy i Klu bu
Spo łecz nych In spek to rów Pra cy, ko or dy na tor kon -
kur su „Pra co daw ca przy ja zny pra cow ni kom”. Marcin Tyrna

– Zaj mu je się Pa ni cho ro ba mi za wo do wy mi. Któ re z nich by ły pla -
gą XX wie ku, a ja kie są obec nie?

– Kie dy za czy na łam ka rie rę, do mi no wa ły za tru cia prze wle kłe me -
ta la mi – oło wiem, rtę cią, uszko dze nia słu chu i ze spół wi bra cyj ny wy -
wo ły wa ny przez drga nia me cha nicz ne. No i py li ce płuc. Dzi siaj nie zo -
sta ło prak tycz nie żad ne z za truć prze wle kłych. Zmniej szy ła się licz ba
uszko dzeń słu chu, co jest wy ni kiem po pra wy wa run ków pra cy. Po tem
był okres, kie dy na pierw sze miej sce wy su nę ły się cho ro by na rzą du
gło su na uczy cie li. Pro gram pro fi lak tycz ny, na uka emi sji gło su i re ha -
bi li ta cja spo wo do wa ły, że ob ser wu je my spa dek licz by tych cho rób. Na -
to miast do mi nu ją cho ro by za kaź ne spo wo do wa ne czyn ni ka mi bio lo -
gicz ny mi wy stę pu ją cy mi w śro do wi sku pra cy. Kie dyś by ło to wi ru so we
za pa le nie wą tro by ty pu B, po wpro wa dze niu szcze pień ochron nych sy -
tu acja znacz nie się po pra wi ła. Nie ste ty, na wi ru so we za pa le nie wą tro -
by ty pu C szcze pion ki nie ma. Wśród le śni ków i rol ni ków kró lu je bo -
re lio za, wy wo ła na przez uką sze nie za ka żo nych klesz czy.

– A cho ro by po śred nio zwią za ne z wa run ka mi pra cy?
– To ta kie, któ rych wy stą pie nie trud no jed no znacz nie po wią zać

z pra cą. Naj czę ściej są to bó le i zmia ny zwy rod nie nio we krę go słu pa
czy cho ro by ukła du krą że nia. Ale na roz wój tych do le gli wo ści mo gą
mieć wpływ ta kże: tryb ży cia, spo sób spę dza nia wol ne go cza su,
wresz cie wiek i ró żne go ro dza ju używ ki oraz die ta. W in nych kra jach
Unii te cho ro by ta kże nie są wpi sa ne do re je stru cho rób za wo do wych.

– A na ja kie cho ro by za wo do we narażony jest le ka rz me dy cy ny
pra cy?

– Przede wszyst kim na stres. W mo jej spe cjal no ści le ka rza
orzecz ni ka pro ble mem są sy tu acje kon flik to we z pa cjen ta mi. To czę -
sto oso by rosz cze nio we, któ re ma ją pre ten sje, że kie dy roz po czy na -
ły pra cę kil ka dzie siąt lat te mu, by ły zdro we, a te raz już nie są. A ja
nie wszyst kie ta kie przy pad ki mo gę uznać za cho ro by za wo do we.
Orzecz nic two to bar dzo od po wie dzial na część mo jej dzia łal no ści.
Ode mnie za le ży, czy czło wiek bę dzie mógł na dal wy ko ny wać pra cę.
A w wie lu sy tu acjach są okre ślo ne stan dar dy, któ re pra cow nik, ze
wzglę du na wiek, prze sta je speł niać. Kie dyś był by prze su nię ty
na in ne sta no wi sko, te raz naj czę ściej zo sta je zwol nio ny z pra cy.

– W jed nym z wy wia dów po wie dzia ła Pa ni, że ran ga le ka rza me -
dy cy ny pra cy w kra jach Unii Eu ro pej skiej jest du żo więk sza niż
w Pol sce. Z cze go to wy ni ka?

– To się po wo li za czy na zmie niać, głów nie za spra wą za gra nicz -
nych firm, któ re ma ją u nas swo je przed sta wi ciel stwa. W kra jach sta -
rej Unii le karz me dy cy ny pra cy jest ina czej zwią za ny z pra co daw cą.
Wi zy tu je i oce nia sta no wi sko pra cy, udzie la się w ko mi sjach oce ny
sta nu zdro wia i wa run ków pra cy. Wy stę pu je z ini cja ty wą or ga ni zo -
wa nia pro gra mów pro fi lak tycz nych. Jest do rad cą. W Pol sce na dal
jest ogra ni czo ny do prze pro wa dza nia ba dań pro fi lak tycz nych. A to
za ma ło.

Wy bit na spe cja li stka w dzie dzi nie me dy cy ny pra cy,
zwią za na z In sty tu tem Me dy cy ny Pra cy im. prof. dr.
med. Je rze go No fe ra w Ło dzi. Au tor ka lub współ -
au tor ka bli sko set ki pu bli ka cji do ty czą cych ochro -
ny zdro wia osób pra cu ją cych. Od 2008 roku jest
prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.Ewa Wągrowska-Koski

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Pod sta wo wą dzia łal no ścią John son Con trols In ter na tio nal Sp. z o. o jest pro duk cja fo te li sa mo cho -
do wych dla fia ta, opla, for da i lan cii. Fir ma fi nan su je stu dia za wo do we pra cow ni kom, wdra ża pro gram
„Kuź nia ta len tów”, obej mu je ka drę pro fi lak tycz ną opie ką le kar ską. Za kład wy po sa żo ny jest w no we, bez -

piecz ne ma szy ny i urzą dze nia. Po mia ry stę żeń i na tę żeń – ha ła su, drgań me cha nicz -
nych i czyn ni ków che micz nych nie prze kra cza ją do pusz czal ne go po zio mu. W ha lach
pro duk cyj nych wdro żo no roz wią za nia za pew nia ją ce bez pie czeń stwo cią gów tech no lo -
gicz nych i ko mu ni ka cyj nych. Wy od ręb nio no i ozna ko wa no cią gi ko mu ni ka cyj ne. Wdro -
żo no pro gra my na praw cze, któ re ob ję ły m.in. stwo rze nie sys te mu blo ko wa nia do stę -
pu do stref nie bez piecz nych, za pew nie nie wa run ków do bez piecz ne go od śnie ża nia
da chów hal mon ta żo wych, ogra ni cze nie ru chu we wnątrz za kła do we go sa mo cho dów cię -
ża ro wych. Funk cjo nu je sys tem po wia da mia nia o wy da rze niach po ten cjal nie wy pad ko -
wych lub za gro że niach. Wy ko ny wa ne są co dzien ne prze glą dy sta no wisk pra cy i mie -
sięcz ne prze glą dy wa run ków pra cy. Na do rocz nym spo tka niu eu ro pej skich za kła dów
kon cer nu ka żdy od dział pre zen tu je do ko na nia, w tym roz wią za nia w za kre sie bez pie -
czeń stwa pra cy. W spół ce funk cjo nu je Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia, w tym bez -
pie czeń stwem i hi gie ną pra cy.

Johnson Controls International Sp. z o.o., Oddział Bieruń – OIP Katowice

Nagrodzeni organizatorzy
pracy bezpiecznej

Sa int Go ba in Se ku rit Han Glas to mię dzy na ro do wa gru pa po wsta ła w 1665 ro ku. Pro du ku je m.in.
szkło, opa ko wa nia szkla ne, włók na wzmac nia ją ce, ma te ria ły izo la cyj ne, bu dow la ne, sys te my wod no -ka -
na li za cyj ne czy ma te ria ły ścier ne. Za kład w Ża rach pro wa dzi dzia łal ność od 1904 ro ku. Obec nie to spół -
ka jo int ven tu re stwo rzo na przez Sa int Go ba in Se ku rit z ko re ań ską fir mą Han Glas.
Pro du ku je szy by na ry nek po jaz dów użyt ko wych, ta kich jak au to bu sy, sa mo cho dy cię -
ża ro we, po cią gi i in ne.

Za kład ma no wo cze sną li nię pro duk cyj ną. Efek tem okre so wej oce ny ry zy ka za wo -
do we go by ła po pra wa wa run ków pra cy, a dzia łań pro fi lak tycz nych m.in. mon taż obu -
dów pie ców har tow ni czych, wy po sa że nia urzą dzeń w do dat ko we ogro dze nia i bra my
bez pie czeń stwa a ta kże opty ma li za cja oświe tle nia sta no wisk pra cy. Wy zna czo no
i ozna ko wa no cią gi ko mu ni ka cyj ne oraz miej sca nie bez piecz ne i po ten cjal nie nie bez -
piecz ne. Wdro żo no, we dług po my słu za ło gi, roz wią za nia wspo ma ga ją ce ręcz ne prze -
miesz cza nie szyb. Re ali zo wa ne są ak cje dla pra cow ni ków słu żą ce wy ra bia niu wła ści -
wych na wy ków w dzie dzi nie bez pie czeń stwa pra cy, np.: „Trzy maj się po rę czy, doj dziesz
bez piecz nie”. Wdro żo ny zo stał Sys tem Za rzą dza nia Bez pie czeń stwem Pra cy
OHSAS 18001 a oce na er go no micz na PLM sta no wisk pra cy sta no wi in te gral ny ele -
ment oce ny ry zy ka za wo do we go.

Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Zakład Żary – OIP Zielona Góra
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Do cza su pra cy kie row cy w trans por cie
osób, po za cza sem pro wa dze nia pojaz du,
za li cza ny jest nad zór nad oso ba mi wsia da -
ją cy mi i wy sia da ją cy mi, a w trans por cie
to wa rów, nad zór nad za ła dun kiem i wy ła -
dun kiem. Nad to do cza su pra cy za li cza ne
są wszyst kie pra ce nie zbęd ne do wy ko na -
nia prze wo zu, ta kie jak czyn no ści spe dy cyj -
ne, ad mi ni stra cyj ne oraz utrzy ma nie po jaz -
du w czy sto ści.

W go to wo ści

Zgod nie z art. 6 ust. 2 oma wia nej usta -
wy do cza su pra cy kie row cy za li cza ny jest
czas po za przy ję tym roz kła dem cza su pra -
cy, w któ rym kie row ca po zo sta je w go to wo -
ści do wy ko ny wa nia pra cy na sta no wi sku
pra cy, w szcze gól no ści pod czas ocze ki wa -
nia na za ła du nek i roz ła du nek, któ rych
prze wi dy wa ny czas trwa nia nie jest zna ny
kie row com przed wy jaz dem. Do cza su pra -
cy kie row cy za li cza na jest rów nież 15-mi nu -
to wa prze rwa na od po czy nek.

W prak ty ce, in spek to rzy pra cy, któ rzy
kon tro lo wa li czas pra cy kie row ców czę sto
spo ty ka ją się z sy tu acją, w któ rej kie row cy
wa dli wie ope ru jąc se lek to rem, prze łą cza -
li urzą dze nie wy łącz nie na czas jaz dy
i okre sy od po czyn ku. Za zwy czaj na wy kre -
sów ce kie row cy nie za zna cza ją in nych
okre sów ak tyw no ści oraz in nej pra cy. Nie
jest to proble mem dla kie row ców, al bo -
wiem do cho dy kie row ców opie ra ją się
na die tach, a nie na wy na gro dze niu za pra -
cę w go dzi nach nad licz bo wych. Po ten cjal -
ne wy na gro dze nie za pra cę w go dzi nach
nad licz bo wych sta no wi nie znacz ną część
do cho dów, któ re opar te są przede wszyst -
kim na die tach. Nie wąt pli wie do cza su
zmia ny prze pi sów o die tach z ty tu łu pod ró -
ży słu żbo wych, kie row cy nie bę dą za in te re -
so wa ni uwi dacz nia niem swo je go fak tycz ne -
go cza su pra cy. 

Uwi docz nie nie rze czy wi ste go cza su pra -
cy kie row cy nie le ży w in te re sie za rów no

kie row cy, jak i pra co daw cy, po nie waż ka -
żda ze stron za in te re so wa na jest jak naj dłu -
ższym cza sem pro wa dze nia po jaz du. Sy tu -
acja ule ga po gor sze niu, gdy wy so kość diet
uza le żnio na jest od wy so ko ści prze wo żo ne -
go to wa ru. Do pie ro, gdy kie row ca od cho -
dzi z za kła du pra cy „przy po mi na” so bie, że
był zmu sza ny przez pra co daw cę do błęd ne -
go prze łą cza nia urzą dze nia i nieuwi dacz -
nia nia na wy kre sów kach, czy za pi sach ta -
cho gra fu cy fro we go fak tycz ne go cza su
pra cy. 

Co się wli cza, a co nie

Ar ty kuł 7 usta wy o cza sie pra cy kie row -
ców za wie ra wy łą cze nia. Do cza su pra cy
kie row ców nie wli cza się cza su dy żu ru,
nie uspra wie dli wio nych po sto jów w cza sie
pro wa dze nia po jaz dów, do bo we go od po -
czyn ku, prze rwy wy ni ka ją cej z prze ry wa -
ne go sys te mu cza su pra cy. W prak ty ce wy -
łą cze nie cza su dy żu ru z cza su pra cy, ro dzi
po wa żne pro ble my, gdy kie row ca pro wa dzi
po jazd w za ło dze dwu oso bo wej (zja wi sko
czę sto wy stę pu ją ce w trans por cie oso bo -
wym). Wy ko ny wa nie pra cy w za ło dze dwu -
oso bo wej mo że spo wo do wać, że kie row ca
nie wy pra cu je obo wią zu ją ce go wy mia ru
cza su pra cy. W ta kiej sy tu acji pra co daw cy
po mniej sza ją czas dy żu ru i wli cza ją go
do cza su pra cy tak, aby kie row ca miał wy -
pra co wa ny obo wią zu ją cy wy miar cza su pra -
cy. Czas dy żu ru opła ca ny jest od ręb nym
wy na gro dze niem tyl ko wte dy, gdy wy kra -
cza po za obo wią zu ją cy kie row cę wy miar
cza su pra cy do prze pra co wa nia. Opie ra -
jąc się na art. 9 usta wy o cza sie pra cy kie -
row ców na le ży stwier dzić, że są to prak ty -
ki bez praw ne, po nie waż prze pis ja sno
sta no wi, że czas spę dzo ny obok dru gie go
kie row cy jest cza sem dy żu ru. Za czas te go
dy żu ru kie row cy przy słu gu je wy na gro dze -
nie okre ślo ne w prze pi sach we wnątrz za kła -
do wych nie ni ższe jed nak niż 50% staw ki
oso bi ste go za sze re go wa nia. 

Pra co daw ca po wi nien w ta kiej sy tu acji
wy pła cić kie row cy wy na gro dze nie wy ni ka -
ją ce z je go staw ki oso bi ste go za sze re go wa -
nia za peł ny mie siąc (al bo wiem to pra co -
daw ca po wi nien zor ga ni zo wać czas pra cy
pra cow ni ka w ta ki spo sób, aby mógł on wy -
pra co wać obo wią zu ją cy go wy miar cza su
pra cy) i od ręb nie wy pła cić wy na gro dze nie
za czas dy żu ru. 

Pro ble ma tycz na prze rwa

Bar dzo trud nym pro ble mem, z któ rym
bo ry ka ją się in spek to rzy pra cy w trak cie
kon tro li zwią za nych z cza sem pra cy kie -
row ców, jest za gad nie nie zwią za ne z za -
kwa li fi ko wa niem przerw prze zna czo nych
na od po czy nek. Po sze ściu go dzi nach pra -
cy kie row cy przy słu gu je prze rwa na od po -
czy nek w wy mia rze nie krót szym niż
30 mi nut, gdy licz ba go dzin pra cy nie prze -
kra cza 9 go dzin i w wy mia rze nie krót -
szym niż 45 mi nut, gdy wy miar cza su pra -
cy jest dłu ższy niż 9 go dzin (art. 13 usta wy
o cza sie pra cy kie row ców). Do kie row ców,
któ rzy wy ko rzy stu ją prze rwy w pro wa dze -
niu po jaz dów na od po czy nek zgod nie
z art. 7 roz po rzą dze nia WE nr 561/2006
nie sto su je się prze rwy, o któ rej mo wa
w art. 13 w usta wie o cza sie pra cy kie row -
ców. Art. 7 oma wia ne go roz po rzą dze nia
WE za pew nia kie row cy po okre sie pro wa -
dze nia po jaz du trwa ją cym co naj mniej 4,5
go dzi ny co naj mniej 45 mi nut prze rwy. Za -
rów no w prze pi sach roz po rzą dze nia WE,
jak i w art. 13 usta wy o cza sie pra cy kie -
row ców okre ślo no, że prze rwa ma wy no sić
„co naj mniej 45 mi nut”. Ozna cza to, że
kie row ca mo że zro bić prze rwę dłu ższą
niż 45 mi nut. Jak in spek tor pra cy ma od ró -
żnić „nie uza sad nio ny po stój w cza sie pro -
wa dze nia po jaz du” okre ślo ny w art. 7 usta -
wy o cza sie pra cy kie row ców od prze rwy
wy ni ka ją cej z art. 7 roz po rzą dze nia WE
nr 561/2006 Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy z dnia 15 mar ca 2006 r. w spra wie

har mo ni za cji nie któ rych prze pi sów so cjal -
nych od no szą cych się do trans por tu dro go -
we go oraz zmie nia ją ce roz po rzą dze nia Ra -
dy EWG nr 3821/85 i WE 2135/98, jak
rów nież uchy la ją ce roz po rzą dze nie Ra dy
EWG nr 3820/85? W prak ty ce pra co daw ca,
któ ry pod wa ża dłu gość prze rwy wy ko rzy -
sty wa nej przez kie row cę (trak tu jąc ją ja ko
nie uza sad nio ną) po wi nien ka żdo ra zo wo
ana li zo wać czas pra cy kie row cy i wska zy -
wać, któ re prze rwy win ny być za li czo ne
do czasu dy żu ru. 

In spek to rzy pra cy, któ rzy kon tro lu ją
oma wia ne za gad nie nie mu szą pa mię tać,
że kie row cy wy ko nu ją cy prze wo zy pod le ga -
ją ce roz po rzą dze niu WE 561/2006 mo gą
wyko rzy sty wać od po czy nek dzien ny:

– w spo sób nie prze rwa ny tzw. re gu lar -
ny od po czy nek wy no szą cy 11 go dzin,

– re gu lar ny dzien ny od po czy nek dzie lo -
ny w ta ki spo sób, że jed na część mu si
trwać nie prze rwa nie 3 go dzi ny, a ko lej -
na 9 go dzin,

– skró co ny dzien ny od po czy nek ozna cza
nie prze rwa ny od po czy nek trwa ją cy co naj -
mniej 9 go dzin, ale kró cej niż 11 go dzin. 

– re gu lar ny ty go dnio wy od po czy nek wy -
no si co naj mniej 45 go dzin,

– skró co ny ty go dnio wy okres od po czyn -
ku, ozna cza od po czy nek trwa ją cy kró cej
niż 45 go dzin, nie mniej niż 24 go dzi ny.

Z prak ty ki in spek to rów
pra cy

Naj czę ściej wy stę pu ją ce nie pra wi dło wo -
ści w za kre sie cza su jaz dy i od po czyn ku do -
ty czą trzech ob sza rów:

– nie za pew nie nia kie row com od po czyn -
ku do bo we go, 

– nie za pew nie nia wy ma ga nej prze rwy
przy pro wa dze niu po jaz du przez okres dłu -
ższy niż 4,5 go dzi ny, 

– nie prze strze ga nia li mi tu dzien ne go
cza su jaz dy oraz dwu ty go dnio we go cza su
jaz dy.

Pod kre ślić na le ży, że nie pra wi dło wo ści
czę ściej wy stę pu ją w ma łych i śred nich za -
kła dach pra cy niż w du żych. W tych ostat -
nich za zwy czaj jest wy od ręb nio na ko mór -
ka or ga ni za cyj na, któ ra spe cja li zu je się
na bie żą co w ana li zo wa niu cza su jaz dy i od -
poczyn ku kie row ców. 

Stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści do ty czą
przede wszyst kim ma łych i śred nich prze -
woź ni ków, któ rzy nie ana li zu ją na bie żą co
cza su jaz dy i od po czyn ku kie row ców, nie
ma jąc ku te mu od po wied nich środ ków
i chę ci. Wła śnie w tych za kła dach wy stę pu -
ją przy pad ki nie prze cho wy wa nia wy kre só -
wek, jak rów nież da nych z ta cho gra fu cy -
fro we go przez okres jed ne go ro ku.

Przy czyn te go zja wi ska na le ży upa try -
wać w prio ry te to wym trak to wa niu po trze -
by zapew nie nia cią gło ści funk cjo no wa nia
za kła du, kosz tem prze strze ga nia prze pi -

sów o cza sie jaz dy. W ma łych fir mach nie
prze zna cza się w ogó le lub za pew nia się
w znacz nie mniej szym za kre sie, niż w du -
żych za kła dach pra cy, środ ków na szko le -
nie pra cow ni ków. Po nad to w ma łych za -
kła dach pra cy stwier dza ne nie prawi-
dło wo ści świad czą o nie do sta tecz nej zna -
jo mo ści prze pi sów przez kie row ców. 

Licz ne nie pra wi dło wo ści do ty czą ce
skró co ne go od po czyn ku dzien ne go

w więk szo ści przy pad ków są wy ni kiem
nie wie dzy za rów no kie row ców, jak i pra co -
daw ców. Po za koń czo nym okre sie ak tyw -
no ści kie row com za pew nia się 11-go dzin -
ny, a czę sto na wet dłu ższy od po czy nek.
Nie ro bi się te go jed nak w cza sie 24 go -
dzin od mo men tu roz po czę cia pra cy.
Ozna cza to, że kie row ca nie miał za pew -
nio ne go wy ma ga ne go od po czyn ku, al bo -
wiem od po czy nek do bo wy mu si być za -
pew nio ny w ra mach 24 go dzin od mo-
men tu roz po czę cia ak tyw no ści kie row cy.
Wa dli wie usta lo ny od po czy nek dzien ny
wpły wa na przed łu że nie do bo we go i ty go -
dnio we go okre su jaz dy. Pod kre ślić rów -
nież na le ży, że stwier dzo ne nie pra wi dło -
wo ści w więk szym za kre sie do ty czą
trans por tu kra jo we go niż mię dzy na ro do -
we go. Wy ni ka to nie wąt pli wie z fak tu, iż
bę dąc po za gra ni ca mi kra ju, na le ży nie -
zwłocz nie uiścić ka rę, na to miast na te re -
nie kra ju ist nie je więk sza mo żli wość od -
wo ła nia się od na ło żo nej de cy zji. Po nad to
w oce nie kon tro lu ją cych, kie row cy wy ko -
nu ją pra cę w znacz nie szer szym za kre sie,
niż to wy ni ka z wy kre só wek. Kie row cy
w spo sób nie pra wi dło wy ope ru jąc se lek -
to rem, nie wy ka zu ją fak tycz nych okre sów
swo jej ak tyw no ści. Wy ni ka to z te go, iż
nie prze łą cza ją se lek to ra na za ła du nek
i wy ła du nek. Kie row cy ocze ku jąc go dzi na -
mi na za ła du nek i roz ła du nek na wy kre -
sów ce, ma ją za zna czo ną prze rwę w pro -
wa dze niu po jaz du. W ta kich sy tu acjach
sys tem za li cza te prze rwy do od po czyn ku
lub dy żu ru, pod czas gdy w rze czy wi sto ści
kie row ca prze by wał w po jeź dzie, ocze ku -
jąc na za ła du nek lub roz ła du nek. Szcze -
gól nie trud na sy tu acja wy stę pu je w przed -
się bior stwach trans por to wych prze wo-
żą cych stal, gdzie ocze ki wa nie na za ła du -
nek i roz ła du nek wy no si od kil ku do kil ku -
na stu go dzin. 

W trak cie kon tro li in spek to rzy pra cy
spo ty ka ją się z za rzu ta mi pra co daw ców,
któ rzy pod no szą, że pra cow ni cy ma ją cy
świa do mość, że prze sta ną świad czyć pra -
cę w dotych cza so wym za kła dzie, w spo -
sób zło śli wy i ce lo wy na ru sza ją prze pi sy,
chcąc na ra zić pra co daw ców na do dat ko we
kosz ty pro wa dze nia dzia łal no ści. Dla te go
też propo no wa na zmia na prze pi sów prze -
wi du je mo żli wość ka ra nia kie row ców, co
niewąt pli wie przy czy ni się do wy eli mi no wa -
nia te go ty pu prak tyk.

Kie row cy nie prze łą cza ją ta cho gra fów
i nie wy ka zu ją in nych prac, ta kich jak za ła -
du nek i wy ła du nek ja ko cza su pra cy co
znaj du je od zwier cie dle nie w ich wy kre sów -
kach.

De fi ni cja cza su pra cy za war ta jest w art. 6 usta wy o cza sie pra cy kie rowców. Sta no wi on, że cza -
sem pra cy kie row cy jest czas od roz po czę cia do zakoń cze nia pra cy, któ ry obej mu je wszyst kie
czyn no ści zwią za ne z wy ko ny wa niem prze wo zu dro go we go. Głów nym ele men tem cza su pra cy
kie row cy jest czas pro wa dze nia po jaz du.

Czas pra cy kie row ców
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Nad mie nić na le ży, że błęd ne ope ro wa -
nie ta cho gra fem ma wpływ na dal sze
upraw nie nia pra cow ni ków zwią za ne z wy -
na gro dze niem. Pra cow nik, któ re mu w ewi -
den cji cza su pra cy nie uwi docz nio no pra -
cy w go dzi nach nad licz bo wych, czy w po rze
noc nej – nie otrzy ma z te go ty tu łu na le żne -
go wy na gro dze nia. 

Pod kre ślić jed nak na le ży, że do wa dli wie
pro wa dzo nej ewi den cji cza su pra cy przy -
czy nia ją się sa mi kie row cy, nie prze łą cza -
jąc ta cho gra fów na in ne pra ce, w szcze gól -
no ści na tra sach mię dzy na ro do wych. Ma ją
oni bo wiem świa do mość, że przy prze kro -
cze niu nor ma tyw ne go cza su pra cy nie bę -
dą mo gli wy je żdżać w tra sy. Ozna cza to dla
nich utra tę pra wa do die ty z ty tu łu pod ró -
ży po za gra ni ca mi kra ju. W sy tu acji, gdy
ich wy na gro dze nie za pra cę usta lo ne jest
na po zio mie mi ni mal ne go wy na gro dze nia,
die ta z ty tu łu pod ró ży słu żbo wej peł ni ro -
lę wy na gro dze nia, a pra cow ni cy są za in te -
re so wa ni sta ły mi wy jaz da mi. Utra ta ewen -
tu al ne go pra wa do wy na gro dze nia za pra cę
w go dzi nach nad licz bo wych zre kom pen so -
wa na jest wy so ko ścią die ty. Pro ce de rem
ta kim za in te re so wa ny jest rów nież pra co -
daw ca, któ ry od wy na gro dzeń pła ci po dat -
ki na to miast nie pła ci ich od diet.

W za kła dach trans por to wych świad czą -
cych usłu gi w za kre sie prze wo zu ma te ria łów
pra co daw cy nie opra co wu ją har mo no gra -
mów pra cy, za sła nia jąc się nie wie dzą w za -
kre sie ter mi nu ewen tu al ne go zle ce nia.

Po wo du je to przy kie row cach za trud -
nio nych na tra sach mię dzy na ro do wych za -
trud nia nie ich fak tycz nie w za da nio wym
sys te mie cza su pra cy, przy za pi sach w re -
gu la mi nie pra cy, że wy ko nu ją swo ją pra cę
w rów no wa żnym sys te mie cza su pra cy. 

W za kła dach pro duk cyj nych, w któ rych
kie row cy roz wo żą to war klien tom, wpro wa -
dza się rów no wa żny sys tem cza su pra cy
bez opra co wy wa nia har mo no gra mów pra cy.

Pro wa dzi to do sy tu acji, w któ rej nie
jest mo żli we usta le nie pra wa do wy na gro -
dze nia za pra cę w go dzi nach nad licz bo -
wych do bo wych. 

Kon tro le ujaw nia ją, że kie row com na -
gmin nie nie wy pła ca się od ręb ne go wy na -
gro dze nia za czas dy żu ru, po mi mo, że sys -
tem wy ka zu je, że kie row ca peł nił dy żur.

Re asu mu jąc, do cza su zmia ny prze pi -
sów do ty czą cych spo so bu wy na gra dza nia
kie row ców bę dą na ru sza ne prze pi sy o cza -
sie pra cy kie row ców, al bo wiem ist nie ją ce
unor mo wa nia za chę ca ją do te go. 

Te re sa Ostrow ska -Pi sa rek
OIP Ka to wi ce

Ro la spo łecz ne go
in spek to ra pra cy (cz.II) Gra ży na Ślaw ska

Do za dań spo łecz ne go in spek to ra pra cy
na le ży rów nież udział w po stę po wa niu po -
wy pad ko wym oraz w dzia ła niu ko mi sji bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Spo łecz ny in -
spek tor pra cy, w ce lu wy ko ny wa nia usta -
wo wych zdań, ma wie le wa żnych upraw nień,
w szcze gól no ści: pra wo wstę pu w ka żdym
cza sie do po miesz czeń i urzą dzeń w miej scu
pra cy, pra wo wy da wa nia wią żą cych dla pra co -
daw cy za le ceń usu nię cia w okre ślo nym ter -
mi nie stwier dzo nych uchy bień czy za le ceń
wstrzy ma nia prac da ne go urzą dze nia tech -
nicz ne go lub okre ślo nych ro bót. Za rów no za -
da nia, jak i upraw nie nia spo łecz nej in spek cji
pra cy omó wio no w pierw szej czę ści ar ty ku -
łu, opu bli ko wa nej w po przed nim nu me rze
„In spek to ra Pra cy”.

Przed mio tem ko lej nej, dru giej czę ści, bę -
dą 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. Przy bli żo ne zo sta ną
kwe stie do ty czą ce in for mo wa nia i kon sul to -
wa nia pra cow ni ków w spa wach bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. Po ja wi się głos w dys ku -
sji na te mat przy szło ści dzia ła nia spo łecz nej
in spek cji pra cy.

Sze ro kie wspar cie

Istot ne zna cze nie dla wzmoc nie nia po zy -
cji spo łecz ne go in spek to ra pra cy oraz zwięk -
sze nia je go ro li w ogra ni cza niu za gro żeń
w śro do wi sku pra cy ma praw nie okre ślo ny
obo wią zek współ dzia ła nia spo łecz nej in spek -
cji pra cy z Pań stwo wą In spek cją Pra cy oraz
z in nym or ga na mi nad zo ru i kon tro li wa run -
ków pra cy (art. 17 usta wy o SIP). Pań stwo wa

In spek cja Pra cy udzie la po mo cy spo łecz nej
in spek cji pra cy w wy ko ny wa niu przez nią za -
dań, w szcze gól no ści po przez po rad nic two
praw ne czy szko le nia. In spek to rzy pra cy kon -
tro lu ją wy ko na nie przez pra co daw cę za le ceń
i uwag spo łecz nych in spek to rów pra cy
(art. 18 usta wy o SIP). Na umo ty wo wa ny
wnio sek spo łecz ne go in spek to ra pra cy,
uzgod nio ny z za kła do wy mi or ga ni za cja mi
związ ko wy mi, do ty czą cy spraw za gro że nia
zdro wia i ży cia pra cow ni ków, in spek to rzy
pra cy prze pro wa dza ją kon tro lę oraz wsz czy -
na ją po stę po wa nie w spa wach o wy kro cze nia
prze ciw ko pra wom pra cow ni ka (art. 19 usta -
wy o SIP). Spo łecz ny in spek tor pra cy ma
pra wo uczest ni czyć w kon tro li prze pro wa -
dza nej u pra co daw cy przez in spek to ra pra cy
oraz w pod su mo wa niu wy ni ków kon tro li
(art. 20 usta wy o SIP). 

Obo wią zek współ dzia ła nia Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy ze spo łecz ną in spek cją pra cy
do dat ko wo zna lazł swo je umo co wa nie w usta -
wie z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy2 (art. 14 ust. 1 usta wy o PIP).
Zgod nie z jej za pi sa mi in spek tor pra cy pod -
czas kon tro li współ dzia ła ze spo łecz ną in -
spek cją pra cy, w szcze gól no ści po przez in for -
mo wa nie o te ma ty ce i za kre sie kon tro li,
ana li zo wa nie zgło szo nych uwag i spo strze -
żeń, in for mo wa nie o wy ni kach kon tro li i pod -
ję tych de cy zjach oraz udzie la nie po rad i in for -
ma cji z za kre su pra wa pra cy (art. 29 usta wy
o PIP). Pań stwo wa In spek cja Pra cy mo że,
na wnio sek związ ków za wo do wych, pro wa -
dzić szko le nie i in struk taż oraz udzie lać po -
mo cy w szko le niu spo łecz nych in spek to rów
pra cy, a ta kże po dej mo wać dzia ła nia na rzecz
do sko na le nia i zwięk sze nia sku tecz no ści dzia -
ła nia spo łecz nej in spek cji pra cy (art. 14 ust. 3
usta wy o PIP). Spo łecz na in spek cja pra cy

Ograniczanie zagrożeń w środowisku pracy

Spo łecz na in spek cja pra cy jest in sty tu cją ma ją cą w Pol sce po -
nad 60-let nią tra dy cję. Pod sta wą praw ną jej dzia ła nia jest
Usta wa z 24 czerw ca 1983 r. o spo łecz nej in spek cji pra cy1. Ma
sze ro ki za kres za dań, wśród któ rych naj wa żniej szym jest kon -
tro lo wa nie za rów no ma te rial ne go śro do wi ska pra cy i pro ce -
sów tech no lo gicz nych z punk tu wi dze nia bhp, jak i praw nej
ochro ny pra cy, a ta kże uczest ni cze nie w kon tro li prze strze ga -
nia prze pi sów ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go oraz w prze -
pro wa dza niu spo łecz nych prze glą dów wa run ków pra cy. §

ma praw nie za gwa ran to wa ną po moc w wy ko -
ny wa niu za dań rów nież Pań stwo wej In spek -
cji Sa ni tar nej, Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go
oraz in nych or ga nów nad zo ru i kon tro li wa -
run ków pra cy (art. 21 usta wy o SIP). Tak sze -
ro kie wspar cie pań stwo wych or ga nów nad zo -
ru i kon tro li wa run ków pra cy prze kła da się
na zwięk sze nie sku tecz no ści dzia ła nia oraz
zmie rza do zwięk sze nia pra wo rząd no ści
i spra wie dli wo ści w sto sun kach pra cy w na -
szym kra ju.

Sa mo dziel ny or gan

Spo łecz na in spek cja pra cy w spo sób
szcze gól ny jest po wią za na z za kła do wy mi or -
ga ni za cja mi związ ko wy mi, któ re kie ru ją jej
dzia łal no ścią (art. 2 usta wy o SIP) oraz prze -
pro wa dza ją wy bo ry spo łecz nych in spek to rów
pra cy na pod sta wie uchwa lo nych przez sie bie
re gu la mi nów wy bo rów (art. 6 ust. 6 usta wy
o SIP). Spo łecz na in spek cja pra cy za wia da -
mia za kła do we or ga ni za cje związ ko we o wy -
da niu pra co daw cy 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), a ta kże uzgad nia z za kła do wy mi or ga -
ni za cja mi związ ko wy mi wnio sek o prze pro wa -
dze nie kon tro li przez in spek to rów pra cy do -
ty czą cy spraw za gro że nia ży cia i zdro wia
pra cow ni ków (art. 19 usta wy o SIP). Na le ży
przy tym pa mię tać, że spo łecz na in spek cja
pra cy pod le ga za kła do wym or ga ni za cjom
związ ko wym tyl ko w sfe rze or ga ni za cyj nej,
a nie w za kre sie kom pe ten cji przy zna nych jej
przez usta wo daw cę. Ozna cza to, że spo łecz -
na in spek cja pra cy jest sa mo dziel nym or ga -
nem. W po dej mo wa niu de cy zji zwią za na jest
tyl ko obo wią zu ją cym pra wem, a nie sta no wi -
skiem za kła do wych or ga ni za cji związ ko wych3.
Nie wąt pli wie jed nak wspar cie spo łecz nej in -
spek cji pra cy ze stro ny za kła do wych or ga ni -
za cji związ ko wych zwięk sza au to ry tet i sku -
tecz ność jej dzia ła nia. Wy da je się więc, że
zmia na tej sy tu acji w tych za kła dach pra cy,
w któ rych ist nie ją za kła do we or ga ni za cje
związ ko we by ła by nie ko rzyst na dla spo łecz ne -
go nad zo ru wa run ków pra cy4. W ce lu je go
roz sze rze nia, war to na to miast po stu lo wać
wpro wa dze nie zmian w obo wią zu ją cych prze -
pi sach praw nych, aby spo łecz na in spek cja
pra cy mo gła być po wo ły wa na ta kże u tych
pra co daw ców, u któ rych nie dzia ła ją za kła do -
we or ga ni za cje związ ko we, bez po śred nio
przez sa mą za ło gę lub z udzia łem ra dy pra -
cow ni ków, je że li ta kie przed sta wi ciel stwo
u da ne go pra co daw cy funk cjo nu je.

Usta wo daw ca prze wi dział rów nież obo -
wią zek współ dzia ła nia spo łecz nej in spek cji
pra cy ze słu żbą bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -

cy przy po dej mo wa niu dzia łań ma ją cych
na ce lu prze strze ga nie prze pi sów i za sad
bhp oraz przy wdra ża niu przez pra co daw cę
ini cja tyw zmie rza ją cych do po pra wy wa run -
ków pra cy5. Słu żba bhp oraz spo łecz na in -
spek cja pra cy z mo cy pra wa wcho dzą w skład
ze spo łu po wy pad ko we go i wspól nie pro wa -
dzą po stę po wa nie po wy pad ko we oraz przy go -
to wu ją do ku men ta cję po wy pad ko wą. Nie ule -
ga wąt pli wo ści, że ta współ pra ca ko rzy sta nie
wpły wa na kształ to wa nie bez piecz nych wa -
run ków w miej scu pra cy oraz wni kli we pro -
wa dze nie po stę po wań po wy pad ko wych.

Kon sul ta cje w spra wach bhp

Ana li zu jąc ro lę spo łecz ne go in spek to ra
pra cy w ogra ni cza niu za gro żeń za wo do wych
w śro do wi sku pra cy, war to jesz cze przy wo łać
prze pi sy, któ re zo bo wią zu ją pra co daw cę
do prze pro wa dza nia kon sul ta cji pra cow ni -
ków lub ich przed sta wi cie li w spra wach bhp.
Przed sta wi cie la mi pra cow ni ków za kła do wych
or ga ni za cji związ ko wych lub pra cow ni ków
w spra wach bhp mo gą być spo łecz ni in spek -
to rzy pra cy, mi mo że ta kie go wska za nia prze -
pi sy praw ne wprost nie za wie ra ją. Zgod nie
z art. 23711a K.p. przed sta wi cie le pra cow ni -
ków do spraw kon sul ta cji w za kre sie bhp są
wy bie ra ni przez za kła do we or ga ni za cje związ -
ko we, a je że li u pra co daw cy ta kie or ga ni za cje
nie dzia ła ją – przez pra cow ni ków w try bie
przy ję tym w za kła dzie pra cy. W związ ku
z tym na le ża ło by po stu lo wać wpro wa dze nie
do prze pi sów wska za nia, z któ re go wy ni ka ło -
by, że je że li w za kła dzie pra cy dzia ła spo -
łecz ny in spek tor pra cy, to pra co daw ca z nim
pro wa dzi kon sul ta cje w spra wach bhp. Ta kie
roz wią za nie wy da je się naj bar dziej na tu ral -
nym cho cia żby z te go po wo du, aby u tych
pra co daw ców, u któ rych dzia ła ją spo łecz ni in -
spek to rzy pra cy nie mno żyć ró żnych przed -
sta wi cielstw pra cow ni czych do spraw bhp. 

Usta wo we roz sze rze nie upraw nień spo -
łecz ne go in spek to ra pra cy na upraw nie nia in -
for ma cyj no -kon sul ta cyj ne w spra wach bhp
by ło by ko rzyst ne, po nie waż kon tro la spo łecz -
na nie po win na być je dy ną for mą je go ak tyw -
no ści w spra wach bhp. Jak wska zu ją naj now -
sze do świad cze nia, naj lep sze re zul ta ty w tym
za kre sie przy no si kon struk tyw ne współ dzia -
ła nie z pra co daw cą.

Zgod nie z art. 23711a § 1 K.p. pra co daw ca
ma obo wią zek kon sul to wać z pra cow ni ka mi
lub ich przed sta wi cie la mi wszyst kie dzia ła nia
zwią za ne z bhp, w szcze gól no ści do ty czą ce
zmian w wa run kach pra cy (je że li mo gą one
stwa rzać za gro że nie dla zdro wia i ży cia pra -
cow ni ków), oce ny ry zy ka za wo do we go, two -
rze nia słu żby bhp, udzie la nia pierw szej po -

mo cy oraz ochro ny prze ciw po ża ro wej, środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej, odzie ży i obu wia
ro bo cze go oraz szko leń bhp. Zgod nie z roz -
po rzą dze niem Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy
z 27 lip ca 2004 r. w spra wie szko le nia w dzie -
dzi nie bhp7, od pra co daw cy wy ma ga się kon -
sul ta cji z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi -
cie la mi spraw do ty czą cych czę sto tli wo ści
i cza su trwa nia szko leń okre so wych bhp (§ 15
ust. 3). Jak wy ni ka z roz po rzą dze nia Mi ni stra
Zdro wia z 2 lu te go 2011 r. w spra wie ba dań
i po mia rów czyn ni ków szko dli wych dla zdro -
wia w śro do wi sku pra cy8, pra co daw ca kon sul -
tu je z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la -
mi dzia ła nia w za kre sie roz po zna wa nia
i ty po wa nia czyn ni ków szko dli wych dla zdro -
wia w śro do wi sku pra cy oraz wy ko ny wa nia
ba dań, po mia rów i po bie ra nia pró bek tych
czyn ni ków (§ 2 ust. 2). 

Sze ro ki za kres par ty cy pa cji pra cow ni czej
w spra wach bhp prze wi du je roz po rzą dze nie
Mi ni stra Zdro wia z 1 grud nia 2004 r. w spra -
wie sub stan cji, pre pa ra tów, czyn ni ków lub
pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra -
ko twór czym lub mu ta gen nym w śro do wi sku
pra cy9. W myśl te go roz po rzą dze nia pra co -
daw ca jest obo wią za ny udo stęp niać pra cow -
ni kom i ich przed sta wi cie lom da ne z re je stru
prac i re je stru pra cow ni ków na ra żo nych
na czyn ni ki ra ko twór cze lub mu ta gen ne, za -
pew nić im udział w pro jek to wa niu i re ali za cji
dzia łań za po bie ga ją cych ta kie mu na ra że niu
lub ogra ni cza ją cych je go po ziom. Ma rów -
nież obo wią zek umo żli wić pra cow ni kom i ich
przed sta wi cie lom kon tro lę sto so wa nia wy -
ma gań praw nych re gu lu ją cych za sa dy bhp, in -
for mo wać ich na bie żą co o na ra że niu na czyn -
ni ki ra ko twór cze lub mu ta gen ne, a w sy tu -
acjach awa ryj nych lub re mon to wo -kon ser wa -
cyj nych o przy czy nach po wsta łe go na ra że -
nia i o środ kach za po bie gaw czych ogra ni cza -
ją cych je go po ziom (§ 4 ust. 5 pkt 2, § 6).
Z ko lei z roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar -
ki i Pra cy z 14 paź dzier ni ka 2005 r. w spra -
wie za sad bhp przy za bez pie cza niu i usu wa -
niu wy ro bów za wie ra ją cych azbest oraz
pro gra mu szko le nia w za kre sie bez piecz ne go
usu wa nia ta kich wy ro bów10 wy ni ka, że pra co -
daw ca jest zo bo wią za ny po kon sul ta cji z pra -
cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi za pew -
nić od po wied nie prze rwy na od po czy nek dla
pra cow ni ków pra cu ją cych w środ kach ochro -
ny ukła du od de cho we go w na ra że niu
na azbest (§ 6). Na to miast na pod sta wie roz -
po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia z 22 kwiet -
nia 2005 r. w spra wie szko dli wych czyn ni ków
bio lo gicz nych dla zdro wia w śro do wi sku pra -
cy oraz ochro ny zdro wia pra cow ni ków za wo -
do wo na ra żo nych na te czyn ni ki11, pra co daw -
ca jest obo wią za ny udo stęp niać pra cow ni kom
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We wrze śniu 2006 r. ów cze -
sny pre zy dent War sza wy
ogło sił no we pla ny po pro wa -
dze nia dru giej li nii war szaw -
skie go me tra. Prze wi dy wa ły
one po łą cze nie wcze śniej
za pla no wa nej bu do wy dru -
giej i trze ciej li nii me tra.
Zmia ny do ty czy ły od cin ka
po ło żo ne go po pra skiej stro -
nie Wi sły. Dru ga nit ka ma się
skła dać z 28 sta cji i ma
mieć 31 km dłu go ści. Ca łą
tra sę po dzie lo no na czte ry
od cin ki: za chod ni, cen tral ny,
pół noc ny i po łu dnio wy.

Zgod nie z za łącz ni kiem do roz po rzą dze nia
z 2008 r. w spra wie wy ka zu przed się wzięć
EU RO 2012, bu do wę dru giej li nii me tra za li -
czo no do in we sty cji re ali zo wa nych w ra mach
te go pro jek tu. Osta tecz ny prze targ na za pro -
jek to wa nie i bu do wę cen tral ne go od cin ka
roz strzy gnię to w lu tym 2009 r. Wy gra ło go tu -
rec ko -wło sko -pol skie kon sor cjum, w skład
któ re go wcho dzą fir my: Astal di, Gu ler mak
oraz PBDiM Mińsk Ma zo wiec ki. Pra ce przy -
go to waw cze w re jo nie Ron da Da szyń skie go
ru szy ły w sierp niu ub.r. Już w stycz niu br.
przy go to wa no bu do wę szy bu star to we go tar -
czy przy sta cji „Po wi śle”, a wła ści we pra ce
roz po czę to w kwiet niu. W ko lej nym mie sią cu
ode bra no, wy ko na ne spe cjal nie dla po trzeb
bu do wy me tra, trzy tar cze TBM. Wy pro du ko -
wa ne zo sta ły w nie miec kiej fa bry ce w Schwa -
nau. Ma ją śred ni cę 6,27 m, dłu gość 97 m
oraz wa gę cał ko wi tą 615 t. 

Dru ga li nia me tra po wsta je przy uży ciu
no wo cze snych tech no lo gii, któ re po zwa la ją
na znacz ne przy spie sze nie prac. Mię dzy in -
ny mi umo żli wią drą że nie tu ne lu do 25 m.
na do bę. Dla po rów na nia pierw sza li nia me -
tra po wsta wa ła w tem pie 2 m na do bę.

W paź dzier ni ku br. nad in spek tor pra cy
Wal de mar Spól nic ki i star szy in spek tor
pra cy Ja ro sław Ma zur z Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w War sza wie roz po czę li
czyn no ści kon tro l ne zwią za ne z spraw dze -
niem sta nu bhp na bu do wa nej w po bli żu
Sta dio nu Na ro do we go sta cji C14 „Sta dion
Na ro do wy” przy ul. So ko lej. Ze wzglę du
na spe cy fi kę za dań tej in we sty cji, wie lo -
aspek to wość za gro żeń – od ziem nych
po gór ni cze – kon tro le bę dą kon ty nu owa ne
w ko lej nych mie sią cach.

In spek to rzy stwier dzi li, że po dob nie jak
w przy pad ku in nych in we sty cji zwią za nych
z EU RO 2012 pra cow ni cy z kra jów za chod -
nich, w tym przy pad ku Wło si ob słu gu ją cy
spe cja li stycz ny sprzęt np. ko par ki głę bi no -
we, po sia da ją kwa li fi ka cje na by te w swo ich
kra jach. Ozna cza to, że zgod nie z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi wy ma ga ne jest po twier -
dze nie tych kwa li fi ka cji przez In sty tut Me -
cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa
Skal ne go. W przy pad ku ope ra to rów żu ra wi
sa mo jezd nych gą sie ni co wych we ry fi ka cji ta -
kiej do ko nał Urząd Do zo ru Tech nicz ne go.
Pra cow ni cy z Włoch po sia da ją ak tu al ne ba -
da nia le kar skie wy da ne przez le ka rzy me dy -
cy ny pra cy, prze tłu ma czo ne na ję zyk pol ski.
Za kres ba dań jest znacz nie szer szy niż
w Pol sce, to też uzgod nio no, że ba da nia
po utra cie wa żno ści zo sta ną prze pro wa dzo -
ne przez le ka rza me dy cy ny pra cy w Pol sce.
Wo bec nie ja sno ści w tej kwe stii, ta kie roz -
wią za nie wy da je się naj sto sow niej sze.

Obec nie na bu do wie dru giej li nii me tra
przy ję to za sa dę ko or dy na cji okre ślo nej
w art. 208 K.p. po przez in spek to rów bhp re -
ali zu ją cych da ny od ci nek. Ina czej jest na bu -
do wie sta cji C14 „Sta dion Na ro do wy”, gdzie
po wo ła no sa mo dziel ne go ko or dy na to ra ds.
bhp. Tak, jak w przy pad ku in nych bu dów
EU RO 2012, ta kże przy bu do wie me tra
wpro wa dzo no „Szko le nie wpro wa dza ją ce”.
Jest to ro dzaj in struk ta żu ogól ne go, okre śla -
ją ce go spe cy fi kę tej bu do wy. Oczy wi ście ka -
żdy z pra cow ni ków prze cho dzi po zo sta łe
szko le nia zgod nie z prze pi sa mi. 

Bu do wa sta cji me tra C14 jest re ali zo wa -
na, jak mó wi się w gwa rze bu dow la nej,
„od ko mi na”. Ta me to da bo wiem wy da je się
bez piecz niej sza. Na po cząt ku, przy uży ciu
ko pa rek głę bi no wych, wy ko nu je się wy kop
na ścia ny szcze li no we o głę bo ko ści do 33 m
po ni żej te re nu. Kie dy po wsta ną już ścia ny
szcze li no we, wy ko na na zo sta nie gór na żel -
be to wa pły ta sta cji. Na stęp nie spod pły ty zo -
sta nie usu nię ty grunt do po zio mu stro pu ni -
ższej kon dy gna cji.

Przez ca ły czas głę bie nia wy ko pów, prze -
strzeń jest wy peł nia na za wie si ną ben to ni to -
wą, do star cza ną na miej sce ru ro cią ga mi.
W jej skład wcho dzi ska ła po wsta ła z prze -
obra że nia tu fów i tu fi tów. Cha rak te ry zu je
się du żą zdol no ścią chło nię cia wo dy i pęcz -
nie nia. Wy so kie spraw no ści spo iwa po wo du -
ją, że po wsta łe w ten spo sób ścia ny ma ją du -
żą wy trzy ma łość. Ta me to da nie sie jed nak

ze so bą wie le za gro żeń dla pra cow ni ków.
Dla te go, dla za cho wa nia bez pie czeń stwa,
bar dzo wa żne jest za bez pie cze nie stref za -
gro że nia i peł ne go od izo lo wa nia do stę pu
osób po stron nych. Za wie si na ben to ni to wa,
z po wo du swo jej płyn no ści, po wo du je za -
nie czysz cza nie miejsc, w któ rych jest pro du -
ko wa na, prze sy ła na i od bie ra na. Tyl ko sta -
ran ne usu wa nie jej z tych miejsc
za gwa ran tu je bez pie czeń stwo dróg ko mu ni -
ka cyj nych i sta no wisk pra cy. Z tym jed nak
by wa ró żnie. Ta kże na tej bu do wie. 

Ko lej nym pro ble mem na bu do wie dru -
giej li nii war szaw skie go me tra jest skła do -
wa nie pa liw w zbior ni kach, becz kach i po -
jem ni kach. In spek to rzy pra cy zwra ca li
uwa gę na ich lo ka li za cję, spo sób za bez pie -
cze nia przed ła dun ka mi elek tro sta tycz ny -
mi i za pew nie nia ochro ny prze ciw po ża ro -
wej. Na przy kład: pra cu ją cy na bu do wie
agre gat prą do twór czy stwa rzał po wa żne za -
gro że nie z po wo du nie za bez pie czo ne go do -
stę pu i po wsta łe go w cza sie kon tro li zwar cia
in sta la cji elek trycz nej. 

War to przy to czyć jesz cze kil ka in nych
stwier dzo nych uchy bień. Opra co wa na oce na
ry zy ka za wo do we go na po szcze gól nych sta -
no wi skach pra cy nie za wie ra ła pod sta wo -
wych in for ma cji okre ślo nych w §39 a, b roz -
po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
So cjal nej z 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie
ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy. Pod wy ko naw cy, któ rym po wie rzo -
no wy ko na nie znacz ne go za kre su ro bót
ziem nych me tra, eks plo ato wa li sprzęt bu -
dow la ny, któ ry nie za wsze speł niał wy mo gi
okre ślo ne w prze pi sach bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy pod czas eks plo ata cji ma szyn
i in nych urzą dzeń tech nicz nych do ro bót
ziem nych, bu dow la nych i dro go wych.

Kon tro le in spek to rów pra cy bu do wa -
nej sta cji me tra wy ka za ły, że za gad nie -
nia bez pie czeń stwa po zo sta wią jesz cze
wie le do ży cze nia. Do ty czy to za rów no
firm kra jo wych, jak i spo za Pol ski. Re gu -
la cje praw ne tych państw do ty czą ce np.
pra cow ni ków czę sto nie są do sto so wa ne
do pol skie go usta wo daw stwa. In spek to -
rzy pra cy bę dą mie li jesz cze wie le pra cy.
Uła twi ją z pew no ścią wy da ne przez Mi -
ni ster stwo In fra struk tu ry roz po rzą dze -
nia z 17 czerw ca 2011 r. w spra wie wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny
od po wia dać bu dyn ki me tra i ich usy tu -
owa nie. Ta kich prze pi sów za bra kło
w od nie sie niu do sta dio nów bu do wa -
nych na EU RO 2012.

Wal de mar Spól nic ki
OIP War sza wa
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i ich przed sta wi cie lom da ne z re je stru pra -
cow ni ków na ra żo nych na szko dli we czyn ni ki
bio lo gicz ne, nie zwłocz nie in for mo wać pra -
cow ni ków lub ich przed sta wi cie li o awa rii
lub wy pad ku, je że li mo gło to spo wo do wać
uwol nie nie się szko dli we go czyn ni ka bio lo -
gicz ne go, a ta kże o je go przy czy nach oraz
o środ kach za po bie gaw czych ogra ni cza ją cych
je go po ziom (§ 10 ust. 3, § 11 ust. 1 pkt 7).

Przy to czo ne przy kła dy współ dzia ła nia
w dzie dzi nie bhp, opar te go na in for ma cji
i kon sul ta cji są zgod ne z no wo cze snym po dej -
ściem do kwe stii bez pie czeń stwa i ochro ny
zdro wia pra cow ni ków w miej scu pra cy.
Na po zio mie mię dzy na ro do wym zo sta ło ono
za war te w Kon wen cji Mię dzy na ro do wej Or -
ga ni za cji Pra cy nr 155 z 22 czerw ca 1981 r.
i uzu peł nia ją cym ją Za le ce niu MOP nr 164,
do ty czą cych bez pie czeń stwa, zdro wia pra -
cow ni ków i śro do wi ska pra cy12. Po dob ne roz -
wią za nia przy ję ła Unia Eu ro pej ska w Dy rek -
ty wie Ra dy 89/391/EWG z 12 czerw ca 1989
roku w spra wie wpro wa dze nia środ ków w ce -
lu po pra wy bez pie czeń stwa i zdro wia pra -
cow ni ków w miej scu pra cy13. Przy ję te w po -
wo ła nych, fun da men tal nych dla dzie dzi ny
bhp ak tach praw nych, no we po dej ście
do spraw bhp jest kon ty nu owa ne oraz roz wi -
ja ne, za rów no na po zio mie Mię dzy na ro do -
wej Or ga ni za cji Pra cy, jak i Unii Eu ro pej -
skiej w prze pi sach re gu lu ją cych szcze gó ło we
za gad nie nia z za kre su bhp (np. par ty cy pa cyj -
ny udział stro ny pra cow ni czej w spra wach
bhp prze wi du ją unor mo wa nia do ty czą ce
ochro ny pra cow ni ków przed za gro że niem
czyn ni ka mi ra ko twór czy mi lub mu ta gen ny mi
pod czas pra cy, czy do ty czą ce ochro ny pra -
cow ni ków przed ry zy kiem zwią za nym z na ra -
że niem na dzia ła nie czyn ni ków bio lo gicz nych
w miej scu pra cy). Jest ono rów nież suk ce syw -
nie wpro wa dza ne do prze pi sów państw człon -
kow skich, w tym rów nież do pol skie go sys te -
mu praw ne go.

War to przy tym za uwa żyć, że ze wzglę du
na zró żni co wa nie przed sta wi cielstw pra cow -
ni czych w po szcze gól nych pań stwach człon -
kow skich, ani pra wo mię dzy na ro do we14, ani
eu ro pej skie15 nie prze są dza ją te go, ja kie go
ro dza ju ma ją być przed sta wi ciel stwa pra cow -
ni cze w spra wach bhp. W szcze gól no ści nie
pre cy zu ją, czy ro lę tę ma ją peł nić związ ki za -
wo do we, czy przed sta wi ciel stwa po za związ -
ko we wy ło nio ne przez za ło gę. Tę kwe stię po -
zo sta wia ją do roz strzy gnię cia przez pań stwa
człon kow skie w ich we wnętrz nych sys te mach
praw nych. Nie ma więc prze szkód praw nych
wy ni ka ją cych z ure gu lo wań mię dzy na ro do -
wych oraz eu ro pej skich, aby funk cję przed -
sta wi cie la pra cow ni ków w spra wach in for -
mo wa nia i kon sul to wa nia w za kre sie bhp

w na szym we wnętrz nym sys te mie praw nym
po wie rzyć spo łecz ne mu in spek to ro wi pra cy.

Li kwi da cja nie, re for ma tak

W ostat nim cza sie wzro sło za in te re so wa -
nie przy szło ścią spo łecz nej in spek cji pra cy.
Im pul sem by ły za pew ne nie daw ne ob cho -
dy 60-le cia tej in sty tu cji. W to czą cej się dys -
ku sji na te mat per spek tyw dzia ła nia spo łecz -
nej in spek cji pra cy mo żna ze tknąć się
z po glą dem, że jest „in sty tu cją mi nio ne go
cza su” i „w obec nej po sta ci tra ci ra cję by -
tu”16. Prze wa ża ją jed nak gło sy, że spo łecz ną
in spek cję pra cy, ja ko in sty tu cję po trzeb ną
w sys te mie praw nej ochro ny pra cy i ma ją cą
wie lo let nie za słu gi dla kształ to wa nia bez -
piecz nych wa run ków pra cy, na le ży za cho -
wać, do ko nu jąc jed no cze śnie jej sze ro kie go
zre for mo wa nia17. Za za cho wa niem spo łecz nej
in spek cji pra cy, mo im zda niem, prze ma wia
cho cia żby sto sun ko wo ni ska świa do mość
i nie wiel kie an ga żo wa nie się pra cow ni ków
w kształ to wa nie bez piecz nych wa run ków pra -
cy, jak rów nież nie wiel kie prak tycz ne sto so -
wa nie praw nie za gwa ran to wa nej w Ko dek sie
pra cy par ty cy pa cji pra cow ni czej w spra wy
bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia w miej scu
pra cy. Re zy gno wa nie w ta kim sta nie rze czy
z wy szko lo nych, do świad czo nych i przede
wszyst kim chęt nych do dzia ła nia spo łecz nych
in spek to rów pra cy, by ło by nie ko rzyst ne dla
sta nu bez pie czeń stwa i ochro ny pra cow ni -
ków w miej scu pra cy.

Do ko nu jąc re for mo wa nia dzia łal no ści spo -
łecz nej in spek cji pra cy, na le ża ło by, w mo jej
opi nii, dą żyć przede wszyst kim do upo -
wszech nie nia spo łecz nej in spek cji pra cy oraz
do zmia ny cha rak te ru wy ko ny wa nych przez
nią za dań i przy słu gu ją cych jej upraw nień.
W tym ce lu na le ża ło by rów nież umo żli wić
po wo ły wa nie spo łecz nej in spek cji pra cy
u tych pra co daw ców, u któ rych nie funk cjo -
nu ją związ ki za wo do we, zaś u tych u któ rych
funk cjo nu ją, ure gu lo wać re la cje łą czą ce spo -
łecz ną in spek cję pra cy ze związ ka mi za wo do -
wy mi. W za kre sie za dań i upraw nień spo -
łecz nej in spek cji pra cy wska za ne by ło by
mo im zda niem wpro wa dze nie zmian w ta ki
spo sób, aby w pew nym stop niu prze kształ cić
spo łecz ną in spek cję pra cy z or ga nu stric te
kon tro l ne go, w or gan dys po nu ją cy rów nież,
a mo że na wet przede wszyst kim, upraw nie -
nia mi par ty cy pa cyj ny mi w spra wach bez pie -
czeń stwa i ochro ny zdro wia w miej scu pra cy.
Ta ki spo sób zre for mo wa nia spo łecz nej in -
spek cji pra cy po zwo li ło by z jed nej stro ny
na wy ko rzy sta nie jej po ten cja łu, na to miast
z dru giej stro ny prze kształ ci ło by i do sto so wa -
ło by tę in sty tu cję do współ cze śnie obo wią zu -

ją cych mię dzy na ro do wych oraz eu ro pej skich
stan dar dów dzia ła nia w dzie dzi nie bhp.

Za sy gna li zo wa ny pro blem przy szło ści dzia -
ła nia spo łecz nej in spek cji pra cy oraz pro po -
zy cje ewen tu al ne go zre for mo wa nia za kre su
jej dzia łal no ści ma ją du żą wa gę spo łecz ną.
W związ ku z tym wy ma ga ją nie tyl ko sze ro -
kiej dys ku sji spo łecz nej, zwłasz cza w śro do -
wi skach za wo do wo zaj mu ją cych się bhp, ale
w efek cie, wy pra co wa nia wła ści wych pro po -
zy cji roz wią zań praw nych w tym za kre sie.
Wy da je się bo wiem, że zmia ny do ty czą ce
spo łecz nej in spek cji pra cy w nie dłu giej per -
spek ty wie cza so wej są nie unik nio ne, głów nie
ze wzglę du na nie do sto so wa nie tej in sty tu cji
do no wo cze sne go mo de lu sku tecz ne go dzia -
ła nia w spra wach bhp. Na le ży mieć tyl ko na -
dzie ję, że zo sta ną one wpro wa dzo ne w spo -
sób roz wa żny i sta ran ny, z uwzględ nie niem
do bra i bez pie czeń stwa oraz ochro ny zdro wia
pra cow ni ków w na szym kra ju.

Gra ży na Ślaw ska
OIP Łódź
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Od ko mi na na bu do wie me tra
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Ha la, w któ rej za wa lił się dach jed nej na -
wy ma po wierzch nię 18 606 m2 i ku ba tu -
rę 202 163 m3. Kon struk cję sta no wią słu -
py no śne żel be to we, pre fa bry ko wa ne.
Na kra tow ni cach sta lo wych opar to dach
z bla chy tra pe zo wej, o na chy le niu po ła -
ci 2%. Zo stał on ocie plo ny weł ną mi ne ral -
ną gr. 10 cm. Za kład, w któ rym znaj du je się
ha la, od lat współ pra co wał z dwie ma fir ma -
mi ze wnętrz ny mi, któ rym zle cał od śnie -
ża nie da chów. Wszel kie de cy zje zwią za ne
z przy stą pie niem do tych prac po dej mo wał
głów ny me cha nik za kła du, któ ry zo stał zo -
bo wią za ny do współ pra cy z fir ma mi od -
śnie ża ją cy mi oraz do kon tro lo wa nia da -
chów hal po ka żdej śnie ży cy. Za da nia te nie
wy ni ka ły z je go za kre su obo wiąz ków.

Prze cią żo na kon struk cja

W dniu 5 stycz nia za koń czo no ak cję od -
śnie ża nia tzw. da chów dol nych nad do ka mi
za ła dun ko wy mi. Pra cow ni cy fir my wy ko nu -
ją cej pra cę spraw dzi li rów nież da chy gór -
ne ha li, w któ rej do szło do za wa le nia i ha -
li przy le ga ją cej. Po in for mo wa li głównego
me cha ni ka, że wszyst ko jest w po rząd ku
i nie trze ba już zrzu cać śnie gu. Te go dnia,
po roz po czę ciu prac przez fir mę od śnie ża -
ją cą, główny me cha nik zro bił po ran ny ob -
chód da chów, że by spraw dzić stan war -
stwy śnie gu. Prze cho dził rów nież w miej-
scu, gdzie do szło do za wa le nia się da chu.
Gru bość war stwy wy no si ła ok. 20 cm,
a więc w je go oce nie, jej stan nie był prze -
kro czo ny. Nie ma jąc wy kształ ce nia bu dow -
la ne go o spe cjal no ści kon struk cyj no -in ży -
nie ryj nej, opie rał się na in for ma cjach
za war tych w pi śmie pro jek t- an ta ha li do ty -
czą cych ob cią że nia śnie giem kon struk cji
bu dow la nych, któ re otrzy mał od dy rek to ra

ge ne ral ne go. Wy ni ka ło z nie go, że dla
obiek tów za kła du gru bość 22 cm świe żej
po kry wy śnie żnej lub 5,5 cm lo du jest war -
to ścią gra nicz ną i w związ ku z tym śnieg
na le ży usu wać z da chu w for mie świe żej
przy do pusz czal nej gru bo ści po kry wy śnie -
żnej 15 cm. Pro jek tant nie od niósł się za -
tem jed no znacz nie do sta nu zmro że nia
śnie gu, do pusz czal nej gru bo ści war stwy
lo du (PN -80/B -02010/Az1) i mo żli wo ści
od czy tu tych war to ści w prak ty ce. We
wnio skach by ła mo wa o gru bo ści do pusz -
czal nej świe że go śnie gu, zaś pra co daw ca
nie opra co wał pro ce du ry go to wo ści na wy -
pa dek nad mier nych opa dów śnie gu
– art. 61 pkt 2 usta wy Pra wo bu dow la ne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.). Jak okre ślił główny. me cha nik na da -
chu nie by ło tzw. chla py, a lek ki przy mro -

zek spra wił, że śnieg był zmar z nię ty. Je dy -
nie w miej scach od pro wa dze nia wo dy,
przy tzw. smocz kach, któ re są pod grze wa -
ne, śnieg był wy to pio ny. Po twier dza ło to
dzia ła nie sys te mu.

W świę to Trzech Kró li, dzień usta wo -
wo wol ny od pra cy, w za kła dzie by li tyl ko
ochro nia rze. Od go dzin po po łu dnio wych
do póź nej no cy pa dał mar z ną cy deszcz.
Na stęp ne go, 7 dnia stycz nia, główny me -
cha nik miał urlop wy po czyn ko wy. Gdy
roz po czę to pra cę na pierw szej zmia nie,
ope ra tor wóz ka wi dło we go za uwa żył wy -
ciek wo dy w gór nej czę ści ha li, tj. z in sta -
la cji try ska czo wej oraz prze świt i roz su -
wa ją cy się dach. Ostrzegł in nych i sam
wy co fał się wóz kiem na dru gą stro nę ha -
li, że by po twier dzić maj stro wi za wa le nie
da chu i ewa ku ację ca łe go ma ga zy nu. Wró -

cił raz jesz cze na ha lę, by upew nić się, że
pra cow ni ca, któ ra pra co wa ła przy ma szy -
nie do prze kła da nia pa let, zdą ży ła się ewa -
ku ować. Gdy od cho dził, za rwa ne by ło
pierw sze po le, a w na stęp nych w tym sa -
mym rzę dzie by ły po wy gi na ne wią za ry.
O zda rze niu za wia do mio no głównego me -
cha ni ka, któ ry na tych miast wy dał po le -
ce nia wy łą cze nia prą du i wszyst kich me -
diów. Gdy przy był na miej sce, pierw sza
część da chu od stro ny do ków za ła dun ko -
wych o wym. 12x50 m by ła już za wa lo na
(ca łość wy no si ok. 170 m dł.). Prze cią żo -
na kon struk cja da chu po utra cie sta tecz -
no ści, na sku tek po wy gi na nych prę tów
kra tow nic, ta kże ule ga ła za wa la niu. W go -
dzi nach po po łu dnio wych runęła do koń ca
na wy, tj. bu dyn ku aku mu la to row ni.

W mo men cie ka ta stro fy w obiek cie
prze by wa ło, łącz nie z pra cow ni ka mi ad mi -
ni stra cji, 51 osób, z któ rych pięć (trzech
kie row ców wóz ków wi dło wych i dwie pra -
cow ni ce ob słu gi ma szyn do prze kła da nia
pa let) zna la zło się w bez po śred niej stre fie
za gro że nia.

Ko mi sja po wo ła na przez Po wia to we go
In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go w S.
usta li ła, że przy czy ną za wa le nia się da chu
by ło nad mier ne ob cią że nie wo dą, nie od -
pro wa dzo ną przez we wnętrz ne spu sty da -
cho we, tzw. smocz ki. Po wia to wy in spek tor
wy dał ust ną de cy zję wy łą cze nia z użyt ko -
wa nia tej ha li oraz jed nej na wy przy le ga ją -

cej do niej ha li wy ższej o roz pię to -
ści 180 m, do cza su usu nię cia nie pra wi dło -
wo ści. Na dy rek to ra za kła du na ło żo no obo -
wią zek przed sta wie nia eks per ty zy
bu dow la nej kon struk cji obu hal. Po twier -
dzi ła ona, że bez po śred nią przy czy ną za wa -
łu by ło prze cią że nie kon struk cji da chu spo -
wo do wa ne na wod nie niem za le ga ją ce go
na po ła ci da chu śnie gu, ale ta kże zbyt wiot -
ki mi prę ta mi wy kra to wa nia pła twi.

W związ ku z do bu do wą w póź niej szym
okre sie wy ższej ha li na le ża ło uwzględ nić
znacz ne wzmoc nie nie kon struk cji da chu
pierw szej na wy ni ższej ha li. Usta lo no po -
nad to, że pra przy czy ną wy stą pie nia za wa -
łu ha li jest rzad ko spo ty ka na wiel kość po -
ła ci da cho wej (70x171 m), a co się z tym
wią że, re al ne mo żli wo ści tech nicz ne szyb -
kie go usu nię cia śnie gu i wo dy z ta kiej po -
wierzch ni.

Bra ki w in struk cji

Za kład wdro żył Zin te gro wa ny Sys tem
Za rzą dza nia Ja ko ścią, Śro do wi skiem
i BHP. Jed ną z pro ce dur Sys te mu jest pro -
ce du ra PR -4/4 Go to wość do re ago wa nia
na po ten cjal ne za gro że nia śro do wi sko we,
wy pad ki oraz awa rie. Za łącz ni kiem do tej
pro ce du ry jest IN 4/4/01 „In struk cja po -
stę po wa nia w przy pad ku wy stą pie nia sy tu -
acji awa ryj nej wpły wa ją cej na śro do wi sko
i bhp”. Zi den ty fi ko wa no źró dła za gro żeń,

któ re po cho dzą od ma ga zy no wa nych sub -
stan cji ła two pal nych (np. roz cień czal ni -
ków), ga zu pro pan -bu tan, kle jów w po sta -
ci płyn nej i po płu czy ny, farb UV oraz
do dat ko we go źró dła za gro że nia po cho dzą -
ce go z pro ce su tan ko wa nia kle ju z cy ster -
ny do zbior ni ków i po ru sza nia się po dro -
gach ko mu ni ka cyj nych. Nie by ło za tem
zna ne wcze śniej za gro że nie, na któ re
wska za ła eks per ty za, po cho dzą ce z nie -
uwzględ nie nia przez pro jek tan ta wzmoc -
nie nia kon struk cji da chu pierw szej na wy
ni ższej ha li. W związ ku z tym nie uwzględ -
nio no we wspo mnia nej „In struk cji po stę -
po wa nia w przy pad ku wy stą pie nia sy tu acji
awa ryj nej” lub od ręb nej in struk cji utrzy -
ma nia w od po wied nim sta nie da chów wiel -
ko po wierzch nio wych, sy tu acji mo żli wych
do prze wi dze nia po da nych w pra przy czy -
nie za wa łu. In spek tor pra cy nie stwier dził
nie pra wi dło wo ści w po stę po wa niu za ło gi
po za ist nia łej ka ta stro fie, któ re by ło zgod -
ne z za sa da mi po stę po wa nia i ewa ku acji
okre ślo ny mi w pkt. 5 i 8 „In struk cji po stę -
po wa nia w przy pad ku wy stą pie nia sy tu acji
awa ryj nej”. W związ ku z tym nikt nie od -
niósł ob ra żeń.

W związ ku ze stwier dzo ny mi nie pra wi -
dło wo ścia mi pra co daw ca za sto so wał się
do otrzy ma nych środ ków po kon trol nych:

1. Opra co wał in struk cję utrzy ma nia
w okre sie zi mo wym da chów wiel ko po -
wierzch nio wych.

2. Oce nił ry zy ko za wo do we przy pra -
cach w ha lach ma ga zy no wych z uwzględ -
nie niem przy czyn ka ta stro fy.

3. Po wie rzył nad zór nad da cha mi wiel ko -
po wierzch nio wy mi kwa li fi ko wa nej oso bie.

Ze wzglę du na to, że na ca łym eta pie po -
stę po wa nia in spek tor pra cy współ pra co -
wał z Po wia to wym In spek to rem Nad zo ru
Bu dow la ne go i Pro ku ra to rem Re jo no wym,
nie za cho dzi ła po trze ba od ręb ne go in for -
mo wa nia się o pod ję tych dzia ła niach.

Ro man Bur ghardt
OIP Zie lo na Gó ra

Od cza su ka ta stro fy ka to wic kiej upły nę ło już pra wie 6 lat, a w Pol sce w dal szym cią gu za pa da -
ją się da chy pod na po rem lo du lub śnie gu. Czy to nie ko rzyst ne zja wi sko za pi sze się na sta łe
do na sze go zi mo we go ka len da rza? Dla cze go jak ni gdy wcze śniej, w do bie roz wi nię tej na uki
i tech ni ki, wzno szo nych co raz wy żej bu dyn ków o ró żnych kształ tach i w naj no wo cze śniej szych
tech no lo giach, ogra ni czo nych je dy nie wy obraź nią czło wie ka, do cho dzi do ka ta strof o zu peł nie
ba nal nych, i co naj gor sze, po wta rzal nych przy czy nach? Do jed ne go z ta kich zda rzeń do szło
w stycz niu br. na te re nie du że go za kła du w wo je wódz twie lu bu skim.

Dla ha li ma ga zy no wej za kła du za ło żo no w ma ju 2006 r. ksią żkę obiek -
tu bu dow la ne go, któ rą na bie żą co pro wa dził spe cja li sta ds. bu dow -
la nych. Nie po sia da on upraw nień bu dow la nych. Nie są one wy ma -
ga ne przez prze pi sy, tj. § 6.1. Roz po rzą dze nia mi ni stra in fra struk tu ry
z 3 lip ca 2003 r. w spra wie ksią żki obiek tu bu dow la ne go (Dz.
U. 03.120.1134). Mó wi on, że wpis do ksią żki po wi nien za wie rać da -
ne iden ty fi ku ją ce do ku ment bę dą cy przed mio tem wpi su, okre ślać wa -
żne usta le nia w nim za war te oraz da ne iden ty fi ku ją ce oso bę, któ ra do -
ku ment wy sta wi ła, a do ko nać te go mo że wła ści ciel lub za rząd ca obiek -
tu al bo oso ba upo wa żnio na przez wła ści cie la lub za rząd cę. Wy zna -
czo ny przez za kład spe cja li sta zaj mu je się więc stro ną ad mi ni stra cyj -
ną, pil nu je ter mi nów prze glą dów i od no to wu je je w ksią żkach obiek -
tów, chy ba że wcze śniej zro bił to in spek tor nad zo ru do ko nu ją cy prze -
glą du. Na co dzień bie rze udział w pla no wa niu /przy go to wa niu/ in we -
sty cji w za kre sie obiek tów bu dow la nych, tzn. wspól nie z dy rek to ra mi
wy szu ku je fir my wy ko naw cze do bu do wy i re mon tów oraz ko or dy nu -
je ich pra ce na te re nie od dzia łu i wszyst kich je go fa bryk. Czyn no ści,
przy któ rych wy ma ga ne są upraw nie nia bu dow la ne np. prze glą dy ob -
li ga to ryj ne obiek tów wiel ko po wierzch nio wych lub okre so we: jed no rocz -
ne i pię cio let nie, za kład zle ca fir mom ze wnętrz nym.

I zno wu dach nie wy trzy mał
Ro man Bur ghardt
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Jak wy ni ka z do świad czeń in spek to rów
ba da ją cych te wy pad ki, nie wszy scy pra co -
daw cy zna ją prze pi sy do ty czą ce upraw -
nień osób ob słu gu ją cych wóz ki wi dło we.
Zgod nie ze sta no wi skiem Mi ni ster stwa
Go spo dar ki do ob słu gi wóz ków jez dnio -
wych z na pę dem sil ni ko wym są upraw -
nio ne oso by po sia da ją ce:

– za świad cze nie kwa li fi ka cyj ne wy da ne
przez or gan wła ści wej jed nost ki Urzę du
Do zo ru Tech nicz ne go na pod sta wie roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z 18 lipca
2001 ro ku w spra wie try bu spraw dza nia
kwa li fi ka cji wy ma ga nych przy ob słu dze
i kon ser wa cji urzą dzeń tech nicz nych (Dz.
U. Nr 79, poz 849 ze zm.) lub

– ksią żkę ope ra to ra wy da ną przez In sty -
tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa
Skal ne go na pod sta wie roz po rzą dze nia Mi -
ni stra Go spo dar ki z 20 wrze śnia 2001 ro -
ku w spra wie bhp pod czas eks plo ata cji
ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych
do ro bót ziem nych, bu dow la nych i dro go -
wych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) lub

– imien ne ze zwo le nie wy da ne przez
pra co daw cę po speł nie niu wa run ku okre -
ślo ne go w § 4 ust. 2 roz po rzą dze nia Mi ni -
stra Go spo dar ki z 10. 05. 2002 r. w spra -
wie bhp przy użyt ko wa niu wóz ków
jez dnio wych z na pę dem sil ni ko wym (Dz.
U. Nr 70, poz. 650 ze zm.).

Ru szył, choć nie po wi nien

W sierp niu ub.r. do szło do po wa żne go
wy pad ku w za kła dzie prze my słu me blar -
skie go w Wiel bar ku. Kie row ca wóz ka wi -
dło we go czo ło we go chciał wy mie nić w nim
ba te rie aku mu la to ro we. W tym ce lu po je -
chał wóz kiem do dzia łu pa ko wa nia me bli,

gdzie znaj do wa ła się sta cja ła do wa nia ba te -
rii. Po wy ję ciu roz ła do wa nej ba te rii i od sta -
wie niu jej na sta no wi sko ła do wa nia pod łą -
czył prze wo dy za si la nia za stęp cze go
do wóz ka, aby mo żna by ło pod je chać
pod sta no wi sko obok, z na ła do wa ną ba te -
rią. Ope ra tor naj praw do po dob niej je chał
wte dy z pod nie sio ną po kry wą ko mo ry ba -
te rii, któ ra znaj do wa ła się pod sie dze niem
po jaz du. Kon tro la wy ka za ła, że wó zek miał
most ko wa ny układ elek trycz ny w ce lu omi -
nię cia czuj ni ka obec no ści ope ra to ra na sie -
dze niu. Kie row ca ste ro wał wóz kiem z bo -
ku, ręcz nie, na ci ska jąc na pe dał przy s-
pie sze nia. Po nie waż ko ło by ło lek ko skrę -
co ne w bok, ruch wóz ka spo wo do wał przy -
gnie ce nie le wej no gi ope ra to ra na wy so ko -
ści ko la na i pisz cze li. Po szko do wa ny zo stał
przy gnie cio ny do ba te rii wóz ka znaj du ją cej
się na sta no wi sku ła do wa nia. W wy ni ku
wy pad ku do znał stłu cze nia no gi oraz
dwóch ran cię tych, wy ma ga ją cych szy cia
w szpi ta lu.

Po szko do wa ny ze znał, że gdy pod łą czył
prze wód z ba te rii do prze wo du wóz ka, wó -
zek ru szył i do szło do wy pad ku. Po nad to
stwier dził, że nie wie dział o tym, że po pod -
nie sie niu sie dze nia kie row cy wó zek nie
po wi nien ru szyć oraz że zda rza ło się cza -
sa mi, że przy pod nie sio nym sie dze niu wó -
zek jeź dził. Pod czas kon tro li nie uda ło się
usta lić, kto do ko nał most ko wa nia ukła du
elek trycz ne go w ce lu omi nię cia czuj ni ka
obec no ści ope ra to ra na sie dze niu.

In spek tor usta lił na stę pu ją ce przy czy -
ny wy pad ku:

– ste ro wa nie przez po szko do wa ne go
ru chem wóz ka z bo ku; po szko do wa ny, bę -
dąc po za wóz kiem, praw do po dob nie rę ką
na ci snął na pe dał przy spie sze nia,

– zmost ko wa nie ukła du elek trycz ne go
w ce lu omi nię cia czuj ni ka obec no ści ope -
ra to ra na sie dze niu wóz ka.

Awa ria blo ka dy

W paź dzier ni ku 2010 r. do szło do ko lej -
ne go wy pad ku z udzia łem wóz ka wi dło we -
go w za kła dzie w Wiel bar ku. 

Po szko do wa ny pra cow nik był za trud -
nio ny na sta no wi sku po moc ni ka ope ra to -
ra szli fier ki sze ro ko ta śmo wej. W mo men -
cie wy pad ku po da wał ele men ty
do szli fo wa nia na stół po daw czy szli fier ki,
gdzie znaj do wał się trans por ter ta śmo -
wy. W tym cza sie, w od le gło ści oko ło jed -
ne go me tra od sta no wi ska pra cy po szko -
do wa ne go, ope ra tor wóz ka wi dło we go
do star czał pa le ty z ma te ria łem do szli fo -
wa nia. W pew nym mo men cie, gdy usta wił
ma te riał na dwóch pa le tach i wy co fał wi -
dły wóz ka, z wi deł zsu nę ła się przed łu żka.
Ope ra tor wóz ka te go nie za uwa żył i za czął
pod no sić wi dły, co spo wo do wa ło prze chy -
le nie się pa le ty i roz sy pa nie jej za war to -
ści. Upa da ją ce ele men ty ude rzy ły w no gi
pra cow ni ka. Po szko do wa ny upadł na be to -
no we pod ło że, w wy ni ku cze go do znał
stłu cze nia bio der.

Jak usta lił in spek tor pra cy, ope ra tor
wóz ka miał upraw nie nia do kie ro wa nia
wóz ka mi wi dło wy mi na te re nie za kła du
pra cy. Z kar ty pra cy wóz ka wy ni ka ło, że
nikt z ope ra to rów nie zgła szał przed wy -
pad kiem, że wó zek jest nie spraw ny tech -
nicz nie.

Ope ra tor wóz ka ze znał, że wcze śniej
by ły już przy pad ki sa mo czyn ne go zsu nię -
cia się na kła dek z wi deł wóz ka, ale nikt
nie zgła szał te go oso bom spra wu ją cym
nad zór. Zda niem ope ra to ra, za sto so wa -
nie w nie któ rych wóz kach wkła da nych
od gó ry sworz ni za bez pie cza ją cych
przed zsu wa niem się na kła dek jest lep -
szym roz wią za niem od za bez pie cze nia te -
le sko po we go (za sto so wa ne go w wóz ku,
któ rym kie ro wał), bo za po bie ga sa mo -
czyn ne mu zsu wa niu się na kła dek wi deł.
Aby wy su nąć na kład ki, na le ży wte dy wy -
jąć sworz nie, prze su nąć na kład kę i wło żyć
sworz nie z po wro tem w otwo ry w wi -
dłach.

W opi nii in spek to ra pra cy, do wy pad ku
do szło z na stę pu ją cych przy czyn:

– awa ria blo ka dy za po bie ga ją cej zsu wa -
niu się na kła dek z wi deł wóz ka;

– nie do sta tecz na kon cen tra cja uwa gi
ope ra to ra wóz ka na wy ko ny wa nej czyn no -
ści – nie za uwa żył, że z wi deł zsu nę ła się
przed łu żka, co spo wo do wa ło, że pod czas

pod no sze nia wi deł jed na z pa let prze chy -
li ła się;

– wa da kon struk cyj na wi deł; w in struk -
cji ob słu gi wóz ka nie prze wi dzia no sto so -
wa nia wi deł przed łu ża nych, w któ re wó -
zek był wy po sa żo ny; za sto so wa na
kon struk cja przed łu ża nych wi deł, w opi nii
in spek to ra, by ła wa dli wa, ze wzglę du
na mo żli wość nie za mie rzo ne go (nie ce lo -
we go) i przy pad ko we go przed łu że nia lub
skró ce nia wi deł.

Ty łem do przo du

W grud niu ub.r. w fir mie trans por to wej
w Olsz ty nie do szło do ko li zji – na je cha nia
wóz kiem z na pę dem sil ni ko wym na pra -
cow ni ka ob słu gu ją ce go wó zek elek trycz -
ny do pa let. Ope ra tor wóz ka elek trycz ne -
go do znał zła ma nia le wej no gi.

Po szko do wa ny (kie row ca cię ża rów ki)
w dniu zda rze nia miał za ła do wać to war

na sa mo chód i roz wieźć go do od bior ców.
W tym ce lu przy je chał na te ren za kła du,
pod je chał ty łem sa mo cho du pod ram pę
za ła dow czą i roz po czął za ła du nek przy po -
mo cy ręcz ne go wóz ka – „pa le cia ka”, któ -
ry wziął z sa mo cho du. Po nie waż mu siał
za ła do wać du żą pa le tę z to wa rem, po sta -
no wił użyć do te go ce lu elek trycz ne go
wóz ka do pa let na le żą ce go do za kła du.
Pró bo wał we pchnąć wó zek z pa le tą na sa -

mo chód, ale po nie waż na wierzch nia ma -
ga zy nu by ła śli ska i nie rów na, miał trud -
no ści z do wie zie niem ła dun ku do ram py.
Pró bo wał więc wy je chać spod pa le ty wóz -
kiem i wje chać pod nią z dru giej stro ny.
Kie dy wy ko ny wał ten ma newr od wró cił
się do ty łu i zo ba czył, że je dzie na nie go
wó zek wi dło wy z pa le tą. Krzyk nął gło śno
„stój”, ale nie za po bie gło to ko li zji. Po -
szko do wa ny zo stał ude rzo ny w no gę
w oko li cach łyd ki pa le tą trans por to wa ną
na wi dłach wóz ka.

Jak usta lił in spek tor pra cy, kie row ca
wóz ka, któ ry ude rzył w po szko do wa ne -
go, je chał z pa le tą, aby od sta wić ją na tzw.
„po le re la cyj ne”. W pew nym mo men cie
przy ha mo wał i od wró cił się, że by usły -
szeć, co do nie go mó wi ko le ga i wte dy do -
szło do wy pad ku. Oba wóz ki na le ża ły
do fir my trans por to wej. Ope ra tor wóz ka
z na pę dem sil ni ko wym po sia dał upraw -
nie nia do kie ro wa nia wóz ka mi. Z in struk -

cji ob słu gi wóz ka elek trycz ne go, ob słu gi -
wa ne go w mo men cie wy pad ku przez
po szko do wa ne go wy ni ka ło, że po wi nien
być wy po sa żo ny w plat for mę jezd ną
z czuj ni kiem jej po ło że nia. Kon tro la wy ka -
za ła, że wó zek nie po sia dał tej plat for my.
In struk cja sta no wi ła rów nież, że wó zek
nie po wi nien być uży wa ny, je śli był na pra -
wia ny, mo dy fi ko wa ny lub re gu lo wa ny, do -
pó ki nie zo sta nie spraw dzo ny i za ak cep to -

wa ny przez per so nel upo wa żnio ny przez
To yo tę. Wła ści ciel wóz ka przed sta wił pro -
to kół ser wi so wy z któ re go wy ni ka ło, że
upraw nio ny ser wi sant To yo ty zde mon to -
wał po dest ope ra to ra.

W za kła dzie obo wią zy wa ło za rzą dze nie,
z któ re go wy ni ka ło m.in., że wóz ki mo gą
być użyt ko wa ne wy łącz nie przez pra cow ni -
ków fir my po sia da ją cych od po wied nie kwa -
li fi ka cje. In ne oso by mo gły ich uży wać
na te re nie za kła du wy łącz nie po uzy ska niu
pi sem nej zgo dy dy rek to ra lub oso by przez
nie go upo wa żnio nej, a w przy pad ku użyt -
ko wa nia wóz ka bę dą ce go wła sno ścią fir my
– po pod pi sa niu umo wy – uży cze nia wóz -
ka. Kon tro la wy ka za ła, że po mię dzy fir mą
trans por to wą, a pra co daw cą po szko do wa -
ne go ta ka umo wa zo sta ła za war ta. Zgod nie
z po sta no wie nia mi umo wy, przed mio tem
uży cze nia był m.in. wó zek z na pę dem elek -
trycz nym, użyt ko wa ny przez po szko do wa -
ne go. W za łącz ni ku do tej umo wy znaj do -
wał się imien ny wy kaz pra cow ni ków
upraw nio nych do ko rzy sta nia z wóz ków.
Nie by ło wśród nich po szko do wa ne go.

Z in struk cji ob słu gi wóz ka wi dło we go,
któ rym je chał pra cow nik za kła du, wy ni ka -
ło, że przy wiel ko ga ba ry to wych ła dun -
kach unie mo żli wia ją cych wi docz ność
do przo du na le ży je chać za wsze ty łem, ob -
ser wu jąc dro gę w kie run ku jaz dy, nie uży -
wa jąc w tym ce lu lu ste rek wstecz nych.

In spek tor usta li, na stę pu ją ce przy czy -
ny wy pad ku:

– wej ście po szko do wa ne go w ob szar
za gro żo ny – stre fę po ru sza nia się wóz -
ków wi dło wych;

– nie do sta tecz na kon cen tra cja uwa gi
na wy ko ny wa nej czyn no ści – nie uwa ga
za rów no kie row cy wóz ka wi dło we go, jak
i po szko do wa ne go;

– nie do sta tecz ne przy go to wa nie za wo -
do we po szko do wa ne go, któ ry użyt ko wał
wó zek nie ma jąc upraw nień ani imien ne -
go ze zwo le nia na ob słu gę te go wóz ka
na te re nie za kła du;

– na ru sze nie przez ope ra to ra wóz ka wi -
dło we go po sta no wień in struk cji bhp
przy użyt ko wa niu wóz ków wi dło wych z na -
pę dem sil ni ko wym, do ty czą cych po ru sza -
nia się wóz kiem przo dem w sy tu acji trans -
por tu ła dun ku ogra ni cza ją ce go wi docz ność
do przo du.

W pierw szym kwar ta le 2011 ro ku
do OIP w Olsz ty nie zgło szo no dwa ko lej -
ne zda rze nia wy pad ko we z udzia łem wóz -
ków jez dnio wych.

Ja nusz Mag da leń ski
OIP Olsz tyn

Nie bez piecz ne
wóz ki wi dło we

Ja nusz Mag da leń ski

Wóz ki wi dło we są bar dzo po pu lar nym i po wszech nie sto so -
wa nym środ kiem trans por tu w wie lu za kła dach, po cząw szy
od firm pro duk cyj nych, a skoń czyw szy na hur tow niach czy su -
per mar ke tach. Nie ste ty, z ro sną cą po pu lar no ścią sto so wa nia
wóz ków idzie w pa rze gwał tow ny wzrost licz by wy pad ków
przy pra cy zwią za nych z nie od po wie dzial ną eks plo ata cją tych
uży tecz nych po jaz dów.
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W ra mach Ślą skiej Stra te gii
Ogra ni cza nia Wy pad ków
przy Pra cy 18 li sto pa da br.
w Wy ższym Urzę dzie Gór ni -
czym w Ka to wi cach od był
się fi nał pierw sze go wo je -
wódz kie go kon kur su bhp 
pt. „Bez piecz ny skok z bhp
do gór nic twa” oraz kon kur su
pla stycz ne go na naj lep szy
pla kat pt. „Bez pie czeń stwo
pra cy w gór nic twie”. Kon kur -
sy zo sta ły zor ga ni zo wa ne
przez OIP w Ka to wi cach
oraz Wy ższy Urząd Gór ni czy,
a ich głów ną ideą by ło pro -
pa go wa nie za sad bhp wśród
mło dzie ży szkół o pro fi lu
gór ni czym.

Do fi na ło wych eli mi na cji kon kur sów przy -
stą pi ło dwu na stu uczniów ślą skich i ma ło -
pol skich szkół kształ cą cych się w kie run kach
gór ni czych. Za wod ni cy mu sie li wy ka zać się
roz le głą wie dzą z za kre su praw nej ochro ny
pra cy, bhp w gór nic twie pod zie mią oraz za -
sad udzie la nia po mo cy przed me dycz nej.

Pierw sze miej sce zdo by li Ra fał Ku cza
i Ma te usz Pa rzych re pre zen tu ją cy dru ży nę
z Wo dzi sła wia Ślą skie go. Na dru gim miej scu
upla so wa li się ucznio wie z ZS w Li bią żu: Ma -
te usz Chwa ła i Sta ni sław Weł na. Trze cie
miej sce przy pa dło uczniom z ZSP w Or non -
to wi cach: Krzysz to fo wi Kry me ro wi oraz
Ma riu szo wi Woj ta no wi czo wi.

Lau re atem pierw sze go miej sca w kon kur -
sie pla stycz nym do ty czą cym bez pie czeń stwa
pra cy w gór nic twie zo stał Da niel Kuź nik
z Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych im. Ja na
Paw ła II w Paw ło wi cach. Dru gie, ex aequo
otrzy ma li Ja kub Kraw czyk i Ra fał Cie śliń -
ski z Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
w Or non to wi cach oraz Łu kasz Pa jąk i Pa -
weł Szczer bo z Ze spo łu Szkół w Li bią żu.

Wszyst kim fi na li stom wrę czo no dy plo my
uzna nia oraz na gro dy rze czo we ufun do wa ne
przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi -

cach, Wy ższy Urząd Gór ni czy, Kom pa nię Wę -
glo wą S. A., Ka to wic ki Hol ding Wę glo wy S.A.,
Po łu dnio wy Kon cern Wę glo wy S.A. oraz Ja -
strzęb ską Spół kę Wę glo wą S.A. Na gro dą spe -
cjal ną dla lau re atów pierw sze go miej sca
w kon kur sie wie dzy bę dzie wy jazd do Bruk -
se li ufun do wa ny przez eu ro po słan kę Mał go -
rza tę Handz lik.

Kon kur sy ma ją na ce lu prze ka zy wa nie
mło dzie ży wzor ców i za sad bez piecz nych za -
cho wań jesz cze przed roz po czę ciem pierw -
szej pra cy. Są do sko na łą oka zją do przy bli że -
nia spe cja li stycz nej wie dzy gór ni czej oraz
kul ty wo wa nia tra dy cji gór ni czych re gio nu
ślą skie go. W fi na ło wym po su mo wa niu kon -
kur sów or ga ni za to rów re pre zen to wa li: Be -
ata Ma ry now ska, okrę go wy in spek tor pra -
cy w Ka to wi cach oraz Piotr Li twa, pre zes
Wy ższe go Urzę du Gór ni cze go, a wśród go ści
by li: Mał go rza ta Handz lik, po seł Par la men -
tu Eu ro pej skie go, Sta ni sław Fa ber, Ślą ski
Ku ra tor Oświa ty, Ro man Łój, pre zes Ka to -
wic kie go Hol din gu Wę glo we go, przed sta wi -
cie le spół ek wę glo wych, opie ku no wie
uczniów oraz przed sta wi cie le lo kal nych me -
diów.

Ka ta rzy na Bzdu ra
OIP Ka to wi ce

Bez piecz ny 
skok do gór nic twa

Pa mię ta my…
Sy gna łem Woj ska Pol skie go „Ci sza” roz po czę -
ła się 9 li sto pa da na Cmen ta rzu Ra ko wic kim
w Kra ko wie uro czy stość uczcze nia pa mię ci
jed ne go z twór ców in spek cji pra cy w Pol sce
Ma ria na Klot ta de He iden feld ta – głów ne go in -
spek to ra pra cy w la tach 1920-1939.

Na uro czy stość przy by li wnuk i pra wnuk Ma ria na Klot ta – Ja -
nusz R. Ko wal czyk i Piotr Wi tek, re pre zen ta cja in spek to rów
pra cy, człon ko wie Sto wa rzy sze nia In spek to rów Pra cy Rze czy po -
spo li tej Pol skiej, Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy oraz NSZZ „So li dar ność” Re gio nu Ma ło pol -
ska. Wśród go ści obec ni by li ta kże przed sta wi cie le Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej. Głów ne go in spek to ra pra cy, An nę Tom -
czyk re pre zen to wa ła Ewa Sta ni szew ska, za stęp ca okrę go we -
go in spek to ra pra cy w Kra ko wie.

W imie niu in spek to rów pra cy krót ką mo wę wy gło sił pre zes
Sto wa rzy sze nia In spek to rów Pra cy Rze czy po spo li tej Pol skiej, 
dr Le szek Ry ma ro wicz, któ ry po wie dział m.in.:

Ma rian Klott de He iden feldt po zo sta wił po so bie wie le trwa -
łych dzieł: spe cy ficz ną, je że li cho dzi o za kres obo wiąz ków i me -
to dy dzia ła nia in sty tu cję Pań stwo wej In spek cji Pra cy; wie le roz -
wią zań praw nych z mo dy fi ka cja mi sto so wa ny mi w Pol sce
do dzi siaj; ukształ to wa ne i go to we do pra cy – na wet w naj bar dziej
nie sprzy ja ją cych wa run kach ko mu ni zmu ka dry in spek to rów;
sku tecz ne roz wią za nia po pra wia ją ce bez pie czeń stwo pra cy
w gór nic twie w naj gor szych cza sach sta li ni zmu; ca łe po ko le nia
ab sol wen tów AGH, in ży nie rów gór nic twa i in nych spe cjal no ści
świa do mych za gad nień bhp, wy kła da nych przez Nie go na tej
uczel ni. (…)

Za sta na wia łem się, na co my, współ cze śni in spek to rzy pra cy
po win ni śmy zwró cić szcze gól ną uwa gę, mó wiąc o po sta ci Ma ria -
na Klot ta.

Po pierw sze: na pro fe sjo na lizm. Wciąż mó wi się o bra ku fa -
chow ców w sfe rze ochro ny pra cy, ape lu je się o ich kształ ce nie.
Oka zu je się, że ta kim wła śnie fa chow cem, w sen sie jak naj bar -
dziej współ cze snym, mo żna by ło być, na wet pra wie sto lat te mu.
Stu dia na Po li tech ni ce Pe ters bur skiej w dzie dzi nie bio lo gii i che -
mii, od stycz nia 1917 r. pra ca w sfe rze ochro ny pra cy ro bot ni ków
rol nych. Kie ro wa nie Wy dzia łem Rol nym Mi ni ster stwa Pra cy
i Opie ki Spo łecz nej, peł nie nie funk cji głów ne go in spek to ra pra -
cy, dy rek to ra De par ta men tu Pra cy w mi ni ster stwie. Stu dia
praw ni cze na Uni wer sy te cie War szaw skim, pu bli ka cje eko no -
micz ne, re pre zen to wa nie Pol ski na fo rum mię dzy na ro do wym,
roz jem stwo w spra wach in dy wi du al nych i zbio ro wych, pro wa dze -
nie dzia łań kon so li da cyj nych or ga ni za cji związ ko wych. Pra ca
nad sys te mo wy mi roz wią za nia mi za rzą dza nia bez pie czeń stwem
w ko pal niach, kształ ce nie kadr bhp na po zio mie stu diów wy -
ższych, licz ne pu bli ka cje w pe rio dy kach i wy da niach od ręb nych.
To tyl ko nie któ re wąt ki z za wo do we go ży cio ry su Ma rian Klot ta.

Po dru gie: pra ca or ga nicz na, nie sie nie po mo cy in nym, roz jem -
stwo, ła go dze nie kon flik tów, dzia łal ność w Ra dzie Głów nej Opie -
kuń czej w okre sie nie miec kiej oku pa cji War sza wy, pra ca w or -
ga ni za cjach spo łecz nych, ta kich jak Pol skie To wa rzy stwo Po li ty ki
Spo łecz nej, In sty tut Na uko wej Or ga ni za cji (za lą żek obec ne go
TNO iK), Pol skie To wa rzy stwo Eko no micz ne. Or ga ni zo wa nie
po mo cy hu ma ni tar nej w cza sie obu wo jen świa to wych. (...)

Po trze cie: za an ga żo wa nie i od da nie słu żbie Pań stwu Pol -
skie mu po przez Zwią zek Wal ki Czyn nej, Pol ską Or ga ni za cję
Woj sko wą, kon spi ra cję w okre sie nie miec kiej oku pa cji w cza -
sie II woj ny świa to wej. Wier ność ide ałom przez ca łe ży cie, ce chę
obec nie co raz rza dziej spo ty ka ną (...) – pod su mo wał dr Ry ma -
no wicz.

Uczest ni cy uro czy sto ści zło ży li kwia ty, wy słu cha li wspo mnień
o swo im men to rze, któ re przy wo łał wnuk Ma ria na Klot ta, Ja nusz
R. Ko wal czyk. Wsłu chu jąc się w koń co we dźwię ki sy gna łu „Śpij
Ko le go…”, ro ze szli się w prze świad cze niu, że coś jed nak w tym
miej scu zo sta wi li i coś stam tąd wy nie śli...

Pa weł Wie czo rek
Sto wa rzy sze nie In spek to rów Pra cy RP

Z głę bo kim ża lem że gna my na sze go Ko le gę

Zdzi sła wa Sie kluc kie go
star sze go in spek to ra pra cy – spe cja li stę

zmar łe go 30 li sto pa da 2011 r. w Lu bli nie, wie lo let nie go
in spek to ra pra cy, by łe go za stęp cę okrę go we go in spek to ra
pra cy, przy ja cie la, ser decz ne go ko le gę, czło wie ka pra we go
o szla chet nym ser cu i ogrom nej mą dro ści ży cio wej. 

Był ab sol wen tem UMCS w Lu bli nie. Prze pra co wał
35 lat, w tym 28 lat w in spek cji pra cy. Po dej mo wał licz -
ne dzia ła nia na rzecz po pra wy wa run ków i bez pie czeń -
stwa pra cy osób wy ko nu ją cych pra cę w bra nży bu dow la -
nej, przed się wzię cia pro fi lak tycz no -pre wen cyj ne. Był
au to rem ar ty ku łów za miesz cza nych w pra sie bra nżo wej
do ty czą cych za gad nień bhp. Współ pra co wał z part ne ra -
mi spo łecz ny mi, w tym ze związ ka mi za wo do wy mi z bra -
nży bu dow la nej. Ja ko do świad czo ny in spek tor pra cy cie -
szył się du żym po wa ża niem, za rów no wśród pra co-
daw ców, jak i pra cow ni ków. Był opie ku nem mło dej ka dry
in spek cyj nej. Słu żył ra dą i po mo cą ka żde mu, kto po trze -
bo wał wspar cia.

Za osią gnię cia za wo do we wie lo krot nie wy ró żnia no Go
m.in. srebr nym Krzy żem Za słu gi, a ostat nio Me da lem
za Dłu go let nią Słu żbę. Był czło wie kiem cie płym i przy ja -
znym wszyst kim, o ogrom nym po czu ciu hu mo ru. Ema nu -
ją cy z Nie go spo kój ła go dził spo ry i kon flik ty.

Po zo sta nie w na szej pa mię ci. Zaw sze su mien ny, pra co -
wi ty, zdy scy pli no wa ny...

Po że gna li śmy Zdzi sła wa w so bo tę 3 grud nia 2011 r.
na Cmen ta rzu Ko mu nal nym w Lu bli nie przy Dro dze Mę -
czen ni ków Maj dan ka.

Kie row nic two i pra cow ni cy
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Lu bli nie
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Aby or ga ni za cja mo gła pra wi dło wo funk cjo no wać, styl kie ro -
wa nia po wi nien być ela stycz ny, za le żny za rów no od czyn ni ków
śro do wi sko wych (od za dań, sy tu acji na ryn ku pra cy) jak i tych,
któ re do ty czą pod wład nych (gru py ro bo czej – ich do świad czeń,
uzdol nień). Jed nym ze sty lów kie ro wa nia jest styl au to kra tycz -
ny. Przyj rzyj my się mu.

Przy wód ca au to kra tycz ny jest sa mot ni kiem, ra czej nie chęt -
nym do współ pra cy. Typ twar de go au to kra ty, to oso ba, któ ra
wszel kie de cy zje po dej mu je sa mo dziel nie i nie to le ru je żad -
nych sprze ci wów. Ko rzy sta jąc ze swo jej po zy cji, de cy zje prze ka -
zu je w for mie roz ka zu, bez wy ja śnia nia wła snych mo ty wów. Au -
to kra ta na sta wio ny jest przede wszyst kim na wy daj ność. Wa żne
są dla nie go za da nia. Czę sto wy ra bia so bie ety kie tę per fek cjo ni -
sty, po nie waż sta le dą ży do do sko na ło ści. Nie in te re su ją go sto -
sun ki mię dzy ludz kie.

Dla twar de go au to kra ty pra cow nik czę sto sta no wi tyl ko na rzę -
dzie po trzeb ne do wy ko ny wa nia okre ślo nych za dań. Nie ma za -
ufa nia do swo ich pod wład nych, dla te go nie ze zwa la im na in dy -
wi du al ny styl pra cy, bę dąc prze ko na nym, że bez je go po mo cy nie
da dzą so bie ra dy.

Ist nie je rów nież in na for ma za rzą dza nia au to kra tycz ne go,
w któ rej me ne dżer wpły wa na lu dzi przez swo ją oso bo wość, a nie
po przez wła dzę. Ten bar dziej życz li wy au to kra ta od czu wa cię żar
od po wie dzial no ści mo ral nej za swo ich pra cow ni ków. Sta ra się
zwią zać lu dzi ze so bą. Sa mo dziel nie po dej mu je de cy zje. Osią ga
to, co za mie rzał – w spo sób bar dziej ła god ny. Po czu wa się
do obo wiąz ku wy ja śnia nia i uza sad nia nia swo im pra cow ni kom
przy czyn pod ję tych przez nie go de cy zji.

W ja kich sy tu acjach spraw dza się au to kra tycz ny styl za rzą dza -
nia?

Dy rek tyw ny styl za rzą dza nia jest wręcz nie zbęd ny w sy tu -
acjach na głych, kry zy so wych, kie dy de cy zje trze ba pod jąć
pod pre sją cza su. Przy wód cy au to ry tar ni, pre fe ro wa ni są w słu -
żbach mun du ro wych np. świet nie spraw dza ją się w cza sie woj -
ny oraz pod czas ka ta strof czy klęsk ży wio ło wych. Ten typ kie ro -
wa nia przy dat ny jest rów nież w przed się bior stwach, w któ rych
jest ni ska kul tu ra or ga ni za cyj na, gdzie bra ku je po rząd ku i dys -
cy pli ny. Po za tym, dy rek tyw ność zdej mu je od po wie dzial ność

z pra cow ni ka. Dla te go, po moc na jest wte dy, gdy pod wład ny ma
ni skie kwa li fi ka cje za wo do we oraz kie dy za da nia są nie jed no -
znacz ne. Pra cow nik otrzy mu je wska zów ki do ty czą ce za dań, któ -
re ma wy ko nać. W ta kich sy tu acjach styl au to kra tycz ny da je pra -
cow ni ko wi po czu cie bez pie czeń stwa, jest dla nie go bar dziej
przej rzy sty. Ści śle de fi niu je po żą da ne za cho wa nia, okre śla jąc na -
gro dy i ka ry oraz oce nia jąc za cho wa nia pra cow ni ków, jak rów nież
prze wi du jąc od po wied nie sank cje.

Przy wódz two au to kra tycz ne jest więc bar dzo przy dat ne
na okre ślo ny czas, aż do mo men tu usta bi li zo wa nia nie pew nej sy -
tu acji. W dłu ższej per spek ty wie jest jed nak ska za ne na po ra żkę.
Nie za pew ni fir mie przy szło ści. Brak współ dzia ła nia, otwar to ści
i peł nej ko mu ni ka cji mo że spo wo do wać roz bi cie gru py współ pra -
cu ją cej ze so bą.

Jo an na Bar to szek
psy cho log GIP
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Dla wszyst kich osób obec nych pod -
czas pierw szych prób eks plo ata cji od -
śnie żar ki (ta kże pra co daw cy i pra cow ni ka
słu żby bhp) by ło to pierw sze do świad cze -
nie w za kre sie jej ob słu gi. W trak cie prze -
glą du ma szy ny nie omó wio no jed nak za sad
bez piecz ne go po stę po wa nia w przy pad ku
za blo ko wa nia wy rzut ni ka od śnie żar ki,
w tym ko niecz no ści sto so wa nia drą żka
do oczysz cza nia wy rzut ni ka. Po nad to nie
omó wio no zna ków bez pie czeń stwa znaj du -
ją cych się na ma szy nie.

Po wa żnym błę dem pra co daw cy by ło
prze pro wa dze nie wstęp ne go ro ze zna nia
ob słu gi ma szy ny bez jej in struk cji ob słu -
gi. Przy za ku pie przez pra co daw cę od śnie -
żar ki do łą czo no bo wiem in struk cję ob słu -
gi in ne go mo de lu ma szy ny. Po za tym in -
struk cja ta by ła nie kom plet na, gdyż nie za -
wie ra ła opi su po stę po wa nia w sy tu acji za -
blo ko wa nia wy rzut ni ka.

W wy ni ku kon tro li wy da no środ ki praw -
ne, m.in. do ty czą ce opra co wa nia i udo stęp -
nie nia pra cow ni kom in struk cji bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ob słu dze od -
śnie żar ki SN 624, opra co wa nia szcze gó ło -
we go pro gra mu wstęp ne go szko le nia sta -
no wi sko we go bhp dla woź ne go z uwzględ -
nie niem za gad nień do ty czą cych ma szyn ob -
słu gi wa nych przez za trud nio nych na tym
sta no wi sku pra cow ni ków. Ta kże pod da nia
pra cow ni ków ob słu gu ją cych od śnie żar kę

SN 624 szko le niu sta no wi sko we mu w dzie -
dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, prze -
pro wa dze nia oce ny i udo ku men to wa nia ry -
zy ka za wo do we go wy stę pu ją ce go przy ob -
słu dze ta kiej od śnie żar ki.

W sto sun ku do pra co daw cy za sto so wa -
no śro dek kar ny w po sta ci man da tu za do -
pusz cze nie po szko do wa ne go do pra cy
przy ob słu dze od śnie żar ki bez od po wied -
nie go szko le nia wstęp ne go sta no wi sko we -
go w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy na zaj mo wa nym przez nie go sta no -
wi sku. Po nad to skie ro wa no do ku men ta cję
z kon tro li wy ro bu nie zgod ne go z wy ma ga -
nia mi za sad ni czy mi do okrę go we go in spek -
to ra tu pra cy, na te re nie któ re go znaj du je
się im por ter od śnie żar ki w ce lu wsz czę cia
po stę po wa nia ma ją ce go na ce lu usu nię cie
nie pra wi dło wo ści w kon struk cji od śnie żar -
ki oraz w za kre sie do ku men ta cji.

Ma ciej Sta rzyk
OIP Bia ły stok

Cię żki wy pa dek...
Dokończenie ze strony 32.

Zdję cie po bra ne z na gra nia wi deo
mo ni to rin gu we wnętrz ne go – pra -
cow nik za czy na czy ścić ka nał wy -
rzut ni ka od śnie żar ki trzy ma jąc
wci śnię ty włącz nik ru chu ro bo cze -
go wir ni ka znaj du ją ce go się w wy -
rzut ni ku.

Zgar niacz śnie gu oraz stre fa ro bo cza wir ni ka ło pat -
ko we go do star cza ją ce go śnieg do wy rzut ni ka.

Wy rzut nik wraz z osło ną nad stre -
fą ro bo czą wir ni ka ło pat ko we go.

Do cze go po trzeb ny nam au to kra ta?
Wraz z wej ściem Pol ski do Unii Eu ro pej skiej na stą pi ła trans for ma cja na sze go ryn ku pra cy.
W do brze za rzą dza nych fir mach, zwłasz cza w tych, któ re na le żą do sek to ra pry wat ne go, ka -
dry sty lu so cja li stycz ne go ode szły do la mu sa. Zwró co no uwa gę na fakt, że spo sób kie ro wa -
nia ludź mi ma du że zna cze nie dla efek tyw no ści dzia ła nia pra cow ni ków. Za czę to po szu ki wać
me ne dże rów po sia da ją cych od po wied nie umie jęt no ści za rzą dza nia per so ne lem. Osób, któ re
spraw nie i efek tyw nie po tra fią kie ro wać gru pą.



Chwi lę po roz po czę ciu od śnie ża nia pra cow nik stwier dził, że
ka nał wy rzut ni ka śnie gu urzą dze nia za blo ko wał się. Zgro ma dził
się tam śnieg. Nie wy łą cza jąc sil ni ka i trzy ma jąc le wą rę ką wci -
śnię ty włącz nik ru chu ro bo cze go (zgar nia cza i wir ni ka ło pat ko -
we go), pra cow nik pra wą rę kę wło żył do ka na łu wy rzut ni ka od śnie -
żar ki i wy bie rał znaj du ją cy się tam śnieg. Gdy rę ka się gnę ła stre -
fy ro bo czej wir ni ka ło pat ko we go, do star cza ją ce go śnieg do wy rzut -
ni ka, na stą pi ło ucię cie trzech pal ców i zra nie nie czwar te go.

Głów ny mi przy czy na mi po chwy ce nia dło ni i jej ura zu by ły:

– nie wła ści we za cho wa nie pra cow ni ka po le ga ją ce na wy ko -
ny wa niu czyn no ści oczysz cza nia ka na łu wy rzut ni ka śnie gu
przy włą czo nym sil ni ku od śnie żar ki oraz uru cho mio nym ru chu
ob ro to wym wir ni ka ło pat ko we go do star cza ją ce go śnieg do ka -
na łu wy rzut ni ka,

– nie wła ści wa kon struk cja od śnie żar ki umo żli wia ją ca się gnię -
cie do stre fy ro bo czej ob ra ca ją ce go się wir ni ka ło pat ko we go do -
star cza ją ce go śnieg do ka na łu wy rzut ni ka przy jed no cze snym
uży ciu włącz ni ka uru cha mia ją ce go ten ruch. Istot na w tej spra -
wie jest kon struk cja osło ny wy rzut ni ka śnie gu, któ ra jed no cze -
śnie słu ży ja ko roz drab niacz wy rzu ca ne go śnie gu.

Pra wi dło we i po wszech nie sto so wa ne w te go ty pu od śnie żar -
kach roz wią za nie za bez pie cza ją ce wło że nie rę ki przy włą czo nym
włącz ni ku ru chu ob ro to we go wir ni ka ło pat ko we go w wy rzut ni -
ku po le ga na za mo co wa niu osło ny w ta ki spo sób, że ope ro wa -
nie rę ką we wnątrz wy rzut ni ka wy ma ga jej otwar cia dru gą rę ką.

Wy mu sza to zwol nie nie włącz ni ka ru -
chu ob ro to we go wir ni ka. Od by wa się
to po przez od chy le nie osło ny na ze -
wnątrz wy rzut ni ka od jej gór nej
stro ny.

W opi sy wa nej od śnie żar ce osło na
wy rzut ni ka zo sta ła za mo co wa na
w ta ki spo sób, że wło że nie rę ki by -
ło mo żli we po przez uchy le nie dol nej
czę ści osło ny do we wnątrz wy rzut -
ni ka bez ko niecz no ści uży cia dru giej
rę ki.

Na po wsta nie wy pad ku wpływ
mia ły rów nież: brak opra co wa nej
przez pra co daw cę in struk cji bez -
pie czeń stwa pra cy od śnie żar ki spa -
li no wej oraz brak wła ści we go szko -
le nia sta no wi sko we go bhp pra cow -
ni ka ob słu gu ją ce go od śnie żar kę, jak

rów nież brak prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka za wo do we go
w za kre sie eks plo ata cji urzą dze nia.

Pod czas kon tro li usta lo no, że w dniu do star cze nia od śnie żar -
ki za po zna no się ze spo so bem jej pra cy. Do ko na no jej prze glą -
du, iden ty fi ku jąc ele men ty kon struk cyj ne i ste row ni cze. Czyn -
no ści te pra co daw ca po trak to wał ja ko szko le nie sta no wi sko we
bhp dla pra cow ni ków. Nie opra co wa no jed nak szcze gó ło we go
pro gra mu te go szko le nia z uwzględ nie niem za gad nień zwią za -
nych z ob słu gą od śnie żar ki, ani nie wy sta wio no pra cow ni ko wi
kar ty szko le nia bhp w tym za kre sie. 

Cię żki wy pa dek pod czas od śnie ża nia
Na te re nie jed nej ze szkół w wo je wódz twie pod la skim do szło do cię żkie go wy pad ku
przy pra cy pod czas od śnie ża nia dro gi we wnętrz nej. Po szko do wa ny wy ko ny wał pra cę
przy uży ciu od śnie żar ki spa li no wej. Gdy ta za blo ko wa ła się, usi ło wał przy włą czo nym sil -
ni ku usu nąć rę ką za le ga ją cy w ka na le wy rzut ni ka śnieg. W efek cie stra cił trzy pal ce,
a czwar ty zo stał uszko dzo ny.

Dokończenie na stronie 30.

Od śnie żar ka spa li no wa.

Mo żli wość wło że nia rę ki do we wnątrz wy rzut ni ka,
bez ko niecz no ści uży cia dru giej rę ki, po przez uchy -
le nie dol nej czę ści osło ny.

Świątecznej Radości!
Dobrego 2012 Roku!


