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Nie koń czą ca się opo wieść
W związ ku ze zmia na mi w ro zu -
mie niu cha rak te ru wy ko ny wa nej
pra cy po ja wi ła się szan sa, że wy -
na gro dze nia kie row ców mo gły by
być fak tycz nym od zwier cie dle -
niem ro dza ju ich pra cy, do świad -
cze nia za wo do we go oraz
od po wie dzial no ści.

Wy kro cze nia przed są dem

Kon wen cja o pra cy na mo rzu
Dla nas, Po la ków, rze czy wi stość
w że glu dze mor skiej jest ma ło
bu du ją ca z uwa gi na fakt, że ar -
ma to rzy stat ków ob ję tych kon -
wen cją MLC 2006 re je stru ją stat ki
pod ta ni mi ban de ra mi, stąd rów -
nież no wa usta wa „że glar ska”,
jak i wy da ne na jej pod sta wie ak -
ty wy ko naw cze nie bę dą praw do -
po dob nie skie ro wa ne
do re al nych pod mio tów.

Szkolą, doradzają, nagradzają
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Ob ra biar ki do me ta li
Cho ciaż ter min do sto so wa nia par ku
ma szy no we go do wy ma gań mi ni -
mal nych upły nął 1 stycz nia 2006 r.,
kon tro le pro wa dzo ne przez in spek to -
rów pra cy w dal szym cią gu udo wad -
nia ją, że wie lu pra co daw ców nie
pod ję ło na wet pró by do ko na nia
prze glą du i oce ny ma szyn
pod wzglę dem speł nia nia przez nie
wy ma gań mi ni mal nych.

Okna pod kon tro lą

Ka pi tał do da ny

Stres mo żna kon tro lo wać

Nowości wydawnicze PIP

Zrozumieć niezrozumiałe

Interaktywna symulacja
komputerowa

Tra ge dia na masz cie
W trak cie prac mon ta żo wych na na daj ni ku
w Trze ciew cu 24-let ni mę żczy zna spadł
z wy so ko ści po nad 300 m. Pra co wał bez
umo wy, z nie od po wied nim sprzę tem, bez
wy ma ga nych za bez pie czeń prze wi dzia -
nych dla pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra -
ce al pi ni stycz ne.

12 Wy kro cze nia przed są dem
Uczest nic two w po stę po wa niu są do wym da je mo żli -
wość nie tyl ko szer sze go spoj rze nia na pra cę in spek -
to ra pra cy, ale jest rów nież oka zją do ob ser wo wa nia
po stę po wa nia są do we go z per spek ty wy oska rży cie la.
Kil ka in te re su ją cych orze czeń oraz spraw zwią za nych
z po stę po wa niem przed są dem wy da je się god nych
uwa gi. Orze cze nia za pa dłe w przed sta wio nych spra -
wach funk cjo nu ją już w ob ro cie praw nym.

Okładka:
fot. archiwum 32/2012 IP

Jak stwier dzi ła, isto ta kon tro li pro wa -
dzo nych przez in spek to rów PIP po le ga
na usta le niu, czy wy ko ny wa ne pra ce są
fak tycz nie pra ca mi w szcze gól nych wa -
run kach lub o szcze gól nym cha rak te rze,
zgod nie z od po wied ni mi za pi sa mi usta -
wy oraz na pod ję ciu ade kwat nych do usta -
leń de cy zji ad mi ni stra cyj nych.

Od 1 stycz nia 2010 r. do 30 paź dzier ni -
ka 2011 r. in spek cja pra cy prze pro wa dzi -
ła 306 ta kich kon tro li. Do okrę go wych in -
spek to ra tów pra cy wpły nę ło w tym
cza sie 3737 skarg do ty czą cych nie umiesz -
cze nia pra cow ni ków w 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. W ogrom nej więk szo ści skar -
gi by ły skła da ne jed no cze śnie przez więk -
szą licz bę pra cow ni ków z te go sa me go
za kła du pra cy.

Skon tro lo wa no 133 pra co daw ców re -
pre zen tu ją cych głów nie za kła dy opie ki
zdro wot nej, za kła dy wy twa rza ją ce ener gię
elek trycz ną, gaz, pa rę wod ną, go rą cą wo -
dę i po wie trze do ukła dów kli ma ty za cyj -
nych oraz za kła dy pro duk cji me ta li.

W wy ni ku pro wa dzo nych po stę po wań
in spek to rzy pra cy wy da li 3545 de cy -
zji. 1026 spo śród nich na ka zy wa ło wpi sa -
nie pra cow ni ka do 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, 663 od ma wia ło na ka za nia wpi su
do ewi den cji, 28 na ka zy wa ło spo rzą dze -
nie ko rek ty do ko na ne go wpi su, a 1828
– uma rza ło po stę po wa nie.

Ka ro li na Głów czyń ska-Wo el ke zwró ci ła
uwa gę, że 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 na strę cza ją in spek to rom pra cy licz -
nych pro ble mów. Pro wa dząc ta kie dzia ła -
nia kon tro l ne, są oni bo wiem zmu sze ni
ko rzy stać nie tyl ko z prze pi sów, ale rów -
nież z nie jed no krot nie sprzecz nych ze so -

bą orze czeń są dów ad mi ni stra cyj nych
oraz wy ja śnień i in ter pre ta cji do ko ny wa -
nych przez mi ni ster stwa i in sty tu ty ba -
daw cze. Utrud nia to w wie lu przy pad kach
pro wa dze nie kon tro li i do ko ny wa nie usta -
leń, po wo du je od wo ła nia oraz skar gi
do są dów ad mi ni stra cyj nych na de cy zje
in spek to rów pra cy.

Pro ble my in ter pre ta cyj ne ma ją rów nież
są dy, któ re nie kie dy skraj nie ró żnie roz -

strzy ga ją przy roz pa try wa niu zbli żo nych
lub wręcz iden tycz nych sta nów fak tycz -
nych. Na trud no ści zwią za ne ze sto so wa -
niem usta wy o eme ry tu rach po mo sto wych
na kła da się jesz cze pro blem nie przy go to wy -
wa nia przez pra co daw ców rze tel nej i peł nej
oce ny ry zy ka za wo do we go. Tym cza sem do -
ku ment ten jest jed nym z pod sta wo wych,
na któ rym opie ra ją się or ga ny Pań stwo wej

In spek cji Pra cy pod czas usta la nia wy ko ny -
wa nia pra cy w szcze gól nych wa run kach
lub o szcze gól nym cha rak te rze.

Na za sy gna li zo wa ne przez PIP pro ble -
my in ter pre ta cyj ne usta wy o eme ry tu -
rach po mo sto wych zwró ci li uwa gę w dys -
ku sji człon ko wie Ra dy Ochro ny Pra cy,
któ rzy opo wie dzie li się za po trze bą no we -
li za cji wa dli we go unor mo wa nia.

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 An ny Tom czyk, do ty czą cy od wo ła -
nia ze sta no wi ska okrę go we go in spek to ra
pra cy w Opo lu Le sła wa Man dra ka,
w związ ku ze zło żo ną przez nie go re zy -
gna cją z zaj mo wa ne go sta no wi ska.

W po sie dze niu, któ re mu prze wod ni -
czy ła po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy -
głoc ka, wzię ła udział An na Tom czyk ze
swo im za stęp cą Grze go rzem Ły ja kiem.

Donat Duczyński
Biuro Informacji GIP

Eme ry tu ry po mo sto we pod lu pą in spek cji
Ana li za i oce na kon tro li zwią za nych z pro ble ma ty ką prac wy ko ny wa nych w szcze gól nych wa -
run kach i o szcze gól nym cha rak te rze, unor mo wa ną w usta wie o eme ry tu rach po mo sto wych,
by ła jed nym z te ma tów ob rad Ra dy Ochro ny Pra cy 24 stycz nia br. w sie dzi bie Sej mu. Ma te riał
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, po świę co ny te mu za gad nie niu, przed sta wi ła Ka ro li na Głów czyń -
ska -Wo el ke, wi ce dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP.



Zie lo na Gó ra W au li Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go od by ło
się 25 stycz nia br. spo tka nie spe cja li sty pra wa pra cy ze stu den ta mi
ostat nich lat stu diów. Wspól na ini cja ty wa Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy i Biu ra Ka rier UZ mia ła na ce lu pod nie sie nie po zio mu świa do -
mo ści praw nej stu den tów, przed tym jak po dej mą pierw szą pra cę. Au -
la zgro ma dzi ła ok. 120 ża ków, któ rzy wy słu cha li cen nych in for ma cji
oraz po rad z za kre su pra wa pra cy. Pod czas wy kła du spe cja li sta pra -

wa pra cy, Na ta lia Pru ciak -Szu da przed sta wi ła za gad nie nia zwią za -
ne ze sto sun kiem pra cy. Szcze gó ło wo omó wi ła ro dza je umów o pra -
cę, wska zu jąc na ró żni ce po mię dzy umo wą o pra cę a umo wa mi
cy wil no praw ny mi, kwe stie zwią za ne z cza sem pra cy, wy na gro dze -
niem i przy słu gu ją cy mi urlo pa mi. W związ ku z du żym za in te re so wa -
niem stu den tów pro ble ma ty ką pra wa pra cy, za pla no wa no ko lej ne
spo tka nia.

Ka to wi ce W ra mach dzia łań na rzecz Ślą skiej Stra te gii Ogra ni -
cza nia Wy pad ków przy Pra cy Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi -
cach wspól nie z Ko men dą Wo je wódz ką Po li cji, pod ho no ro wym pa tro -
na tem wo je wo dy ślą skie go, roz po czy na dru gą edy cję pro gra mu
pro fi lak tycz ne go Bez piecz ne dziec ko na wsi. Pro gram skie ro wa ny jest
do przed szko la ków miesz ka ją cych we wsiach wo je wódz twa ślą skie go.
Głów nym je go ce lem jest po pra wa bez pie czeń stwa wśród dzie ci z te -
re nów wiej skich, uświa do mie nie za gro żeń i nie bez pie czeństw wy ni ka -
ją cych ze spe cy fi ki go spo darstw rol nych, eli mi no wa nie złych prak tyk
oraz pro mo wa nie przy kła dów bez piecz nych po staw. Dru ga edy cja
pro gra mu ru sza już pod ko niec lu te go br., a swo im za się giem obej mie
po wia ty: tar no gór ski, lu bli niec ki, mysz kow ski, pszczyń ski. Po dob nie
jak w ro ku ubie głym zo sta ną prze szko lo ne dzie ci z sze ściu pla có wek
przed szkol nych.

Stras burg Na za pro sze nie In sty tu tu Pra cy Uni -
wer sy te tu w Stras bur gu Da riusz Gór ski, spe cja li sta
w De par ta men cie Le gal no ści Za trud nie nia GIP uczest -
ni czył 20 stycz nia br. w mię dzy na ro do wej kon fe ren cji
po świę co nej pro ble ma ty ce de le go wa nia pra cow ni ków
tym cza so wych w Unii Eu ro pej skiej. Spo tka nie z udzia łem przed sta -
wi cie li śro do wisk na uko wych uczel ni fran cu skich, ró żne go ro dza ju
słu żb pu blicz nych kra jów UE, a ta kże or ga ni za cji pra cow ni ków i pra -

co daw ców zor ga ni zo wa no w ra mach cy klu do rocz nych spo tkań po -
świę co nych wy bra nym pro ble mom eu ro pej skie go pra wa so cjal ne -
go. Uczest ni kom przy bli żo no re gu la cje praw ne do ty czą ce m.in. de -
le go wa nia pra cow ni ków do cza so we go świad cze nia pra cy za gra ni cą
za po śred nic twem agen cji pra cy tym cza so wej, za rów no wy ni ka ją ce
z prze pi sów UE, jak i z prze pi sów kra jo wych np. nie miec kich, fran -
cu skich czy bry tyj skich.

Le gni ca W sie dzi bie Za rzą du Re gio nu Za głę bie Mie dzio we NSZZ
So li dar ność w Le gni cy, kie row nik od dzia łu Okrę go we go In spek to ra -
tu Pra cy we Wro cła wiu Jan Bucz kow ski po pro wa dził 18 stycz nia br.
ko lej ne z cy klu szko leń dla człon ków Klu bu SIP dzia ła ją ce go przy Za -
rzą dzie Re gio nu. W spo tka niu uczest ni czy ło 30 spo łecz nych in spek -
to rów pra cy z za kła dów dzia ła ją cych na te re nie Za głę bia Mie dzio we -
go, w szcze gól no ści z Gru py Ka pi ta ło wej KGHM Pol ska Miedź S.A.
w Lu bi nie oraz le żą cych na ob sza rze Le gnic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej. Uczest ni ków za po zna no m.in. z naj now szy mi zmia na mi
usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy, za kre sem za dań nad zor czo -kon -
tro l nych, pre wen cyj nych i pro mo cyj nych re ali zo wa nych przez OIP
w ro ku 2012. Po nad to omó wio no stan wy pad ko wo ści w Pol sce
w pierw szych trzech kwar ta łach ub.r. Przed sta wio no pro blem za gro -
żeń pu blicz nych ujaw nia nych przez in spek to rów pra cy z Od dzia łu
OIP w Le gni cy w to ku kon tro li ro bót pro wa dzo nych po za za kła da mi
pra cy, w miej scach pu blicz nych, zwłasz cza bez po śred nio przy pla ców -
kach oświa to wych.

Piotr ków Try bu nal ski Na wnio sek Związ ku Na uczy ciel stwa
Pol skie go Za rzą du Od dzia łu w Piotr ko wie Try bu nal skim 13 stycz nia
br. in spek tor pra cy Woj ciech Go łę biow ski prze pro wa dził szko le nie
dla 41 człon ków za rzą du. Omó wił m.in. ak tu al ne zmia ny w Ko dek sie
pra cy, za gad nie nia do ty czą ce go dzin po nadwy mia ro wych i nad licz bo -
wych oraz przy bli żył kwe stie współ pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy
z part ne ra mi spo łecz ny mi.

Beł cha tów Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ło dzi, Od dział w Piotr -
ko wie Try bu nal skim wraz z Re gio nal ną Izbą Go spo dar czą w Beł cha to -
wie zor ga ni zo wał 11 stycz nia br. szko le nie, któ re obej mo wa ło dwa pod -
sta wo we te ma ty: naj istot niej sze zmia ny w Ko dek sie pra cy od 1 stycz nia
br. oraz bez pie czeń stwo pra cy na bu do wach. Spo tka nie otwo rzył dy rek -
tor biu ra RIG w Beł cha to wie Sła wo mir Pół chło pek, zaś szko le nie po -
pro wa dzi li kie row nik Od dzia łu OIP w Piotr ko wie Try bu nal skim An drzej
Ce gła oraz star szy in spek tor pra cy To masz Przy był. W szko le niu do -
ty czą cym zmian w Ko dek sie pra cy uczest ni czy li przed się bior cy i pra cow -
ni cy słu żb ka dro wych. Do nich ad re so wa ne by ły in for ma cje do ty czą ce
m.in. świa dectw pra cy, usta wy an ty kry zy so wej a ta kże urlo pów wy po -
czyn ko wych. Na spo tka nie na te mat bez pie czeń stwa pra cy za pro szo no
pra co daw ców, kie row ni ków bu dów, pra cow ni ków słu żb bhp i ko or dy na -
to rów bhp. Oma wia no prze pi sy bhp przy wy ko ny wa niu ro bót bu dow la -

nych, przy pra cach na wy so ko ści, upraw nie nia pra cow ni ków do ob słu -
gi ma szyn i urzą dzeń na pla cach bu dów oraz przy czy ny wy pad ków
przy pra cy w bu dow nic twie.

Ka to wi ce Mię dzy 9 a 11 stycz nia br. pra cow ni cy OIP w Ka to wi -
cach prze szko li li 18 spo łecz nych in spek to rów pra cy. Trzy dnio we
szko le nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne we współ pra cy z Re gio nem Ślą sko -
-Dą brow skim NSZZ So li dar ność. Uczest ni cy za po zna li się z kom pe ten -
cja mi spo łecz nych in spek to rów pra cy, roz li cza niem cza su pra cy, obo -
wiąz ka mi pra cow ni ka i pra co daw cy. Przed sta wio no ta kże pro ble my
do ty czą ce oce ny ry zy ka za wo do we go, usta la nia oko licz no ści wy pad -
ków przy pra cy i do cho dze nia po wy pad ko we go. Po nad to, w ra mach
kam pa nii in for ma cyj nej Stres i in ne czyn ni ki psy cho spo łecz ne zwią -
za ne z pra cą, uczest ni cy szko le nia wy słu cha li wy kła du na te mat czyn -
ni ków psy cho spo łecz nych w miej scu pra cy – stre su oraz mob bin gu.
Wszy scy otrzy ma li ma te ria ły in for ma cyj no -pro mo cyj ne PIP do ty czą -
ce prze pi sów bhp, dys kry mi na cji i stre su w miej scu pra cy.

Po znań Pra cow ni cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Po zna niu:
Mał go rza ta Ra dzi szew ska oraz Jo an na Bu dzyń ska -Ję drasz czyk
uczest ni czy ły 23 i 24 stycz nia br. w Dniach Ka rie ry zor ga ni zo wa nych
przez XII Li ceum Ogól no kształ cą ce w Po zna niu. W ra mach pro gra mu
edu ka cyj ne go Kul tu ra bez pie czeń stwa za pre zen to wa ły film do ty czą -
cy te ma ty ki pra wa pra cy dla po dej mu ją cych pierw szą pra cę oraz
udzie la ły po rad praw nych uczest ni kom spo tka nia. Ucznio wie i na uczy -
cie le otrzy ma li ma te ria ły pro mo cyj ne pt.: Pra wo pra cy – pierw sze kro -
ki, Ro dzi ce w pra cy, Czas pra cy, Wy na gro dze nie za pra cę oraz Pra ca
w wa ka cje. Im pre za cie szy ła się du żym za in te re so wa niem. Wzię ło
w niej udział oko ło stu uczniów.

Kra ków Okrę go wy In spek to rat Pra cy i Ka te dra In ter me diów
Aka de mii Sztuk Pięk nych im. Ja na Ma tej ki w Kra ko wie są or ga ni za -
to ra mi kon kur su dla stu den tów i ab sol wen tów uczel ni ar ty stycz nych
pn. Stop dys kry mi na cji: w pra cy; na uli cy; w do mu. Kon kurs ma cha -
rak ter ogól no pol ski i jest prze glą dem twór czo ści stu den tów uczel -
ni ar ty stycz nych oraz ab sol wen tów z lat 2010/2011, ba zu ją cych
na tech ni kach me diów elek tro nicz nych ta kich jak vi deo, ani ma cja.
Kon kurs trwa do 17 mar ca br. Je go re gu la min i for mu larz zgło sze -
nio wy do po bra nia znaj du je się na stro nie Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Kra ko wie: www.asp.kra kow.pl

Zie lo na Gó ra W sie dzi bie Lu bu skie go Ośrod ka
Do radz twa Rol ni cze go od by ło się 20 stycz nia br. szko -
le nie z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w rol nic -
twie. W szko le niu 60 rol ni ków z te re nu ca łe go wo je -
wódz twa lu bu skie go wziął udział in spek tor pra cy
Ja nusz Paw lak, któ ry omó wił pod sta wo we za sa dy bez piecz nej pra -
cy w rol nic twie. Or ga ni za to rem spo tka nia był Zwią zek Za wo do wy
Cen trum Na ro do we Mło dych Rol ni ków.

Po znań Dys ku sja na te mat pla no wa nych w 2012 ro ku dzia łań
w ra mach Wiel ko pol skiej Stra te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra -
cy by ła naj istot niej szym punk tem ob rad Wiel ko pol skiej Ko mi sji Ogra -
ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy. Po sie dze nie z udzia łem przed sta wi -
cie li OIP w Po zna niu od by ło się 20 stycz nia br. w sie dzi bie Za rzą du
Re gio nu Wiel ko pol ska NSZZ So li dar ność. Roz po czy na jąc ob ra dy, je -
go prze wod ni czą cy Ja ro sław Lan ge pod kre ślił zna cze nie wszyst kich
ini cja tyw po dej mo wa nych na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa pra cy
pra cow ni ków. Z ko lei Krzysz tof Fi kle wicz, okrę go wy in spek tor
pra cy w Po zna niu przed sta wił dzia ła nia zre ali zo wa ne w ra mach Wiel -

ko pol skiej Stra te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy 2011 r. Prze -
my sław Ja chal ski, star szy in spek tor pra cy, prze ka zał in for ma cję
o wy pad kach przy pra cy ba da nych przez in spek to rów pra cy OIP Po -
znań w 2011 r., zaś Grze gorz Stró żyk, nad in spek tor pra cy, omó wił
pro gram dzia łań na rok bie żą cy.

Czę sto cho wa In spek to rzy pra cy z OIP Ka to wi ce, Od dzia łu
w Czę sto cho wie uczest ni czy li w se mi na rium Eks plo ata cja urzą dzeń
pod do zo ro wych, któ re zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez czę sto chow ski od -
dział Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go w Cen trum Pro mo cji Bez pie -
czeń stwa Tech nicz ne go 16 stycz nia br. W spo tka niu wzię li rów nież
udział stra ża cy z Ko men dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
Omó wio no obo wiąz ki pra co daw ców i kom pe ten cje in spek to rów UDT
wy ni ka ją ce z usta wy o do zo rze tech nicz nym oraz upraw nia nia, ja kie
po sia da ją w tym za kre sie in spek to rzy pra cy i stra ża cy. Szcze gó ło wo
przed sta wio no prze pi sy do ty czą ce eks plo ata cji urzą dzeń ci śnie nio -
wych i urzą dzeń trans por tu bli skie go. Dys ku sja wy wią za ła się zwłasz -
cza przy oka zji oma wia nia przy czyn i oko licz no ści wy pad ków przy pra -
cy, spo wo do wa nych przez nie wła ści wą ob sług lub eks plo ata cję te go
ty pu urzą dzeń.

Bia ły stok Eme ry to wa ni pra cow ni cy Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Bia łym sto ku uczest ni czy li 20 stycz nia br. w tra dy cyj nym no -
wo rocz nym spo tka niu. Jak co ro ku wzię li w nim udział: okrę go wy in -

spek tor pra cy Ma rek Alek sie juk oraz je go za stęp cy – Je rzy Der -
pa i Ja ro sław Ja no wicz. Eme ry ci chęt nie przy cho dzą na ta kie
spo tka nia, bo dzię ki nim – jak mó wią – na eme ry tu rze nie tra cą kon -
tak tu z dzia łal no ścią in spek cji pra cy, któ rej po świę ci li czę sto wie le lat
swo je go ży cia.

Wiadomości
nie tylko z kraju

Z GŁĘBOKIM ŻALEM 
PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

PANA Henryka Kowalskiego

Głównego Inspektora Pracy w latach 1967-1987, 
człowieka wielkiej szlachetności, dobroci i

skromności.
Rodzinie oraz Bliskim

składamy WYRAZY GŁĘBOKIEGO
WSPÓŁCZUCIA

Kierownictwo 
i pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy
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BUDMA 2012

O bezpieczeństwie pracy na targach budownictwa
Za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Mał go rza ta Kwiat kow ska uczest ni czy ła w kon fe ren cji
Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie. Ro la i od po wie dzial ność nad zo ru - pod czas Mię -
dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa BUD MA 2012, któ re od by ły się w Po zna niu w dniach
od 24 do 27 stycz nia br.

W kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez PIP, któ rej współ or ga ni za to rem by ła Pol ska Izba
Go spo dar cza Rusz to wań wzię li udział m.in. Piotr Sty czeń, wi ce mi ni ster trans por tu
i bu dow nic twa; Zbi gniew Ja now ski, czło nek Ra dy Ochro ny Pra cy i prze wod ni czą cy
Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni”; Piotr Sta nik, pre zes Pol skiej Izby Go spo dar czej
Rusz to wań; Le cho sław No wic ki, se kre tarz ge ne ral ny Pol skiej Izby Prze my sło wo -Han -
dlo wej Bu dow nic twa; Wik tor Piw kow ski, prze wod ni czą cy Za rzą du Głów ne go Pol skie -
go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa a ta kże przed sta wi cie le or ga nów nad -
zo ru nad wa run ka mi pra cy oraz pra co daw ców re ali zu ją cych in we sty cje bu dow la ne, słu żb
bhp, stu den ci wy dzia łu bu dow nic twa Po li tech ni ki Po znań skiej.

Kon fe ren cję po prze dzi ła uro czy stość
wrę cze nia na gród i wy ró żnień pra co daw -
com – wy ko naw com ro bót bu dow la nych,
w kon kur sie Pań stwo wej In spek cji Pra cy
Bu duj Bez piecz nie 2011. Za naj lep sze bu -
do wy uzna no: roz bu do wę ter mi na la pa -
sa żer skie go por tu lot ni cze go Po znań-
-Ła wi ca, re ali zo wa ną przez Hoch tief Pol -
ska S.A. oraz re mont i mo der ni za cję Cen -
trum Kul tu ry Za mek w Po zna niu, re ali zo -
wa ne przez Skan ska S.A.

Te ma tem wy stą pień Krzysz to fa Du dy, nad in spek to ra pra cy oraz Kry sty ny Wa si lew -
skiej, kie row ni ka sek cji praw nej OIP Po znań by ła m.in. Ro la nad zo ru w prze ciw dzia ła niu
wy pad kom przy pra cy na bu do wach. Od po wie dzial ność osób spra wu ją cych nad zór na bu -
do wach. Z ko lei Da nu ta Ga węc ka, dy rek tor Pol skiej Izby Go spo dar czej Rusz to wań omó -
wi ła za gad nie nia do ty czą ce Ro li i od po wie dzial no ści nad zo ru przy bu do wie i eks plo ata cji
rusz to wań. Grze gorz Stró żyk, nad in spek tor pra cy z po znań skie go okrę gu przed sta wił
dzia ła nia pre wen cyj ne w bu dow nic twie pro wa dzo ne przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy.

Tar gi zgro ma dzi ły po nad 1400 wy staw ców z 33 państw. Im pre zie to wa rzy szy ły licz ne po -
ka zy, kon fe ren cje, se mi na ria. In spek to rzy pra cy udzie la li po rad praw nych i tech nicz nych
do ty czą cych bez pie czeń stwa pra cy na bu do wach.

Ja cek Strzy żew ski OIP Po znań
Zdję cia: Ma rek Kar lik
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Po sło wie z Ko mi sji do Spraw
Kon tro li Pań stwo wej Sej mu
RP ze bra li się 25 stycz nia br.
na wy jaz do wym po sie dze niu
w sie dzi bie Głów ne go In -
spek to ra tu Pra cy w War sza -
wie. Za po zna li się
z or ga ni za cją i dzia łal no ścią
kon tro l ną Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy oraz z jej pro -
gra mem dzia ła nia na 2012
rok. W po sie dze niu uczest ni -
czy li człon ko wie kie row nic -
twa urzę du na cze le z An ną
Tom czyk, głów nym in spek to -
rem pra cy.

Przy bli ża jąc po słom VII ka den cji Sej -
mu kie ro wa ny przez sie bie urząd, An -
na Tom czyk przy po mnia ła, że pol ska in -
spek cja pra cy ma już 93 la ta.

Po wo ła na de kre tem Jó ze fa Pił sud skie -
go by ła jed ną z pierw szych in sty tu cji od -
ro dzo ne go Pań stwa Pol skie go. Dziś pół to -
ra ty sięcz na ka dra in spek tor ska wspo -
ma ga na przez za trud nio nych w in spek cji
spe cja li stów z za kre su pra wa, tech ni ki,
ad mi ni stra cji prze pro wa dza co rocz nie
ok. 90 tys. kon tro li prze strze ga nia prze pi -
sów pra wa pra cy, le gal no ści za trud nie -
nia, wy ro bów wpro wa dzo nych do ob ro tu
lub od da nych do użyt ku. Po dej mu je licz ne

dzia ła nia po le ga ją ce na za po bie ga niu
i ogra ni cza niu za gro żeń w śro do wi sku
pra cy, w tym zwłasz cza pre wen cyj ne i pro -
mo cyj ne. Udzie la ka żde go ro ku bli sko
pół to ra mi lio na po rad. Ini cju je przed się -
wzię cia w spra wach ochro ny pra cy w rol -
nic twie in dy wi du al nym.

W dys ku sji po sło wie wy so ko oce ni li pra -
cę urzę du. Ich py ta nia do ty czy ły głów nie
ró żnych sfer dzia łal no ści in spek cji oraz
pro ble mów z za kre su prze strze ga nia pra -
wa, z któ ry mi sty ka ją się na co dzień in -
spek to rzy pra cy.

Po seł Ro bert Te lus z uzna niem wy po -
wia dał się na te mat pro wa dzo ne go przez
PIP po rad nic twa. Okre ślił je ja ko wła ści wy
kie ru nek dzia łal no ści in spek cji, któ ry po wi -
nien być roz wi ja ny. Po seł Hen ryk Smo -
larz dzię ko wał inspekcji pracy za do brą
współ pra cę z Ka są Rol ni cze go Ubez pie -
cze nia Spo łecz ne go i in ny mi in sty tu cja mi
na rzecz bez pie czeń stwa pra cy w rol nic -
twie. Wska zał zwłasz cza na po dej mo wa ne
wspól nie dzia ła nia pro mo cyj ne i współ pra -

cę przy or ga ni zo wa niu kon kur sów dla rol -
ni ków.

Prze wod ni czą cy ko mi sji po seł Ar ka -
diusz Czar to ry ski, na wią zu jąc za rów no
do kon tek stu hi sto rycz ne go, jak i obec ne -
go, stwier dził, że Pań stwo wa In spek cja
Pra cy jest jed nym z tych osią gnięć Pol ski,
któ re wy ró żnia ją ją na te re nie Eu ro py.
W oce nie po słan ki Bry gi dy Ko len dy -Ła -
buś, PIP wzo ro wo speł nia mi sję zmie rza -
ją cą do pod no sze nia stan dar dów prze strze -
ga nia pra wa przez pra co daw ców.

Głów ny in spek tor pra cy An na Tom czyk
przed sta wi ła ta kże po słom, przy ję ty wcze -
śniej przez Ra dę Ochro ny Pra cy, pro gram
dzia ła nia PIP na 2012 rok.

W po sie dze niu uczest ni czy li za stęp cy
głów ne go in spek to ra pra cy: Iwo na Hic -
kie wicz, Mał go rza ta Kwiat kow ska,
Grze gorz Ły jak oraz dy rek to rzy de par ta -
men tów w Głów nym In spek to ra cie Pra cy.

Donat Duczyński
Biuro Informacji GIP

W do bie kry zy su za ist nia ła mo żli wość
po dej ścia do za gad nień wy na gra dza nia
kie row ców w spo sób, któ ry wspo mo że
bu dżet pań stwa po przez opo dat ko wa nie
oraz od pro wa dza nie skła dek na ubez pie -
cze nie spo łecz ne od wy na gro dze nia fak -
tycz nie po bie ra ne go przez kie row ców.
Istot ne przy tym jest roz strzy gnię cie Są -
du Naj wy ższe go, któ re oka za ło się czy tel -
ną i spój ną wy kład nią do ty czą cą za gad -
nie nia pod ró ży słu żbo wych.

Mniej słu żbo we?

Uchwa ła SN (sygn. akt II PZP 11/08)
roz strzy ga ją ca kwe stie pod ró ży słu żbo -
wych za pa dła 19 li sto pa da 2008 r. Wią za -
ła się z za py ta niem praw nym o to, czy
„wy ko ny wa nie przez pra cow ni ka uzgod -
nio nej mię dzy stro na mi pra cy, któ ra po le -
ga na sta łym prze miesz cza niu się na okre -
ślo nym ob sza rze, jest pod ró żą słu żbo wą
w ro zu mie niu art. 775 § 1 K.p.?”. Sen ten -
cja uchwa ły sta no wi, że: Kie row ca trans -
por tu mię dzy na ro do we go od by wa ją cy
pod ró że w ra mach wy ko ny wa nia umó wio -
nej pra cy i na okre ślo nym w umo wie ob -
sza rze, ja ko miej sce świad cze nia pra cy
nie jest w pod ró ży słu żbo wej w ro zu mie -
niu art. 775 § 1 K.p.

We wska za nym orze cze niu znaj du ją się
też in ne za gad nie nia ści śle zwią za ne z in -
ter pre ta cją pod ró ży słu żbo wych, m.in. do -
ty czą ce te go, czy za war te w art. 29 § 1
pkt 2 K.p. po ję cie miej sce wy ko ny wa nia
pra cy jest to żsa me z po ję ciem z art. 775

§ 1 K.p. – sta łe miej sce pra cy.
Wy po wie dział się na ten te mat skład

sied miu sę dziów SN. Na py ta nie, czy swo -
bo da w usta la niu miej sca świad cze nia pra -

cy ze zwa la na ta kie ukształ to wa nie miej -
sca świad cze nia pra cy, by obej mo wa ło
ono pe wien ob szar geo gra ficz ny, a nie
sta ły punkt, czy sta łe punk ty – od po wiedź
jest jed no znacz na. Ta kie ukształ to wa nie
miej sca świad cze nia pra cy jest mo żli we,
bo wiem ża den prze pis nie wy klu cza ta kie -
go po sta no wie nia umo wy. Wy pa da też za -
sy gna li zo wać, iż in ter pre ta cja prze ciw na
– unie mo żli wia ją ca okre śle nia miej sca
świad cze nia pra cy na za sa dzie okre śle -
nia ob sza ru, na któ rym wy ko nu je pra cę
pra cow nik mo bil ny – pro wa dzi ła by do sy -
tu acji, w któ rej pra cow ni cy mo bil ni nie
mie li by w ogó le ozna czo ne go miej sca pra -
cy, co dys kry mi no wa ło by tę gru pę pra cu -
ją cych.

De fi niu jąc z ko lei pod róż słu żbo wą,
trze ba na wstę pie wska zać, iż pra cow ni cy
mo bil ni są gru pą osób pra cu ją cych w wa -
run kach sta łe go prze miesz cza nia się
(pod ró ży). Pod róż nie sta no wi u nich zja -
wi ska wy jąt ko we go, lecz jest nor mal nym
wy ko ny wa niem obo wiąz ków pra cow ni -
czych. Tym bar dziej mo żli we i za ra zem ko -
niecz ne jest od mien ne po trak to wa nie tej
gru py pra cu ją cych z punk tu wi dze nia
art. 775 § 1 K.p. Wy ni ka z nie go bo wiem
wprost, że pod róż słu żbo wa ma cha rak ter
in cy den tal ny. Pod róż słu żbo wa jest swo -
istą kon struk cją pra wa pra cy. Pod sta wę
for mal ną pod ró ży słu żbo wej sta no wi
przede wszyst kim po le ce nie wy jaz du, któ -
re win no okre ślać za da nie oraz ter min
i miej sce je go re ali za cji. Za da nie mu si
być skon kre ty zo wa ne, nie mo że mieć cha -
rak te ru ge ne ral ne go. Nie jest za tem pod -
ró żą słu żbo wą wy ko ny wa nie pra cy (za -
dań) w ró żnych miej sco wo ściach, gdy
przed mio tem zo bo wią za nia pra cow ni ka

jest sta łe wy ko ny wa nie pra cy (za dań)
w tych miej sco wo ściach. Traf ne jest za -
tem spo strze że nie, iż wy ko ny wa niem za -
da nia słu żbo we go w ro zu mie niu art. 775

§ 1 K.p. nie jest wy ko ny wa nie pra cy okre -
ślo ne go ro dza ju, wy ni ka ją cej z cha rak te -
ru za trud nie nia. Ta bo wiem ni gdy nie jest
in cy den tal na.

Pra cow ni cy mo bil ni nie wy ko nu ją in cy -
den tal nie za da nia zwią za ne go z od de le go -
wa niem po za miej sce pra cy, lecz ich cha -
rak ter pra cy wy mu sza nie ustan ne
prze by wa nie w tra sie. Nie ma za tem
do nich za sto so wa nia ani hi po te za, ani
dys po zy cja nor my praw nej za war tej
w art. 775 § 1 K.p. Ar ty kuł 775 § 1 K.p. nie
po zwa la na oce nę, że pra cow nik sta le jest
w pod ró ży słu żbo wej.

Opi nia GIP w zgo dzie

W przed mio to wej spra wie wy po wie -
dział się głów ny in spek tor pra cy Ta de usz
Za jąc, wy raź nie na wią zu jąc do przy to czo -
ne go orze cze nia: zgod nie z art. 775 § 1
K.p. pod ró żą słu żbo wą jest wy ko ny wa nie
przez pra cow ni ka na po le ce nie pra co daw -
cy za da nia słu żbo we go po za miej sco wo -
ścią, w któ rej znaj du je się sie dzi ba pra co -
daw cy lub po za sta łym miej scem pra cy.
Isto tą pod ró ży słu żbo wej jest za tem wy ko -
ny wa nie przez pra cow ni ka za dań wy zna -
czo nych przez pra co daw cę w in nym miej -
scu niż okre ślo ne w umo wie o pra cę.
Po nad to, ele men tem cha rak te ry zu ją cym
pod róż słu żbo wą jest oko licz ność, iż po byt
w miej scu wy ko ny wa nia za da nia słu żbo -
we go jest z za ło że nia tym cza so wy, pod sta -
wę for mal ną pod ró ży słu żbo wej sta no wi
po le ce nie wy jaz du, zaś sa ma pod róż ma
cha rak ter in cy den tal ny w sto sun ku
do pra cy wy ko ny wa nej zwy kle przez pra -
cow ni ka w ra mach je go obo wiąz ków wy ni -
ka ją cych z za war tej umo wy o pra cę.(…)
Pod róż słu żbo wa, o któ rej mo wa
w art. 775 § 1 K.p. cha rak te ry zu je się
więc tym, że jest od by wa na po za miej -
sco wo ścią, w któ rej znaj du je się sie dzi ba
pra co daw cy lub po za sta łym miej scem
pra cy, na po le ce nie pra co daw cy, w ce lu
wy ko na nia okre ślo ne go przez pra co daw -
cę za da nia. Wszyst kie wy mie nio ne ele -
men ty mu szą wy stą pić łącz nie.

W świe tle uchwa ły SN, w przy pad ku
pra cow ni ków, któ rych pra ca zwią za na jest
ze sta łym prze miesz cza niem się, np. kie -
row ców, przed sta wi cie li han dlo wych, mo -
żli we jest wska za nie w umo wie o pra cę ja -
ko miej sca pra cy ozna czo ne go ob sza ru.
Wy ko ny wa nie pra cy na tak okre ślo nym

Pod ró że słu żbo we

Nie koń czą ca się
opo wieść

Se ba stia n Se ny szyn

W ostat nich la tach mie li śmy do czy nie nia z dość cie ka wą ewo -
lu cją in ter pre ta cji za gad nie nia pod ró ży słu żbo wych. W związ -
ku ze zmia na mi w ro zu mie niu cha rak te ru wy ko ny wa nej pra cy
po ja wi ła się szan sa, że wy na gro dze nia kie row ców mo gły by
być fak tycz nym od zwier cie dle niem ro dza ju ich pra cy, do -
świad cze nia za wo do we go oraz od po wie dzial no ści.

Posłowie w GIP
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w umo wie ob sza rze ja ko miej sce świad -
cze nia pra cy, nie bę dzie sta no wić pod ró -
ży słu żbo wej w ro zu mie niu art. 775 § 1
K.p. Okre śla jąc miej sce pra cy, na le ży jed -
no cze śnie mieć na uwa dze, że mu si ono
od zwier cie dlać rze czy wi sty stan. Nie pra -
wi dło we za tem bę dzie wska za nie w umo -
wie o pra cę za war tej z pra cow ni kiem, któ -
re go ro dzaj pra cy zwią za ny jest ze sta łym
prze miesz cza niem się po okre ślo nym ob -
sza rze, sie dzi by pra co daw cy ja ko miej sca
wy ko ny wa nia pra cy, je że li pra cow nik nie
bę dzie sta le świad czył pra cy w tej sie dzi -
bie, lecz na ozna czo nym ob sza rze. Ta ki
spo sób ozna cze nia miej sca pra cy nie
wska zy wał by rze czy wi stej prze strze ni,
w któ rej pra cow nik jest sta le zo bo wią za -
ny świad czyć pra cę.1

Ni czym kie row cy

Wspo mnia ne wąt ki zna la zły wy raź ne
roz wi nię cie w ko lej nych wy ro kach SN,
w któ rych pod trzy mu je po gląd, że pra -
cow ni cy mo bil ni nie są w pod ró ży słu żbo -

wej. Jed no cze śnie w nie któ rych z nich
po szu ku je roz wią zań, któ re po zwa la ły by
na przy zna nie ta kim pra cow ni kom świad -
czeń re kom pen su ją cych wy dat ki po no szo -
ne w związ ku z od by wa ny mi przez nich
pod ró ża mi.

Pierw szą gru pą za wo do wą, w sto sun ku
do któ rej SN roz sze rzył za sto so wa nie
oma wia nej uchwa ły, by li przed sta wi cie le
han dlo wi, któ rzy wy ko nu ją swo je obo wiąz -
ki per ma nent nie się prze miesz cza jąc, czy -
li w spo sób bar dzo zbli żo ny do kie row ców.
W wy ro kach z 3 grud nia 2008 r.
(I PK 107/08 nie publ.) oraz z 27 stycz -
nia 2009 r. (II PK 140/08 nie publ.) SN
przy jął, że przed sta wi cie le han dlo wi wy -
ko nu ją cy obo wiąz ki pra cow ni cze na pew -
nym ob sza rze geo gra ficz nym nie prze by -
wa ją w pod ró ży słu żbo wej.

W ko lej nym z wy ro ków z 16 li sto pa -
da 2009 r. (II UK 114/09 nie publ.) SN od -
niósł się ta kże do in sta la to rów sys te mów
za bez pie czeń, któ rzy pra co wa li w te re nie
na okre ślo nym ob sza rze geo gra ficz nym.
Wska zał, że w przy pad ku gdy zo bo wią za nie
pra cow ni cze bę dą ce isto tą obo wiąz ków za -
trud nio ne go jest wy ko ny wa ne na geo gra -
ficz nie okre ślo nym ob sza rze, co jest zgod -
ne z wo lą stron sto sun ku pra cy wy ra żo ną
w umo wie o pra cę, to ob szar ta ki jest sta -
łym miej scem pra cy w ro zu mie niu art. 775

§ 1 K.p., a więc pra cow nik w trak cie wy ko -
ny wa nia swo ich czyn no ści nie od by wa pod -
ró ży słu żbo wej. 2

Po pu bli ka cji tych wy ro ków, w umo -
wach o pra cę kie row ców i in nych pra cow -
ni ków tzw. mo bil nych, pra co daw cy co raz

czę ściej za czę li sto so wać za pi sy do ty czą -
ce miej sca świad cze nia pra cy – ob szar
Eu ro py, a na wet ca ły świat. Po ja wi li się
pra co daw cy, któ rzy wy ko rzy stu jąc no wą li -
nię in ter pre ta cyj ną, prze sta li wy pła cać
die ty a wy na gro dze nie po zo sta wia jąc
na wcze śniej szym po zio mie, naj czę ściej
mi ni mal nym.

Ty po wa, nie ty po wa

Zau wa żyć mo że my, iż na prze strze ni
ostat nich lat, w orzecz nic twie, co raz czę -
ściej przy wo ły wa na jest kon cep cja tzw.
ty po wej i nie ty po wej pod ró ży słu żbo wej.

Ge ne za tej kon cep cji wy pły wa z nie -
kon se kwent ne go po strze ga nia re la cji za -
cho dzą cych po mię dzy po ję ciem miej sca
wy ko ny wa nia pra cy (art. 29 § 1 pkt 2
K.p.) a po ję ciem sta łe go miej sca pra cy
(art. 775 § 1 K.p.). Nie jed no krot nie po -
mię dzy ty mi po ję cia mi sta wia ny jest znak
rów no ści, co jest za ło że niem nie po żą da -
nym, gdyż uto żsa mia nie oby dwu tych po -
jęć ma bez po śred ni wpływ na błęd ne poj -
mo wa nie pod ró ży słu żbo wej. Na le ży
bo wiem pa mię tać, że po gląd do pusz cza ją -
cy mo żli wość bar dzo sze ro kie go okre śla -
nia miej sca wy ko ny wa nia pra cy przez
wska za nie ob sza ru da ne go pań stwa czy
kon ty nen tu, jest po glą dem ugrun to wa -
nym za rów no w orzecz nic twie, jak
i w dok try nie. W związ ku z tym, przy pi sa -
nie te mu po ję ciu ro li ele men tu de cy du ją -
ce go pod ró ży słu żbo wej mo że spra wiać,
że w prak ty ce nie za ist nie je jed na z prze -
sła nek pod ró ży słu żbo wej, ja ką jest opusz -
cze nie sta łe go miej sca pra cy. W kon se -
kwen cji, w przy pad ku od po wied nio
sze ro kie go za kre śle nia gra nic miej sca wy -
ko ny wa nia pra cy, pra cow nik bę dzie zo -
bo wią za ny do prze miesz cza nia się w je go
ra mach bez pra wa do przy wi le jów wy ni ka -
ją cych z ty tu łu od by wa nia pod ró ży słu -
żbo wej.3

Z uwa gi na to, że prze miesz cza nie się
pra cow ni ków mo bil nych nie jest pod ró żą
słu żbo wą, więc nie przy słu gu ją die ty,
a wy na gro dze nie na naj ni ższym po zio mie
jest ma ło sa tys fak cjo nu ją ce dla pra cow ni -
ków mo bil nych SN w wy ro ku z 12 mar -
ca 2009 r. (II PK 198/08 nie publ.) przed -
sta wił in ny spo sób re kom pen sa ty za
nie wy pła ca nie diet.

W uza sad nie niu wy ro ku czy ta my, że
po za unor mo wa nia mi do ty czą cy mi pod -
ró ży słu żbo wych pra wo pra cy nie za wie ra
szcze gól nych prze pi sów pra wa usta wo -
we go re gu lu ją cych kwe stię re kom pen sa ty
przez pra co daw ców wy dat ków po nie sio -

nych przez pra cow ni ków w związ ku z wy -
jaz da mi na po le ce nie pra co daw cy, ale od -
po wied nie po sta no wie nia do ty czą ce tych
kwe stii mo gą zna leźć się w prze pi sach
we wnątrz za kła do wych. W związ ku z tym,
w oce nie są du, spra wa ta nie zo sta ła ure -
gu lo wa na w pra wie pra cy, a więc na pod -
sta wie art. 300 K.p. za cho dzi po trze ba
roz wa że nia od po wied nie go za sto so wa nia
w tej kwe stii prze pi sów K.c.

W K.c. za war to od po wied nie unor mo -
wa nie w prze pi sach o zle ce niu. Cho dzi tu -
taj o art. 742 zd. 1 K.c., we dług któ re go
da ją cy zle ce nie po wi nien zwró cić przyj -
mu ją ce mu zle ce nie wy dat ki, któ re ten po -
czy nił w ce lu na le ży te go wy ko na nia zle ce -
nia, wraz z od set ka mi usta wo wy mi.
W oce nie SN prze pis ten nie jest sprzecz -
ny z za sa da mi pra wa pra cy, a więc jak
naj bar dziej mo że zna leźć za sto so wa nie
w spra wach wy ma ga ją cych roz strzy gnię -
cia kwe stii zwro tu pra cow ni ko wi kosz tów
po nie sio nych przez nie go w związ ku z wy -
jaz da mi, któ re nie zo sta ną uzna ne za pod -
róż słu żbo wą.

W 2010 r. usta wo daw ca nie uwzględ nił
do tych cza so wej li nii orzecz ni czej SN
i usta wą z 12 lu te go 2010 r. o zmia nie
usta wy o trans por cie dro go wym oraz nie -
któ rych in nych ustaw (Dz. z 2010 r. U.
Nr 43, poz. 246) obo wią zu ją cą od 3 kwiet -
nia 2010 r. spo wo do wał po wrót do sta nu
sprzed li sto pa da 2008 r., kie dy prze wa żał
po gląd, że kie row cy od by wa ją jed nak pod -
ró że słu żbo we i ma ją pra wo do wy ni ka ją -
cych z te go ty tu łu świad czeń.

Co się zmie ni ło?

Po pierw sze, do da no w art. 2 za wie ra -
ją cym słow ni czek usta wo wy pkt 7, w któ -
rym za miesz czo na zo sta ła de fi ni cja pod ró -
ży słu żbo wej uży wa na na po trze by gru py
za wo do wej kie row ców. Po dru gie, do da no
art. 21a, któ ry sta no wi, że kie row cy
w pod ró ży słu żbo wej przy słu gu ją na le żno -
ści na po kry cie kosz tów zwią za nych z wy -
ko ny wa niem te go za da nia słu żbo we go,
usta la ne na za sa dach okre ślo nych w prze -
pi sach art. 775 § 3-5 K.p.

Po rów nu jąc do tych cza so wą de fi ni cję
pod ró ży słu żbo wej wy ni ka ją cą z art. 775

§ 1 K.p., w któ rej ja ko ob li ga to ryj ne wska -
zu je się:

● od by wa nie jej po za miej sco wo ścią,
w któ rej znaj du je się sie dzi ba pra co daw -
cy, lub po za sta łym miej scem pra cy;

● na po le ce nie pra co daw cy;
● w ce lu wy ko na nia okre ślo ne go

przez pra co daw cę za da nia;

oraz no we ro zu mie nie pod ró ży słu żbo -
wej przy ję te dla kie row ców, na le ży za uwa -
żyć, że dwa ele men ty są wspól ne, a mia -
no wi cie po le ce nie pra co daw cy oraz
wy ko na nie za da nia słu żbo we go.

Obie de fi ni cje ró żni w spo sób za sad ni -
czy miej sce wy ko ny wa nia za da nia słu -
żbo we go. W K.p. jest bo wiem mo wa o je -
go wy ko ny wa niu po za miej sco wo ścią,
w któ rej jest sie dzi ba pra co daw cy, lub
po za sta łym miej scem pra cy, a w przy -
pad ku kie row ców po za miej sco wo ścia -
mi, w któ rych znaj du je się sie dzi ba pra -
co daw cy i in ne miej sca pro wa dze nia
przez nie go dzia łal no ści.

De fi ni cja pod ró ży słu żbo wej kie row ców
od wo łu je się więc do po ję cia sta no wi ska
pra cy kie row cy, a nie do miej sca pra cy kie -
row cy, jak wy ni ka to z art. 775 § 1 K.p.

Ta kie dzia ła nie usta wo daw cy na le ży
uznać za słusz ne z jed ne go punk tu wi -
dze nia. Spo wo du je ono, że w prak ty ce
nie trze ba bę dzie okre ślać miej sca pra cy
kie row cy ja ko sie dzi by pra co daw cy, że by
móc wy pła cać die ty za ka żdy wy ko na ny
prze wóz dro go wy, co do tych czas czę sto
mia ło miej sce.4

Wo bec te go, ak tu al nie ma my trzy ka te -
go rie ro zu mie nia pod ró ży słu żbo wych:

● ty po wej pod ró ży słu żbo wej pra cow -
ni ków w opar ciu o prze pi sy K.p.;

● pod ró ży słu żbo wej kie row ców;
● nie ty po wej pod ró ży słu żbo wej pra -

cow ni ków tzw. mo bil nych.

Kon tro wer syj ne 
za rob ki

Oczy wi ście pod ewen tu al ną roz wa gę
mo żna pod dać rów ność wo bec pra wa
okre ślo nych grup pra cow ni ków z jed nej
stro ny, z dru giej zaś pra wo do wol no ści
wy bo ru wy ko ny wa ne go za wo du/pra cy,
ze wszyst ki mi kon se kwen cja mi te go wy -
bo ru.

W związ ku ze sta łym od by wa niem pod -
ró ży słu żbo wych kie row com przy słu gu ją
die ty, któ re wraz z wy na gro dze niem za -
sad ni czym sta no wią ekwi wa lent ność ich
pra cy. Die ty są nie opo dat ko wa ne, więc
du ża część środ ków fi nan so wych wy pła ca -
nych kie row com nie za si la Skar bu Pań -
stwa, o co Urzę dy Skar bo we to czą od wie -
lu lat ba ta lię.

Zwró cił rów nież na to uwa gę Sąd Naj -
wy ższy w koń co wej czę ści uza sad nie nia
orze cze nia wska za ne go na wstę pie,
stwier dza jąc, iż w ró żnych sy tu acjach fak -
tycz nych pra cow ni cy mo bil ni mo gą zo -
stać po krzyw dze ni przez swych pra co -

daw ców, któ rzy nie re spek tu ją za sa dy wy -
na gra dza nia we dług ro dza ju pra cy i do -
świad cze nia za wo do we go, od po wie dzial -
no ści i wy sił ku. 

Roz wa ża jąc za gad nie nia zwią za ne
z po ru sza nym tematem po za li te rą pra -
wa pra cy, mo żna przy wo łać kon tekst fi -
nan so wy lub za kre su ubez pie cze nia spo -
łecz ne go tej pro ble ma ty ki. Sze ro ko
zwra ca rów nież uwa gę na to w swo ich
wy wo dach Sąd Naj wy ższy w skła dzie
zwy kłym. Od diet nie są uisz cza ne skład -
ki na ZUS i nie są od pro wa dza ne po dat -
ki. Na le ży za uwa żyć, że pra cow ni cy mo -
bil ni mo gą zo stać po krzyw dze ni przez
tak sfor mu ło wa ną wy kład nię, iż za ka -
żdy dzień w tra sie na le ży im się re kom -
pen sa ta (die ty), któ ra nie jest wli cza na
do pod sta wy wy mia ru skła dek na obo -
wiąz ko we ubez pie cze nie spo łecz ne i tym
sa mym nie jest ob ję ta świad cze nia mi
ZUS na wy pa dek zda rze nia lo so we go.
W ta kiej sy tu acji za swą pra cę pra cow ni -
cy mo bil ni nie otrzy mu ją na le żne go wy -
na gro dze nia, lecz tyl ko zwrot kosz tów
utrzy ma nia.5

Czas po ka że

Du alizm w re gu la cjach praw nych, a ta -
kże roz bie żno ści in ter pre ta cyj ne zde cy do -
wa nie nie słu żą spój no ści, za rów no sa -
mych prze pi sów, jak i ich ro zu mie nia.

Nie mniej jed nak, po mi mo tych roz bie -
żno ści, prze pi sy pra wa w za kre sie pod ró -
ży słu żbo wych są wy raź nie okre ślo ne,
przy naj mniej w za kre sie do ty czą cym
znacz nej więk szo ści pra cow ni ków. Czas
po ka że, czy przy ję te roz wią za nia praw ne
spraw dzi ły się oraz ja kie bę dzie od zwier -
cie dle nie ich sto so wa nia.

Se ba stia n Se ny szyn
OIP Zie lo na Gó ra

Przypisy

1 Sta no wi sko Głów ne go In spek to ra
Pra cy z 20 paź dzier ni ka 2009 r. GPP -364-
023-199/09.

2 „Pod ró że słu żbo we pra cow ni ków mo -
bil nych” Łu kasz Pra so łek, Mo ni tor Pra wa
Pra cy 7/2010.

3 „Cza so we de le go wa nie do in ne go
pań stwa a za gra nicz na pod róż słu żbo wa”
dr Piotr Wąż, Mo ni tor Pra wa Pra cy 10
/2010. 

4 „Pod ró że słu żbo we pra cow ni ków mo -
bil nych” ibi dem.

5 Patrz II PZP 11/08.
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W pierw szej ze spraw ce lem in spek to ra
pra cy by ło usta le nie, czy roz wią za nie umo -
wy o pra cę z prze wod ni czą cym związ ków
za wo do wych mo żna by ło za kwa li fi ko wać
ja ko ra żą ce na ru sze nie prze pi sów do ty czą -
cych roz wią zy wa nia umo wy o pra cę. Ba da -
ny przy pa dek do ty czył pra cow ni ka peł nią -
ce go funk cję prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Mię dzy za kła do wej Związ ków Za wo do wych,
któ re go sto su nek pra cy, z uwa gi na peł nio -
ną funk cję, był chro nio ny.

A oto usta lo ny prze bieg zda rzeń.
W pierw szej ko lej no ści pra co daw ca wy -

stą pił do związ ków za wo do wych z py ta -
niem do ty czą cym pra cow ni ków chro nio -
nych. Po otrzy ma niu ak tu al nej li sty
związ kow ców pod le ga ją cych ochro nie wy -
sto so wał ko lej ne pi smo, in for mu ją ce o za -
mia rze roz wią za nia umo wy o pra cę z prze -
wod ni czą cym związ ków za wo do wych.
Za wie ra ło ono ob szer ne uza sad nie nie tej
de cy zji. W od po wie dzi Ko mi sja Mię dzy za -
kła do wa ZZ nie wy ra zi ła zgo dy na roz wią -
za nie umo wy o pra cę z chro nio nym związ -
kow cem. Mi mo te go, pra co daw ca
skie ro wał do pra cow ni ka pi smo za ty tu ło -
wa ne: Roz wią za nie umo wy o pra cę bez
wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka. W uza -
sad nie niu wska za no, że roz wią za nie umo -
wy o pra cę na stę pu je skut kiem dzia łań
pra cow ni ka szko dzą cych in te re som pra co -
daw cy.

Opi sa ny stan fak tycz ny, w oce nie in -
spek to ra pra cy, stał się wy star cza ją cy by
skie ro wać wnio sek o uka ra nie do są du.
W trak cie po stę po wa nia przed są dem po -
twier dzo ne zo sta ły oko licz no ści spra wy
zna ne z po stę po wa nia kon tro l ne go. Roz -
po zna jąc spra wę, rze szow ski sąd sku pił
się głów nie na oko licz no ściach uza sad -
nia ją cych roz wią za nie umo wy o pra cę, ba -
ga te li zu jąc kwe stię roz wią za nia umo wy
o pra cę pra cow ni ka chro nio ne go. Do wo -

dy ze bra ne w spra wie nie prze ko na ły jed -
nak są du, któ ry unie win nił ob wi nio ne go.

Co cie ka we, po dob ny stan fak tycz ny
dał pod sta wę do wy da nia od mien ne go
orze cze nia przez Sąd Re jo no wy w Le żaj -
sku.

W trak cie kon tro li in spek tor pra cy
usta lił, że prze wod ni czą ca związ ków za wo -
do wych w kon tro lo wa nym za kła dzie pra cy
zo sta ła zwol nio na w try bie art. 52 Ko dek -
su pra cy. Usta lo no po nad to, że pra co daw -
ca uprzed nio zwró cił się do związ ków za -
wo do wych dzia ła ją cych w za kła dzie
z pi smem w spra wie za mia ru roz wią za nia
umo wy o pra cę. Związ ki, po dob nie jak
w pierw szym przy pad ku, nie wy ra zi ły zgo -
dy. Po mi mo ich sprze ci wu pra co daw ca
skie ro wał do pra cow ni ka pi smo roz wią zu -
ją ce umo wę o pra cę bez za cho wa nia okre -
su wy po wie dze nia.

In spek tor pra cy uznał, że zo sta ły speł -
nio ne prze słan ki wy kro cze nia z art. 281
pkt 3 K.p. i skie ro wał wnio sek o uka ra nie
do są du. Orze cze nie, któ re za pa dło w spra -
wie ra żą ce go na ru sze nia prze pi sów o roz -
wią zy wa niu umów o pra cę, w tre ści od bie -
ga ło od orze cze nia Są du Re jo no we go
w Rze szo wie. Sąd do pa trzył się bo wiem
w tym przy pad ku na ru sze nia prze pi sów
i uka rał ob wi nio ne go grzyw ną.

Pod kre śle nia wy ma ga fakt, iż pierw -
szy z opi sa nych, jak i dru gi wy rok za pa dły
w gra ni cach jed ne go okrę gu są do we go.

Bez ka ry za opóź nie nia

In nym przy kła dem mo że być wnio sek
o uka ra nie skie ro wa ny prze ciw ko oso bie
za re je stro wa nej ja ko bez ro bot na, któ ra nie
po in for mo wa ła PUP w ter mi nie 7 dni
o fak cie pod ję cia pra cy za rob ko wej w opar -
ciu o umo wę cy wil no -praw ną. Obo wią zek
ten wy ni ka z art. 119 ust. 2 w zw. z art. 74

usta wy z 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za -
trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy. Sąd
Re jo no wy unie win nił ob wi nio ne go od za -
rzu ca ne go mu czy nu uza sad nia jąc, iż ob wi -
nio ny speł nił cią żą cy na nim obo wią zek, re -
ali zu jąc go wpraw dzie 10 dni po pod ję ciu
pra cy, jed nak przed dniem prze pro wa dze -
nia kon tro li in spek to ra pra cy. Sąd zin ter -
pre to wał za pis ust. 3 art. 119 po przez uzna -
nie, że brak od po wie dzial no ści za po peł -
nio ny czyn na stą pi, je że li spraw ca po in -
for mu je PUP przed dniem prze pro wa dze -
nia tj. za koń cze nia w ca ło ści kon tro li in -
spek to ra pra cy.

Oska rży ciel pu blicz ny nie po dzie lił sta -
no wi ska za pre zen to wa ne go przez sąd.
Zło żył od oma wia ne go wy ro ku ape la cję.
Pod kre ślił cel, ja ki miał usta wo daw ca,
usta na wia jąc przy to czo ny prze pis, i jak
mar gi nal ne miał by on zna cze nie, gdy by
wy star czy ło po cze kać bez kar nie na po ja -
wie nie się kon tro li w za kła dzie, aby zre ali -
zo wać rów nież wte dy zgod nie z pra wem
swój obo wią zek. Sąd Okrę go wy jed nak,
wbrew ocze ki wa niom in spek to ra pra cy,
utrzy mał w mo cy za ska rżo ny wy rok.

Ko lej ny przy pa dek w na szej oce nie wart
re flek sji to wy rok Są du Re jo no we go w Rze -
szo wie. Oko licz no ścią, któ ra zwra ca uwa -
gę, jest po wta rzal ność dzia łań za rów no
po stro nie in spek cji pra cy, jak i po stro nie
są du orze ka ją ce go. Kon tro lo wa ny pra co -
daw ca to pod miot funk cjo nu ją cy dzię ki do -
ta cjom skar bu pań stwa, któ re wpły wa ją
raz na sześć mie się cy. Nie wy star cza ją one
jed nak na wszyst kie zo bo wią za nia pra co -
daw cy, kon se kwen cją cze go jest re ali zo -
wa nie świad czeń pra cow ni czych z opóź -
nie nia mi się ga ją cy mi w nie któ rych
przy pad kach do pół ro ku. Fakt ten jest od -
no to wy wa ny ka żdo ra zo wo przez in spek to -
ra pra cy wy ko nu ją ce go czyn no ści w opi sy -
wa nym pod mio cie. W trak cie ostat nich

Pra wo

Wy kro cze nia przed są dem
Uczest nic two w po stę po wa niu są do wym da je mo żli wość nie tyl ko szer sze go spoj rze nia na pra -
cę in spek to ra pra cy ale jest rów nież oka zją do ob ser wo wa nia po stę po wa nia są do we go z per -
spek ty wy oska rży cie la. Kil ka in te re su ją cych orze czeń oraz spraw zwią za nych z po stę po wa niem
przed są dem wy da ją się god ne uwa gi. Orze cze nia za pa dłe w przed sta wio nych spra wach funk -
cjo nu ją już w ob ro cie praw nym. §

trzech kon tro li pod mio tu na prze strze ni
oko ło trzech lat, opi sa na sy tu acja sta wa ła
się ka żdo ra zo wo pod sta wą do sfor mu ło -
wa nia wnio sków o uka ra nie w związ ku
z na ru sze niem prze pi sów do ty czą cych ter -
mi no we go wy pła ca nia wy na gro dze nia
za pra cę. Ba da ją cy spra wę Sąd Re jo no wy
w Rze szo wie dą żył do wy ja śnie nia oko licz -
no ści, któ re wpły wa ły na rytm wy pła ty wy -
na gro dzeń. Wy ja śnie nia ob wi nio nych, ze -
zna nia świad ków, jak rów nież do ku men ty
przed kła da ne przez ob wi nio nych i ich
obroń ców wy ka zy wa ły nie mo żli wość za -
rów no bar dziej ra cjo nal niej sze go wy dat ko -
wa nia środ ków prze ka zy wa nych pra co daw -
cy, jak i sta tu to wy za kaz po dej mo wa nia
dzia łal no ści go spo dar czej mo gą cej przy no -
sić do chód. Nie mo żli wość speł nie nia
świad czeń pra cow ni czych wy ka zy wa na by -
ła w tak ja skra wy spo sób, iż orze ka ją cy
sę dzio wie za ka żdym ra zem unie win nia li
ob wi nio nych.

Po wy pad ko we zdję cia

Ko lej na kwe stia, któ ra zwró ci ła uwa gę
oska rży cie li Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Rze szo wie, wy ni kła w trak cie po -
stę po wa nia przed Są dem Re jo no wym
w Rop czy cach. W trak cie ba da nia oko licz -
no ści wy pad ku przy pra cy in spek tor pra -
cy usta lił, że jed ną z naj wa żniej szych przy -
czyn, był stan ma szyn, przy któ rych
pra co wał po szko do wa ny. In spek tor usta -
lił mię dzy in ny mi, iż osło ny urzą dze nia nie
speł nia ją swych funk cji ochron nych.
Na po twier dze nie wy ko nał zdję cia bez po -
śred nio po wy pad ku. In spek tor skie ro wał
do pra co daw cy na kaz za wie ra ją cy de cy zje
ma ją ce na ce lu do sto so wa nie ma szyn
do obo wią zu ją cych stan dar dów. Z póź niej -
szych kon tro li in spek to ra pra cy wy ni ka ło,
że pra co daw ca po za koń cze niu kon tro li
do ko nał prze ró bek osłon urzą dze nia
przy któ rym do szło do wy pad ku.

Do Są du w Rop czy cach tra fił wnio sek
za rzu ca ją cy pra co daw cy nie za pew nie nie
bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków
pra cy po przez wy po sa ża nie sta no wisk
pra cy w urzą dze nia nie speł nia ją ce mi ni -
mal nych wa run ków bez pie czeń stwa.
W trak cie po stę po wa nia są do we go obroń -
ca ob wi nio ne go sta rał się udo wod nić, iż
osło ny urzą dze nia speł nia ły wy ma ga nia
bez pie czeń stwa pra cy. Wnie sio no o opra -
co wa nie opi nii przez bie głe go. Je go oce -
na zo sta ła w ca ło ści opar ta na oglę dzi -
nach do ko na nych w mo men cie, kie dy
spor ne urzą dze nia zo sta ły już do sto so wa -
ne do wy ma gań bez pie czeń stwa, z po mi -

nię ciem ma te ria łu do wo do we go zgro ma -
dzo ne go przez in spek to ra pra cy. W tej
sy tu acji sąd za rzą dził prze pro wa dze nie
do wo du w po sta ci opi nii in sty tu tu. Z tre -
ści ko lej nej opi nii, po dob nie jak z opi nii
bie głe go, wy ni ka ło, że po now nie opar to
się je dy nie na oglę dzi nach urzą dze nia
po na pra wie, z po mi nię ciem do ku men ta -
cji fo to gra ficz nej in spek to ra pra cy.

Sąd, w opar ciu o ze bra ny ma te riał do -
wo do wy, unie win nił ob wi nio ne go od za -
rzu tu po peł nie nia czy nu z art. 283 K.p.
W uza sad nie niu do wy ro ku mo żna by ło
prze czy tać, iż sąd ob da rzył wa lo rem wia -
ry god nych do wo dów za rów no opi nię bie -
głe go, jak i in sty tu tu, po mi mo wy ka za ne -
go przez oska rży cie la pu blicz ne go błę du
w me to dzie pro wa dze nia ba da nia.

Gdy ob wi nio ny 
się przy zna

Roz pa trz my te raz kwe stię przy zna nia
się ob wi nio ne go do wi ny w od nie sie niu
do in sty tu cji do bro wol ne go pod da nia się
ka rze.

Zgod nie z art. 73 i art. 64 Ko dek su
po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia
ob wi nio ne mu przy słu gu je pra wo do chwi -
li za koń cze nia pierw sze go prze słu cha nia
na roz pra wie do zło że nia wnio sku o ska -
za nie go w okre ślo ny spo sób bez prze pro -
wa dze nia po stę po wa nia do wo do we go.
Z ta kiej sa mej mo żli wo ści mo że sko rzy -
stać od po wied nio oska rżo ny w pro ce sie
kar nym na pod sta wie art. 387 K.p.k.
W pierw szym przy pad ku wa run kiem jest,
aby oko licz no ści po peł nie nia czy nu i wy -
ja śnie nia ob wi nio ne go nie bu dzi ły wąt pli -
wo ści oraz nie zgło sił sprze ci wu oska rży -
ciel pu blicz ny i oska rży ciel po sił ko wy,
je że li wy stę po wał w spra wie (art. 64 § 2).
W dru gim przy pad ku oko licz no ści po peł -
nie nia prze stęp stwa nie mo gą bu dzić wąt -
pli wo ści a ce le po stę po wa nia zo sta ną osią -
gnię te po mi mo nieprze pro wa dze nia
roz pra wy w ca ło ści oraz nie sprze ci wi się
te mu pro ku ra tor a ta kże po krzyw dzo ny.

W pro ce du rze kar nej, zgod nie ze sta -
no wi skiem za war tym w Po sta no wie niu
Są du Naj wy ższe go (Izba Kar na z 22 ma -
ja 2006 r. II K K 355/2005), for mal ne
nie przy zna nie się do wi ny nie zo sta ło
okre ślo ne w art. 387 K.p.k. ja ko prze -
słan ka ne ga tyw na do uwzględ nie nia wnio -
sku prze wi dzia ne go w tym prze pi sie. Stąd
też nie przy zna nie się oska rżo ne go do wi -
ny nie jest prze szko dą do uwzględ nie nia
ta kie go wnio sku, je że li po zo sta łe wa run -
ki zo sta ły speł nio ne.

W po stę po wa niu w spra wach o wy kro -
cze nia, ob wi nio ny swój wnio sek skła da
po roz po czę ciu roz pra wy, jed nak sąd je go
roz po zna niem zaj mu je się do pie ro
po ode bra niu od ob wi nio ne go wy ja śnień,
któ re ma ją tu taj de cy du ją ce zna cze nie.
Od po wied nie sto so wa nie art. 64 § 2 K.p.
o.w. ozna cza, że wa run kiem uwzględ nie -
nia wnio sku o ska za nie bez dal sze go pro -
wa dze nia po stę po wa nia do wo do we go jest
to, aby wy ja śnie nia ob wi nio ne go w świe -
tle ujaw nio ne go ma te ria łu do wo do we go
nie bu dzi ły wąt pli wo ści. Stąd też za war cie
w usta wie tak sfor mu ło wa ne go za pi su
wska zu je na to, że sąd – po za po zna niu
się z ak ta mi spra wy w tym rów nież z wy -
ja śnie nia mi sa me go ob wi nio ne go – nie
mo że mieć wąt pli wo ści, co do spraw stwa
ob wi nio ne go i je go wi ny. Za tem ob wi nio -
ny w swych wy ja śnie niach nie mo że kwe -
stio no wać czy nu ani ne go wać swo jej od -
po wie dzial no ści, gdyż wa ru nek ten nie
był by wów czas speł nio ny. Przy zna nie się
ob wi nio ne go do wi ny nie jest wpraw dzie
tu taj, tak jak i w pra wie kar nym, wa run -
kiem for mal nym jed nak oczy wi stym jest,
że gdy ob wi nio ny nie przy znał by się
do po peł nie nia za rzu ca ne go mu czy nu,
wów czas pro ble ma tycz ne by ło by przy ję -
cie, że oko licz no ści czy nu nie bu dzą wąt -
pli wo ści. 

Ró żni ca po mię dzy pro ce du rą kar ną
a po stę po wa niem w spra wach o wy kro -
cze nia po le ga na kon struk cji prze pi sów
art. 73 K.p.o.w. i art. 387 K.p.k. W pra wie
kar nym brak, bo wiem po sta wio ne go wa -
run ku usta le nia wy ja śnień, któ re nie bę -
dą bu dzić wąt pli wo ści. Stąd też sę dzio wie
roz pa tru ją cy wnio ski o uka ra nie w spra -
wach o wy kro cze nia mo gą ska zać ob wi -
nio ne go zgod nie z je go wnio skiem tyl ko
wte dy, gdy je go wy ja śnie nia po twier dza -
ją za rów no po peł nie nie czy nu, oko licz -
no ści wska za ne we wnio sku o uka ra nie
jak i wi nę.

W jed nym z przy pad ków w są dzie re jo -
no wym w okrę gu OIP w Rze szo wie wnio -
sek o do bro wol ne pod da nie się ka rze zo -
stał roz pa trzo ny przez sąd po zy tyw nie,
po mi mo nie przy zna nia się ob wi nio ne go
do za rzu ca ne go mu czy nu. Sąd po przez
ana lo gię za sto so wał prak ty kę sto so wa ną
w pra wie kar nym. 

Czas jest wa żny

Sku pi my się te raz na cza sie po peł nie -
nia wy kro cze nia w świe tle Po sta no wie nia
Są du Naj wy ższe go z 25 maja 2010 r.
I KZP 4/10. 
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● Mi ni mal ne wy ma ga nia dla ma ry na -
rzy do pra cy na stat ku;

● Wa run ki za trud nie nia;
● Za kwa te ro wa nie, za ple cze re kre -

acyj ne, wy ży wie nie i przy rzą dza nie po sił -
ków;

● Ochro na zdro wia, opie ka me dycz na
i ochro na so cjal na;

● Zgod ność i eg ze kwo wa nie.
Ko deks za wie ra szcze gó ły wdra ża nia

po szcze gól nych pra wi deł do któ rych przy -
pi sa ne są:

– czę ści A – bez względ nie obo wią zu ją -
ce nor my – za stę pu ją ce do tych cza so we
kon wen cje te ma tycz ne oraz

– czę ści B – wy tycz ne nie obo wią zu ją -
ce bez względ nie – za stę pu ją ce do tych -
cza so we za le ce nia.

I tak na przy kład: w ty tu le 4. „Ochro na
zdro wia, opie ka me dycz na, ochro na so -
cjal na i za bez pie cze nie spo łecz ne”, pra wi -
dło 4.1 „Opie ka me dycz na na stat ku i lą -
dzie” sta wia za cel „ochro nę zdro wia
ma ry na rzy i za pew nie nie im na tych mia -
sto we go do stę pu do opie ki me dycz nej
na stat ku i lą dzie” i na kła da na ka żde pań -
stwo człon kow skie obo wiąz ki:

1) za pew nie nia, by ma ry na rze na stat -
kach pły wa ją cych pod je go ban de rą by li
ob ję ci od po wied ni mi środ ka mi na rzecz
ochro ny ich zdro wia oraz mie li do stęp
do na tych mia sto wej i wła ści wej opie ki
me dycz nej pod czas pra cy na stat ku;

2) by ta ochro na zdro wia i opie ka me -
dycz na by ły bez płat ne;

3) by ma ry na rze na te re nie pań stwa
człon ka po trze bu ją cy na tych mia sto wej po -
mo cy me dycz nej mie li do stęp do pla có -
wek me dycz nych na lą dzie na je go te ry to -
rium;

4) by wy ma ga nia do ty czą ce ochro ny
zdro wia ma ry na rzy na stat ku były jak naj -
bar dziej zbli żo ne do po wszech nie do stęp -
nych dla pra cow ni ków na lą dzie.

Roz wi nię cie obo wiąz ków pań stwa
człon kow skie go w za kre sie pra wi dła 4.1.
za wie ra ją (bez względ nie obo wią zu ją ce)
nor my, z któ rych pierw sza to: Nor ma 4.1
„Opie ka me dycz na na stat ku i lą dzie”,
po czym na stę pu ją bar dziej szcze gó ło we
wy tycz ne (nie obo wią zu ją ce bez względ -
nie) B4.1, wska zu ją ce spo so by re ali za cji
ta kich za gad nień, jak:

B4.1.1 – Za pew nie nie opie ki me dycz -
nej,

B4.1.2 – For mu larz kar ty zdro wia,
B4.1.3 – Opie ka me dycz na na lą dzie,
B4.1.4 – Po moc me dycz na in nym stat -

kom i współ pra ca mię dzy na ro do wa,

B4.1.5 – Oso by po zo sta ją ce na utrzy -
ma niu ma ry na rzy.

Po nor mie 4.1 i zwią za nych z nią wy -
tycz nych, na stę pu ją dal sze, zbu do wa ne
w po dob ny spo sób.

Wspo mnieć na le ży, iż ty tuł 4 obej mu je
rów nież za gad nie nia bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy ob ję te pra wi dłem 4.3
– „Ochro na zdro wia i bez pie czeń stwa
oraz za po bie ga nie wy pad kom”, nor mą
o tym sa mym ty tu le i z od po wied ni mi wy -
tycz ny mi, przy po mi na ją cy mi wy ma ga nia
dzia łu X Ko dek su pra cy.

No we obo wiąz ki

Jak wspo mnia no na wstę pie, MLC
2006 jest kon so li da cją wcze śniej uchwa -
lo nych „ma ry nar skich” kon wen cji Mię -
dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy i więk -
szość za war tych w niej po sta no wień
mia ło rów nież swo je miej sce w tych kon -
wen cjach, jak kol wiek by ły one ra ty fi ko -
wa ne przez po szcze gól ne pań stwa wy -
biór czo. Jed nym z no wych obo wiąz ków,
ja kie na kła da kon wen cja, jest obo wią zek
po sia da nia przez ka żdy sta tek o po jem -
no ści 500 GT* i po wy żej, upra wia ją cy
że glu gę mię dzy na ro do wą mor skie go cer -
ty fi ka tu pra cy i de kla ra cji zgod no ści
z wy mo ga mi kon wen cyj ny mi, któ re to
do ku men ty wy da wa ne są przez or ga ny
mor skiej ad mi ni stra cji pań stwa, któ re -
go ban de rę pod no si sta tek.

Jed nym z ce lów sfor mu ło wa nia, w for -
mie kon wen cji MLC 2006, mię dzy na ro do -
we go mor skie go pra wa pra cy, by ło zmu -
sze nie państw tzw. do god nych ban der
do prze strze ga nia mi ni mal nych stan dar -
dów w niej za war tych. Słu żyć te mu ma
upraw nie nie i obo wią zek „pań stwa por tu”
do prze pro wa dza nia in spek cji na stat kach
ob cych ban der, a ta kże sys tem przyj mo -
wa nia i roz pa try wa nia skarg ma ry na rzy.

Kon wen cja 
a spra wa pol ska

W Pol sce wie le z pod sta wo wych wy ma -
gań kon wen cji MCL 2006 po sia da już
szcze gó ło we unor mo wa nia praw ne. Ne go -
cja cje trój stron ne w spra wie no wej usta wy
o pra cy na mor skich stat kach han dlo wych
zo sta ły prak tycz nie za koń czo ne i we szły
one na ście żkę le gi sla cyj ną. Usta wa ma
za wie rać, nie ob ję te po wszech nym pra wem
pra cy, prze pi sy szcze gól ne dla ma ry na rzy,
wy ni ka ją ce m.in. z po sta no wień kon wen cji.
Jed nym z po sta no wień pro jek tu usta wy
jest de le ga cja dla mi ni stra wła ści we go 

ds. go spo dar ki mor skiej do wy da nia w try -
bie roz po rzą dze nia no wych prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na mor -
skich stat kach han dlo wych, przy czym,
zgod nie z wy tycz ną MLC 2006, pod uwa -
gę po win ny być wzię te unor mo wa nia za -
war te w wy daw nic twie Mię dzy na ro do wej
Or ga ni za cji Pra cy „Za po bie ga nie wy pad -
kom na po kła dach stat ków na mo rzu
i w por cie” z 1996 r. (Ac ci dent pre ven tion
on bo ard ship AT sea and in port).

Dla nas, Po la ków, rze czy wi stość w że -
glu dze mor skiej jest jed nak ma ło bu du ją -
ca, z uwa gi na fakt, że ar ma to rzy stat ków
ob ję tych kon wen cją MLC 2006 re je stru -
ją stat ki pod ta ni mi ban de ra mi, stąd rów -
nież no wa usta wa „że glar ska”, jak i wy da -
ne na jej pod sta wie ak ty wy ko naw cze nie
bę dą praw do po dob nie skie ro wa ne do re -
al nych pod mio tów.

Pol ską ban de rę pod no szą set ki stat -
ków ma łych i spe cja li stycz nych, o po jem -
no ści brut to po ni żej 200 GT, nie ob ję tych
kon wen cją ani prze pi sa mi pro jek to wa nej
usta wy o pra cy na mor skich stat kach han -
dlo wych, upra wia ją cych mor ską że glu gę
kra jo wą, przy brze żną, i na akwe nach osło -
nię tych. Wy da je się, iż szcze gól nych unor -
mo wań praw nych wy ma ga pra wo pra cy
ma ry na rzy za trud nio nych na tych stat -
kach. Wy ni ka to m.in. z fak tu, że za gro że -
nia dla ży cia i zdro wia na nich czę sto są
na wet wy ższe niż na du żych jed nost kach
kon wen cyj nych, wy ma ga nia kwa li fi ka cyj -
ne ma ry na rzy na tych stat kach za trud -
nio nych ob ję te są ty mi sa my mi nor ma mi.
Nie zbęd nym jest wy da nie szcze gól nych
prze pi sów do ty czą cych cza su pra cy, ure -
gu lo wa nie wy ma gań zdro wot nych itp. Na -
le ży rów nież wy dać dla za łóg tych stat ków
prze pi sy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
za wie ra ją ce – oprócz za sad bez piecz nej
pra cy – wy ma ga nia do ty czą ce mi ni mal -
nych wa run ków by to wych, w za le żno ści
od ro dza ju upra wia nej że glu gi i cza su jed -
no ra zo we go prze by wa nia na nich.

Po stu lat ten, wie lo krot nie już for mu ło -
wa ny, jak do tej po ry nie zna lazł od ze wu
w krę gach zwią za nych z że glu gą, a dla in -
spek to ra pra cy brak tych unor mo wań sta -
no wi po wa żne utrud nie nie w pra cy.

Ber nard Dą brow ski
OIP Gdańsk

*) GT (Gross ton na ge) – mia ra po -
jem no ści brut to stat ku wy ra żo na w jed -
nost kach nie mia no wa nych od po wia da ją -
cych po jem no ści 100 stóp sze ścien nych 
tj. ok. 2,83 m3.

Od po wie dzial ność za wy kro cze nie po -
peł nio ne z za nie cha nia mo żli wa jest tyl ko
w wy pad ku na ru sze nia obo wiąz ku okre -
ślo ne go dzia ła nia. Wy kro cze nie to jest zo -
rien to wa ne cza so wo w tym sen sie, że ka -
ral ne jest za nie cha nie od po wia da ją ce
cza so wo obo wiąz ko wi dzia ła nia. Mo że
więc być ono po peł nio ne je dy nie w tym
cza sie, w któ rym spraw ca zgod nie ze swo -
im obo wiąz kiem po wi nien dzia łać w okre -
ślo nym kie run ku i w okre ślo ny spo sób.
Ten obo wią zek nie mo że być na ru szo ny
w cza sie na stę pu ją cym po upły wie ter mi -
nu, gdyż wów czas mo żna je dy nie stwier -
dzić, że wy kro cze nie zo sta ło już po peł nio -
ne. Dal sze za nie cha nie na ru sza ło by
wpraw dzie obo wią zek (po sta no wie nie do -
ty czy ło obo wiąz ku opła ce nia skła dek
na ubez pie cze nia spo łecz ne, zdro wot ne,
Fun dusz Pra cy i Fun dusz Gwa ran to wa -
nych Świad czeń Pra cow ni czych oraz prze -
sła nia do ku men tów), ale nie na ru sza ło by
już obo wiąz ku ta kie go dzia ła nia w ter mi -
nie, po nie waż z je go upły wem był by to już
obo wią zek nie wy ko nal ny. Wów czas o na -
gan no ści i ka ral no ści de cy do wa ła by oce -
na zo bo wią za ne go do dzia ła nia nie przed,
lecz po upły wie ter mi nu.

Za tem za cho wa niem pod le ga ją cym
oce nie jest za nie cha nie ma ją ce miej sce
w cza sie, w któ rym zo bo wią za ny dys po no -
wał mo żli wo ścią ter mi no we go do peł nie -
nia obo wiąz ku. Za czas po peł nie nia wy -
kro cze nia na le ży więc przy jąć mo ment
po cząt ko wy sy tu acji, w któ rej zo bo wią za -
ny nie wy ko nał na ło żo ne go na nie go obo -
wiąz ku. Dla te go też w przy pad ku nie wy -
pła ce nia pra cow ni kom przez pra co daw cę
wy na gro dze nia za pra cę w usta wo wym
ter mi nie do 10 ko lej ne go mie sią ca, in -
spek tor pra cy po wi nien w za rzu cie sfor -
mu ło wać – zgod nie z uza sad nie niem
wska za ne go po sta no wie nia – do 10 da -
ne go mie sią ca nie wy ko nał cią żą ce go
na nim obo wiąz ku, a nie od 11 da ne go
mie sią ca.

Na za pi sach oma wia ne go po sta no wie -
nia Są du Naj wy ższe go opie ra ją się nie któ -
rzy sę dzio wie w są dach re jo no wych
w okrę gu rze szow skim oraz w Są dzie
Okrę go wym w Rze szo wie, mo dy fi ku jąc
tym sa mym w wy da nym wy ro ku czas po -
peł nie nia czy nu, wska zu jąc jed no cze śnie
in spek to rom pra cy na pra wi dło we kon -
stru owa nie da ty w za rzu tach kie ro wa nych
wnio sków o uka ra nie.

Alek san dra Kal ka
Do mi ni ka Grom ska -Lonc

OIP Rze szów

Przy ję ta przez Mię dzy na ro do wą Or ga ni -
za cję Pra cy Kon wen cja o pra cy na mo rzu
(Ma ri ti me La bo ur Co nvec tion 2006
– MLC 2006) usta na wia skon so li do wa ne
stan dar dy pra cy na mo rzu, któ re do tych -
czas re gu lo wa ne by ły przez 36 tak zwa nych
kon wen cji ma ry nar skich, jed nym pro to ko -
łem i 31 za le ce nia mi. Zgod nie z po sta no -
wie nia mi konwencji, wej dzie ona w ży cie
po upły wie dwu na stu mie się cy od dnia za -
re je stro wa nia przez Dy rek to ra Ge ne ral ne -
go (MOP) jej ra ty fi ka cji przez 30 państw
człon kow skich, któ rych łącz ny udział w cał -
ko wi tym świa to wym to na żu brut to stat -
ków wy no si co naj mniej 33%. We dług sta -
nu na 1 kwiet nia 2011 r. kon wen cję
ra ty fi ko wa ło 12 państw, któ rych udział
w świa to wym to na żu flo ty han dlo wej prze -
kra cza już 33%.

Obok mię dzy na ro do wej kon wen cji
o bez pie czeń stwie ży cia na mo rzu (SO -
LAS), kon wen cji o wy ma ga niach w za kre -
sie wy szko le nia ma ry na rzy, wy da wa nia
im świa dectw oraz peł nie nia wacht
(STCW), kon wen cji o za po bie ga niu za nie -
czysz cze niu mo rza przez stat ki (MAR -
POL), ta kon wen cja sta no wi nie ja ko
czwar ty fi lar mię dzy na ro do we go pra wa
mor skie go, któ ry za pew nić po wi nien ca -
ło ścio wą ochro nę praw ma ry na rzy zwią za -
nych z wy ko ny wa niem pra cy na stat kach. 

Od po wie dzial no ścią za sto so wa nie po -
sta no wień konwencji ob cią żo no pań stwo,
któ re go ban de rę pod no si sta tek. Obo wiąz -
ki państw po cho dze nia ma ry na rzy ogra ni -
cza ją się do in spek cji i mo ni to ro wa nia kwe -
stii na bo ru i po śred nic twa pra cy, na to miast
pań stwo por tu, do któ re go za wi nął sta tek,
zgod nie z jej po sta no wie nia mi, uzy ska ło
pra wo do in spek cji stat ków pod no szą cych
ban de rę państw -stron konwencji.

Konwencji część pierw sza

Ma ri ti me La to ur Co nvec tion 2006
– MLC 2006 po sia da struk tu rę nie ty po wą

dla in nych kon wen cji MOP. Część pierw -
sza konwencji, to ar ty ku ły za wie ra ją ce
zo bo wią za nia ogól ne państw człon ków
konwencji, usta le nia de fi ni cji uży tych
w konwencji wy ra żeń, a ta kże okre śle -
nie, iż ma ona za sto so wa nie do wszyst -
kich ma ry na rzy i stat ków han dlo wych,
przy czym wąt pli wo ści, co do uzna nia
do za sto so wa nia jej wo bec kon kret nej oso -
by lub stat ku, po zo sta wia do roz strzy gnię -
cia wła ści wej wła dzy Pań stwa Człon ka.

Część ta wy ma ga od rzą dów państw,
któ re ją ra ty fi ko wa ły, aby ich we wnętrz ne
prze pi sy re gu lo wa ły mi ni mal ne stan dar dy
pra cy ma ry na rzy, do któ rych za li cza ona:
wol ność zrze sza nia się, pra wo do ro ko wań
i za wie ra nia ukła dów zbio ro wych, eli mi na -
cję wszel kich form pra cy przy mu so wej,
sku tecz ną li kwi da cję pra cy dzie ci, li kwi da -
cję dys kry mi na cji w ob sza rze za trud nie -
nia i wy ko ny wa nia za wo du, pra wo do speł -
nia ją ce go norm bez pie czeń stwa miej sca
pra cy, od po wied nich wa run ków za trud -
nie nia, god nych wa run ków prze by wa nia
i pra cy na stat ku, ochro nę zdro wia, opie -
kę me dycz ną i spo łecz ną.

Po zo sta łe ar ty ku ły czę ści pierw szej
ma ją cha rak ter praw no -or ga ni za cyj ny
funk cjo no wa nia konwencji.

Do tek stu czę ści pierw szej zo sta ła do -
łą czo na no ta wy ja śnia ją ca, do ty czą ca pra -
wi deł i ko dek su konwencji o pra cy na mo -
rzu, któ ra wska zu je, że ar ty ku ły
po wią za ne są z za war ty mi da lej pra wi dła -
mi i ko dek sem, sta no wią cy mi od po wied -
nio część II i III Kon wen cji.

Pra wi dła konwencji

Za rów no ar ty ku ły (za war te w czę ści I),
jak i pra wi dła usta na wia ją pod sta wo we
pra wa, za sa dy i zo bo wią za nia Państw
Człon kow skich i mo gą one zo stać zmie -
nio ne tyl ko przez Kon fe ren cję MOP.

Ca łość „Pra wi deł i Ko dek su” po dzie lo -
na jest na pięć ty tu łów:

Kon wen cja
o pra cy na mo rzu

Ber nard Dą brow ski

Pod ko niec ubie głe go ro ku Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row -
ski zło żył pod pis pod usta wą o ra ty fi ka cji kon wen cji o pra cy
na mo rzu, przy ję tej przez Kon fe ren cję Ogól ną Mię dzy na ro do -
wej Or ga ni za cji Pra cy w Ge ne wie 23 lu te go 2006 r.



Przed się wzięcia pre wen cyj no -pro mo cyj ne re ali zo wa ne przez OIP w Gdań sku.
Pra co daw cy i pra cow ni cy, stu den ci, mło dzież szkol na, a ta kże rol ni cy, wiej skie dzie ci są ad re sa ta -
mi ró żno rod nych projektów pre wen cyj no -pro mo cyj nych. W mi nio nym ro ku in spek to rzy pra cy, pra -
cow ni cy Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji kon ty nu owa li ta kie dzia ła nia jak np. szko le nia, olim pia dy,
kon kur sy, pre lek cje. By li obec ni na naj wa żniej szych uro czy sto ściach i wy da rze niach w re gio nie.

Dzie ci bio rą ce udział w kon kur sie w ra mach ak cji
Bez piecz ne La to w Ba zie Obo zo wej w miej sco wo ści Ol puch.

Szkolą, doradzają, nagradzają

Szkolenie uczniów klas maturalnych 
w kampanii Poznaj swoje prawa w pracy
w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Gdańsku.

Po mor skie pod su mo wa nie kon kur sów i pro gra mów pre wen cyj nych 
Pań stwo wej In spek cji Pra cy  pod czas ga li w Mu zeum Hi sto rycz nym 
Mia sta Gdań ska – Dwo rze Ar tu sa.

Szkolenie dotyczące pierwszej pomocy 
w pro gra mie edu ka cyj nym Kul tu ra bez pie czeń stwa.

Se mi na rium dla stu den -
tów Wy dzia łu In ży nie rii
Lą do wej i Śro do wi ska
Po li tech ni ki Gdań skiej.

Kon kur s w ra mach ak cji Bez piecz ne La to 
w Do mu Har ce rza w Gdań sku. 

Podsumowanie
Wojewódzkiego konkursu
plastycznego Zagrożenia
wypadkowe.
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Dy rek ty wa na rzę dzio wa zo sta ła wpro -
wa dzo na do pra wo daw stwa pol skie go roz -
po rzą dze niem Mi ni stra Go spo dar ki z 30
paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal -
nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa -
nia ma szyn przez pra cow ni ków pod czas
pra cy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmia na -
mi z 2003 r. Nr 178, poz. 1745), któ re za czę -
ło obo wią zy wać od 1 stycz nia 2003 r. Roz -
po rzą dze nie to okre śla za sa dy użyt ko wa nia
i kon tro li wszyst kich ma szyn, nie za le żnie
od da ty wpro wa dze nia do ob ro tu (da ty pro -
duk cji). Po nad to w roz dzia le trze cim okre -
ślo no mi ni mal ne wy ma ga nia tech nicz ne,
któ re mu szą być speł nio ne przez wszyst kie
ma szy ny wpro wa dzo ne do ob ro tu (wy pro -
du ko wa ne) przed 1 ma ja 2004 r. Ter min do -
sto so wa nia ma szyn do tych wy ma gań wy -
zna czo ny zo stał do 1 stycz nia 2006 r.
Obo wią zek po wy ższy spo czy wa na pra co -
daw cy użyt ku ją cym ma szy ny.

Tak sta no wi roz dział 3

Mi ni mal ne wy ma ga nia tech nicz ne dla
ma szyn okre ślo ne w roz dzia le trze cim
roz po rzą dze nia w pa ra gra fach od 9 do 19
do ty czą na stę pu ją cych aspek tów:

● ele men tów ste row ni czych;
● ostrze że nia przed uru cho mie niem

ma szyn;
● ukła dów ste ro wa nia; 
● za trzy ma nia nor mal ne go i awa ryj -

ne go;
● ochro ny przed za gro że nia mi po wo -

do wa ny mi wy rzu ca ny mi przed mio ta mi
i emi sją ga zu; 

● opa rów, pły nu lub py łu; 
● sta tecz no ści ma szyn; 
● ochro ny przed na stęp stwem ode -

rwa nia lub roz pad nię cia się czę ści ma -
szyn;

● ochro ny przed ele men ta mi ru cho -
my mi; 

● oświe tle nia miejsc i sta no wisk pra cy
lub kon ser wa cji ma szyn;

● za bez pie cze nia przed opa rze nia mi
i od mro że nia mi; 

● urzą dzeń ostrze gaw czych, sto so wa -
nia ma szyn zgod nie z prze zna cze niem;

● bez pie czeń stwa przy kon ser wa cji
ma szyn, odłą cza nia ich od za si la nia, bez -
pie czeń stwa do stę pu do ró żnych miejsc
ma szyn zwią za nych z ich użyt ko wa niem; 

● ochro ny przed po ża rem i wy bu -
chem; 

● za gro że niem prą dem elek trycz nym.
Dla ma szyn mo bil nych i słu żą cych

do pod no sze nia ła dun ków w tym sa mym
roz dzia le roz po rzą dze nia w pa ra gra fach
od 20 do 25 okre ślo ne zo sta ły do dat ko we
mi ni mal ne wy ma ga nia tech nicz ne do ty -
czą ce m.in.:

● ochro ny przed wcią gnię ciem pod ko -
ła lub gą sie ni ce po jaz du;

● za bez pie cze nia przed prze wró ce -
niem lub je go skut ka mi; 

● spe cy fi ki ste ro wa nia, sta tecz no ści,
za bez pie cze nia ła dun ku przed upad kiem,
ochro ny przed ude rze niem pra cow ni ka
ła dun kiem.

Mi ni mal ne wy ma ga nia okre ślo ne
w oma wia nym prze pi sie ma ją w więk szo -
ści przy pad ków for mę bar dzo ogól ną. Nie
za wie ra ją one kon kret nych roz wią zań

tech nicz nych, któ re na le ży za sto so wać,
aby te wy ma ga nia speł nić. Za pi sy w roz po -
rzą dze niu wska zu ją je dy nie na ro dzaj za -
gro żeń, przed któ ry mi na le ży chro nić pra -
cow ni ka. Kon kret ne roz wią za nie za le ży
od rze czy wi stych za gro żeń w da nym miej -
scu pra cy. W ce lu ich spre cy zo wa nia mo -
żna kie ro wać się wy ma ga nia mi, od no szą -
cy mi się do aspek tów bez pie czeń stwa
oraz do bo ru i sto so wa nia tech nicz nych
środ ków bez pie czeń stwa, okre ślo ny mi
w nor mach zhar mo ni zo wa nych ty pu B.
Po moc ne mo gą być też roz wią za nia okre -
ślo ne w nor mach zhar mo ni zo wa nych ty -
pu C, do ty czą cych kon kret nych ro dza jów
ma szyn. Na le ży jed nak pa mię tać, że mi ni -
mal ne wy ma ga nia tech nicz ne nie ozna -
cza ją sto so wa nia ta kich sa mych roz wią -
zań, jak w przy pad ku za sad ni czych
wy ma gań do ty czą cych ma szyn no wych.

A ży cie so bie

Cho ciaż ter min do sto so wa nia par ku ma -
szy no we go do wy ma gań mi ni mal nych upły -
nął 1 stycz nia 2006 r., kon tro le pro wa dzo -
ne przez in spek to rów pra cy w dal szym
cią gu udo wad nia ją, że wie lu pra co daw ców
nie pod ję ło na wet pró by do ko na nia prze -
glą du i oce ny ma szyn pod wzglę dem speł -
nia nia przez nie wy ma gań mi ni mal nych.
W ro ku 2009, zgod nie z har mo no gra mem
PIP, kon tro lo wa no pod tym wzglę dem
wszyst kie ro dza je ma szyn do ob rób ki me -
ta li, na to miast w ro ku 2010 i w bie żą cym
– ma szy ny do ob rób ki pla stycz nej.

Wy ni ki pro wa dzo nych kon tro li wska -
zu ją, że w dal szym cią gu znacz na część
ob ra bia rek do me ta li, wy pro du ko wa nych
przed 1 ma ja 2004 r., nie zo sta ła do sto so -
wa na do wy ma gań mi ni mal nych. Nie pra -
wi dło wo ści do ty czą naj czę ściej wy ko na -
nia w ma szy nach pra wi dło wych osłon
i urzą dzeń ochron nych za po bie ga ją cych
do stę po wi do stref nie bez piecz nych, za -
pew nie nia w nich od po wied nich ele men -
tów ste row ni czych, w tym ich ozna ko wa -
nia, wy po sa że nia ma szyn w urzą dze nia
do za trzy ma nia awa ryj ne go, ozna ko wa -
nia ma szyn zna ka mi i bar wa mi bez pie -
czeń stwa. 

Kon tro le wska zu ją po nad to, że wy ko na -
ne w oce nia nych ma szy nach osło ny i urzą -
dze nia ochron ne czę sto skon stru owa ne
są w spo sób nie wła ści wy, bez za cho wa nia
od le gło ści bez pie czeń stwa za po bie ga ją -
cych do stę po wi do stref nie bez piecz nych.
Czę sto mo żna je swo bod nie zde mon to -
wać bez uży cia na rzę dzi, a ich zdję cie nie
za trzy mu je ru chu ro bo cze go nie bez piecz -

nych ele men tów ma szy ny. Znacz na licz ba
nie pra wi dło wo ści do ty czy też opra co wa -
nia i udo stęp nia nia za trud nio nym pra cow -
ni kom pra wi dło wych in struk cji do ty czą -
cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
użyt ko wa nych ma szyn, do ko ny wa nia kon -
tro li ma szyn, wy po sa że nia ich w urzą dze -
nia do cał ko wi te go odłą cza nia od źró deł
ener gii oraz nie od po wied nie oświe tle nie
miejsc pra cy przy ma szy nach.

Przy kła dy z wy bra ne go
za kła du

Wska za ne nie pra wi dło wo ści stwier dza -
no naj czę ściej w ob ra biar kach do me ta li
wy ko na nych we wła snym za kre sie przez
użyt kow ni ków – w tzw. sa mo rób kach
– choć w znacz nej mie rze do ty czy ły one
też sta rych ma szyn wy pro du ko wa nych fa -
brycz nie. Wy stę po wa ły one szcze gól nie
w za kła dach bra nży me ta lo wej, gdzie ob -
ra biar ki te sta no wią więk szość par ku ma -
szy no we go użyt ko wa ne go w to ku pro duk -
cji. Ale ta kże w za kła dach in nych bra nż,
gdzie ob ra biar ki do me ta li wy ko rzy sty wa -
ne są głów nie do prac re mon to wych i na -
praw czych.

W za kła dach bra nży me ta lo wej po -
wszech nie spo ty ka ne są nie speł nia ją ce
mi ni mal nych wy ma gań, wy ko na ne we wła -
snym za kre sie, pra sy hy drau licz ne. Przy -
kła dy ta kich ma szyn przed sta wia ją fo to -
gra fie pras słu żą cych do tło cze nia tzw.
gą sio rów, wy ko rzy sty wa nych w za kła dzie
pro duk cji po kryć da cho wych. (Fot. 1 i 2)

W ma szy nach tych za sto so wa no tłocz ni -
ki o kon struk cji otwar tej. Pra co daw ca -użyt -

kow nik nie do ko nał w ogó le prze glą du
i oce ny tych ma szyn pod ką tem speł nia nia
przez nie wy ma gań mi ni mal nych. Kon tro -
la ob ra bia rek, do ko na na przez in spek to ra
pra cy, wy ka za ła, że nie speł nia ją one więk -
szo ści wy tycz nych umiesz czo nych w roz -
dzia le trze cim roz po rzą dze nia do ty czą ce go
tych wy ma gań. Nie po sia da ły one:

● urzą dzeń ochron nych unie mo żli wia -
ją cych wło że nie rąk w stre fę nie bez piecz -
ną (po mię dzy tłok i ma try cę), za rów no
przez ope ra to ra, jak i je go po moc ni ka,
gdyż ma szy ny te wy ma ga ły ob słu gi dwu -
oso bo wej;

● obu ręcz ne go ste row nia ru chem ro -
bo czym tło ka, któ ry wy wo ły wa ny był
przez na ci śnię cie jed ne go przy ci sku stycz -
ni ka, uru cha mia ją ce go si łow nik hy drau -
licz ny, któ ry w try bie ręcz nym wy ko ny wał
ruch ro bo czy w dół i za trzy my wał się, na -
to miast w try bie au to ma tycz nym – ruch
ro bo czy w dół i sa mo czyn ny po wrót do po -
zy cji spo czyn ko wej;

● ukła du ste row ni cze go umo żli wia ją -
ce go wy wo ła nie ko lej ne go ru chu ro bo -
cze go ma szy ny, tyl ko po przez ko lej ne na -
ci śnię cie przy ci sku ste ru ją ce go – sta łe
przy trzy ma nie te go przy ci sku po wo do wa -
ło wy zwa la nie cią głych ru chów ro bo czych,
bez po trze by uprzed nie go zwol nie nia
oma wia ne go ele men tu ste ru ją ce go.

Po nad to:
● przy ci ski i ele men ty ste row ni cze

umiesz czo ne na pul pi tach ste row ni czych
pras oraz umiesz czo ne na kor pu sach ma -
szyn wy łącz ni ki głów ne prą du nie zo sta ły
ozna ko wa ne w spo sób umo żli wia ją cy zi -
den ty fi ko wa nie ich funk cji;

● wy łącz ni ki głów ne prą du nie po sia -
da ły mo żli wo ści za blo ko wa nia ich w po zy -
cji „wy łą czo ny”;

● na pra sach nie umiesz czo no pik to -
gra mów in for mu ją cych o za gro że niach:
me cha nicz nym – nie bez pie czeń stwie
zmia żdże nia/ob cię cia pal ców; elek trycz -
nym – po ra że nia prą dem oraz wy try sku
pły nu pod ci śnie niem;

● wy łącz ni ki awa ryj ne ma szyn nie zo -
sta ły umiesz czo ne na żół tym tle, na to -
miast w przy pad ku ich uży cia nie odłą cza -
ły one na pę du pomp hy drau licz nych,
a tyl ko za si la nie pul pi tów ste row ni czych
pras;

● opra co wa ne dla pras in struk cje bhp,
do ty czą ce ich ob słu gi za wie ra ły ha sła do -
ty czą ce ogól nej or ga ni za cji pra cy w za -
kre sie bez pie czeń stwa, nie od no sząc się
szcze gó ło wo do spo so bu pra cy na tych
ma szy nach z po da niem opi sów i sche ma -
tów ele men tów ste row ni czych umiesz czo -
nych na tych ma szy nach oraz za sad po stę -
po wa nia w sy tu acjach awa ryj nych,
stwa rza ją cych za gro że nia dla ży cia lub
zdro wia pra cow ni ków;

● oświe tle nie miejsc pra cy przy ma -
szy nach nie speł nia ło wy mo gów pol skiej
nor my.

W tym za kła dzie rów nież ma szy ny wy -
pro du ko wa ne fa brycz nie, tj. wszyst kie li nie
tech no lo gicz ne słu żą ce do tło cze nia blach
tra pe zo wych, bla cho -da chów ki i blach pła -

Wy ma ga nia mi ni mal ne

Ob ra biar ki
do me ta li

Krzysz tof Osta sie wicz

Wy mo gi do ty czą ce eks plo ata cji ma szyn w Unii Eu ro pej skiej
okre ślo ne zo sta ły w dy rek ty wie 89/655/EEC, po tocz nie zwa -
nej „na rzę dzio wą”, uak tu al nio nej dy rek ty wa mi 95/63/EC
i 2001/45/EC. Okre ślo no tam naj ni ższe do pusz czal ne wy ma -
ga nia tech nicz ne, tzw. wy ma ga nia mi ni mal ne w od nie sie niu
do użyt ko wa nych (sta rych) ma szyn, a ta kże wy ma ga nia zwią -
za ne z bez pie czeń stwem użyt ko wa nia za rów no ma szyn no -
wych, jak i sta rych. Do ty czą one ta kże no wych ma szyn nie-
ob ję tych po sta no wie nia mi dy rek ty wy ma szy no wej i in nych dy -
rek tyw no we go po dej ścia (np. na rzę dzi ręcz nych, dra bin).

Fot. 1 Fot. 2

Fot. 3
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ryj nych. Oświe tle nie miejsc pra cy
przy ma szy nie nie speł nia ło wy mo gów
pol skiej nor my. (Fot. 8)

W tej ma szy nie nie wy ko na no pra wi dło -
wej osło ny ko ła za ma cho we go. Osło na ist -
nie ją ca nie eli mi nowała mo żli wo ści do -
tknię cia cen tral nej czę ści te go ko ła
od stro ny kor pu su pra sy oraz na ob wo -
dzie po przez otwór do usta wia nia. Pra sy
nie wy po sa żo no w wy łącz nik awa ryj ny.
Nie za pew nio no ochro ny prze ciw po ra że -
nio wej przed do ty kiem bez po śred nim in -
sta la cji elek trycz nej znaj du ją cej się we -
wnątrz jej szaf ki ste row ni czej a drzwi czek
szaf ki nie za mknię to w spo sób umo żli -
wia ją cy ich otwar cie tyl ko oso bom upo wa -
żnio nym np. za po mo cą od po wied nie go
klu cza lub na rzę dzia. Przy ci ski i ele men -
ty ste row ni cze umiesz czo ne na pul pi cie
ste row ni czym pra sy, jej kor pu sie oraz
na szaf ce ste row ni czej nie zo sta ły ozna ko -
wa ne w spo sób umo żli wia ją cy zi den ty fi ko -
wa nie ich funk cji. Prze łącz nik try bu pra -
cy pra sy: ste row nie no żne/obu ręcz ne nie

po sia dał za bez pie cze nia przed je go uży -
ciem przez oso by nie upraw nio ne. Na pra -
sie nie umiesz czo no pik to gra mów in for -
mu ją cych o za gro że niach wy stę pu ją cych
przy jej ob słu dze. Ma szy ny nie wy po sa żo -
no w urzą dze nie tzw. sko ku po je dyn cze -
go, umo żli wia ją ce wy wo ła nie ru chu ro bo -
cze go su wa ka tyl ko po przez ce lo we
za dzia ła nie na ten układ bez wzglę du
na przy czy nę za trzy ma nia – cią głe przy -
trzy ma nie przy ci sków ste row nia obu ręcz -
ne go, ewen tu al nie pe da łu star to we go no -
żne go pra sy, po wo do wa ło wy zwa la nie
cią głych ru chów ro bo czych su wa ka, bez
po trze by uprzed nie go zwol nie nia ele men -
tów ste ru ją cych. Nie opra co wa no dla niej
też od po wied niej in struk cji bhp, uwzględ -
nia ją cej m.in. spo sób ob rób ki i pra cy, opis
ele men tów ste row ni czych, spo sób po stę -
po wa nia w sy tu acjach awa ryj nych. Oświe -
tle nie miejsc pra cy przy ma szy nie nie
speł nia ło wy mo gów pol skiej nor my.

Krzysz tof Osta sie wicz
OIP Bia ły stok

skich (10 li nii wy pro du ko wa nych i za mon -
to wa nych przez pro du cen ta z Fin lan dii)
nie speł nia ły wy ma gań mi ni mal nych. Nie
wy ko na no w nich urzą dzeń ochron nych
(np. osłon) unie mo żli wia ją cych wło że nie
rąk do stre fy nie bez piecz nej i po chwy ce nie
ich przez ob ra ca ją ce się wał ki for mu ją ce
bla chę, po mię dzy któ ry mi tło czo na jest
bla cha roz wi ja na z bęb na. W po bli żu po wy -
ższej stre fy za mon to wa no tyl ko lin ki bez -
pie czeń stwa za trzy mu ją ce ca łe li nie tech -
no lo gicz ne w sy tu acjach awa ryj nych.
Wi dać to na fo to gra fii. (Fot. 3)

Pra sy hy drau licz ne 
bez mi ni mum

Przy kła dy in nych pras hy drau licz nych
tzw. sa mo ró bek niespeł nia ją cych wy ma -

gań mi ni mal nych, użyt ko wa nych w kon tro -
lo wa nych za kła dach, przed sta wia ją zdję -
cia. Jak wy ka za ła kon tro la in spek to ra pra -
cy, dla żad nej z nich pra co daw cy nie
do ko na li w ogó le prze glą du i oce ny tych
ma szyn pod ką tem speł nia nia przez nie
wy ma gań mi ni mal nych. (Fot. 4)

Ma szy ny nie wy po sa żo no w urzą dze nie
ochron ne za po bie ga ją ce mo żli wo ści wło że -
nia rę ki po mię dzy stem plem, a ob ra bia -
nym de ta lem w cza sie ru chu ro bo cze go tło -
ka, pod czas gdy nie po sia da ła ona obu-
ręcz ne go ste ro wa nia. Pra sy nie ozna ko wa -
no po nad to pik to gra ma mi ostrze gaw czy mi
in for mu ją cy mi o za gro że niach wy stę pu ją -
cych przy jej ob słu dze, na to miast jej ele -
men tów ste row ni czych in for ma cją o ich
prze zna cze niu. (Fot. 5)

Ma szy ny nie wy po sa żo no w urzą dze nie
ochron ne za po bie ga ją ce mo żli wo ści wło -
że nia rę ki po mię dzy stem plem, a ob ra bia -
nym de ta lem w cza sie ru chu tło ka, pod -
czas gdy nie po sia da ła ona obu ręcz ne go

ste ro wa nia. Po nad to pra sy nie wy po sa żo -
no w układ ste row ni czy umo żli wia ją cy
uru cho mie nie pom py hy drau licz nej tyl ko
po przez ce lo we za dzia ła nie na ten układ
bez wzglę du na przy czy nę za trzy ma nia,
w in sta la cję prze ciw po ra że nio wą
przed do ty kiem po śred nim ani w wy łącz -
nik awa ryj ny. Ob ra biar ki nie ozna ko wa no
też pik to gra ma mi ostrze gaw czy mi in for -
mu ją cy mi o za gro że niach wy stę pu ją cych
przy jej ob słu dze oraz nie opra co wa no
dla niej in struk cji bhp.

Sta re pra sy mi mo śro do we

W kon tro lo wa nych za kła dach w dal szym
cią gu czę sto spo ty ka się też niedo sto so wa -
ne do wy ma gań mi ni mal nych sta re pra sy

mi mo śro do we wy pro du ko wa ne fa brycz nie,
co przed sta wia ją zdję cia. W przy to czo nym
przy kła dzie, użyt kow ni cy tych ma szyn rów -
nież nie zro bi li prze glą du i oce ny pod ką -
tem speł nia nia przez nie wy ma gań mi ni -
mal nych. (Fot. 6 i 7) 

Ma szy na ta nie zo sta ła wy po sa żo na we
wła ści we urzą dze nie ochron ne za po bie ga -
ją ce mo żli wo ści wło że nia rę ki w stre fę
nie bez piecz ną po mię dzy stem plem, a ob -
ra bia nym de ta lem (w ukła dzie ro bo czym
otwar tym), pod czas gdy nie po sia da ła ona
obu ręcz ne go ste row nia – ruch ro bo czy
su wa ka do ko ny wa ny był po przez na ci śnię -
cie no żnej dźwi gni, któ ra po przy trzy ma -
niu wy zwa la ła au to ma tycz ny cykl pra cy
su wa ka – wy ko ny wał on ca ły czas ru chy
ro bo cze. Wy ko na na w ma szy nie osło na
nie eli mi nu je cał ko wi cie mo żli wo ści wło -
że nia dło ni w stre fy nie bez piecz ne
od stro ny sta no wi ska ope ra to ra, tj. stre fy
cię cia bla chy oraz ro bo czej wa łu mi mo śro -
do we go i su wa ka. 

Ma szy ny nie wy po sa żo no w urzą dze nie
słu żą ce do cał ko wi te go odłą cze nia jej
od za si la nia ener gią elek trycz ną – in sta la -
cja elek trycz na ob ra biar ki zo sta ła bez po -
śred nio wpię ta w in sta la cję elek trycz ną
obiek tu za kła du bez za sto so wa nia, np.
ukła du wtyk -gniaz do, czy cho cia żby głów -
ne go wy łącz ni ka prą du. Przy ci ski ste row -
ni cze umiesz czo ne na pra sie nie zo sta ły
ozna ko wa ne w spo sób umo żli wia ją cy zi -
den ty fi ko wa nie ich funk cji. Po nad to
na ma szy nie nie umiesz czo no pik to gra -
mów in for mu ją cych o wy stę pu ją cych
przy jej ob słu dze za gro że niach. Nie opra -
co wa no dla niej też in struk cji bhp,
uwzględ nia ją cej m.in. spo sób ob rób ki
i pra cy, opis ele men tów ste row ni czych,
spo sób po stę po wa nia w sy tu acjach awa -

Pra sa do wci ska nia ło żysk, eks plo ato wa -
na w fir mie pro du ku ją cej wóz ki pa le to we. 

Fot. 4

Pra sa do wci ska nia sworz ni eks plo ato wa -
na w usłu go wym za kła dzie ślu sar skim.

Fot. 5
Pra sa PMS -105 prod. nie miec kiej słu żą ca do cię cia pa sków bla chy na pi -
ły eks plo ato wa na w za kła dzie pro duk cji pił tra ko wych. 

Fot. 6 Fot. 7

Pra sa mi mo śro do wa PMS -10 z tło-
cz ni kiem o kon struk cji otwar tej,
eks plo ato wa na w za kła dzie pro du -
ku ją cym ele men ty in sta la cji od -
gro mo wych.

Fot. 8

Wydawnictwa PIP
Jan Li piań ski, Bez piecz ne od śnie ża nie da chów. Ulot ka przed sta wia naj wa żniej sze za -
gad nie nia zwią za ne z bez piecz ną pra cą przy od śnie ża niu da chów. Zda niem au to ra, ze

wzglę du na cią głe ry zy ko po śli zgnię cia i upad ku – od śnie ża nie na da -
chach po win no być or ga ni zo wa ne z nad zwy czaj ną ostro -

żno ścią. Stro me da chy po win ny od śnie żać
wy łącz nie fir my spe cja li stycz ne, któ re po sia -

da ją do ku men ty po twier dza ją ce kom pe ten cje
w tej dzie dzi nie. 

Pu bli ka cja jest ad re so wa na do osób pra cu ją -
cych bez po śred nio przy od śnie ża niu. W pla nie

wy daw ni czym PIP prze wi dzia na jest ko lej na pu -
bli ka cja do ty czą ca tego zagadnienia. Bro szu ra

uka że się przed ko lej nym se zo nem od śnie ża nia.

To masz Bor kow ski, Bhp na sta cjach lpg

Ulot ka ad re so wa na jest do ope ra to rów za trud nio nych
na sta cjach lpg. W for mie zdjęć oraz krót kich opi sów,

au tor pu bli ka cji, zwra ca szcze gól ną uwa gę na czyn no -
ści za bro nio ne pod czas prac zwią za nych z ma ga zy no -

wa niem i dys try bu cją ga zu. Oma wia pod sta wo we za sa dy
bez piecz ne go na peł nia nia zbior ni ków sa mo cho dów ga -

zem lpg. Do ra dza, w ja ki spo sób po stą pić w przy pad ku
po ża ru in sta la cji ga zo wej oraz okre śla obo wiąz ki pro wa dzą -

ce go sta cję lpg. Ulot ka jest źró dłem do brych rad, któ re po mo gą ope ra to -
ro wi w za cho wa niu bez pie czeń stwa pra cy.
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● do pusz cza nia do pra cy pra cow ni ków
bez wy ma ga nych środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej;

● bra ku opra co wa nia in struk cji okre śla -
ją cej wa run ki sto so wa nia środ ków ochro ny
in dy wi du al nej ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem cza su i przy pad ków, w któ rych po win -
ny być uży wa ne;

● wy po sa ża nia pra cow ni ków wy ko nu ją -
cych czyn no ści po le ga ją ce na ręcz nym prze -
no sze niu szyb ze spo lo nych w nie wła ści we
środ ki ochro ny in dy wi du al nej.

3) In struk cje do ty czą ce bhp: pra cow ni cy
pro duk cji na sta no wi sku szkle nia okien wy ko -
nu ją czyn no ści zwią za ne z ręcz nym prze no -
sze niem ma te ria łów trud nych do uchwy ce -
nia, tj. szyb ze spo lo nych ró żne go for ma tu ze
sto ja ka i ukła da niem ich w przy go to wa nych
wcze śniej ra mach okien nych. Na stęp nie kom -
plet ne ze sta wy szy bo we trans por to wa ne są
przy uży ciu wóz ków pa le to wych w wy zna czo -
ne miej sca na pla cu za kła du. Przy więk szych
ga ba ry tach wy ro bów po wy ższe za da nia wy ko -
ny wa ne są w skła dzie dwu oso bo wym.

Kon tro le wy ka za ły nie pra wi dło wo ści w za -
kre sie bra ku opra co wa nia in struk cji bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy do ty czą cej ręcz nych
prac trans por to wych, in struk cji bhp na sta no -
wi sku szkle nia okien, in struk cji bhp do ty czą -

cej ma ga zy no wa nia i skła do wa nia ma te ria -
łów wy ko rzy sty wa nych w pro ce sie pro duk cji
oraz nie wła ści we go do bo ru miej sca skła do wa -
nia to wa ru.

Przy czy ny 
nie pra wi dło wo ści

Pod sta wo wą przy czy ną na ru sza nia przez
pra co daw ców prze pi sów pra wa pra cy, w tym
tech nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy, jest
brak chę ci oraz za in te re so wa nia w za kre sie
roz wo ju bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
W pierw szej ko lej no ści przed się bior cy dą żą
do po pra wy wy ni ków sprze da ży, co wią że się
głów nie z po lep sza niem ja ko ści pro du ko wa -
nych wy ro bów oraz zwięk sza niem pro duk -
cji. Na szczę ście część przed się bior ców
– prze wa żnie nie świa do mie – w ce lu
po pra wy ja ko ści i zwięk sze nia ilo ści pro du ko -
wa ne go asor ty men tu de cy du je się na za kup
no wo cze snych ma szyn i au to ma ty za cję pro -
ce sów, co bez po śred nio prze kła da się na po -
pra wę bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

Wśród przy czyn ma ją cych zwią zek z na ru -
sza niem prze pi sów pra wa pra cy oraz bhp
mo żna wy ró żnić:

– lek ce wa że nie za sad oraz prze pi sów bhp
przez pra co daw cę i pra cow ni ków;

– brak zna jo mo ści przez pra co daw ców za -
gad nień z za kre su bhp oraz ak tu al nie obo wią -
zu ją cych prze pi sów pra wa pra cy;

– nie wła ści we i nie rze tel ne wy peł nia nie
za dań przez oso by peł nią ce obo wiąz ki słu żby
bhp;

– szu ka nie oszczęd no ści fi nan so wych
kosz tem ogra ni czeń w dzie dzi nie bhp;

– ni ska świa do mość pra cow ni ków w za kre -
sie ry zy ka za wo do we go (błę dy w opra co wa -
nych do ku men ta cjach do ty czą cych oce ny ry -
zy ka oraz nie in for mo wa nie pra cow ni ków
o ry zy ku, ja kie wią że się z wy ko ny wa niem
przez nich prac na okre ślo nych sta no wi -
skach).

Prze pro wa dzo ne kon tro le wy ka za ły przy -
pad ki nie prze strze ga nia prze pi sów pra wa
pra cy, w tym tech nicz ne go bez pie czeń stwa
pra cy. Przy czy ną ujaw nio nych nie pra wi dło -
wo ści jest m.in. lek ce wa że nie za gro żeń
przez pra co daw ców, pra cow ni ków i przez
oso by spra wu ją ce nad zór. Pra co daw cy nie
przy wią zu ją na le ży tej wa gi do opra co wa nia
i udo stęp nie nia pra cow ni kom in struk cji bez -
piecz nej ob słu gi po szcze gól nych ma szyn
oraz pro ce sów tech no lo gicz nych ze wska za -
niem na za cho wa nie się w sy tu acjach awa -
ryj nych. Po nad to w oce nie ry zy ka nie iden -
ty fi ku je się naj wa żniej szych za gro żeń
wy stę pu ją cych na sta no wi skach pra cy. Brak
iden ty fi ka cji za gro żeń po wo du je, iż pra cow -
ni ków nie in for mu je się o tych za gro że niach
i nie okre śla środ ków pro fi lak tycz nych
zmniej sza ją cych wy stą pie nie ry zy ka. Głów -
nie w ma łych za kła dach użyt ko wa ne są ma -
szy ny pro duk cji rze mieśl ni czej, któ re trud -
no jest do pro wa dzić do sta nu za pew nia -
ją ce go bez piecz ne ich użyt ko wa nie. Nie wła -
ści wy stan tech nicz ny eks plo ato wa nych
urzą dzeń jest na stęp stwem bra ku in we sty cji
ze stro ny pra co daw ców w po pra wę bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy w po szcze gól nych
przed się bior stwach.

To masz Wer do ni
OIP Bia ły stok
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Ce lem kon tro li pro wa dzo nych przez in -
spek to rów pra cy by ło roz po zna nie oraz wy eli -
mi no wa nie za gro żeń zwią za nych z wy ko ny wa -
ną pra cą oraz pod ję cie dzia łań w ce lu
zmi ni ma li zo wa nia ry zy ka ich wy stą pie nia
w przy szło ści. Do ty czy ły one ta kże wy po sa że -
nia pra cow ni kówi i użyt ko wa nia przez nich
środ ków ochro ny in dy wi du al nej w związ ku
z eks plo ata cją ma szyn.

Fre zar ki i zgrze war ki 

Kon tro le wy ka za ły, iż naj wię cej nie pra wi -
dło wo ści do ty czy wszel kie go ty pu fre za rek
wy ko rzy sty wa nych do wy ko ny wa nia otwo rów
tech no lo gicz nych w PCV. Nie po sia da ły one
za bez pie czeń wy klu cza ją cych mo żli wość roz -
po czę cia i kon ty nu acji pro ce su ob rób ki
przy za ni ku ci śnie nia w ukła dzie za si la nia
(sprę żo nym po wie trzem) uchwy tu pneu ma -
tycz ne go prze zna czo ne go do mo co wa nia ob -
ra bia ne go ma te ria łu. Brak blo ka dy wy klu cza -
ją cej mo żli wość przy stą pie nia do pro ce su
ob rób ki ma te ria łu, któ ry nie zo stał pra wi dło -
wo umo co wa ny (do ci śnię ty) sys te mem pneu -
ma tycz nym – stwa rza mo żli wość wy stą pie nia
za gro żeń zwią za nych z przy pad ko wym od -
rzu tem ob ra bia ne go ma te ria łu. Ko lej nym
uchy bie niem za ob ser wo wa nym w ma szy nach
np. ko piu ją co -fre zu ją cych jest za sto so wa nie

ste ro wa nia jed no ręcz ne go, po le ga ją ce go
na mo żli wo ści wpro wa dze nia na rzę dzia
w ruch po przez za dzia ła nie na po je dyn czy
włącz nik dzia ła ją cy z pod trzy ma niem. Ta kie
roz wią za nie jest nie bez piecz ne, gdyż umo żli -
wia przy pad ko we wpro wa dze nie dru giej rę ki
ope ra to ra do nie osło nię tej stre fy nie bez piecz -
nej, przy włą czo nej ma szy nie. 

Stwier dzo no rów nież sze reg nie pra wi dło -
wo ści zwią za nych z mo żli wo ścią bez po śred -
nie go do stę pu do stre fy ro bo czej prze kład ni
pa so wych prze no szą cych na pęd z sil ni ków
na wrze cio na w trak cie pra cy ma szy ny. 

Pro ble my zwią za ne z fre zar ka mi dol now -
rze cio no wy mi do ty czą sto so wa nia nie peł nych
osłon gło wi cy fre zar skiej, któ re nie za bez -
pie cza ją przed bez po śred nim do stę pem
do nie pra cu ją cej czę ści na rzę dzia. Pod czas
pra cy ob ra biar ki na ra ża to ope ra to ra na za -
gro że nie po chwy ce nia lub od cię cia pal -
ców/rę ki przez ob ra ca ją ce się wrze cio no lub
na rzę dzie tną ce.

Ko lej ną gru pą ma szyn, na któ re na le ży
zwró cić uwa gę, sta no wią zgrze war ki czte ro -
gło wi co we wy ko rzy sty wa ne do zgrze wa nia
pod ką tem pro stym mak sy mal nie czte rech
pro fi li PCV w ra mę. Naj częst sze nie pra wi dło -
wo ści, za uwa żo ne pod czas oglę dzin te go ty -
pu ma szyn, do ty czą bra ku za sto so wa nia od -
po wied nich urzą dzeń ochron nych od stro ny

bocz nych zgrze wa rek, wy klu cza ją cych mo żli -
wość bez po śred nie go do stę pu do stre fy na -
rzę dzio wej w trak cie ich pra cy. To umo żli wia
do stęp do stref ro bo czych ru cho mych gło -
wic zgrze wa ją cych po sta łej i ru cho mej stro -
nie zgrze wa rek z lu strem zgrze wa ją cym i pio -
no wym do ci skiem.

Wszyst kie zgrze war ki zo sta ły usta wio ne
w sze re gu na te re nie ha li pro duk cyj nej. Urzą -
dze nia ochron ne w po sta ci ba rier świetl nych
za mon to wa ne od stro ny ope ra to ra są zsyn -
chro ni zo wa ne in dy wi du al nie z ka żdą z ma -
szyn. To umo żli wia swo bod ny do stę p do stref
ro bo czych gło wic zgrze wa ją cych zgrze wa rek
są sied nich, a w przy pad ku za dzia ła nia na kur -
ty nę świetl ną po wo du je za trzy ma nie pra cy
jed nej z nich.

Opi sa ne nie pra wi dło wo ści wy ni ka ją
przede wszyst kim z oszczęd no ści przy za ku -
pie no wych wy ro bów przez pra co daw ców
oraz bra ku wy obraź ni u osób mon tu ją cych
ma szy ny w li niach tech no lo gicz nych.

In ne aspek ty 
bhp

1) Oce na ry zy ka za wo do we go: pra co -
daw cy lek ce wa żą co pod cho dzą do te ma tu
oce ny ry zy ka za wo do we go. Nie do ko nu ją
ak tu ali za cji oce ny ry zy ka oraz nie iden ty fi -
ku ją naj wa żniej szych za gro żeń wy stę pu ją -
cych na sta no wi skach pra cy. Po mi ja ny jest
fakt, iż pra cow ni cy pro duk cji czę sto wy ko nu -
ją pra cę w na ra że niu na dzia ła nie ha ła su o na -
tę że niu prze kra cza ją cym do pusz czal ne pro gi.
Pra co daw cy, szu ka jąc oszczęd no ści, re zy gnu -
ją m.in. z do ko ny wa nia ba dań i po mia rów
czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia, któ re
wy stę pu ją w śro do wi sku pra cy.

Brak iden ty fi ka cji czyn ni ków szko dli wych
po wo du je, iż pra cow ni ków nie in for mu je się
o za gro że niach i nie okre śla się środ ków pro -
fi lak tycz nych zmniej sza ją cych mo żli wość ich
wy stą pie nia.

2) Środ ki ochro ny in dy wi du al nej: zwró co -
no szcze gól ną uwa gę na wy po sa że nie pra -
cow ni ków oraz na użyt ko wa nie środ ków
ochro ny in dy wi du al nej. Naj częst sze nie pra wi -
dło wo ści do ty czy ły:
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Za gro że nia przy pro duk cji okien z PCV

Okna pod kon tro lą
Pro ces pro duk cji okien nie sie ze so bą wie le za gro żeń wy ni ka ją cych głów nie z eks plo ata cji ma -
szyn i urzą dzeń tech nicz nych. Po cząw szy od przy go to wa nia pro fi li, cię cia sta li, łą cze nia wzmoc -
nień z pro fi la mi PCV, zgrze wa nia i oczysz cze nia ram, koń cząc na mon ta żu okien oraz
za pa ko wa niu ze sta wów na sto ja ki. Kon tro le w za kła dach pro du ku ją cych wy ro by z two rzyw
sztucz nych, w szcze gól no ści okna i drzwi z PCV uwi docz ni ły te zagrożenia.

To masz Wer do ni

Wi dok sta łej osło ny stre fy ro bo czej prze kład ni pa so wej prze no szą cej na pęd
z sil ni ka na wrze cio no, któ ra nie za pew nia od le gło ści bez pie czeń stwa od me -
cha ni zmu na pę do we go (po le wej). Za in sta lo wa na osło na za bez pie cza ją ca
(po pra wej).

Ba rie ry świetl ne za in sta lo wa ne od stro ny ope ra to ra dla ka żdej ze zgrze -
wa rek.

Za bez pie cze nie w po sta ci łań cu cha, unie mo żli wia ją ce do stęp do stre fy ro bo czej od bocz nej stro ny zgrze wa rek Hol -
lin ger. Ta kie roz wią za nie nie za bez pie cza przed swo bod nym do stę pem do stref ro bo czych ru cho mych gło wic zgrze -
wa ją cych po sta łej i ru cho mej stro nie zgrze war ki z lu strem zgrze wa ją cym i pio no wym do ci skiem. Po nad to ist nie je
za gro że nie po pa rze niem w wy ni ku kon tak tu z ele men ta mi zgrze wa ją cy mi.
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– Wie lo wąt ko wość dzia łal no -
ści fir my i wszech stron ność
jej pra cow ni ków, pa ra dok -
sal nie sprzy ja ją dba ło ści
i bez pie czeń stwu pra cy
– z prze ko na niem twier dzi
Je rzy Ce ra, któ ry jest wła ści -
cie lem za kła du bra nży pa -
pier ni czej z Kra ko wa, In ter
Ce ra. Na po twier dze nie swo -
ich słów wska zu je na Dy -
plom Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, któ ry jest po wo dem
je go du my.

Głów nym za da niem fir my In ter Ce ra jest
hur to wa sprze daż kar to nu i pa pie ru. Za kład
ma też wła sne ma szy ny pa pier ni cze, któ re
umo żli wia ją do pa so wa nie to wa ru do wy ma -
gań klien ta. – To jest jak z szy ciem na mia -
rę, pod ocze ki wa nia od bior ców – tłu ma czy
Ce ra. – Klient jest za do wo lo ny, bo nie prze -
pła ca za pro dukt od po wia da ją cy je go
potrzebom, my – gdyż w ten spo sób mi ni ma -
li zu je my kosz ty pro duk cji. Ta kie roz wią za -
nie ma oczy wi ście wpływ na licz bę za gro -
żeń. Te jed nak w fir mie są na bie żą co
mo ni to ro wa ne. Ostat nio ta kże w związ ku
z udzia łem w pro gra mie pre wen cyj nym PIP,
któ re go zwień cze niem jest uzy ska nie spe -
cjal ne go dy plo mu – do da je.

W za kła dzie pra cu je dzie sięć osób, ale
szef twier dzi, że tę licz bę na le ży mno żyć
przy naj mniej ra zy dwa. Wy ni ka to z te go, że
nie ma ści słej spe cja li za cji pra cy, a pra cow -
ni cy mu szą mieć wszech stron ne umie jęt -
no ści. Przy kła dem jest kie row nik hur tow ni
Ze no bia Pi skorz. Zaj mu je się nie tyl ko
sprze da żą, lecz ta kże go spo dar ką ma ga zy no -
wą, ścią ga niem na le żno ści i ca łą stro ną eko -
no micz ną fir my. Do sko na le wie np., że
na bez pie czeń stwo pra cy nie wol no ską pić
pie nię dzy. Zgo ła ina czej po strze ga ją to nie -
raz in ni pra co daw cy, któ rzy za nie dba nia
w tej dzie dzi nie tłu ma czą zbyt wy so ki mi
kosz ta mi.

Nie obec ność dwóch czy trzech pra cow ni -
ków w du żej fir mie jest cza sa mi nie zau wa -

żal na. W ma łej prze kła da się nie tyl ko na wy -
nik eko no micz ny, ale w pew nych sy tu acjach
na jej być, al bo nie być. To dla te go m.in. pra -
cow nik w In ter Ce ra, któ ry jest wy kra wa -
czem na pro duk cji mu si mieć upraw nie nia
ope ra to ra wóz ków wi dło wych, że by móc za -
stą pić ma ga zy nie ra. Ten z ko lei, w ra zie po -
trze by, uru cho mi ma szy nę i bę dzie ją ob słu -
gi wał. 

W tym wszyst kim wa żna jest umie jęt -
ność prze wi dy wa nia pew nych sy tu acji. Ta k-
że tych, któ re mo gą skut ko wać wy pad ka mi
przy pra cy. Dla te go wła śnie ni gdy w tej fir -
mie nie cze ka się z prze glą dem ma szyn
do osta tecz ne go ter mi nu. Zda rza się, że są
one wy ko ny wa ne czę ściej niż wy ma ga ją te -
go prze pi sy.

By się spraw dzić

Udział hur tow ni pa pie ru z Kra ko wa
w pro gra mie pre wen cyj nym PIP, zwią za ny
ze zdo by ciem dy plo mu, wy ni kał z chę ci
spraw dze nia, czy wszyst ko, co jest zwią za ne
z funk cjo no wa niem za kła du, jest zgod ne
rów nież z prze pi sa mi pra wa pra cy, bhp itd.
O zgod no ści prze ko na ny jest wła ści ciel fir -
my. Je go zda niem po twier dza ją to za rów no
ter mi no wość wy pła ty wy na gro dzeń, jak
i fakt, że za kład wciąż się roz wi ja. Ni gdy

też nie do szło w nim do wy pad ku przy pra -
cy. In spek tor pra cy, któ ry w związ ku z przy -
stą pie niem do ry wa li za cji o Dy plom PIP,
do kład nie skon tro lo wał ka żdy dział, zwró cił
jed nak uwa gę na pew ne nie do sko na ło ści,
m.in. na ko niecz ność po pra wy ozna ko wa -
nia ukła dów ko mu ni ka cyj nych za kła du.
Wska zał też na pew ne za gro że nie wy stę pu -
ją ce pod czas cię cia pa pie ru. Po wsta je wte -
dy od pad w po sta ci ścin ków pa pie ru i kar to -
nu. Są one trans por to wa ne ma gi stra lą
pneu ma tycz ną do spe cjal ne go po jem ni ka
znaj du ją ce go się w in nym po miesz cze niu.
Tam pra cu ją wen ty la to ry wy so ko obro to we,

któ re wcią ga ją tę za war tość, tnąc od pa dy
na ka wał ki. Tam też są one pod da wa ne pro -
ce so wi be lo wa nia. In spek tor pra cy prze -
strze gał przed wy stę pu ją cym za py le niem,
któ re mo że gro zić sa mo za pło nem py łu pa -
pier ni cze go. Nikt w fir mie do koń ca nie
zda wał so bie z te go spra wy. Do pie ro in spek -
tor pra cy uświa do mił, jak bar dzo mo że być
to nie bez piecz ne. Opo wie dział, ja kie mo gą
być skut ki wy bu chu py łu np. w si lo sach zbo -
żo wych, gdy wa żą ce kil ka ton przy kry wy od -
rzu ca ne są na od le głość kil ku set me trów. 

To prze mó wi ło do wy obraź ni. Bez spe -
cjal nych na ka zów, nie pa trząc na kosz ty, wy -
eli mi no wa no to za gro że nie. Do pro wa dzo no
prze dmuch do po miesz cze nia, w któ rym
wy stę po wa ło za py le nie. Wy klu czo no rów -
nież za gro że nie prze grze wa nia, w szcze gól -
no ści w le cie, gdy wy stę po wa ło du że na sło -
necz nio ne. Te raz w tych po miesz cze niach
nie ma już ma te ria łów ła two pal nych.
Uszczel nio no sil ni ki, prze łącz ni ki, gniaz da.
Tam, gdzie za cho dzi ła ta ka ko niecz ność,
wy mie nio no te ele men ty na no we. Po dob nie
jak skrzyn ki bez piecz ni ko we.

– Wpro wa dza jąc zmia ny, wy szli śmy z za -
ło że nia, że je śli znisz czo ne zo sta nie wy po sa -
że nie, bę dzie to oczy wi ście stra ta fir my. Je -
śli jed nak przy tym zgi nie lub ucier pi
czło wiek, to zna czy, że do szło do sy tu acji,

któ ra ab so lut nie nie po win na mieć miej sca
– wy ja śnia z na ci skiem wła ści ciel fir my. I do -
da je: – W biz ne sie cho dzi prze cież nie tyl ko
o ma ją tek fir my, ale przede wszyst kim o lu -
dzi, bo to od nich za le ży jej byt.

O wszel kie spra wy zwią za ne z bez pie -
czeń stwem pra cy w hur tow ni kar to nu i pa -
pie ru z Kra ko wa dba fir ma ze wnętrz na,
a ści ślej jej spe cja li sta Ma rek Wi tek. Choć
zo stał za trud nio ny bar dziej ze wzglę dów for -
mal nych, gdyż wy ma ga ją te go prze pi sy, to
oka za ło się, że je go po moc jest nie oce nio na.
To on po wie dział o pro gra mie pre wen cyj -
nym PIP. Prze ko nał do nie go wła ści cie la

hur tow ni. Po mógł ar gu ment, że w ten spo -
sób in spek cja pra cy chce pra co daw com po -
ma gać, a nie ich ka rać, jak ma to miej sce
w przy pad ku ru ty no wych kon tro li.

Kie dyś w hur tow ni już by ła kon tro la z in -
spek cji pra cy. Jed no z za le ceń do ty czy ło
oświe tle nia w za kła dzie, je go na tę że nia, licz -
by punk tów świetl nych. Prze pro wa dzo no
wów czas do kład ne ba da nia i wy ko na no zmia -
ny, choć nie ze wszyst ki mi zga dzał się wła -
ści ciel hur tow ni. Do dziś uwa ża, że po przed -
nie, za ło żo ne pięć lat wcze śniej oświe tle nie,
by ło wy star cza ją ce. Po niósł wte dy dość
znacz ne kosz ty, któ re mógł prze zna czyć
na in ne in we sty cje.

Je rzy Ce ra twier dzi, że w obec nych re -
aliach ilość obo wiąz ków spa da ją cych na pra -
co daw cę jest bar dzo du ża i wy ma ga spe cja -
li stycz nej wie dzy np. praw ni czej. To jest tak
ab sor bu ją ce, że pra co daw ca nie mo że sku -
pić się na do ce lo wej dzia łal no ści fir my. Je dy -
nym wyj ściem sta je się zle ce nie po szcze gól -
nych za dań fir mom ze wnętrz nym. Ta kie
roz wią za nie jest nie ste ty dość kosz tow ne,
a nie wszyst kich pra co daw ców na to stać.
Zro zu miał jed nak, że du żym uła twie niem
mo że być udział wła śnie w pro gra mach pre -
wen cyj nych PIP, kie dy in spek to rzy pra cy
do ra dzą, pod po wie dzą i spraw dzą.

Mi sja, a nie wy ty ka nie 
błę dów

Wła ści ciel hur tow ni kar to nu i pa pie ru
sam brał udział w szko le niach pro wa dzo -
nych przez in spek cję pra cy, bę dą cych jed -
nym z ele men tów pro gra mu Zdo bądź Dy -
plom PIP. Przy zna je, że po pierw szym
z nich był prze ra żo ny, gdy usły szał, na ile
spraw bę dzie mu siał zwró cić uwa gę. Za rów -
no je śli cho dzi o wie dzę praw ni czą, jak
i tech nicz ną czy za gad nie nia bhp. Po cząt ko -
wo my ślał na wet o wy co fa niu się. Jed nak,
przy wspar ciu be ha pow ca, prze szedł ko lej -
ny etap zwią za ny z sa mo kon tro lą opar tą na
li ście kon tro l nej. Uwa ża, że za gad nie nia tam
za war te nie są pro ste. Je śli pra co daw ca
na bie żą co nie śle dzi zmian w prze pi sach,
mo że mieć pro ble my z jej re ali za cją. Dla te -
go du że zna cze nie, ta kże psy cho lo gicz ne,
ma tu mo żli wość ko rzy sta nia z po mo cy in -
spek to ra pra cy. Cho ciaż sam z niej nie sko -
rzy stał, to jest prze ko na ny, że więk szość
pra co daw ców ocze ku je współ pra cy i więk -
szej uwa gi ze stro ny in spek to ra pra cy. A ten
na ogół ma zbyt ma ło cza su, by po roz ma -
wiać, do ra dzić.

Je rzy Ce ra chciał by, aby in spek tor przy -
cho dził do za kła du z mi sją do wy peł nie nia,
a nie z na sta wie niem na wy ty ka nie błę dów.
Jest zda nia, że tyl ko wte dy pro gra my pre -
wen cyj ne PIP bę dą mia ły sens. In spek tor
po wi nien mieć też du żo po ko ry i w żad nym
ra zie nie mo że trak to wać pra co daw cy z po -
zy cji wła dzy, czy mo no po lu na wie dzę i ra -

cję. Ta ka po sta wa wy klu cza ja kie kol wiek
part ner stwo, a prze cież ono jest pod sta wą
efek tyw ne go współ dzia ła nia, któ re zmie rza
do wspól ne go ce lu. Nie tyl ko in spek to rzy
pra cy ale sa mi pra co daw cy, i to w zna ko mi -
tej więk szo ści, chcą i dą żą do te go, by w fir -
mie by ło wszyst ko w po rząd ku. To jest w ich
in te re sie. Ja ko przy kład wspo mi na ka ta stro -
fę w Ka to wi cach zwią za ną z za wa le niem się
ha li pod na po rem śnie gu i lo du. Zgi nę li lu -
dzie. Te raz wszy scy są na tym punk cie wy -
czu le ni, a pra co daw cy w szcze gól no ści.
W swo jej hur tow ni pa pie ru Je rzy Ce ra prze -
pro wa dził do kład ne ba da nia wy trzy ma ło ścio -
we. Oka za ło się, że kon struk cje speł nia ją
wszel kie nor my wy ni ka ją ce ze skru pu lat -
nych wy li czeń. Mi mo to, zle cił za mon to wa -
nie spe cjal nych wzmoc nień, któ re funk cjo -
nu ją w okre sie zi mo wym. Na po zo sta łą
część ro ku są de mon to wa ne. Twier dzi, że je -
go po sta wa nie wy ni ka z nad gor li wo ści, lecz
prag ma ty zmu. Do sko na le wie, że nie tyl ko
war to uczyć się na błę dach, ale ta kże uwa -
żnie słu chać rad fa chow ców i spe cja li stów.
Na nie cze ka ją pra co daw cy ze stro ny in -
spek to rów pra cy. Dzię ki te mu mo gą dzia łać
nie tyl ko w zgo dzie z prze pi sa mi, zdro wym
roz sąd kiem, ale przede wszyst kim w po czu -
ciu wy ko na nia wszyst kie go, co by ło mo żli -
we. Cho dzi też o to, by pew ne roz wią za nia
wpro wa dzać bez wzglę du na to, czy przyj -
dzie je skon tro lo wać in spek tor pra cy.

To żsa me dą że nia

Z au dy tem in spek to ra pra cy prze pro wa -
dzo nym w kra kow skiej hur tow ni pa pie ru
w związ ku z udzia łem w pro gra mie pre wen -
cyj nym PIP nie by ło pro ble mów i wąt pli wo -
ści. Po twier dze niem jest uzy ska nie Dy plo -
mu PIP. Dziś wła ści ciel fir my nie ża łu je, że
– mi mo pew nych obiekcji – po zo stał w pro -
gra mie. Uwa ża, że to jest do bry spo sób
na skło nie nie pra co daw cy, by sku pił się
na za gad nie niach, np. zwią za nych z bhp,
z za gro że nia mi wy stę pu ją cy mi w za kła dzie.
Zmo bi li zo wa nie go do te go, by z pun ku wi -

dze nia in spek cji pra cy po pa trzył na kwe stie
bez pie czeń stwa pra cy. Bo to wła śnie in spek -
tor pra cy mo że wska zać na coś, cze go pra -
co daw ca nie do strze ga na co dzień w swo im
za kła dzie, a co ma wiel ki wpływ na bez piecz -
ne je go funk cjo no wa nie. W ten spo sób wła -
ści ciel hur tow ni pa pie ru z Kra ko wa prze ko -
nu je za przy jaź nio nych pra co daw ców do
udzia łu w pro gra mach pre wen cyj nych PIP.
Jest prze świad czo ny, że w grun cie rze czy
dą że nia, tak in spek to rów pra cy, jak i pra co -
daw ców, są to żsa me. Po wo łu je się przy tym
na przy kład z wła sne go po dwór ka, wska zu -
jąc na ma szy ny wy po sa żo ne w ostre no że
do cię cia pa pie ru, któ re są bar dzo nie bez -
piecz ne. Ma ją spe cjal ne osło ny, ale pra cow -
ni cy usi łu ją je usu wać, twier dząc, że utrud -
nia ją pra cę. Z tak ir ra cjo nal nym tłu ma-
cze niem trud no dys ku to wać, dla te go Ce ra
w tej sy tu acji wpro wa dził sys tem kar. Ta kże
fi nan so wych.

Ma jąc wie dzę, któ rą po siadł w trak cie
ubie ga nia się o Dy plom PIP, Je rzy Ce ra bez
wa ha nia przy stą pił by ko lej ny raz do pro gra -
mu pre wen cyj ne go in spek cji pra cy. Mi mo
że przy pierw szym po dej ściu – jak sam mó -
wi – by ło tro chę ner wów i za mie sza nia, nie
wy klu cza po now ne go udzia łu, choć dziś jesz -
cze go nie de kla ru je. Twier dzi, że ka żda
ma ła fir ma co ja kiś czas ma pro ble my. Je śli
w ta kiej sy tu acji po tra fi za sta no wić się, dla -
cze go do nich do szło i wy cią gnie od po wied -
nie wnio ski, to tyl ko na tym zy ska. Jak
w przy pad ku pro ce du ry zdo by wa nia in spek -
cyj ne go dy plo mu. Jest ona świet nym spo so -
bem na uzmy sło wie nie so bie wła ści we go
ob ra zu funk cjo no wa nia fir my. Gdy pra co -
daw ca zbyt dłu go tkwi w prze ko na niu, że
wszyst ko jest w po rząd ku, tra ci kon tro lę
nad ró żny mi spra wa mi.

Udział w pro gra mie pre wen cyj nym PIP
Je rzy Ce ra trak tu je jak ka pi tał do da ny, gdyż
wią że się on de  fac to z dar mo wym prze glą -
dem fir my. Da je pra co daw cy po czu cie, że
w je go fir mie pra cu je się bez piecz nie, że
wszyst ko jest w po rząd ku.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

Ka pi tał 
do da ny

Je rzy Ce ra sam po je chał, by ode brać Dy plom PIP. Uwa żał bo wiem,
że oso bi sty kon takt, któ ry dziś spe cja li ści na zy wa ją mar ke tin giem bez -
po śred nim, jest bar dzo wa żny. Jest naj lep szą z mo żli wych form ko -
mu ni ko wa nia się rów nież z in ny mi pra co daw ca mi. Na uro czy stej ga li
w Rab ce by ło ich wie lu. Mo gli po roz ma wiać, na wią zać kon tak ty, tak -
że biz ne so we. Wspo mi na, jak czuł się za szczy co ny i za do wo lo ny,
że osią gnął cel i zdo był dy plom. Chwa li to, że pra co daw cy w tym pro -
gra mie nie pod le ga ją kla sy fi ka cji na za sa dzie pierw sze go, dru gie -
go czy trze cie go miej sca. Wte dy by li by ci gor si i lep si, a tak wszy -
scy, bez wzglę du na ska lę trud no ści da nej dzia łal no ści, są trak to wa -
ni jed na ko wo. Są i czu ją się zwy cięz ca mi. Po po wro cie po sta no wił
opra wić Dy plom PIP i po wie sić w fir mie, tak, by wszy scy go wi dzie -
li. Pra cow ni cy, ale i klien ci. By peł nił on ta kże ro lę wy cho waw czą, jak
sam pro gram pre wen cyj ny in spek cji pra cy.
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Stres jest pierw szym z ob ja wów zbyt wy so kich wy ma gań w pra -
cy. W kon se kwen cji skut ku je on nie tyl ko złym sa mo po czu ciem, ale
ta kże błę da mi po peł nia ny mi przez pra cow ni ka, któ re mo gą stać się
przy czy ną wy pad ków przy pra cy.

Ro sną ce za gro że nie

Da ne sta ty stycz ne Pań stwo wej In spek cji Pra cy, któ re okre śla ją
przy czy ny wy pad ków przy pra cy, wska zu ją na trzy ka te go rie czyn -
ni ków: tech nicz ne, or ga ni za cyj ne i ludz kie. Te pierw sze są po wo dem
tyl ko 11,5%1 wy pad ków. Do mi nu ją przy czy ny or ga ni za cyj ne i ludz -
kie. To w nich za wie ra ją się tak istot ne czyn ni ki, jak treść i or ga ni -
za cja pra cy, sys tem za rzą dza nia, wa run ki śro do wi ska pra cy oraz
kom pe ten cje i in dy wi du al ne wła ści wo ści pra cow ni ka. Wy mie nio ne
ele men ty pro ce su pra cy skła da ją się na wy ma ga nia oraz sta no wią
trzon de fi ni cji za gro żeń psy cho spo łecz nych.

No we i ro sną ce – tak Eu ro pej ska Agen cja Bez pie czeń stwa i Zdro -
wia w Pra cy okre śla za gro że nia psy cho spo łecz ne. No we – bo dziś
już wie my, że stres ge ne ru je ogrom ne kosz ty: 530 mln fun tów
w Wiel kiej Bry ta nii w la tach 2005-20062, a w Unii Eu ro pej skiej
w 2002 ro ku aż 20 mi liar dów eu ro3. Ro sną ce – gdyż obej mu ją co raz
więk szą licz bę pra cow ni ków w ka żdej bra nży. I tak np. w 2005 ro -

ku stres wy warł ne ga tyw ne skut ki aż u 22% osób pra cu ją cych w Unii
Eu ro pej skie j4. Uza sad nia to pod ję cie dzia łań or ga nów nad zo ru i kon -
tro li oraz pod mio tów zaj mu ją cych się te ma ty ką bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy wo bec ry zy ka psy cho spo łecz ne go w miej scu pra cy.
Nie na le ży przy tym za po mi nać, że na wska za ne sta ty sty ki ne ga tyw -
nych skut ków zwią za nych z pra cą, np. po wsta wa nie ura zów, wy pad -
ków i cho rób za wo do wych, obok za gro żeń psych spo łecz nych, ma ją
rów nież wpływ za gro że nia fi zycz ne (rys. 1). Dla te go eli mi na cja za -
gro żeń psy cho spo łecz nych po win na być trak to wa na prio ry te to wo,
tak sa mo, jak np. dą że nie do speł nia nia wy ma gań mi ni mal nych ma -
szyn i urzą dzeń.

Skąd się bie rze stres

Szcze gól nym źró dłem za gro żeń i stre su w miej scu pra cy jest spo -
sób jej or ga ni za cji. Ka żdy z pra cow ni ków chce mieć po czu cie kon -
tro li, wspar cia oraz mo żli wo ści speł nie nia wy ma gań, któ re sta wia
przed nim pra ca5. Kon tro la to wpływ, na wet ogra ni czo ny na spo sób
i czas re ali za cji za dań, któ re mu szą być wy ko na ne. Współ pra ca z in -
ny mi pra cow ni ka mi, sto su nek do pra cow ni ka do de le go wa nych za -
dań oraz umie jęt no ści prze ło żo ne go bu du ją po czu cie wspar cia. Wy -
ma ga nia na to miast są ilo ścią i ja ko ścią za dań sta wia nych
przed pra cow ni kiem i oce ną pra cow ni ka wła snych mo żli wo ści speł -
nie nia tych wy ma gań. 

Jak funk cjo nu je pra cow nik, któ re mu po sta wio no wy so kie wy ma -
ga nia, któ rych do koń ca nie kon tro lu je, i któ ry jed no cze śnie nie jest
wspie ra ny? Przy kła dem jest An drzej Sta wow ski6, pra cow nik z sied -
mio let nim sta żem pra cy, uczest nik pro gra mu in for ma cyj no–pre wen -
cyj ne go PIP Stres w miej scu pra cy i in ne czyn ni ki psy cho spo łecz -
ne zwią za ne z pra cą w kor po ra cjach (w tym w ban kach), in for ma tyk
w fir mie Web -on Sp. z o.o. Pan An drzej idzie do pra cy z po czu ciem
przy mu su. W gło wie wciąż two rzy sce na riu sze, jak unik nąć pra cy.
Nie rzad ko wpro wa dza je w ży cie. Sy mu lu je pra cę. Wy ko nu je czyn -
no ści prze czą ce eko no mii oraz bez pie czeń stwu. W efek cie do pro wa -
dza do sa bo ta żu swo jej pra cy, pra cy ca łe go dzia łu – a w re zul ta cie
za kła du pra cy. Czu je się wy ob co wa ny. To po wo du je wie le kon flik tów
i dez in te gru je ze spół, w któ rym pra cu je. Prze sta je być war to ścio -
wym pra cow ni kiem. Ry zy ku jąc zdro wiem, swo im i in nych – sta je się
kosz tem ukry tym dla pra co daw cy i za gro że niem dla opty mal ne go
funk cjo no wa nia fir my. 

W Pol sce nikt nie prze pro wa dził do tąd ana li zy kosz tów zwią za -
nych ze stre sem. Wie my jed nak, że nad mier ny stres, czy li brak umie -
jęt no ści ra dze nia so bie przez za kła dy pra cy i pra cow ni ków z czyn -
ni ka mi psy cho spo łecz ny mi pra cy do ty ka 60% sta no wisk pra cy
w Pol sce7. Wy ni ki ba dań zre ali zo wa nych dla ponad 1400 ró żne go ro -
dza ju sta no wisk pra cy w ra mach pro gra mu pre wen cyj ne go Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy dot. prze ciw dzia ła nia ne ga tyw nym skut kom
prze cią że nia psy chicz ne go i stre su w pra cy, po ka zu ją, że w wie lu
przy pad kach sy tu acja za wo do wa źle wpły wa na pra cow ni ka. Nisz czy
je go zdro wie, za bu rza wy ko ny wa nie obo wiąz ków za wo do wych. W ta -
ki też spo sób stres w pra cy de fi niu je Mię dzy na ro do wa Or ga ni za cja
Pra cy, po zwa la jąc na zi den ty fi ko wa nie sy tu acji za wo do wej ja ko
głów ne go źró dła strat wśród pra cow ni ków i pra co daw ców. Jest to
czyn nik, na któ ry ma my wpływ, i któ ry mo że my re gu lo wać, m.in.
prze pi sa mi pra wa, nor ma mi, spo so bem or ga ni za cji pra cy, czy też
wła ści wie prze pro wa dzo ną oce ną ry zy ka za wo do we go z uwzględ nie -
niem czyn ni ków psy cho spo łecz nych.

Do star cze nie pra co daw com i pra cow ni kom na rzę dzi zwią za nych
z kon tro lą za gro żeń psy cho spo łecz nych w miej scu pra cy zwią za ne
jest z roz bu do wa niem spo so bu ana li zy i oce ny pro ce su pra cy. Za rzą -

dza nie te go ro dza ju zmia ną wy ma ga po zy ska nia part ne rów zmia ny
– pra co daw ców oraz umo żli wie nia im uczest ni cze nia i wpły wu
na dal sze eta py za rzą dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym w miej scu
pra cy. To po win no po zwo lić na wy ło nie nie li de rów zmia ny, któ rzy
swo imi dzia ła nia mi bę dą pro mo wać me to dy i zy ski, pły nące z za rzą -
dza nia ry zy kiem psy cho spo łecz nym.

Bia łe koł nie rzy ki do kon tro li

W minionym ro ku Pań stwo wa In spek cja Pra cy zre ali zo wa ła dru -
gi pro gram zwią za ny ze stre sem w pra cy. Głów nym od bior cą pod -
ję tych dzia łań by ły tzw. bia łe koł nie rzy ki, czy li pra cow ni cy biu ro wi
za trud nie ni w kor po ra cjach, ze szcze gól nym uwzględ nie niem ban -
ków. Ta ki wy bór był po dyk to wa ny re zul ta ta mi kon tro li prze pro wa -
dzo nych w 2009 ro ku w ban kach na le żą cych do kor po ra cji. Wy ni ki

po ka za ły, że sy tu acje zwią -
za ne z nad mier nym ob cią -
że niem pra cą, cza sem
pra cy, pra wem do wy po -
czyn ku, ogra ni czo nym
wspar ciem współ pra cow -
ni ków i prze ło żo nych oraz
po ja wia ją ca się zgo da
na za rzą dza nie me to da mi
nie etycz ny mi nie są in cy -
den tal ne. Mo żna rów nież
przy pusz czać, że po dob -
ne zja wi ska ma ją miej sce
nie tyl ko w kor po ra cjach,
ale ta kże w mniej szych fir -
mach ró żnych bra nż. 

Z du żym praw do po do -
bień stwem ta kim prak ty -
kom sprzy ja sy tu acja eko -
no micz na Pol ski i ca łej
Unii Eu ro pej skiej. Nie wąt -
pli wie kry zys go spo dar czy
oraz ry wa li za cja po mię dzy
pra co daw ca mi de ter mi nu -
ją zwięk sza nie wy daj no ści
i ilo ści pra cy – przy tej sa -
mej licz bie pra cow ni ków,

a na wet przy re duk cjach za trud nie nia. Prze kła da się to na zwięk sze -
nie ob cią że nia pra cow ni ków, ich pod po rząd ko wa nie i wzrost obaw. Ta -
ki stan ła two pro wa dzi do prze cią że nia, je śli pra cow ni cy ma ją po czu -
cie, że bez zwięk sze nia swo je go za an ga żo wa nia zo sta ną wy klu cze ni,
np. po zba wie ni pre mii, mo żli wo ści awan su, a na wet doj dzie do roz wią -
za nia z ni mi sto sun ku pra cy. W wie lu przy pad kach pra co daw ca i ka -
dra za rzą dza ją ca bez wied nie two rzą kul tu rę or ga ni za cyj ną, w któ rej
ak cep tu je się dys cy pli no wa nie i mo ty wo wa nie pra cow ni ków po przez
za cho wa nia nie etycz ne. Ro dzi to sy tu acje, w któ rych mo że po ja wić się
za rzą dza nie przez mob bin g8. Te go ro dza ju styl za rzą dza nia nie jest
świa dec twem wy stę po wa nia zja wi ska mob bin gu. Jest na to miast wy -
star cza ją cy do po ja wie nia się wy so kich kosz tów fi zycz nych, psy chicz -
nych, spo łecz nych i or ga ni za cyj nych wśród pra cow ni ków – stre su i je -
go ne ga tyw nych na stępstw. Ła two so bie wy obra zić, że w dzi siej szych
wa run kach eko no micz nych, ubra ni w po dob ną odzież ro bo czą pra cow -
ni cy, rów nież biu ro wi (gar ni tu ry i gar son ki), sta ją się i mo gą być trak -
to wa ni, jak je den z za so bów nie zbęd nych do re ali za cji ce lów pro duk -
cyj nych. 

Za rzą dza nie ry zy kiem 
psy cho spo łecz nym 

Pra cow ni cy pod wpły wem za gro żeń psy cho spo łecz nych, od czu wa -
ją zmia ny swo je go sa mo po czu cia oraz spo so bu oce ny przy dzie lo nych
im za dań i to wa rzy szą cych za gro żeń. Czę sto iden ty fi ku ją wy stę po -
wa nie tych symp to mów z od dzia ły wa niem kon kret nych cech swo je -
go miej sca pra cy – stre so rów. Zna cze nie ma tu taj ilość pra cy, jej
tem po i zło żo ność, ilość kon flik tów wy stę pu ją cych w pra cy, fi zycz -
ne wa run ki pra cy, po ziom wspar cia ze stro ny or ga ni za cji, itp. Wy -
ni kiem tak prze pro wa dzo nej iden ty fi ka cji jest stres w pra cy (rys. 2). 

W opar ciu o ta kie uję cie te go zja wi ska, po wsta ło jed no z wie lu na -
rzę dzi po zwa la ją cych na ana li zę ro dza jów i na tę że nia za gro żeń psy -
cho spo łecz nych wy stę pu ją cych w miej scu pra cy oraz ich skut ków
– symp to mó w9. Te go ro dza ju na rzę dzia oraz wy ró żnio ne za ich
po mo cą za gro że nia psy cho spo łecz ne – wy stę pu ją ce u pra co daw cy
– mo gą stać się pod sta wą do włą cze nia ich w oce nę ry zy ka za wo do -
we go oraz do uru cho mie nia dzia łań pre wen cyj nych – od zmia ny nie -
któ rych ele men tów or ga ni za cji, tj. pre wen cja pierw sze go rzę du, aż
do roz wo ju in dy wi du al nych umie jęt no ści pra cow ni ków ra dze nia so -
bie z wy zwa nia mi w pra cy – pre wen cja dru gie go rzę du 10.

Dla pra co daw ców re ali za cja za dań zwią za nych z ry zy kiem psy cho -
spo łecz nym jest no wo ścią, dla te go też nie wąt pli wie po trze bu ją po mo -
cy w tym te ma cie. Po win ni rów nież mieć świa do mość te go, że iden -
ty fi ka cja za gro żeń psy cho spo łecz nych oraz ich re duk cja – po za tym,
że jest obo wiąz kiem wy ni ka ją cym z oce ny ry zy ka – da je wy mier ne ko -
rzy ści w po sta ci ochro ny zdro wia pra cow ni ków, co wpły wa na efek tyw -
ność wy ko ny wa nych obo wiąz ków.

Mi chał Gal bar czyk
OIP Ka to wi ce
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Stres
mo żna kon tro lo wać

Ka żdy pra cow nik, nie za le żnie od te go, czy
pra cu je w biu rze, czy w te re nie – sta wia czo -
ło wy ma ga niom zwią za nym z cha rak te rem
swo jej pra cy. Ich za kres po wi nien wy ni kać
z kom pe ten cji pra cow ni ka, zaś ich re ali za cja
po win na go mo ty wo wać i przy no sić sa tys -
fak cję. Nie ste ty, co raz czę ściej skut ku je ona
zmę cze niem i po szu ki wa niem uciecz ki.

Mi chał Gal bar czyk

Rys. 1 Po wsta wa nie szko dy w miej scu pra cy.
(Cox, Grif fi ths, Rial – Gon za les (2000), Work Stress, Lu -
xem burg: Eu ro pe an Com mi sion)

Rys. 2 Stres w miejscu pracy (Vervoort, 2011, Work-
attributed stress, SLIC conference, Luxemburg)

Stresory Symptomy
Stres

w pracy
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Wydawnictwa PIP
Kil ka lat te mu w „In spek to rze Pra cy” uka zał się cykl ar ty ku łów o bez piecz nej

pra cy na rusz to wa niach au to rów Da riu sza Gno ta i Pio tra
Kmie ci ka. Tym ra zem ci sa mi au to rzy na pi sa li bar dzo ob szer -
ną i szcze gó ło wą bro szu rę pt. „Bez piecz ne rusz to wa nia”. Jest
ona ko lej ną pu bli ka cją z se rii wy daw ni czej „Bu dow nic two”. 

Zda niem spe cja li stów, co dru gi wy pa dek na rusz to wa niu zda -
rza się pod czas je go eks plo ata cji, a co trze ci pod czas mon ta -
żu. Z ana li zy wy pad ków, zwią za nych ze wzno sze niem
i użyt ko wa niem rusz to wań do pod sta wo wych przy czyn na le ży
nie do sta tecz na zna jo mość prze pi sów przez pra cow ni ków i ka -
drę kie row ni czą, brak do ku men ta cji i nad zo ru ro bót, wa dli wa
tech no lo gia ro bót, lek ce wa że nie pod sta wo wych za sad. Za ka żdą
z wy mie nio nych przy czyn kry je się nie do sta tecz ny po ziom wie dzy.

Ce lem pu bli ka cji jest wska za nie w atrak cyj nej for mie i w ko mu ni ka -
tyw ny spo sób roz wią zań pre wen cyj nych. W bro szu rze za war to pod -
sta wo we wia do mo ści do ty czą ce rusz to wań, przy dat nych za rów no
dla mon te rów, jak i pra cow ni ków eks plo atu ją cych te kon struk cje. Pra -
cę po dzie lo no na 10 roz dzia łów. Pra ce przy go to waw cze zwią za ne
z mon ta żem i de mon ta żem rusz to wań, kon tro la i od biór rusz to wań,
czy środ ki ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej nie zbęd ne w pra cy mon -
te ra, to tyl ko nie któ re te ma ty za war te w bro szu rze. Licz ne zdję cia i ry -
sun ki ilu stru ją opi sy wa ne za gad nie nia.

Ma my na dzie ję, że bro szu ra przy czy ni się do wzro stu wie dzy nie zbęd nej
do pro wa dze nia bez piecz nej bu do wy i eks plo ata cji rusz to wań, a w kon -
se kwen cji do zmniej sze nia licz by wy pad ków na pol skich bu do wach.

Zdobądź dyplom PIP
Przy go to wa li śmy no we – in te rak tyw ne na rzę dzie

do re ali za cji dzia łań pre wen cyj nych. Jest to elek tro -
nicz na wer sja Li sty kon tro l nej z ko men ta rzem przy -
go to wa nej dla mi kro przed się bior ców, uzu peł nio na
o py ta nia spraw dza ją ce oraz ko men ta rze czy ta ne
przez lek to ra. Py ta nia do ty czą przede wszyst kim
naj czę ściej wy stę pu ją cych nie pra wi dło wo ści wy se -
lek cjo no wa nych pod czas kon tro li. Wpro wa dzi li -
śmy te sty uła twia ją ce opa no wa nie i utrwa la nie
ma te ria łu. W pu bli ka cji za mie ści li śmy wie le prak -
tycz nych wska zó wek, w ja ki spo sób na za sa dzie sa -
mo kon tro li mo żna po pra wić wa run ki pra cy w za -
kła dzie. 

Na rzę dzie przy go to wa li śmy dla przed się bior ców
za trud nia ją cych do 9 pra cow ni ków i bio rą cych udział
w pro gra mie pre wen cyj nym Zdo bądź dy plom PIP.
W prak ty ce mo gą z nie go ko rzy stać wszy scy pra co daw -
cy, któ rzy roz po czy na ją dzia łal ność go spo dar czą i chcie li -
by, aby w ich za kła dach wszyst ko funk cjo no wa ło zgod nie
z obo wią zu ją cym pra wem, a ta kże ci, któ rzy po szu ku ją wie dzy
na te mat bhp, po nie waż chcą wpro wa dzić no we, bez piecz ne roz wią -
za nia w swo im, już dzia ła ją cym za kła dzie.
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W re la cjach spo łecz nych
umie jęt ność po ro zu mie wa nia
się jest rze czą wa żną, ale
i trud ną. Na gro dą w pro ce sie
pra wi dło wej ko mu ni ka cji jest
po czu cie by cia do brze zro zu -
mia nym, bo ka żdy czło wiek
pra gnie zro zu mie nia. Je go
brak mo że pro wa dzić do izo -
la cji, roz cza ro wa nia i sa mot -
no ści. Zna le zie nie wspól ne go
ję zy ka jest istot ne, gdyż da je
po czu cie kom for tu, bez pie -
czeń stwa i wspól no ty, któ re
są prze cież tak wa żne za rów -
no w ży ciu pry wat nym, jak
i za wo do wym.

Z cze go mo że wy ni kać brak zro zu mie -
nia? Czy ist nie ją ró żni ce mię dzy ję zy kiem
ko biet i mę żczyzn?

Wy obraź my so bie na stę pu ją cą sy tu ację:
mę żczy zna na kie row ni czym sta no wi sku
za sta na wia się, dla cze go je go pra cow ni ca,
któ ra jesz cze wczo raj zde cy do wa nie wy -
ra ża ła swo je zda nie, dzi siaj jest w sto sun -
ku do nie go oschła i zdy stan so wa na. Otóż
prze ło żo ne mu umknął fakt, że po przed -
nie go dnia skry ty ko wał swo ją pod wład ną
za nie umiesz cze nie do ku men tów na wła -
ści wym miej scu. Po mi mo że użył szorst kie -
go to nu – nie miał nic złe go na my śli.

A jak ta sy tu acja zo sta ła zin ter pre to wa -
na przez pod wład ną? Kry ty kę wy ra żo ną
ostrym to nem ode bra ła oso bi ście, po nie -
waż ko mu ni ko wa nie się ozna cza dla niej
nie tyl ko wy mia nę su chych in for ma cji, ale
rów nież bli skość oraz więź. Za sta na wia ła
się co on o mnie my śli, ja ki jest je go oso -
bi sty sto su nek do mnie? Po nie waż ko bie ty
są bar dziej wra żli we na kry ty kę – po czu ła
się zra nio na i po trze ba jej tro chę cza su,
aby wró cić do rów no wa gi.

Opi sa ny przy pa dek do ty czy psy cho lo -
gicz nych ró żnic po mię dzy tzw. ko bie cy mi
ko bie ta mi i mę ski mi mę żczy zna mi, któ re
są nie za le żne od płci bio lo gicz nej. Mo żna
za ob ser wo wać tzw. mę skie ko bie ty, któ re
my ślą i re agu ją iden tycz nie jak mę żczyź ni.
Ce chu je je sil na po trze ba do mi na cji, nie za -
le żność, ry wa li za cja, ła twość w po dej mo wa -

niu de cy zji, aro gan cja, zdol ność prze ko ny -
wa nia, pew ność sie bie, otwar tość na świat
zda rzeń. Nie po tra fią prze gry wać. Je że li
ma ją po czu cie po ra żki, kie ru ją swo ją agre -
sję na ze wnątrz, prze ciw ko in nym.

Ukształ to wa nie oso bo wo ści jest wy ni -
kiem so cja li za cji. Wy cho wa nie chłop ców
i na chłop ców jest skon cen tro wa ne na wy -
kształ ce niu u nich si ły prze bi cia. Wy cho wa -
nie dziew cząt sku pia się ra czej na do sko na -
le niu ich zdol no ści ada pta cyj nych i dą że niu
do har mo nii. Dla te go też ko bie ce ko bie ty
i ko bie cy mę żczyź ni są bar dziej wra żli wi,
ma ją lep sze wy czu cie w kon tak tach mię -
dzy ludz kich.

Z ba dań wy ni ka, że w ró żnych śro do wi -
skach naj le piej funk cjo nu ją oso by an dro ge -
nicz ne, czy li ta kie, któ re w za cho wa niach
spo łecz nych prze ja wia ją ce chy za rów no
ko bie ce, jak i mę skie.

Wa żny jest rów nież fakt, że po dział
na mę ską ko bie tę czy ko bie ce go mę żczy -
znę nie ma nic wspól ne go z orien ta cją sek -
su al ną. Przy kła dem mę skiej ko bie ty jest
pol ska pio sen kar ka Do da. Na to miast
za przy kład ty po wej ko bie cej ko bie ty mo -
żna po dać zna ną ame ry kań ską ak tor kę Ma -
ri lyn Mon roe.

Wra ca jąc jed nak do skraj nych po staw
mę sko -żeń skich, war to wie dzieć, że mę -
ski spo sób ko mu ni ko wa nia od by wa się
na płasz czyź nie rze czo wej. Mę żczyź ni ope -
ru ją bar dziej spre cy zo wa nym i bez po śred -
nim ję zy kiem. Szyb ciej po tra fią za ak cep to -
wać od mien ne po glą dy. W prze ci wień stwie
do ko biet – gwał tow ne dys ku sje i de ba ty są
dla nich nor mą. Ko bie ty w ana lo gicz nych
sy tu acjach sta ra ją się ne go wać ró żni ce.

Ko bie ca ko mu ni ka cja od by wa się
na płasz czyź nie re la cji. Dla ko biet naj wa -
żniej sza jest at mos fe ra. Dla te go na szorst -
ki i agre syw ny ton mę żczyzn re agu ją bar -
dzo emo cjo nal nie. Czę sto nie for mu łu ją
swo ich wy po wie dzi bez po śred nio. Są wra -
żli we na ko mu ni ka ty ukry te i od czy tu ją je
mię dzy wier sza mi. I to jest jed na z głów -
nych przy czyn nie po ro zu mień. Ko bie ty,
nie zda jąc so bie spra wy z te go, że mę -
żczyź ni sku pia ją się na kon kre tach, nie sy -
gna li zu ją bez po śred nio, cze go ocze ku ją.
Za kła da ją, że tak jak one, roz mów ca od gad -
nie ich ży cze nia i po trze by.

Kla sycz nym przy kła dem jest sy tu acja,
w któ rej ma łżeń stwo pla nu je urlop. Mąż
py ta żo nę, do kąd chcia ła by po je chać. Żo na
od po wia da, że by sam zde cy do wał, i że
na pew no wy bie rze do brze. Kie dy wra ca
z wy ku pio ną wy ciecz ką, do cho dzi do kłót -
ni. Mąż nic z te go nie ro zu mie, prze cież
do stał wol ną rę kę. Żo na wi dzi to jed nak zu -
peł nie ina czej. Jest roz cza ro wa na, że nie
uda ło mu się od gad nąć jej pra gnień. Jak ko -
bie ta od czy ta ła ten ko mu ni kat? Wy brał ina -
czej niż ocze ki wa ła, a po wi nien wie dzieć,
co lu bi. Ozna cza to dla niej brak tro ski,
uwa gi i mi ło ści.

Je śli za tem w kon tak tach z ludź mi do -
strze że my roz bie żno ści, zwróć my uwa gę
na zró żni co wa nie na szych świa tów ję zy ko -
wych. Za da waj my py ta nia, spró buj my do -
pre cy zo wać, o co nam cho dzi. Bio rąc
pod uwa gę ró żni ce, któ re nas dzie lą, spró -
buj my zro zu mieć od mien ny punkt wi dze -
nia. Ko bie ty bę dą czu ły się mniej ata ko wa -
ne, je że li zro zu mie ją, że kontr ar gu men ty
wy su wa ne przez mę żczyzn w trak cie dys -
ku sji są wy ra zem sza cun ku dla part ne ra
w roz mo wie. Na to miast mę żczyź ni po win -
ni na ma wiać ko bie ty do wy ra ża nia swo ich
po glą dów, da jąc do zro zu mie nia, że są za -
in te re so wa ni ich z da niem.

Jo an na Bar to szek, psy cho log GIP

Interaktywna symulacja komputerowa 
zdarzeń wypadkowych przy pracy w budownictwie

Po le ca my Pań stwa uwa dze In te rak -
tyw ną sy mu la cję kom pu te ro wą zda -
rzeń wy pad ko wych przy pra cy
w bu dow nic twie. Przy go to wał ją Za -
kład Ubez pie czeń Spo łecz nych, któ ry
jest part ne rem stra te gicz nym kam pa -
nii pre wen cyj nej PIP: Bez pie czeń stwo
pra cy w bu dow nic twie – upad ki, po -
śli zgnię cia, re ali zo wa nej pod ha słem
Sza nuj ży cie! Bez piecz na pra ca
na wy so ko ści.

Do łą czo na pły ta za wie ra pro gram
kom pu te ro wy skła da ją cy się z pię ciu
sy mu la cji zda rzeń wy pad ko wych
przy ró żnych pra cach w bu dow nic -
twie. Są to przy kła dy z ży cia, po ka zu -
ją ce naj częst sze przy czy ny
wy pad ków. Pro gram umo żli wia wy -
bór za bez pie czeń uży wa nych w da -
nej sy tu acji. Zły wybór, po ka zu je
zda rze nie wy pad ko we. Przy wska za -
niu pra wi dło wym pre zen to wa ne są
i do kład nie oma wia ne roz wią za nia
do ty czą ce za bez pie czeń, któ re po -
win ny być uży te przy da nej pra cy.

W imie niu Cen trum In for ma cji Biz ne so wej i Eu ro pej skiej Wo -
je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Kra ko wie ser decz nie dzię ku -
ję za ca ło rocz ną współ pra cę, któ ra wy ra ża ła się w bez płat nej pre -
nu me ra cie wy da wa ne go przez Pań stwa mie sięcz ni ka „In spek tor
Pra cy”. Cza so pi smo, któ re nam Pań stwo udo stęp ni li, cie szy
się du żym za in te re so wa niem wśród na szych czy tel ni ków.
Wszyst kie ma te ria ły otrzy my wa ne od Pań stwa opra co wu je my
i udo stęp nia my w czy tel ni, gdzie ma my spe cjal ne dzia ły po świę -
co ne po szcze gól nym bra nżom. In for ma cje ze bra ne u nas wy ko -
rzy sty wa ne są mię dzy in ny mi w pro jek tach i pra cach pi sa nych

przez stu den tów oraz pra cow ni ków na uko wych wy ższych szkół
eko no micz nych z te re nu Ma ło pol ski. Z na szych zbio rów ko rzy -
sta ją ta kże oso by pro wa dzą ce wła sną dzia łal ność go spo dar czą
i miesz kań cy Kra ko wa.

Za le ży nam bar dzo na tym, aby w dal szym cią gu uzu peł niać
i wzbo ga cać zbio ry o ak tu al ne in for ma cje i opra co wa nia, któ re
znaj du ją się w cza so pi śmie wy da wa nym przez Pań stwa. Ośmie -
lam się wy ra zić na szą na dzie ję, że na dal bę dzie my je bez płat nie
otrzy my wać.

Ewa Or łow ska -An der le

Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na w Kra ko wie
Cen trum In for ma cji Biz ne so wej i Eu ro pej skiej

Z redakcyjnej poczty

Z żalem informujemy, że 16 stycznia 2012 r.,
po przegranej ciężkiej walce z chorobą zmarł

Antoni Gołąb

sumienny, zawsze służący swą wiedzą członek Sekcji Prawnej
ds. Promocji

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu,
dobry współpracownik i oddany kolega.

Kierownictwo i koledzy Okręgowego Inspektoratu Pracy
we Wrocławiu

Ró żni ce ję zy ko we

Zrozumieć niezrozumiałe



Fe ral ne go dnia mon to wa no szó stą, ostat nią an te nę. Pra ce od -
by wa ły się na wy so ko ści 316 m. Na masz cie znaj do wa ło się dwóch
pra cow ni ków. Je den z nich przy go to wał wy cią gar kę oraz żu ra wik
z blocz kiem, dru gi miał usta wić i przy krę cić an te nę. Na zie mi by -
ły jesz cze dwie oso by uczest ni czą ce w pra cach. Jed na z nich ob słu -
gi wa ła wy cią gar kę – dru ga od po wia da ła za or ga ni za cję mon ta żu. Naj -
pierw pra cow ni cy przy uży ciu wcią gar ki wcią gnę li an te nę wa żą cą
ok. 550 kg na wy so kość ok. 20 m przed miej scem mon ta żu. Na stęp -
nie prze pię li ją do li ny mniej szej wy cią gar ki. An te nę pod no szo no
za po mo cą blo ku krą żko we go umiesz czo ne go na żu ra wiu zbu do wa -
nym na kon struk cji masz tu.

We dług ze znań pra cow ni ków – w pew nym mo men cie pra cow nik
znaj du ją cy się po ze wnętrz nej czę ści kon struk cji krzyk nął, że jest
go to wy. Wów czas dru gi miał uru cho mić wy cią gar kę i za cząć pod -
no sić an te nę. Kie dy an te na by ła już w nie wiel kiej od le gło ści
od miej sca prze zna cze nia, uszko dze niu mia ły ulec we wnętrz ne me -
cha ni zmy wcią gar ki, dla te go na stą pi ło na głe szarp nię cie a na stęp -
nie ze rwa nie li ny, na sku tek cze go an te na wa żą ca po nad pół ty sią -
ca ki lo gra mów spa dła na zie mię. Rów no cze śnie z po nad 300 me -
trów spadł 24-let ni mę żczy zna. Nie miał szans na prze ży cie.

Zbyt krótka lina

Co tak na praw dę wy da rzy ło się na wierz choł ku masz tu? Aby uzy -
skać od po wiedź na to py ta nie, in spek tor ba da ją cy oko licz no ści i przy -
czy ny wy pad ku mu siał do wie dzieć się, czy urzą dze -
nia, któ re wy ko rzy sty wa no, by ły spraw ne. Dla te go
zwró cił się do spe cja li stów z Urzę du Do zo ru Tech -
nicz ne go z proś bą o wy da nie opi nii. W grud niu 
ub.r. do OIP w Byd gosz czy wpły nę ła eks per ty za do -

ty czą ca sta nu urzą dzeń uży wa nych pod czas lip co wych prac mon -
ta żo wych. 

Ba da nie wy cią gar ki przez la bo ra to rium UDT nie po twier dzi ło in -
for ma cji po da wa nych przez pra cow ni ka, czy li awa rii we wnętrz nych
me cha ni zmów wcią gar ki. 

We dług opi nii z la bo ra to rium Urzędu Do zo ru Tech nicz ne go wy -
cią gar ka by ła spraw na tech nicz nie, ale nie był to wła ści wy sprzęt
do wy ko ny wa nych prac. Do star czo no ją z po wo du uszko dze nia uży -
wa ne go wcze śniej urzą dze nia. Na żą da nie or ga ni zu ją ce go mon taż,
któ ry stwier dził, że ory gi nal na li na wy cią gar ki bę dzie zbyt krót ka
do pod nie sie nia ostat niej an te ny, pra cow ni cy znaj du ją cy się na do -
le wy mie ni li ory gi nal ną li nę na li nę naj praw do po dob niej zde mon -

to wa ną z wcze śniej uży wa nej wcią gar ki. Mi mo wy mia ny li ny
na dłu ższą, na dal by ła ona zbyt krót ka, w związ ku z czym – pra cow -
nik po sia da ją cy upraw nie nia do ob słu gi wcią ga rek bu dow la nych, pod -
czas pod no sze nia an te ny do pu ścił do nad mier ne go od wi nię cia li -
ny z bęb na. Spo wo do wa ło to zmniej sze nie sprzę że nia cier ne go po -
mię dzy bęb nem wy cią gar ki a li ną, w na stęp stwie wzrost si ły cią gną -
cej w koń ców ce li ny za mo co wa nej w za ci sku, wy su nię cie jej z za -
ci sku i dy na micz ne ob su nię cie się pod no szo nej an te ny a na stęp nie
jej upa dek. Ta ki prze bieg wy da rzeń po twier dza ją śla dy tar cia li ny
wi docz ne na bęb nie. Pod czas dy na micz ne go opa da nia ła dun ku uwol -
nio na z bęb na li na naj praw do po dob niej za ha czy ła o ele men ty żu -
ra wia lub kon struk cję masz tu, w wy ni ku cze go ule gła ze rwa niu w kil -
ku miej scach. 

Dla cze go spadł?

In spek tor pra cy przy jął trzy mo żli we hi po te zy przy czy ny upad ku:
� mę żczy zna był przy pię ty do li ny, na któ rej wcią ga no an te nę.

Po ze rwa niu li ny, pra cow nik spadł;
� mę żczy zna był przy pię ty do ta śmy al pi ni stycz nej przy wią za -

nej do kon struk cji masz tu. Spa da ją ca an te na ją prze cię ła. Pra cow -
nik zo stał gwał tow nie uwol nio ny i spadł;

� pra cow nik wje żdżał do gó ry na trans por to wa nej an te nie. Po ze -
rwa niu li ny, kie dy an te na za czę ła spa dać, pu ścił się i spadł w nie -
wiel kiej od le gło ści ok. 30 m od niej. 

We dług in spek to ra pra cy – po oglę dzi nach
ele men tów sprzę tu za bez pie cza ją ce go po szko do -
wa ne go – naj bar dziej praw do po dob ne są dwie
pierw sze hi po te zy, a w na wią za niu do usta leń oraz
eks per ty zy z UDT in spek tor po nad to usta lił m.in.
na stę pu ją ce przy czy ny te go zda rze nia. Po pierw -
sze – przy czy ny tech nicz ne, czy li: brak do dat ko we -
go za bez pie cze nia trans por to wa nej an te ny w po -
sta ci li no cią gu pio no we go na prę ża ne go ki fo rem,
uży cie wy cią gar ki nie zgod nie z prze zna cze niem, wy -
mia na li ny z ory gi nal nej wy cią gar ki o śred ni -

cy 11 mm na li nę o śred ni cy 8 mm, nie wła ści we za mo co wa nie li -
ny do bęb na wy cią gar ki za po mo cą za ci sku elek trycz ne go, nad mier -
ne od wi nię cie li ny z bęb na. Po wtó re – przy czy ny or ga ni za cyj ne,
tj.: brak prze szko le nia z za kre su bhp, brak oce ny ry zy ka, w tym usta -
le nia wy ma ga nych środ ków pro fi lak tycz nych oraz me tod za bez pie -
czeń, w ce lu ochro ny przed upad kiem z wy so ko ści, nie usta le nie za -
sad i me tod bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy zwią za nej z mon ta -
żem an ten. W pro to ko le prze ka za nia bu do wy po da no, że kie row nik
ro bót przed sta wił wy ko naw com informację o instrukcji BIOZ
(bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia), która nie  była jednak
wymagana przez przepisy. W rze czy wi sto ści in struk cja ta ka w ogóle
nie zo sta ła opra co wa na. I po trze cie – przy czy ny ludz kie: nie za bez -
pie cze nie się pra cow ni ka przed upad kiem z wy so ko ści (w przy pad -
ku wy ko ny wa nia prac al pi ni stycz nych na le ży za pew nić wy ma ga ną
ase ku ra cję tj. przy pię cie się co naj mniej w dwóch punk tach) oraz
nie prze strze ga nie przez or ga ni za to ra ro bót za sad bez pie czeń -
stwa przy ob słu dze wy cią gar ki.

Obec nie wy pa dek jest przed mio tem po stę po wa nia w pro ku ra -
tu rze, któ rej prze ka za no peł ną do ku men ta cję PIP.

Ka ta rzy na Pie tra szak
OIP Byd goszcz

Tra ge dia na masz cie
Do śmier tel ne go wy pad ku do szło w lip cu ub.r. pod czas wy mia ny an ten nadaw czych na masz -
cie, w związ ku z cy fry za cją emi sji ra dio wo -te le wi zyj nych. W trak cie prac mon ta żo wych na na -
daj ni ku w pod byd go skim Trze ciew cu 24-let ni mę żczy zna spadł z wy so ko ści po nad 300 m.
Pra co wał bez umo wy, z nie od po wied nim sprzę tem, bez wy ma ga nych za bez pie czeń prze wi -
dzia nych dla pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra ce al pi ni stycz ne.


