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Kodeks mo że być pod ręcz ni kiem
do brych prak tyk w za kre sie pro -
jek to wa nia, or ga ni zo wa nia, prze -
pro wa dza nia i oce nia nia kam pa nii
kon tro l nych oraz po za kon trol -
nych. Za wie ra bo wiem zbiór
szcze gó ło wych in for ma cji o naj -
bar dziej efek tyw nych pro jek tach
słu żą cych po pra wie wa run ków
pra cy, pra wo rząd no ści w sto sun -
kach pra cy, re ali zo wa nych
w ostat nich la tach na te re nie Unii
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Za miast słoń ca
Pol skie pra wo dość ry go ry stycz nie
ogra ni cza mo żli wość lo ko wa nia sta -
no wisk pra cy w po miesz cze niach
po zba wio nych oświe tle nia na tu ral ne -
go. Zgod nie z prze pi sa mi po miesz -
cze nie, w któ rym pra cu ją lu dzie
po win no mieć za pew nio ne oświe tle -
nie dzien ne, do sto so wa ne do je go
prze zna cze nia, kształ tu i wiel ko ści.

Do sze ściu kro ków sztu ka

Pod inspektorską lupą
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In spek tor pra cy ni czym 
św. Mi ko łaj

Co pisz czy w tra wie?

O po czu ciu wła snej war to ści
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Pra cow nik w mie szal ni ku
Mi nę ło oko ło 12 se kund, gdy ktoś
krzyk nął, że ku rzy się z mie szal ni ka.
Ope ra tor na tych miast wy łą czył urzą -
dze nia. Ale by ło już za póź no. Mę -
żczy zna czysz czą cy wnę trze mik se ra
zo stał po chwy co ny przez mie sza dło.

24 Cho ro by z prze pi su
Są pra co daw cy, któ rzy ro zu mie ją, że zdro wie pra cow ni -
ka jest wa żne. Że war to w nie za in we sto wać. Wie lu fi -
nan su je z wła snej, nie przy mu szo nej wo li pro gra my
pro fi lak tycz ne, cho cia żby ta kie za po bie ga ją ce cho ro -
bom za wo do wym, bo to jest w sfe rze ich za in te re so -
wań. Po ja wia ją się ta kże i ta cy, któ rzy fi nan su ją sze reg
pro gra mów za po bie ga nia cho ro bom ru chu, cho ro bom
ukła du krą że nia, cho ro bom od stre so wym. Ale wciąż
jesz cze jest to nie wiel ki od se tek pracodawców. Okładka:

fot. A. Jaworski 31/2012 IP

W spo tka niu ze stro ny kie row nic twa
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, któ ra po raz
pierw szy mia ła oka zję peł nić ro lę go spo -
da rza ta kie go wy da rze nia, wzię li udział:
An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy
oraz jej za stęp ca Grze gorz Ły jak.

Tra dy cyj nie już pierw szy dzień spo tka -
nia, tzw. dzień te ma tycz ny, wy peł ni ła kon -
fe ren cja or ga ni zo wa na pod uzgod nio nym
wcze śniej na fo rum SLIC ha słem. Tym
ra zem wy da rze nie to po świę co ne by ło
pod su mo wa niu pro jek tu PIP zre ali zo wa -
ne go we współ pra cy z in spek cja mi pra cy
UE, któ re go ce lem by ło opra co wa nie „Eu -
ro pej skie go ko dek su do brych prak tyk
w dzia ła niach kon tro l nych i po za kon trol -
nych in spek cji pra cy”. Do ku ment opi su je
kil ka dzie siąt naj lep szych kra jo wych kam -
pa nii kon tro l nych i pro mo cyj nych prze -
pro wa dzo nych przez in spek cje pra cy zrze -
szo ne w Ko mi te cie Wy ższych In spek -
to rów Pra cy. Mo że on sta no wić prze wod -
nik w za kre sie pro jek to wa nia, or ga ni zo wa -
nia, prze pro wa dza nia i oce nia nia kam pa -
nii kon tro l nych i ini cja tyw o cha rak te rze
pre wen cyj no -in for ma cyj nym.

W pro gra mie kon fe ren cji po za wy stą -
pie nia mi przed sta wi cie li pol skiej in spek -
cji pra cy, któ rzy omó wi li za ło że nia i wy ni -
ki pro jek tu wraz z ty tu ło wą pu bli ka cją,
udział wzię li za pro sze ni eks per ci za gra -
nicz ni. Za pre zen to wa li oni i omó wi li
szcze gó ło wo przy kła dy do brych prak tyk

kra jo wych nie uję tych w tek ście ko -
dek su. Spo tka nie za koń czy ła dys ku -
sja, pod czas któ rej uczest ni cy kon fe -
ren cji oma wia li mo żli wo ści za sto so-
wa nia roz wią zań za pre zen to wa nych
w ko dek sie do brych prak tyk w dzia łal -
no ści po szcze gól nych urzę dów in spek -
cji pra cy oraz kam pa niach unij nych re -
ali zo wa nych pod egi dą Ko mi te tu
Wy ższych In spek to rów Pra cy.

Dru gi dzień spo tka nia sta no wi ły
za mknię te ob ra dy człon ków ko mi te tu
z udzia łem ob ser wa to rów z kra jów
EFTA, państw kan dy du ją cych oraz
Eu ro pej skiej Agen cji Bez pie czeń stwa
i Zdro wia w Pra cy z sie dzi bą w Bil -
bao, a ta kże Mię dzy na ro do wej Or ga -
ni za cji Pra cy. Te ma ta mi spo tka nia by -
ły naj now sze wy da rze nia i zmia ny,
w tym rów nież le gi sla cyj ne, w dzie dzi -
nie bez pie czeń stwa i ochro ny pra cy
w pań stwach człon kow skich Unii Eu -
ro pej skiej. Oma wia no ta kże wspól ne
ini cja ty wy re ali zo wa ne na fo rum
SLIC w ra mach kam pa nii kon tro l nych
i in for ma cyj nych oraz grup ro bo czych
zaj mu ją cych się wy bra ny mi aspek ta -
mi bez pie czeń stwa i ochro ny pra cy.

Sekcja Współpracy z Zagranicą
GIP

Spo tka nie Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy
W związ ku z pol ską pre zy den cją w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej 6 i 7 grud nia ub.r. w war szaw skim
ho te lu „No vo tel” od by ło się 61. spo tka nie Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC). Uczest -
ni czy li w nim sze fo wie i przed sta wi cie le urzę dów in spek cji pra cy 27 państw człon kow skich Unii
Eu ro pej skiej, Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Wol ne go Han dlu oraz Ko mi sji Eu ro pej skiej i mię -
dzy na ro do wych in sty tu cji zaj mu ją cych się pro ble ma ty ką zdro wia i bez pie czeń stwa w pra cy.

Co stas Con stan ti nou, przewodniczący
Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy.



Rze szów Gmi na Ry ma nów, we współ pra cy z Pań stwo wą In spek -
cją Pra cy Okrę go wym In spek to ra tem Pra cy w Rze szo wie zor ga ni zo -
wa ła 9 grud nia ub.r. kon fe ren cję pt. „Jak pro mo wać pra wo pra cy
w mo im śro do wi sku, ko rzy ści z prze strze ga nia pra wa pra cy”. Spo tka -
nie, w któ rym uczest ni czy ło 70 osób (pra co daw cy, pra cow ni cy, przed -
sta wi cie le or ga ni za cji pra co daw ców i pra cow ni ków, związ ki za wo do we,
in sty tu cje sa mo rzą do we) z te re nu po wia tu kro śnień skie go, zo sta ło zor -
ga ni zo wa ne w ra mach ogól no pol skiej kam pa nii „Po znaj swo je pra wa
pra cy”. Kon fe ren cję otwo rzy li: Woj ciech Far ba niec bur mistrz gmi -
ny Ry ma nów oraz Ja nusz Pod sie dlik okrę go wy in spek tor pra cy
w Rze szo wie, któ rzy pod kre śli li, jak wa żna jest zna jo mość pra wa
przez uczest ni ków ryn ku pra cy. Pro gram kon fe ren cji obej mo wał m.in.
te ma ty: „In stru men ty ryn ku pra cy dla przed się bior ców”, „Sto su nek
pra cy i urlo py”, „Naj częst sze nie pra wi dło wo ści z za kre su pra wa pra -
cy na pod sta wie sta ty styk z kon tro li in spek to rów OIP w 2010 r.”.
Po spo tka niu za in te re so wa ni sko rzy sta li z po rad z za kre su pra wa
pra cy, a ta kże otrzy ma li bez płat ne bro szu ry i po rad ni ki wy da ne na kła -
dem PIP. Part ne ra mi kon fe ren cji by li: Po wia to wy Urząd Pra cy w Kro -
śnie, Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych Od dział w Rze szo wie oraz
Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Rze szo wie.

Po znań Okrę go wy in spek tor pra cy w Po zna niu Krzysz tof Fi kle -
wicz uczest ni czył 8 grud nia ub.r. w po sie dze niu Ra dy Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do -
wych, na któ rym przed sta wił naj istot niej sze zmia ny w prze pi sach usta -
wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Od po wia dał ta kże na licz ne py ta nia
ze bra nych. Po sie dze nie po prze dzi ła uro czy stość wrę cze nia przez okrę -
go we go in spek to ra pra cy, z upo wa żnie nia głów ne go in spek to ra pra cy
An ny Tom czyk, Od zna ki Ho no ro wej „Za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy”
Hen ry ko wi Ba giń skie mu, pra cow ni ko wi Ban ku Za chod nie go
WBK S.A. Na za koń cze nie spo tka nia Bo le sław Sta ni kow ski, prze wod -
ni czą cy Ra dy Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go OPZZ pod su mo wał do tych -
cza so wą współ pra cę po mię dzy Ra dą Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
OPZZ i Okrę go wym In spek to ra tem Pra cy w Po zna niu.

Łódź Star szy in spek tor pra cy Ka mil Ka łu żny, na za pro sze nie
Miej skie go Przed się bior stwa Ko mu ni ka cyj ne go Łódź sp. z o. o., prze -
pro wa dził 7 grud nia ub.r. szko le nie dla spo łecz nych in spek to rów pra -
cy, dzia ła ją cych na te re nie te go za kła du. Te mat szko le nia brzmiał
„Usta wa o spo łecz nej in spek cji pra cy - praw ne pod sta wy dzia ła nia spo -
łecz nej in spek cji pra cy, obo wiąz ki pra co daw cy wzglę dem spo łecz -
nych in spek to rów pra cy, pro ble my prak tycz ne, przy szłość spo łecz nej
in spek cji pra cy”. Je go ce lem by ło za po zna nie uczest ni ków z pod sta -
wo wy mi prze pi sa mi pra wa pra cy, klu czo wy mi z punk tu wi dze nia dzia -
łal no ści spo łecz ne go in spek to ra pra cy. Na stęp ne go dnia w sie dzi bie
Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Ło dzi nad in spek to rzy pra -
cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi prze pro wa dzi li szko le nie
dla przed sta wi cie li nad le śnictw oraz za kła dów usług le śnych z te re nu
wo je wódz twa łódz kie go. In spek to rzy omó wi li prze pi sy i za sa dy do ty -
czą ce bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy wy ko ny wa niu prac z za kre -

su go spo dar ki le śnej oraz przed sta wi li in for ma cje o spo łecz nych kosz -
tach wy pad ków przy pra cy. Obec ni na szko le niach otrzy ma li bez płat -
ne wy daw nic twa Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

Ka to wi ce Przed sta wi cie le władz pań stwo wych, w tym głów ny in -
spek tor pra cy An na Tom czyk oraz okrę go wy in spek tor pra cy w Ka -
to wi cach Be ata Ma ry now ska, wła dze wo je wódz kie i re pre zen tan ci
spół ek wę glo wych uczci li 89. uro czy stość bar bór ko wą nad zo ru gór ni -
cze go. Msza świę ta w Ko ście le pw. św. Pio tra i Paw ła w Ka to wi cach,
pod prze wod nic twem ar cy bi sku pa me tro po li ty ka to wic kie go Wik to -
ra Skor ca oraz uro czy sta aka de mia w au li Wy dzia łu Teo lo gicz ne go
Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach sta ły się spo so bem uho no ro wa -

nia osób za słu żo nych dla pol skie go gór nic twa oraz ob cho dów te go rocz -
ne go świę ta bar bór ki. Pod czas ga li wrę czo no Brą zo wy Krzyż Za słu gi
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej, od zna ki ho no ro we Za słu żo -
nych dla Gór nic twa RP, szpa dy gór ni cze, me da le za Dłu go let nią Słu -
żbę, me da le Cen tral nej Sta cji Ra tow nic twa Gór ni cze go, sta tu et kę
„Czar ny dia ment” a ta kże na gro dy dla „Naj bez piecz niej pra cu ją cych
od dzia łów ko palń”. W uro czy sto ści bar bór ko wej zor ga ni zo wa nej przez
Wy ższy Urząd Gór ni czy 2 grud nia ub.r. uczest ni czy li, m.in.: mi ni ster
Roz wo ju Re gio nal ne go Elżbie ta Bień kow ska, se kre tarz sta nu w Mi -
ni ster stwie Roz wo ju Re gio nal ne go Adam Ździe bło, se kre tarz sta nu
Kan ce la rii Pre zy den ta RP Ol gierd Dzie koń ski, wi ce mi ni ster śro do -
wi ska Hen ryk Ja cek Je zier ski, szef Słu żby Cy wil nej Sła wo mir
Bro dziń ski, wo je wo da ślą ski Zyg munt Łu kasz czyk, przed sta wi cie -
le woj ska, po li cji, wie lu urzę dów i in sty tu cji, przed się bior cy gór ni czy,
pre zy den ci gór ni czych miast Ka to wic, Za brza i Ryb ni ka.

Kra ków W ra mach kam pa nii „Po znaj swo je pra wa w pra cy” OIP
w Kra ko wie na wią zał współ pra cę z Nie za le żnym Zrze sze niem Stu den -
tów Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. Okrę go wy in spek tor pra cy w Kra -
ko wie ob jął pa tro na tem or ga ni zo wa ną przez NZS w Kra ko wie ak cję
„Two je Pra wa w Pra cy” – szko le nia z za kre su pra wa pra cy dla wcho -
dzą cych na ry nek pra cy stu den tów. Na spo tka niu 7 grud nia ub.r.
w Au li Col le gium No vum, któ re zgro ma dzi ło po nad dwie ście słu cha -
czy, pra cow nik Sek cji Praw nej OIP w Kra ko wie wy gło sił re fe rat na te -
mat wy bra nych za gad nień umo wy o pra cę. W trak cie szko le nia skie -
ro wa ne go do stu den tów kra kow skich uczel ni, pro wa dzo ne go przez
człon ków Sek cji Pra wa Pra cy To wa rzy stwa Bi blio te ki Słu cha czów
Pra wa UJ, pra cow nik OIP Kra ków udzie lał rów nież po rad in dy wi du -
al nych i in for ma cji o kam pa nii PIP „Po znaj swo je pra wa w pra cy”.
Przed mio tem py tań stu den tów by ły za gad nie nia zwią za ne z pod ję ciem
pierw szej pra cy, i pod sta wa mi za trud nie nia: umo wa mi cy wil no- praw -
ny mi oraz umo wą o pra cę. Stu den tów in te re so wa ło na przy kład, w ja -
ki spo sób mo żna usta lić, że wy ko ny wa na przez nich wcze śniej pra ca
na pod sta wie umo wy cy wil no -praw nej by ła sto sun kiem pra cy.

Wro cław To by ło ni czym pre zent od św. Mi ko ła ja. 6 grud nia ub.r.
przed sta wi cie le Ko men dy Ochot ni czych Huf ców Pra cy i Okrę go we go
In spek to ra tu Pra cy we Wro cła wiu roz da li na gro dy w kon kur sie „Pra -
co daw ca przy ja zny mło dzie ży”. Uro czy stość od by ła się w Ząb ko wi cach
Ślą skich i uczest ni czy li w niej – oprócz na gro dzo nych pra co daw ców
– przed sta wi cie le KRUS, Ku ra to rium Oświa ty oraz Urzę du Pra cy
w Ząb ko wi cach Ślą skich. Okrę go wy In spek to rat Pra cy re pre zen to wa -
li za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy Zbi gniew Ko ło dyń ski,
nad in spek tor sek cji pro mo cji i ZUZP Bar ba ra Se ra fi now ska i rad -
czy ni tej sek cji Agniesz ka Szlę zak. Ko mi sja Kon kur so wa na gro dzi -
ła trzy fir my (w ko lej no ści): H&H HO FPOL z Wro cła wia, „Zło ty Łan”
Wie sław Osiń ski z Ląd ka Zdroju i AU TO BIL Ja nusz Świerk z No wej
Ru dy. Wy ró żnie nia otrzy ma li „Woj tek” Fir ma Ogól no bu dow la na Ta de -
usz Za rem bec ki – No wo gro dziec i Elek tro me cha ni ka Po jaz do wa Ry -
szard Wój cik – Szczaw no Zdrój.

Bia ły stok W sie dzi bie Od dzia łu Re gio nal ne go Ka sy Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go w Bia łym sto ku od by ło się 2 grud nia
ub.r. ko lej ne po sie dze nie Wo je wódz kiej Ko mi sji ds. Bez pie czeń stwa
i Hi gie ny Pra cy w Rol nic twie In dy wi du al nym. Pod su mo wa no na nim
dzia łal ność w ro ku 2011 i przy ję to plan pra cy na rok 2012. Wio dą cą
ro lę w dzia ła niach pro mu ją cych za sa dy bez piecz nej pra cy w rol nic twie
od gry wa ją dwie in sty tu cje: Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Bia łym sto -
ku i OR KRUS Bia ły stok. Szcze gól nie wa żne dzia ła nia to kon kurs
„Bez piecz ne go spo dar stwo rol ne” i let nia ak cja pre wen cyj na „Żni wa
mo gą być bez piecz ne”. W ra mach tej ostat niej ka żde go ro ku spe cja -
li ści z obu in sty tu cji prze pro wa dza ją licz ne wi zy ta cje prac po lo wych
oraz or ga ni zu ją kon kurs pod tym sa mym ha słem. Na stęp ne po sie dze -
nie Ko mi sji za pla no wa no na prze łom lu te go i mar ca 2012 roku.

Ka to wi ce Prze wod ni czą cy
Związ ku Za wo do we go Ko le ja rzy
Ślą skich uho no ro wał okrę go we go
in spek to ra pra cy w Ka to wi cach
Be atę Ma ry now ską od zna ką
„Przy ja cie la Związ ku Za wo do we go
Ko le ja rzy Ślą skich”. W imie niu od -
zna czo nej wy ró żnie nie ode brał
mgr inż. Je rzy Ham róz. Wrę cze -
nie od zna cze nia by ło czę ścią ob -
cho dów XX -le cia Związ ku Za wo do -
we go Ko le ja rzy Ślą skich, któ re od by wa ły się 2 grud nia ub.r.
w Ka to wi cach. Ten bra nżo wy zwią zek za wo do wy zrze szał nie gdyś ko -
le ja rzy z ów cze snych wo je wództw biel sko -bial skie go, czę sto chow skie -
go, ka to wic kie go i opol skie go. Obec nie wcho dzi w skład struk tur fe -
de ra cji ZZP PKP, zrze szo nych w Eu ro pej skiej Fe de ra cji Pra cow ni ków
Trans por tu (ETF) oraz w Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Pra cow ni ków
Trans por tu (ITF).

Gdańsk W ra mach kam pa nii „Po znaj swo je pra wa w pra cy” w Au -
dy to rium Wy dzia łu Che micz ne go od by ło się 2 grud nia ub.r. se mi na -
rium dla stu den tów Wy dzia łu Che micz ne go. Otwar cia spo tka nia do -
ko na li: dr hab. inż. Ża ne ta Po lkow ska i nad in spek tor pra cy Hen ryk
Ba ta row ski kie row nik Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji, któ ry przed sta -
wił cel i za kres kam pa nii. Ar tur Gra bow ski oraz Ka mil Sob kie wicz
pra cow ni cy Sek cji Praw nej za po zna li słu cha czy z za gad nie nia mi ob -
ję ty mi kam pa nią w tym z ró żni ca mi po mię dzy umo wa mi cy wil no -praw -
ny mi a umo wą o pra cę oraz za gad nie nia mi zwią za ny mi z cza sem pra -
cy, wy na gro dze nia mi a ta kże wy mia rem urlo pu. In te re su ją cą atrak cją,
któ rą przy go to wał OIP Gdańsk dla uczest ni ków szko le nia, był kon kurs

wie dzy o pra wie pra cy pt. „Co wiesz na te mat pra wa pra cy?”. Wszy -
scy uczest ni cy otrzy ma li ma te ria ły in for ma cyj ne i ga dże ty pro mo cyj -
ne wy da ne w ra mach kam pa nii „Po znaj swo je pra wa w pra cy”. W spo -
tka niu wzię ło udział 112 stu den tów.

Bil bao Suk ces pol skich fo to gra fów! Pod czas szczy tu w Bil bao po -
świę co ne go zdro wym i bez piecz nym miej scom pra cy od by wa ją ce go
się 22 i 23 li sto pa da ub.r. Eu ro pej ska Agen cja Bez pie czeń stwa i Zdro -
wia w Pra cy (EU -OSHA) ogło si ła zwy cięz ców dru giej edy cji ogól no eu -
ro pej skie go kon kur su
fo to gra ficz ne go na te -
mat bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy. Pierw szą
na gro dę zdo był Krzysz -
tof Mak sy mo wicz,
za zdję cie pt. „Kraw co -
wa”. Po raz pierw szy
przy zna no w tym ro ku
na gro dę dla naj lep sze go au to ra w wie ku po ni żej 21 lat. Zwy cię żył Pa -
weł Ru da i je go pro wo ka cyj na pra ca „Zim na ka nap ka”. Na kon kurs
na de sła no 2,5 tys. prac z 36 kra jów Eu ro py. Kon kurs skie ro wa ny był
za rów no do pro fe sjo na li stów, jak i ama to rów. Na gro dzo ne i wy ró żnio -
ne zdję cia mo żna obej rzeć pod ad re sem www.osha -pho to com pe ti -
tion.eu lub www.fa ce bo ok.com/eu osha pho to com pe ti tion

Kiel ce W ra mach in au gu ra cji Kam pa nii Bez pie czeń stwa Kon -
cer nu CRH – Bez pie czeń stwo Wy ko naw ców w Gru pie Oża rów 23 li -
sto pa da ub.r. Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach wraz z Gru pą
Oża rów S.A. zor ga ni zo wał w Oża ro wie se mi na rium szko le nio we. OIP
w Kiel cach re pre zen to wał Ja nusz Czyż, okrę go wy in spek tor pra cy
z gru pą in spek to rów pra cy, Gru pę Oża rów S.A.: pre zes za rzą du, dy -
rek tor ge ne ral ny Gru py Oża rów S.A. An drzej Ptak z kie row ni kiem
Dzia łu bhp. W spo tka niu wzię li rów nież udział: dy rek tor za rzą dza ją -
cy Za kła da mi Ce men to wy mi kon cer nu CRH w Pol sce Mos sy O'Con -
nor oraz przed sta wi cie le CIOP -PIB z dy rek to rem ds. Tech ni ki i Wdro -
żeń, Wik to rem Za wie ską. Ce lem kam pa nii jest przed sta wie nie
wy ma gań w za kre sie bhp sta wia nych przed się bior stwom re ali zu ją cym
pra ce re mon to wo -bu dow la ne na rzecz Gru py Oża rów S.A. i po moc im
w speł nie niu przy ję tych stan dar dów bez pie czeń stwa. Uczest ni kom se -
mi na rium przed sta wio no za gad nie nia zwią za ne z re ali zo wa nym przed -
się wzię ciem, w tym m.in. re fe rat Oce na ry zy ka za wo do we go przy pra -
cach re mon to wo -bu dow la nych – pra ce na wy so ko ści przy go to wa ny
przez OIP w Kiel cach. W spo tka niu wzię ło udział 39 pra co daw ców,
38 pra cow ni ków nad zo ru tech nicz ne go Gru py Oża rów S.A. oraz pię -
ciu spo łecz nych in spek to rów pra cy.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Od no szą się one do zwró ce nia przez
PIP szcze gól nej uwa gi na pra wi dło wość
wy pła ca nia wy na gro dzeń i in nych świad -
czeń ze sto sun ku pra cy oraz na przy pad ki
za wie ra nia umów cy wil no praw nych, gdy
stan fak tycz ny re ali za cji umo wy wska zu je
na za sad ność za war cia umo wy o pra cę. In -
spek cja pra cy po win na rów nież po sze rzać
współ pra cę ze środ ka mi ma so we go prze -
ka zu w ce lu po pu la ry zo wa nia wła ści wych
za cho wań w miej scu pra cy, prze ana li zo -
wać sku tecz ność wy stą pień in spek to rów
pra cy do pro ku ra tu ry, a ta kże ob jąć wzmo -
żo ną kon tro lą agen cje pra cy tym cza so wej,
kie ru ją ce pra cow ni ków za gra ni cę. Ra da
Ochro ny Pra cy za le ci ła po nad to PIP mo ni -
to ro wa nie funk cjo no wa nia prze pi sów
o cza sie pra cy w pla ców kach me dycz nych
oraz bli ższe przyj rze nie się funk cjo no wa -
niu spo łecz nej in spek cji pra cy.

To dru gie za gad nie nie zo sta ło sze rzej
omó wio ne w cza sie ob rad przez Lesz ka
Za ją ca, dy rek to ra De par ta men tu Nad zo -
ru i Kon tro li Głów ne go In spek to ra tu Pra -
cy. Przed sta wił on ma te riał do ty czą cy ana -
li zy i oce ny funk cjo no wa nia usta wy z 24
czerw ca 1983 r. o spo łecz nej in spek cji
pra cy oraz re ali za cji za dań słu żby bhp.

Pod kre ślił, że spo łecz na in spek cja pra -
cy ma nie za prze czal ny do ro bek w trwa -
łym ukształ to wa niu spo łecz nej kon tro li
i od dzia ły wa nia na pra co daw ców, po przez

stwo rze nie we wnątrz za kła do wych me cha -
ni zmów eg ze kwo wa nia wy ko na nia obo -
wiąz ków w za kre sie prze strze ga nia prze pi -
sów pra wa pra cy. Utrud nie niem
w dzia łal no ści spo łecz nej in spek cji są jed -

nak pro ble my z za sto so wa niem w prak ty -
ce nie któ rych prze pi sów usta wy. W tym
kon tek ście Le szek Za jąc wska zał przede
wszyst kim na brak ze wnętrz nej kon tro li

wy bo rów spo łecz nych in spek to rów pra cy
(np. kon tro li są do wej), na pro blem usy tu -
owa nia spo łecz ne go in spek to ra w przed się -
bior stwach o cha rak te rze kor po ra cyj nym
oraz w sy tu acji przej ścia za kła du lub je go
czę ści na in ne go pra co daw cę, a ta kże
na brak szcze gó ło wych za sad po no sze nia
kosz tów dzia ła nia spo łecz nych in spek to -
rów pra cy. Po dzie lił się rów nież wąt pli wo -
ścia mi co do do stę pu spo łecz nych in spek -
to rów pra cy do da nych oso bo wych pra co -
wni ków.

Le szek Za jąc zwró cił uwa gę, że z ro ku
na rok ma le je licz ba de cy zji wy da wa nych
przez pań stwo wych in spek to rów pra cy
u pra co daw ców, u któ rych dzia ła ją spo -
łecz ni in spek to rzy. Po za tym pra co daw cy
nie zwy kle rzad ko kwe stio nu ją za le ce nia
spo łecz nych in spek to rów pra cy, wno sząc
je dy nie od kil ku do kil ku na stu sprze ci -
wów od tych za le ceń rocz nie.

Zgod nie z usta wo wym wy mo giem Pań -
stwo wa In spek cji Pra cy udzie la spo łecz -
nej in spek cji po mo cy w re ali za cji jej za -

Ra da Ochro ny Pra cy 
za ak cep to wa ła pro gram dzia ła nia PIP

Ra da Ochro ny Pra cy w sta no wi sku przy ję tym 6 grud nia ub.r. na po sie dze niu w Sa li Ko lum no -
wej Sej mu za ak cep to wa ła pro gram dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy na 2012 rok. Apro -
bu jąc za war te w nim prio ry te ty, za le ci ła uwzględ nie nie w przy szło rocz nej dzia łal no ści in spek cji
pra cy kil ku sfor mu ło wa nych w sta no wi sku uwag.

dań. Pro wa dzi po rad nic two praw ne, udo -
stęp nia spe cja li stycz ną pra sę, szko li oraz
prze pro wa dza kon tro le wy ko na nia za le -
ceń i uwag spo łecz nych in spek to rów pra -
cy. W 2008 r. PIP prze szko li ła 2 934 spo -
łecz nych in spek to rów pra cy, w 2009 r.
– 5 019, w 2010 r. zaś – 5 229.

Dy rek tor Le szek Za jąc mó wił rów nież
o nie pra wi dło wo ściach, ja kie wy ka za ły
pro wa dzo ne w ostat nim cza sie przez in -
spek to rów pra cy kon tro le wy ko ny wa nia
za dań słu żby bhp. Aż w 46 proc. zba da -
nych przy pad ków w 2010 r. oraz 47 proc.
przy pad ków zba da nych od stycz nia
do wrze śnia 2011 r. słu żby bhp nie przed -
sta wi ły pro po zy cji roz wią zań za po bie ga ją -
cym za gro że niom. Ta kże w 2010 ro ku
nie pra wi dło wo ści stwier dzo no w po -
nad 19 proc. zba da nych przy pad ków, gdy
za cho dzi ła po trze ba in for mo wa nia pra co -
daw cy o stwier dzo nych za gro że niach
i przed sta wia nia wnio sków do ty czą cych
usu nię cia tych za gro żeń; w pierw szych
trzech kwar ta łach ubiegłego ro ku nie pra -
wi dło wo ści ta kie wy stą pi ły już w 25 proc.
przy pad ków. In spek to rzy pra cy ujaw ni li
rów nież fak ty nie uczest ni cze nia przez
oso by peł nią ce za da nia słu żby bhp w oce -
nie ry zy ka za wo do we go i po stę po wa niu
po wy pad ko wym.

Jak wy ka za ły kon tro le PIP, w ka żdym ba -
da nym za gad nie niu wię cej nie pra wi dło wo -
ści cha rak te ry zo wa ło dzia ła nie spe cja li sty
z ze wnątrz peł nią ce go za da nia słu żby bhp,
niż utwo rzo nej w za kła dzie ko mór ki bhp.

W dru giej czę ści po sie dze nia od by ła
się uro czy stość wrę cze nia na gród i dy -

plo mów lau re atom XXXIX edy cji Ogól no -
pol skie go Kon kur su Po pra wy Wa run ków
Pra cy, któ re go głów nym or ga ni za to rem
jest Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej, a jed nym ze współ or ga ni za to rów
– Pań stwo wa In spek cja Pra cy. Do se kre -
ta ria tu kon kur su, pro wa dzo ne go przez
Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy – Pań -
stwo wy In sty tut Ba daw czy wpły nę ło 85
zgło szeń, czy li o 26 prac wię cej niż ro k
wcześniej. Przy zna no 9 na gród, 18 wy ró -
żnień oraz 16 li stów gra tu la cyj nych. 
– Wśród na gro dzo nych prac są za rów no
spe cja li stycz ne roz wią za nia tech nicz ne
lub tech no lo gicz ne, jak i pro ste roz wią za -
nia or ga ni za cyj ne, któ rych wy ró żnie nie
mo że przy nieść wy mier ne efek ty w po sta -
ci spo pu la ry zo wa nia no we go po dej ścia

do czę sto lek ce wa żo ne go pro ble mu bez -
pie czeń stwa pra cy – stwier dzi ła w pod su -
mo wa niu prze wod ni czą ca są du kon kur -
so we go prof. Da nu ta Ko ra dec ka
– dy rek tor CIOP -PIB i wi ce prze wod ni czą -
ca Ra dy Ochro ny Pra cy. Uro czy stość tra -
dy cyj nie za koń czy ło wspól ne zdję cie lau -
re atów na scho dach hal lu sej mo we go.

W ob ra dach Ra dy Ochro ny Pra cy, któ -
rym prze wod ni czy ła po seł Iza be la Ka ta -
rzy na Mrzy głoc ka, wzię ła udział An -
na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy
z za stęp ca mi: Mał go rza tą Kwiat kow -
ską, Iwo ną Hic kie wicz i Grze go rzem
Ły ja kiem.

Donat Duczyński
Biuro Informacji GIP
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Roz strzy gnię ty już po raz dwu dzie sty
dru gi ogól no pol ski kon kurs dla dzien ni ka -
rzy o Na gro dę Głów ne go In spek to ra Pra -
cy ma na ce lu po pu la ry zo wa nie pro ble ma -
ty ki pra wa i bez pie czeń stwa pra cy oraz
in spi ro wa nie me diów do po dej mo wa nia za -
gad nień ochro ny pra cy. Ko mi sja kon kur so -
wa wy ła nia spo śród au to rów pu bli ka cji pra -
so wych, ra dio wych i te le wi zyj nych dzien-
ni ka rzy naj bar dziej za an ga żo wa nych w upo -
wszech nia nie te ma ty ki praw nej i tech nicz -
nej ochro ny pra cy, któ rych na stęp nie
przed sta wia do ak cep ta cji głów ne mu in -
spek to ro wi pracy.

W ubiegłym ro ku An na Tom czyk, głów -
ny in spek tor pra cy, po sta no wi ła uho no ro -
wać na gro da mi 23 dzien ni ka rzy, re pre zen -
tu ją cych za rów no cen tral ne, jak i lo kal ne
me dia. Zwra ca jąc się do wy ró żnio nych,
pod kre śli ła, że na gro da jest wy ra zem sza -
cun ku dla tru du i ak tyw no ści za wo do wej
dzien ni ka rzy po ru sza ją cych w swo ich pu -

bli ka cjach i au dy cjach nie ła twą pro ble ma -
ty kę pra wa pra cy. Współ pra cę Pań stwo -

wej In spek cji Pra cy z przed sta wi cie la mi
środ ków ma so we go prze ka zu oce ni ła ja ko
bar dzo uda ną, przy no szą cą ko rzy ści ochro -
nie pra cy i sa mym me diom.

List z gra tu la cja mi dla na gro dzo nych
skie ro wa ła na rę ce An ny Tom czyk prze -
wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy po seł
Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka. Pod -
czas uro czy sto ści w GIP od czy ta ła go Ma -
ria Kac przak -Ra wa, rzecz nik pra so wy
głów ne go in spek to ra pra cy.

Tra dy cyj nie spo tka nie z na gro dzo ny -
mi dzien ni ka rza mi by ło oka zją do swo -
bod nej roz mo wy o pro ble mach ochro ny
pra cy nur tu ją cych śro do wi sko me diów.

D.D.

Na gro dy dla dzien ni ka rzy
Głów ny in spek tor pra cy An na Tom czyk przy zna ła do rocz ne
na gro dy dla dzien ni ka rzy ma ją cych szcze gól ne osią gnię cia
w po pu la ry za cji pro ble ma ty ki ochro ny pra cy. Wrę czy ła je 8
grud nia ub.r. w sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy w War -
sza wie. W uro czy sto ści uho no ro wa nia na gro da mi przed sta wi -
cie li me diów wzię li udział za stęp cy głów ne go in spek to ra
pra cy: Mał go rza ta Kwiat kow ska i Grze gorz Ły jak oraz dy rek -
to rzy de par ta men tów GIP.

Pod czas se mi na rium za pre zen to wa no
plat for mę in ter ne to wą bę dą cą fi na łem pro -
jek tu. Ma być ona na rzę dziem dla in spek -
to rów pra cy zaj mu ją cych się kon tro lą prze -
strze ga nia prze pi sów pra wa w sto sun ku
do pra cow ni ków de le go wa nych. Ma ta kże
słu żyć pra co daw com, pra cow ni kom, part -
ne rom spo łecz nym w uzy ski wa niu in for ma -
cji zwią za nych z za trud nie niem trans gra -
nicz nym i za sa da mi de le go wa nia pra co-
w ni ków do cza so we go świad cze nia pra cy
w po szcze gól nych kra jach Unii Eu ro pej -
skiej. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre -
zen to wał m.in. Ja ro sław Le śniew ski, dy -
rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za tru-
d nie nia GIP.

Se mi na rium sta no wi ło pod su mo wa nie
rocz nych, wie lo eta po wych dzia łań po dej -
mo wa nych w sze ściu kra jach part ner -
skich w związ ku z re ali za cją pro jek tu.
Miał on na ce lu po pra wę sku tecz no ści
sto so wa nia usta wo daw stwa wspól no to we -

go w za kre sie ochro ny praw pra cow ni -
ków de le go wa nych po przez przy bli że nie
me tod dzia ła nia or ga nów ad mi ni stra cji
dzia ła ją cych w tym za kre sie, z uwzględ -
nie niem spe cy fi ki wy ni ka ją cej z od mien -
nych uwa run ko wań go spo dar czych, jak
i spo łecz nych oraz od mien ne go za kre su
dzia ła nia i kom pe ten cji or ga nów ad mi ni -
stra cji pra cy państw part ner skich. Słu żyć
te mu ma mię dzy in ny mi wła śnie stro na in -
ter ne to wa, sta no wią ca rów nież źró dło
wie dzy, a ta kże plat for mę ko mu ni ka cji
po mię dzy in spek to ra mi pra cy w Eu ro pie,
zaj mu ją cy mi się te ma ty ką pro jek tu.
Uczest ni cy se mi na rium pod kre śli li, że
war to ścią do da ną pro jek tu jest ta kże za -
cie śnie nie oso bi stych kon tak tów po mię -
dzy in spek to ra mi pra cy re ali zu ją cy mi kon -
tro le z za kre su de le go wa nia pra cow ni ków,
któ rzy co raz czę ściej, z uwa gi na zja wi sko
po sze rza nia ryn ku pra cy, zo bo wią za ni są
do współ pra cy na po zio mie po nadna ro do -

wym. W dys ku sji wska zy wa no, że pro -
blem de le go wa nia pra cow ni ków, do ty ka
obec nie wszyst kich państw człon kow -
skich Unii Eu ro pej skiej. Umac nia się rów -
nież je go od dzia ły wa nie na go spo dar kę
po szcze gól nych kra jów. Brak sku tecz nych
me cha ni zmów kon tro li te go zja wi ska mo -
że być przy czy ną pro ble mów spo łecz nych
i uzna wa ny jest za za gro że nie dla po zio -
mu ży cia pra cow ni ków Unii Eu ro pej skiej.
Dla te go tak istot ne jest, aby na po zio mie
eu ro pej skim – z uwzględ nie niem ró żnic

wy ni ka ją cych z obo wią zu ją ce go w kra jach
człon kow skich usta wo daw stwa pra cy, jak
i re gu lu ją ce go za kres i kom pe ten cje or ga -
nów kon tro l nych – wy pra co wać ta kie me -
cha ni zmy współ pra cy, któ re da dzą szan sę
na przy spie sze nie pro ce dur wy mia ny in -
for ma cji po mię dzy po szcze gól ny mi ad mi -
ni stra cja mi pra cy (kra ju wy sy ła ją ce go
i przyj mu ją ce go), a z dru giej stro ny po -
pra wią sku tecz ność pro wa dzo nych kon -
tro li dla za pew nie nia ochro ny pra cow ni -
kom de le go wa nym. Pro jekt sta no wił
je den ze spo so bów re ali za cji wspo mnia -
nych ce lów.

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

Za trud nie nia GIP

Po nadna ro do wa współ pra ca
W Bruk se li, 8-9 grud nia ub.r. od by ło się Se mi na rium Koń co we
dotyczące Eu ro pej skiego pro jektu szko le nia w za kre sie mię dzy -
na ro do we go świad cze nia usług i de le go wa nia pra cow ni ków,
w któ rym Pań stwo wa In spek cja Pra cy uczest ni czy w cha rak te -
rze part ne ra me ry to rycz ne go.

W wi zy cie stu dyj nej w buł gar skim Urzę -
dzie Wy ko naw czym Ge ne ral ne go In spek to -
ra tu Pra cy, w ra mach Pro gra mu Wy mia ny
In spek to rów Pra cy SLIC, uczest ni czył in -
spek tor pra cy Bog dan So la wa z Okrę go -
we go In spek to ra tu Pra cy w Kra ko wie, od -
po wie dzial ny za or ga ni za cję i prze bieg
paź dzier ni ko wej wi zy ty w kra kow skim
okrę gu przed sta wi ciel ki buł gar skiej in spek -
cji pra cy Ger ga ny Pet ko vej. Prze bieg
obu wi zyt był po dob ny i obej mo wał przede
wszyst kim za po zna nie uczest ni ków z za -
kre sem i pod sta wa mi praw ny mi dzia ła nia

in sty tu cji oraz ich udział w wi zy tach kon -
tro l nych i dzia ła niach pre wen cyj nych. 

Pol ski in spek to r pra cy był w sie dzi bie
buł gar skie go od po wied ni ka ośrod ka szko -
le nia PIP we Wro cła wiu. Sa mo cen trum
szko le nia zlo ka li zo wa ne w Kre mi kow cach
na obrze żach So fii, w za kre sie me ry to rycz -
nych mo żli wo ści szko le nio wych, środ ków
tech nicz nych czy wa run ków lo ka lo wych
ofe ru je stan dard po dob ny jak ośro dek wro -
cław ski, jed nak w od ró żnie niu od nie go
nad zo ro wa ne jest ono przez Mi ni ster stwo
Pra cy. In spek cja pra cy jest więc jed nym

z wie lu pod mio tów ko rzy sta ją cych z je go
ofer ty. Cen trum re ali zu je bo wiem in ne za -
da nie zle co ne przez mi ni ster stwo np.
na rzecz in sty tu cji od po wie dzial nych
za prze ciw dzia ła nie bez ro bo ciu czy li od -
po wied ni ków pol skich Po wia to wych Urzę -
dów Pra cy. W pro gra mie wi zy ty, któ ra od -
by ła pod ko niec ub.r. zna la zły się rów nież
spo tka nia z przed sta wi cie la mi ró żnych jed -
no stek or ga ni za cyj nych buł gar skiej in spek -
cji pra cy, w tym wi zy ta cje w jed no st ce lo -
kal nej we Vrat sy oraz ce men tow ni dzia-
ła ją cej na te re nie wła ści wo ści te ry to rial nej
te go in spek to ra tu.

Bog dan So la wa 
OIP Kra ków

W buł gar skiej in spek cji pra cy
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Kodeks mo że być pod ręcz ni kiem do -
brych prak tyk w za kre sie pro jek to wa nia,
or ga ni zo wa nia, prze pro wa dza nia i oce nia -
nia kam pa nii kon tro l nych oraz po za kon -
trol nych. Za wie ra bo wiem zbiór szcze gó ło -
wych in for ma cji o naj bar dziej efek tyw nych
pro jek tach słu żą cych po pra wie wa run ków
pra cy, pra wo rząd no ści w sto sun kach pra -
cy re ali zo wa nych w ostat nich la tach na te -
re nie Unii Eu ro pej skiej.

Przed sta wio ne w Eu ro pej skim ko dek sie
do brych prak tyk w za kre sie dzia łań kon tro -
l nych i po za kon trol nych in spek cji pra cy
kam pa nie in spek cyj ne zo sta ły opi sa ne
na pod sta wie kwe stio na riu sza opra co wa ne -
go przez po wo ła ny w Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy ze spół ds. ko dek su do brych prak -
tyk we współ pra cy z człon ka mi Gru py
Ro bo czej SLIC i eks per ta mi. Py ta nia za -
war te w kwe stio na riu szu ob ję ły pod sta wo -
we za gad nie nia do ty czą ce or ga ni za cji, pro -
wa dze nia oraz oce ny efek tyw no ści dzia łań
kon tro l nych i in for ma cyj nych oraz zo sta ły
zo bra zo wa ne kon kret ny mi przy kła da mi. 

W kwiet niu ubiegłego ro ku kwe stio na -
riu sze zo sta ły prze ka za ne in spek cjom pra -
cy w Unii Eu ro pej skiej za po śred nic twem
Se kre ta ria tu Ko mi te tu Wy ższych In spek to -
rów Pra cy. Od po wie dzi na kwe stio na riu sze
wpły nę ły do ze spo łu ds. ko dek su do brych
prak tyk w Pań stwo wej In spek cji Pra cy
w czerw cu i lip cu ub.r. Łącz nie ze bra no
ma te ria ły, któ re po zwo li ły na przed sta wie -
nie 55 ini cja tyw pod ję tych w ostat nich la -

tach przez in spek cje pra cy państw człon -
kow skich Unii Eu ro pej skiej: 31 kam pa nii
kon tro l nych i 24 pro jek tów po za kon trol -
nych. Po zwe ry fi ko wa niu i opra co wa niu
przez ze spół au to rów (Mi chał Wy szkow -
ski, Ka ro li na Głów czyń ska -Wo el ke, Ja -
cek Strzy żew ski, Da riusz Bo ro wiec ki,
Bog dan So la wa, Pa weł Wie czo rek, Ka -
ta rzy na Cał ka -Bą kie wicz) ma te ria ły te
sta ły się pod sta wą dla stwo rze nia ko dek su
do brych prak tyk.

Pre zen to wa ny dziś ko deks sta no wi źró -
dło in for ma cji o naj lep szych do świad cze -
niach eu ro pej skich in spek cji pra cy w za kre -
sie or ga ni zo wa nia sku tecz nej dzia łal no ści
zmie rza ją cej do po pra wy wa run ków pra cy.
Mo że po wi nien być także in spi ra cją do po -
dej mo wa nia sku tecz nych dzia łań na rzecz
re ali za cji za le ceń wy ni ka ją cych ze stra te gii
eu ro pej skiej w za kre sie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy. Został en tu zja stycz nie przy -
ję ty i dys ku to wa ny pod czas 61. po sie dze nia
Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy
w War sza wie, 6 grud nia ub.r.

Czy ta nie ko dek su

Pod sta wo wy po dział kam pa nii pro wa -
dzo nych przez in spek cje pra cy UE przy ję -
ty w ko dek sie, to po dział na pro jek ty do ty -
czą ce dzia łal no ści kon tro l nej i po za kon-
trol nej. Przez dzia łal ność kon tro l ną na le ży
ro zu mieć dzia ła nia in spek cji pra cy w ce lu
ogra ni cze nia licz by wy pad ków i cho rób za -
wo do wych, a ta kże eli mi na cji nie pra wi dło -
wo ści w sto sun kach pra cy oraz ogra ni cza -
nia i eli mi no wa nia za gro żeń za wo do wych
po przez czyn no ści o cha rak te rze kon tro l -
no -nad zor czym. Z ko lei dzia łal ność po za -
kon trol na obej mu je dzia ła nia in spek cji pra -
cy (in ne niż kon tro l ne) w ce lu ogra ni cze nia
licz by wy pad ków i cho rób za wo do wych,
a ta kże eli mi na cji nie pra wi dło wo ści w sto -
sun kach pra cy, po przez np. pro wa dze nie
dzia łań sty mu lu ją cych pra co daw ców
do ogra ni cza nia i eli mi no wa nia za gro żeń
za wo do wych, po pu la ry za cję wie dzy o za -
gro że niach, prze pi sach praw nych i do -
brych prak ty kach, współ pra cę z part ne ra -
mi spo łecz ny mi na rzecz okre śla nia
i wdra ża nia stan dar dów bez pie czeń stwa
i ochro ny pra cy, or ga ni zo wa nie kon kur -
sów dla pra co daw ców i pra cow ni ków, itp.

Ko deks skła da się z pię ciu czę ści. Część
pierw sza, Wpro wa dze nie, po świę co na jest
ogól ne mu przed sta wie niu ce lów do ku men -
tu i pod sta wo wych de fi ni cji. Część dru ga,
Dzia ła nia kon tro l ne, do ty czy kam pa nii kon -
tro l nych pro wa dzo nych przez in spek cje
pra cy państw człon kow skich UE i za wie ra

krót kie cha rak te ry sty ki wszyst kich kam pa -
nii opi sa nych w ko dek sie. Część trze cia,
Dzia ła nia po za kon trol ne, po świę co na jest
ana lo gicz nie pro jek tom po za kon trol nym.
Pod su mo wa nie za wie ra przy kła dy do -
brych prak tyk oraz pre zen ta cję re ko men -
da cji na przy szłość. In deks to ze sta wie nie
wszyst kich opi sa nych kam pa nii.

Do bre przy kła dy

W ko dek sie mo żna zna leźć szcze gó ło we
opi sy 29 kam pa nii kon tro l nych. I tak
na przy kład w Au strii zo sta ła prze pro wa -
dzo na dwu eta po wa kam pa nia Bez pie czeń -
stwo i hi gie na pra cy w fir mach sprzą ta ją -
cych. W pierw szej czę ści na cisk zo stał
po ło żo ny na or ga ni za cyj ne aspek ty za pew -
nia nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pra -
cow ni kom firm sprzą ta ją cych, ta kie jak ko -
mu ni ka cja i ko or dy na cja po mię dzy fir mą
sprzą ta ją cą a klien tem, oce na ry zy ka za wo -
do we go, pra ca eks per tów ds. bez pie czeń -
stwa, le ka rzy me dy cy ny pra cy i re pre zen -
tan tów pra cow ni ków ds. bez pie czeń stwa.
Etap dru gi sta no wił kon ty nu ację dzia łań
w od nie sie niu do ma łych i śred nich przed -
się biorstw przy wy ko rzy sta niu zdo by tych
wcze śniej do świad czeń z uży ciem bar dziej
szcze gó ło wych list kon tro l nych, po sze rzo -
nych w szcze gól no ści o za gad nie nia zwią -
za ne z za gro że nia mi czyn ni ka mi psy cho -
spo łecz ny mi.

W Buł ga rii prze pro wa dzo no pięć uzu -
peł nia ją cych się kam pa nii do ty czą cych bra -
nży bu dow la nej. Ich ce le i za kre sy ró żni ły
się nie znacz nie, a do ty czy ły przede wszyst -
kim do sko na le nia or ga ni za cji pra cy i in -
nych dzia łań zwią za nych z za pew nie niem
bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie
oraz spraw dze nia speł nie nia wy ma gań im -
ple men to wa nej dy rek ty wy 92/57/EEC,
a ta kże szcze gó ło wych wy ma gań bez pie -
czeń stwa pra cy pod czas usu wa nia azbe -
stu. Kam pa nia kon tro l na w bu dow nic twie
re ali zo wa na w Luk sem bur gu ob ję ła swo im
za kre sem kon tro le prze pro wa dza ne na pla -
cach bu dów, a ta kże wi zy ta cje pre wen cyj -
ne w za kre sie prze ciw dzia ła nia wy pad kom
przy pra cy. Kam pa nia kon tro l na w bu dow -
nic twie – za po bie ga nie upad kom z wy so ko -
ści by ła re ali zo wa na w Sło we nii. Spraw -
dza no prze strze ga nie prze pi sów bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy w przed się bior -
stwach dzia ła ją cych w bra nży bu dow la nej,
a ta kże pod ję to dzia ła nia zmie rza ją ce
do ogra ni cze nia licz by wy pad ków przy pra -
cy. W Wiel kiej Bry ta nii na to miast Kam pa -
nia kon tro l na w bu dow nic twie – prze bu do -
wy obiek tów ist nie ją cych skon cen tro wa ła

się na prze bu do wie obiek tów ist nie ją cych.
Kam pa nia ta pro wa dzo na jest co rocz nie
od pię ciu lat i trwa czte ry ty go dnie w ro ku.

Cy pryj ska kam pa nia kon tro l na w szpi ta -
lach i kli ni kach mia ła na ce lu, po za po pra -
wą wa run ków bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy, ze bra nie da nych na po zio mie kra jo -
wym umo żli wia ją cych De par ta -
men to wi In spek cji Pra cy oce nę
wa run ków pra cy w tej ga łę zi go -
spo dar ki, przy go to wa nie ma te -
ria łów in for ma cyj nych dla in -
spek to rów pra cy, pra co daw ców
oraz pra cow ni ków w za kre sie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz prze ka za nie in for ma cji pra -
co daw com, związ kom za wo do -
wym i or ga ni za cjom za wo do wym
o wy ni kach kam pa nii. Na to miast
fiń ski pro jekt z za kre su bez pie -
czeń stwa i zdro wia za wo do we go
w sek to rze opie ki zdro wot nej,
re ali zo wa ny przez Mi ni ster stwo
Spraw Spo łecz nych i Zdro wia,
De par ta ment Zdro wia i Bez pie -
czeń stwa Za wo do we go za kła dał
pod nie sie nie po zio mu bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kła -
dach. Ce lem ope ra cyj nym by ło
za pew nie nie efek tyw ne go nad -
zo ru w sek to rze pu blicz nej opie -
ki zdro wot nej.

In spek to rzy cze skiej in spek -
cji pra cy prze pro wa dzi li kon tro -
le ukie run ko wa ne na zmniej sze nie licz by
wy pad ków przy pra cy pod czas ręcz nej wy -
cin ki drzew. Zaś ce lem, or ga ni zo wa nej
w mie sią cach wa ka cyj nych przez cze ską
in spek cję pra cy, kam pa nii w trans por cie
by ło spraw dze nie prze strze ga nia przez
pra co daw ców prze pi sów bhp pod czas na -
praw i pro wa dze nia po jaz dów. Kon tro la mi
ob ję to przed się bior stwa zaj mu ją ce się
trans por tem cię ża ro wym, ma jąc na wzglę -
dzie stop nio we zmniej sza nie wskaź ni ka
wy pad ków przy pra cy w tej bra nży. Ir -
landz ka kam pa nia kon tro l na Pra ce zwią za -
ne z pro wa dze niem po jaz dów ukie run ko -
wa na zo sta ła na zmniej sze nie licz by
wy pad ków z udzia łem po jaz dów wy ko rzy -
sty wa nych w pro ce sach pra cy oraz zwięk -
sze nie świa do mo ści pra co daw ców w za -
kre sie kon tro lo wa nia za gro że nia
stwa rza ne go przez po jaz dy w miej scu pra -
cy. Dla zre ali zo wa nia ce lu kam pa nii opra -
co wa ny zo stał spe cjal ny kwe stio na riusz
za wie ra ją cy py ta nia do ty czą ce klu czo wych
wskaź ni ków ry zy ka zwią za ne go z pię cio -
ma głów ny mi za gro że nia mi wy ni ka ją cy -
mi z wy ko rzy sty wa nia po jaz dów w pra cy.

Nie miec ka kam pa nia Pra ca tym cza so wa
trwa ła 27 mie się cy, a jej ce lem by ło
uspraw nie nie ko mu ni ka cji po mię dzy pra -
co daw cą tym cza so wym, a agen cją za trud -
nie nia w spra wach oce ny ry zy ka, po pra wę
stan dar dów bhp dla pra cow ni ków w tym -
cza so wych miej scach pra cy oraz uza sad nio -

ną opty ma li za cję środ ków bez pie czeń stwa
i pro ce dur w tym cza so wych miej scach pra -
cy, ze szcze gól nym uwzględ nie niem współ -
pra cy z wła ści wą agen cją za trud nie nia.
Kon tro la mi zo sta ły ob ję te wszyst kie ro -
dza je dzia łal no ści, gdzie za trud nia ni są pra -
cow ni cy tym cza so wi, przy skon cen tro wa -
niu się na za kła dach do 500 za trud nio nych
w sek to rach: prze mysł me ta lo wy, pra ce
bu dow la ne, prze mysł spo żyw czy, opie ka
zdro wot na, lo gi sty ka, ma ga zy ny wiel ko po -
wierzch nio we. Kam pa nię Oce na ry zy ka
przy uży ciu sub stan cji nie bez piecz nych re -
ali zo wa no na to miast w Gre cji, a na Li twie
trwa ła Oce na ry zy ka zwią za ne go z nie bez -
piecz ny mi sub stan cja mi w miej scu pra cy.
Obie do ty czy ły prac w za kre sie ob rób ki
drew na i pro duk cji me bli, przy któ rych
pra cow ni cy są na ra że ni na ró żne go ro dza -
ju sub stan cje nie bez piecz ne, ta kie jak pył
drzew ny (na eta pie przy go to wa nia, ob rób -
ki ma szy no wej czy mon ta żu) i roz pusz czal -
ni ki or ga nicz ne. Szer szy za kres mia ła sło -
wac ka kam pa nia Ry zy ko zwią za ne
z nie bez piecz ny mi sub stan cja mi w miej scu
pra cy, któ ra, oprócz za kła dów pro duk cji

drzew nej, ob ję ła ta kże warsz ta ty na praw
sa mo cho dów, czysz cze nie che micz ne, fir -
my sprzą ta ją ce i pie kar nie.

Kam pa nia Za rzą dza nie bez pie czeń -
stwem w ma łych za kła dach (za trud nia ją -
cych do 50 pra cow ni ków), w któ rych wy -
stę pu je du że na si le nie wy pad ków przy

pra cy, to do ko na nie pol skiej Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy. Głów nym
jej ce lem by ło spraw dze nie prze -
strze ga nia przez pra co daw ców prze -
pi sów i za sad do ty czą cych oce ny ry -
zy ka za wo do we go oraz po dej m-
o wa nia środ ków pro fi lak tycz nych
zmniej sza ją cych ry zy ko w aspek cie
wy pad ków przy pra cy, któ re mia ły
miej sce w za kła dzie. Kam pa nia za -
pla no wa na by ła na okres od lu te go
do koń ca grud nia 2010 r. W pierw -
szej fa zie mia ło miej sce przy go to wy -
wa nie wy tycz nych do kon tro li, kon -
sul to wa nie ich i in for mo wa nie
in spek to rów pra cy o ce lach i za da -
niach do zre ali zo wa nia pod czas
kam pa nii. Na stęp nie prze pro wa dza -
ne by ły czyn no ści kon tro l ne, po tem
– dwu eta po we pod su mo wa nie kam -
pa nii. Kon tro la mi ob ję to 1626 pra -
co daw ców na te re nie ca łe go kra ju.
Re ali zo wa ło je 365 in spek to rów pra -
cy z ca łe go kra ju. Z tej licz by 16 in -
spek to rów pra cy zaj mo wa ło się ko -
or dy na cją dzia łań na po zio mie
okrę go we go in spek to ra tu pra cy

oraz jed na oso ba na po zio mie cen tral nym.

Cha rak te ry sty ka pro jek tów
po za kon trol nych

W czę ści ko dek su po świę co nej dzia ła -
niom po za kon trol nym opi sa no 24 pro jek ty
prze pro wa dzo ne przez in spek cje pra cy
w 20 pań stwach człon kow skich UE. Część
pro jek tów obej mo wa ła swo im za kre sem
za rów no pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy, jak i praw nej ochro ny sto -
sun ku pra cy, w tym rów nież le gal no ści za -
trud nie nia (np. luk sem bur ski pro jekt Or ga -
ni za cja Cen trum Po mo cy i kam pa nia PR,
duń ski pro jekt Mob bing i mo le sto wa nie
– in fo li nia). In ne pro jek ty po świę co ne by -
ły wy łącz nie za gad nie niom bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy (np. ło tew ski pro jekt pro -
mu ją cy bez piecz ną ob słu gę tech nicz ną
Zdro we miej sce pra cy, sło wac ki Ry zy ko
zwią za ne z nie bez piecz ny mi sub stan cja mi
w miej scu pra cy). Nie któ re obej mo wa ły
pra co daw ców dzia ła ją cych w ró żnych sek -
to rach go spo dar ki (np. cy pryj ski Kam pa -
nia na rzecz za po bie ga nia wy pad kom

Już jest 
Eu ro pej ski 
ko deks 
do brych prak tyk
Uka zał się Eu ro pej ski ko deks
do brych prak tyk w za kre sie
dzia łań kon tro l nych i po za -
kon trol nych in spek cji pra cy.
Pu bli ka cja wy da na w ję zy ku
an giel skim, opi su je kil ka dzie -
siąt naj lep szych kra jo wych
kam pa nii kon tro l nych i pro -
mo cyj nych, prze pro wa dzo -
nych przez in spek cje pra cy
zrze szo ne w Ko mi te cie Wy -
ższych In spek to rów Pra cy. 
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przy pra cy i cho ro bom za wo do wym, wło ski
Zdro wie i bez pie-  czeń stwo w miej scu pra -
cy), a nie któ re kon cen tro wa ły się na wy bra -
nych bra nżach (np. li tew ski Oce na ry zy ka
za wo do we go zwią za ne go ze sto so wa niem
czyn ni ków che micz nych przy ob rób ce
drew na i pro duk cji me bli, pol ski Bez pie -
czeń stwo pra cy w bu dow nic twie – upad ki,
po śli zgnię cia).

Część pro jek tów opi sa nych w ko dek sie
kie ro wa na by ła wy łącz nie do pra co daw ców
(np. duń ski Spo tka nia in for ma cyj ne
z przed się bior stwa mi, któ re za no to wa ły
wię cej niż 100 wy pad ków przy pra cy w cią -
gu ro ku, fiń ski Me to da mo ni to rin gu bez -
pie czeń stwa TR i kon kurs pro mu ją cy bez -
pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie w Po łu -
dnio wej Fin lan dii). Z ko lei ad re sa ta mi in -
nych pro jek tów by li za rów no pra co daw cy,
jak i pra cow ni cy, a ta kże ich or ga ni za cje
(np. por tu gal ski Kam pa nia na rzecz pre -
wen cji za gro żeń za wo do wych w rol nic twie,
sło weń ski Ogra ni cze nie licz by wy pad ków
przy pra cy). Nie któ re pro jek ty skie ro wa ne
by ły do osób do ro słych, pra co daw ców i pra -
cow ni ków (np. hisz pań ska kam pa nia SE -
GU MAR, bry tyj ski pro jekt Złóż obiet ni -
cę), a nie któ re do osób mło dych, uczniów
i stu den tów (np. ir landz ki pro jekt Bądź
bez piecz ny, ru muń ski Bez pie czeń stwo i hi -
gie na pra cy – war to ścią kul tu ro wą).

W za kres czę ści pro jek tów wcho dzi ły
tyl ko dzia ła nia po za kon trol ne (np. au striac -
kie Do radz two dla osób kie ru ją cych przed -
się bior stwa mi bu dow la ny mi, wę gier ski
Ser wis po rad ni czy w za kre sie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy), z ko lei in ne opi sa ne
w ko dek sie obej mo wa ły za rów no dzia ła nia
po za kon trol ne, jak i kon tro l ne (np. cze -
skie Bez pie czeń stwo pra cy przy ścin ce
drzew czy grec ka Oce na ry zy ka zwią za ne -
go z nie bez piecz ny mi czyn ni ka mi che micz -
ny mi).

Za koń cze nie

Koń czą ce ko deks re ko men da cje zo sta -
ły sfor mu ło wa ne na pod sta wie przy to czo -
nych do brych prak tyk. W ra mach re ko -
men da cji wska za no dzia ła nia, ja kie mo gą
być po dej mo wa ne przez in spek cje pra cy,
ce lem przy go to wa nia i re ali za cji efek tyw -
nych kam pa nii kon tro l nych i pro jek tów
po za kon trol nych, a na stęp nie prze pro wa -
dze nia sku tecz nej ewa lu acji ty chże przed -
sięwzięć. Prze wi du je się wy da nie Eu ro -
pej skie go ko dek su do brych prak tyk
w pol skiej wer sji ję zy ko wej w pierw szej
po ło wie ro ku.

(Red)

Jed ną z pod sta wo wych za sad pra wa
pra cy jest za sa da pra wa do wy po czyn ku
pra cow ni ka. Za pew nia ją ją pra cow ni ko wi
prze pi sy o cza sie pra cy, dniach wol nych
od pra cy oraz o urlo pach wy po czyn ko -
wych (art. 14 K.p.).

Pra wo do urlo pu przy słu gu je pra cow ni -
ko wi, a więc oso bie świad czą cej pra cę
na pod sta wie sto sun ku pra cy. Ozna cza
to, że pod sta wo wą prze słan ką rosz cze nia
o urlop jest ist nie nie sto sun ku pra cy. Wy -
pła ta ekwi wa len tu pie nię żne go do pusz -
czal na jest w sy tu acjach ści śle okre ślo -
nych prze pi sa mi pra wa (art. 171 K.p.),
jed nak rosz cze nie to jest su ro ga tem urlo -
pu, a za tem nie mo że być od mien nie trak -
to wa ne1. Pra co daw ca jest obo wią za ny
udzie lić pra cow ni ko wi urlo pu w tym ro ku
ka len da rzo wym, w któ rym pra cow nik uzy -
skał do nie go pra wo.

Zgod nie ze sta no wi skiem De par ta men -
tu Praw ne go Głów ne go In spek to ra tu Pra -
cy z 17 stycz nia 2011 r.2 na grun cie pra wa
pra cy za sa dy ob li cza nia okre su pra cy wa -
run ku ją ce go na by cie upraw nień pra cow -
ni czych, w tym upraw nie nia do urlo pu,
od bie ga ją od re guł pra wa cy wil ne go. Po -
gląd ten po twier dza opi nia Są du Naj wy -
ższe go, zgod nie z któ rą okres pra cy po wi -
nien być usta lo ny przy uwzględ nie niu
po tocz ne go spo so bu li cze nia ter mi nów.
Za tem je go upływ na stę pu je w dniu bez -
po śred nio po prze dza ją cym dzień, któ ry
na zwą lub da tą od po wia da dnio wi, w któ -
rym li cze nie okre su roz po czę to. Spo sób
li cze nia ter mi nów okre ślo nych w art. 112
Ko dek su cy wil ne go nie ma za sto so wa nia
do okre sów, od któ rych za le ży na by cie
upraw nień pra cow ni czych, np. wska za -
nych w art. 153 K.p.3.

Na wnio sek pra cow ni ka urlop mo że być
po dzie lo ny na czę ści. W ta kim jed nak przy -
pad ku co naj mniej jed na część wy po czyn -

ku po win na trwać nie mniej niż 14 ko lej -
nych dni ka len da rzo wych (art. 162 K.p.).

Za sa dą jest udzie la nie pra cow ni ko wi
urlo pu wy po czyn ko we go w da nym ro ku ka -
len da rzo wym w ca ło ści (wska za na za sa da
nie do ty czy tyl ko tzw. urlo pu na żą da nie).

Urlop mo że być po dzie la ny na czę ści
je dy nie na wnio sek pra cow ni ka.

Pierw szy i ko lej ne urlo py

Pra cow nik po dej mu ją cy pra cę po raz
pierw szy, w ro ku ka len da rzo wym, w któ -
rym pod jął pra cę, uzy sku je pra wo do urlo -
pu z upły wem ka żde go mie sią ca pra cy,
w wy mia rze 1/12 wy mia ru urlo pu przy słu -
gu ją ce go mu po prze pra co wa niu ro ku.
Pra wo do ko lej nych urlo pów pra cow nik
na by wa w ka żdym na stęp nym ro ku ka -
len da rzo wym.

Usta wo daw ca nie na kła da na pra co -
daw cę obo wiąz ku za okrą gla nia wy mia ru
urlo pu wy po czyn ko we go w gó rę do peł ne -
go dnia z upły wem ka żde go mie sią ca pra -
cy. Na le ży pa mię tać, iż wska za ny przy pa -
dek do ty czy tyl ko pierw szej pra cy w ży ciu
za wo do wym pra cow ni ka. Po upły wie mie -
sią ca pra cy pra cow nik na by wa pra wo
do urlo pu w wy mia rze 1,66 dnia. Jed nak
od 1 stycz nia na stęp ne go ro ku ka len da -
rzo we go pra cow nik na by wa pra wo
do urlo pu na za sa dach ogól nych opi sa -
nych w dal szej czę ści ar ty ku łu.

Pra cow nik na by wa pra wo do ko lej ne go
urlo pu wy po czyn ko we go od 1 stycz nia da -
ne go ro ku, mi mo że po zo sta jąc w sto sun ku
pra cy nie prze pra co wał w tym ro ku ka len -
da rzo wym ani jed ne go dnia w związ ku z po -
bie ra niem świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go4.

Wy miar urlo pu wy po czyn ko we go pra -
cow ni ka jest uza le żnio ny od sta żu pra cy
oraz ukoń czo nej przez nie go szko ły i wy -
no si on:

● 20 dni – je że li pra cow nik jest za -
trud nio ny kró cej niż 10 lat;

● 26 dni – je że li pra cow nik jest za -
trud nio ny co naj mniej 10 lat.

Do okre su za trud nie nia, od któ re go za -
le ży pra wo do urlo pu i wy miar urlo pu, wli -
cza się okre sy po przed nie go za trud nie nia,
bez wzglę du na prze rwy w za trud nie niu
oraz spo sób usta nia sto sun ku pra cy.
W przy pad ku jed no cze sne go po zo sta wa -
nia w dwóch lub wię cej sto sun kach pra cy,
wli cze niu pod le ga ta kże okres po przed -
nie go nie za koń czo ne go za trud nie nia,
w czę ści przy pa da ją cej przed na wią za niem
dru gie go lub ko lej ne go sto sun ku pra cy.

Udzie le nie przez za kład pra cy pra cow -
ni ko wi urlo pu wy po czyn ko we go w ro ku
ka len da rzo wym, w któ rym pra cow nik nie
na był jesz cze pra wa do urlo pu, nie upraw -
nia za kła du pra cy do po trą ce nia te go urlo -
pu z urlo pu na le żne go pra cow ni ko wi w ro -
ku na stęp nym. Rosz cze nie pra cow ni ka
o przy słu gu ją cy mu urlop lub o ekwi wa -
lent za urlop (art. 170-171 K.p.) pod le -
gał by w ta kiej sy tu acji od da le niu tyl ko
wte dy, gdy by sprzecz ne by ło z za sa da mi
współ ży cia spo łecz ne go (art. 8 K.p.)5.

Pra co daw ca mo że udzie lić pra cow ni -
ko wi urlo pu wy po czyn ko we go w wy ższym
wy mia rze niż 20 al bo 26 dni, jed na kże nie
mo że po trą cić ró żni cy po wsta łej na sku -
tek te go dzia ła nia w ko lej nym ro ku ka len -
da rzo wym.

Wy miar urlo pu dla pra cow ni ka za trud -
nio ne go w nie peł nym wy mia rze cza su
pra cy usta la się pro por cjo nal nie do wy -
mia ru cza su pra cy te go pra cow ni ka, bio -
rąc za pod sta wę wy miar urlo pu okre ślo ny
w art. 154 § 1 K.p., czy li 20 al bo 26 dni;
nie peł ny dzień urlo pu za okrą gla się w gó -
rę do peł ne go dnia. Za tem, w przy pad ku
pra cow ni ka za trud nio ne go w nie peł nym
wy mia rze cza su pra cy, rocz ny wy miar
urlo pu na le ży pro por cjo nal nie po mniej -
szyć do wy mia ru je go cza su pra cy np.
pra cow nik za trud nio ny na 1/2 eta tu uzy -
ska pra wo do 10 dni w ro ku ka len da rzo -
wym, je że li jest za trud nio ny kró cej niż 10
lat. Na to miast, je że li pra cow nik jest za -
trud nio ny co naj mniej 10 lat na by wa pra -
wo do urlo pu w wy mia rze 13 dni. Wy miar
urlo pu w da nym ro ku ka len da rzo wym,
usta lo ny na pod sta wie wska za nych prze -
pi sów, nie mo że prze kro czyć wy mia ru
okre ślo ne go w art. 154 § 1 K.p.

W dni pra cy

Urlo pu udzie la się w dni, któ re są dla
pra cow ni ka dnia mi pra cy, zgod nie z obo -

wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy,
w wy mia rze go dzi no wym, od po wia da ją cym
do bo we mu wy mia ro wi cza su pra cy pra -
cow ni ka w da nym dniu. Przy udzie la niu
urlo pu na le ży zwró cić uwa gę, że je den
dzień urlo pu od po wia da 8 go dzi nom pra cy.

Przy spraw dza niu pra wi dło wo ści udzie -
la nia urlo pów wy po czyn ko wych na le ży
więc prze ana li zo wać roz kład cza su pra cy
(har mo no gram) obo wią zu ją cy da ne go
pra cow ni ka. Wy miar urlo pu (usta lo ny
w dniach), któ ry przy słu gu je pra cow ni -
ko wi w da nym ro ku ka len da rzo wym, na le -
ży za tem po mno żyć przez 8 go dzin.
Udzie la jąc urlo pu, na le ży od jąć z rocz ne -
go wy mia ru urlo pu pra cow ni ka licz bę go -
dzin, któ ra zo sta ła wy zna czo na, zgod nie
z roz kła dem, do prze pra co wa nia na ten
dzień pra cy.

Wska za ne za sa dy sto su je się od po wied -
nio do pra cow ni ka, dla któ re go do bo wa
nor ma cza su pra cy, wy ni ka ją ca z od ręb -
nych prze pi sów, jest ni ższa niż 8 go dzin
(prze pis ten do ty czy m.in. osób nie peł no -
spraw nych za li czo nych do znacz ne go lub
umiar ko wa ne go stop nia nie peł no spraw -
no ści). Udzie le nie pra cow ni ko wi urlo pu
w dniu pra cy w wy mia rze go dzi no wym
od po wia da ją cym czę ści do bo we go wy mia -
ru cza su pra cy jest do pusz czal ne je dy nie
w przy pad ku, gdy część urlo pu po zo sta ła
do wy ko rzy sta nia jest ni ższa niż peł ny do -
bo wy wy miar cza su pra cy pra cow ni ka
w dniu, na któ ry ma być udzie lo ny urlop.

Za nie pra wi dło wą prak ty kę na le ży
uznać udzie la nie pra cow ni kom urlo pu wy -
po czyn ko we go na część do bo we go wy -
mia ru cza su pra cy. Mo żli wość ta ka ist -
nie je je dy nie w przy pad ku, gdy część
urlo pu po zo sta ła do wy ko rzy sta nia jest
ni ższa niż peł ny do bo wy wy miar cza su
pra cy pra cow ni ka w dniu, na któ ry ma być
udzie lo ny urlop. Wska za na sy tu acja bę -
dzie do ty czy ła przede wszyst kim sys te -
mów cza su pra cy, któ re umo żli wia ją
przed łu że nie do bo we go wy mia ru cza su
pra cy po nad 8 go dzin.

Pro por cjo nal nie, czy li jak?

W art. 1551 K.p. zo sta ła ure gu lo wa -
na za sa da pro por cjo nal no ści do ty czą ca
udzie la nia urlo pów wy po czyn ko wych.
W ro ku ka len da rzo wym, w któ rym usta je
sto su nek pra cy z pra cow ni kiem upraw -
nio nym do ko lej ne go urlo pu, pra cow ni -
ko wi przy słu gu je urlop:

1) u do tych cza so we go pra co daw cy
w wy mia rze pro por cjo nal nym do okre su
prze pra co wa ne go u te go pra co daw cy

w ro ku usta nia sto sun ku pra cy, chy ba że
przed usta niem te go sto sun ku pra cow -
nik wy ko rzy stał urlop w przy słu gu ją cym
mu lub w wy ższym wy mia rze;

2) u ko lej ne go pra co daw cy w wy mia -
rze:

a) pro por cjo nal nym do okre su po zo -
sta łe go do koń ca da ne go ro ku ka len da rzo -
we go w ra zie za trud nie nia na czas nie
krót szy niż do koń ca da ne go ro ku ka len -
da rzo we go,

b) pro por cjo nal nym do okre su za trud -
nie nia w da nym ro ku ka len da rzo wym
w ra zie za trud nie nia na czas krót szy niż
do koń ca da ne go ro ku ka len da rzo we go
(art. 1551 § 1 K.p.). Jed na kże pra cow ni ko -
wi, któ ry przed usta niem sto sun ku pra cy
w cią gu ro ku ka len da rzo we go wy ko rzy -
stał urlop w wy mia rze wy ższym niż wy ni -
ka ją cy z § 1 pkt 1, przy słu gu je u ko lej ne -
go pra co daw cy urlop w od po wied nio
ni ższym wy mia rze; łącz ny wy miar urlo pu
w ro ku ka len da rzo wym nie mo że być jed -
nak ni ższy niż wy ni ka ją cy z okre su prze -
pra co wa ne go w tym ro ku u wszyst kich
pra co daw ców.

Wska za ny prze pis (art. 1551 § 1 pkt 2
K.p.) sto su je się od po wied nio do pra cow -
ni ka po dej mu ją ce go pra cę u ko lej ne go
pra co daw cy w cią gu in ne go ro ku ka len da -
rzo we go niż rok, w któ rym ustał je go sto -
su nek pra cy z po przed nim pra co daw cą.

W przy pad ku roz wią za nia sto sun ku pra -
cy i nie wy ko rzy sta nia z te go po wo du urlo -
pu wy po czyn ko we go na by te go w peł nym
wy mia rze pra cow ni ko wi przy słu gu je od do -
tych cza so we go pra co daw cy ekwi wa lent
pie nię żny od po wia da ją cy urlo po wi w wy -
mia rze pro por cjo nal nym do okre su prze -
pra co wa ne go u te go pra co daw cy w ro ku,
w któ rym roz wią za no sto su nek pra cy, ta -
kże w sy tu acji, gdy na stą pi ło to w związ ku
z na by ciem przez pra cow ni ka upraw nień
eme ry tal nych (art. 171 § 1 K.p. w związ ku
z art. 155 [1] § 1 pkt 1 K.p.)6. 

Za sa dę pro por cjo nal no ści w za kre sie
udzie la nia urlo pów na le ży sto so wać od po -
wied nio do pra cow ni ka po wra ca ją ce go
do pra cy u do tych cza so we go pra co daw cy
w cią gu ro ku ka len da rzo we go po trwa ją -
cym co naj mniej je den mie siąc okre sie:
urlo pu bez płat ne go, urlo pu wy cho waw -
cze go, od by wa nia za sad ni czej słu żby woj -
sko wej lub jej form za stęp czych, okre so -
wej słu żby woj sko wej, prze szko le nia
woj sko we go al bo ćwi czeń woj sko wych,
tym cza so we go aresz to wa nia, od by wa nia
ka ry po zba wie nia wol no ści, nie uspra wie -
dli wio nej nie obec no ści w pra cy. Je że li
okres ten przy pa da po na by ciu przez pra -

Te go pra wa 
nie mo żna się zrzec

He le na Wi cher

Daw no mi nę ły te cza sy, kie dy okres urlo po wy ko ja rzył się nie -
odmien nie z pol ski mi let ni mi mie sią ca mi. Co raz chęt niej ko rzy sta my
z wy jaz dów na nar ty al bo z za gra nicz nych ofert biur tu ry stycz nych,
ucie ka jąc przed śnie giem w re jo ny pod zwrot ni ko we. Kar na wał, fe rie
zi mo we w szko łach za chę ca ją do wy po czyn ku, bo prze cież pra cow -
ni ko wi przy słu gu je pra wo do co rocz ne go, nie prze rwa ne go, płat ne -
go urlo pu wy po czyn ko we go.
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cow ni ka pra wa do urlo pu w da nym ro ku
ka len da rzo wym, wy miar urlo pu pra cow ni -
ka po wra ca ją ce go do pra cy w cią gu te go
sa me go ro ku ka len da rzo we go ule ga pro -
por cjo nal ne mu ob ni że niu, chy ba że
przed roz po czę ciem te go okre su pra cow -
nik wy ko rzy stał urlop w przy słu gu ją cym
mu lub w wy ższym wy mia rze.

Przy usta la niu urlo pu w wy mia rze pro -
por cjo nal nym ka len da rzo wy mie siąc pra -
cy od po wia da 1/12 wy mia ru urlo pu z 20
al bo 26 dni. Nie peł ny ka len da rzo wy mie -
siąc pra cy za okrą gla się w gó rę do peł ne -
go mie sią ca. Je że li usta nie sto sun ku pra -
cy u do tych cza so we go pra co daw cy i na-
wią za nie ta kie go sto sun ku u ko lej ne go
pra co daw cy na stę pu je w tym sa mym mie -
sią cu ka len da rzo wym, za okrą gle nia do
peł ne go mie sią ca do ko nu je do tych cza so -
wy pra co daw ca.

Przy usta la niu wy mia ru urlo pu we wska -
za nych wcze śniej przy pad kach nie peł ny
dzień urlo pu za okrą gla się w gó rę do peł -
ne go dnia. Wy miar urlo pu na le żny pra cow -
ni ko wi w da nym ro ku ka len da rzo wym nie
mo że prze kro czyć wy mia ru 20 al bo 26 dni.

Pra cow ni ko wi, któ ry wy ko rzy stał urlop
za da ny rok ka len da rzo wy, a na stęp nie uzy -
skał w cią gu te go ro ku pra wo do urlo pu
w wy ższym wy mia rze (np. z ty tu łu 10-let -
nie go okre su pra cy, ukoń cze nia od po wied -
niej szko ły), przy słu gu je urlop uzu peł nia ją -
cy. Wy miar pro por cjo nal ne go urlo pu
wy po czyn ko we go w ro ku ka len da rzo wym,
w któ rym pra cow nik na był u da ne go pra co -
daw cy pra wo do urlo pu wy po czyn ko we go
w wy ższym wy mia rze, usta la się uwzględ -
nia jąc wy ższy wy miar te go urlo pu7. 

dr He le na Wi cher
OIP Ka to wi ce

1 Wy rok Są du Naj wy ższe go Izba Pra cy
i Ubez pie czeń Spo łecz nych z 10 paź dzier ni -
ka 1980 r. I PRN 100/80.

2 GPP -364-4560-103-1/10/PE/RP.
3 Por. wy rok SN z 19 grud nia 1996

r. I PKN 47/96 OSNA PiUS 1997/17
poz. 310.

4 Uchwa ła Są du Naj wy ższe go Izba Ad mi -
ni stra cyj na, Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz -
nych z 4 kwiet nia 1995 r. I PZP 10/95.

5 Wy rok Są du Naj wy ższe go – Izba Pra cy
i Ubez pie czeń Spo łecz nych z 5 lu te go 1980
r. I PRN 3/80.

6 Uchwa ła SN z 20 sierp nia 1997
r. III ZP 26/97.

7 Roz po rzą dze nie MPiPS z 8.01.1997 r.
w spra wie szcze gó ło wych za sad udzie la nia
urlo pu wy po czyn ko we go, usta la nia i wy pła -
ca nia wy na gro dze nia za czas urlo pu oraz
ekwi wa len tu pie nię żne go za urlop; Dz. U.
nr 2, poz. 14 z 1997 r. ze zm.

Kon struk cja wy po wie dze nia zmie nia -
ją ce go obej mu je dwa ele men ty: ofer tę
no wych wa run ków umo wy oraz wy po wie -
dze nie de fi ni tyw ne umo wy o pra cę.1 Trze -
ba zwró cić uwa gę, że nie ka żda zmia na
wa run ków pra cy lub pła cy wy ma ga
uprzed nie go wy po wie dze nia zmie nia ją ce -
go, a tyl ko ta ka, któ ra do ty czy istot nych
wa run ków pra cy lub pła cy lub po gar sza
sy tu ację pra cow ni ka. Przez istot ne wa -
run ki pra cy ro zu mie się przede wszyst -
kim po sta no wie nia do ty czą ce ro dza ju,
miej sca i wy mia ru cza su pra cy oraz wy na -
gro dze nia.2

Do mnie ma nie zgo dy

Zgod nie z art. 42 Ko dek su pra cy, wy po -
wie dze nie wa run ków pra cy i pła cy uwa ża
się za do ko na ne wte dy, gdy pra cow ni ko wi
za pro po no wa no na pi śmie no we wa run ki.
Od te go mo men tu za czy na biec okres wy -
po wie dze nia, któ ry jest usta la ny ade kwat -
nie do łą czą cej stro ny umo wy o pra cę.
Efek tem od mo wy przy ję cia przez pra cow -
ni ka no wych wa run ków za trud nie nia jest
roz wią za nie umo wy o pra cę po upły wie
okre su wy po wie dze nia. Ko deks pra cy
wpro wa dza przy tym do mnie ma nie zgo dy
pra cow ni ka na no we wa run ki. Sta no wi bo -
wiem, że je że li pra cow nik przed upły wem
po ło wy okre su wy po wie dze nia nie zło ży
oświad cze nia o od mo wie przy ję cia za pro -
po no wa nych wa run ków, uwa ża się, że wy -
ra ził zgo dę na te wa run ki. Pi smo pra co -
daw cy wy po wia da ją ce wa run ki pra cy lub
pła cy po win no za wie rać po ucze nie w tej
spra wie (art. 42 § 3 K.p.). W ra zie bra ku ta -
kie go po ucze nia, pra cow nik mo że do koń -
ca okre su wy po wie dze nia zło żyć oświad -
cze nie o od mo wie przy ję cia za pro po-
no wa nych wa run ków. W sy tu acji gdy by pra -
co daw ca błęd nie za kła dał, że pra cow nik
od mó wił zgo dy na no we wa run ki i wy cho -

dził z za ło że nia, iż umo wa o pra cę roz wią -
za ła się z upły wem okre su wy po wie dze -
nia, ten ostat ni bę dzie upraw nio ny do wy -
stą pie nia do są du z po zwem o usta le nie
ist nie nia sto sun ku pra cy mię dzy stro na -
mi, nie za le żnie od orze cze nia o wy na gro -
dze nie przy słu gu ją ce go na pod sta wie
art. 81 § 1 K.p. Znaj du je to uza sad nie nie
w orzecz nic twie Są du Naj wy ższe go.3

Za cy to wa ny prze pis wy ma ga, aby pra -
cow nik przed upły wem po ło wy okre su wy -
po wie dze nia zło żył oświad cze nie o od mo -
wie przy ję cia wa run ków. Pro ble ma tycz ne
jest jed nak w prak ty ce zde fi nio wa nie po -
ję cia okres wy po wie dze nia. Wy star czy
wska zać przy kład pra cow ni ka, któ re go
obo wią zu je trzy mie sięcz ny okres wy po -
wie dze nia, i któ ry 10 lu te go otrzy mu je
wy po wie dze nie zmie nia ją ce. Czy upływ
po ło wy okre su wy po wie dze nia ozna cza
1/2 z trzech mie się cy ka len da rzo wych,
co bio rąc pod uwa gę, iż umo wa roz wią że
się z koń cem ma ja jest wy zna czo ne da -
tą 15 kwiet nia; czy też mo że na le ża ło by
przy jąć, że po ło wa okre su wy po wie dze nia
to 1/2 z licz by dni, któ re upły ną od otrzy -
ma nia przez pra cow ni ka wy po wie dze nia
zmie nia ją ce go do da ty usta nia sto sun ku
pra cy? W przy pad ku dru giej opcji, ter -
min za kre ślo ny dla pra cow ni ka upły nie
szyb ciej i wy pad nie przed 15 kwiet nia.
Pro blem jest tym istot niej szy, że pra co -
daw ca nie ma obo wiąz ku wska zy wać do -
kład nej da ty ka len da rzo wej, kie dy mi ja
ter min na od mo wę przy ję cia no wych wa -
run ków za trud nie nia.

Po mi mo nie do god no ści prak tycz nych,
mo im zda niem, uwzględ nia jąc now szą li -
nię orzecz ni czą Są du Naj wy ższe go, trze -
ba przy jąć dru gą z me tod usta le nia przed -
mio to we go ter mi nu. Jak wska zał bo wiem
Sąd Naj wy ższy w orze cze niu z 28 czerw -
ca 2005 r.4 – dla pra wi dło we go usta le nia
zna cze nia zwro tu okres wy po wie dze nia

ko niecz ne jest roz ró żnie nie dwu kwe stii
dłu go ści okre sów wy po wie dze nia i spo so -
bu ich ob li cza nia. Dłu gość okre sów wy po -
wie dze nia okre śla ją prze pi sy Ko dek su
pra cy, uza le żnia jąc ją od ro dza ju umo wy
o pra cę, a nad to: 

● w od nie sie niu do umo wy o pra cę
na czas nie okre ślo ny od okre su za trud nie -
nia u da ne go pra co daw cy (art. 36 K.p.);

● w sto sun ku do umo wy na okres
prób ny od dłu go ści okre su prób ne go
(art. 34 K.p.),

● przy umo wie na czas okre ślo ny
od ce lu umo wy (art. 33, art. 33 [1] K.p.).

We dług art. 30 § 2 [1] K.p., okres wy -
po wie dze nia obej mu ją cy ty dzień lub mie -
siąc al bo ich wie lo krot ność koń czy się od -
po wied nio w so bo tę lub w ostat nim dniu
mie sią ca. Prze pis ten nie wy zna cza dłu go -
ści okre sów wy po wie dze nia, lecz okre śla
spo sób ich ob li cza nia, wy łą cza jąc w tym
za kre sie od po wied nie za sto so wa nie
art. 112 K.c. Mo żna wo bec te go przy jąć,
że okre śle nie cza su trwa nia okre su wy po -
wie dze nia oraz okre śle nie spo so bu je go
ob li cza nia to dwie ró żne spra wy, a w kon -
se kwen cji że z prze pi su o spo so bie li cze -
nia mi ni mal ne go usta wo we go okre su wy -
po wie dze nia, nie mo żna wno sić o rze czy -
wi stym trwa niu okre su wy po wie dze nia.
W wie lu sy tu acjach spra wę ra tu je oko -
licz ność, że pra co daw cy, po mi mo bra ku
ta kie go obo wiąz ku, wska zu ją da tę dzien -
ną li czo ną tra dy cyj nie (we wska za nym
wy żej przy kła dzie 15 kwiet nia), do upły -
wu, któ rej spo dzie wa ją się otrzy ma nia
oświad cze nia o od mo wie przy ję cia za pro -
po no wa nych wa run ków za trud nie nia.
Wte dy da ta ta, ja ko ko rzyst niej sza, bę -
dzie dla pra cow ni ka wią żą ca.

Od mo wa

Prze pi sy wprost nie okre śla ją kon se -
kwen cji, gdy od mo wa przy ję cia no wych
wa run ków za trud nie nia przez pra cow ni ka
na stą pi po upły wie usta wo we go ter mi nu.
Mo im zda niem ta kie opóź nio ne dzia ła nie
ze stro ny pra cow ni ka bę dzie skut ko wa ło
wej ściem w ży cie no wych (w do my śle
mniej ko rzyst nych) ure gu lo wań, po upły -
wie okre su wy po wie dze nia. Do ta kiej kon -
klu zji skła nia ka te go rycz ne sfor mu ło wa -
nie zd. 1 art. 42 § 3 K.p. w ra zie od mo wy
przy ję cia przez pra cow ni ka za pro po no -
wa nych wa run ków […] umo wa roz wią zu je
się. Do oce ny, czy pra cow nik zmie ścił się
w wy zna czo nym ter mi nie, skła da jąc
oświad cze nie o od mo wie przy ję cia no -
wych wa run ków za trud nie nia, za sto so wa -

nie znaj dą od po wied nio prze pi sy o skła da -
niu oświad czeń wo li. Co praw da brak
w tej ma te rii orzecz nic twa do ty czą ce go
wy po wie dze nia zmie nia ją ce go, ale mo im
zda niem nic nie stoi na prze szko dzie, aby
przy roz strzy ga niu te go pro ble mu na za -
sa dzie ana lo gii od nieść się do ukształ to -
wa ne go orzecz nic twa Są du Naj wy ższe go
do ty czą ce go skła da nia wy po wie dze nia de -
fi ni tyw ne go. Wy ni ka z nich, iż oświad cze -
nie wo li o wy po wie dze niu jest zło żo ne
z chwi lą, gdy do szło do ad re sa ta w ta ki
spo sób, iż ten mógł za po znać się z je go
tre ścią.5 Tym sa mym dla pra cow ni ka de -
cy du ją cą o za cho wa niu ter mi nu bę dzie
da ta do tar cia je go oświad cze nia o od mo -
wie przy ję cia no wych wa run ków (np. da -
ta do tar cia li stu do pra co daw cy od pra -
cow ni ka prze by wa ją ce go na zwol nie niu
le kar skim).

Ko lej ny pro blem, na któ ry na le ża ło by
zwró cić uwa gę, to for ma w któ rej pra -
cow nik po wi nien zło żyć przed mio to we
oświad cze nie pra co daw cy. Ko deks pra cy
nie wy ma ga, aby mia ło ono for mę pi sem -
ną. Tym sa mym, mo im zda niem, nie do -
pusz czal ne jest, aby pra co daw ca wy ma gał
od pra cow ni ka ta kiej for my. W mo jej oce -
nie oświad cze nie pra cow ni ka mo że być
zło żo ne w do wol ny spo sób, np. w for mie
elek tro nicz nej (np. wy rok SN z 4.10.1979
r., I PRN 117/79). Za strze że nie for my pi -
sem nej, we dług mnie, ja ko mniej ko rzyst -
ne, nie by ło by wią żą ce dla pra cow ni ka.

Trze ba ta kże zwró cić uwa gę, że ewen -
tu al ne od wo ła nie się do są du pra cy
od otrzy ma ne go wy po wie dze nia zmie nia -

ją ce go, nie jest to żsa me z od mo wą przy -
ję cia no wych wa run ków od pra co daw cy.
Jak wska zał bo wiem Sąd Naj wy ższy w te -
zie nr 2 wy ro ku z 22 wrze śnia 1976 r.,
w świe tle art. 42 § 3 K.p. za ska rże nie
przez pra cow ni ka oświad cze nia wo li pra -
co daw cy w przed mio cie wy po wie dze nia
wa run ków pra cy i pła cy nie jest rów no -
znacz ne z od mo wą przy ję cia przez pra -
cow ni ka no wych wa run ków pra cy i pła cy.
Za ska rże nie ta kie nie po wo du je za tem,
w myśl zda nia pierw sze go § 3 art. 42
K.p., roz wią za nia sto sun ku pra cy. Po gląd
ten zo stał po tem po wtó rzo ny w uchwa le
z 5 ma ja 1978 r.6 oraz w wy ro ku z 22 lip -
ca 1998 r.7 Bio rąc to pod uwa gę, pra cow -
nik nie za le żnie od skła da ne go po zwu
do są du pra cy (na co ma sie dem dni wnio -
sek z tre ści art. 2 § 1 w zw. z art. 264 § 1
K.p.), po wi nien skie ro wać do pra co daw cy
od po wied nie pi smo. Słusz nie za uwa ża bo -
wiem M. Caj sel,8 że oświad cze nie ta kie
(o od mo wie przy ję cia no wych wa run ków),
mo że być zło żo ne tyl ko pra co daw cy, na to -
miast ad re sa tem za ska rże nia jest sąd. Są
to za tem czyn no ści praw ne nie za le żne
od sie bie, i pod kre ślić na le ży, iż nic nie
stoi na prze szko dzie, by pra cow nik zwró -
cił się do są du pra cy ta kże po wcze śniej -
szym przy ję ciu za pro po no wa nych zmian
tre ści sto sun ku pra cy.

Mi chał Ole siak
OIP Ka to wi ce

Przypisy

1 M. Ba rzyc ka -Ba nasz czyk, Pra wo pra -
cy, s. 93.

2 R. Sa dlik, Kie dy wy ma ga ne jest wy po -
wie dze nie zmie nia ją ce?, Mo ni tor Pra wa
Pra cy nr 10/2006, s. 571. 

3 Wy rok SN z 4.10.1979; I PRN 117/79;
OSNC Nr 3/1980, poz. 61.

4 III PK 44/05; Orzecz nic two Są du Naj -
wy ższe go Izba Ad mi ni stra cyj na, Pra cy
i Ubez pie czeń Spo łecz nych rok 2006,
Nr 9-10, poz. 147, str. 379.

5 Zob. zob. wyr. SN z 06.11.1980
r., I PRN 109/80, PiZS 1982/5/58 oraz
wyr. SN z 20.08.1984 r., I PRN 111/84,
OSN 1985/4/57.

6 I PZP 5/78, OSNC 1978, Nr 11,
poz. 200.

7 I PKN 254/98; OSNA PiUS 1999/16
poz. 514.

8 M. Caj sel, In sty tu cja wy po wie dze nia
zmie nia ją ce go w świe tle orzecz nic twa
SN, Mo ni tor Praw ni czy nr 3/ 1999,
s. 112.

No we wa run ki za trud nie nia

Gdy pra cow nik mó wi „nie”
Mi chał Ole siak

Pra wo pra cy prze wi du je dwa try by trwa łej zmia ny tre ści umo wy
o pra cę łą czą cej pra co daw cę i pra cow ni ka. Po ro zu mie nie stron
oraz wy po wie dze nie zmie nia ją ce. O ile to pierw sze do cho dzi
do skut ku w efek cie zło że nia i przy ję cia ofer ty, o ty le wy po wie -
dze nie zmie nia ją ce jest jed no stron ną czyn no ścią praw ną.



W War sza wie 6-7 grud nia ub.r. od by ło się 61. spo tka nie Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC). Po raz pierw -
szy go spo da rzem wy da rze nia, w związ ku z Pre zy den cją RP w Ra dzie Unii Europejskiej, by ła Pań stwo wa In spek cja Pra -
cy. W spo tka niu uczest ni czy li sze fo wie i przed sta wi cie le urzę dów in spek cji pra cy 27 państw człon kow skich Unii
Eu ro pej skiej, Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Wol ne go Han dlu oraz Ko mi sji Eu ro pej skiej i mię dzy na ro do wych in sty tu -
cji zaj mu ją cych się pro ble ma ty ką zdro wia i bez pie czeń stwa w pra cy.

Spotkanie SLIC w Warszawie
Te ma tem prze wod nim był Eu ro pej ski ko deks do brych prak tyk w dzia ła -
niach kon tro l nych i po za kon trol nych in spek cji pra cy, opra co wa ny z ini -
cja ty wy PIP, pre zen tu ją cy naj lep sze i naj sku tecz niej sze prak ty ki
sto so wa ne przez in spek cje pra cy w Unii Eu ro pej skiej.
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Oświe tle nie by ło i jest jed nym z pod -
sta wo wych ele men tów pro ce su pra cy.
Daw niej głów nym źró dłem świa tła by ło
słoń ce. Przez ty sią ce lat z te go po wo du
czło wiek swo ją ak tyw ność re ali zo wał
głów nie w dzień. Prze ło mem by ło wy na -
le zie nie sztucz ne go oświe tle nia. Pierw -
szym sztucz nym źró dłem świa tła by ło
ogni sko. Kon tro la nad ogniem i umie jęt -
ność je go utrzy my wa nia umo żli wi ła czło -
wie ko wi wy ko ny wa nie wie lu czyn no ści
ta kże no cą. Wy na le zie nie łu czy wa, lam py
oliw nej i świe cy by ło ko lej ny mi prze ło ma -
mi tech nicz ny mi i tech no lo gicz ny mi. Po -
zwo li ło na punk to we oświe tle nie wy bra -
nych miejsc przy rów no cze snym
zmie sze niu emi sji cie pła. Te źró dła świa -
tła do mi no wa ły aż do XIX wie ku, kie dy to
wy na le zio no lam pę naf to wą i lam pę ga zo -
wą. Jed na kże sztucz ne źró dła świa tła
wciąż nie mo gły kon ku ro wać z oświe tle -
niem sło necz nym. Z te go po wo du w po -
miesz cze niach pra cy da lej ja ko pod sta wo -
we źró dło świa tła wy ko rzy sty wa no okna.
Okna by ły tak lo ka li zo wa ne, aby czas na -
świe tle nia sta no wisk pra cy był jak naj dłu -
ższy. W mia rę mo żli wo ści by ły jak naj -
więk sze, aby za pew nić jak naj lep sze
na tu ral ne oświe tle nie miejsc pra cy. Du że
okna by ły ta kże ozna ką za mo żno ści. Dla -
te go w wie lu kra jach, np. Be ne luk su
usta na wia no po da tek od nie ru cho mo ści,
któ re go wiel kość by ła uza le żnio na
od wiel ko ści okien.

Oświe tle nie na tu ral ne po zy tyw nie wpły -
wa na sa mo po czu cie czło wie ka. Co istot ne,
jest dar mo we. Re wo lu cją w oświe tle niu
po miesz czeń sta ły się elek trycz ne źró dła
świa tła. By ły na ty le efek tyw ne, że mo żna
by ło bez tru du wy ko ny wać pra cę bez ko -
rzy sta nia z na tu ral ne go oświe tle nia. Elek -
try fi ka cja w po ło wie XX wie ku spo wo do wa -
ła, że elek trycz ne źró dła świa tła mo gły być
sto so wa ne po wszech nie. Uza le żnie nie wy -
ko ny wa nia pra cy od oświe tle nia na tu ral ne -
go prak tycz nie prze sta ło ist nieć. Co raz
czę ściej za czę to pro jek to wać po miesz cze -
nia pra cy, w któ rych oświe tle nie sztucz ne
za czę ło od gry wać do mi nu ją cą ro lę. Po -
miesz cze nia ga stro no micz ne, han dlo we
i usłu go we za czę to lo ko wać w piw ni cach
i su te ry nach obiek tów, do któ rych brak
by ło do stę pu oświe tle nia na tu ral ne go. Za -
czę to ta kże bu do wać biu row ce z po miesz -
cze nia mi po zba wio ny mi do stę pu do ścian
ze wnętrz nych, a tym sa mym do oświe tle -
nia sło necz ne go. Ta kże pod ko niec XX wie -
ku co raz wię cej za kła dów pro duk cyj nych
bu do wa no bez okien i świe tli ków. Ten den -
cja ta w szcze gól no ści wy ni ka ła z fak tu, że
oświe tle nie dzien ne w bu dyn ku za le ży
od wie lu czyn ni ków:

– po ry ro ku i dnia oraz sta nu at mos fe -
ry (za chmu rze nie, mgła);

– orien ta cji bu dyn ku, ro dza ju, po ło że nia
i wiel ko ści otwo rów oświe tle nio wych w sto -
sun ku do kształ tu i wy mia rów po miesz -
cze nia, ich prze pusz czal no ści świa tła

(w tym rów nież prze szko dy na dro dze te -
go świa tła);

– oto cze nia bu dyn ku, w tym w szcze gól -
no ści drzew i in nych bu dyn ków ogra ni cza -
ją cych na sło necz nie nie;

– fak tu ry i bar wy po wierzch ni wnę trza,
głów nie su fi tu, ścian i pod ło gi.

Sto so wa nie, ja ko pod sta wo we go źró dła
oświe tle nia, świa tła sztucz ne go po zwa la
na unie za le żnie nie się od wy mie nio nych
czyn ni ków. Oczy wi ście za ce nę wy ższych
kosz tów po no szo nych na ener gię elek -
trycz ną za si la ją cą sztucz ne źró dła świa tła.
Jed nak w wie lu przy pad kach ta kie roz wią -
za nie znaj du je ta kże eko no micz ne uza sad -
nie nie.

De fi ni cyj ne za ciem nie nie

Pol skie pra wo dość ry go ry stycz nie ogra -
ni cza mo żli wość lo ko wa nia sta no wisk pra -
cy w po miesz cze niach po zba wio nych
oświe tle nia na tu ral ne go. Zgod nie z prze pi -
sa mi po miesz cze nie, w któ rym pra cu ją lu -
dzie, po win no mieć za pew nio ne oświe tle -
nie dzien ne, do sto so wa ne do je go prze-
zna cze nia, kształ tu i wiel ko ści. Sto su nek
po wierzch ni okien do po wierzch ni pod ło gi
po wi nien wy no sić, co naj mniej 1:8. Tam,
gdzie od by wa się pra ca sta ła, na le ży za pew -
nić oświe tle nie dzien ne do sto so wa ne
do ro dza ju wy ko ny wa nych czyn no ści i wy -
ma ga nej do kład no ści. Od stęp stwo od wy -
mie nio nych za sad wy ma ga uzy ska nia zgo -

dy wła ści we go wo je wódz kie go in spek to ra
sa ni tar ne go. Jed na kże sa me prze pi sy dość
nie pre cy zyj nie okre śla ją za sa dy ubie ga nia
się o uzy ska nie ta kie go od stęp stwa. Po -
wo du je to sze reg pro ble mów tech nicz nych
i praw nych. Znaj du ją one od zwier cie dle nie
w licz nych wy ro kach są do wych – nie jed no -
krot nie ze so bą sprzecz nych. Po wo dem
pro ble mów jest jed nak nie tyl ko wa dli we
pra wo, lecz ta kże nie zro zu mie nie ter mi -
nów w nim za war tych.

Do ty czy to np. zde fi nio wa nia ter mi nu:
sto so wa nie oświe tle nia wy łącz nie elek -
trycz ne go. Wąt pli wo ści bu dzi, czy ozna cza
on, że po miesz cze nie po sia da wy łącz nie
oświe tle nie elek trycz ne, czy też ta kie po -
miesz cze nie nie mo że po sia dać do stę pu
do świa tła dzien ne go. Wy ja śnie nie tych
kwe stii jest szcze gól nie istot ne w aspek cie
mo żli wo ści uzy ska nia zgo dy wo je wódz kie -
go in spek to ra sa ni tar ne go na sto so wa nie
w po miesz cze niach sta łej pra cy wy łącz nie
oświe tle nia sztucz ne go.

Od 1997 ro ku, zgod nie z § 25 ogól nych
prze pi sów bhp w po miesz cze niach sta łej
pra cy na le ży za pew nić oświe tle nie dzien -

ne, chy ba że jest to nie mo żli we lub nie -
wska za ne ze wzglę du na tech no lo gię pro -
duk cji, a na sto so wa nie oświe tle nia wy -
łącz nie elek trycz ne go pra co daw ca uzy skał
zgo dę wła ści we go pań stwo we go wo je wódz -
kie go in spek to ra sa ni tar ne go, wy da ną
w po ro zu mie niu z Okrę go wym In spek to -
rem Pra cy. Li te ral ne od czy ta nie te go prze -
pi su wska zu je, że zgo da na od stęp stwo
mo że być wy da na wy łącz nie w sy tu acji,
gdy je dy nym źró dłem świa tła jest oświe tle -
nie elek trycz ne. Tym sa mym po wsta ło
prze ko na nie, że zgo da ta ka nie mo że być
wy da na w sy tu acji, gdy po miesz cze nie po -
sia da ja kie kol wiek na świe tla (okna, świe tli -
ki, ścia ny z luks fe rów) umo żli wia ją ce prze -
do sta wa nie się świa tła dzien ne go do po -
miesz cze nia. Prze ko na nie to pro wa dzi ło
do ku rio zal nych wnio sków, np. wska zy wa -
no, że zgo da ta ka nie mo że być wy da na
w sy tu acji, gdy po miesz cze nie ha li pro -
duk cyj nej po sia da na świe tle nie gór ne po -
przez kla py dy mo we. Ce lem umo żli wie nia
uzy ska nia od stęp stwa na wy łącz ne sto so -
wa nie oświe tle nia sztucz ne go pro po no wa -
no li kwi da cję ta kich otwo rów, np. przez

ich za le pie nie lub za ma lo wa nie. W przy -
pad ku nie wiel kich okien, np. bli sko wejść
do ha li, roz wią za niem mia ło być za mu ro wa -
nie tych okien. Wszyst kie te po my sły i roz -
wią za nia by ły ab sur dal ne w oczach in we -
sto rów, przed się bior ców i in spek to rów
pra cy. Trud no bo wiem by ło zgo dzić się ze
sta no wi skiem, że po zwo le nie na sto so wa -
nie wy łącz nie oświe tle nia sztucz ne go jest
mo żli wa do pie ro wte dy, gdy z po miesz cze -
nia pra cy zro bi my ciem nię.

War tość war to ści

Pier wot na przy czy na pro ble mów in ter -
pre ta cyj nych le ży w już nie obo wią zu ją cej
nor mie PN 71/B -02380 Oświe tle nie
wnętrz świa tłem dzien nym i nor mach ją
po prze dza ją cych. Zgod nie z nią war tość
współ czyn ni ka oświe tle nia dzien ne go
w miej scach, gdzie wy ko ny wa na jest czyn -
ność wzro ko wa nie po win na być ni ższa
od po da nych w ta be li.

Współ czyn nik oświe tle nia dzien ne go
jest mia rą względ ne go na tę że nia oświe tle -
nia dzien ne go w da nym punk cie da nej
płasz czy zny, wy ra żo nym sto sun kiem na tę -
że nia oświe tle nia w tym punk cie wnę trza
do rów no cze śnie wy stę pu ją ce go na tę że -
nia oświe tle nia w otwar tej prze strze ni
na płasz czyź nie po zio mej, po cho dzą ce go
od cał ko wi te go, nie za sło nię te go nie bo -
skło nu o za ło żo nym lub zna nym roz kła -
dzie lu mi nan cji. Ina czej mó wiąc, jest to
sto su nek oświe tle nia dzien ne go we wnątrz
po miesz cze nia do na tę że nia oświe tle nia
na ze wnątrz po miesz cze nia. Je że li współ -
czyn nik jest mniej szy niż po da ny w ta be li
ozna cza, że na sta no wi sku oświe tle nie na -
tu ral ne nie od gry wa istot nej ro li, gdyż na -
wet przy do brych wa run kach po go do wych
(sło necz ny dzień) na tę że nie oświe tle nia
sło necz ne go bę dzie nie wy star cza ją ce i ko -

Za miast słoń ca
Prze pi sy pra wa za wsze re gu lo wa ły kwe stie oświe tle nia. Już
w śre dnio wiecz nej Eu ro pie ist nia ły ści śle okre ślo ne ka no ny
kształ tu ją ce za sa dy wy ko ny wa nia okien, w tym okre śla ją ce pro -
por cję okien do po sadz ki i wy so ko ści okien w sto sun ku do głę -
bo ko ści po miesz cze nia. Do dziś w prze pi sach ist nie je wie le
po dob nych re gu la cji zwią za nych z oświe tle niem na tu ral nym.
Mo żna tu, ja ko przy kład, po dać prze pi sy do ty czą ce od le gło ści
mię dzy bu dyn ka mi, mi ni mal ne go na sło necz nie nia po miesz czeń
oraz pro por cji po wierzch ni okien do po sadz ki.

Da riusz Smo liń ski

Ka te go ria 
czyn no ści 
wzro ko wej

Cha rak te ry sty ka czyn no ści 
wy ko ny wa nych w po miesz cze niu

War to ści współ czyn ni ka oświe tle nia dzien ne go,
e, % przy oświe tle niu

okre śle nie
wiel kość szcze gó łu

przed mio tu (wy miar cha -
rak te ry stycz ny) mm

gór nym i mie sza nym eśr bocz nym emin

I Szczególnie dokładna do 0,1 10 3,5 - 4

II Bardzo dokładna 0,1 - 0,3 7 2,0 - 3

III Dokładna 0,3 - 1,0 5 1,5 - 2

IV Mało dokładna 1,0 -10 3 1,0 - 1,2

V Zgrubna powyżej 10 2 0,5 - 0,8

VI
Nad zór ogól ny nad czyn -
no ścią bez roz ró żnia nia

szcze gó łów
- 1 0,25 - 0,4

War to ści współ czyn ni ka oświe tle nia dzien ne go 

Roz kład war to ści względ nej i śred niej współ czyn ni ka oświe tle nia 
dzien ne go w po miesz cze niu z oświe tle niem bocz nym (szkic).
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niecz nym sta nie się uży wa nie oświe tle nia
sztucz ne go. 

W li te ra tu rze po da je się, że po miesz cze -
nie oświe tlo ne jest wy łącz nie świa tłem
dzien nym, je że li war tość śred nie go współ -
czyn ni ka oświe tle nia dzien ne go wy no si co
naj mniej 5%. Ca łe wnę trze bę dzie wy glą da -
ło na do brze oświe tlo ne świa tłem dzien -
nym. Sy tu acja ta ka jed nak na le ży do rzad -
ko ści. 

W więk szo ści przy pad ków śred nia war -
tość współ czyn ni ka oświe tle nia dzien ne -
go jest ni ższa. Wy ni ka to z fak tu, że na tę -
że nie oświe tle nia dzien ne go szyb ko się
zmniej sza wraz z od da la niem się od otwo -
ru okien ne go. We wszyst kich tych sy tu -
acjach oświe tle nie dzien ne jest uzu peł nia -
ne świa tłem sztucz nym. Gdy prze cięt ny
współ czyn nik świa tła dzien ne go osią ga
war tość 2% po miesz cze nie wy glą da już
na ciem ne i sto so wa nie oświe tle nia sztucz -
ne go sta je się nie odzow ne. Je że li war tość
śred nie go współ czyn ni ka oświe tle nia
dzien ne go spa da po ni żej 2% pra ca w tym
po miesz cze niu, bez za sto so wa nia oświe -
tle nia elek trycz ne go, sta je się prak tycz nie
nie mo żli wa.

Kon klu zja

O sto so wa niu wy łącz nie oświe tle nia
sztucz ne go mo że my mó wić w sy tu acji, gdy
war tość śred nie go współ czyn ni ka oświe tle -
nia dzien ne go wy no si mniej niż 2%. Osią -
gnię cie współ czyn ni ka oświe tle nia dzien -
ne go w po miesz cze niu na po zio mie
wy ższym niż 2% jest trud ne do uzy ska nia.
Ge ne ral nie na wet za cho wa nie sto sun ku
po wierzch ni okien do po wierzch ni pod ło gi
na po zio mie 1:8 nie da je ta kiej gwa ran cji.
Dla te go co do za sa dy mo żna po wie dzieć,
że w po miesz cze niu sta łej pra cy, w któ rym
sto su nek po wierzch ni okien do po sadz ki
jest mniej szy niż 1:8 oświe tle nie elek trycz -
ne sta no wi pod sta wo we oświe tle nie te go
po miesz cze nia. W ta kiej sy tu acji mo że my
mó wić, że po miesz cze nie jest oświe tlo ne
wy łącz nie świa tłem sztucz nym. Tym sa -
mym zgo da na sto so wa nie wy łącz nie
oświe tle nia sztucz ne go, w świe tle obo wią -
zu ją cych prze pi sów, mo że zo stać wy da na
ta kże w sy tu acji, gdy po miesz cze nie pro -
duk cyj ne po sia da okna i in ne na świe tla,
lecz ich wiel kość lub roz miesz cze nie nie
za pew nia ją w stre fie pra cy przy naj -
mniej 2% śred nie go współ czyn ni ka oświe -
tle nia dzien ne go.

Da riusz Smo liń ski
OIP Gdańsk

Do py ty wa ny o szcze gó ły, in spek tor
Iwa niec wspo mi na spo tka nie z pra co daw -
ca mi w Urzę dzie Mia sta w Rab ce. Okręg
był je go ini cja to rem, or ga ni za to rem zaś
wła dze mia sta. Ko lej ny już raz in spek cja
pra cy zwró ci ła się do wło da rzy da ne go
miej sca i prze ko na ła ich do ko rzy ści wy ni -
ka ją cych z udzia łu w pro gra mie pre wen -
cyj nym zwią za nym ze zdo by ciem dy plo -
mu. Cho dzi o to, by wła dze po szcze-
gól nych miast czy gmin za pro si ły gru pę
pra co daw ców, któ rzy po wal czą o dy plom.
Tę me to dę w OIP w Kra ko wie sto su ją
od po cząt ku funk cjo no wa nia pro gra mu,
a więc od kil ku lat. To przy no si zna ko mi -
te re zul ta ty.

Bu do wa nie świa do mo ści

Fre kwen cja w Bie czu i w Wy so wej by -
ła bar dzo za do wa la ją ca. Za pro sze ni pra co -
daw cy do pi sa li. Nie by ło to jed nak ich
pierw sze spo tka nie. Wszy scy bo wiem ma -
ją już Dy plo my PIP. Krok po kro ku 42
pra co daw ców prze szło ca łą pro ce du rę
zwią za ną z ich zdo by ciem. – Tym ra zem
chcie li śmy im wrę czyć pa kie ty ufun do wa -
ne przez ZUS, czy li part ne ra in spek cji
pra cy, m.in. pro gra mu Zdo bądź dy plom
PIP – tłu ma czy in spek tor Iwa niec, po ka -
zu jąc dość po kaź nych roz mia rów tor bę
z me dycz ny mi ak ce so ria mi.

Pra co daw cy zwy kle bar dzo scep tycz -
nie pod cho dzą do udzia łu w pro gra mie.
Na ogół ko ja rzy się on im wy łącz nie z kon -
tro lą. Oba wia ją się te go. – Mu szę ich
prze ko ny wać, że nie cho dzi tu o stan dar -
do wą kon tro lę – mó wi ma ło pol ski ko or dy -
na tor. Nie zwy kle istot ne przy tym jest to,
że by pra co daw cy ro zu mie li, że pro gram
ma słu żyć im, i że udział w nim mo że tyl -
ko fir mie po móc. Bu do wa nie tej świa do -
mo ści jest chy ba naj wa żniej sze, gdyż sta -

no wi gwa ran cję trwa ło ści dzia łań po dej -
mo wa nych przez pra co daw cę w trak cie
zdo by wa nia Dy plo mu PIP. O to prze cież
cho dzi, by nie by ły one chwi lo we, lecz by
utrwa la ły do bre prak ty ki. Aże by wy pra co -
wa ny stan był re gu łą w fir mie, któ ra zdo -
by ła dy plom.

In spek tor Iwa niec od sa me go po cząt ku
zaj mo wał się tym pro gra mem w kra kow -
skim okrę gu. Kil ka lat te mu za sad ni czą
ro lę od gry wa li w nim in spek to rzy pra cy
z sek cji nad zo ru. Wów czas licz ba pra co -

daw ców uczest ni czą cych w pro gra mie by -
ła nie wiel ka, od kil ku do kil ku na stu
na rok. Obec nie wzro sła do kil ku dzie się -
ciu. Du żo wte dy za le ża ło od sa mych in -
spek to rów pra cy, któ rzy wpro wa dza li pra -
co daw ców do pro gra mu. Od nich się
o nim do wia dy wa li. Za sa da by ła ta ka, że
pra co daw cy po raz pierw szy kon tro lo wa -
ni au to ma tycz nie włą cza ni by li do pro gra -
mu. Nie za wsze jed nak by ło to mo żli we,
bo nie ka żdy pra co daw ca kwa li fi ko wał się
do te go. By wa ło, że nie speł niał pod sta wo -
wych wy ma gań, po cząw szy od do ku men -
ta cji pra cow ni czej, a na bra kach w dzie dzi -
nie bhp skoń czyw szy. Ci pra co daw cy
wy ma ga li wręcz dzia łań u pod staw.

Pier wot nie pro gram był ad re so wa ny
do ma łych za kła dów rze mieśl ni czych. Kil -
ka lat te mu pod pi sa no na wet po ro zu mie nie
mię dzy głów nym in spek to rem pra cy a Za -
rzą dem Głów nym Związ ku Rze mio sła. Pro -
gram no sił wów czas na zwę Wdra ża nie
prze pi sów pra wa pra cy w ma łych za kła -
dach pra cy. Wte dy też nie by ło dy plo mów
a świa dec twa ukoń cze nia pro gra mu. Za ło -
że nie by ło ta kie, że ma ją to być pra co daw -
cy zrze sze ni w Izbach Rze mieśl ni czych,
a udział w pro gra mie miał im po móc
w osza co wa niu ry zy ka za wo do we go.

Ta ry fa ulgo wa

In spek tor Iwa niec bar dzo ce ni so bie ro -
lę, ja ką w prze pro wa dze niu pro gra mu od -
ry wa ją wła dze sa mo rzą do we. Są swo istym
łącz ni kiem mię dzy pra co daw cą a in spek cją
pra cy. Pierw sze spo tka nie z gru pą pra co -
daw ców, do któ re go do szło dzię ki przy -

chyl no ści władz da ne go te re nu, od by ło się
w Nie po ło mi cach. Bur mistrz mia sta,
a obec nie wo je wo da ma ło pol ski Sta ni sław
Kra cik zgro ma dził wte dy w 2003 ro ku
na Zam ku Kró lew skim po nad 100 osób.
Był tam rów nież okrę go wy in spek tor pra -

cy OIP w Kra ko wie. – Do brze pa mię tam to
spo tka nie, bo licz ba przy by łych zro bi ła
na mnie du że wra że nie – wspo mi na in -
spek tor Iwa niec. Po wo dem tak do brej fre -
kwen cji, jak się oka za ło, by ło prze świad cze -
nie pra co daw ców, że od bę dą szko le nie,
któ re wy peł ni po trze by wy ni ka ją ce z Ko -
dek su pra cy. To nie po ro zu mie nie oka za ło
się być klu czem do po wie la nia po my słu
re kru ta cji pra co daw ców do pro gra mu pre -
wen cyj ne go Zdo bądź Dy plom PIP. 

Ów szó sty, a w prak ty ce pierw szy krok,
słu ży przed sta wie niu za ło żeń pro gra mu
i spo so bu ko rzy sta nia z ma te ria łów, któ re
PIP prze ka zu je je go uczest ni kom. Pra co -

daw cy wy peł nia ją wte dy de kla ra cję przy stą -
pie nia do pro gra mu. Cza sa mi li czą
przy tym na ta ry fę ulgo wą. Dla te go in spek -
tor Iwa niec na pierw szym spo tka niu pod -
kre śla, że je śli przy stę pu jąc do pro gra mu
pra co daw ca po dej mie dzia ła nia na praw -

cze, to rze czy wi ście mo że być trak to wa ny
ła god niej. Wte dy in spek tor pra cy, na wet
gdy wy da je ja kieś środ ki praw ne, to nie
sto su je man da tów. Nie są rów nież kie ro wa -
ne wnio ski do są du. Pra co daw ca mo że bo -
wiem otrzy mać ust ne po ucze nie. To,
w świe tle naj now szych zmian w usta wie
o PIP, jest jak naj bar dziej do pusz czal ne.
Przy no si znacz nie lep sze wy ni ki niż naj bar -
dziej do tkli wa ka ra. Je śli pra co daw ca wie,
że mógł być uka ra ny, ale od stą pio no od te -
go, to chęt niej re ali zu je za le ce nia in spek -
to ra pra cy. Ideą pro gra mu jest prze cież
wza jem na współ pra ca i za ufa nie.

Nie ta ki dia beł strasz ny

Za py ta ny o przy czy ny od mów przy stą -
pie nia do pro gra mu Zdo bądź dy plom PIP,
ma ło pol ski ko or dy na tor mó wi, że pra co -
daw cy sa mi nie wie rzą w sie bie. W to, że
po do ła ją wy ma ga niom wy ni ka ją cym z za -
sad pro gra mu. Są dzą też, że są one zbyt
ab sor bu ją ce. Prze ko na nie ich, że na ogół
się my lą, jest du żym, ale ja kże po ry wa ją -
cym wy zwa niem. Gdy za koń czy się suk ce -
sem, jest po wo dem sa tys fak cji dla in spek -
to rów pra cy. Uskrzy dla do dal sze go
dzia ła nia. Naj sku tecz niej szą przy tym me -
to dą jest prze ana li zo wa nie wraz z pra co -
daw cą Li sty kon tro l nej. Punkt, po punk cie.
Wte dy oka zu je się, że pra co daw cy speł -
nia ją więk szość za war tych tam wa run ków.
– To prze ła mu je pew ną ba rie rę – tłu ma czy
Iwa niec. Przez te wszyst kie la ta in spek tor -
skiej pra cy, ta kże przy pro gra mach pre -
wen cyj nych, świet nie po znał te me cha ni -

Do sze ściu kro ków sztu ka
– My, w Ma ło pol sce ro bi my o je den krok wię cej w pro gra mie
pre wen cyj nym Zdo bądź dy plom PIP – żar tu je Ry szard Iwa niec,
in spek tor pra cy kra kow skie go okrę gu PIP, któ ry jest re gio nal -
nym ko or dy na to rem te go pro gra mu. W ca łej Pol sce prze bie ga
on we dług re gu ły pię ciu kro ków: re kru ta cja pra co daw ców,
szko le nia, sa mo kon tro la, au dyt in spek to ra pra cy i wrę cze nie
dy plo mu. W Kra ko wie wy my śli li, jak efek tyw niej do cie rać
do ma łych pra co daw ców, któ rzy ze chcą uzy skać dy plom PIP.
To jest wła śnie ten szó sty krok, a wła ści wie punkt wyj ścia, je -
śli cho dzi o na bór pra co daw ców. 

Bez obaw
Za kład Pro duk cyj no -Han dlo wy Pa ję czy na z Kra ko wa jest fir mą ro dzin ną

o dłu gich tra dy cjach. Przed jej za ło że niem pre zes Jó zef Fi rek pra co wał w wie -
lu za kła dach, nie tyl ko w Pol sce, ale i za gra ni cą. Prze szło dwa dzie ścia lat te -
mu roz krę cał wła sny biz nes po le ga ją cy na pro duk cji ogro dzeń. Obec nie mo że
po chwa lić się wie lo ma na gro da mi i dy plo ma mi świad czą cy mi nie tyl ko o eko -
no micz nym suk ce sie, ale i o dba ło ści o wa run ki pra cy. Wa żne miej sce zaj mu -
je Dy plom PIP. Je go zdo by cie nie ko ja rzy się sze fo wi fir my z ja ki miś
spe cjal ny mi trud no ścia mi. Wy ni ka to mo że z te go, że sam był kie dyś in spek -
to rem bhp. Od był wie le ró żne go ro dza ju szko leń. Pro wa dzi li je ta kże in spek -
to rzy pra cy: Ja nas, Ćwi kliń ska. Nie któ re ich uwa gi do ty czą ce bhp by ły tak
uni wer sal ne, że do dziś nie stra ci ły na ak tu al no ści. Te do świad cze nia mia ły
też wpływ na póź niej sze kon tak ty z in spek cją pra cy, któ rej ni gdy nie od bie rał
ja ko in sty tu cji, któ ra przy cho dzi do pra co daw cy, by go wy łącz nie uka rać. Bez
obaw przy stą pił do pro gra mu pre wen cyj ne go Zdo bądź Dy plom PIP. Te raz
z du mą mó wi o tym in nym pra co daw com. Na ma wia ich, by po szli w je go śla -
dy. Zaw sze po wta rza przy tym, że za pew nie nie pra cow ni kom bez pie czeń stwa
jest war te ka żdych pie nię dzy i ka żde go wy sił ku pra co daw cy.
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zmy, któ re ni czym try bi ki w ma szy nie mu -
szą zgod nie i pew nie za dzia łać.

Lu dzie naj bar dziej bo ją się te go, cze go
nie zna ją. Prze ra że niem lub wręcz pa ni ką
nie któ rzy pra co daw cy re agu ją np. na ha -
sło Oce na ry zy ka za wo do we go. Naj lep szą
me to dą uświa do mie nia im, że nie ta ki
dia beł strasz ny, jest wska za nie przy kła -
dów z ży cia. Ta ką oce nę ka żdy z nas wy -
ko nu je prze cież na co dzień, idąc cho cia -
żby ra no po buł ki do skle pu. De cy du je
wte dy np. gdzie i ja ką dro gę po ko na, pie -
szo czy sa mo cho dem, itd. Pra co daw cy,
choć nie za wsze zda ją so bie z te go spra -
wę, świet nie zna ją za gro że nia wy stę pu ją -
ce we wła snych fir mach. Do ko nu jąc oce -
ny, mu szą je na zwać. Zwró cić uwa gę, kto
jest na nie na ra żo ny, czy oso by te ma ją od -
po wied nie kwa li fi ka cje, sprzęt. To jest
jak z wy wa ża niem otwar tych drzwi, mó -
wią nie raz ci pra co daw cy, któ rzy z wiel -
kim opo rem przy stę po wa li do Zdo by cia
Dy plo mu PIP.

Je śli ja kiś pra co daw ca nie mo że so bie
po ra dzić z da nym pro ble mem, to in spek -
tor Iwa niec do ra dza, że by spraw dził, jak
ra dzi so bie z nim in ny przed sta wi ciel tej
bra nży. Cza sa mi wska zu je ta kie go pra co -
daw cę, któ re go wcze śniej kon tro lo wał
i wi dział u nie go np. ja kieś cie ka we roz -
wią za nia tech nicz ne. Do brze pa mię ta
warsz ta ty pro du ku ją ce z drew na drob ny
sprzęt go spo dar stwa do mo we go. Za kład
z re jo nu gor lic kie go na le żał do dwóch bra -
ci. Gdy przy stę po wa li do pro gra mu, by li
prze ko na ni, że so bie nie po ra dzą. Oka za -
ło się jed nak, że przy po mo cy in spek to ra
pra cy i po my słów in nych te go ty pu firm,
bez więk szych pro ble mów prze szli przez
wszyst kie eta py pro gra mu. Zdo by li dy -
plom, dzię ki któ re mu ła twiej zby wa ją swo -
je to wa ry, ta kże za gra ni cą.

In spek tor Iwa niec za pa mię ta też
z pew no ścią jed ną z pra co daw czyń z Rab -
ki, któ ra w tym ro ku bez więk sze go tru du
pokonała po szcze gól ne eta py pro gra mu.
Kie dy do sta ła za pro sze nie na uro czy ste
wrę cze nie dy plo mów, za te le fo no wa ła

do nie go z pre ten sja mi. Twier dzi ła, że
na pierwszym spo tka niu u bur mi strza
przed sta wi cie le in spek cji mó wi li, że przy -
stą pie nie do pro gra mu jest do bro wol ne.
Po czym, do jej fir my zgło sił się in spek tor
pra cy. Bar dziej ze stra chu, niż z prze ko na -
nia za de kla ro wa ła swój udział. Oka za ło
się, że z ko rzy ścią dla fir my. Gdy od bie ra -
ła dy plom, by ła bar dzo za do wo lo na.

Od czte rech lat, ka żde go ro ku do ma -
łych pra co daw ców na te re nie Ma ło pol ski
tra fia od 40 do 50 dy plo mów. Są miej sca,
jak na wschod nich ru bie żach, gdzie np.
więk szość ma łych pra co daw ców ma Dy -
plo my PIP. Nie któ rzy z nich do py tu ją jed -
nak o mo żli wość po now ne go udzia łu
w pro gra mie. Chcą się spraw dzić. Jest to
mo żli we, ale do pie ro po trzech la tach
od uzy ska nia dy plo mu.

Bo… war to by ło

W Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy
w Kra ko wie pro gram Zdo bądź Dy plom
PIP re ali zu ją wszy scy pre wen cjo ni ści.
Obec nie sztab pię ciu osób uszczu plił się,

gdyż je den z ko le gów, Zyg munt Waś ko
prze szedł na eme ry tu rę. – Bę dzie go bra -
ko wa ło. Bar dzo an ga żo wał się w re ali za cję
pro gra mu. Pięć dzie siąt pro cent tej pra cy
wy ko ny wał sam – wy ja śnia in spek tor Iwa -
niec, wska zu jąc na świe żo upie czo ne go in -
spek to ra Mo tło cha, któ ry za pew ne wes -
prze ze spół. Sam w in spek cji pra cu je
od prze szło 30 lat i ma wie lu uczniów. Mi -
mo że jest ko or dy na to rem dzia łań pre -
wen cyj nych, to ni gdy sie bie nie sta wia
na pie de sta le. Nie wy ró żnia też ni ko go.
Ka żdy w sek cji do sko na le wie, co do nie -
go na le ży, z te go się wy wią zu je, i to mi mo
zwy czaj nych obo wiąz ków kon tro l nych.
Wa żną ro lę od gry wa An na Ma je rek,
rzecz nik okrę go we go in spek to ra pra cy.
Bez jej za an ga żo wa nia wie lu przed się -
wzięć pre wen cyj nych nie uda ło by się zre -
ali zo wać. Wszy scy lu bią tę pra cę, dla te go
mo że jej efek ty są bli skie ocze ki wa niom,
ta kże sze fa okrę gu Ta de usza Fi ca, któ -
ry ce ni to, co ro bi pre wen cja.

Ta ką in spek cję mo żna po lu bić, twier -
dzą pra co daw cy, któ rzy zdo by li już Dy plo -
my PIP. W cią gu 10 lat by ło ich ok. 400.
Gdy in spek tor Iwa niec sta je przed ni mi, by
wrę czyć dy plo my, to cie szy się. Zwłasz cza,
że przez te wszyst kie la ta, wy ko nu jąc wła -
śnie dzia łal ność pre wen cyj ną, stał się roz -
po zna wal ny i do brze ko ja rzo ny. To jest du -
ża sa tys fak cja z wy ko ny wa nej pra cy.
Cza sa mi też ucią żli wej. Re kom pen sa tą jest
czę sto sły sza ne od pra co daw ców: Dzię ku -
ję, że mnie Pan na mó wił do udzia łu w pro -
gra mie. War to by ło.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

Naj lep sze świa dec two
Fir ma wy daw ni cza Sal wa tor z Kra ko wa, któ ra przy stą pi ła do pro gra mu pre -

wen cyj ne go PIP, Zdo bądź Dy plom PIP, za trud nia kil ku na stu pra cow ni ków. Jej
sze fem jest ksiądz Bar tło miej Król, któ ry pod kre śla, że to wy daw nic two jest
przed się wzię ciem kom plek so wym. Ksią żki po wsta ją tu od po cząt ku do koń ca.
Pra ca w wy daw nic twie za wsze ko ja rzy ła się mu z bez pie czeń stwem. – Gdy
po raz pierw szy oglą da łem po szcze gól ne dzia ły, to wy da wa ło mi się, że
wszyst ko jest w ide al nym wręcz po rząd ku – mó wił dy rek tor Król na spo tka niu
z in spek to rem pra cy, któ ry po raz pierw szy kon tro lo wał wy daw nic two i miał
pew ne za strze że nia. Wska zał np. na ko niecz ność ozna cze nia pó łek pod ką tem
ich mak sy mal ne go ob cią że nia; na kwe stie zwią za ne z oświe tle niem sta no wisk
pra cy czy er go no micz ne krze sła dla pra cow ni ków. O pro gra mie PIP do wie -
dział się od do rad cy bhp, Mar ka Wit ka, któ ry wspo mniał, że in spek cja mo że
skon tro lo wać fir mę na za pro sze nie, a wią że się to ze zdo by ciem dy plo mu, któ -
ry rów no cze śnie pod no si pre stiż za kła du. Bar tło miej Król uczest ni czył we
wszyst kich eta pach pro gra mu. Te raz mó wi, że war to by ło za dać so bie trud, by
mieć po czu cie, że zro bi ło się wszyst ko, aby pra cow ni cy mie li nie tyl ko bez -
piecz ne, ale i kom for to we miej sca pra cy. Dy plom PIP jest te go naj lep szym
świa dec twem.

Na da chu ga le rii

Kon tro la sta nu bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy pod czas wy ko ny wa nia przez
przed się bior cę z Bia łe go sto ku prac bu -
dow la nych, zwią za nych z na pra wą za da -
sze nia nad wej ściem do ga le rii han dlo wej
w Bia łym sto ku, za koń czy ła się wy da -
niem przez in spek to ra pra cy na ka zu
wstrzy ma nia pro wa dzo nych prac de kar -
skich.

W to ku czyn no ści kon tro l nych in -
spek tor pra cy OIP Bia ły stok stwier dził,
że na stro pie wia ty żel be to wej na wy so -
ko ści ok. 10 m. na po zio mem be to no wej
po sadz ki, wy ko ny wa ne by ły pra ce przy -
go to waw cze do po kry cia pa pą za da sze nia
ko leb ko we go (żel be to wa wia ta) o łącz nej
po wierzch ni ok. 1490 m2. W dniu kon tro -
li ro bot ni cy wcią ga li wła śnie na dach ele -
men ty wy cią gu ręcz ne go, któ ry miał
słu żyć do trans por tu ro lek pa py. Pra cę,
pod bez po śred nim nad zo rem przed się -
bior cy, wy ko ny wa ły trzy oso by, z któ rych
żad na nie po sia da ła ja kie go kol wiek za bez -
pie cze nia przed upad kiem z wy so ko ści.
Jak usta lo no w trak cie kon tro li, oso by te
świad czy ły pra cę na rzecz przed się bior -
cy na pod sta wie umów o dzie ło.

In spek tor pra cy uka rał przed się bior -
cę man da tem kar nym.

Pod
inspektorską

lupą
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Od 1976 ro ku zaj mu je się Pa ni sze ro ko ro zu mia nym
pro ble mem cho rób za wo do wych. Jak na prze strze ni lat
zmie ni ło się po dej ście i po strze ga nie te go pro ble mu?

Od kie dy zaj mu ję się pro ble ma ty ką pa to lo gii za wo do wej, obo -
wią zy wa ły już trzy na stę pu ją ce po so bie ak ty praw ne, bo cho ro -
by za wo do we są re gu lo wa ne od po wied ni mi prze pi sa mi. Pierw -
szy był w 1983 ro ku, po tem w 2002, ko lej ny w 2009. Dzi siaj
uwa żam, że naj lep szym roz po rzą dze niem by ło to z 2002 ro ku,
póź niej zresz tą za kwe stio no wa ne przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny
ja ko nie zgod ny z Kon sty tu cją. Akt z 1983 ro ku był bar dzo ogól -
ni ko wy, bo cho ciaż za kres cho rób za wo do wych prak tycz nie się
przez te la ta nie zmie nił, to jed nak w ko lej nych roz po rzą dze niach
był uszcze gó ło wia ny. Już wy ja śniam, dla cze go to ta kie wa żne.
We źmy na przy kład cho ro by ukła du ru chu: w 1983 ro ku ist niał
po pro stu ogól ny za pis. A prze cież nie wszyst kie cho ro by ukła -
du ru chu mo żna bez spor nie uznać za wy wo ła ne spo so bem wy -
ko ny wa nia pra cy. Dla te go uszcze gó ło wie nie te go w 2002 ro ku
by ło do brym po su nię ciem. Jed nak ko lej ny wy kaz cho rób z 2009
ro ku, któ ry uka zał się w wy ni ku wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, mo im zda niem przy niósł szko dę pa cjen tom. Do ty czy to
głów nie cho rób no wo two ro wych wy wo ła nych czyn ni ka mi śro do -
wi ska pra cy. Wy kaz lo ka li za cji no wo two rów jest za mknię ty. Je -
śli na wet w li te ra tu rze czy w ba da niach epi de mio lo gicz nych zo -
sta nie udo wod nio ne, że no wo twór o tej lo ka li za cji mo że być
na stęp stwem czyn ni ków ra ko twór czych w śro do wi sku pra cy, to
je śli nie znaj du je się on w wy ka zie nie mo żna go roz po znać ja -
ko cho ro by za wo do wej. W po przed niej wer sji był to ka ta log
otwar ty i funk cjo no wał za pis „in ne no wo two ry”. W ta kiej sy tu -
acji, mo im zda niem, przy Mi ni ster stwie Zdro wia po win na funk -
cjo no wać sta ła ko mi sja, któ ra bę dzie się na bie żą co in te re so wa -
ła da ny mi, li te ra tu rą, po stę pem wie dzy me dycz nej w za kre sie
pa to lo gii za wo do wej, aby móc na tych miast re ago wać. Tak jest
w in nych kra jach – i ta kie roz wią za nie się spraw dza.

Ja kie cho ro by za wo do we by ły pla gą XX wie ku, a ja kie
są obec nie? Czy da się sku tecz nie im za po bie gać?

Pa mię tam, że kie dy za czy na łam pra cę, to do mi no wa ły za tru -
cia prze wle kłe me ta la mi. Przede wszyst kim oło wiem i rtę cią.
Bar dzo czę ste by ły też za wo do we uszko dze nia słu chu wy wo ła ne
nad mier nym ha ła sem oraz ze spół wi bra cyj ny spo wo do wa ny
drga nia mi me cha nicz ny mi. No i oczy wi ście py li ce płuc, któ re
z po dob ną czę sto tli wo ścią wy stę pu ją na prze strze ni wie lu lat.
Z tej li sty nie zo sta ło prak tycz nie żad ne z za truć prze wle kłych.
Cza sem zda rza ją się po je dyn cze przy pad ki. Po dob nie jest
z uszko dze niem słu chu, co z ca łą pew no ścią za wdzię cza my po -

stę po wi, po pra wie wa run ków pra cy i sto so wa niem ochron ni -
ków słu chu. By ło bar dzo wie le pro gra mów pro fi lak tycz nych do -
ty czą cych za po bie ga nia uszko dze niom słu chu, re ali zo wa nych
przez słu żbę zdro wia wraz z pra co daw ca mi. To przy nio sło wy -
mier ny efekt. Po dob nie, ze wzglę du na po pra wę wa run ków pra -
cy i wpro wa dze nie na rzę dzi, któ re nie emi tu ją drgań prze kra cza -
ją cych nor ma ty wy hi gie nicz ne, no tu je my znacz nie mniej
przy pad ków ze spo łu wi bra cyj ne go.

Po tem na sta ła era, kie dy na pierw sze miej sce w struk tu rze
cho rób za wo do wych wy su nę ły się cho ro by na rzą du gło su, spo wo -
do wa ne nad mier nym wy sił kiem gło su. W wy ka zie cho rób za wo -
do wych by ły one prak tycz nie od za wsze, ale przy szedł ta ki
okres, kie dy na gle za czę li na nią gre mial nie za pa dać na uczy cie -
le. Wpro wa dze nie pro gra mów pro fi lak tycz nych, na uki emi sji
gło su, re ha bi li ta cji na rzą du gło su za trzy ma ło tę la wi nę. Więc te -
raz (od dwóch lat) do mi nu ją cho ro by za kaź ne spo wo do wa ne
czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi w śro do wi sku pra cy. W ubie głych la -
tach by ło to wi ru so we za pa le nie wą tro by ty pu B. Na szczę ście,
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. Obec nie naj czę ściej roz po zna wa ną cho ro bą
za wo do wą jest bo re lio za, czy li cho ro ba wy wo ła na przez uką sze -
nie klesz czy za ka żo nych kręt ka mi bo re lio zy. Do ty czy to przede
wszyst kim le śni ków i rol ni ków. 

Zwięk sza się rów nież licz ba cho rób ukła du ru chu i ob wo do we -
go ukła du ner wo we go wy wo ła nych spo so bem wy ko ny wa nia pra -
cy. I tu taj mo żna od nieść się do wzro stu licz by tych cho rób
w kon tek ście cho rób ukła du ru chu w ogó le. Je śli po pa trzy się
na sta ty sty ki, do ty czą ce zwol nień le kar skich, świad czeń ren to -
wych, orze czeń o nie peł no spraw no ści, to cho ro by ukła du ru chu
bez sprzecz nie do mi nu ją w spo łe czeń stwie. Są to ze spo ły bó lo -
we i zmia ny zwy rod nie nio we krę go słu pa. Ale cho ro ba zwy rod nie -
nio wa sta wów i krę go słu pa czy ze spo ły bó lo we krę go słu pa w na -
szym wy ka zie cho rób za wo do wych nie fi gu ru ją. Po dob nie
cho ro by ukła du krą że nia. Też nie są uzna ne za cho ro by za wo do -
we, cho ciaż z ca łą pew no ścią ist nie ją, czyn ni ki śro do wi ska pra -
cy, któ re mo gą przy spie szać roz wój tych cho rób, wpły wać na nie
i mo de lo wać ich prze bieg – jak stres, wy si łek fi zycz ny. Ale te cho -
ro by są po śred nio zwią za ne z wa run ka mi pra cy.

To te scho rze nia okre śla ne mia nem cho rób pa ra za wo -
do wych?

Kie dyś by ły na zy wa ne pa ra za wo do wy mi. My bar dzo nie lu bi -
my te go okre śle nia. Na zy wa my je cho ro ba mi po śred nio zwią za -
ny mi z wa run ka mi pra cy.

Czy to nie jest za ba wa czy sto se man tycz na?
Nie. Cho ro ba za wo do wa to ta, któ rą mo żna al bo bez spor nie

al bo z prze wa ża ją cym praw do po do bień stwem wska zać ja ko zwią -
za ną z wa run ka mi pra cy. Na to miast w cho ro bach ukła du ru chu,
w zmia nach zwy rod nie nio wych czy cho ro bach ukła du krą że nia,
któ re tak po wszech nie wy stę pu ją nie za le żnie od wa run ków pra -
cy, bar dzo trud no ten bez spor ny zwią zek wy ka zać. Kie dyś cho -
dzi ło się do pra cy pie cho tą, te raz się jeź dzi sa mo cho dem. Ta wy -
mu szo na po zy cja cia ła, brak ak tyw no ści fi zycz nej, brak ru chu, to
wszyst ko ma my za rów no w pra cy, jak i po za nią. Bo prze cież wra -
ca my do do mu i od ra zu sia da my przed te le wi zo rem. Ale, dla po -
rów na nia, tych cho rób nie ma też w wy ka zach in nych kra jów Unii
Eu ro pej skiej. 

Zaj mu je się Pa ni cho ro ba mi in nych, a ja kie cho ro by za -
wo do we czy ha ją na le ka rza me dy cy ny pra cy?

Stres. Trud no mi po wie dzieć, czy mam go wię cej w ży ciu pry -
wat nym czy za wo do wym. Je stem le ka rzem orzecz ni kiem i zda rza -
ją mi się bar dzo trud ne sy tu acje kon flik to we z pa cjen ta mi. Czę sto
są to oso by rosz cze nio we, oso by ubie ga ją ce się o uzna nie cho ro -
by za wo do wej. Przy cho dzą z pre ten sja mi, że jak za czy na ły pra cę
to by ły zdro we, a mi nę ło rap tem kil ka dzie siąt lat i po ja wi ła się cho -
ro ba. I te wszyst kie scho rze nia kła dą na karb pra cy za wo do wej. Te
trud ne roz mo wy to jed na stro na me da lu. Dru ga, to mo je orze cze -
nie, któ re wią że się z ogrom ną od po wie dzial no ścią. To ode mnie
za le ży, czy czło wiek bę dzie mógł na dal wy ko ny wać swo ją pra cę.
Stan zdro wia się po gar sza, a w nie któ rych sy tu acjach są ści śle
okre ślo ne stan dar dy, któ re czło wiek, ze wzglę du na wiek, prze sta -
je speł niać. Wie my, ja ki jest dzi siaj ry nek pra cy. Pra co daw cy nie
ma ją mo żli wo ści prze nie sie nia pra cow ni ka na in ne sta no wi sko,
cho ciaż teo re tycz nie, w myśl Ko dek su pra cy, tak po win ni po stą -
pić. Ale zwal nia ją. I czło wiek z okre ślo ny mi kwa li fi ka cja mi, wy ko -
rzy sty wa ny mi przez wie le lat w jed nym i tym sa mym za kła dzie, na -
gle w wie ku przed eme ry tal nym tra ci je dy ne źró dło utrzy ma nia.
Ta ka sy tu acja to ta kże dla mnie ogrom ny dy le mat. Prze cież chcia -
ła bym, że by on mógł do trwać do eme ry tu ry. Ale są ta kie za wo dy,
gdzie nie speł nie nie okre ślo nych stan dar dów zdro wia mo że za gra -
żać bez pie czeń stwu in nych. Cho cia żby za wód kie row cy, ope ra to -
ra ma szyn, pra ca na wy so ko ści, czy pra ce wy ma ga ją ce peł nej
spraw no ści psy cho ru cho wej. I co zro bić wte dy? Naj pro ściej by ło -
by prze nieść pra cow ni ka na in ne sta no wi sko pra cy. A jak nie ma
in ne go sta no wi ska? Al bo pra co daw ca bar dziej jest skon cen tro wa -
ny na zy sku niż zdro wiu pra cow ni ka? Mu szę się z tym ja koś sa ma
upo rać.

We szła Pa ni w skład Ra dy Na uko wej pro jek tu „Opra co -
wa nie i wdro że nie pro gra mu pro fi lak tycz ne go w za kre sie
wcze sne go wy kry wa nia no wo two rów ukła du mo czo wo -
-płcio we go u pra cu ją cych mę żczyzn w wie ku 45 plus,
ukie run ko wa ne go na prze ciw dzia ła nie ich dez ak ty wa cji
za wo do wej”. Jak mo żna skło nić do ro słych, wy da wa ło by
się ro zum nych mę żczyzn, do pod ję cia dzia łań pro fi lak tycz -
nych? Bo to jest chy ba klucz do ca łej tej spra wy.

To jest klucz, nie tyl ko w przy pad ku mę żczyzn. Mi ni ster Ewa
Ko pacz mia ła bar dzo do bry po mysł po le ga ją cy na włą cze niu
do ba dań pro fi lak tycz nych cy to lo gii i mam mo gra fii. I wca le nie
jest ła two prze ko nać do te go ko bie ty! Choć są to do ro słe, od po -
wie dzial ne za swo je zdro wie oso by, zda ją ce so bie spra wę, jak czę -
sto wy stę pu ją no wo two ry pier si czy szyj ki ma ci cy. Je dy nym
dzia ła niem mo gą cym przy nieść efek ty jest edu ka cja. Za le ca my,
aby mó wić o tych za gro że niach przy ka żdym ba da niu pro fi lak -
tycz nym. Zwra cać ko bie tom uwa gę na ko niecz ność sa mo kon tro -

li pier si, bo to jest naj prost sza me to da. I na kła nia nie do zro bie -
nia cy to lo gii. Trze ba przy po mi nać, że im wcze śniej no wo twór bę -
dzie wy kry ty, tym więk sze są szan se wy le cze nia, a co za tym
idzie – po wro tu do pra cy. Bo je śli roz po zna się no wo twór w fa -
zie za awan so wa nej – to szan se na wy le cze nie i po wrót do pra cy
są prak tycz nie zni ko me. A za tym idzie po gor sze nie sy tu acji ma -
te rial nej swo jej i ca łej ro dzi ny. W ra mach pro jek tu „Opra co wa -
nie i wdro że nie pro gra mu pro fi lak tycz ne go w za kre sie wcze sne -
go wy kry wa nia no wo two rów ukła du mo czo wo -płcio we go
u pra cu ją cych mę żczyzn…” za pla no wa no cykl szko leń dla le ka -
rzy pod sta wo wej opie ki zdro wot nej oraz dla le ka rzy me dy cy ny
pra cy. Bar dzo wa żny jest udział le ka rzy me dy cy ny pra cy w tym
pro gra mie, po nie waż ze wzglę du na ob ję cie okre so wy mi ba da -
nia mi pro fi lak tycz ny mi wszyst kich pra cow ni ków więk sza jest
szan sa kon tak tu z le ka rzem me dy cy ny pra cy niż z le ka rzem pod -
sta wo wej opie ki zdro wot nej, do któ re go idzie my wte dy, gdy je -
ste śmy cho rzy. Dla te go po win ni śmy czę ściej uczest ni czyć w pro -
gra mach edu ka cyj nych. Ale rów no cze śnie po ja wia się trud ność.
Bo cho ciaż pro gra mów pro fi lak tycz nych fi nan so wa nych przez
Na ro do wy Fun dusz Zdro wia jest wie le, my, ja ko słu żba me dy cy -
ny pra cy, nie mo że my w nich par ty cy po wać. Ta kie są za pi sy, że
wszel kie świad cze nia re ali zo wa ne przez słu żbę me dy cy ny pra cy
nie mo gą być fi nan so wa ne z NFZ. No to po wsta je py ta nie: gdzie
mo gli by śmy pa cjent kę czy pa cjen ta skie ro wać na od po wied nie
bez płat ne ba da nia, cy to lo gię, mam mo gra fię? Pra co daw ca za to
nie za pła ci, bo je mu za le ży, że by ba da nie wstęp ne czy okre so we
od by wa ło się jak naj tań szym kosz tem.

Ale prze cież pra co daw ca chce mieć pra cow ni ka zdro we -
go.

Ow szem, są pra co daw cy, któ rzy ro zu mie ją, że zdro wie pra cow -
ni ka jest wa żne. Że war to w nie za in we sto wać. Wie lu fi nan su je
z wła snej, nie przy mu szo nej wo li sze reg pro gra mów pro fi lak -
tycz nych, cho cia żby ta kie za po bie ga ją ce cho ro bom za wo do wym,
bo to jest w sfe rze ich za in te re so wań. Po ja wia ją się ta kże i ta cy,
któ rzy fi nan su ją sze reg pro gra mów za po bie ga nia cho ro bom ru -
chu, cho ro bom ukła du krą że nia, cho ro bom od stre so wym. Ale
wciąż jesz cze jest to nie wiel ki od se tek. A więk szość jest za in te -
re so wa nych, że by mieć za świad cze nie. I do stać ten pa pier jak
naj ta niej.

W wy wia dzie dla „Me di cu sa – mie sięcz ni ka Lu bel skiej
Izby Le kar skiej” po wie dzia ła Pa ni kie dyś, 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? Czy coś się
zmie nia na lep sze w tym za kre sie?

Zmie nia się. Cho cia żby dla te go, że wie le firm za gra nicz nych
ma u nas swo je przed sta wi ciel stwa. W wie lu kra jach le karz me -
dy cy ny pra cy peł ni ta ką ro lę, do ja kiej my do pie ro dą ży my zmie -
nia jąc pro gra my spe cja li za cji i kształ cąc no we ka dry. Tam le karz
me dy cy ny pra cy jest do rad cą pra co daw cy. Oce nia wa run ki pra -
cy, wi zy tu je sta no wi ska pra cy, bie rze udział w ko mi sjach, je śli ta -
kie ist nie ją, do spraw oce ny sta nu zdro wia i wa run ków pra cy. To
on wy stę pu je z ini cja ty wą or ga ni zo wa nia pro gra mów pro fi lak -
tycz nych. U nas je dy ną obo wiąz ko wą dzia łal no ścią le ka rza, wy -
ni ka ją cą z Ko dek su pra cy, jest wy ko na nie ba dań pro fi lak tycz -
nych. Ko deks ja sno for mu łu je, że pra co daw ca nie mo że
za trud nić pra cow ni ka bez ak tu al ne go orze cze nia i że pła ci za ba -
da nia wstęp ne, okre so we i kon tro l ne oraz wy ni ka ją ce z wa run -
ków pra cy. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
Jerzy Wlazło

Cho ro by z prze pi su
Roz mo wa z Ewą Wą grow ską -Ko ski 
– wy bit nym spe cja li stą w dzie dzi nie 

me dy cy ny pra cy zwią za ną 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 ką i współ au tor ką 
bli sko set ki pu bli ka cji do ty czą cych ochro ny

zdro wia osób pra cu ją cych
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Uczniom Ze spo łu Szkół Pod sta wo wej i Gim -
na zjum w Gro ma dzie, w gmi nie Bił go raj in -
spek tor pra cy bę dzie ko ja rzył się ze świętym
Mi ko ła jem. Dru gi raz z rzę du w tę ro lę wcie lił
się in spek tor Piotr Skwa rek, szef za moj skie -
go od dzia łu w lu bel skim okrę gu PIP. Wszyst -
ko po to, by przy tej oka zji, uwra żli wić dzie ci
na za gro że nia wy stę pu ją ce w go spo dar stwie
rol nym. Więk szość z nich, na rol ni czych te re -
nach Lu belsz czy zny, po ma ga ro dzi com
przy ró żne go ro dza ju pra cach. Te go, jak ro bić
to bez piecz nie, do ty czył kon kurs pla stycz ny
dla dzie ci, któ re go roz strzy gnię cie na stą pi ło
wła śnie na zor ga ni zo wa nych tuż przed świę -
ta mi Bo że go Na ro dze nia Mi ko łaj kach z Pań -
stwo wą In spek cją Pra cy.

Ga bry sia i Ola są uczen ni ca mi gim na zjum w Gro ma dzie. Obie
bra ły udział w kon kur sie pla stycz nym na te mat bez pie czeń stwa
na wsi. Przy stą pi ły do nie go nie tyl ko ze wzglę du na na gro dy, ale
ta kże – jak sa me mó wią – by po ka zać swój ta lent pla stycz ny
i oczy wi ście prze strze gać. Pierw sza z nich w swo jej pra cy zwró -
ci ła uwa gę na to, że dzie ci nie po win ny ob słu gi wać ma szyn rol ni -
czych. Nie raz wi dzia ła, jak kil ku let ni chłop cy kie ru ją cią gni ka mi.
Do sko na le wie, jak bar dzo jest to nie bez piecz ne. Sły sza ła o tra gicz -
nym w skut kach wy pad ku, w któ rym zgi nę ło dziec ko. Ola na ma -
lo wa ła ry su nek, na któ rym chło piec kar mi go spo dar skie zwie rzę -
ta. Ich re ak cje są nie prze wi dy wal ne. Mó wił o tym pan z in spek cji
pra cy, któ ry był w szko le. Opo wia dał też o kil ku na sto let nim chłop -
cu, któ ry pra cu jąc przy cyr ku lar ce, stra cił trzy pal ce. In spek tor po -
da ro wał dzie ciom bro szur ki, w któ rych by ło du żo cie ka wych in for -
ma cji na przy kład o tym, ja kich prac w go spo dar stwie rol nym nie
wol no wy ko ny wać dzie ciom. One coraz le piej to wie dzą.

O tym, że war to uczyć się od mło dych jest prze ko na ny wójt gmi -
ny Bił go raj Wie sław Ró żyń ski. Bez naj mniej sze go wa ha nia włą -
czył się do przed się wzię cia lu bel skie go okrę gu PIP, któ re go ce lem
jest edu ka cja dzie ci za miesz ku ją cych te re ny rol ni cze. Bar dzo
chwa li po mysł zor ga ni zo wa nia Mi ko ła jek z PIP, któ re po prze dzi -
ły pre lek cje w szko łach pro wa dzo ne przez in spek to rów pra cy

i kon kurs pla stycz ny. – To przy nie sie ocze ki wa ny i trwa ły efekt.
Z wie dzą wy nie sio ną z te go ty pu kon kur sów dzie ci pój dą kie dyś
w do ro słe ży cie.

Współ pra cę z in spek cją pra cy, któ ra na ogół po strze ga na jest
ja ko or gan wy łącz nie kon tro l ny, wło darz gmi ny Bił go raj trak tu je
na za sa dach part ner skich. Wła śnie w te go ty pu dzia ła niach pre -
wen cyj nych upa tru je naj więk sze ko rzy ści, je śli cho dzi o śro do wi -
sko wiej skie. Pra ce pla stycz ne dzie ci są bar dzo wy mow ne i po ucza -
ją ce, ta kże dla do ro słych. Dzie ci są zna ko mi ty mi ob ser wa to ra mi.
Dla te go świet nie do strze ga ją za gro że nia na wsi, o któ rych opo wia -
da li im in spek to rzy pra cy. Ma jąc nie zwy kłą wręcz wy obraź nię, po -
tra fią prze ło żyć je na ró żno rod ne for my pla stycz ne. Na gro dzo ne
pra ce za dzi wia ją spo strze gaw czo ścią, któ rej do ro słym czę sto bra -
ku je w ży ciu co dzien nym.

– Do ro śli po win ni na uczyć się pa trzeć na kwe stie do ty czą ce
bez pie czeń stwa na wsi z per spek ty wy dzie ci, któ re nie są np.
ska żo ne ru ty ną. Ta, bar dzo czę sto pro wa dzi do wy pad ków, ta kże
na wsi – tłu ma czy Krzysz tof Su doł, za stęp ca okrę go we go in -
spek to ra pra cy w Lu bli nie. Był w ko mi sji, któ ra oce nia ła pra ce
pla stycz ne w kon kur sie ad re so wa nym do wiej skich dzie ci. Mó -
wi, że tak na praw dę, wy gra li wszy scy je go uczest ni cy. Ja ko do -
ro śli rol ni cy bę dą świa do my mi pra cow ni ka mi w swo ich go spo dar -
stwach rol nych. O bu do wa nie tej świa do mo ści cho dzi tu prze cież
naj bar dziej, w myśl po wie dze nia „cze go Jaś się nie na uczy…”
Bar dzo wa żne jest rów nież to, że pra ce pla stycz ne dzie ci po za
in for ma cją, za wie ra ją rów nież emo cje i uczu cia. Są ich uze -
wnętrz nie niem. Świad czy to o zu peł nie in nym niż do ro śli, po -
strze ga niu rze czy wi sto ści przez mło de po ko le nie. Oni ta kże
ina czej od bie ra ją in for ma cje do ty czą ce za gro żeń na wsi, któ re
prze ka zu ją in spek to rzy pra cy. Przyj mu ją je do wia do mo ści bez
po le mi zo wa nia z ni mi, tak jak ro bią to do świad cze ni rol ni cy. Dla -
te go zda rza się, że to wła śnie dzie ci zwra ca ją uwa gę do ro słym
na pew ne nie bez piecz ne za cho wa nia. Po twier dza to dy rek tor Ze -
spo łu Szkół w Gro ma dzie, Ma riusz Łęc ki. Sam miał oka zję ze -
tknąć się z ta ki mi za cho wa nia mi dzie ci. Te raz cie szy się, że to
do je go szko ły tra fi li in spek to rzy pra cy, by opo wia dać o bez pie -
czeń stwie na wsi, o za gro że niach tam wy stę pu ją cych. Dzie ci są
szcze re i do cie kli we. Nie oba wia ją się in spek to rów pra cy, bo ci
są prze cież, jak św. Mi ko łaj, na któ re go cze ka ją…

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

In spek tor pra cy ni czym św. Mi ko łaj

Bo żo na ro dze nio wa uro czy stość, uświet nio na ja seł ka mi, wspól nym ko lę -
do wa niem, a ta kże wi zy tą św. Mi ko ła ja, by ła oka zją do wrę cze nia na gród
w kon kur sie pla stycz nym pt. Bez pie czeń stwo pra cy w go spo dar stwie rol -
nym w oczach dziec ka.

Fot. Tomasz Abramczyk 
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O po czu ciu wła snej war to ści
Po czu cie wła snej war to ści sta no wi in te gral ną część na szej oso bo wo ści i wy zna cza

ja kość na sze go ży cia. W jej po szu ki wa niu ba da my swo je oto cze nie, od naj du jąc w nim
in for ma cje zwrot ne oraz są dy war to ściu ją ce na sze dzia ła nia. W po szu ki wa niu wska zó -
wek i ocen cha rak te ry stycz ne jest wy czu le nie na prze ka zy pod trzy mu ją ce na sze do bre
mnie ma nie o so bie oraz te, któ re po ma ga ją pod wy ższyć na szą sa mo oce nę. 

Po czu cie wła snej war to ści wy wie ra sil ny wpływ na nasz na strój oraz ogól ną po sta -
wę, nie jed no krot nie pro wo ku jąc za cho wa nia kon flik to we.

Za ni ża nie na szej sa mo oce ny współ wy stę pu je bo wiem z lę kiem przed od rzu ce niem,
po czu ciem wsty du, pe sy mi zmem, cią głym za mar twia niem się, nie zdol no ścią do ra dze -
nia so bie z kry ty ką.

Dla te go też w nie sprzy ja ją cych oko licz no ściach nie któ rzy po dej mu ją wal kę al bo sto -
su ją ró żne stra te gie ma ni pu la cyj ne, że by wyjść z twa rzą, np. upa tru jąc przy czyn ne ga -
tyw nych za cho wań w ce chach oso bo wo ści dru giej stro ny. Do świad cza jąc po ra żek,
przy pi su ją ich przy czy ny sy tu acji ze wnętrz nej, na to miast od no sząc suk ce sy, uwa ża ją,
że jest to wy łącz nie ich za słu ga.

Zda rza się, że w obro nie wła snej war to ści fał szu je my na pły wa ją ce in for ma cje. Nie -
kie dy dą ży my wprost do po ra żki po to tyl ko, że by nie uzy skać rze tel nych in for ma cji
o wła snych mo żli wo ściach, że by utrzy mać prze ko na nie o wła snej war to ści. Wy obraź -
my so bie ta ką sy tu ację: w dzień po prze dza ją cy trud ny eg za min, uda je my się na im pre -
zę, na któ rej nie stro ni my od al ko ho lu. Na za jutrz przed po łu dniem za sia da my w sa li eg -
za mi na cyj nej. Oczy wi ste jest to, że szan se zda nia eg za mi nu zo sta ły przez nas sa mych
dra stycz nie ob ni żo ne. Na pierw szy rzut oka wy da je się, że jest to ewi dent nie za cho -
wa nie nie ra cjo nal ne. Ale czy na pew no? Z punk tu wi dze nia za cho wa nia po czu cia wła -
snej war to ści da je ono dwie ko rzy ści. Je śli nie zda my, ma my go to we wy tłu ma cze nie po -
ra żki. Cię żko zdać eg za min, bę dąc nie dy spo no wa nym. Sa mo oce na po zo sta je
na nie zmie nio nym po zio mie. Je że li na to miast uda nam się zdać, ma my po twier dze nie
na szych zdol no ści. Je ste śmy tak do brzy, że po mi mo nie dy spo zy cji, bra ku przy go to wa -
nia zda je my eg za min. Wów czas sa mo oce na ro śnie. 

Opi sa na sy tu acja jest kla sycz nym przy kła dem sa mo war to ścio wa nia w pu blicz nej sfe -
rze funk cjo no wa nia, któ ra od by wa się na sce nie ży cia spo łecz ne go, gdzie na sze za cho -
wa nia pod le ga ją oce nie in nych lu dzi. Oce nia my swo ją war tość, kie ru jąc się atry bu ta -
mi ze wnętrz ny mi – na szy mi osią gnię cia mi oraz czyn ni ka mi ma te rial ny mi takimi jak:
pie nią dze, do bro byt, wi ze ru nek i sta tus spo łecz ny. 

Uza le żnie nie swo jej war to ści od czyn ni ków ze wnętrz nych jest bar dzo nie sta bil ne.
Je że li nie je ste śmy kimś ta kim jak Bill Ga tes, to więk szość z nas ma świa do mość, że
w ka żdej chwi li owe war to ści mo że stra cić, zwłasz cza te raz w do bie kry zy su. Licz ne
ba da nia do wo dzą, że lu dzie wy so ko ce nią cy sta tus spo łecz ny, pie nią dze itp., po ich uzy -
ska niu przy zna li, że są mniej szczę śli wi i za do wo le ni z ży cia, niż by li wcze śniej. Do ty -
czy to gru py lu dzi, któ ra osią gnę ła już wcze śniej ja kiś pu łap za mo żno ści i we szła na ko -
lej ny po ziom bo gac twa. Nie do ty czy to osób ubo gich, dla któ rych naj wa żniej szą
war to ścią ma te rial ną jest za spo ko je nie pod sta wo wych po trzeb by to wych. 

Sta bil ne po czu cie wła snej war to ści, to na sza pry wat na część sa mo oce ny – na sze we -
wnętrz ne lu stro, nie wi docz ne dla in nych. Po sia da nie praw dzi we go po czu cia wła snej war -
to ści nie jest uwa run ko wa ne czym kol wiek. Opie ra się na prze ko na niu, że je stem war -
to ścio wy już z sa me go fak tu by cia czło wie kiem. Źró dłem na szych we wnętrz nych
war to ści, któ re da ją sa tys fak cję i za spo ka ja ją po trze by psy cho lo gicz ne czło wie ka,
na któ re mo że my wpły nąć są roz wój oso bi sty, ro dzi na, przy jaźń itp.

By wa, że za gro że nie sa mo oce ny pu blicz nej prze kła da się na sa mo oce nę pry wat ną.
Na stę pu je to wów czas, gdy asy mi lu je my błęd ny sys tem prze ko nań. Al ter na ty wą jest ra -
cjo nal ne przyj rze nie się sy tu acji, któ rą prze ży li śmy i od wo ła nie się do sta rych, mą drych
prze ko nań np. my li się tyl ko ten, kto nic nie ro bi, mą drzy cią gle się uczą, głup cy wszyst -
ko umie ją czy ca ły kło pot po le ga na tym, że głup cy są pew ni sie bie, a mą drzy peł ni wąt -
pli wo ści.

Jo an na Bar to szek, psy cho log GIP

Na Sta dio nie Na ro do wym

Co pisz czy
w tra wie?
Ko lej ne nie pra wi dło wo ści
na bu do wie Sta dio nu Na ro -
do we go uda ło się na szczę -
ście dość szyb ko wy eli mi no -
wać. Jest szan sa, że nie sta -
ną one na prze szko dzie pla -
no wa ne mu w tym mie sią cu,
wie lo krot nie już prze su wa ne -
mu, uro czy ste mu otwar ciu.

Prze cięt ny ki bic, oglą da ją cy mecz z try -
bun Sta dio nu Na ro do we go, miał by praw -
do po dob nie trud no ści z od po wie dzią
na py ta nie, gdzie znaj du je się ta ka oto
kon struk cja:

● strop żel be to wy ok. 50 cm;
● war stwa spad ko wa od 0,5 cm (pia -

sek sta bi li zo wa ny ce men tem 5 MPa);
● geo w łók ni na 300 g;
● war stwa izo la cyj na konstrukcji z ela -

sto me ru usie cio wa ne go EPDM o gru bo -
ści 1,52 mm;

● pły ta po li sty re nu eks tru do wa ne go
(sty ro dur) SYN THOS XPS 50 mm;

● fo lia ku beł ko wa Do rken fo il ty pe
Ter rax 400 kN/mkw.;

● pły ty szkła pian ko we go 10-28 cm;
● geo w łók ni na 200 g;
● fo lia;
● pły ta żel be to wa z dwie ma war stwa -

mi zbro je nia gru bo ści 25 cm z ogrze wa -
niem.

Ten sam ki bic praw do po dob nie był by
nie zmier nie zdzi wio ny, do wia du jąc się,
że wszyst ko to znaj du je się wprost
pod mu ra wą bo iska i sta no wi rów no cze -
śnie strop pod ziem ne go ga ra żu. Dwie
pry wat ne war szaw skie fir my: Zie lo na Ar -
chi tek tu ra i Drop Se rvis sp. j. wy ko ny wa -
ły na zle ce nie Kon sor cjum Hy dro bu do wa
Pol ska S.A. – Al pi ne Bau, pra ce zwią za ne
z pod bu do wą pły ty pod mu ra wą bo iska
na bu do wie Sta dio nu Na ro do we go. Pod -
wy ko naw cą ukła da ją cym war stwy ze szkła
mi ne ral ne go by ła fir ma z Gór ne go Ślą ska.

War stwy te, pod mu ra wą bo iska o po -
wierzch ni 12 730 m2, jak ni gdzie w Pol sce
i Eu ro pie, są po ło żo ne na dru giej kon dy -
gna cji pod ziem nych ga ra ży, na stro pie

o gru bo ści oko ło 50 cm. Mo żna so bie wy -
obra zić, ja kim do dat ko wym utrud nie niem
by ła na przy kład ko niecz ność wy ko ny wa -
nia w pły cie żel be to wej 150 sztuk otwo -
rów o śred ni cy do 20 cm. Usta lo ny po -
ziom mu ra wy w sto sun ku do try bun
sta dio nu i od po wied nia izo la cyj ność ciepl -
no -aku stycz na, na rzu ci ły ko niecz ność wy -
ko na nia kil ku warstw z płyt z po li sty re nu
eks tru do wa ne go zwa ne go sty ro du rem.

To stwo rzy ło cał kiem no we wa run ki
pra cy i po cią gnę ło za so bą po wsta nie no -
wych za gro żeń, na któ re na ra że ni by li ro -
bot ni cy. Po za ty mi, któ re wią żą się z pra -
ca mi w cza sie ukła da nia mie sza nek
be to no wych, ich wi bro wa nia czy pra ca mi
in sta la cyj ny mi, do szły ko lej ne zwią za ne
z ukła da niem warstw wy peł nia ją cych pły -
ta mi sty ro du ro wy mi i szkłem pian ko wym
łą czo ny mi przy uży ciu kle ju PCI De ci mor

DK. Klej ten, wy pro du ko wa ny na ba zie
emul sji po li me ro wo -bi tu micz nej, jest
szcze gól nie dra żnią cy dla dróg od de cho -
wych i skó ry, ale przede wszyst kim stwa -
rza po wa żne ry zy ko uszko dze nia oczu.
Dla te go wa żnym ele men tem bez pie czeń -
stwa pra cy sta ło się bez względ ne prze -
strze ga nie obo wiąz ku sto so wa nia środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej pra cow ni ków.
W tym przy pad ku, po za peł nym zro zu -
mie niem za gro żeń ze stro ny pra cow ni -
ków, wa żna by ła ro la bez po śred nie go nad -
zo ru.

Nie ste ty, kon tro la PIP wy ko naw cy pły -
ty pra cu ją ce go pod nad zo rem Kon sor -
cjum z Hy dro bu do wą Pol ska S.A. wy ka za -

ła, że od wie lu lat obo wiąz ki słu żby bhp,
prze pro wa dza jąc ta kże wstęp ny in struk -
taż ogól ny bhp w za kła dzie, peł nił wła ści -
ciel firmy bez ukoń czo ne go sto sow ne go
kur su. Jak wy ja śnił, nie był świa do my na -
ru sza ne go prze pi su, uwa ża jąc, że ukoń -
czo ny kurs bhp dla pra co daw ców da je mu
wy star cza ją ce upraw nie nia. Więk szość je -
go pra cow ni ków zo sta ła prze szko lo na już
przy bu do wie pły ty sta dio nu PGE Are na
w Gdań sku. Jed nak na le ży zwró cić uwa gę,
iż na tam tej bu do wie pa no wa ły zu peł nie
in ne wa run ki i za gro że nia przy wy ko ny wa -
nych pra cach. Pły ta w Gdań sku po ło żo na
jest na grun cie, bez sze re gu warstw izo -
la cyj nych i czę ści żel be to wej, tak jak
w War sza wie.

Uka ra ny kie row nik ro bót zo bo wią zał
się do na tych mia sto we go prze pro wa dze -
nia in struk ta żu uzu peł nia ją ce go. Wy ko -

naw cę pły ty żel be to wej, któ ry wcze śniej
był kon tro lo wa ny przy wy ko ny wa niu prac
w in nych czę ściach bu do wy, w ra mach
sta łych dzia łań pre wen cyj nych, zo bo wią za -
no do wy po sa że nia wszyst kich pra cow ni -
ków w odzież ocie pla ną, gdyż tem pe ra tu -
ry na ze wnątrz zbli ża ły się do ze ra.

Wy ko naw ca pod bu do wy pod mu ra wę
bo iska na Sta dio nie Na ro do wym nie jest
no wi cju szem. Zbu do wał wie le bo isk
w kra ju, wspo mnia ne już na sta dio nie
na PGE Are na w Gdań sku, a ta kże czte ry
bo iska w Au strii i Niem czech. Po sia da
plan ta cję tra wy z naj now szych mie sza nek
do sto so wa nych do wy mo gów spor to wych,
nad zo ro wa nych przez Ber liń ski In sty tut

Na sien nic twa. No wo cze sna mu ra wa mu si
się cha rak te ry zo wać przede wszyst kim
ła twą prze są czal no ścią wo dy, gę stą i trwa -
łą dar nią nie podat ną na uszko dze nia. Wa -
żnym wa lo rem jest ta kże jej ko lor, naj le -
piej w to na cji ciem nej zie le ni, oraz
od por ność na cho ro by.

Mu ra wa ze Sta dio nu Na ro do we go bę -
dzie pie lę gno wa na po za bo iskiem i przy -
wo żo na w spe cjal nych pa le tach o wy mia -
rach 2,43x2,43 m i wy so ko ści 21 cm
na ca ły okres me czów EU RO 2012. Póź -
niej bę dzie do star cza na od po wied nio
wcze śniej przed ka żdym ko lej nym spo -
tka niem i ukła da na bez ko niecz no ści kil -
ku na sto dnio we go za krze wie nia.

Ilość be to nu uży ta do bu do wy pły ty bo -
iska wy nie sie po nad 600 m3 na chu dy be -
ton B15 i pra wie 3 500 m3 na pły tę żel be -
to wą z be to nu B45. Sa ma stal zbro je nio wa
pły ty wa ży 750 ton. In sta la cja grzew cza
pły ty bo iska zo sta nie uło żo na z po -
nad 60 km rur o cien kim prze kro ju i 3 km
rur na wad nia ją cych i od wad nia ją cych. Mu -
ra wę bo iska bę dzie na wad niać 26 ste ro -
wa nych kom pu te ro wo zra sza czy. Od wod -
nie nie pły ty zo sta ło tak za pro jek to wa ne,
że ca łość wód opa do wych z obu czę ści
da chu (sta łe go i ru cho me go) oraz pły ty
bo iska spły wać bę dzie do dwóch mniej -
szych zbior ni ków po ni żej po zio mu pły ty
bo iska, któ re peł nią ro lę osad ni ków. Na -
stęp nie wo dy opa do we kie ro wa ne są
do cen tral ne go zbior ni ka, a nad miar
do sie ci desz czo wej. Je den ze zbior ni ków
zo stał prze zna czo ny do wy ko rzy sty wa nia
wo dy do ce lów sa ni tar nych (ze wzglę du
na za nie czysz cze nia nie mo że być uży wa -
na do pod le wa nia mu ra wy). In sta la cja
ogrze wa nia pły ty wy peł nio na bę dzie gli ko -
lem ety le no wym, któ ry nie za ma rza na -
wet przy 35oC po ni żej ze ra. Tem pe ra tu ra
gli ko lu mie rzo na na wej ściu ma wy -
nieść 65oC, co za bez pie czy pły tę przed
zmro że niem, a cie pło utrzy ma wła ści wy
wzrost tra wy.

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa pły ta bo -
iska zo sta ła wy po sa żo na w nie zbęd ną licz -
bę hy dran tów za pew nia ją cych wo dę do ce -
lów prze ciw po ża ro wych. Pię cio me tro wa
stre fa ze sztucz ną tra wą wo kół bo iska
przy try bu nach bę dzie jed no cze śnie dro -
gą dla po jaz dów po ża ro wych.

Po zo sta je mieć na dzie ję, że już nie ba -
wem na mu ra wę wy bie gną pierw si spor -
tow cy, a na try bu nach za sią dą ki bi ce spra -
gnie ni moc nych wra żeń.

Wal de mar Spól nic ki
OIP War sza wa

Instalacja
nawadniająca do
zraszaczy murawy
boiska umieszczona
w warstwie z płyt
styrodurowych. 
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE 

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych z dnia 23 li sto pa -
da 2011 r. w spra wie wskaź ni ka wa lo ry za cji
pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo we go
przy ję tej do ob li cze nia świad cze nia re ha bi -
li ta cyj ne go w I kwar ta le 2012 r. // Mo ni tor
Pol ski. – 2011, nr 105, poz. 1063.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ka sy Rol ni cze -
go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go z dnia 9
grud nia 2011 r. w spra wie mie sięcz nej wy -
so ko ści skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko -
we, cho ro bo we i ma cie rzyń skie w I kwar ta -
le 2012 r. // Mo ni tor Pol ski. – 2011, nr 113,
poz. 1151.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 11 paź dzier ni ka 2011 r. zmie nia ją ce
roz po rzą dze nie w spra wie jed no znacz ne go
ozna cze nia ma te ria łów wy bu cho wych prze -
zna czo nych do użyt ku cy wil ne go, ozna cza -
nia obiek tów pro duk cyj nych oraz re je stru
ozna czeń // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 251,
poz. 1506.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Na uki i Szkol -
nic twa Wy ższe go z dnia 5 paź dzier ni ka 2011
r. w spra wie wa run ków wy na gra dza nia
za pra cę i przy zna wa nia in nych świad czeń
zwią za nych z pra cą dla pra cow ni ków za trud -
nio nych w uczel ni pu blicz nej // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 243, poz. 1447.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 9 li sto pa da 2011 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie
szcze gó ło wej tre ści świa dec twa pra cy oraz
spo so bu i try bu je go wy da wa nia i pro sto wa -
nia // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 251,
poz. 1509.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 2 grud nia 2011 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run -
ków wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia
in nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla
pra cow ni ków za trud nio nych w nie któ rych
jed nost kach or ga ni za cyj nych re sor tu spra -

wie dli wo ści // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 268, poz. 1586.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 16 grud nia 2011 r. zmie -
nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie naj wy -
ższych do pusz czal nych stę żeń i na tę żeń
czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do -
wi sku pra cy // Dzien nik Ustaw. – 2011,
nr 274, poz. 1621.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spor tu i Tu ry -
sty ki z dnia 16 li sto pa da 2011 r. zmie nia ją -
ce roz po rzą dze nie w spra wie obiek tów ho -
te lar skich i in nych obiek tów, w któ rych są
świad czo ne usłu gi ho te lar skie // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 259, poz. 1553.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 10 paź -
dzier ni ka 2011 r. w spra wie try bu usta la nia
oko licz no ści i przy czyn wy pad ków po zo sta -
ją cych w związ ku z peł nie niem słu żby w Po -
li cji // Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 243,
poz. 1453.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia
21 li sto pa da 2011 r. w spra wie utwo rze nia
Mi ni ster stwa Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji //
Dzien nik Ustaw. – 2011, nr 250, poz. 1501.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia
21 li sto pa da 2011 r. w spra wie utwo rze nia
Mi ni ster stwa Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 250, poz. 1503.

Usta wa z dnia 16 wrze śnia 2011 r. o re -
duk cji nie któ rych obo wiąz ków oby wa te li
i przed się bior ców // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 232, poz. 1378.

Usta wa z dnia 16 wrze śnia 2011 r. o zmia -
nie usta wy – Ko deks po stę po wa nia cy wil ne -
go oraz nie któ rych in nych ustaw // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 233, poz. 1381.

Usta wa z dnia 16 wrze śnia 2011 r.
o szcze gól nych roz wią za niach zwią za nych
z usu wa niem skut ków po wo dzi // Dzien nik
Ustaw. – 2011, nr 234, poz. 1385.

Usta wa z dnia 16 wrze śnia 2011 r. o zmia -
nie usta wy o trans por cie dro go wym oraz
nie któ rych in nych ustaw // Dzien nik Ustaw.
– 2011, nr 244, poz. 1454.

Za rzą dze nie Nr 97 Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów z dnia 8 grud nia 2011 r. w spra wie
nada nia sta tu tu Mi ni ster stwu Ad mi ni stra cji

i Cy fry za cji // Mo ni tor Pol ski. – 2011,
nr 107, poz. 1089.

Za rzą dze nie Nr 98 Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów z dnia 14 grud nia 2011 r. w spra wie
nada nia sta tu tu Mi ni ster stwu Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej // Mo -
ni tor Pol ski. – 2011, nr 111, poz. 1133.

Za rzą dze nie Pre zy den ta Rze czy po spo li -
tej Pol skiej z dnia 29 li sto pa da 2011 r.
w spra wie za sad wy na gra dza nia pra cow ni -
ków Kan ce la rii Pre zy den ta Rze czy po spo li tej
Pol skiej // Mo ni tor Pol ski. – 2011, nr 114,
poz. 1152.

AR TY KU ŁY Z CZA SO PISM

Ana li za nie szczę śli wych wy pad ków i nie -
bez piecz nych uszko dzeń urzą dzeń tech nicz -
nych za rok 2010 // Do zór Tech nicz ny.
– 2011, nr 6, s. 131-142.

Przed sta wio no szcze gó ło wą ana li zę nie -
szczę śli wych wy pad ków i nie bez piecz nych
uszko dzeń urzą dzeń tech nicz nych ob ję tych
do zo rem tech nicz nym peł nym i ogra ni czo -
nym. W od nie sie niu do urzą dzeń ob ję tych
do zo rem tech nicz nym uprosz czo nym oraz
nie ob ję tych do zo rem tech nicz nym, opra co -
wa nie za wie ra ana li zę tyl ko tych wy pad ków
i uszko dzeń, któ re zgło szo no do Urzę du Do -
zo ru Tech nicz ne go.

Bez pie czeń stwo pra cy na sta no wi sku
ope ra to ra wóz ka wi dło we go / Ry szard Bry -
ła // Pro mo tor. – 2011, nr 11, s. 8-12.

Omó wio no pro ble ma ty kę bez pie czeń -
stwa pra cy na sta no wi sku ope ra to ra wóz ka
wi dło we go. Wska za no przy czy ny zda rzeń
wy pad ko wych w trans por cie we wnętrz nym
oraz po da no przy kła dy wy pad ków zwią za -
nych z użyt ko wa niem wóz ków wi dło wych.

Bez piecz ne roz wią za nia w wóz kach wi -
dło wych / Woj ciech Szmul czyń ski // Pro -
mo tor. – 2011, nr 11, s. 50-52.

Przed sta wio no naj now sze roz wią za nia
sto so wa ne w kon struk cji i wy po sa że niu
wóz ków wi dło wych. Za gro że nia stwa rza ne
przez sub stan cje nie bez piecz ne w ra zie
po wa żnych awa rii w za kła dach nie se ve sow -
skich. 

Opracowała Danuta Szot
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Na pod sta wie ze bra ne go ma te ria łu do -
wo do we go in spek tor pra cy usta lił na stę pu -
ją ce przy czy ny zda rze nia:

● nie wła ści wie dzia ła ją cy wy łącz nik
krań co wy, któ ry nie odłą czał za si la nia
mik se ra, po mi mo zdję cia po kry wy wnę trza
urzą dze nia;

● brak sy gna li za cji za gro żeń – sy gna -
łu dźwię ko we go lub świetl ne go sy gna li zu -
ją ce go włą cze nie urzą dze nia w try bie
ręcz nym (np. pod czas czysz cze nia);

● zlek ce wa że nie za gro że nia przez po -
szko do wa ne go, któ ry wszedł do wnę trza
mie szal ni ka bez upew nie nia się, czy nie ma
nie bez pie czeń stwa; po nad to po szko do -
wa ny nie wci snął wy łącz ni ka awa ryj ne go
na po mo ście przy mik se rach, co by ło nie -
zgod ne z in struk cją ob słu gi urzą dze nia;

● nie za sto so wa nie się ope ra to ra mik -
se ra do aler tu na mo ni to rze in for mu ją ce -
go o otwar tej kla pie mik se ra; mi mo tej in -
for ma cji pra cow nik włą czył urzą dze nie,
w któ rym prze by wał pra cow nik;

● nie wła ści wa ko mu ni ka cja, a wła ści -
wie jej brak, po mię dzy oso bą za stę pu ją cą
bry ga dzi stę a bry ga dzi stą oraz pra cow ni -
ka mi – ope ra to ra mi mik se rów;

● do pusz cze nie do pra cy urzą dze nia
(mie szal ni ka) bez wy ma ga nej kon tro li
prze glą du – pra co daw ca nie prze pro wa dził
spraw dze nia spo so bu dzia ła nia wy łącz ni -
ka krań co we go po mo der ni za cji sta no wisk

pra cy, a fir ma do ko nu ją ca mo der ni za cji nie
wy sta wi ła pro to ko łu zdaw czo -od bior cze go
do ty czą ce go m.in. dzia ła nia ele men tów bez -
pie czeń stwa po prze pro wa dzo nej mo der -
ni za cji.

Po za koń cze niu kon tro li in spek tor
pra cy skie ro wał do Pro ku ra tu ry Re jo no -
wej w Eł ku za wia do mie nie o po dej rze niu
po peł nie nia prze stęp stwa okre ślo ne go
w art. 220 § 1 Ko dek su kar ne go, w zbie -
gu z art. 155 K.k. W efek cie czte rem oso -
bom (pra cow ni ko wi, któ ry włą czył mik ser,
bry ga dzi ście, kie row ni ko wi pro duk cji
i pra co daw cy) przed sta wio no za rzu ty
i skie ro wa no do są du ak ty oska rże nia.
Do chwi li obec nej spra wa nie zo sta ła roz -
strzy gnię ta.

Ra do sław Za jącz kow ski
OIP Olsz tyn, Od dział w Eł ku

Pra cow nik w mie szal ni ku
Dokończenie ze strony 32.

Po kry wa mik se ra zo sta ła za mon to wa na za po mo cą śrub im bu so wych,
ale do pie ro po wy da niu de cy zji przez in spek to ra pra cy.

Na zdję ciu wi docz ny jest wy łącz nik krań co wy, w któ rym zmie nio no dzia -
ła nie po wy da niu na ka zu przez in spek to ra pra cy – obec nie wy łącz nik
cał ko wi cie od ci na za si la nie.

Mik ser, przy czysz cze niu któ re go do szło do
wy pad ku – wi docz ne jest wnę trze mie szal ni ka.



Pierw sza zmia na za czy na ła pra cę, gdy mło dy mę żczy zna otrzy -
mał od za stęp cy bry ga dzi sty po le ce nie ob słu gi mie szal ni ka. Był
to mik ser na zim no DIO SNA ty pu KAN 600A, prze zna czo ny
do wstęp nej ob rób ki two rzyw sztucz nych, czy li mie le nia, prosz -
ko wa nia, fil tro wa nia, od dzie la nia, mie sza nia, mik so wa nia itp. Zda -
ją cy mu sta no wi sko ko le ga z noc nej zmia ny po wie dział, że ścia -
ny mik se ra są okle jo ne i przed roz po czę ciem pro duk cji na stęp -
nej par tii to wa ru do brze by by ło urzą dze nie wy czy ścić. Mę żczy -
zna po trak to wał to ja ko po le ce nie i przy stą pił do pra cy.

W tym cza sie bry ga dzi sta zmia no wy zmie nił de cy zję swo je -
go za stęp cy, kie ru jąc do ob słu gi mik se ra in ne go pra cow ni ka. Ten
po szedł do ste row ni, włą czył naj pierw mik ser go rą cy, a po chwi -
li zim ny. Z usta leń kon tro l nych in spek to ra pra cy wy ni ka ło, że
nie za uwa żył lub nie zwró cił uwa gi na alert na mo ni to rze kom -
pu te ra in for mu ją cy, że po kry wa mik se ra jest otwar ta.

Mi nę ło oko ło 12 se kund, gdy ktoś krzyk nął, że ku rzy się z mie -
szal ni ka. Ope ra tor na tych miast wy łą czył oba urzą dze nia. Ale by -
ło już za póź no. Mę żczy zna czysz czą cy wnę trze mik se ra zo stał
po chwy co ny przez mie sza dło. Bry ga dzi sta i in ni pra cow ni cy wy -
cią gnę li go z ma szy ny i roz po czę li ak cję re ani ma cyj ną. We zwa -

ne po go to wie przy je cha ło po 20 mi nu tach i za bra ło ran ne go
do szpi ta la w Eł ku. Nie ste ty, na sku tek ob ra żeń gło wy i or ga -
nów we wnętrz nych mło dy mę żczy zna zmarł po 13 dniach, nie
od zy skaw szy przy tom no ści.

Za wod ny sys tem ste ro wa nia

In spek tor pra cy, któ ry na tych miast udał się na miej sce wy pad -
ku po twier dził, że po szko do wa ny wszedł do mik se ra zim ne go ce -
lem wy czysz cze nia go przed roz po czę ciem pro duk cji na stęp nej
par tii to wa ru. Na stęp nie usta lił, że po kry wa od otwo ru re wi zyj -

ne go by ła zdję ta, a na kręt ki le ża ły na obu do wie. Stwier dził ta kże,
że na kra wę dzi i sty ku po kry wy otwo ru z obu do wą zbior ni ka mie -
szal ni ka znaj du je się wy łącz nik krań co wy, któ ry w chwi li zdję cia
osło ny nie za dzia łał, a tym sa mym nie od ciął za si la nia urzą dze -
nia. Pra cow nik włą cza ją cy mik ser z po miesz cze nia ste row ni po pro -
stu nie spraw dził, czy ko goś nie ma w środ ku.

In spek tor pra cy wy dał de cy zję na ka zo wą do ty czą cą wstrzy -
ma nia eks plo ata cji mik se ra DIO SNA KAN 600A, do cza su:

� za mo co wa nia osło ny otwo ru re wi zyj ne go mie sza dła w ta -
ki spo sób, aby nie mo gła być ła two usu nię ta bez po mo cy na rzę -
dzi; 

� za in sta lo wa nia wy łącz ni ka krań co we go, dzia ła ją ce go
w przy pad ku zdję cia osło ny.

De cy zja zo sta ła wy ko na na, a na stęp ne go dnia in spek tor pra -
cy do pu ścił urzą dze nie do ru chu. Na wnio sek pra co daw cy, do -
ko na no prób ne go roz ru chu. Oka za ło się, że wy łącz nik krań co -
wy dzia ła, tzn. od ci na za si la nie mik se ra po po lu zo wa niu na krę -
tek mo cu ją cych osło nę.

W trak cie kon tro li in spek tor usta lił po nad to, że kil ka mie się -
cy wcze śniej spe cja li stycz na fir ma z Byd gosz czy do ko na ła mo -

der ni za cji sta no wisk pra cy, gdzie by ły wa żo ne me -
cha nicz nie po szcze gól ne skład ni ki mie szan ki. Po -
le ga ła ona na wy mia nie sy te mu wa go we go z me -
cha nicz ne go na elek tro nicz ny oraz zmia nie ca łe -
go sys te mu ste ro wa nia wraz z wi zu ali za cją czyn -
no ści i prze bie gu pro ce su tech no lo gicz ne go.
Od te go mo men tu wy łącz nik krań co wy nie od ci -
nał prą du w mo men cie pod nie sie nia po kry wy
otwo ru re wi zyj ne go, ale na sku tek zmia ny ste row -
ni ków w kom pu te rze ste ru ją cym – na mo ni to rze
kom pu te ra po ja wiał się alert: Otwar ta kla pa mie -
szal ni ka zim ne go. Fir ma z Byd gosz czy wy da ła de -
kla ra cję zgod no ści na zgod ność urzą dze nia z dy -
rek ty wą ni sko na pię cio wą 2006/95/WE i ma szy -
no wą 2006/42/WE oraz z Pol ski mi Nor ma mi.

Oka za ło się na to miast, że na kil ka mie się cy
przed wy pad kiem do szło do awa rii wy łącz ni ka
krań co we go. Wy mie nio no go wte dy na me cha -
nicz ny (wcze śniej funk cjo no wał ma gne tycz ny),
nie zmie nia jąc jed nak ste row ni ków i za sa dy dzia -

ła nia za bez pie czeń. Po nad to nie do ko na no wów czas spraw dze -
nia za sa dy dzia ła nia te go wy łącz ni ka. 

W świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów, w przy pad ku gdy jest
to ko niecz ne, ope ra tor ma szy ny po wi nien mieć mo żli wość spraw -
dze nia z miej sca głów ne go pul pi tu ste row ni cze go, czy nikt nie
znaj du je się w stre fie nie bez piecz nej. Je że li spraw dze nie nie jest
mo żli we, układ bez pie czeń stwa au to ma tycz nie po wi nien wy sy -
łać aku stycz ny lub optycz ny sy gnał ostrze gaw czy przed uru cho -
mie niem ma szy ny. W tym przy pad ku za in sta lo wa ny i uru cha mia -
ny au to ma tycz nie sy gnał dźwię ko wy nie dzia łał przy prze sta wie -
niu na tryb ręcz ny, np. przy czysz cze niu mik se ra.

Pra cow nik w mie szal ni ku
Po raz ko lej ny nie uwa ga i nie sto so wa nie prze pi sów by ły przy czy ną tra gicz ne go w skut kach
wy pad ku, ja ki zda rzył się w za kła dzie zaj mu ją cym się wytwarzaniem gra nu la tów do pro duk -
cji two rzyw sztucz nych w Eł ku. Zgi nął tam 25-let ni pra cow nik.

Dokończenie na stronie 30.

Mik ser zim ny po wy pad ku – zo sta ła zdję ta po kry wa otwo ru re wi zyj -
ne go, na obu do wie le żą na kręt ki osło ny, wi docz ny jest rów nież
za mon to wa ny wy łącz nik krań co wy.


