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Wiadomości nie tylko z kraju

Czy war to się spo ty kać?

Jak w Europie 
radzą sobie ze stresem?

Ewi den cja cza su pra cy
Za rów no dla są du pra cy, jak i dla
in spek to ra pra cy, do wo dem
na licz bę prze pra co wa nych go -
dzin mo że być ka żdy do ku ment,
w tym rów nież za pi ski do ko ny-
wa ne przez pra cow ni ków, ksią żki
wyjść i wejść, elek tro nicz ny sys -
tem po twier dza nia obec no ści.

Gdy pra cow nik zo sta je 
ro dzi cem
Przed sta wia my szcze gól ne
upraw nie nia pra cow ni ków zwią -
za ne z ro dzi ciel stwem, gwa ran to -
wa ne przez prze pi sy Ko dek su
pra cy, ma ją ce na ce lu przede
wszyst kim ochro nę trwa ło ści sto -
sun ku pra cy oraz po go dze nie
obo wiąz ków pra cow ni czych z ro -
dzi ciel ski mi.
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hut ni czych i od lew ni czych
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Dy plom z kon se kwen cji
Nadinspektor Ba ta row ski uwa ża, że
ist nie je za sad ni cza ró żni ca po mię dzy
wy mu sza niem pew nych za cho wań
po przez ka ra nie pra co daw ców, a tra -
fia niem do ich świa do mo ści za po -
mo cą od po wied niej me to dy, np.
po przez na gra dza nie, któ re
jego zda niem jest naj bar dziej opty -
mal nym spo so bem osią ga nia okre -
ślo nych ce lów. Ka ry po win ny być
oczy wi ste w sy tu acjach za wi nio nych
przez pra co daw ców. Ale mu szą być
też na ty le do tkli we, że by pra co daw -
ca do kład nie za pa mię tał, cze go by ły
kon se kwen cją. Po wi nien czuć się
win nym za nie dbań.

Ujaw nio ne za gro że nia

Pre wen cją w upad ki i po śli zgnię cia

Czy je ste śmy go to wi na suk ces?

Przed i po kon tro li

Biblioteka

Śmier tel na… ścin ka
Pod czas prac przy po zy ski wa niu
drew na do szło do śmier tel ne go wy -
pad ku pi la rza. Po wo dem by ły ra żą ce
błę dy w tech ni ce oba la nia drze wa.

18 W za kła dach hut ni czych i od lew ni czych
Sto so wa nie środ ków ochron nych o nie od po wied nich
pa ra me trach w sto sun ku do ist nie ją cych za gro żeń lub
też środ ków ochron nych, któ re utra ci ły ce chy ochron -
ne stwa rza ta kie sa mo za gro że nie, jak do pusz cze nie
pra cow ni ka bez żad nych za bez pie czeń. Po zo ro wa nie
za pew nie nia pra cow ni kom bez piecz nych wa run ków
wy ko ny wa nia pra cy mo że zmniej szyć czuj ność sa -
mych pra cow ni ków, a w kon se kwen cji po wo do wać
do dat ko we po ten cjal nie sy tu acje wy pad ko we. Okładka:

fot. Wal de mar Spól nic ki 33/2012 IP

W SEJMIE RP

Prze strze ga nie prze pi sów pra wa z za kre su ubez pie -
czeń spo łecz nych by ło te ma tem ob rad Ra dy Ochro ny Pra -
cy 28 lu te go br. w sie dzi bie Sej mu. Do świad cze nia kon tro -
l ne Pań stwo wej In spek cji Pra cy w tej dzie dzi nie przed sta -
wił dy rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP
Ja ro sław Le śniew ski. W po sie dze niu uczest ni czy ła An na
Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy.

Jak po in for mo wał Ja ro sław Le śniew ski, w ro ku ubie głym in -
spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li 25 tys. kon tro li le gal no ści za -
trud nie nia, w trak cie któ rych spraw dza li rów nież do ko ny wa nie
zgło szeń do ubez pie czeń spo łecz nych. Obo wią zek ten nie zo stał
do peł nio ny wo bec po nad 3 tys. osób. Po za tym ko lej ny rok z rzę -
du wzro sła ska la nie ter mi no we go zgła sza nia do ubez pie cze nia spo -
łecz ne go. Nie pra wi dło wo ści ta kie stwier dzo no w co czwar tym kon -
tro lo wa nym pod mio cie i do ty czy ły one pra wie 17 tys. osób.

Do Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych PIP prze ka za ła 926 po -
wia do mień o na ru sze niu prze pi sów w za kre sie ubez pie czeń
spo łecz nych – za rów no w spra wie nie do ko na nia obo wiąz ko wych
zgło szeń osób pod le ga ją cych tym ubez pie cze niom, jak i nie od -
pro wa dza nia na le żnych skła dek.

Efek ty kon tro li prze pro wa dzo nych w la tach 2009-2011 przez
in spek to rów pra cy to przede wszyst kim zgło sze nie przez kon tro -
lo wa ne pod mio ty do ubez pie cze nia spo łecz ne go po nad 12 tys.
osób oraz wpła ce nie przez płat ni ków za le głych skła dek na ubez -
pie cze nie spo łecz ne pra wie 14 tys. osób – na łącz ną kwo tę 14,5
mln zł.

W ostat nich trzech la tach in spek to rzy pra cy skie ro wa li
do pro ku ra tu ry łącz nie 381 za wia do mień o po dej rze niu po peł -
nie nia prze stęp stwa z art. 219 Ko dek su kar ne go, tj. nie zgło sze -
nia da nych do ty czą cych ubez pie cze nia spo łecz ne go bądź zgło sze -
nia da nych nie praw dzi wych. W tym sa mym okre sie w wy ni ku

prze pro wa dzo nych 21 tys. kon tro li 789 ra zy po wia do mi li te re -
no we jed nost ki ZUS o stwier dzo nych przy pad kach po da wa nia
nie pra wi dło wych da nych w in for ma cjach ZUS IWA, słu żą cych
do usta le nia skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we, po da jąc jed -
no cze śnie da ne pra wi dło we. Wy sto so wa li po nad to 357 wnio -
sków do ZUS o pod wy ższe nie o 100 proc. skład ki wy pad ko wej
płat ni kom, u któ rych w cza sie dwóch ko lej nych kon tro li stwier -
dzi li ra żą ce na ru sze nie prze pi sów bhp.

Ja ro sław Le śniew ski przy po mniał ta kże, iż od 1 stycz nia 2010 r.,
zgod nie z usta wą o eme ry tu rach po mo sto wych, Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy pro wa dzi kon tro le ewi den cji pra cow ni ków wy ko -
nu ją cych pra ce w szcze gól nych wa run kach lub o szcze gól nym
cha rak te rze. Kon tro le prze pro wa dza ne są na pod sta wie skarg
pra cow ni ków, któ rych pra co daw ca nie wpi sał do ewi den cji. 
W la tach 2010 – 2011 do in spek cji pra cy wpły nę ło 3870 ta kich
skarg. De cy zje po zy tyw ne dla pra cow ni ków wy da no w ok. 30
proc. roz pa trzo nych spraw.

W dys ku sji zwró co no uwa gę na sto sun ko wo nie wy so ki wskaź -
nik sku tecz no ści po stę po wań pro ku ra tu ry wy ni ka ją cych z za wia -
do mień Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych i Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy. W opi nii Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej, jed ną z przy -
czyn te go sta nu jest przed wcze sne kie ro wa nie za wia do mień, bez
po głę bio nej ana li zy za cho wań pra co daw ców. Jed no cze śnie pro -
ku ra tu ra pod kre śla du że zna cze nie co raz ści ślej sze go współ dzia -
ła nia z in spek cją pra cy w zwal cza niu prze stępstw prze ciw ko pra -
wom pra cow ni ków i zja wisk pa to lo gicz nych im to wa rzy szą cych.

Ra da Ochro ny Pra cy po zy tyw nie za opi nio wa ła wnio sek głów -
ne go in spek to ra pra cy w spra wie od wo ła nia Krzysz to fa Fi kle wi -
cza ze sta no wi ska okrę go we go in spek to ra pra cy w Po zna niu.

Po sie dze niu prze wod ni czy ła po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy -
głoc ka.  

Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo -
wej pod prze wod nic twem po sła Ar ka diu -
sza Czar to ry skie go, na po sie dze niu
15 lu te go br. w sie dzi bie Sej mu roz pa -

trzy ła in for ma cję na te mat sku tecz no ści re ali za cji funk cji
kon tro l nych Pań stwo wej In spek cji Pra cy w aspek cie obo -
wią zu ją cych prze pi sów praw nych. Przed sta wił ją za stęp ca
głów ne go in spek to ra pra cy Grze gorz Ły jak. Pod kre ślił, że
sku tecz ność dzia ła nia in spek cji wy ra ża się 95 pro cen to -
wym po zio mem wy ko na nia przez pra co daw ców de cy zji in -
spek to rów pra cy.

Grze gorz Ły jak zwró cił uwa gę, że no we li za cja usta wy o Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy z 9 czerw ca 2011 r. wpro wa dzi ła re gu la -
cje, któ re uspraw nia ją dzia łal ność or ga nów PIP. In spek to rzy pra -
cy uzy ska li m.in. upraw nie nie do wy da wa nia po le ceń ust nych
w ra zie stwier dze nia uchy bień nie miesz czą cych się w za kre sie
przed mio to wym na ka zu, je że li nie pra wi dło wo ści te mo gą być
usu nię te pod czas trwa nia kon tro li lub nie zwłocz nie po jej za koń -
cze niu. No we li za cja umo żli wi ła po nad to in spek to rom pra cy sto -
so wa nie po stę po wa nia man da to we go w przy pad ku nie któ rych
wy kro czeń po le ga ją cych na na ru sze niu prze pi sów usta wy o pro -
mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy, co po zwo li ło
na przy spie sze nie i uspraw nie nie dzia ła nia or ga nów PIP. Zo bo wią -
za ła pro ku ra to rów do spo rzą dza nia na wnio sek in spek to ra pra cy
uza sad nie nia po sta no wie nia o od mo wie wsz czę cia al bo umo rze -
nia do cho dze nia, co z ko lei stwo rzy ło mo żli wość lep sze go kon stru -
owa nia przez in spek to rów pra cy środ ków od wo ław czych.

Nie mniej, jest wie le prze pi sów praw nych, któ re utrud nia ją
sku tecz ną re ali za cję funk cji kon tro l nych PIP. Grze gorz Ły jak wy -
mie nił tu przede wszyst kim nie któ re za pi sy usta wy o swo bo dzie
dzia łal no ści go spo dar czej. Po wa żnym utrud nie niem wy ni ka ją -
cym z tej usta wy, szcze gól nie do tkli wym w przy pad ku kon tro li
le gal no ści za trud nie nia, jest obo wią zek za wia da mia nia przed się -
bior cy o za mia rze wsz czę cia kon tro li. Po wia do mie nie pod mio tu
kon tro lo wa ne go o pla no wa nej kon tro li le gal no ści za trud nie nia
cu dzo ziem ców w więk szo ści przy pad ków czy ni ta ką kon tro lę bez -
przed mio to wą i cał ko wi cie ni we czy jej efek ty. Istot ny wpływ
na or ga ni za cję pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy wy war ło ta kże
wpro wa dze nie upo wa żnień do kon tro li przed się bior ców. Zwięk -
sza to cza so chłon ność czyn no ści po prze dza ją cych roz po czę cie
kon tro li i ogra ni cza mo bil ność in spek to rów pra cy.

Du żo pro ble mów w prak tycz nym sto so wa niu stwa rza ją in -
spek to rom PIP prze pi sy o cza sie pra cy. Jed nym z przy kła dów
jest brak de fi ni cji dnia wol ne go, udzie la ne go z ty tu łu pię cio dnio -
we go ty go dnia pra cy, co jest szcze gól ne istot ne, gdy pra cow nik
wy ko nu je pra cę w sys te mie zmia no wym. Kon tro wer sje bu dzą
rów nież prze pi sy do ty czą ce do by, zwłasz cza w kon tek ście go dzin
nad licz bo wych w ra zie pod ję cia pra cy ko lej ny raz w tej sa mej do -
bie. Wie le pro ble mów in ter pre ta cyj nych po wo du je ta kże brak de -
fi ni cji pla ców ki han dlo wej.

Po sło wie z Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej po sta no -
wi li przy go to wać opi nię, do ty czą cą roz wa że nia mo żli wo ści zmia -
ny prze pi sów utrud nia ją cych sku tecz ną re ali za cję funk cji kon tro -
l nych PIP, i skie ro wać ją do Ko mi sji Go spo dar ki. 

O skuteczności realizacji funkcji kontrolnych PIP

O pra wach pra cow ni ka wy ni ka ją cych z ubez pie cze nia spo łecz ne go



War sza wa Człon ko wie kie row nic twa Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy spo tka li się 23 lu te go br. w Głów nym In spek to ra cie Pra cy w War -
sza wie z przed sta wi cie la mi Kra jo we go Se kre ta ria tu Ban ków, Han dlu
i Ubez pie czeń NSZZ „So li dar ność”. Oma wia no bie żą ce pro ble my
współ pra cy PIP ze związ kow ca mi. Pod kre ślo no wspól ne ce le obu
part ner skich pod mio tów słu żą ce umac nia niu pra wo rząd no ści w sto -
sun kach pra cy. Kra jo wy Se kre ta riat Ban ków, Han dlu i Ubez pie czeń
NSZZ „So li dar ność” re pre zen to wa li: Al fred Bu ja ra – prze wod ni -
czą cy Se kre ta ria tu, Mie czy sław Bie law ski i Ju sty na Wi niar ska

– je go za stęp cy, Piotr Adam czak – czło nek Ra dy Se kre ta ria tu oraz
Re gi na Bor kow ska – prze wod ni czą ca wcho dzą cej w skład Se kre ta -
ria tu Ko mi sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych. Z dzia ła cza mi związ ko wy mi roz ma wia li: An na Tom -
czyk – głów ny in spek tor pra cy, Grze gorz Ły jak – za stęp ca głów ne -
go in spek to ra pra cy, a ta kże przed sta wi cie le de par ta men tów Praw ne -
go oraz Nad zo ru i Kon tro li GIP.

Bia ły stok W sie dzi bie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy 22 lu te -
go br. od by ło się spo tka nie z przed sta wi cie la mi Izby Cel nej w Bia łym -
sto ku. Pod su mo wa no wy ni ki ubie gło rocz nej współ pra cy oraz usta lo -
no jej za sa dy na rok bie żą cy. Przy ję to zo bo wią za nie do wza jem nej po -
mo cy w za kre sie szko le nia kadr zaj mu ją cych się nad zo rem ryn ku
w oby dwu in sty tu cjach. W spo tka niu uczest ni czy li m.in. Mi ro sław
Sien kie wicz – dy rek tor Izby Cel nej w Bia łym sto ku, Ro man Bon da -
ruk – kie row nik Od dzia łu Cel ne go w Bia łym sto ku, Ma rek Alek sie -
juk – p.o. okrę go we go in spek to ra pra cy. W związ ku ze zmia na mi
wpro wa dzo ny mi do usta wy o sys te mie oce ny zgod no ści, umo żli wia ją -
cy mi roz sze rze nie współ pra cy po mię dzy obie ma in sty tu cja mi, jesz cze
w tym ro ku od bę dą się ko lej ne spo tka nia o cha rak te rze ro bo czym. 

Łódź Po raz ósmy w Tar gach Bu dow nic twa „IN TER BUD”, któ re
trwa ły od 16 do 19 lu te go br., uczest ni czy li przed sta wi cie le Okrę go -
we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi. Za po zna li przed się bior ców bu -
dow la nych oraz oso by spra wu ją ce funk cje kie row ni cze lub kon tro l ne
na bu do wach z dzia ła nia mi pre wen cyj no -kon tro l ny mi re ali zo wa ny mi
przez łódz ki okręg in spek cji pra cy. Przy bli ży li za gad nie nia do ty czą ce
przy go to wa nia pra cow ni ków do pra cy na bu do wie, a ta kże za pre zen -

to wa li przy kła dy za bez pie czeń prac pro wa dzo nych w wy ko pach. Okrę -
go wy in spek tor pra cy w Ło dzi An drzej Świ der ski wrę czył dy plo my
dla lau re atów pro gra mu pre wen cyj ne go PIP Pro mo cja stan dar dów
bhp w bu dow nic twie. Na sto isku PIP in spek to rzy pra cy udzie la li po -

rad w za kre sie pra wa pra cy, bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w bu dow -
nic twie. Du żym za in te re so wa niem zwie dza ją cych tar gi cie szy ły się bez -
płat ne pu bli ka cje in spek cji pra cy skie ro wa ne do bra nży bu dow la nej.

Bruk se la Spo tka nie przed sta wi cie li Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Ryn -
ku We wnętrz ne go i Usług oraz Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Za trud nie nia,
Spraw So cjal nych i Włą cze nia Spo łecz ne go Ko mi sji Eu ro pej skiej z ko -
or dy na to ra mi i użyt kow ni ka mi mo du łu De le go wa nie Pra cow ni ków
w Sys te mie Wy mia ny In for ma cji na Ryn ku We wnętrz nym (IMI) od by -
ło się 15 lu te go br. By ło ono oka zją do za po zna nia się z dzia ła nia mi po -
dej mo wa ny mi przez KE, któ rych ce lem jest udo sko na le nie sys te mu wy -
mia ny in for ma cji, a ta kże z ostat ni mi ini cja ty wa mi le gi sla cyj ny mi
na szcze blu UE, do ty czą cy mi de le go wa nia w ra mach świad cze nia usług.
W głów nej czę ści spo tka nia od by ła się dys ku sja, w trak cie któ rej ko or -
dy na to rzy i użyt kow ni cy mo du łu De le go wa nie Pra cow ni ków dzie li li się
do świad cze nia mi zwią za ny mi z je go użyt ko wa niem. Dys ku to wa no m.in.
na te mat ko rzy ści i pro ble mów zwią za nych ze sto so wa niem sys te mu,
pod mio tów za an ga żo wa nych w wy mia nę in for ma cji do ty czą cych de le go -
wa nia, a ta kże re ali stycz ne go ter mi nu, w ja kim mo żli we jest uzy ska nie
od po wie dzi na za py ta nie. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa ły:
Be ata Kra jew ska i Mag da le na Pia sec ka z De par ta men tu Le gal no -
ści Za trud nie nia Głów ne go In spek to ra tu Pra cy.

Wro cław W Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy we
Wro cła wiu ze bra ła się ko mi sja, któ ra 13 i 14 lu te go br. prze pro wa dzi -

ła roz mo wy kwa li fi ka cyj ne kan dy da tów na 67. i 68. apli ka cję in spek -
tor ską. W skład ko mi sji we szli: Iwo na Hic kie wicz, za stęp ca głów ne -
go in spek to ra pra cy (prze wod ni czą cy) oraz Gra ży na Pa nek, za stęp -
ca dy rek to ra OS PIP, Ta de usz Fic, okrę go wy in spek tor pra cy w Kra -
ko wie, To masz Krze mie niow ski, prze wod ni czą cy Ko mi sji Kra jo wej
Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków PIP, Ro man Gie drojć, prze -
wod ni czą cy Mię dzy za kła do wej Ko mi sji Ko or dy na cyj nej NSZZ „So li dar -

ność”, przed sta wi cie le Sek cji Spraw Oso bo wych w Głów nym In spek -
to ra cie Pra cy – Iwo na Ło bo dziń ska, głów ny spe cja li sta, Jo an na
Bar to szek, star szy spe cja li sta, psy cho log oraz El wi ra Jan czyń -
ska, kie row nik Dzia łu Kształ ce nia OS PIP we Wro cła wiu. Do roz mów
przy stą pi ło 34 kan dy da tów z 13 Okrę go wych In spek to ra tów Pra cy. Ko -
mi sja Kwa li fi ka cyj na zwe ry fi ko wa ła zna jo mość za gad nień zwią za nych
z dzia łal no ścią Pań stwo wej In spek cji Pra cy, a ta kże oce ni ła pre dys po -
zy cje za wo do we kan dy da tów na in spek to rów pra cy.

Kiel ce W ra mach kam pa nii Po znaj swo je pra wa w pra cy przed sta -
wi ciel Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy prze pro wa dził 13 lu te go br.
szko le nie dla osób bez ro bot nych za re je stro wa nych w Miej skim Urzę -
dzie Pra cy w Kiel cach. Zebranym przy bli żo no za gad nie nia zwią za ne
z le gal no ścią za trud nie nia, ró żni ca mi po mię dzy umo wą o pra cę a umo -
wa mi cy wil no -praw ny mi, omó wio no pod sta wo we pra wa i obo wiąz ki
pra co daw cy oraz pra cow ni ków w związ ku z za trud nie niem w ra mach
sto sun ku pra cy, w tym rów nież do ty czą ce bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy. Uczest ni cy spotkania otrzymali po rad ni ki i bro szu ry in for ma -
cyj ne z se rii wy daw ni czej Po znaj swo je pra wa w pra cy.

Kra ków Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kra ko wie we współ pra -
cy z Re gio nem NSZZ „So li dar ność” zor ga ni zo wał szko le nie dla no wo
wy bra nych spo łecz nych in spek to rów pra cy z za kła du NE WAG S.A.
w No wym Są czu. Pod czas szko le nia, któ re od by ło się 4 lu te go br., Be -
ata Ziół ko, nad in spek tor pra cy i kie row nik Od dzia łu w No wym Są czu
za po zna ła uczest ni ków z ro lą, za da nia mi i upraw nie nia mi spo łecz nych
in spek to rów pra cy oraz pra wa mi i obo wiąz ka mi cią żą cy mi na pra co -
daw cy. Omó wi ła też udział SIP w pra cach ko mi sji bhp i po stę po wa niu
po wy pad ko wym, zwró ci ła uwa gę na pra wi dło we for mu ło wa nie uwag
i za le ceń. Spo tka nie by ło rów nież oka zją do udzie le nia po rad do ty czą -
cych funk cjo no wa nia spo łecz nej in spek cji pra cy oraz omó wie nia pro -
ble mów wy stę pu ją cych pod czas współ pra cy Pań stwo wej i Spo łecz nej
In spek cji Pra cy.

War sza wa Po dzię ko wa nie za prze pro wa dze nie szko le nia dla
pro ku ra to rów przez pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy na rę -
ce Iwo ny Hic kie wicz, za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy, zło żył
Da riusz Kor ne luk, pro ku ra tor ape la cyj ny w War sza wie. Szko le nie
do ty czy ło współ pra cy in spek cji pra cy z or ga na mi ści ga nia w za kre sie
pro wa dzo nych po stę po wań kar nych o prze stęp stwa prze ciw ko pra -
wom osób wy ko nu ją cych pra cę za rob ko wą oraz po stę po wań do ty czą -
cych wy pad ków przy pra cy. Na proś bę Pro ku ra tu ry Ape la cyj nej w War -
sza wie, prze pro wa dzi li je 3 lu te go br. Da riusz Miń kow ski i To masz
Adam ski, za stęp cy okrę go we go in spek to ra pra cy w War sza wie oraz
Woj ciech Gon ciarz, głów ny spe cja li sta w De par ta men cie Praw nym
Głów ne go In spek to ra tu Pra cy. W spo tka niu uczest ni czy ła rów nież Ha -
li na Tul win, dy rek tor De par ta men tu Praw ne go GIP. Przed sta wio na
przez pra cow ni ków in spek cji pro ble ma ty ka spo tka ła się z ogrom -
nym za in te re so wa niem pro ku ra to rów, któ rzy – jak stwier dził Da riusz
Kor ne luk w li ście skie ro wa nym do Iwo ny Hic kie wicz – do ce ni li pro -
fe sjo na lizm wy kła dow ców. Dzię ku jąc za trud wło żo ny w przy go to wa -
nie wy kła dów, Da riusz Kor ne luk pod kre ślił, że prze pro wa dzo ne przez
in spek to rów pra cy szko le nia przy czy nią się do wzbo ga ce nia wie dzy
pro ku ra to rów, któ rzy pro wa dzą lub nad zo ru ją po stę po wa nia przy go -
to waw cze.

Po znań Pod czas XVI Tar gów Edu ka cyj nych, któ re od by ły się mię -
dzy 3 a 5 lu te go br. na te re nach Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań -
skich przed sta wi cie le Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy prze ka za li
ich uczest ni kom ma te ria ły za chę ca ją ce do udzia łu w ko lej nej edy cji

pro gra mu edu ka cyj ne go Kul tu ra bez pie czeń stwa re ali zo wa ne go przez
PIP w szko łach po nad gim na zjal nych. Ce lem pro gra mu jest edu ka cja
mło dzie ży w za kre sie za gro żeń za wo do wych, kształ to wa nie po żą da -
nych po staw i za cho wań oraz in for mo wa nie mło dzie ży o ró żno rod nych
aspek tach praw nej ochro ny pra cy. Tar gi od wie dzi ło po nad 40 tys.
osób. Swo ją ofer tę przed sta wi ło po nad 200 wy staw ców, w tym szkół
po nad pod sta wo wych, wy ższych uczel ni oraz pra co daw ców, Ochot ni -

czych Huf ców Pra cy, ośrod ków do radz twa za wo do we go, po rad ni za -
wo do wych, mu ze ów i in nych in sty tu cji edu ka cyj nych.

Opo le Od 1 lu te go br., sta no wi sko peł nią ce go obo wiąz ki Okrę go -
we go In spek to ra Pra cy w Opo lu po wie rzo no nad in spek to ro wi pra cy
Ar ka diu szo wi Ka pu ści ko wi. Z wy kształ ce nia che mik i praw nik, jest
pra cow ni kiem Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Opo lu od 1995 r.
W opol skim in spek to ra cie peł nił do tych czas funk cję nad in spek to ra
pra cy – ko or dy na to ra ze spo łu ds. nad zo ru i kon tro li. Przez pe wien
czas pia sto wał rów nież funk cję za stęp cy okrę go we go in spek to ra pra -
cy ds. or ga ni za cyj no -praw nych.

Ka to wi ce Okrę go wy in spek tor pra cy Be ata Ma ry now ska 15
lu te go br. otwo rzy ła pierw sze szko le nie z za kre su prze pi sów pra wa
pra cy w ra mach Aka de mii SIP dla spo łecz nych in spek to rów pra cy
z bra nży hut ni czej. Przed sta wi cie le ka to wic kie go okrę gu Je rzy Ham -
roz i Jo an na No wok omó wi li za gad nie nia do ty czą ce pod sta wo wych
form za trud nie nia pra cow ni ków oraz współ pra cy spo łecz nych in spek -
to rów pra cy ze związ ka mi za wo do wy mi i or ga na mi nad zo ru nad wa -

run ka mi pra cy. Współ or ga ni za to ra mi dru giej edy cji Aka de mii SIP jest
Re gion Ślą sko -Dą brow ski NSZZ „So li dar ność”, Ra da OPZZ Wo je -
wódz twa Ślą skie go, Za rząd Wo je wódz ki FZZ w Ka to wi cach, Fe de ra -
cja Hut ni czych Związ ków Za wo do wych i Zwią zek Pra co daw ców Prze -
my słu Hut ni cze go. 

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Pod sta wo wym ce lem obu wi zyt by ło
uzy ska nie in for ma cji na te mat dzia ła nia
Pań stwo wej In spek cji Pra cy w sfe rze
ochro ny pra cy oraz prze pi sów re gu lu ją -
cych funk cjo no wa nie pol skie go ryn ku pra -
cy. Te mu słu żył też udział w dzia ła niach
kon tro l nych i po zakon tro l nych PIP.

W sie dzi bie OIP w Kra ko wie go ście za -
po zna li się z in for ma cja mi na te mat pod -
sta wo wych za sad pra wa pra cy za war tych
w Ko dek sie pra cy i ak tach wy ko naw czych
oraz z za da nia mi PIP okre ślo ny mi w usta -
wie o Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Po mo -
gła w tym m.in. pre zen ta cja stro ny in ter -
ne to wej urzę du oraz po kaz za sto so wań
apli ka cji Na wi ga tor. Pra cow ni cy po szcze -
gól nych sek cji w kra kow skim okrę gu przy -
bli ży li swo je za da nia. Zwró ci li uwa gę 

np. na re je stra cję ukła dów zbio ro wych
pra cy czy za sa dy udzie la nia po rad praw -
nych, a ta kże na obo wiąz ki sek cji ana liz,
księ go wo ści i ad mi ni stra cji. Przed sta wi li
ta kże przy kła dy do ku men ta cji do ty czą -
cych ró żne go ro dza ju kon tro li te ma tycz -
nych obej mu ją cych wszyst kie środ ki praw -
ne sto so wa ne przez in spek to rów pra cy.
Za po zna li rów nież go ści z Fran cji i Buł ga -
rii z obie giem do ku men tów i za sa da mi
oce ny kon tro li. Szcze gól ne za in te re so wa -
nie kan dy da tek na in spek to rów pra cy
z Fran cji wzbu dzi ła spra wa upo wa żnień
do po dej mo wa nia czyn no ści kon tro l nych,
któ ra – w ich oce nie – mo że nie na ru sza
nie za le żno ści in spek to rów, ale na pew no
sta no wi utrud nie nie for mal ne na tu ry or -
ga ni za cyj nej.

W czę ści prak tycz nej wi zy ty go ście
uczest ni czy li mię dzy in ny mi w dzia ła niach
kam pa nii pre wen cyj nej w bu dow nic twie
Pro mo cja stan dar dów bhp. De le ga cja
fran cu ska wzię ła udział w wi zy ta cji pla cu
bu do wy Cen trum Ja na Paw ła II Nie lę -
kaj cie się w Kra ko wie Ła giew ni kach, a na -
stęp nie w szko le niu dla osób kie ru ją cych
pra cow ni ka mi. In spek tor Ger ga na Pet ko -
va uczest ni czy ła w po dob nym szko le niu
na bu do wie wia duk tu w cią gu au to stra dy
A -4 w Sta ni sła wi cach. Zo ba czy ła też most

na Du naj cu bu do wa ny przy uży ciu tak
zwa nej tech no lo gii na wi so wej, wzię ła jed -
no cze śnie udział w szko le niu dla in spek -
to rów pra cy prze pro wa dzo nym przez
przed sta wi cie li do staw cy sprzę tu do
wzno sze nia kon struk cji mo sto wych.

Goście z Fran cji od wie dzi li od dzia ły
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w No -
wym Są czu i w Tar no wie. By li ta kże u kil -
ku lo kal nych przed się bior ców. W za kła -
dzie z Brze ska pro du ku ją cym opa ko wa nia
me ta lo we na po trze by prze my słu spo żyw -
cze go za po zna li się z me to da mi kon tro li
zwią za ny mi z za gro że nia mi wy stę pu ją cy -
mi przy pla stycz nej ob rób ce me ta li. Tam
za pre zen to wa no im roz wią za nia w za kre -
sie za po bie ga nia za gro że niom ha ła sem,
po dej mo wa ne w ra mach funk cjo nu ją ce -
go u pra co daw cy sys te mu za rzą dza nia
bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy. Był on
rów nież prze wod nim te ma tem spo tka nia
u ko lej ne go pra co daw cy – bro wa ru funk -
cjo nu ją ce go w struk tu rze du że go, mię -
dzy na ro do we go kon cer nu. In spek to rzy
pra cy przed sta wi li tam in for ma cje na te -
mat dzia łań po dej mo wa nych przez nich
w za kła dzie, a przed sta wi ciel pra co daw cy
omó wił funk cjo no wa nie sys te mu za rzą -
dza nia bhp w przed się bior stwie. Od po -
wia dał też na py ta nia go ści do ty czą ce
dwu kie run ko wej ko mu ni ka cji zwią za nej
z dzia ła niem sy te mu Kom plek so we go Za -
rzą dza nia Ja ko ścią.

Do jed ne go z cie kaw szych spo tkań do -
szło w za kła dzie pra cy chro nio nej w Wo li
Rzę dziń skiej. Roz mo wy kon cen tro wa ły
się na ini cja ty wach po dej mo wa nych przez
pra co daw cę na rzecz in te gra cji spo łecz nej
osób nie peł no spraw nych – m.in. do ty czy -
ły trans por tu nie peł no spraw nych pra cow -
ni ków do miej sca pra cy, ich udzia łu
w warsz ta tach te ra pii za ję cio wej i dzia łal -
no ści so cjal nej za kła du. In spek to rzy pra -
cy przed sta wi li obo wią zu ją ce w Pol sce za -
sa dy re ha bi li ta cji i pra cy osób nie peł no -
spraw nych. Na stęp ne wi zy ty w elek tro cie -

płow ni i za kła dzie hut ni czym sta ły się pre -
tek stem do omó wie nia sys te mów mo ni to -
ro wa nia za gro żeń w tych szcze gól nych
za kła dach pra cy.

Pierw sze wra że nia po zre ali zo wa niu
pro gra mu go ście przed sta wi li w cza sie
spo tkań z dy rek cją Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy w Kra ko wie. W ich oce nie, mi -
mo że pod sta wą re gu la cji praw nych dzia -
ła nia in spek cji pra cy w ró żnych kra jach
jest ta sa ma kon wen cja Mię dzy na ro do -
wej Or ga ni za cji Pra cy nr 81, Pań stwo wa
In spek cja Pra cy po sia da re la tyw nie sze ro -
kie kom pe ten cje umo żli wia ją ce jej od gry -
wa nie ak tyw nej ro li w sfe rze ochro ny pra -
cy. Zi lu stro wa li to przy kła dem do ty czą -
cym pe na li za cji, ja ko jed ne go z aspek tów
dzia łal no ści kon tro l nej. We Fran cji je dy ną
mo żli wo ścią sank cjo no wa nia nie pra wi dło -
wo ści stwier dzo nych w cza sie kon tro li
jest skie ro wa nie wnio sku o uka ra nie
do są du, pod czas gdy w Pol sce in spek to -
rzy pra cy mo gą sto so wać rów nież po stę -
po wa nie man da to we. We Fran cji sank cje
wy ko rzy sty wa ne są ra czej w osta tecz no -
ści, bo wiem głów ną za sa dą jest eli mi na cja
nie pra wi dło wo ści na pod sta wie uzgod -
nień po mię dzy in spek to rem pra cy a pra -
co daw cą. Ten ka ra ny jest do pie ro w ra zie
nie prze strze ga nia tych usta leń. Ró żni ce
do ty czą rów nież za kre su za sto so wa nia de -
cy zji wstrzy ma nia pra cy przez in spek to ra.
We Fran cji wy da nie ta kiej de cy zji jest mo -
żli we je dy nie w ści śle okre ślo nych przy -
pad kach.

Przed sta wi ciel ki fran cu skiej i buł gar -
skiej in spek cji pra cy szcze gól nie za in te re -
so wa ły in for ma cje do ty czą ce dzia łal no ści
pre wen cyj nej PIP, ze wzglę du na  ró żno -
rod ność i kom ple men tar ność po dej mo -
wa nych dzia łań. Ja ko przy kład po da ły kon -
kurs Bu duj bez piecz nie oraz kam pa nię
Sza nuj ży cie do ty czą cą ochro ny pra cy
w bu dow nic twie, w ra mach któ rej – nie za -
le żnie od kon tro li ukie run ko wa nych na li -
kwi da cję nie pra wi dło wo ści na pla cu bu do -
wy – re ali zo wa ny jest pro gram Pro mo cja
stan dar dów bhp.

W oce nie go ści i go spo da rzy ta kie wi -
zy ty są ko niecz ne, bo wiem w no wym
świe tle uka zu ją in spek cyj ną co dzien ność.
Z roz mów z ko le żan ka mi z Fran cji i Buł -
ga rii jed no znacz nie wy ni ka na przy kład,
że ak tu al ne umo co wa nie PIP w struk tu -
rach pań stwa jest roz wią za niem da ją cym
po zy cję w ja kimś sen sie wy jąt ko wą na wie -
lu płasz czy znach sa me mu urzę do wi, ale
rów nież ka żde mu jej pra cow ni ko wi.

Bog dan So la wa 
OIP Kra kó w

Współ pra ca 
mię dzy na ro do wa

Dwie de le ga cje za gra nicz ne go ści -
ły w ubie głym ro ku w Okrę go wym
In spek to ra cie Pra cy w Kra ko wie.
W paź dzier ni ku przy je cha ły Yasmin
Wal ter -Tu rier i Cle man ce Tis se -
rand, kan dy dat ki na in spek to rów
pra cy z Kra jo we go In sty tu tu Pra cy,
Za trud nie nia i Kształ ce nia Za wo do -
we go w Lyonie we Fran cji. Póź niej
do łą czy ła do nich in spek tor Ger ga -
na Pet ko va z buł gar skie go Urzę du
Wy ko naw cze go Ge ne ral ne go In -
spek to ra tu Pra cy.

Czy war to 
się spo ty kać?

Pol skie do świad cze nia po ka zu ją, że za -
gad nie nia do ty czą ce za gro żeń psy cho spo -
łecz nych są z ró żnych po wo dów po mi ja ne,
za rów no przez in spek to rów pra cy, któ rym
bra ku je ja snych prze pi sów po zwa la ją cych
na za ję cie się te go ty pu pro ble ma mi w za kła -
dach pra cy, jak i przez pra co daw ców, któ rzy
nie czu ją się zo bo wią za ni do dba nia o do brą
at mos fe rę w miej scu pra cy i re duk cję stre -
su za wo do we go pra cow ni ków.

W ro ku ubie głym od by wa ły się w Luk sem -
bur gu przy go to wa nia do eu ro pej skiej kam pa -
nii do ty czą cej za gro żeń psy cho spo łecz nych
w miej scu pra cy, któ ra bę dzie re ali zo wa na w
bie żą cym ro ku w wie lu kra jach eu ro pej skich,
w tym w Pol sce. W spo tka niu, któ re od by ło
się w li sto pa dzie ub.r., uczest ni czy li przed sta -
wi cie le ró żnych in sty tu cji eu ro pej skich, od po -
wied ni ków pol skiej in spek cji pra cy, któ rzy
dzie li li się do świad cze nia mi zwią za ny mi z po -
dej mo wa niem te ma tów psy cho-  spo łecz nych
w swo ich kra jach oraz sto so wa niem okre ślo -
nych na rzę dzi. In spi ra cją do po ru sza nia tej te -
ma ty ki w Pol sce mo gą być prak ty ki Au strii,
Da nii czy Nor we gii.

Da nia

Duń ska In spek cja Pra cy od kil ku lat zaj -
mu je się za gad nie nia mi psy cho spo łecz ny mi.
Jej dzia ła nia w tym za kre sie wy ni ka ją z prze -
pi su któ ry mó wi, iż pra ca mu si być za pla no -

wa na, zor ga ni zo wa na i wy ko ny wa na w ta ki
spo sób, by za pew nić bez pie czeń stwo i zdro -
wie. Kon tro le do ty czą ce za gro żeń psy cho -

spo łecz nych w miej scu pra cy są sys te ma tycz -
ne. Jest to mo żli we, po nie waż wszy scy pra -
cow ni cy przyj mo wa ni na sta no wi sko in spek -
to ra pra cy są świa do mi, że mu szą być go to -
wi na prze pro wa dza nie kon tro li w aspek cie
psy cho spo łecz nych za gro żeń w miej scu pra -
cy. Szcze gó ło wy opis me tod i in struk cje
do ich sto so wa nia pod czas kon tro li są do -
stęp ne dla in spek to rów w wer sji elek tro nicz -
nej. Wy tycz ne do ty czą ce czyn ni ków ry zy ka
po ma ga ją in spek to rom pi sać no tat ki słu żbo -
we za wie ra ją ce pro po zy cje ulep szeń, któ re
po win ni wpro wa dzić pra co daw cy kon tro lo -
wa nych pla có wek, w któ rych in spek tor wy -
krył nie pra wi dło wo ści. Przy kła dy do brych
prak tyk co do spo rzą dza nia no ta tek i wska -
zów ki dla in spek to rów są do stęp ne w we -
wnętrz nej sie ci elek tro nicz nej inspekcji. 

W ka żdym z trzech re gio nal nych in spek to -
ra tów pra cy są spe cjal ne ze spo ły. Skła da ją się
z psy cho lo gów pra cy (od sze ściu do ośmiu),
któ rzy wspie ra ją in spek to rów prze pro wa dza -
ją cych kon tro le w aspek cie za gro żeń psy cho -
spo łecz nych oraz w spo rzą dza niu no ta tek za -
wie ra ją cych pro po zy cje ulep szeń dla pra co -
daw ców. In spek to rzy pra cy dys po nu ją rów -
nież spe cjal nym pro gra mem edu ka cyj nym
do ty czą cym oce ny za gro żeń psy cho spo łecz -
nych w pra cy. Wszyst kich no wo przy ję tych in -
spek to rów obo wią zu ją trzy dnio we szko le nia
pod sta wo we do ty czą ce za gro żeń psy cho spo -
łecz nych, ich oce ny oraz spo so bów prze pro -

wa dza nia kon tro li. Ich za kres obej mu je za -
rów no in for ma cje tech nicz ne, jak i prze pi sy
praw ne, ta kże spo so by zbie ra nia ma te ria łów

Zagrożenia psychospołeczne

Jak w Europie 
radzą sobie ze stresem?
Za gro że nia psy cho spo łecz ne w miej scu pra cy to te ma ty ka ak tu al na,
ale po dej mo wa na nie kie dy z opo rem i nie chę cią. Pro ble my zwią za ne
z at mos fe rą w miej scu pra cy, ob cią że niem pra cą czy bra kiem wspar -
cia ze stro ny prze ło żo nych są rów nie czę ste wśród pra cow ni ków,
a mo że i do świad cza ne z więk szą ucią żli wo ścią i czę sto tli wo ścią niż
zbyt du ży ha łas, ni ska tem pe ra tu ra czy pra ca w nad go dzi nach. Za -
gro że nia psy cho spo łecz ne mo gą więc mieć rów nie ne ga tyw ny lub
na wet bar dziej szko dli wy wpływ na pra cow ni ka, niż wa run ki fi zycz ne -
go śro do wi ska pra cy.

Za wa run ki pra cy od po wie dzial ni są pra co daw cy. Ich obo wiąz kiem jest za -
pew nie nie pra cow ni kom bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia w ka żdym aspek -
cie zwią za nym z pra cą. Ta kie wy ma ga nia sta wia Dy rek ty wa Ra dy z 12
czerw ca 1989 ro ku wpro wa dzo na w ce lu zwięk sze nia bez pie czeń stwa i po -
pra wy zdro wia pra cow ni ków pod czas pra cy (89/391/EWG), któ ra w Pol sce
wdro żo na jest w dzia le X K.p. oraz roz po rzą dze niach wy da nych przez Mi ni -
ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.

Anna Ku char ska
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czy ko rzy sta nia z do stęp nych me tod i na rzę -
dzi. Po nad to funk cjo nu ją krót kie szko le nia ad -
re so wa ne do do świad czo nych in spek to rów
pra cy, do ty czą ce oce ny za gro żeń psy cho spo -
łecz nych i pi sa nia no ta tek słu żbo wych.

Do 2007 ro ku kon tro le obej mo wa ły
wszyst kie pro ble my psy cho spo łecz ne. Po wo -
do wa ło to wy dłu że nie po stę po wa nia. W ko lej -
nych la tach zre du ko wa no za rów no czas, jak
i za kres ta kże no ta tek słu żbo wych do ty czą -
cych ulep szeń, któ rych licz ba zna czą co jed -
nak wzro sła. Zwięk szy ła się też licz ba in spek -
to rów oce nia ją cych za gro że nia psy cho spo -
łecz ne w śro do wi sku pra cy. W re zul ta cie
w Da nii skró cił się czas kon tro li za gro żeń
psy cho spo łecz nych.

Zło żo ność za gad nie nia oraz funk cjo nu ją -
cych pro ce dur po wo du je, że na dal in spek to -
rom kon tro lu ją cym te za gad nie nia asy stu ją
psy cho lo go wie ze spe cjal nych ze spo łów.
Z po dej ściem ukie run ko wa nym na cel, sta ło
się to ła twiej sze dla pra co daw ców. Więk szość
z nich uzna ła w efek cie kon tro li, że za gad nie -
nia psy cho spo łecz ne sta no wią wa żny ele -
ment śro do wi ska pra cy.

Pod su mo wu jąc do tych cza so wą dzia łal ność
zwią za ną z za gro że nia mi psy cho spo łecz ny -
mi po dej mo wa ną przez duń skich in spek to -
rów pra cy, po stu lo wa no, aby w spo sób trwa -
ły i konsekwentny zaj mo wać się tą pro ble ma -
ty ką, by nie zo sta ła ona za po mnia na.

We wnętrz na sieć elek tro nicz na jest spe -
cjal nie stwo rzo nym na rzę dziem, któ re ma
po móc in spek to rom wy kry wać naj częst sze
pro ble my psy cho spo łecz ne wy stę pu ją ce
w za kła dach pra cy. Zo sta ło wpro wa dzo ne
jesz cze w 2007 ro ku. Skła da się z 24 ele -
men tów, któ re zo sta ły po dzie lo ne ze wzglę -
du na spe cy fi kę pra cy lub sek tor pra cy (np.
dla szpi ta li, dla sek to ra trans por tu). Ka żdy
z nich za wie ra:

– od trzech do pię ciu naj wa żniej szych
czyn ni ków ry zy ka w da nym sek to rze;

– naj istot niej sze, mo żli we do pod ję cia dzia -
ła nia za rad cze w za kre sie da ne go sek to ra; 

– py ta nia do ty czą ce naj bar dziej istot nych
kon se kwen cji zwią za nych z pra cą, wy ni ka ją -
cych z od dzia ły wa nia czyn ni ków za gra ża ją -
cych (in for ma cje, czy po ziom dzia łań pre -
wen cyj nych jest wy star cza ją cy).

In spek to rzy pra cy uży wa ją tych na rzę -
dzi w kon tro lach, gdy: 

● uzy sku ją in for ma cję o pro ble mach
psy cho spo łecz nych w pra cy;

● przy go to wu ją kon tro lę w za kła dzie;
● w trak cie pro wa dze nia roz mów z pra -

co daw ca mi;
● pod czas oce ny, czy przed się bior stwo

sto su je się do obo wią zu ją ce go pra wo daw -
stwa;

● pi szą no tat ki słu żbo we.
Ze wska za nych na rzę dzi ko rzy sta ją rów -

nież pra co daw cy przy go to wu jąc się do wi zyt
in spek to ra pra cy. Są one do stęp ne na stro -
nie in ter ne to wej www.at.dk

Dla ró żnych sek to rów są in ne na rzę dzia
– ze wzglę du na ró żni ce w czyn ni kach ry zy -
ka, po dej mo wa ne dzia ła nia pre wen cyj ne,
kon se kwen cje oraz do ko ny wa nie oce ny tych
za gro żeń. Przy kła dy wskazanych czyn ni ków
ry zy ka to: ilość pra cy (ob cią że nie pra cą
i pre sja cza su), ry zy ko do świad cza nia prze -
mo cy, gróźb, kra dzie ży i trau ma tycz nych
prze żyć, wy ma ga nia emo cjo nal ne (w pra cy
z krew ny mi, klien ta mi, pa cjen ta mi), nie re -
gu lar ny czas pra cy i pra ca w no cy, mob bing
i mo le sto wa nie sek su al ne.

Pod czas prze pro wa dza nia kon tro li spra -
wą klu czo wą jest to, czy przed się bior stwo
sto su je się do obo wią zu ją ce go pra wo daw -
stwa; czy ma wy star cza ją ce za ple cze, by
spro stać wy ma ga niom sta wia nym w pra cy.
Po nad to, czy da ny czyn nik ry zy ka jest czę -
sto spo ty ka ny – kie dy i kto jest za an ga żo wa -
ny, jak dłu go trwa je go dzia ła nie, czy jest
pod da wa ny od po wied nim środ kom za po bie -
gaw czym. Ja kie dzia ła nia są po dej mo wa ne,
by so bie z nim ra dzić, czy i ja kie są kon se -
kwen cje zwią za ne z do świad cza niem te go
czyn ni ka ry zy ka.

Au stria

Au striac ki In spek to rat Pra cy stwo rzył
wy tycz ne dla in spek to rów pra cy do ty czą ce
spo so bu oce ny ry zy ka za wo do we go w za -
kre sie za gro żeń psy cho spo łecz nych. Jest to
wy nik re ali za cji Wspól no to wej Stra te gii
na Rzecz Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy
na la ta 2007-2012. Gru pa od po wie dzial na
za te za gad nie nia skła da się z ośmiu in spek -
to rów pra cy oraz trzech psy cho lo gów pra cy. 

Idea stra te gii do ty czy m.in. pre wen cji za -
gro żeń psy cho spo łecz nych, psy chicz ne go
ob cią że nia pra cą oraz wzmoc nie nia pre wen -
cji i udo sko na le nia wspar cia w spra wach
prze mo cy w miej scu pra cy.

Po cząt ko wo pra co daw cy z dy stan sem od -
no si li się do oce ny psy chicz ne go ob cią że nia
pra cą. Nie ro zu mie li, dla cze go po win no się
ją prze pro wa dzać, po nie waż w ich prze ko na -
niu wszy scy pra cow ni cy są za do wo le ni z wa -
run ków pra cy i nie ma po wo du uwa żać, iż
w za kła dzie ist nie ją sy tu acje stre so we. Po -
nad to twier dzi li, że stres jest war to ścią, któ -
rej nie spo sób zmie rzyć i jest on od czu ciem
su biek tyw nym. Pra co daw com nie po do ba ła
się ta kże per spek ty wa opłat za psy cho te ra -
pię pra cow ni ków.

Pro ces two rze nia wy tycz nych obej mo wał
m.in. trzy szko le nia dla gru py od po wie dzial -
nej za stra te gię, dwa warsz ta ty dla in spek -
to rów pra cy, kon tro le w 60 za kła dach pra cy
(dwa za kła dy na in spek to ra pra cy), a na -
stęp nie dwa warsz ta ty słu żą ce wy mia nie do -
świad czeń, ko rek tę wy tycz nych, a w re zul ta -
cie udo stęp nie nie wer sji koń co wej on li ne.

Wy tycz ne za wie ra ją: wska za nie ce lu; de -
fi ni cję ro li in spek to ra pra cy i przy go to wa nie
in spek cji oraz pro ce du ry po stę po wa nia dla

in spek to ra pra cy; li stę kry te riów, we dług
któ rych in spek tor pra cy oce nia ry zy ko za wo -
do we zwią za ne z psy chicz nym ob cią że niem
pra cą; wy mia ry, ka te go rie i przy kła dy ob cią -
że nia pra cą; przy kła dy me tod do oce ny psy -
chicz ne go ob cią że nia pra cą.

Ce lem wy tycz nych dla in spek to rów pra -
cy jest:

● wy ja śnie nie ter mi nów i de fi ni cji, 
tj.: ob cią że nie pra cą, ry zy ko i stres;

● stresz cze nie i wska za nie za sto so wa -
nia oce ny ry zy ka za wo do we go zgod nie z ure -
gu lo wa nia mi praw ny mi;

● od nie sie nie do pod staw praw nych;
● uświa do mie nie psy cho spo łecz nych za -

gro żeń zwią za nych z pra cą lub z psy chicz -
nym ob cią że niem pra cą;

● za ak cen to wa nie peł ne go ob ra zu fi zycz -
ne go i psy chicz ne go ob cią że nia pra cą;

● zmo ty wo wa nie pra co daw ców oraz eks -
per tów pre wen cji do po dej mo wa nia te go
za gad nie nia w spo sób bar dziej ak tyw ny
i sys te ma tycz ny;

● zin te gro wa nie oce ny ry zy ka za wo do -
we go w aspek cie psy chicz ne go ob cią że nia
pra cą z ogól ną oce ną ry zy ka za wo do we go.

Za sto so wa nie od po wied niej pro ce du ry
prze pro wa dza nia kon tro li ma wią zać się
z od po wie dzią na na stę pu ją ce py ta nia:

● czy zo sta ła prze pro wa dzo na oce na ry -
zy ka za wo do we go w przed się bior stwie?

● czy wszy scy pra cow ni cy by li za an ga żo -
wa ni w oce nę ry zy ka za wo do we go w aspek -
cie psy chicz ne go ob cią że nia pra cą?

● czy wskaź ni ki psy chicz ne go ob cią że -
nia pra cą by ły wzię te pod uwa gę pod czas do -
ko ny wa nia oce ny?

● jak zi den ty fi ko wa no i oce nio no ry zy ko
za wo do we w aspek cie psy chicz ne go ob cią że -
nia pra cą – ja kie pro ce du ry i me to dy by ły
uży te?

W 2012 ro ku w Au strii za pla no wa ne są
dal sze dzia ła nia do ty czą ce za gro żeń psy cho -
spo łecz nych – zwłasz cza w sek to rach zwią -
za nych ze sprzą ta niem.

Nor we gia

W Nor we gii obo wią zu ją ure gu lo wa nia
praw ne za wie ra ją ce ogól ne wy ma ga nia do -
ty czą ce śro do wi ska pra cy oraz wy ma ga nia
do ty czą ce psy cho spo łecz nych wa run ków
pra cy. Te dru gie na kła da ją na pra co daw ców
na stę pu ją ce wy ma ga nia:

● pra ca po win na być or ga ni zo wa na w ta -
ki spo sób, by za bez pie czać wszel kie pra wa
pra cow ni ków;

● na le ży or ga ni zo wać pra cę w spo sób,
któ ry umo żli wić pra cow ni kom kon takt oraz
ko mu ni ka cję ze współ pra cow ni ka mi;

● pra cow ni cy nie po win ni być pod da wa -
ni prze śla do wa niu lub in nym nie sto sow nym
za cho wa niom;

● pra cow ni cy po win ni być chro nie ni
przed prze mo cą i nie po żą da nym ob cią że -

niem, któ re wy ni ka z kon tak tu z in ny mi oso -
ba mi.

In spek tor pra cy mo że po słu żyć się okre -
ślo ny mi środ ka mi praw ny mi:

● kie dy na ru sza ne są prze pi sy, mo że
wy dać pi sem ny na kaz po pra wy sy tu acji
w okre ślo nym li mi cie cza so wym;

● je że li na kaz nie zo sta nie zre ali zo wa ny,
mo że zo stać wy mie rzo na ka ra pie nię żna.
Jej wy so kość jest uza le żnio na od kil ku czyn -
ni ków. Ge ne ral nie cho dzi o to, by na ru sza -
nie prze pi sów nie opła ci ło się;

● je że li ży cie lub zdro wie pra cow ni ków
są za gro żo ne, to za kład pra cy mo że zo stać
za mknię ty z efek tem na tych mia sto wym.
Mo że to na stą pić rów nież wte dy, kie dy pra -
co daw ca nie wy peł nił wcze śniej szych na ka -
zów.

In spek tor pra cy mo że za wia do mić po li cję
o po wa żnych na ru sze niach prze pi sów,
co mo że skut ko wać ka ra mi, w tym np. ka rą
wię zie nia.

W Nor we gii ok. 1/3 ze wnętrz nej dzia łal -
no ści in spek cji pra cy, po śred nio lub bez po -
śred nio, ma na ce lu po pra wę psy cho spo -
łecz nych wa run ków pra cy oraz pre wen cję

stre su za wo do we go i zwią za nych z nim ab -
sen cji zdro wot nych.

Z ub.r. do świad czeń wy ni ka, że 3000 kon -
tro li prze pro wa dzo nych przez 140 in spek to -
rów pra cy do ty czy ło psy cho spo łecz nych
oraz or ga ni za cyj nych wa run ków pra cy.
Obec nie re ali zo wa ne są pro jek ty, któ re od -
no szą się do psy cho spo łecz nych za gro żeń
np. w kon kret nych bra nżach. Naj trud niej -
szym za da niem jest ob ser wa cja i oce na
pod tym ką tem wa run ków pra cy oraz roz -
strzy gnię cie, czy ta sy tu acja w okre ślo nych
za kła dach jest sa tys fak cjo nu ją ca, czy też
wią że się ona z na ra że niem pra cow ni ków
na dzia ła nie stre su zwią za ne go z pra cą. Nie -
wąt pli wym wy zwa niem, przed któ rym stoi
nor we skie pra wo daw stwo, jest spo sób skon -
stru owa nia prze pi sów do ty czą cych na ka zów,
któ ry rze czy wi ście do pro wa dzi do po pra wy
wa run ków pra cy i któ rych wy ko na nie bę -
dzie mo żna kon tro lo wać.

Anna Ku char ska
psy cho log, OIP Lu blin

W Pol sce, we dług da nych zgro ma dzo -
nych przez PIP na pod sta wie Kwe stio -
na riu sza do Oce ny Cech Pra cy
In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy*, pro blem
stre su do ty ka 60% sta no wisk pra cy.

Prze pi sy, któ re re gu lu ją obo wią zek
zwią za ny z ewi den cją cza su pra cy, ma ją
cha rak ter bez względ nie obo wią zu ją cy.
Wy ni ka to z art. 149 § 1 K.p., w myśl któ -
re go pra co daw ca pro wa dzi ewi den cję cza -
su pra cy pra cow ni ka do ce lów pra wi dło -
we go usta le nia je go wy na gro dze nia i in -
nych świad czeń zwią za nych z pra cą. Pra -
co daw ca udo stęp nia tę ewi den cję pra cow -
ni ko wi na je go żą da nie.

W sto sun ku do pra cow ni ków ob ję tych
sys te mem za da nio we go cza su pra cy, pra -
cow ni ków za rzą dza ją cych w imie niu pra -
co daw cy za kła dem pra cy oraz pra cow ni -
ków otrzy mu ją cych ry czałt za go dzi ny nad -
licz bo we lub za pra cę w po rze noc nej nie
ewi den cjo nu je się go dzin pra cy (art. 149
§ 2 K.p.).

To jest kar ta

Po nad to obo wią zek pro wa dze nia in dy wi -
du al nej kar ty ewi den cji cza su pra cy pra -
cow ni ka wy ni ka ta kże z § 8 roz po rzą dze nia
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z 28.05.1996 r. w spra wie za kre su pro wa -
dze nia przez pra co daw ców do ku men ta cji
w spra wach zwią za nych ze sto sun kiem pra -
cy oraz spo so bu pro wa dze nia akt oso bo -
wych pra cow ni ka1. Sta no wi on, że pra co -
daw ca za kła da i pro wa dzi dla ka żde go pra -
cow ni ka kar tę ewi den cji cza su pra cy w za -
kre sie obej mu ją cym: pra cę w po szcze gól -
nych do bach, w tym pra cę w nie dzie le
i świę ta, w po rze noc nej, w go dzi nach nad -
licz bo wych oraz w dni wol ne od pra cy wy -
ni ka ją ce z roz kła du cza su pra cy w prze cięt -
nie pię cio dnio wym ty go dniu pra cy, a ta kże
dy żu ry, urlo py, zwol nie nia od pra cy oraz in -
ne uspra wie dli wio ne i nie uspra wie dli wio -
ne nie obec no ści w pra cy (...).

Po nad to, zgod nie z § 8a wska za ne go
roz po rzą dze nia, do kar ty ewi den cji cza su
pra cy pra cow ni ka do łą cza się je go wnio -

ski o udzie le nie cza su wol ne go od pra cy
w za mian za czas prze pra co wa ny w go dzi -
nach nad licz bo wych.

Na le ży pod kre ślić, iż prze pi sy pra wa
pra cy nie wska zu ją ob li ga to ryj ne go wzo -
ru ewi den cji cza su pra cy. Pra co daw ca za -
tem mo że sa mo dziel nie opra co wać kar tę
ewi den cji cza su pra cy. Po wi nien jed nak
uwzględ nić ele men ty okre ślo ne we wska -
za nym roz po rzą dze niu.

Ewi den cja cza su pra cy re ali zu je dwa
pod sta wo we ce le: słu ży pra wi dło we mu
roz li cze niu cza su pra cy oraz usta le niu
wy na gro dze nia i in nych świad czeń zwią za -
nych z pra cą.

Prak ty ką sto so wa ną przez nie któ rych
pra co daw ców jest ta kże obo wią zek po -
twier dza nia przez pra cow ni ka wła sno ręcz -
nym pod pi sem je go in dy wi du al nej kar ty
ewi den cji cza su pra cy. Wska za ny obo wią -
zek znaj du je się w po sta no wie niach prze -
pi sów we wnątrz za kła do wych obo wią zu ją -
cych u da ne go pra co daw cy. W ta ki spo sób
pra co daw cy chcą uzy skać po twier dze nie
do ty czą ce fak tycz ne go cza su pra cy po -
szcze gól ne go pra cow ni ka. Opi sa na prak -
ty ka ma, w oce nie nie któ rych pra co daw -
ców, za po biec ewen tu al nym pro ce som są -
do wym do ty czą cym eg ze kwo wa nia wy na -
gro dze nia za pra cę w go dzi nach nad licz -
bo wych oraz wy eli mi no wa nie spor nych
sy tu acji mo gą cych po wstać w tym za kre -
sie po mię dzy stro na mi sto sun ku pra cy.

To jest do wód

Na le ży za uwa żyć, że z ana li zy orze czeń
do ty czą cych obo wiąz ku pro wa dze nia
przez pra co daw cę ewi den cji cza su pra cy
wy ni ka, że nie pro wa dze nie lub nie rze tel -
ne pro wa dze nie przez pra co daw cę ewi -
den cji cza su pra cy nie mo że skut ko wać
ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi dla pra -
cow ni ka w za kre sie usta le nia je go rze -

Pra wo

Ewi den cja
cza su pra cy Helena Wicher

Jed nym z pod sta wo wych do ku men tów zwią za nych z za trud nie niem
pra cow ni ków jest ten, do ty czą cy ewi den cji cza su pra cy. Obo wią zek
pro wa dze nia ewi den cji cza su pra cy do ty czy wszyst kich pra co daw -
ców, nie za le żnie od liczby za trud nio nych pra cow ni ków.

Przypisy

*„Ochro na zdro wia pra cow ni ków
przed skut ka mi stre su za wo do we go.”
Boh dan Du dek, Mał go rza ta Wasz kow ska,
Do ro ta Me recz, Woj ciech Han ke; In sty tut
Me dy cy ny Pra cy; Łódź 2004.
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czy wi ste go cza su pra cy w przy pad ku udo -
wod nie nia przez nie go cza su pra cy za po -
mo cą in nych środ ków do wo do wych w po -
stę po wa niu są do wym.

Zgod nie z wy ro kiem Są du Naj wy ższe -
go z 2.06.2010 r.2 za nie cha nie przez
pra co daw cę ewi den cji cza su pra cy pra -
cow ni ka nie upraw nia do mnie ma nia fak -
tycz ne go ani praw ne go (art. 231
K.p.c., 234 K.p.c.) o wia ry god -
no ści wer sji cza su pra cy przed -
sta wio nej przez pra cow ni ka. Za -
nie cha nie pro wa dze nia ewi den -
cji cza su pra cy pra cow ni ka przez
pra co daw cę nie ozna cza, że ka -
żdo ra zo wo i bez kry tycz nie sąd
pra cy po wi nien przyj mo wać
za mia ro daj ną wer sję cza su pra -
cy przed sta wia ną przez pra cow -
ni ka. To, czy sta no wi od zwier cie -
dle nie rze czy wi ste go cza su pra -
cow ni ka, pod le ga – w ra zie spo -
ru – oce nie w po stę po wa niu do -
wo do wym. W szcze gól no ści nie jest
upraw nio ne od wró ce nie cię ża ru do wo du
(art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.) i twier dze nie,
że w ta kiej sy tu acji (bra ku for mal nej ewi -
den cji cza su pra cy) wia ry god na jest wer -
sja po da wa na przez pra cow ni ka, chy ba
że pra co daw ca wy ka że, iż pra cow nik nie
pra co wał w ta kim roz mia rze, w ja kim
twier dzi.

Z uza sad nie nia wy ro ku wy ni ka, że brak
ta kiej ewi den cji mo że po wo do wać od po -
wie dzial ność pra co daw cy za wy kro cze nie.
Jed nak z prze pi sów o ewi den cji cza su pra -
cy nie wy ni ka ją zmia ny re guł do wo dze nia.
Bra ku ją cej ewi den cji cza su pra cy pra co -
daw ca nie mo że przed sta wić ja ko do wód
w spra wie i tym sa mym nie mo że go prze -
ciw sta wić do wo dom pra cow ni ka. Z dru -
giej stro ny ewi den cja cza su pra cy pra -
cow ni ka przed sta wio na przez pra co daw cę
mo że być pod wa ża na przez pra cow ni ka
i stąd nie za wsze mu si sta no wić do wód
o mo cy nad rzęd nej nad in ny mi. Ta kiej
mo cy do wo do wej ewi den cja cza su pra cy
nie czer pie z sa mej na zwy, lecz z te go, czy
po twier dza rze czy wi sty czas pra cy. Ewi -
den cja cza su pra cy sta no wi do ku ment
pry wat ny pra co daw cy.

W myśl te zy wy ro ku Są du Naj wy ższe go
z 9.07.2009 r.3 w po stę po wa niu od ręb -
nym w spra wach z za kre su pra wa pra cy
z po wódz twa pra cow ni ka o wy na gro dze -
nie za go dzi ny nad licz bo we obo wią zu je
ogól na re gu ła pro ce su, że po wód po wi -
nien udo wad niać słusz ność swych twier -
dzeń w za kre sie zgło szo ne go żą da nia. Je -
dy ną mo dy fi ka cją jest to, że nie wy wią zy -

wa nie się przez pra co daw cę z obo wiąz ku
rze tel ne go pro wa dze nia ewi den cji cza su
pra cy, po wo du je dla nie go nie ko rzyst ne
skut ki pro ce so we wów czas, gdy pra cow -
nik udo wod ni swo je twier dze nia przy po -
mo cy in nych środ ków do wo do wych, niż
do ku men ta cja do ty czą ca cza su pra cy.

Pra cow nik (po wód) mo że po wo ły wać
wszel kie do wo dy na wy ka za nie za sad no ści
swe go rosz cze nia, w tym po sia da ją ce
mniej szą moc do wo do wą niż do ku men ty
do ty czą ce cza su pra cy, a więc np. do wo dy
oso bo we, z któ rych z wy ko rzy sta niem do -
mnie mań fak tycz nych (art. 231 K.p.c.)
mo że wy ni kać licz ba prze pra co wa nych
go dzin nad licz bo wych. Je że li sąd, po swo -
bod nej oce nie do wo dów (art. 233 § 1
K.p.c.), doj dzie do wnio sku, że po wód
przy po mo cy ta kich do wo dów wy ka zał
swo je twier dze nia, to na pra co daw cy, któ -
ry nie pro wa dził pra wi dło wej ewi den cji
cza su pra cy, spo czy wa cię żar udo wod nie -
nia, że pra cow nik rze czy wi ście nie pra co -
wał w tym cza sie.

To jest ry czałt

Usta le nie ry czał tu za pra cę w go dzi -
nach nad licz bo wych zwal nia pra co daw cę
z ewi den cjo no wa nia cza su pra cy (art. 149
§ 2 K.p.) wów czas, gdy pra cow nik świad -
czy pra cę po nad nor mę cza su pra cy, ale
do kład na kon tro la licz by prze pra co wa -
nych go dzin nad licz bo wych jest wy so ce
utrud nio na4. Z uza sad nie nia przy wo ła ne -
go wy ro ku wy ni ka, że je że li przy jąć, że
pod sta wo wą za sa dą pra wa pra cy jest pra -
wo pra cow ni ka do go dzi we go wy na gro -
dze nia za pra cę fak tycz nie wy ko na ną
(art. 13 K.p. w związ ku z art. 80 zda nie
pierw sze K.p.), to usta le nie ry czał tu
za pra cę wy ko ny wa ną w go dzi nach nad -
licz bo wych nie mo że zwal niać pra co daw -
cy z obo wiąz ku pro wa dze nia ewi den cji ta -

kich go dzin w przy pad kach, kie dy jest to
ko niecz ne dla pra wi dło we go roz li cze nia
fak tycz nie prze pra co wa nych go dzin nad -
licz bo wych. Wpro wa dzo ne od 1 stycz -
nia 2003 r. zwol nie nie pra co daw cy z ewi -
den cjo no wa nia go dzin pra cy pra cow ni -
ków otrzy mu ją cych ry czałt za go dzi ny nad -
licz bo we (art. 12911 § 2 K.p., ak tu al nie

art. 149 § 2 K.p.), nie mo że go -
dzić w pod sta wo we pra wo
do wy na gro dze nia za pra cę fak -
tycz nie wy ko na ną. Usta le nie ry -
czał tu za pra cę w go dzi nach nad -
licz bo wych zwal nia pra co daw cę
z ewi den cjo no wa nia cza su pra cy
tyl ko wów czas, gdy pra cow ni cy
świad czą pra cę po nad umó wio -
ne nor my cza su pra cy, ale do -
kład na kon tro la ilo ści prze pra co -
wa nych nad go dzin jest lub by ła -
by wy so ce utrud nio na, jak to ma
miej sce w od nie sie niu do pra -
cow ni ków ob ję tych za da nio wym

cza sem pra cy, pra cow ni ków za rzą dza ją -
cych w imie niu pra co daw cy za kła dem pra -
cy, któ rzy – w ra zie ko niecz no ści – wy ko -
nu ją ta ką pra cę bez pra wa do od dziel ne -
go wy na gro dze nia z ty tu łu pra cy w nad go -
dzi nach (art. 135 § 1 K.p., ak tu al nie
art. 1514 § 1 K.p.). Do ty czy to rów nież
pra cow ni ków wy ko nu ją cych sta le pra cę
po za za kła dem pra cy, dla któ rych do da -
tek za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych
mo że być za stą pio ny ry czał tem (art. 134
§ 3 K.p. przed no we li za cją te go ko dek su
z 14 li sto pa da 2003 r., ak tu al nie art. 1511

§ 4 K.p.).
Na le ży zwró cić uwa gę na te zę wy ro ku

Są du Naj wy ższe go z 5.05.1999 r. 5 iż nie -
mo żność ści słe go usta le nia wy so ko ści wy -
na gro dze nia za pra cę w go dzi nach nad -
licz bo wych nie uza sad nia od da le nia po -
wódz twa.

Z uza sad nie nia wy ro ku wy ni ka, że zda -
niem Są du Naj wy ższe go, brak do ku men -
ta cji wy ni ka ją cy z za nie cha nia jej pro wa -
dze nia przez pra co daw cę po wo du je zmia -
nę wy ni ka ją ce go z art. 6 K.c. roz kła du
cię ża ru do wo du i prze rzu ce nie go na oso -
bę za prze cza ją cą udo ku men to wa nym fak -
tom, z któ rych stro na pro ce so wa wy wo dzi
skut ki praw ne. W spra wie o wy na gro dze -
nia za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych
pra co daw ca ma obo wią zek wy ka zać, że
pra cow nik nie pra co wał w ta kim roz mia -
rze, jak twier dzi, a tym bar dziej ja ki udo -
ku men to wał. Sko ro pra co daw ca kwe stio -
nu je moc do wo do wą przed sta wio ne go
przez pra cow ni ka do ku men tu, bę dą ce go
wpraw dzie do ku men tem pry wat nym, jed -

nak po twier dzo nym pod pi sa mi prze ło żo -
ne go, ze zna nia mi świad ków i upraw do -
po dob nio nym li sta mi obec no ści, to po wi -
nien wy ka zać praw dzi wość swo ich twier -
dzeń, od mien nych od za war tych w tym
do ku men cie. W ta kiej sy tu acji, oce na wia -
ry god no ści pry wat ne go do ku men tu pra -
cow ni ka, któ re mu pra co daw ca nie prze -
ciw sta wił żad ne go in ne go do ku men tu,
a co wię cej, któ ry uwia ry god nił pod pi -
sem oso by dzia ła ją cej w je go imie niu, po -
win na być szcze gól nie wy wa żo na.

To jest czas pra cy 
kie row ni ka

Nad to Sąd Naj wy ższy w wy ro ku
z 11.01.2008 r.6 wska zu je, że obo wią zek
ewi den cjo no wa nia przez pra co daw cę cza -
su pra cy z uwzględ nie niem pra cy w go dzi -
nach nad licz bo wych (art. 12911 K.p.
– obec nie art. 149 K.p.) nie do ty czy osób
kie ru ją cych za kła dem pra cy. Pra co daw ca
nie po no si za tem kon se kwen cji nie pro -
wa dze nia ewi den cji cza su pra cy kie row ni -
ka hi per mar ke tu w za kre sie do cho wa nia

rze czy wi ste go wy mia ru pra cy przez nie go
świad czo nej.

Roz pa tru jąc skar gę ka sa cyj ną po wo da,
Sąd Naj wy ższy uznał, że pod sta wo we zna -
cze nie dla dal szych roz wa żań miał za rzut
na ru sze nia art. 6 K.c., ina czej mó wiąc

przed sta wie nie roz kła du cię ża ru do wo du
w tej spra wie. Pra co daw ca obo wią za ny
jest pro wa dzić ewi den cję cza su pra cy,
z uwzględ nie niem pra cy w go dzi nach nad -
licz bo wych (art. 12911 K.p.). Obo wią zek
ten nie do ty czy osób za rzą dza ją cych za kła -
dem pra cy. Po wód za rzą dzał hi per mar ke -
tem i do nie go na le ża ło pro wa dze nie ewi -
den cji cza su pra cy osób tam za trud nio -
nych. W tej sy tu acji nie mo żna ob cią żać
pra co daw cy kon se kwen cja mi nie ewi den -
cjo no wa nia cza su pra cy po wo da w za kre -
sie do wo dze nia oko licz no ści rze czy wi ste -
go wy mia ru świad czo nej przez nie go pra -
cy. Udo wod nie nie tej oko licz no ści nie by -
ło by zresz tą wy star cza ją ce dla roz strzy -
gnię cia spo ru o na le żne po wo do wi wy na -
gro dze nie.

Po wód, ja ko ob ję ty hi po te zą prze pi su
art. 135 K.p., nie miał bo wiem pra wa
do od dziel ne go wy na gro dze nia za pra cę
świad czo ną po za nor mal nym cza sem pra -
cy w ra zie ko niecz no ści. Miał na to miast
pra wo do wy na gro dze nia za pra cę w go -
dzi nach nad licz bo wych świad czo ną
na sku tek ob cią że nia go przez pra co daw -

cę obo wiąz ka mi, któ rych wy ko na nie nie
by ło mo żli we w nor mal nym cza sie pra cy.
Wy na gro dze nie za pra cę w go dzi nach nad -
licz bo wych mo że być płat ne w for mie ry -
czał tu, jed na kże ta ki skład nik wy na gro -
dze nia wi nien być wy raź nie wy od ręb nio -

ny. Z ko lei nie mo że być uzna na za pra cę
w go dzi nach nad licz bo wych, za któ rą na -
le ży się kie row ni ko wi wy od ręb nio nej jed -
nost ki do dat ko we wy na gro dze nie, pra ca
świad czo na przez nie go po za wie dzą i wo -
lą pra co daw cy, czy li ta ka, któ rej wy miar
wy ni ka wy łącz nie z nie wła ści we go,
sprzecz ne go z ocze ki wa nia mi pra co daw -
cy, or ga ni zo wa nia (so bie i pod wład nym)
pra cy przez kie row ni ka. W świe tle te go,
po wo da ob cią żał do wód w za kre sie pra cy
w go dzi nach nad licz bo wych świad czo nej
nie w ra zie ko niecz no ści za wie dzą lub
na po le ce nie pra co daw cy, ob cią że nia go
obo wiąz ka mi nie mo żli wy mi do wy ko na -
nia w nor mal nym cza sie pra cy, a ta kże
roz mia ru (licz by go dzin) pra cy świad czo -
nej w go dzi nach nad licz bo wych. Na to -
miast pra co daw cę ob cią ża ło udo wod nie -
nie oko licz no ści wy pła ty wy na gro dze nia
za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych
w for mie ry czał tu przy od po wied nio usta -
lo nej wy so ko ści wy na gro dze nia.

To jest wy ją tek

W li te ra tu rze zwró co no uwa gę na na -
stę pu ją cą kwe stię: art. 149 § 2 K.p. sta tu -
uje wy jąt ki w za kre sie ewi den cjo no wa -
nia go dzin pra cy w od nie sie niu do tych
ka te go rii pra cow ni ków, w sto sun ku
do któ rych utrud nio ne, a na wet nie mo żli -
we jest pre cy zyj ne usta le nie go dzin ich
pra cy, zwra ca jąc uwa gę na to, że w od nie -
sie niu do pra cow ni ków za rzą dza ją cych
za kła dem pra cy w imie niu pra co daw cy
jest to na wet zbęd ne. Apro bu jąc ten kie -
ru nek re gu la cji, nie spo sób nie za uwa żyć,
że re zy gna cja z ewi den cjo no wa nia go -
dzin pra cy w za da nio wym cza sie pra cy,
czy też pra cy nad licz bo wej lub noc nej
wy na gra dza nej ry czał tem, mo że utrud -
nić we ry fi ka cję pra wi dło wo ści usta le nia
za dań do wy ko na nia7.

Jak słusz nie za uwa ży ła M. T. Ro mer:
brak obo wiąz ku pro wa dze nia ewi den cji
cza su pra cy pra cow ni ków ob ję tych za da -
nio wym cza sem pra cy i pra cow ni ków za -
rzą dza ją cych w imie niu pra co daw cy za -
kła dem pra cy nie ma wpły wu na to, że
zgod nie z usta lo nym od lat orzecz nic -
twem, gdy pra cow ni cy ci dla wy ko na nia
po wie rzo nych im za dań są zmu sze ni
do sys te ma tycz nej pra cy w cza sie prze -
kra cza ją cym obo wią zu ją ce po wszech nie
nor my, to za cho wu ją pra wo do wy na gro -
dze nia za pra cę w go dzi nach nad licz bo -
wych. Brak ewi den cji cza su ich pra cy po -
wo du je z re gu ły w ra zie spo ru ko niecz -
ność pro wa dze nia po stę po wa nia do wo do -
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we go w ce lu usta le nia, czy i w ja kim wy -
mia rze dla wy ko na nia po wie rzo nych im
za dań prze kra cza li oni obo wią zu ją ce nor -
my cza su pra cy8.

Za rów no dla są du pra cy, jak i dla in -
spek to ra pra cy, do wo dem na licz bę prze -
pra co wa nych go dzin mo że być ka żdy do -
ku ment, w tym rów nież za pi ski do ko ny-
wa ne przez pra cow ni ków, ksią żki wyjść
i wejść, elek tro nicz ny sys tem po twier dza -
nia obec no ści9.

W prak ty ce bar dzo czę sto mo żna spo -
tkać się z nie wła ści wą in ter pre ta cją prze -
pi su do ty czą cą bra ku obo wiąz ku ewi den -
cjo no wa nia go dzin pra cy okre ślo nych
grup pra cow ni czych. Nie któ rzy pra co daw -
cy uwa ża ją, że prze pis ten zwa la nia ich
z obo wiąz ku pro wa dze nia ewi den cji cza su
pra cy. Wska za ne twier dze nie jest nie uza -
sad nio ne z uwa gi na § 8 roz po rzą dze nia
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z 28.05.1996 r. w spra wie za kre su pro wa -
dze nia przez pra co daw ców do ku men ta -
cji w spra wach zwią za nych ze sto sun kiem
pra cy oraz spo so bu pro wa dze nia akt oso -
bo wych pra cow ni ka, któ ry to prze pis wy -
mie nia ele men ty, któ re po win ny zo stać
za pi sa ne w ewi den cji cza su pra cy. Na le ży
pod kre ślić, że pra ca w po szcze gól nych
do bach jest tyl ko jed nym z ele men tów
ewi den cji cza su pra cy. Pra co daw ca za tem
ma obo wią zek pro wa dze nia ewi den cji cza -
su pra cy w za kre sie po zo sta łych ele men -
tów okre ślo nych w przy to czo nym prze pi -
sie, w tym. m.in. dy żu rów, urlo pów, zwol -
nień od pra cy oraz in nych uspra wie dli -
wio nych i nie uspra wie dli wio nych nie obec -
no ści w pra cy.

Brak obo wiąz ku ewi den cjo no wa nia go -
dzin pra cy w sto sun ku do pra cow ni ków
ob ję tych sys te mem za da nio we go cza su
pra cy, pra cow ni ków za rzą dza ją cych
w imie niu pra co daw cy za kła dem pra cy
oraz pra cow ni ków otrzy mu ją cych ry czałt
za go dzi ny nad licz bo we lub za pra cę w po -
rze noc nej, po wo du je rów nież licz ne pro -
ble my pod czas kon tro li prze pro wa dza -
nych przez in spek to rów pra cy w za kre sie
usta le nia rze czy wi ste go cza su pra cy
wska za nych grup za trud nio nych pra cow -
ni ków, w szcze gól no ści w za kre sie usta le -
nia w tym przy pad ku ich pra wa do wy na -
gro dze nia za pra cę w go dzi nach nad licz -
bo wych. Za pi sy art. 149 § 2 K.p. po wo du -
ją, że pod czas kon tro li po ja wia ją się wąt -
pli wo ści do ty czą ce kwe stii prze strze ga -
nia in nych prze pi sów cza su pra cy np. od -
po czyn ku do bo we go lub ty go dnio we go,
za sa dy za cho wa nia prze cięt nie pię cio -
dnio we go ty go dnia pra cy.

Uwa żam, że we wska za nym za kre sie,
w przy pad ku bra ku obo wiąz ku ewi den -
cjo no wa nia przez pra co daw cę go dzin pra -
cy in spek tor pra cy po wi nien, w szcze gól -
no ści w za kre sie usta le nia fak tu wy ko ny -
wa nia przez pra cow ni ka pra cy w go dzi -
nach nad licz bo wych, po in for mo wać pra -
cow ni ka lub by łe go pra cow ni ka o mo żli -
wo ści eg ze kwo wa nia swo ich rosz czeń
na dro dze po stę po wa nia są do we go.

To jest pra wo pra cow ni ka

Pra co daw ca obo wią za ny jest udo stęp -
nić ewi den cję cza su pra cy pra cow ni ko wi
na je go żą da nie. Jak słusz nie pod kre ślił 

K. Rącz ka: cho dzi tu o umo żli wie nie pra -
cow ni ko wi kon tro lo wa nia, czy pro wa dzo -
na przez pra co daw cę ewi den cja cza su pra -
cy od po wia da rze czy wi ste mu sta no wi rze -
czy. W ra zie roz bie żno ści oce ny pra cow -
nik mo że zwró cić się o prze pro wa dze nie
kon tro li do spo łecz nej in spek cji pra cy lub
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, a ta kże wy -
stą pić do są du z od po wied nim rosz cze -
niem ma jąt ko wym, np. o wy na gro dze nie
za go dzi ny nad licz bo we. Sąd wów czas
w to ku po stę po wa nia do wo do we go bę -
dzie ba dał, czy ewi den cja cza su pra cy od -
po wia da rze czy wi ste mu sta no wi rze czy.
W ra zie od mo wy udo stęp nie nia pra cow ni -
ko wi ewi den cji je go cza su pra cy mo że on
zwró cić się z proś bą o in ter wen cję do re -
pre zen tu ją cej go za kła do wej or ga ni za cji
związ ko wej oraz do spo łecz nej lub Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy. Pra co daw ca nie

mo że jed nak udo stęp niać związ kom za wo -
do wym ewi den cji cza su pra cy bez wie dzy
i wo li za in te re so wa ne go pra cow ni ka 10.

Za tem pra cow nik ma pra wo do kon -
tro lo wa nia swo jej ewi den cji cza su pra cy
m.in. pod wzglę dem rze tel no ści znaj du ją -
cych się w niej za pi sów. Jest to pod sta wo -
wy do ku ment, zgod nie z któ rym na li cza -
ne jest wy na gro dze nie pra cow ni ka i in ne
świad cze nia zwią za ne z pra cą. Jak już
wska za no, pra cow ni ko wi przy słu gu ją od -
po wied nie rosz cze nia w przy pad ku gdy
pra co daw ca nie bę dzie re ali zo wał wy mie -
nio ne go obo wiąz ku lub też ewi den cja bę -
dzie pro wa dzo na w spo sób nie rze tel ny.

Zgod nie z wy ja śnie nia mi Pań stwo wej
In spek cji Pra cy11 ory gi nał ewi den cji cza su
pra cy jest wła sno ścią pra co daw cy. Tym
nie mniej, for ma udo stęp nie nia ewi den cji
uza le żnio na jest od pra cow ni ka. Je go żą -
da nie mo że do ty czyć je dy nie wglą du, ale
ta kże po wie le nia me to dą kse ro gra ficz ną
czy od pi sa nia z ory gi na łu.

Nie pro wa dze nie ewi den cji cza su pra cy
sta no wi, zgod nie z art. 281 pkt 6 K.p, wy -
kro cze nie prze ciw ko pra wom pra cow ni ka.
Na to miast, gdy pod czas czyn no ści kon -
tro l nych in spek tor pra cy stwier dzi, iż za -
cho dzi po dej rze nie po peł nie nia prze stęp -
stwa prze ciw ko wia ry god no ści do ku men -
tów, po wi nien w ta kiej sy tu acji zło żyć
do wła ści wej jed nost ki or ga ni za cyj nej pro -
ku ra tu ry re jo no wej wnio sek o po dej rze -
nie po peł nia nia prze stęp stwa.
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Przed sta wia my szcze gól ne upraw nie nia
pra cow ni ków zwią za ne z ro dzi ciel stwem,
gwa ran to wa ne przez prze pi sy Ko dek su pra -
cy, ma ją ce na ce lu przede wszyst kim ochro -
nę trwa ło ści sto sun ku pra cy oraz po go dze nie
obo wiąz ków pra cow ni czych z ro dzi ciel ski mi.

Przed po ro dem

Zgod nie z art. 180 § 3 K.p. co naj mniej
dwa ty go dnie urlo pu ma cie rzyń skie go mo gą
przy pa dać przed prze wi dy wa ną da tą po ro -
du. Od de cy zji pra cow ni cy za le ży, czy sko -
rzy sta przed po ro dem z te go pra wa, czy też
ca ły wy miar urlo pu ma cie rzyń skie go wy ko -
rzy sta po po ro dzie. De cy zja pra cow ni cy
o sko rzy sta niu przed po ro dem z urlo pu ma -
cie rzyń skie go ob li gu je pra co daw cę do udzie -
le nia go we wska za nym przez nią ter mi nie
i dłu go ści, pod wa run kiem, że bę dą to co
naj mniej dwa ty go dnie. Pra co daw ca nie ma
pra wa do zo bo wią za nia pra cow ni cy do sko -
rzy sta nia z te go upraw nie nia. Urlop ma cie -
rzyń ski udzie lo ny pra cow ni cy na jej wnio sek
przed po ro dem mo że być dłu ższy niż dwa ty -
go dnie. Nie mo że na to miast być krót szy.
Wy ni ka to z in ter pre ta cji li te ral nej te go
prze pi su. Usta wo daw ca użył w nim okre -
śle nia co naj mniej, a ozna cza to, że część
urlo pu ma cie rzyń skie go przed po ro dem
udzie lo ne go na wnio sek pra cow ni cy nie mo -
że wy no sić mniej niż dwa ty go dnie. Mo że
na to miast być dłu ższy. Prze pis nie okre śla
na to miast mak sy mal nej dłu go ści urlo pu,
któ ry mo żna wy ko rzy stać przed po ro dem.

Sko rzy sta nie przez pra cow ni cę z urlo pu
ma cie rzyń skie go przed prze wi dy wa nym ter -
mi nem po ro du przez dwa ty go dnie lub dłu -
żej po wo du je, że po po ro dzie wy ko rzy sta
ona po zo sta łą okre ślo ną w art. 180 § 1 część
urlo pu. Sta no wi o tym § 4, zgod nie z któ rym
po po ro dzie przy słu gu je urlop ma cie rzyń ski
nie wy ko rzy sta ny przed po ro dem. Prze pis
ten nie okre śla mi ni mal nej dłu go ści urlo pu

ma cie rzyń skie go po po ro dzie. Je że li pra -
cow ni ca nie sko rzy sta przed po ro dem z czę -
ści urlo pu ma cie rzyń skie go, to po po ro dzie
przy słu gu je on jej w peł nym wy mia rze okre -
ślo nym w § 1.

Oj ciec 
na ma cie rzyń skim

Pra cow ni ca ma pra wo do zre zy gno wa nia
z czę ści urlo pu ma cie rzyń skie go. Jed nak
z upraw nie nia te go mo że sko rzy stać po wy -
ko rzy sta niu co naj mniej 14 ty go dni urlo pu
ma cie rzyń skie go. Jest to mo żli we tyl ko w sy -
tu acji, gdy po zo sta łą część urlo pu wy ko rzy -
sta pra cow nik – oj ciec dziec ka. Ozna cza to,
że mo że on prze by wać na urlo pie ma cie -
rzyń skim mak sy mal nie sześć ty go dni
w przy pad ku uro dze nia jed ne go dziec ka
przy jed nym po ro dzie.

By móc zre zy gno wać z czę ści urlo pu,
pra cow ni ca mu si zło żyć pi sem ny wnio sek
do pra co daw cy naj póź niej na sie dem dni
przed dniem przy stą pie nia do pra cy.
Do wnio sku win no być za łą czo ne za świad -
cze nie pra co daw cy, któ ry za trud nia pra cow -
ni ka – oj ca, po twier dza ją ce ter min roz po -
czę cia urlo pu ma cie rzyń skie go przez pra -
cow ni ka. Urlop ta ki mu si przy pa dać bez po -
śred nio po ter mi nie re zy gna cji z czę ści urlo -
pu ma cie rzyń skie go przez pra cow ni cę. W ta -
kiej sy tu acji pra co daw ca jest zo bli go wa ny
wnio skiem pra cow ni ka.

Kie dy do dat ko wy?

Do dat ko wy urlop ma cie rzyń ski i do dat -
ko wy urlop na wa run kach urlo pu ma cie -
rzyń skie go przy słu gu ją od 1 stycz nia 2010
roku Zgod nie z art. 1821 § 1 pra cow ni ca ma
pra wo do do dat ko we go urlo pu ma cie rzyń -
skie go w wy mia rze: do 6 ty go dni – w przy -
pad ku, o któ rym mo wa w art. 180 § 1 pkt 1
(gdy pra cow ni cy przy słu gu je urlop ma cie -

rzyń ski w wy mia rze: 20 ty go dni w przy -
pad ku uro dze nia jed ne go dziec ka przy jed -
nym po ro dzie) oraz do 8 ty go dni – w przy -
pad kach, o któ rych mo wa w art. 180 § 1
punk ty 2-5 (gdy pra cow ni cy przy słu gu je
urlop ma cie rzyń ski w wy mia rze 31 ty go dni
w przy pad ku uro dze nia dwoj ga dzie ci
przy jed nym po ro dzie, 33 ty go dni w przy -
pad ku uro dze nia troj ga dzie ci przy jed nym
po ro dzie, 35 ty go dni w przy pad ku uro dze -
nia czwor ga dzie ci przy jed nym po ro -
dzie, 37 ty go dni w przy pad ku uro dze nia
pię cior ga i wię cej dzie ci przy jed nym po ro -
dzie).

Wy miar do dat ko we go urlo pu ma cie rzyń -
skie go i do dat ko we go urlo pu na wa run kach
urlo pu ma cie rzyń skie go za le ży od liczby
uro dzo nych dzie ci pod czas jed ne go po ro du
lub od liczby dzie ci przy spo so bio nych.
W przy pad ku uro dze nia jed ne go dziec ka
i w przy pad ku przy spo so bie nia jed ne go
dziec ka, urlop do dat ko wy w la tach 2010-
2011 wy no sił do 2 ty go dni, a w la -
tach 2012-2013 do 4 ty go dni. W przy pad -
ku uro dze nia przy jed nym po ro dzie wię cej
niż jed ne go dziec ka lub przy spo so bie nia
wię cej niż jed ne go dziec ka, urlop ten wy no -
si w la tach 2012-2013 do 6 ty go dni.

Wnio sek o udzie le nie do dat ko we go urlo -
pu po wi nien być zło żo ny na pi śmie bez po -
śred nio po wy ko rzy sta niu urlo pu ma cie rzyń -
skie go lub urlo pu na wa run kach urlo pu ma -
cie rzyń skie go.

Po wo łu jąc się na art. 1822, pra cow nik -oj -
ciec mo że ta kże sko rzy stać z do dat ko we go
urlo pu ma cie rzyń skie go. Mo że do te go
dojść je dy nie w dwóch przy pad kach: je że li
pra cow ni ca skró ci ła swój urlop ma cie rzyń -
ski, a pra cow nik -oj ciec wy ko rzy stał po zo -
sta łą część urlo pu ma cie rzyń skie go (art.
180 § 5) oraz w przy pad ku, gdy pra cow ni ca
po wy ko rzy sta niu ca łe go pod sta wo we go
urlo pu ma cie rzyń skie go nie za mie rza ko -
rzy stać z urlo pu do dat ko we go.

Gdy pra cow nik zo sta je ro dzi cem
Na ro dzi ny dziec ka łą czą się z na by ciem przez pra cow ni ka -ro dzi ca okre ślo nych upraw nień. Ro -
dzi na i dzie ci znaj du ją się, a przy naj mniej po win ny się znaj do wać, pod szcze gól ną opie ką pań -
stwa. W związ ku z tym pra cow ni kom, któ rzy ma ją dzie ci lub spo dzie wa ją się dziec ka, przy słu gu ją
spe cjal ne przy wi le je ure gu lo wa ne w Ko dek sie pra cy. Usta wo daw ca, dą żąc do le ga li za cji po -
wszech nie ak cep to wa nych za sad współ ży cia spo łecz ne go, za pew nia rów nież ochro nę pra cow -
ni cy w cią ży.

Prawo
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Ko lej ny ter min otwar cia sta dio nu wy -
zna czo no na 29 stycz nia 2012 r. Sen z oczu
spę dza ła pły ta sta dio nu. Jak się oka za ło, by -
ło to wiel kie i skom pli ko wa ne tech no lo -
gicz nie przed się wzię cie. Nie wta jem ni cze -
ni za da wa li trud ne py ta nia: dla cze go pro -
jekt pły ty do tarł tak póź no do wy ko naw cy?
Dla cze go pra ce przy pły cie roz po czę to tak
póź no? Ostat nia nie dzie la stycz nia zbli ża ła
się wiel ki mi kro ka mi, a od po wie dzial ne
słu żby: Po li cja, Straż Miej ska, Straż Po -
żar na, Pań stwo wa In spek cja Sa ni tar na nie
wy da wa ły po zy tyw nych opi nii. Wresz cie
na dwa dni przed wy zna czo nym ter mi nem
władze mia sta wydały po zy tyw ną de cy zję ,
ze zwa la ją cą na prze pro wa dze nie im pre zy.
De cy zja nie uwzględ nia ła tyl ko mu ra wy. 

W nie dzie lę 29 stycz nia, pod ha słem
Oto je stem, za in au gu ro wa no dzia łal ność
Sta dio nu Na ro do we go w War sza wie, naj -
więk szej pol skiej are ny pił kar skich mi -
strzostw Eu ro py 2012. Ktoś z ze bra nych
na sta dio nie po wie dział: – Wy bu do wa nie
sta dio nu kosz to wa ło ży cie trzech lu dzi
i nie mal dwa mi liar dy zło tych. Bra my sta -
dio nu otwar to o godz. 14.00. Pierw szy z za -
pla no wa nych kon cer tów roz po czął się
o godz. 15.00. Na pły cie i try bu nach zgro -
ma dzi ło się po nad 60 ty się cy osób. In au gu -
ra cyj ną im pre zę za koń czył po kaz sztucz -
nych ogni. Ze bra ni w więk szo ści by li za fa -
scy no wa ni obiek tem, je go wiel ko ścią i no -
wo cze sno ścią.

W ko lej nym ty go dniu, gdy mróz na bu -
do wie się gał mi nus 200C, in spek tor Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy w War sza wie
spraw dził, czy pra cow ni cy w licz bie po -
nad 500 osób, wy ko nu ją cy pra ce na pły cie

sta dio nu oraz in ne pra ce wy koń cze nio we,
zo sta li za opa trze ni w cie płą odzież ro bo czą
i go rą ce po sił ki re ge ne ra cyj ne. Wy ko naw -
ca dro gi prze ciw po ża ro wej z kost ki bru ko -
wej na pły cie sta dio nu pod czas tych mro -
zów za po mniał, że w ta kich wa run kach at -
mos fe rycz nych po si łek re ge ne ra cyj ny jest
naj wa żniej szym ele men tem bez pie czeń -
stwa pra cy. Tłu ma czył, że wy ko nu ją cym
pra cę na umo wy cy wil ne, ta ki przy wi lej
nie przy słu gu je. Na praw dę nie stać go by -
ło na te kil ka set zło tych, by za pew nić mi ni -
mal ny kom fort pra cow ni kom w tak ni skiej
tem pe ra tu rze? Oczy wi ście, by ło go stać, ta -
kże na spo ry man dat!

Wła ści ciel kon sor cjum, któ re na zle ce -
nie in we sto ra wy ko nu je znacz ny za kres
prac wy koń cze nio wych sta dio nu i ge ne ral -
ny re mont daw ne go Cen tral ne go Ośrod ka
Spor tu, był bar dzo zdzi wio ny, że je go pra -
cow ni cy po win ni do stać po sił ki re ge ne ra -
cyj ne, pra cu jąc w bu dyn ku. Ale jak wy ka -
za ły po mia ry, tem pe ra tu ra w po miesz cze -
niach pracy spa dła w cza sie mro zów po ni -
żej 100 C.

Jesz cze jed no, ni by dro biazg. Już na dru -
gi dzień po uro czy stym otwar ciu, po za my -
ka no wszyst kie ogrze wa ne sa ni ta ria ty
– 965 mi sek ustę po wych i pi su arów sta dio -
nu. A pra cow ni cy mo gli ko rzy stać tyl ko
z jed nej to a le ty TOI TOI usta wio nej da le -
ko po za sta dio nem, z drzwia mi, któ re przy -
mar z ły do pla sti ko wej obu do wy! Re ak cją
na in ter wen cję in spek to ra pra cy by ło po ja -
wie nie się to a let już po kil ku go dzi nach i to
niedaleko od miejsc pra cy.

Wal de mar Spól nic ki
OIP War sza wa

Urlop oj cow ski

Pra wo do urlo pu oj cow skie go przy słu gu je
pra cow ni ko wi -oj cu wy cho wu ją ce mu dziec ko
do ukoń cze nia przez nie jed ne go ro ku, w wy -
mia rze dwóch ty go dni (od stycz nia 2012 r.).
Z dwóch ty go dni, a nie jed ne go (jak to by ło
w 2011 ro ku) mo gą sko rzy stać nie tyl ko ci oj -
co wie, któ rym dziec ko uro dzi ło się w ro -
ku 2012 ro ku, ale ta kże ci, któ rym dziec ko
uro dzi ło się w ro ku 2011, aż do ukoń cze nia
przez nie 12 mie się cy. Wnio sek o urlop oj -
cow ski skła da pra cow nik w for mie pi sem nej
na sie dem dni przed za mia rem sko rzy sta nia
z urlo pu. Pra co daw ca ma obo wią zek uwzględ -
nić wnio sek pra cow ni ka. Urlop oj cow ski mo -
że być wy ko rzy sta ny w wy bra nym przez nie -
go ter mi nie, z uwzględ nie niem je dy nie wie -
ku dziec ka.

Ko deks pra cy nie ró żni cu je wy mia ru urlo -
pu oj cow skie go ze wzglę du na licz bę dzie ci
uro dzo nych przy jed nym po ro dzie (tak jak
w przy pad ku urlo pu ma cie rzyń skie go). Nie -
za le żnie od te go, czy pra cow ni ko wi uro dzą
się bliź nię ta, czy wię cej dzie ci, ma pra wo
w 2012 ro ku do dwóch ty go dni urlo pu.

Pra cow nik ko rzy sta ją cy z ta kie go urlo pu
po sia da ta kie sa me upraw nie nia i ta ką sa -
mą ochro nę, ja ką ma pra cow ni ca prze by wa -
ją ca na urlo pie ma cie rzyń skim oraz przy -
słu gu je mu za si łek ma cie rzyń ski z ubez pie -
cze nia spo łecz ne go na mo cy art. 29 ust. 5a
usta wy z 25 czerw ca 1999 r. o świad cze -
niach pie nię żnych z ubez pie cze nia spo łecz -
ne go w ra zie cho ro by i ma cie rzyń stwa.

Bez po śred nio 
po ma cie rzyń skim

Zgod nie z art. 163 § 3 K.p. pra co daw ca
udzie la pra cow ni cy urlo pu wy po czyn ko we go
bez po śred nio po urlo pie ma cie rzyń skim.
Do ty czy to ta kże pra cow ni ka – oj ca wy cho -
wu ją ce go dziec ko, któ ry ko rzy sta z urlo pu
ma cie rzyń skie go.

Na le ży nad mie nić, że pra co daw ca jest
zwią za ny wnio skiem po cho dzą cym od pra -
cow ni cy, któ ra uro dzi ła lub ma uro dzić dziec -
ko i chcia ła by sko rzy stać z urlo pu wy po czyn -
ko we go bez po śred nio po urlo pie ma cie rzyń -
skim (wy rok Są du Naj wy ższe go z 20 sierp -
nia 2001 r. I PKN 590/2000).

Je że li cho dzi o wy miar urlo pu, to nie ma
pod staw, aby urlop ten usta lać pro por cjo nal -
nie, gdyż nie wy stę pu ją żad ne z oko licz no ści
opi sa nych w art. 1551 oraz 1552 K.p. Dla te -
go też, je że li pra cow ni ca zło ży wnio sek
o urlop wy po czyn ko wy, ma pra wo do wy ko -
rzy sta nia ca łe go na le żne go jej za da ny rok
urlo pu, gdyż z dniem pierw sze go stycz nia
na by ła pra wo do peł ne go urlo pu (przy za -

trud nie niu na czas nie okre ślo ny lub umo wie
prze kra cza ją cej ter min 31 grud nia). Wy miar
jej urlo pu wy po czyn ko we go za le ży wy łącz -
nie od sta żu pra cy i wy mia ru za trud nie nia.

Wy cho waw czy 
a in na pra ca

W okre sie urlo pu wy cho waw cze go pra -
cow nik ma mo żli wość pod ję cia pra cy za rob -
ko wej lub in nej dzia łal no ści o cha rak te rze
za rob ko wym lub nie za rob ko wym. Pra ca ta
mo że być wy ko ny wa na za rów no u do tych -
cza so we go, jak u in ne go pra co daw cy. Pra -
cow nik mo że rów nież pod jąć na ukę lub
szko le nie. Wa run kiem jest, aby żad na z wy -
mie nio nych form ak tyw no ści nie wy łą cza ła
mo żli wo ści spra wo wa nia oso bi stej opie ki
nad dziec kiem. Pra cow nik nie ma obo wiąz -
ku uprze dzać pra co daw cy o za mia rze pod ję -
cia ta kiej pra cy lub za jęć, ale pra co daw ca ma
jed nak mo żli wość pod ję cia od po wied nich
dzia łań, gdy uzy ska in for ma cje, że pra cow -
nik wy ko rzy stu je urlop wy cho waw czy nie -
zgod nie z ce lem, na ja ki zo stał udzie lo ny.
Wy ko rzy sta niem urlo pu nie zgod nie z je go
ce lem jest trwa łe za prze sta nie spra wo wa nia
oso bi stej opie ki nad dziec kiem lub ko rzy sta -
nie z urlo pu oboj ga ro dzi ców rów no cze śnie
(za wy jąt kiem oczy wi ście przy pad ku, gdy
ro dzi ce opie ku ją się jed no cze śnie w okre sie
do trzech mie się cy urlo pu). Obo wią zu ją ce
prze pi sy nie wska zu ją, w ja ki spo sób pra co -
daw ca ma po wziąć wia do mość o za ist nia -
łym sta nie, dla te go też mo że ko rzy stać z do -
wol nych wła ści wych so bie źró deł. W ra zie
usta le nia, że pra cow nik wy ko rzy stu je urlop
nie zgod nie z je go ce lem, pra co daw ca po -
dej mu je od po wied nie kro ki, tj. wzy wa pra -
cow ni ka do sta wie nia się do pra cy w ter mi -
nie przez sie bie wska za nym oraz nie póź niej
jed nak niż w cią gu 30 dni od po wzię cia wia -
do mo ści i nie wcze śniej niż po upły -
wie trzech dni od dnia we zwa nia. Po le ce nie
pra co daw cy jest dla pra cow ni ka wią żą ce.

Ochro na zwią za na 
z ro dzi ciel stwem

Obo wiąz ki pra co daw cy zwią za ne z ro dzi -
ciel stwem roz po czy na ją się już w okre sie
cią ży pra cow ni cy, gdyż sto su nek pra cy ko -
biet w cią ży pod le ga szcze gól nej ochro nie.
Pra co daw ca nie mo że wy po wie dzieć umo wy
o pra cę pra cow ni cy od mo men tu po wzię cia
wia do mo ści o jej cią ży bez wzglę du na ro -
dzaj i okres obo wią zy wa nia umo wy o pra cę.
Do ty czy to ta kże wy po wie dze nia zmie nia ją -
ce go wa run ki pra cy i pła cy. Je że li pra co -
daw ca, mi mo tej ochro ny zło żył pra cow ni cy

oświad cze nie wo li o wy po wie dze niu sto sun -
ku pra cy, to wy po wie dze nie ta kie jest do ko -
na ne z na ru sze niem prze pi sów do ty czą cych
roz wią zy wa nia umów o pra cę, a pra cow ni cy
przy słu gu je rosz cze nie o uzna nie wy po wie -
dze nia za bez sku tecz ne al bo, je że li umo wa
ule gła już roz wią za niu, o przy wró ce nie
do pra cy.

Umo wy o pra cę za war te na czas okre ślo -
ny, na czas wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy
oraz na okres prób ny prze kra cza ją cy je den
mie siąc, któ rych da ta roz wią za nia przy pa da
po upły wie trze cie go mie sią ca cią ży pra -
cow ni cy, ule ga ją na mo cy art. 177 § 3 K.p.
au to ma tycz ne mu przed łu że niu do dnia po -
ro du. W ta kim przy pad ku pra cow ni ca nie na -
by wa jed nak pra wa do urlo pu ma cie rzyń -

skie go, gdyż ostat nim dniem sto sun ku pra -
cy jest dzień po ro du. Ubez pie czo nej pra -
cow ni cy za trud nio nej wła śnie na pod sta wie
umo wy o pra cę na czas okre ślo ny lub
na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy, z któ -
rą umo wa o pra cę na pod sta wie art. 177
§ 3 K.p. zo sta ła przed łu żo na do dnia po ro du
– przy słu gu je na to miast pra wo do za sił ku
ma cie rzyń skie go po usta niu ubez pie cze nia
(art. 30 usta wy 25 czerw ca 1999 r. o świad -
cze niach pie nię żnych z ubez pie cze nia spo -
łecz ne go w ra zie cho ro by i ma cie rzyń stwa).
Nie jed no krot nie za rów no pra cow ni ce, jak
i pra co daw cy ma ją pro blem z usta le niem
me to dy ob li cza nia ter mi nu trze cie go mie sią -

ca cią ży, gdyż K.p. nie wska zu je spo so bu ob -
li cza nia te go ter mi nu. Zgod nie z wy ro kiem
Są du Naj wy ższe go z 5.12.2002 r. I PK 33/02
(OSN PUS 2004 nr 12 poz. 204), ter min
upły wu trze cie go mie sią ca cią ży ob li cza się
w rów nej mia ry mie sią cach księ ży co wych
(28 dni).

W przy pad ku umów na za stęp stwo ochro -
na trwa ło ści sto sun ku pra cy koń czy się
z upły wem okre su, na ja ki za war to tę umo -
wę, nie za le żnie od sta nu za awan so wa nia
cią ży pra cow ni cy.

W za sa dzie w okre sie cią ży pra co daw ca
nie mo że do ko nać zmia ny do tych cza so wych
wa run ków pra cy i pła cy pra cow ni cy, jed nak
do pusz czal ny jest wy ją tek w przy pad ku, gdy
pra co daw ca za trud nia ją cy co naj mniej 20
pra cow ni ków do ko nu je zwol nień gru po wych
na mo cy usta wy z 13 mar ca 2003 r. o szcze -
gól nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow -
ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn nie do ty -
czą cych pra cow ni ków. W związ ku z tym pra -
co daw ca mo że do ko nać wy po wie dze nia
zmie nia ją ce go. Jed na kże w przy pad ku, gdy
wy po wie dze nie wa run ków pra cy i pła cy po -
wo du je ob ni że nie wy na gro dze nia, pra cow ni -
kom, o któ rych mo wa w ust. 5, przy słu gu je,
do koń ca okre su, w któ rym ko rzy sta li by ze
szcze gól nej ochro ny przed wy po wie dze niem
lub roz wią za niem sto sun ku pra cy, do da tek
wy rów naw czy ob li czo ny we dług za sad wy ni -
ka ją cych z K.p. (art. 5 ust. 6 usta wy z 13
mar ca 2003 r. o szcze gól nych za sa dach roz -
wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra -
cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków).

Ochro na pra cow ni cy nie do ty czy sy tu -
acji, kie dy po ja wia się uza sad nio na przy czy -
na roz wią za nia sto sun ku pra cy w try bie
art. 52 K.p. z przy czyn za wi nio nych przez
pra cow ni cę oraz je że li po ja wia się ko niecz -
ność wy po wie dze nia umo wy o pra cę z po wo -
du ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji pra co -
daw cy.

Szcze gól nej ochro nie przed wy po wie dze -
niem umo wy i roz wią za niem o pra ce pod le -
ga ją ta kże pra cow ni cy, któ rzy na mo cy
art. 1867 § 1 K.p. sko rzy sta li z upraw nie nia
ob ni że nia wy mia ru cza su pra cy. W ta kim
przy pad ku pra cow nik (upraw nio ny do urlo -
pu wy cho waw cze go) skła da wnio sek w tej
spra wie, a pra co daw ca jest zo bo wią za ny
uwzględ nić go. Pra cow nik pra cu ją cy w ob ni -
żo nym wy mia rze cza su pra cy ko rzy sta
z ochro ny przed wy po wie dze niem i roz wią -
za niem umo wy o pra cę do mo men tu po wro -
tu do nie obni żo ne go wy mia ru cza su pra cy,
nie dłu żej jed nak niż przez łącz ny okres
12 mie się cy.

Bo że na Giersz, Ewa Zień czuk
OIP Lu blin, Od dział w Bia łej Pod la skiej

Stadion Narodowy

Oto jestem
Nie miał szczę ścia Sta dion Na ro do wy z je go uro czy stym otwar ciem
w 2011 r. Miał to być ostat ni rok je go bu do wy. Ko lej ne ter mi ny nie by -
ły zre ali zo wa ne. Pierw szy zo stał wy zna czo ny na 22 lip ca, na stęp ny
na 27 sierp nia. Usta lo no już na wet pro gram otwar cia, ale na prze -
szko dzie sta nę ły ze wnętrz ne ka ska do we scho dy, któ re oka za ły się
wa dli wie wy ko na ne. Ko lej ny ter min otwar cia sta dio nu, uwzględ nia -
ją cy za koń cze nie ro bót na 30 li sto pa da, to 17 grud nia 2011 r. Nie uda -
ło się zre ali zo wać i te go za mia ru, ale już 16 grud nia uro czy ście
wrę czo no pre ze so wi Na ro do we go Cen trum Spor tu sp. z o.o., akt po -
zwa la ją cy na użyt ko wa nie sta dio nu, po za pły tą i mu ra wą sta dio nu.



Oto jestem

Sta dion Na ro do wy w War sza wie za in au gu ro wał dzia łal ność 29 stycz nia br. kon cer tem pod ha słem „Oto je -
stem”. Rów no mie siąc póź niej ro ze gra no tu pierw szy mecz pił kar ski z Por tu ga lią. Do ostat niej chwi li po -
nad 100 osób wy ko ny wa ło wie le prac. Nad zo ro wał je rów nież, jak przez ca ły okres bu do wy sta dio nu, ko -
or dy na tor PIP ds. EU RO 2012, nad in spek tor Wal de mar Spól nic ki.
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Przepisy Ko dek su pra cy zo bo wią zu ją
pra co daw cę do do star cze nia pra cow ni ko -
wi nie od płat nie środ ków ochro ny in dy wi -
du al nej speł nia ją cych wy ma ga nia oce ny
zgod no ści, za bez pie cza ją cych przed dzia -
ła niem nie bez piecz nych i szko dli wych
dla zdro wia czyn ni ków wy stę pu ją cych
w śro do wi sku pra cy oraz do in for mo wa -
nia pra cow ni ków o spo so bach po słu gi wa -
nia się ty mi środ ka mi. Prze pro wa dzo ne
kon tro le po zwo li ły na jed no znacz ne
stwier dze nie, że pra co daw cy nie ra dzą
so bie w na le ży ty spo sób z ty mi obo wiąz -
ka mi, a do wo dem są błę dy po peł nia ne
na ka żdym eta pie do bo ru i wy po sa ża nia
pra cow ni ków w środ ki ochro ny in dy wi du -
al nej, tj: 

● iden ty fi ka cji za gro żeń oraz prze pro -
wa dzo nej oce ny ry zy ka za wo do we go;

● do bo ru ro dza ju środ ków ochron -
nych z uwzględ nie niem kla sy ochron no -
ści;

● za po zna nia pra cow ni ków z za sa da mi
użyt ko wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej;

● nad zo ru nad sto so wa niem przez
pra cow ni ków środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej oraz napra wy i kon ser wa cji, a ta -
kże wy co fy wa nia środ ków, któ re utra ci ły
pa ra me try ochron ne.

Po pierw sze –
– iden ty fi ka cja

Wa run kiem pod sta wo wym i ko niecz -
nym przy do bo rze środ ków ochro ny in dy -
wi du al nej jest iden ty fi ka cja i oce na
wszyst kich wy stę pu ją cych za gro żeń
przy wy ko ny wa nych pra cach. Do pie ro to
po zwo li na okre śle nie wła ści wo ści, ja kie
po win ny speł niać środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej, a zwłasz cza na usta le nie wy ma ga -
nych pa ra me trów ochron nych. 

Więk szość pra co daw ców już na tym eta -
pie po peł nia ła błę dy, do ko nu jąc nie wła ści -
wej i/lub nie peł nej iden ty fi ka cji za gro żeń,
nie jed no krot nie po mi ja jąc za gro że nia zwią -
za ne z mo żli wo ścią kon tak tu z cie kłym me -
ta lem, od dzia ły wa niem cie pła kon wek cyj -
ne go, czy też wpły wem pro mie nio wa nia
pod czer wo ne go. Przy oce nie te go ostat nie -
go za gro że nia nie zbęd ne jest wy zna cze -
nie eks po zy cji na pro mie nio wa nie pod -
czer wo ne, prze pro wa dzo ne zgod nie z roz -
po rzą dze niem MPiPS z 27.05.2010 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
przy pra cach zwią za nych z eks po zy cją
na pro mie nio wa nie optycz ne.

Oce na ry zy ka za wo do we go nie by ła wy -
ko rzy sta na przez pra co daw ców w na le ży -
ty spo sób do usta le nia pa ra me trów
ochron nych dla odzie ży ochron nej lub in -
nych środ ków ochro ny in dy wi du al nej.

Oce nia ją cy ry zy ko za wo do we naj czę ściej
po prze sta wa li w dzia ła niach ko ry gu ją cych
lub za po bie gaw czych na sfor mu ło wa niu
obo wią zek wy po sa że nia pra cow ni ków
w środ ki ochro ny in dy wi du al nej, nie usta -
la jąc ich ro dza jów i kla sy ochron no ści dla
ka żde go ro dza ju czyn ni ka go rą ce go 
tj.: cie pła kon wek cyj ne go, pro mie nio wa -
nia ciepl ne go oraz roz pry sków płyn ne go
me ta lu lub też kom bi na cji tych czyn ni -
ków od po wia da ją cej po zio mo wi ry zy ka za -
wo do we go.

Ta ki wy móg znaj du je od zwier cie dle nie
w po sta no wie niach § 7 za łącz ni ka nr 2
rozp. MPiPS z 26.09.1997 r. w spra wie
ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, któ re ob li gu ją pra co daw cę
do do ko na nia ana li zy i oce ny za gro żeń
przed do bo rem środ ków ochro ny in dy wi -
du al nej. Ta ana li za win na być punk tem

wyj ścia do okre śle nia cech, ja kie mu szą
po sia dać środ ki ochro ny in dy wi du al nej,
aby sku tecz nie chro ni ły przed za gro że -
nia mi. Usta lo ne ce chy środ ków ochro ny
in dy wi du al nej win ny sta no wić głów ne kry -
te rium do bo ru przy ich za ku pie, uwzględ -
nia jąc rów nież wy ma ga nia er go no mii
i mo żli wo ści do pa so wa nia do użyt kow ni -
ka. Do świad cze nia wska zu ją, iż czę sto
naj wa żniej szym kry te rium wy bo ru jest
– nie ste ty – ce na ryn ko wa ofe ro wa na
przez do staw ców i pro du cen tów. 

Po dru gie – nor my

Obec nie wy ma ga nia dla po szcze gól -
nych pa ra me trów cha rak te ry zu ją cych wła -
ści wo ści odzie ży ochron nej lub in nych
środ ków ochro ny in dy wi du al nej chro nią -
cych przed czyn ni ka mi go rą cy mi mo że my
od na leźć w nor mach. Po krót ce zo sta ną
omó wio ne za sa dy do bo ru podsta wo wych
środ ków chro nią cych przed cie kłym me ta -
lem i pro mie nio wa niem pod czer wo nym
tj. odzie ży ochron nej, oku la rów ochron -
nych, ochron siat ko wych twa rzy oraz rę -
ka wic ochron nych.

Odzież ochron na prze zna czo na
do ochro ny pra cow ni ka przed krót kim
kon tak tem z płomie niem i przy naj mniej
jed nym ro dza jem in ne go czyn ni ka go rą ce -
go lub kom bi na cją tych czyn ni ków win na
speł niać wy ma ga nia nor my EN ISO 11612
Odzież ochron na (nr pol skiej wer sji PN -
-EN ISO 11612: 2011). Odzież do ochro ny
przed czyn ni ka mi go rą cy mi i pło mie niem
(po przed nio PN -EN 531: 1999). Od por -
ność odzie ży na ka żdy ro dzaj czyn ni ka
jest okre ślo na za po mo cą ko du li te ro we -
go – roz prze strze nia nie się pło mie nia (A),
od por ność na cie pło kon wek cyj ne (B),
od por ność na pro mie nio wa nie ciepl ne
(C), od por ność na du że roz pry ski płyn -
nych me ta li: alu mi nium (D), że la zo (E),
cie pło kon tak to we (F) – i po da wa na w kla -
sach. Im wy ższa kla sa, tym wy ższy po -
ziom ochron ny wy ro bu. Dla osób do bie ra -
ją cych odzież ochron ną naj wa żniej szym
ele men tem jest zna jo mość ozna czeń in -
for mu ją cych o od por no ści odzie ży na po -
szcze gól ne ro dza je czyn ni ka.

Na to miast oku la ry ochron ne win ny
speł niać wy ma ga nia PN -EN 166: 2005
Ochro na in dywi du al na oczu. Wy ma ga nia
i PN -EN 171: 2005 Ochro na in dy wi du al na
oczu. Fil try chro nią ce przed pod czer wie -
nią. Wy ma ga nia do ty czą ce współ czyn ni ka
prze pusz cza nia i za le ca ne sto so wa -
nie. I tu dla użyt kow ni ka naj wa żniej sze in -
for ma cje mo żna ogra ni czyć do spo so bu

zna ko wa nia oku la rów ochron nych. Cy fra
„9” na koń cu cią gu zna ku in for mu je, że
oku la ry speł nia ją pa ra me try ochron ne
przed sto pio nym me ta lem i prze ni ka niem
go rą cych ciał sta łych. Je że li oku la ry wy po -
sa żo ne są w filtr optycz ny, to sto pień
ochro ny fil tra po da je kod okre śla ją cy ro -
dzaj pro mie nio wa nia oraz, w przy pad ku
np. pro mie nio wa nia pod czer wo ne go, za -
kres tem pe ra tur źró dła pro mie nio wa nia.
Od po wied nio: filtr o zna ku 4-1,2 chro ni
przed pro mie nio wa niem po cho dzą cym ze
źró dła o tem pe ra tu rze do 1050°C, na to -
miast filtr o zna ku 4-10 przed źró dłem

o temp. do 2220 °C. Wy ma ga nia dla
ochron siat ko wych oczu i twa rzy okre ślo -
ne zo sta ły w PN -EN 1731: 2008 Ochro na
in dy wi du al na oczu. Siat ko we ochro ny
oczu i twa rzy. Ozna cze nie sym bo lem „G”
opra wy, ram ki i wi zje ra osło ny siat ko wej
in for mu je, że za pew nio na jest ochro na
przed pro mie nio wa niem ciepl nym.

Po dob nie, nor ma PN -EN 407: 2007 Rę -
ka wi ce chro nią ce przed za gro że nia mi ter -
micz ny mi (go rą co i/lub ogień) po da je pa -
ra me try ochron ne i spo sób zna ko wa nia
rę ka wic. Pa ra me try ochron ne rę ka wic
okre śla ne są przez za cho wa nie pod czas
pa le nia oraz od por ność na: cie pło kon -
tak to we, cie pło kon wek cyj ne, cie pło pro -

mie nio wa nia, drob ne roz pry ski sto pio ne -
go me ta lu, du że ilo ści sto pio ne go me ta lu.
Ozna ko wa ne są cią giem sze ściu cyfr od -
po wia da ją cych kla sie ko lej ne go pa ra me -
tru ochron ne go.

Po trze cie – cer ty fi kat

Do świad cze nia z kon tro li wska za ły, że
przy to czo ne pod sta wo we za sa dy nie by ły
zna ne pra co daw com, ale – co gor sza
– tych za sad nie zna li ta kże do staw cy
odzie ży ochron nej. Wy ta pia cze, za le wa -
cze czę sto wy po sa ża ni by li w odzież

ochron ną kla sy pierw szej, dla któ rej pro -
du cent de kla ro wał wy łącz nie od por ność
na roz prze strze nia nie się pło mie nia (A).
Pod czas spo tka nia z przed sta wi cie lem
pro du cen ta odzie ży prze zna czo nej dla od -
lew ni ków (we dług fol de ru i met ki), a po -
sia da ją cej wy łącz nie ozna cze nie A1, przy -
znał on, że odzież nie zo sta ła pod da na
ba da niom na po zo sta łe ro dza je czyn ni -
ków wy łącz nie z przy czyn eko no micz nych.
Po zy tyw nym efek tem spo tka nia by ło pod -
da nie odzie ży ba da niom, któ re po twier dzi -
ły kla sę ochro ny przed roz pry ska mi sto -
pio ne go że la za – E3 i na pod sta wie tych
ba dań ubra nie uzy ska ło cer ty fi kat od jed -
nost ki no ty fi ko wa nej. Po mi jamy tu przy -

Do bór i sto so wa nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej

W za kła dach 
hut ni czych i od lew ni czych

An drzej Ka me la Wal de mar Kor czak

In spi ra cją do na pi sa nia ar ty ku łu by ły do świad cze nia z kon tro li prze pro wa dzo nych w ostat nich
la tach w za kła dach hut ni czych i od lew ni czych. Obo wią zu ją ce prze pi sy, do ty czą ce swo bod ne -
go prze pły wu to wa rów w Unii Eu ro pej skiej po zo sta wia ją pra codaw cy du żą swo bo dę w wy bo -
rze za bez pie cze nia pra cow ni ka przed za gro że nia mi, wy ni ka ją cy mi z kon tak tu z cie kłym
me ta lem i na ra że nia na pro mie nio wa nie ciepl ne.

Fot. 2 Hełm z osło ną siat ko wą i za mon to wa ną do dat ko wą osło ną z two -
rzy wa sztucz ne go. Wi docz ne nad to pie nia cza szy heł mu spo wo do wa ne
pro mie nio wa niem pod czer wo nym. Hełm, osło na siat ko wa i oczy wi ście
wła sno ręcz nie wy ko na na do dat ko wa osło na nie speł nia ły norm (dla heł -
mu PN -EN 397: 1997/A1: 2002 Prze my sło we heł my ochron ne – brak
ozna cze nia MM).

Fot. 1 Przykład oznakowania odzieży ochronnej spełniającej normy PN-
EN 531.
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pad ki, kie dy pra cow ni cy ma ją cy kon takt
z cie kłym me ta lem wy po sa ża ni by li w zwy -
kłą odzież dre li cho wą lub ubra nie trud no -
pal ne dla spa wa czy (de kla ro wa na zgod -
ność z nor mą PN -EN ISO 11611: 2009
Odzież ochron na do sto so wa nia pod czas
spa wa nia i w pro ce sach po krew nych).

Rów nież w przy pad ku ochron oczu
i twa rzy nie zna jo mość wy mie nio nych
pod sta wo wych in for ma cji na te mat pa ra -
me trów ochron nych i ich zna ko wa nia po -
wo do wa ło, że pra cow ni cy wy po sa ża ni by -
li w środ ki ochro ny in dy wi du al nej, któ re
nie chro ni ły ich przed wy stę pu ją cy mi
na sta no wi sku za gro że nia mi, a w nie któ -
rych przy pad kach stwa rza ły do dat ko we
za gro że nie. Zda rza ły się przy pad ki, że
pra cow ni cy wy po sa ża ni by li w oku la ry
ochron ne z fil tra mi prze ciw sło necz ny mi
lub nie po sia da ją ce żad ne go z fil trów,
a ich je dy na funk cja ochron na spro wa -
dza ła się wów czas do ochro ny przed drob -
ny mi od pry ska mi ciał sta łych lub cie czy.
Do bór fil tra był naj czę ściej przy pad ko wy
i nie za le żał od tem pe ra tu ry źró dła pro -
mie nio wa nia. Podsu mo wa niem mo że być
tu nie fra so bli wość i wła sna in wen cja pra -
cow ni ków za trud nio nych na sta no wi sku
wy ta pia cza. Hełm ochron ny z osło ną siat -
ko wą, ja ki pra cow nik otrzy mał od pra co -
daw cy, zo stał wy po sa żo ny w do dat ko wą
osło nę z two rzy wa sztucz ne go. Ża den
z po wy ższych ele men tów nie był przy -
sto so wa ny do pra cy w wa run kach na ra że -
nia na pro mie nio wa nie pod czer wo ne
i efekt koń co wy mo żna za ob ser wo wać
na fo to gra fii (fot. 2).

Przy pa dek ten ob ra zu je ciąg błę dów,
roz po czy na ją cy się od nie wła ści we go
okre śle nia ro dza ju środ ka ochron ne go

dla wy ta pia cza, je go nie wła ści wy do bór
– co w kon se kwen cji do pro wa dzi ło do nie -
udol nej po pra wy przez pra cow ni ka wła ści -
wo ści ochron nych i za mon to wa nia do dat -
ko wej osło ny wy ko na nej z ma te ria łu nie -
wia do me go po cho dze nia.

Po czwar te –
– nie pra wi dło wo ści

Naj czę ściej po wta rza ją cą się nie pra wi -
dło wo ścią zwią za ną z wy po sa ża niem w rę -
ka wi ce ochron ne pra cow ni ków ma ją cych
kon takt z cie kłym me ta lem był fakt, iż
chro ni ły one wy łącznie przed cie płem
kon tak to wym. Efek tem kon tak tu z dro bi -
na mi cie kłe go me ta lu by ły wy pa lo ne dziu -
ry. W ozna cze niu po da nym na ety kie tach
wszy tych w rę ka wi ce oraz przed sta wio -

nych in struk cjach użyt ko wa nia, pro du -
cent nie okre ślał po zio mu sku tecz no ści
od por no ści rę ka wic na drob ne roz bry zgi
sto pio ne go me ta lu oraz du że ilo ści sto pio -
ne go me ta lu (dla ostat nich dwóch cyfr
w ozna cze niu okre śla ją cych po ziom sku -
tecz no ści po da no „xx”).

Ko lej nym pro ble mem był brak wła ści -
we go nad zo ru nad sto so wa niem przez
pra cow ni ków środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej. Cho dzi tu o sto so wa nie środ ków
ochron nych, któ re utra ci ły swo je ce chy
ochron ne. Naj czę ściej przy czy na mi te go
sta nu był brak lub nie zna jo mość in struk -
cji użyt ko wa nia środ ków ochron nych, któ -
re okre śla ją spo sób użyt ko wa nia, kon ser -
wa cji, ale ta kże kry te ria wy co fa nia ich
z użyt ko wa nia. Naj le piej ob ra zu ją to fo to -
gra fie 3-4.

Sto so wa nie środ ków ochron nych o nie -
od po wied nich pa ra me trach w sto sun ku
do ist nie ją cych za gro żeń lub też środ ków
ochron nych, któ re utra ci ły ce chy ochron -
ne stwa rza ta kie sa mo za gro że nie, jak do -
pusz cze nie pra cow ni ka bez żad nych za -
bez pie czeń. Po zo ro wa nie za pew nie nia
pra cow ni kom bez piecz nych wa run ków
wy ko ny wa nia pra cy mo że zmniej szyć czuj -
ność sa mych pra cow ni ków, a w kon se -
kwen cji po wo do wać do dat ko we po ten cjal -
nie wy pad ko we sy tu acje.

Do naj częst szych przy czyn oma wia -
nych nie pra wi dło wo ści, usta lo nych na
pod sta wie prze pro wa dzo nych kon tro li,
mo żna za li czyć:

● brak jed no znacz nych kry te riów do -
bo ru odzie ży ochron nej lub in nych środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej za rów no
w prze pi sach, jak i do stęp nej li te ra tu rze;

● nie do sta tecz na zna jo mość przez
pra co daw ców, słu żbę bhp i pra cow ni ków
zaj mu ją cych się za ku pem odzie ży ochron -
nej lub in nych środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej za sad do bo ru środ ków ochron nych;

● cał ko wi ta nie zna jo mość ozna czeń
in for mu ją cych o kla sie ochron no ści środ -
ków ochron nych. Wie dza pra co daw ców
i pra cow ni ków ogra ni cza się do roz po zna -
wa nia ozna ko wa nia wy ro bów zna kiem CE
oraz ewen tu al nie ozna cze nia gra ficz ne go
(pło mie nia) in for mu ją ce go o nie pal no ści
odzie ży;

● nie przy wią zy wa nie na le ży tej wa gi
do in struk cji za łą czo nych do środ ków
ochro ny in dy widu al nej, a w szcze gól no ści
za pi sów in for mu ją cych o spo so bie użyt ko -
wa nia, kon ser wo wa nia i prze cho wy wa nia
odzie ży ochron nej lub in nych środ ków
ochro ny in dy wi du al nej;

● uży wa nie środ ków ochron nych bez
uwzględ nie nia kry te riów wy co fa nia

po utra cie cech ochron nych wy ni ka ją cych
z ich eks plo ata cji: uszko dze nia, cza su eks -
plo ata cji, ter mi nie uży wa nia, wa run ków
prze cho wy wa nia itp.;

● brak fa cho we go do radz twa ze stro ny
pro du cen tów i dys try bu to rów środ ków
ochro ny in dy wi du al nej w za kre sie ich do -
bo ru;

● chęć ob ni że nia kosz tów przez sto so -
wa nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej
o mniej szych ce chach ochron no ści, niż
wy ni ka ło by to z za gro żeń wy stę pu ją cych
pod czas wy ko ny wa nej pra cy.

Po pią te – kry te ria

Ze bra ne do świad cze nia in spek to rów
pra cy pod czas prze pro wa dzo nych kon tro -
li by ły przy czyn kiem do opra co wa nia za -
sad i kry te riów do bo ru środ ków ochro ny
in dy wi du al nej z uwzględ nie niem ry zy ka
za wo do we go i eks po zy cji na pro mie nio wa -

nie pod czer wo ne i cie kły me tal, któ re
mo gą być po moc ne przy prze pro wa dza niu
kon tro li w tym za kre sie. Wy ni ki przed -
sta wio no w ta be li.

Na le ży pa mię tać, że w tym ar ty ku le
zo sta ły opi sa ne je dy nie pod sta wo we in for -
ma cje dla wy bra nych środ ków chro nią -
cych przed kon tak tem z cie kłym me ta -
lem, in ne nor my re gu lu ją za gad nie nia
zwią za ne z heł ma mi ochron ny mi, siat ka -
mi i przy łbi ca mi, rę ka wi ca mi ochron ny mi,
czy też obu wiem ro bo czym. 

W ka żdym przy pad ku głów ną za -
sa dą po win no być spraw dze nie, czy
ce chy ochron ne sto so wa ne go środ ka
ochro ny są ade kwat ne do wy stę pu ją -
cych za gro żeń.

An drzej Ka me la
Wal de mar Kor czak

OIP Ka to wi ce

Ryzyko zawodowe Ekspozycja
Rodzaj odzieży, 

parametry ochronności
według PN-EN 531

Właściwości

Ochrony oczu 
i twarzy według 

PN-EN 166, PN-EN 171,
PN-EN 1731

Ryzyko małe

Małe płomienie, kontakt
przypadkowy,
promieniowanie cieplne –
praca w bliskiej odległości
od pieca.
Promieniowanie cieplne 
< 2kW/m2, przy T< 500C

Odzież spełniająca
parametry A, B1, C1

Odzież z przędz ara mi do -
wych, tka ni ny che micznie
mo dy fi ko wa ne, od por na
na za pa le nie ba weł na lub
weł na.

Promieniowanie cieplne do
150W/m2 – ochrony oczu
dobrowolne.

Iskry i drobne rozbryzgi
ciekłego metalu, ciepło
kontaktowe – odlewanie
metali, praca z gorącymi
narzędziami.
Promieniowanie cieplne 
< 2kW/m2, T>500C.

Odzież spełniająca
parametry A,B1(2), C1(2),

D1, E1

Promieniowanie cieplne od
150W/m2 do 700W/m2 –
okulary ochronne lub osło-
na twarzy.

Ryzyko średnie

Praca bezpośrednio przy
piecu lub przy spuście
/zalewaniu ciekłego
metalu, praca wewnątrz
pieca.
Promieniowanie cieplne
od 2 kW/m2 do 20 kW/m2.

Odzież spełniająca A, B2,
C2 lub przy kontakcie z
ciekłym metalem A, B1,

C3, D1, E1.

Odzież wy ko na na z ma te -
ria łów alu mi ni zo wa nych,
od bi ja ją cych promie nio -
wa nie ciepl ne.

Promieniowanie cieplne
powyżej 700W/m2 – osłona
twarzy. Osłona twarzy lub
okulary z filtrem odp. do
temp. źródła prom.

4-1,2     10500C,
4-1,4     10700C,
4-1,7     10900C,
4-2        11000C,
4-2,5     11500C,
4-3        11900C,
4-4        12900C,
4-5        13900C,
4-6        15100C,
4-7        16500C,
4-8        18100C,
4-9        19900C
4-10      22200C,

Przy kontakcie z ciekłym
metalem ochrona twarzy
oznakowana znakiem „G”,
szkła i obudowa okularów
cyfrą „9”.

Ryzyko duże

Praca w bezpośrednim
kontakcie z ciekłym
metalem (duże ilości),
praca hutnika, odlewnika.
Promieniowanie cieplne 
> 20kW/m2. 

Odzież spełniająca
parametry A, B2, C2, D3,

E3.

Odzież z wie lowar stwo -
wych ma te ria łów lub ukła -
dów ma te riałów np.
ze wnętrzna war stwa – alu -
mi ni zo wa ny ma te riał, we -
wnętrz na war stwa weł na
lub ba weł na im pre gno wa -
na nie pal nie.

Za sady i kry te ria do bo ru środ ków ochro ny in dy wi du al nej z uwzględ nie niem ry zy ka za wo do we go 
i eks po zy cji na pro mie nio wa nie pod czer wo ne i cie kły me tal.

Fot. 4 Na sta no wi sku pie ca in duk cyj ne go osło na siat ko wa twa rzy z ory -
gi nal ną ety kie tą, na pod sta wie któ rej mo żna by ło usta lić, że osło na zo -
sta ła wy pro du ko wa na w 1976 r. 

Fot. 3 Spodnie ochron ne z włók na ara mi do we go alu mi ni zo wa ne go o po -
zio mie ochron no ści AB2C2E3, któ re utra ci ły ce chy ochron no ści. Wi -
docz ne ubyt ki po wło ki alu mi ni zo wa nej, przepa le nia.
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Nie ma wąt pli wo ści, że przy stę pu jąc do ró żnych pro gra mów
pre wen cyj nych PIP, pra co daw cy kal ku lu ją, czy i co bę dą z te go
mie li. Zy ski mu szą zrów no wa żyć wy si łek zwią za ny z re ali za cją
wy ma gań wy ni ka ją cych z pro gra mów, któ re – jak to jest w przy -
pad ku zdo by cia Dy plo mu PIP – są ab sor bu ją ce i wy ma ga ją
od pra co daw cy dzie le nia uwa gi zwią za nej z pro wa dze niem fir my
z wy ma ga nia mi sta wia ny mi przez za sa dy pro gra mu. Pra co daw -
ca mu si bo wiem wziąć udział w szko le niach, na stęp nie do ko nać
spraw dze nia li sty kon tro l nej, by na ko niec pod dać się au dy to wi
in spek to ra pra cy. Wszyst kie te dzia ła nia wy ma ga ją cza su, tru du
i wią żą się z do dat ko wym stre sem. Dla te go tak wa żne jest wspar -
cie ze stro ny in spek cji pra cy. Pra co daw cy mu szą mieć po czu cie,
że nie po zo sta wio no ich sa mych so bie. Że za wsze mo gą li czyć
na po moc. Mo gą za te le fo no wać, za py tać. Po ra dzić się.

In spek to rzy są ludź mi am bit ny mi. Chcą być do ce nia ni ta kże
przez pry zmat za an ga żo wa nia w dzia łal ność in for ma cyj no -edu -
ka cyj ną in spek cji pra cy. Nad in spek tor Ba ta row ski do strze ga
swo istą za le żność, z któ rej wy ni ka, że w przed się wzię ciach pre -
wen cyj nych chęt nie bio rą udział ci in spek to rzy, któ rzy spraw dza -
ją się rów nież w dzia łal no ści kon tro l nej. W ten spo sób po ka zu -
ją, że te sa me ce le mo żna osią gnąć nie po słu gu jąc się środ ka mi
re pre syj ny mi i że oni to po tra fią. Ro zu mie ją pra co daw ców, umie -
ją na nich po zy tyw nie wpły wać. Traf nie ty pu ją tych, któ rzy bez
więk szych pro ble mów ra dzą so bie z wy ma ga nia mi pro gra mów
pre wen cyj nych. Uwzględ nia ją za sa dę, z któ rej wy ni ka, że przy re -
kru ta cji pra co daw ców z po szcze gól nych od dzia łów naj bar dziej li -
czy się nie ilość, a ja kość.

Do ty czy to rów nież sa mych in spek to rów pra cy, któ rzy pro wa -
dzą szko le nia. W Gdań sku to jest sil na gru pa zna ko mi tych spe -
cja li stów i jed no cze śnie osób, któ re ma ją dar prze ka zy wa nia wie -
dzy. Ta kże prak tycz nych do świad czeń. Ro bią to w spo sób, któ -
ry gwa ran tu je wy so ką fre kwen cję i pro fe sjo na lizm. Im sa mym
też za le ży, by za cho wać okre ślo ny stan dard. To prze cież wpły wa
na ich pre stiż i po wo du je, że czu ją się do ce nie ni, wręcz wy ró żnie -
ni. Dla te go zwy kle chęt nie pro wa dzą wy kła dy i szko le nia. Na jed -
no z nich, po świę co ne Pro mo cji stan dar dów bhp w bu dow nic twie
zgło si ło się kie dyś tak wie lu chęt nych pra co daw ców -bu dow lań -
ców, że za bra kło miej sca w sa li mo gą cej po mie ścić 150 osób.
Nad in spek tor Ba ta row ski dzi wi się więc, gdy ko le dzy pre wen cjo -
ni ści z in nych okrę gów ska rżą się na ma łe za in te re so wa nie pra -
co daw ców ró żne go ro dza ju szko le nia mi. Mó wi wte dy, że re cep -
ta jest bar dzo pro sta. Pra co daw cy sa mi przyj dą na szko le nia, je -
że li bę dą prze ko na ni, że nie stra cą cza su, że spo tka ją spe cja li -
stów i eks per tów, któ rzy ma ją coś wa żne go i po trzeb ne go
do prze ka za nia.

Dla te go tak wa żne jest utrzy ma nie wy so kie go po zio mu szko -
leń, któ ry we wła snym okrę gu in spek tor Ba ta row ski oce nia na,
co naj mniej, osiem w ska li od je den do dzie się ciu. Wspo mi na
przy tym epi zod z cza sów, kie dy współ pra co wał z ka ba re tem Eli -
ta. To tam po raz pierw szy zo ba czył, że praw dzi wi pro fe sjo na li -
ści ni gdy nie scho dzą po ni żej pew ne go pu ła pu. Ta kie po stę po -
wa nie, je go zda niem, świad czy o pro fe sjo na li zmie.

Pro fe sjo na li zmu nie mo że za brak nąć ta kże przy or ga ni zo wa -
niu spe cjal nej ga li, w trak cie któ rej do cho dzi do po su mo wa nia
rocz nej dzia łal no ści pre wen cyj nej w gdań skim okrę gu PIP. O jej
ran dze świad czy nie tyl ko udział ofi cjal nych go ści, ale i miej sce:
Dwór Ar tu sa, czy li Mu zeum Hi sto rycz ne Mia sta Gdań ska. Obec -
ność na ga li ce nią so bie pra co daw cy. By wa ją mi le za sko cze ni jej
doniosłością. Od bie ra jąc z rąk wo je wo dy, mar szał ka wo je wódz -
twa czy głów ne go in spek to ra pra cy na gro dy, dy plo my, sta tu et ki

czu ją się wy jąt ko wo do ce nie ni. Ko or dy na tor sek cji pre wen cji
i pro mo cji w Gdań sku uwa ża, że ta opra wa jest bar dzo wa żna.
Ka żde go ro ku do sko na le przy go to wa na. Obec nie przez ca ły ze -
spół lu dzi z Sek cji, któ rzy dzia ła ją we dług me to dy, zgod nie z któ -
rą wy sy ła jąc pi sma czy to do pra co daw ców, któ rzy ma ją od być
szko le nia czy też do uczest ni ków ga li, nie po prze sta ją na tym.
Wie lo krot nie i to na ró żnych eta pach da ne go przed się wzię cia po -
ro zu mie wa ją się z ad re sa ta mi. Zaw sze za bie ga ją i dba ją o te kon -
tak ty. To jest nie zwy kle istot ne, rów nież ze wzglę dów psy cho lo -
gicz nych. Po zwa la bo wiem zbu do wać spe cy ficz ną więź, któ ra
spra wia, że te oso by czu ją się nie ty le zo bo wią za ne, co emo cjo -
nal nie wręcz zwią za ne. Ta szcze gól na ak tyw ność pre wen cjo ni -
stów, choć bar dzo cza so– i pra co chłon na, w spo sób na tu ral ny po -
zwa la pokonać wewnętrzny opór we wszel kich kon tak tach z in -
spek cją pra cy. Spra wia też, że na ró żnych płasz czy znach, ta kże
tych na po zio mie wła dzy, jest ona zu peł nie ina czej od bie ra na.

Ni czym wo da z ogniem

Od kie dy nad in spek tor Ba ta row ski jest sze fem pre wen cji
w gdań skim okrę gu, to zde cy do wa nie mniej kon tro lu je. Nie dla -
te go, że nie da się po go dzić jed ne go z dru gim, jak twier dzą nie -
któ rzy ko le dzy z in nych okrę gów. Sam jest wręcz prze ciw ne go
zda nia. Uwa ża, że tych za dań nie po win no się roz dzie lać. Ta ki
po dział w in spek cji był by bar dzo zły. Wręcz ode rwa ny od rze czy -
wi sto ści. Na po par cie tej te zy mó wi, że pre wen cjo ni sta mu si być
wia ry god ny prze ko nu jąc pra co daw cę do pod ję cia dzia łań, któ re
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W po mor skim okrę gu naj bar dziej wia ry god nym źró dłem in for -
ma cji o pro gra mie pre wen cyj nym po le ga ją cym na zdo by ciu Dy -
plo mu PIP są in spek to rzy pra cy. Do brze zna ją pra co daw ców, bo
spo ty ka ją ich na co dzień. Do sko na le wie dzą, któ rych war to i mo -
żna za kwa li fi ko wać do pro gra mu. I to wła śnie oni ka żde go ro ku
ty pu ją przed sta wi cie li ma łe go biz ne su do Dy plo mu PIP. 

Nad in spek tor Ba ta row ski twier dzi, nie bez ra cji, że w ca łym
pro gra mie naj wa żniej sza jest kon se kwen cja, co do ty czy wszyst -
kich. Za rów no uczest ni ków, jak i in spek to rów pra cy pro wa dzą -
cych szko le nia i au dy ty.

Ta jem ni ca pre wen cjo ni stów

Kon se kwen cji w dzia ła niu z pew no ścią nie bra ku je pra cow ni -
kom Sek cji pre wen cji i pro mo cji. Ich bez po śred ni szef mó wi bez
ogró dek, że to wspa nia li lu dzie. Wśród nich są Ka ta rzy na Po -
błoc ka, Ma riusz Mi szew ski. Ca łą swą si łę i ser ce wkła da ją
w tę pra cę. Zaw sze chcą ją wy ko ny wać naj le piej, jak po tra fią. Tyl -
ko wte dy ma ją z niej sa tys fak cję. Dla te go przy go to wu ją wszyst -
ko w naj drob niej szych szcze gó łach. Ka żdy zna swo ją ro lę i za da -
nia. Nad in spek tor Ba ta row ski nie mu si ich kon tro lo wać. O efek -
ty mo że być spo koj ny. Pod kre śla, że sam je den ni gdy by tej pra -
cy nie wy ko nał. To w ze spo le tkwi ta jem ni ca osią gnięć gdań skich
pre wen cjo ni stów.

Zda niem ko or dy na to ra sek cji, naj więk sza trud ność w re ali za -
cji dzia łań pre wen cyj nych po le ga na tym, że nie są one trak to -
wa ne na rów ni z dzia ła nia mi kon tro l ny mi w in spek cji pra cy. To
nie jest wy łącz nie je go spo strze że nie, ale ta kże pre wen cjo ni stów
z in nych Okrę go wych In spek to ra tów Pra cy. Mó wią o tym w trak -

cie ró żne go ro dza ju spo tkań czy szko leń. Ba ta row ski sta now czo
nie zga dza się z twier dze niem, że kon tro le są naj wa żniej sze, i że
– w za sa dzie – one rów nież mo gą być for mą pre wen cji. Uwa ża,
że ist nie je za sad ni cza ró żni ca po mię dzy wy mu sza niem pew nych
za cho wań po przez ka ra nie pra co daw ców, a tra fia niem do ich
świa do mo ści za po mo cą od po wied niej me to dy, np. po przez na -
gra dza nie, któ re jest – zda niem Ba ta row skie go – naj bar dziej
opty mal nym spo so bem osią ga nia okre ślo nych ce lów. Ka ry po -
win ny być oczy wi ste w sy tu acjach za wi nio nych przez pra co daw -
ców. Ale mu szą być też na ty le do tkli we, że by pra co daw ca do kład -
nie za pa mię tał, cze go by ły kon se kwen cją. Po wi nien czuć się
win nym za nie dbań.

Nad in spek tor Ba to arow ski mó wi, że gdy idzie na kon tro -
lę w związ ku z wy pad kiem przy pra cy, wów czas jest bar dzo ry -
go ry stycz ny. Z re gu ły na kła da naj wy ższą z mo żli wych kar. Tyl ko
cza sa mi kie ru je spra wy do są du, bo wiem w ta kich sy tu acjach
orze ka ją one ka ry ni ższe, niż in spek to rzy pra cy.

Zna ko mi ta lek cja

Przy kła dem naj bar dziej opty mal nych dzia łań pre wen cyj nych
gdań skie go okrę gu in spek cji pra cy są te, zwią za ne z bu do wą sta -
dio nu na EU RO 2012. Nie mal ka żde go dnia by li tam in spek to -
rzy pra cy. Spraw dza li, szko li li, do ra dza li. Nad in spek tor To masz
Go lec uczest ni czył we wszyst kich na ra dach, w trak cie któ rych
kon se kwent nie po ru szał pro ble my do ty czą ce bez pie czeń stwa
pra cy. Przy czy nił się do te go, że wyłącznie na tym sta dio nie nie
do szło do cię żkich ani śmier tel nych wy pad ków. Wy da rzy ły się je -
dy nie dwa lek kie.

Współ pra ca z in spek cją pra cy by ła zna ko mi tą lek cją dla wy ko -
naw ców prac przy bu do wie sta dio nu. Dzię ki niej du żo ła twiej te -
raz wy gry wa ją in ne prze tar gi. Mó wią o tym in spek to rom pra cy,
nie rzad ko dzię ku jąc za po moc i do radz two.

Dy plom 
z kon se kwen cji

W ska li kra ju, w pro gra mie pre wen cyj nym Zdo -
bądź dy plom PIP, Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Gdań sku zaj mu je pierwsze miej sce z po nad
95 dy plo ma mi wrę czo ny mi ma łym pra co daw com
w ro ku 2011, w tym ta kże fir mom bra nży bu dow la -
nej. Czte ry la ta wcze śniej by ło ich 26. To wte dy
ko or dy na to rem za dań pre wen cyj nych i pro mo cyj -
nych w okrę gu zo stał Hen ryk Ba ta row ski, nad in -
spek tor pra cy z prze szło trzy dzie sto let nim
do świad cze niem, wy nie sio nym rów nież z za kła -
dów pro duk cyj nych, gdzie prze szedł wszyst kie
szcze ble awan su za wo do we go. Od prze szło 20 lat
pra cu je w in spek cji pra cy. Jest per fek cjo ni -
stą. I mo że z te go po wo du nie za wsze czu je się
do koń ca speł nio ny. Z wie lu dzia łań, ja ko kie row -
nik Sek cji pre wen cji i pro mo cji, jest jed nak za do -
wo lo ny. Do nich na le ży wła śnie re ali za cja
pro gra mu, któ re go uko ro no wa niem jest wrę cze -
nie pra co daw com Dy plo mów PIP.

Mie czy sław Szcze pań ski Okrę go wy in spek -
tor pra cy w Gdań sku mó wi, że mier ni kiem efek tyw no ści dzia -
łań Okrę gu nie jest licz ba prze pro wa dzo nych kon tro li czy
za sto so wa nych środ ków praw nych. Istot ny jest wy bór naj -
bar dziej opty mal ne go roz wią za nia, któ re do pro wa dzi
do ocze ki wa ne go re zul ta tu. Nie za wsze mu si się ono wią zać
się np. z wy da wa niem przez in spek to ra pra cy na ka zu,
zwłasz cza gdy ja kiś pro blem mo żna zlikwidować przy uży ciu
środ ków pre wen cyj nych. Tłu ma cząc to, in spek tor Szcze pań -
ski wska zu je na do ku men ta cję do ty czą cą jed ne go z in spek -
to rów pra cy, któ ry nie do peł nił pew nych pro ce dur, ba da jąc
wy pa dek przy pra cy. Od by ło się to jed nak bez szko dy dla
efek tów te go po stę po wa nia. Dla te go na tym eta pie po stę po -
wa nia, szef okrę gu po słu ży się wo bec in spek to ra pre wen cją,
a nie ka rą. Wy zna je bo wiem za sa dę, że aby do brze zro zu -
mieć, o co cho dzi w pre wen cji, trze ba ją za cząć sto so wać
od sie bie, a więc kie row nic twa urzę du. Dla te go też ni gdy nie
oba wia się kry ty ki, bo ją rów nież trak tu je jak pre wen cję.
Szcze pań ski chwa li swo ich pre wen cjo ni stów. Uwa ża ich
za lu dzi kre atyw nych, któ rzy do brze wie dzą np., jak wa żny
jest kon takt pra co daw ców bio rą cych udział w szko le niach
z sze fem okrę gu. Zaw sze za pra sza ją go na te spo tka nia,
a on sta ra się przyjść i przy wi tać pra co daw ców, jak do bry go -
spo darz. Pra co daw cy do ce nia ją ten gest, któ ry prze ła mu je
pew ną psy cho lo gicz ną ba rie rę. Po zwa la śmie lej się gać
po ko lej ne lau ry, wszak dla naj lep szych – zdo by cie Dy plo mu
PIP – jest pierw szym eta pem po pra wia nia wi ze run ku fir my je -
śli cho dzi o praw ną ochro nę pra cy. Ko lej nym jest ry wa li za cja
w naj bar dziej pre sti żo wym kon kur sie in spek cji pra cy Pra co -
daw ca – Or ga ni za tor pra cy bez piecz nej.
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w efek cie ma ją prze cież być zwe ry fi ko wa ne przez in spek to ra pra -
cy. Ba ta row ski przy zna je jed nak, że wie lość obo wiąz ków ko or dy -
na to ra dzia łań pre wen cyj nych prze kra cza mo żli wo ści jed ne go
czło wie ka. Cie szy się więc, że wspie ra go gru pa pra cow ni ków
me ry to rycz nych. To jest bar dzo do bre roz wią za nie, któ re świet -
nie spraw dza się w OIP w Gdań sku. Za da niem tej gru py jest po -
ma ga nie in spek to ro wi pra cy, któ ry ma du że do świad cze nie. Fik -
cją by ła by ra czej sy tu acja, w któ rej do tej gru py pre wen cyj nej na -
le że li by in ni in spek to rzy pra cy, któ rzy by li by rów no cze śnie zo -
bo wią za ni do pro wa dze nia kon tro li. To jest nie re al ne i nie mo żli -
we do wy ko na nia, tak jak nie jest mo żli we po łą cze nia wo dy
z ogniem.

In spek tor Ba ta row ski za py ta ny, czy do strze ga ja kieś ró żni ce
mię dzy pra co daw ca mi, któ rzy obec nie uczest ni czą w pro gra mie
zwią za nym z uzy ska niem Dy plo mu PIP, a tymi któ rzy bra li w nim
udział kil ka lat te mu od po wia da, że te ró żni ce są bar dzo wi docz -
ne. Od no szą się do isto ty pro gra mu i ca łej pre wen cji. Do ty czą świa -
do mo ści pra co daw ców, któ rym dziś nie wy star czy po praw ne pro -
wa dze nie biz ne su. Oni co raz czę ściej chcą się wy ró żniać w śro do -
wi sku za wo do wym. Chcą być po strze ga ni, jak pew ne go ro dza ju
wzór do na śla do wa nia. Wie dzą, że w obec nych re aliach do bry wi -
ze ru nek bar dzo się li czy. Je go wa żnym fi la rem są cer ty fi ka ty, na -
gro dy czy dy plo my, jak ten z in spek cji pra cy. On nie wąt pli wie zna -
czą co pod no si sta tus fir my. Wy da je go prze cież urząd, któ ry na co
dzień kon tro lu je i ka rze. Dla te go dla nie któ rych pra co daw ców ma
zna cze nie np. to, któ re miej sce za ję li, gdzie od bę dzie się ga la, kto
będzie w niej uczestniczył. Od te go m.in. uza le żnia ją udział VIP -
-ów od bie ra ją cych na gro dę. Czę sto za do wa la ją się tyl ko tą naj wy -
ższą no tą, bo jedynie ta ka do da je splen do ru.

Eks perc kie po dej ście

Nad in spek tor Ba ta row ski jest re ali stą. Moc no stą pa po zie mi.
Chciał by jed nak do cze kać cza sów, gdy in spek cja bę dzie in sty tu -
cją, w któ rej dzia ła nia kon tro l ne bę dą zrów no wa żo ne przez do -
ko na nia pre wen cyj ne. Chciał by rów nież, by pra co daw cy mie li ce -
le to żsa me z ty mi, do któ rych dą żą in spek to rzy pra cy, je śli cho -
dzi o np. stan dar dy bez pie czeń stwa czy prze strze ga nie prze pi -

sów pra wa pra cy. Dziś ró żnie z tym by wa. Dla te go tam, gdzie te -
go nie ma, wy stę pu ją za gro że nia lub do cho dzi do wy pad ków. Jest
prze ko na ny, że więk szość pra co daw ców chce, by ich fir my by ły
bez piecz ny mi miej sca mi pra cy. Dą żą do po pra wy. Wie dzą, że to
le ży w ich in te re sie. To do nich po win ny być ad re so wa ne ła god -
ne środ ki per swa zji. Ta kże po moc i do radz two prze ja wia ją ce się
w eks perc kim po dej ściu in spek to rów pra cy. W nim tkwi ogrom -
ny po ten cjał i ko rzy ści dla wszyst kich. Tak dla pra co daw ców, jak
i pra cow ni ków, a ta kże efek tów dzia łań sa mej in spek cji pra cy,
któ ra dzię ki ta kie mu po dej ściu za czy na być trak to wa na ni czym
part ner. Przy ja zny i otwar ty. Do brze ko ja rzą cy się.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

Jed nym z ma łych pra co daw ców, któ ry wziął udział w pro gra -
mie pre wen cyj nym PIP po le ga ją cym na zdo by ciu Dy plo mu
PIP był po mor ski wła ści ciel fir my Gastro-Tech, Jarosław
Przybyłowski, zaj mu ją cej się dys try bu cją sprzę tu i urzą dzeń
dla ga stro no mii. Od ły żki, szklan ki czy ta le rza po ol brzy mie la -
dy chłod ni cze, ze sta wy ku chen ne czy in ny sprzęt go spo dar -
stwa do mo we go. W ub.r. po raz pierw szy tra fił do je go
za kła du in spek tor pra cy w związ ku ze zgło sze niem z in ne go
re jo nu Pol ski, do ty czą cym roz wią zań tech nicz nych w jed nym
z urzą dzeń ku chen nych, któ re fir ma sprze da ła. Jej wła ści ciel
od kil ku na stu lat pro wa dzi ten biz nes i wciąż in we stu je oraz
dba o za kład. Był za sko czo ny wi zy tą in spek to ra pra cy, ale nie
z po wo du sa me go fak tu kon tro li lecz oso by, któ ra mia ła ją
prze pro wa dzić. Gdy w pięć mi nut po roz mo wie te le fo nicz nej
pod za kład pod je chał na mo to cy klu mło dy czło wiek z buj ną
czu pry ną po my ślał, że to mu si być oso ba po zy tyw nie na wie -
dzo na, zu peł nie nie ko ja rzą ca się z su ro wym urzęd ni kiem
w si le wie ku, ja kie go wy obra żał so bie zo ba czyć w związ ku ze
zgło sze niem kon tro li in spek cji pra cy. O tej my ślał, ja ko o dłu -
go trwa łej i dez or ga ni zu ją cej pra cę w fir mie. Tym cza sem mło dy
in spek tor spraw nie skon tro lo wał za kład, po czym za pro po no -
wał wła ści cie lo wi… udział w pro gra mie pre wen cyj nym do ty -
czą cym zdo by cia Dy plo mu PIP.

Ujaw nio ne 
za gro że nia
In spek tor pra cy Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Bia łym sto ku skontro lo wał stan bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na te re nie bu do -
wy ze spo łu budyn ków miesz kal nych
wie lo ro dzin nych, zlo ka li zo wa nych w Bia łym -
sto ku. W trak cie kon tro li prac bu dow la nych
in spek tor pra cy stwier dził nie pra wi dło wo ści,
któ re jesz cze w cza sie kon tro li na po le ce nie
in spek to ra pra cy usu nię to.

Pra ce mu rar skie od cin ka ścia ny ze wnętrz nej wy ko ny wa ne by ły przez trzy oso by z ko lumn rusz to wań ty pu war -
szaw skie go o wy so ko ści 1,4 m. Rusz to wa nie o dłu go ści po mo stu ok. 10 m nie po sia da ło po rę czy ochron nych.
Drew nia ne po de sty ro bo cze nie za kry wa ły w ca ło ści prze strze ni wy zna czo nej przez ra my rusz to wa nia.

Ja ko wej ście na po ziom stro pu nad piw ni cą,
pra cow ni kom słu żył, usy tu owa ny nad wy ko pem
o głębokości 2 m drew nia ny po most o sze ro ko -
ści około 0,6 m, któ ry nie miał ba lu strad. 

Przy kra wę dzi stro pów nad par te rem klat ki pierw szej i dru giej,
nie obu do wa nych ścia na mi, nie za in sta lo wa no ba lu strad
ochron nych, a mon taż zbro je nia stro pu nad par te rem klat ki
nu mer trzy, pra cow ni cy wy ko ny wa li, sto jąc i klę cząc na je go
de sko wa niu i de sko wa niu bal ko nu na wy so ko ści 5 m po wy -
żej te re nu, bez za bez pie czeń przed upad kiem z wy so ko ści.

Przy kra wę dzi stro pów nad piw ni cą, nie obu do wa nych ścia na -
mi nie za in stalo wa no ba lu strad ochron nych.
Oso ba mon tu ją ca zbro je nie wień ca przy klat ce scho do wej
pra co wa ła na kra wę dzi stro po wej pły ty ka na ło wej o sze ro ko -
ści 0,9 m i nie by ła za bez pie czo na przed upad kiem z wy so ko -
ści 2,5 m.

W cza sie kon tro li na po le ce nie in spek to ra pra cy nie pra wi dło wo ści
zo sta ły usu nię te. Oso by od po wie dzial ne zo sta ły uka ra ne man da -
ta mi w wy so ko ści po 1000 zł.

Piotr Szczę sny, OIP Bia ły stok



Przez trzy la ta in spek cja pra cy, w tym OIP
w Bia łym sto ku, re ali zo wa ła za da nia pre wen -
cyj ne w bu dow nic twie. W ro ku ubie głym za -
koń czył się ko lej ny etap przed się wzię cia
Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie
– upad ki, po śli zgnię cia, re ali zo wa ny pod ha -
słem Sza nuj ży cie! Bez piecz na pra ca
na wy so ko ści!

W ostat nich la tach sta ty sty ki wy pad ko we w bu dow nic twie
na te re nie OIP Bia ły stok by ły bar dzo nie po ko ją ce. Pod czas gdy
w 2007 ro ku od no to wa no je den śmier tel ny wy pa dek, to w ro ku
na stęp nym te go ty pu zda rzeń by ło aż sie dem, w 2009 ro ku
– osiem, a w 2010 – już dzie więć.

Wo je wódz two pod la skie w ni gdy wcze śniej nie by ło re gio -
nem o du żym na tę że niu prac bu dow la nych. Stąd też wy ni ka ła
nie wiel ka licz ba zda rzeń wy pad ko wych w tej bra nży. Jed nak
w cią gu ostat nich lat dy na micz nie wzro sła licz ba in we sty cji bu -
dow la nych. Wie le bu do wa nych ga le rii han dlo wych, mo der ni za cje
i roz bu do wy za kła dów pra cy oraz ocze ki wa ne bu do wy dróg i ob -
wod nic, z jed nej stro ny cie szą użyt kow ni ków i kon su men tów,
z dru giej jed nak wpły wa ją na znacz ny wzrost licz by wy pad ków.
Jed nym z naj tra gicz niej szych w hi sto rii dzia łal no ści OIP w Bia -
łym sto ku był ten, do któ re go do szło w lu tym 2010 ro ku na bu -
do wie ga le rii w Su wał kach. W wy ni ku upad ku z wy so ko ści
ok. 13 m zgi nę ły trzy oso by, a jed na zo sta ła cię żkie go ran na.

Z punk tu wi dze nia in spek cji pra cy, a więc urzę du re ali zu ją ce -
go za da nia z za kre sie ochro ny pra cy, te go ty pu zda rzeń nie mo -
żna tłu ma czyć, opie ra jąc się na stwier dze niu: gdzie drwa rą bią,
tam wió ry le cą. Stąd też pod ję to de cy zję o wzmo że niu kon tro -
li, a w ostat nich la tach rów nież zin ten sy fi ko wa niu dzia łań pre -
wen cyj nych.

Do świad cze nia uczą

W 2009 ro ku dzia łal ność pre wen cyj na PIP w bu dow nic twie by -
ła pro wa dzo na pod ha słem Ja ki ślad zo sta wisz po so bie. W me -
diach emi to wa no spe cjal nie przy go to wa ne spo ty kam pa nii. Je go
te le wi zyj na wer sja roz bu dza ła wy obraź nię od bior cy, da wa ła du -
żo do my śle nia. Na bu dyn kach urzę dów po ja wił się ban ner pro -
mu ją cy tę ak cję. W ko lej nym ro ku dzię ki ban ne rom, pla ka tom
i ta bli com z ha słem Sza nuj ży cie, wi docz nym w ca łym kra ju na ró -
żnych in we sty cjach bu dow la nych, kam pa nia pre wen cyj na PIP
sta ła się już do brze roz po zna wal na.

Z punk tu wi dze nia OIP w Bia łym sto ku naj wa żniej szym ele -
men tem kam pa nii by ły szko le nia kie ro wa ne do pra co daw ców lub
ich przed sta wi cie li. Od by wa ły się one nie bez pew nych pro ble -
mów. I tak np. przy go to wu jąc wspól nie z ZUS se mi na rium po -

świę co ne za gad nie niom bez piecz nej pra cy w bu dow nic twie,
z okrę gu wy sła no 102 za pro sze nia do firm bra nży bu dow la nej.
Za miesz czo no rów nież na stro nie in ter ne to wej OIP in for ma cję
o spo tka niu, któ re mia ło się od być w sie dzi bie ZUS. Do dat ko wo
in for ma cje te opu bli ko wał por tal be ha po wo.pl Mi mo tych za bie -
gów, te le fo nicz nych oraz e -ma ilo wych przy po mnień, na se mi na -
rium przy by ło je dy nie 14 osób. W efek cie, w ko lej nym ro ku
szko le nia zor ga ni zo wa no w sie dzi bach du żych in we sto rów. Mi -
mo gor szych wa run ków, ta kie roz wią za nie gwa ran to wa ło nie po -
rów ny wal nie lep szą fre kwen cję. Przy by cie in spek to rów bez po -
śred nio do wy ko naw ców zde cy do wa nie uła twi ło udział w szko le -
niach. W ten spo sób uda ło się do trzeć do du żej licz by słu cha czy.

Na tym jed nak współ pra ca z in we sto ra mi nie za koń czy ła się.
Obiek ty, w któ rych od by wa ły się szko le nia, in spek cja pra cy za -
czę ła trak to wać, jak za kła dy pod wzmo żo nym nad zo rem. In -
spek to rzy pro wa dzą cy ten nad zór mo gli je czę ściej wi zy -
to wać i w ten spo sób rów nież na bie żą co re ago wać na stan
fak tycz ny, tzn. bądź po dej mo wać czyn no ści kon tro l ne,
bądź też w in nej for mie roz li czyć np. czas pra cy. Nie bez
zna cze nia by ła rów nież mo żli wość na wią zy wa nia bli ższej współ -
pra cy z kie row ni ka mi obiek tów.

Nie oce nio ną ro lę w re ali za cji kam pa nii, rów nież w bu dow nic -
twie, za wsze peł ni ły ma te ria ły szko le nio we. Za rów no ich treść, jak
i ja kość wy ko na nia, to do sko na ły ele ment do da ny dzia łań in spek -
cji pra cy. Cie szą się du żym za in te re so wa niem i do brą opi nią.

Ko lej nym ele men tem dzia łań pre wen cyj nych in spek cji pra cy,
po zy tyw nie od bie ra nym przez śro do wi sko bra nży bu dow la nej
na te re nie wo je wódz twa pod la skie go, jest kon kurs Bu duj bez -
piecz nie. Je go 10-let nia tra dy cja po ka zu je, że wie le przed się -
biorstw bar dzo wy so ko ce ni so bie zwią za ne z nim wy ró żnie nie,
co po wo du je, że du że jest gro no sta łych uczest ni ków.

Jed no z ostat nich przed się wzięć pre wen cyj nych w OIP w Bia -
łym sto ku do ty czy po ka zów prak tycz nych. Dzię ki nim mo żli we
jest szcze gó ło we za pre zen to wa nie przez pro fe sjo na li stów 
np. sprzę tu chro nią ce go przed upad kiem z wy so ko ści. Jest to ta -
kże do bra for ma prze ka zy wa nia od bior com uży tecz nych in for ma -
cji na te mat ró żnych roz wią zań. Zwy kle po ka zy spo ty ka ją się bar -

dzo po zy tyw nym przy ję ciem uczest ni ków. Szcze gól nie do brze
oce nio ny był po kaz, któ ry przy go to wa li przed sta wi cie le pro du -
cen ta fir my PRO TEKT.

Nie do syt

Ta kie od czu cie mo żna mieć, współ pra cu jąc z me dia mi, któ re
po win ny być za in te re so wa ne po pu la ry za cją dzia łań in spek cji
pra cy, ta kże przed się wzięć pre wen cyj nych. Do sko na le wpi su ją
się bo wiem w re ali za cję mi sji, któ ra do ty czy nie tyl ko me diów pu -
blicz nych. Tym cza sem ich prze kaz w tym za kre sie ogra ni cza się
nie mal wy łącz nie do in for ma cji sen sa cyj nych, a do bre prak ty ki
czy dzia ła nia pre wen cyj ne do ta kich nie na le żą.

Od ręb nym pro ble mem jest kwe stia dys ku to wa nych zmian le -
gi sla cyj nych od no szą cych się do prze tar gów na ro bo ty bu dow la -
ne. Cho dzi o wy łą cze nie z ne go cja cji kosz tów zwią za nych z bez -
pie czeń stwem i hi gie ną pra cy. Wciąż nie ma tych zmian, a pra -
co daw cy ob ni ża jąc kosz ty, na dal za czy na ją od wy dat ków na bez -
pie czeń stwo pra cy.

Je śli cho dzi o sta ty sty ki do ty czą ce ubie głe go ro ku, to na te -
re nie bia ło stoc kie go okrę gu do szło w bu dow nic twie do trzech
wy pad ków śmier tel nych. Czy tak tra gicz nych zda rzeń mo że być
jesz cze mniej? Za le ży to rów nież od de ter mi na cji i kon se kwen -
cji po dej mo wa nych dzia łań in spek cji pra cy. Ta kże tych po za kon -
trol nych.

Wal de mar Len kie wicz
OIP Bia ły stok

OIP w Bia łym sto ku

Pre wen cją 
w upad ki i po śli zgnię cia
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In for ma cja, że do ka te go rii zda rzeń
stre so wych na le żą rów nież te, któ re
ma ją cha rak ter zy sku, wy wo łu je
na ogół zdzi wie nie. We dług ba dań
prze pro wa dzo nych przez psy chia -
trów na uni wer sy te cie w Se at tle,
do naj bar dziej stre su ją cych wy da -
rzeń, wska za nych przez re spon den -
tów, na le żą m.in. za war cie związ ku
ma łżeń skie go, cią ża, po ja wie nie się
no we go człon ka ro dzi ny, zmia na
pra cy czy sta no wi ska pra cy itp.

Trud no się dzi wić, że za zda rze nia trud -
ne uzna wa ne są tyl ko te, któ re ma ją cha rak -
ter stra ty, ta kie jak śmierć ma łżon ka, utra -
ta pra cy, roz wód, po nie waż uak tyw nia ją one
bar dzo przy kre uczu cia.

Na to miast suk ces ko ja rzy nam się z in ną
ka te go rią do znań, któ re uru cha mia ją po zy -
tyw ne emo cje. Dla cze go za tem zda rze nia
po zy tyw ne są kwa li fi ko wa ne do ka te go rii
stre su?

Suk ces mo że być sil nie ob cią ża ją cy, po -
nie waż wią że się z gwał tow ną zmia ną w wie -
lu sfe rach na sze go ży cia. Mo że być wręcz
tok sycz ny, zwłasz cza gdy oso by, któ re go
osią ga ją, nie są na to emo cjo nal nie przy go -
to wa ne. Do ty czy to sy tu acji, kie dy np. na gle
awan su je my na wy so kie sta no wi sko, po mi -

mo że nie doj rze li śmy do ro li, w któ rą we -
szli śmy, al bo wy gry wa my for tu nę na lo te rii,
tra cąc po tem wszyst kie pie nią dze, nie roz -
sąd nie je in we stu jąc.

Nie bez piecz ny suk ces, któ ry mo że spo -
wo do wać spo re spu sto sze nie w na szym ży -
ciu to ta ki, któ ry po ja wia się gwał tow nie.
Szyb ki awans, czę sto wią że się z prze ży -
ciem po rów ny wal nym do upad ku z wy so -
kie go pię tra, po nie waż nie ma my cza su, aby
na uczyć się, jak so bie ra dzić z po ra żka mi.
Gdy osią ga my suk ces, idąc za pla no wa ną
ście żką ka rie ry, uczy my się przez do świad -
cze nie. Upa dek mo że być wte dy mniej bo le -
sny. Po nad to oso ba, któ ra upa tru je przy -
czyn swo je go suk ce su tyl ko w czyn ni kach
we wnętrz nych tzn. w swo ich zdol no ściach
– mo że ulec złu dze niu nie omyl no ści, cze go
kon se kwen cją mo że być po dej mo wa nie nie -
ra cjo nal nych de cy zji. Stres to wa rzy szy rów -
nież tym, któ rzy przy pi su ją swój suk ces wy -
łącz nie czyn ni kom ze wnętrz nym. Nie po -
tra fią się z nie go cie szyć, po nie waż bra ku je
im prze ko na nia, że uczci wie za pra co wa li
na swo ją po zy cję.

Zda rza się, że brak ra do ści z od nie sio ne -
go suk ce su po ja wia się wte dy, gdy awans jest
re zul ta tem cię żkiej pra cy. Oso by, któ re do -
cho dzą po wo li do wy so kiej po zy cji, czę sto są
per fek cjo ni sta mi, pra co ho li ka mi. Są za blo -

ko wa ne emo cjo nal nie, okre śla ją sie bie tyl ko
po przez pra cę. W kon se kwen cji pra cu ją bar -
dzo dłu go i są chro nicz nie zmę czo ne. Blo ka -
dy emo cjo nal ne i dez in te gra cja oso bo wo ści
po wo du ją, że zu peł nie nie są w sta nie zro zu -
mieć, dla cze go człon ko wie ich ro dzi ny tra cą
ze so bą kon takt. Swój wkład w re la cje ro dzin -
ne oce nia ją przez war to ści ma te rial ne – wa -
ka cje za gra ni cą, szko ły pry wat ne itp. Nie ro -
zu mie ją, w czym tkwi pro blem – dla cze go po -
ja wia ją się kon flik ty w ro dzi nie, z ja kie go po -
wo du ich ma łżon ko wie po pa da ją w de pre sje,
a dzie ci prze ja wia ją za cho wa nia de struk cyj -
ne. Przez dys funk cję ro dzin ną ro zu mie ją
m.in. brak za spo ka ja nia po trzeb bio lo gicz -
nych człon ków ro dzi ny czy też uza le żnie nie
któ re goś z do mow ni ków od al ko ho lu. Po trze -
by psy cho lo gicz ne, któ re in te gru ją ro dzi nę
po przez sil ną więź uczu cio wą, re ali zo wa nie
wspól nych ce lów i dą żeń, nie ist nie ją w ich
per cep cji. Ży ją za da nio wo. Zda rza się, że nie
ma ją cza su na zwy kłą roz mo wą z part ne rem,
je że li nie był on wcze śniej wpi sa ny do ka len -
da rza spo tkań.

Zbu rze nie fa sa dy szczę ścia – kon sump cji
na po kaz – wy ma ga pra cy. To wyj ście z try -
bu au to ma tycz ne go pi lo ta, zi den ty fi ko wa -
nie tok sycz nych re la cji oraz ich zmia na. Że -
by suk ces stał się źró dłem ra do ści, war to na -
uczyć cie szyć się ży ciem – dzie lić swój suk -
ces z in ny mi, po świę ca jąc swo ją uwa gę oso -
bom, któ re są dla nas wa żne.

Jo an na Bar to szek
psy cholog, GIP

Czy je ste śmy go to wi na suk ces?
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Pod czas czyn no ści kon tro l nych stwier dzo no sze reg uchy bień
do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. In spek tor pra cy
usta lił, że użyt ko wa ne ma szy ny i urzą dze nia by ły nie spraw ne
tech nicz nie. Od no si ło się to m.in. do stru gar ki wy rów niar ki, któ -
ra nie mia ła osło ny na części wał ka no żo we go. Oka za ło się ta kże,
że ob ra biar ki do me ta li i drew na nie zo sta ły wy po sa żo ne w układ
ste ro wa nia wy ma ga ją cy ce lo we go za dzia ła nia w ce lu uru cho -
mie nia, bez wzglę du na przy czy nę za trzy ma nia. Bi gów ki do kar -
to nów po sia da ły osło ny na wał ki ro bo cze wy ko na ne z prę tów me -
ta lo wych, co umo żli wia ło jed nak bez po śred ni do stęp dło ni
do pra cu ją cych wał ków. Po nad to in spek tor usta lił, że ma szyn ka
do ob ra ca nia pisz cze li nie mia ła osło ny na prze kład nię pa so wą
i łań cu cho wą. Ochro nę przed po ra że niem prą dem elek trycz -
nym pi ły dia men to wej, wy ko rzy sty wa nej mię dzy in ny mi do cię -
cia ce gieł do na pra wy pie ca, sta no wił prze wód luź no za krę co ny
do śru by po kry wy ta bli cy (skrzyn ki) roz dziel czej. Sku tecz no ści
ochro ny nie po twier dzo no po mia ra mi. Po nad to pi ła by ła luź no
usta wio na na kli nach (kloc kach) drew nia nych, co mo gło spo wo -
do wać jej prze miesz cze nie pod czas pra cy. Pi ły ta śmo we do drew -
na nie mia ły osłon na ko ła na pi na ją ce i na pę do we oraz nie kom -
plet ne osło ny na prze kład nie pa so we. Elek trycz na wcią gar ka li -
no wa nie po sia da ła spraw ne go ukła du ste ro wa nia. Wy ryw ko wa
kon tro la wy ka za ła ta kże, że dla kil ku ma szyn nie po twier dzo no
po mia ra mi sku tecz no ści ochro ny prze ciw po ra że nio wej, po mi mo
że ta kiej ochro ny wy ma ga ły.

W trak cie kon tro li in spek tor pra cy wska zał po nad to na stę pu -
ją ce nie pr wi dło wo ści:

● w za kła dzie nie ozna ko wa no stref za gro żo nych ha ła sem, ani
nie spo rzą dzo no pro gra mu dzia łań or ga ni za cyj no -tech nicz nych
zmie rza ją cych do ogra ni cze nia na ra że nia na ha łas;

● nie pro wa dzo no kart ewi den cyj nych przy dzie lo nej pra cow -
ni kom odzie ży i obu wia ro bo cze go oraz środ ków ochro ny in dy -

wi du al nej na sta no wi skach hut ni ka, szli fie rza, pa ko wa cza oraz
bra ka rza;

● pra cow ni kom za trud nio nym przy bez po śred niej ob słu dze
ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych wy pła co no ekwi wa lent pie nię -
żny za uży wa nie wła snej odzie ży i obu wia ro bo cze go;

● nie do ko ny wa no po mia rów stę żeń i na tę żeń czyn ni ków
szko dli wych w śro do wi sku pra cy zgod nie z obo wią zu ją cy mi cza -
so okre sa mi.

Kon tro lu jąc oce nę ry zy ka za wo do we go, in spek tor pra cy
stwier dził, że dla czte rech sta no wisk pra cy nie do ko na no takiej
oce ny, a w przeprowadzonych oce nach przed sta wi cie le pra cow -
ni ków nie bra li udzia łu. Stwier dził po nad to, że od 2009 r. do dnia
kon tro li – oce ny ry zy ka za wo do we go nie by ły ak tu ali zo wa ne.

W cza sie wi zy ta cji sta no wisk pra cy, w związ ku z kon tro lo wa -
ną oce ną ry zy ka za wo do we go, in spek tor pra cy stwier dził mię dzy
in ny mi:

● na sta no wi sku szli fierz wy ro bów szkla nych, po mi mo za pi -
sów w oce nie ry zy ka za wo do we go, pra cow ni cy nie uży wa li
ochron oczu, ochron słu chu (prze kro cze nia NDN ha ła su), rę ka -

wic chro nią cych przed ostry mi chro po wa ty mi, szorst ki mi, śli ski -
mi ele men ta mi oraz obu wia chro nią ce go przed spa da ją cy mi
przed mio ta mi;

● na sta no wi sku pa ko wacz -umy wacz, wy cie racz pra cow ni cy
nie uży wa li far tu chów wo do od por nych, po nad to wy ka za no brak
spój no ści mie dzy oce ną a za kła do wa ta be lą norm przy dzia łu środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej;

● na sta no wi sku ze sta wiacz pra cow ni kom nie wy da no trze -
wi ków ro bo czych, nie za pew nio no do stę pu do kart cha rak te ry -
styk azo ta nu po ta su i wę gla nu ba ru oraz in struk cji bez pie czeń -
stwa pod czas prac trans por tu ręcz ne go;

● na sta no wi sku to karz form drew nia nych, sto larz nie do ko -
na no oce ny za gro żeń, na któ re pra cow ni cy są na ra że ni pod czas
pra cy przy pi le ta śmo wej do drew na, nie opra co wa no ta kże in -
struk cji po stę po wa nia z ma te ria ła mi szko dli wy mi dla zdro wia
i nie bez piecz ny mi.

W wy ni ku re ali za cji de cy zji in spek to ra pra cy – pra co daw ca
wstrzy mał pra ce i eks plo ata cję ośmiu ma szyn. Wy po sa żył pra -
cow ni ków w środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz w obu wie ro bo -
cze, za bez pie czył miej sca nie bez piecz ne.

Pod czas re kon tro li in spek tor pra cy stwier dził, iż pra co daw ca
pod jął dzia ła nia ma ją ce na ce lu do pro wa dze nia ist nie ją ce go sta -

nu do zgod no ści z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. W związ ku z tym:
wcią gar ce li no wej za in sta lo wa nej na ram pie ma ga zy nu wy ro -
bów go to wych za pew nił sku tecz ną ochro nę prze ciw po ra że nio wą;
dwie sto ło we szli fier ki do me ta lu, prze ci nar kę tar czo wą, fre zar -
kę po zio mą, dwie to kar ki, pi ły ta śmo we do drew na oraz bi gów -
ki do kar to nów do pro wa dził do sta nu zgod no ści z mi ni mal ny mi
wy ma ga nia mi; za bez pie czył w ta śmo wych pi łach do drew na
prze kład nie oraz ko ła na pę do we i na pi na ją ce w osło ny. Wcią gar -
kę li no wą do ma ga zy nu wy ro bów go to wych wy po sa żył w spraw -
ny układ ste ro wa nia oraz za pew nił osło nę z siat ki na sprzę gło.
Wa łek w bi gów ce zo stał wy po sa żo ny we wła ści we osło ny. Pra co -
daw ca do łą czył in struk cję bez pie czeń stwa pod czas trans por tu
ręcz ne go, usu wa nia od pa dów szkła ze sta no wisk szli fie rza i pa -
ko wa cza -umy wa cza. Do ko nał udo ku men to wa nej oce ny ry zy ka za -
wo do we go na sta no wi skach: trans por to wy -od no szacz, trans por -
to wy oraz ukła dacz wy ro bów, sor to wacz -bra karz, ślu sarz zmia no -
wy, me cha nik pro duk cyj ny, mu rarz, kie row ca, to karz form
z drew na oraz pra cow nik ad mi ni stra cyj no -biu ro wy. 

Piotr Dem czuk
OIP Lu blin, 

Od dział w Bia łej Pod la skiej

W hu cie szkła

Przed i po kon tro li
Wstrzy ma niem prac i eks plo ata cji ośmiu ma szyn,
wy da niem 15 de cy zji na pi śmie i 18 ust nych oraz
za sto so wa niem dwóch man da tów kre dy to wych za -
koń czy ła się kon tro la prze pro wa dzo na przez in -
spek to ra pra cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Lu bli nie w Hu cie Szkła Go spo dar cze go.

W wy ni ku re ali za cji de cy zji in spek to ra pra cy
– pra co daw ca wstrzy mał pra ce i eks plo ata cję
ośmiu ma szyn. Wy po sa żył pra cow ni ków w środ -
ki ochro ny in dy wi du al nej oraz w obu wie ro bo cze,
za bez pie czył miej sca nie bez piecz ne.
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE 

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 23 li sto pa -
da 2011 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te -
go tek stu usta wy o Naj wy ższej Izbie Kon -
tro li // Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 82.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Pol skie go Ko -
mi te tu Nor ma li za cyj ne go z dnia 13 stycz -
nia 2012 r. w spra wie wy ka zu norm zhar -
mo ni zo wa nych // Mo ni tor Pol ski. – 2012,
poz. 58.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji z dnia 17 stycz nia 2012 r.
w spra wie wzo ru wnio sku o po now ne wy -
ko rzy sty wa nie in for ma cji pu blicz nej //
Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 94.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z dnia 13 stycz nia 2012
r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra -
wie szcze gó ło wych za sad i try bu wy sta -
wia nia za świad czeń le kar skich, wzo ru
za świad cze nia le kar skie go i za świad cze -
nia le kar skie go wy da ne go w wy ni ku kon -
tro li le ka rza orzecz ni ka Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych // Dzien nik Ustaw.
– 2012, poz. 78.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych z dnia 5 stycz nia 2012 r.
w spra wie za dań słu żby me dy cy ny pra cy
// Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 52.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
z dnia 17 stycz nia 2012 r. w spra wie kar -
ty bez pie czeń stwa (MSDS) // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 111.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
z dnia 8 lu te go 2012 r. w spra wie funk cjo -
no wa nia elek tro nicz nej ba zy da nych
o stat kach o pol skiej przy na le żno ści //
Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 168.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
z dnia 15 lu te go 2012 r. w spra wie świa -

dec twa do pusz cze nia po jaz du ADR //
Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 192.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 3 sty-
cz nia 2012 r. w spra wie wy ka zu ro dza jów
czyn no ści za wo do wych oraz za le ca nych
szcze pień ochron nych wy ma ga nych u pra -
cow ni ków, funk cjo na riu szy, żoł nie rzy lub
pod wład nych po dej mu ją cych pra cę, za trud -
nio nych lub wy zna czo nych do wy ko ny wa -
nia tych czyn no ści // Dzien nik Ustaw.
– 2012, poz. 40.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 8 lu -
te go 2012 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie wy na gra dza nia pra cow ni ków
sa mo rzą do wych // Dzien nik Ustaw.
– 2012, poz. 190.

NOR MY

PN -EN 201: 2011 Ma szy ny do prze -
twór stwa two rzyw sztucz nych i mie sza -
nek gu mo wych. Wtry skar ki. Wy ma ga nia
bez pie czeń stwa. – Za stę pu je PN -EN 201:
2009; za twier dzo na przez Pre ze sa PKN
dnia 11 kwiet nia 2011 r.

W nor mie wy mie nio no za gro że nia po -
wo do wa ne przez wtry skar ki do prze twór -
stwa two rzyw sztucz nych i mie sza nek gu -
mo wych oraz okre ślo no pod sta wo we wy -
ma ga nia bez pie czeń stwa sto so wa ne pod -
czas pro jek to wa nia i bu do wy wtry ska rek.

PN -EN 1953+A1: 2011 Urzą dze nia
do roz py la nia i na try ski wa nia ma te ria łów
po wło ko wych. Wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa. – Za stę pu je PN -EN 1953+A1: 2009;
za twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 9
czerw ca 2011 r.

Okre ślo no za sa dy pro jek to wa nia i bu -
do wy urzą dzeń na try sko wych za rów no
do ręcz ne go, jak i au to ma tycz ne go uży cia
ma te ria łów po wło ko wych płyn nych, past
(pół płyn nych) i prosz ko wych. Wy mie nio -
no wszyst kie zna czą ce za gro że nia. Przed -
sta wio no wy ma ga nia bez pie czeń stwa
i pro ce du ry oce ny zgod no ści z wy ma ga -
nia mi bez pie czeń stwa. Wska za no rów -
nież, ja kie in for ma cje po win ny się zna leźć
w in struk cji ob słu gi. 

PN -EN 15094: 2011 Bez pie czeń stwo
ma szyn. Wy ma ga nia bez pie czeń stwa dla

wal ca rek do wal co wa nia na zim no wy ro -
bów pła skich. – Za stę pu je PN -EN 15094:
2009; za twier dzo na przez Pre ze sa PKN
dnia 29 li sto pa da 2010 r.

Okre ślo no wy ma ga nia bez pie czeń stwa
do ty czą ce wal ca rek do wal co wa nia na zim -
no wy ro bów pła skich. Wy mie nio no istot ne
za gro że nia, nie bez piecz ne sy tu acje i zda -
rze nia zwią za ne z wal car ka mi oraz wska za -
no mo żli we środ ki za po bie gaw cze w ce lu
unik nię cia za gro żeń i zmniej sze nia ry zy ka. 

PN -N -18002: 2011 Sys te my za rzą dza -
nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy.
Ogól ne wy tycz ne do oce ny ry zy ka za wo -
do we go. – Za stę pu je PN -N -18002: 2000;
za twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 11
kwiet nia 2011 r.

Po da no wy tycz ne do ty czą ce po stę po -
wa nia przy prze pro wa dza niu oce ny ry zy -
ka za wo do we go na sta no wi skach pra cy.
Przed sta wio no za le ce nia od no szą ce się
do pla no wa nia pro ce su oce ny ry zy ka za -
wo do we go, wy bo ru osób do prze pro wa -
dze nia oce ny, za sad prze pro wa dza nia oce -
ny, a ta kże pla no wa nia i wdra ża nia wy ni -
ka ją cych z niej dzia łań ko ry gu ją cych i za -
po bie gaw czych.

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 / oprac. zbior -
cze Cen tral ne La bo ra to rium Do zo ru
Tech nicz ne go i Ze spół Ko or dy na cji In -
spek cji UDT w War sza wie // Do zór Tech -
nicz ny. – 2012, nr 1, s. 13-18.

W ar ty ku le omó wio no m.in. nie szczę -
śli we wy pad ki i nie bez piecz ne uszko dze -
nia ta kich urzą dzeń tech nicz nych (nie ob -
ję tych do zo rem tech nicz nym), jak: dźwi -
gi, żu ra wie, po de sty ru cho me, dźwi gni ki,
wóz ki jez dnio we pod no śni ko we. 

Da ne sta ty stycz ne o śmier tel nych wy -
pad kach po ra żeń prą dem elek trycz nym
w Pol sce w la tach 2005-2009 / Lech Da -
niel ski, Piotr Da niel ski // Wia do mo ści
Elek tro tech nicz ne. – 2012, nr 1, s. 22-26.

Opracowanie: Danuta Szot
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Na pod sta wie prze pro wa dzo ne go do cho -
dze nia i zgro ma dzo ne go ma te ria łu, in spek -
tor pra cy usta lił przy czy ny zda rze nia, le -
żą ce po stro nie po szko do wa ne go:

● błę dy w tech ni ce ścin ki i oba la nia
drze wa, któ re do pro wa dzi ły do nie wła ści -
we go kie run ku je go upad ku i za wie sze nia
oba la ne go świer ka na dru gim, sto ją cym
opo dal;

● na ru sze nie pod sta wo wych za sad po -
stę po wa nia z drze wa mi za wie szo ny mi, pró -
ba ścin ki drze wa, na któ rym opie ra ła się za -
wie szo na sztu ka, a na stęp nie po wtó rze nie
tej ope ra cji z po dwój nym za wie sze niem;

● wej ście po szko do wa ne go w stre fę
za gro że nia, pod za wie szo ne drze wa;

● pra ca pod wpły wem al ko ho lu.
Po nad to in spek tor pra cy usta lił, że pi -

larz nie zo stał prze szko lo ny w za kre sie bhp
oraz za po zna ny z oce ną ry zy ka za wo do we -
go na sta no wi sku pi la rza. Pra cow ni cy nie
zo sta li przez pra co daw cę wy po sa że ni
w ob ra cak słu żą cy do zrzu ca nia drzew za -
wie szo nych (ła twiej szych za wie szeń, bocz -
nych, jak w ba da nym przy pad ku).

W związ ku z nie pra wi dło wo ścia mi, in -
spek tor pra cy za sto so wał wo bec wła ści cie -
la za kła du ka rę man da tu w mak sy mal nej
wy so ko ści.

Ja cek Że rań ski
OIP Olsz tyn

Śmier tel na… ścin ka
Dokończenie ze strony 32.
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Świad cząc pra cę na rzecz jed nej z firm usług le śnych, pi larz
wraz z po moc ni kiem mie li do ko nać trze bie ży w drze wo sta nie
świer ko wym. Po le gała ona na ścin ce i oba la niu drzew. Za da nie
to wy ko ny wał pi larz. W pew nym mo men cie do szło do za wie sze -
nia oba la ne go świer ka na in nym, sto ją cym obok. Nie ste ty, ze -
spół wy ko nu ją cy te pra ce nie był wy po sa żo ny w sprzęt po moc -
ni czy (ob ra cak) do zrzu ce nia za wie sze nia, a w po bli żu nie by -
ło cią gni ka zryw ko we go. Pra cow ni cy nie mie li ta kże te le fo nów
ko mór ko wych, że by po wia do mić pra co daw cę o za ist nia łej sy tu -
acji. Wte dy pi larz, za miast wstrzy mać dal sze pra ce w są siedz -
twie za wie szo ne go drze wa, pod jął nie do zwo lo ne pró by zrzu ce -
nia za wie sze nia. Je go dzia ła nia świadczyły nie tyl ko o lek ce wa -
że niu prze pi sów bez pie czeń stwa pra cy przy ścin ce i oba la niu
drzew, ale także o cał ko wi tym bra ku wy obraź ni.

Pi larz, sto jąc w stre fie za gro że nia, za czął ści nać świerk, na któ -
rym opie ra ło się uprzed nio za wie szo ne drze wo. Je go po moc nik,
sto jąc w pew nym od da le niu, miał ostrze gać go gło sem przed nie -
bez pie czeń stwem. Ści na ny świerk, wraz z po przed nim na nim
za wie szo nym, prze chy lił się, ale nie upadł, tyl ko oparł się na ko -
lej nym ro sną cym w tej sa mej li nii świer ku. W tym mo men cie
przy jął on na sie bie cię żar obu za wie szo nych sztuk. Pi larz po -
wtó rzył ope ra cję, wcho dząc w stre fę za gro że nia dwóch za wie -
szo nych drzew i przy stę pu jąc do ścin ki świer ka, na któ rym opie -

ra ło się po dwój ne za wie sze nie. Po moc nik, ob ser wu ją cy dzia ła -
nia pi la rza, wy dał okrzyk ostrze gaw czy, gdy pierw szy za wie szo -
ny świerk ob ró cił się, zsu nął w le wo i upadł wprost na pi la rza.
Pień drze wa przy ci snął go w oko li cach pa sa i le wej no gi. Gru -
bość pnia w miej scu przy gnie ce nia pi la rza wy no si ła oko ło 25 cen -
ty me trów. Po moc nik pi la rza na tych miast chwy cił pi lar kę i wy -
rzy na jąc wa łek z pnia świer ka przy gnia ta ją ce go cia ło po szko do -
wa ne go, uwol nił go. Wy cią gnął ze stre fy za gro że nia upad kiem
dru gie go wi szą ce go świer ka. Na stęp nie uło żył po szko do wa ne -
go na bo ku, pod kła da jąc mu pod gło wę kurt kę i po biegł do po -
bli skiej miej sco wo ści, gdzie w jed nym z do mów sko rzy stał z te -
le fo nu po wia da mia jąc po go to wie. Gdy wró cił do po szko do wa ne -
go, ten był przy tom ny, roz ma wiał z po moc ni kiem aż do przy jaz -
du ka ret ki po go to wia ra tun ko we go. Jed nak jesz cze te go sa me -

go dnia, w go dzi nach wie czor nych, po szko do wa ny zmarł w szpi -
ta lu na sku tek od nie sio nych ob ra żeń we wnętrz nych.

Jak usta lił in spek tor, po szko do wa ny był wy po sa żo ny w odzież
ro bo czą i wy ma ga ny sprzęt ochro ny oso bi stej, a uży wa na przez
nie go pi lar ka by ła tech nicz nie spraw na. Z opi nii przed ło żo nej
przez po li cyj ne la bo ra to rium kry mi na li stycz ne wy ni ka ło, że po -
szko do wa ny pi larz w chwi li wy pad ku był pod wpły wem al ko ho -
lu. Wy nik ba da nia krwi wska zy wał na 1,47 pro mi la.

Śmier tel na… ścin ka
Pod czas prac przy po zy ski wa niu drew na na te re nie Le śnic twa Gó rzy ste do szło w grud niu
ub.r. do śmier tel ne go wy pad ku pi la rza. In spek tor pra cy ba da ją cy zda rze nie stwier dził, że po -
wo dem by ły ewi dent ne, ra żą ce błę dy w tech ni ce oba la nia drze wa, po peł nio ne przez sa me -
go po szko do wa ne go. Po nad to fakt, że wy ko ny wał on tę pra cę, ma jąc pra wie 1,5 pro mi la
al ko ho lu we krwi.

Dokończenie na stronie 30.


