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Wiadomości nie tylko z kraju

Po trą ce nia z rze czo wych 
skład ni ków wy na gro dze nia
Dzia ła nia zmie rza ją ce do wy pła ty
wy na gro dze nia tyl ko w for mie rze -
czo wej lub wy pła ty jej w for mie
rze czo wej w ta kiej czę ści, że pra -
cow nik jest zmu szo ny utrzy my wać
sie bie i ro dzi nę ze sprze da ży
otrzy my wa nych od pra co daw cy
świad czeń rze czo wych, na ru sza ją
prze pisy pra wa.

Sa mo rząd ni, 
czy za wsze pra wo rząd ni?

Zdą żyć przed EU RO 2012
ale czy im kosz tem?
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Ge ne ra tor po my słów
W do brych fa bry kach pie nią dze
prze zna czo ne na po pra wę bez -
pie czeń stwa prze no szo ne są tam,
gdzie pra cu ją lu dzie. Oni prze cież
naj le piej wie dzą, gdzie są za gro -
że nia, jak naj le piej im prze ciw -
dzia łać i, co w pierw szej
ko lej no ści zro bić, by je zli kwi do -
wać. Pra cow ni cy w tro sce o wła -
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sne zdro wie i ży cie naj le piej za dba ją
o bez pie czeń stwo pra cy.

Wydawnictwa PIP

Do bre prak ty ki
w za trud nia niu pra cow ni ków
Pra cow nik Ze spo łu ds. Pra cow ni -
czych jeź dzi na bu do wy spół ki i roz -
ma wia z no wo przy ję ty mi pra cow ni -
ka mi na te mat ich pra cy, za do wo le -
nia z niej bądź nie, ewen tu al nych
pro ble mów czy uwag. W ten spo sób
fir ma ma peł ną wie dzę, w ja kim stop -
niu da na oso ba za adap to wa ła się
na okre ślo nym sta no wi sku pra cy,
w da nej bry ga dzie, ja ki ma kon takt
ze współ pra cow ni ka mi czy prze ło żo -
ny mi, któ rzy rów nież udzie la ją bie żą -
cych in for ma cji na te mat efek ty-
w no ści oso by lub po stę pów w pra cy.

Na Na ro do wy przez Mo dlin

Nie bez piecz ny układ

Pod inspektorską lupą

Cze go Jaś się nie na uczy…
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12 Zdą żyć przed EU RO 2012, ale czy im kosz tem?
Kon tro le le gal no ści zatrud nie nia cu dzo ziem ców,
a w szcze gól no ści te przy bu do wie dróg i au to strad
nastrę cza ją wie le pro ble mów. Ich zro zu mie nie czy wy -
ja śnie nie mo gą uła twić przed sta wio ne w ar ty ku le spo -
strze że nia, zdo by te do świad cze nia i uzy ska ne efek ty 
z te go ty pu kon tro li pro wa dzo nych na te re nie bu do wy
au to stra dy A1 na od cin ku Świer kla ny- Go rzycz ki. 

Okładka:
fot. Jerzy Janusz 34/2012 IP

W SEJMIE RP

An na Tom czyk po in for mo wa ła, że PIP od 2006 r. pro wa -
dzi te ma tycz ne kon tro le prze strze ga nia prze pi sów re gu lu -
ją cych pro ble ma ty kę szko leń w dzie dzi nie bhp. W 2011 r.
by ło ich pra wie 5,5 tys. u pra co daw ców re pre zen tu ją cych
ró żne bra nże i za trud nia ją cych łącz nie ok. 222 tys. pra cow -
ni ków. 

U bli sko jed nej pią tej kon tro lo wa nych pra co daw ców nie
za pew nio no in struk ta żu ogól ne go co naj mniej jed ne mu
z pra cow ni ków. Brak za pew nie nia in struk ta żu sta no wi sko we -
go pra cow ni kom przed ich do pusz cze niem do pra cy stwier -
dzo no w 22 proc. kon tro lo wa nych pod mio tów. 16 proc. pra -
cow ni ków nie od by ło w wy ma ga nym ter mi nie szko le nia
okre so we go. Pra wie co czwar ty kon tro lo wa ny pra co daw ca

nie miał wy ma ga ne go szko le nia okre so we go al bo by ło ono
nie ak tu al ne.

Na pod sta wie ana li zy przy czyn wy pad ków przy pra cy mo -
żna wy snuć wnio sek, że ja kość szko leń jest ni ska. Wśród
przy czyn wy pad ków do mi nu ją: nie pra wi dło we za cho wa nie
się pra cow ni ka, brak lub nie wła ści we po słu gi wa nie się czyn -
ni kiem ma te rial nym, nie uży wa nie sprzę tu ochron ne go. Ich
źró dło tkwi m.in. w nie zna jo mo ści prze pi sów i za sad bhp oraz
w bra ku umie jęt no ści bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy,
a więc nie osią gnię to ce lów szko le nia.

Po pra wia się na to miast stan prze strze ga nia prze pi sów
w za kre sie pro gra mów szko leń. W po rów na niu z 2006 r.
o po ło wę zma lał w 2011 r. od se tek pra co daw ców, u któ rych
stwier dzo no nie pra wi dło wo ści w za kre sie po sia da nia pro -
gra mów szko le nia czy nie do sto so wa nia ta kich pro gra mów
do ro dza jów i wa run ków wy ko ny wa nej pra cy.

Jak pod kre śli ła An na Tom czyk, w związ ku z bra kiem w sys -
te mie na uki szkol nej od ręb ne go przed mio tu słu żą ce go edu -
ka cji w dzie dzi nie bhp od 2006 r. Pań stwo wa In spek cja Pra -
cy we współ pra cy z Cen tral nym In sty tu tem Ochro ny Pra cy
– Pań stwo wym In sty tu tem Ba daw czym re ali zu je pro gram
edu ka cyj ny pn. Kul tu ra bez pie czeń stwa, ad re so wa ny przede
wszyst kim do uczniów szkół po nad gim na zjal nych. Pod sta wo -
wym je go ce lem jest pro mo wa nie idei bez piecz nej pra cy ja -
ko stan dar du w przy szłym ży ciu za wo do wym, kształ to wa nie
świa do mo ści za gro żeń wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy
i pod no sze nie po zio mu wie dzy w za kre sie roz wią zań praw -
nych, do ty czą cych za pew nie nia ochro ny praw nej i bez piecz -
nych wa run ków pra cy.

Pro gram Kul tu ra bez pie czeń stwa re ali zo wa ny jest w opar -
ciu o opra co wa ny przez CIOP -PIB pod ręcz nik i mul ti me -
dial ny ma te riał edu ka cyj ny, a ta kże wy daw nic twa Pań stwo wej
In spek cji Pra cy, któ re na uczy cie le wy ko rzy stu ją do przy go -
to wa nia za jęć.

Od ro ku szkol ne go 2009/2010 in spek cja pra cy w szcze gól -
ny spo sób sta ra się za in te re so wać udzia łem w pro gra mie
szko ły bu dow la ne. Od ro ku aka de mic kie go 2010/2011 jest on
rów nież re ali zo wa ny na wy ższych uczel niach.

W la tach 2006-2011 w za ję ciach po świę co nych pro ble ma -
ty ce ochro ny pra cy, or ga ni zo wa nych w ra mach pro gra mu,
wzię ło udział po nad 180 ty się cy uczniów szkół po nad gi ma -
zlaj nych.

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 o od wo ła nie Ja nu sza Pod sie dli -
ka ze sta no wi ska okrę go we go in spek to ra pra cy w Rze szo wie.

Szko le nia w za kre sie bhp
Edu ka cja i szko le nia w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy by ły te ma tem ob rad
Ra dy Ochro ny Pra cy 27 mar ca br. w sie dzi bie Sej mu. Do świad cze nia kon tro l ne i pre wen -
cyj ne Pań stwo wej In spek cji Pra cy w tym za kre sie przed sta wi ła An na Tom czyk, głów ny
in spek tor pra cy. 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, uczest ni czył ta kże za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Grze gorz Ły jak.



War sza wa W Cen tral nym In sty tu cie Ochro ny Pra cy – Pań stwo -
wym In sty tu cie Ba daw czym w War sza wie 22 mar ca br. od by ło się po -
sie dze nie Ze spo łu Ko or dy na cyj ne go ds. pro gra mu wie lo let nie go Po -
pra wa bez pie czeń stwa i wa run ków pra cy. Uczest ni czy li w nim: An na
Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy oraz Le szek Za jąc, dy rek tor De -
par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li Głów ne go In spek to ra tu Pra cy. W trak -
cie spo tka nia za pre zen to wa no ra port z re ali za cji za dań II eta pu pro -

gra mu w 2011 r., któ re go ce lem by ło opra co wa nie in no wa cyj nych roz -
wią zań or ga ni za cyj nych i tech nicz nych ukie run ko wa nych na roz wój za -
so bów ludz kich oraz no wych wy ro bów, tech no lo gii, me tod i sys te mów
za rzą dza nia. Dla PIP, ze wzglę du na bez po śred ni zwią zek z bez pie czeń -
stwem pra cy, szcze gól ne zna cze nie ma ją za da nia do ty czą ce usta le nia
nor ma ty wów w za kre sie bhp, roz wo ju me tod i na rzę dzi do za po bie ga -
nia i ogra ni cza nia ry zy ka za wo do we go w śro do wi sku pra cy a ta kże roz -
wo ju sys te mu edu ka cji, szko leń i cer ty fi ka cji kom pe ten cji w dzie dzi -
nie bhp. Ze spół Ko or dy na cyj ny, w któ re go skład zo stał po wo ła ny dy rek -
tor Le szek Za jąc, po zy tyw nie oce nił re ali za cję i uzy ska ne w 2011 r. wy -
ni ki za dań pro gra mu wie lo let nie go.

Gdańsk W sie dzi bie Gru py
Lo tos S.A. ze bra li się 20 mar ca
br. człon ko wie Gru py Ro bo czej
ds. Prze my słu Naf to we go i Ga zo -
we go przy Głów nym In spek to -
rze Pra cy. Uczest ni czy ła w nim An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra -
cy z za stęp cą, Grze go rzem Ły ja kiem. Go spo da rzem ob rad był Ma -
rek So ko łow ski – wi ce pre zes za rzą du Gru py Lo tos S.A. Pod czas po -
sie dze nia mó wio no m.in. o kosz tach wy pad ków przy pra cy, współ pra -
cy z pod wy ko naw ca mi, od dzia ły wa niu wy bu chów na kon struk cje bu dow -
la ne. Przed sta wi cie le Pań stwo wej In spek cji Pra cy pod su mo wa li dzia ła -
nia kon tro l no -pre wen cyj ne w wy bra nych za kła dach bra nży naf to wej
w ro ku ubie głym. Uczest ni cy ob rad zwie dzi li ta kże miej sco wą ra fi ne rię.
Gru pa Ro bo cza ds. Prze my słu Naf to we go i Ga zo we go przy Głów nym In -
spek to rze Pra cy jest fo rum wy mia ny do świad czeń, do brych prak tyk oraz
wzor co wych roz wią zań głów nych ope ra to rów bra nży naf to wej i ga zo wej

w na szym kra ju. Re ali zu je za da nia za war te w De kla ra cji w spra wie po -
ro zu mie nia na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa pra cy, ochro ny prze ciw -
po ża ro wej i ochro ny śro do wi ska w prze my śle naf to wym i ga zo wym, pod -
pi sa nej 24 li sto pa da ub.r. w Głów nym In spek to ra cie Pra cy przez przed -
sta wi cie li li de rów pol skie go ryn ku pa liw.

Łódź Pod pa tro na tem Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi
na Wy dzia le Pra wa Uni wer sy te tu Łódz kie go zor ga ni zo wa no 21 mar -
ca br. ogól no pol ską kon fe ren cję (Nie) rów ni w pra cy. Dys kry mi na -
cja w za trud nie niu. Jej ce lem, po sta wio nym przez Ko ło Na uko we
Pra wa Pra cy przy Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UŁ i EL SA Łódź,
by ło przed sta wie nie pro ble mu dys kry mi na cji w za trud nie niu oraz za -
pi sów wpro wa dzo nych do pol skie go pra wa, któ rych celem jest wy -
eli mi no wa nie te go zja wi ska. Re fe ra ty wy gło si ło dwu dzie stu pre le gen -
tów. Wśród nich Ka mil Ka łu żny, star szy in spek tor pra cy, przy bli -
żył uczest ni kom Pro blem dys kry mi na cji w pra cy w świe tle dzia łal -
no ści Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi. Pre le gen ci, uczest -
ni cy, stu den ci otrzy ma li wy daw nic twa edu ka cyj ne Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy i mo gli sko rzy stać z po rad praw nych w sto isku Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy.

Po znań Pod ha słem pro pa go wa nia wie dzy na te mat ró żnych
form po szu ki wa nia pra cy, za kła da nia i pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej w Pol sce oraz na te re nie Unii Eu ro pej skiej i Eu ro pej skie go Ob -
sza ru Go spo dar cze go zor ga ni zo wa no siód mą już edy cję Eu ro pej skich
Tar gów Pra cy. Od by ły się one 20 mar ca br. w ho te lu No vo tel w Po zna -
niu. Od wie dza ją cy mo gli za po znać się z wa run ka mi ży cia i pra cy w ró -
żnych kra jach UE oraz ofer ta mi agen cji po śred nic twa pra cy. Tra dy cyj -
nie w Tar gach uczest ni czy ła Pań stwo wa In spek cja Pra cy. Okrę go wy
In spek to rat Pra cy w Po zna niu zor ga ni zo wał sto isko in for ma cyj ne,
w któ rym in spek to rzy pra cy udzie la li po rad praw nych. Szcze gól nym
za in te re so wa niem cie szy ły się wy daw nic twa PIP, w tym po rad ni ki do -
ty czą ce pra wa pra cy, bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, stre su, a ta kże
bro szu ry dla osób po dej mu ją cych po raz pierw szy pra cę. Sto isko
Pań stwo wej In spek cji Pra cy od wie dzi li m.in. Krzysz tof Gra bow ski
czło nek za rzą du wo je wódz twa wiel ko pol skie go oraz Bar ba ra Kwa pi -
szew ska dy rek tor Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w Po zna niu. Or ga -
ni za to rem tar gów był sa mo rząd wo je wódz twa wiel ko pol skie go – Wo -
je wódz ki Urząd Pra cy w Po zna niu.

Ka to wi ce W ra mach ogól no pol skie go pro gra mu PIP Za rzą dza nie
bez pie czeń stwem pra cy – pre wen cja wy pad ko wa w sie dzi bie OIP
w Ka to wi cach od by ły się 14 i 15 mar ca br. szko le nia, w któ rych
uczest ni czy li pra co daw cy śred nich i ma łych firm. Ce lem by ło udzie -
le nie me ry to rycz ne go wspar cia pra co daw com za an ga żo wa nym w osią -
gnię cie po pra wy po zio mu bez pie czeń stwa pra cy. W trak cie dwóch spo -
tkań in spek to rzy pra cy omó wi li za sa dy po stę po wa nia po wy pad ko we -
go, a ta kże wy bra ne aspek ty oce ny ry zy ka za wo do we go. Łącz nie
w szko le niach wzię ło udział oko ło 50 osób, któ rym na za koń cze nie roz -
da no ma te ria ły in for ma cyj no -szko le nio we PIP.

Oża rów W związku z kam pa nią Bez pie czeń stwo Wy ko naw -
ców 14 mar ca br. od by ło się w Oża ro wie spo tka nie or ga ni za to rów
przed się wzię cia, wśród któ rych jest OIP w Kiel cach, z przed sta wi -
cie la mi przed się biorstw re ali zu ją cych pra ce re mon to wo -bu dow la -
ne na rzecz Gru py Oża rów S.A. Pra co daw com prze ka za no ma te ria -
ły szko le nio we przy go to wa ne przez kon cern CRH oraz kie lec ki
okręg in spek cji pra cy. W pa kie tach zna la zły się wy daw nic twa PIP do -
ty czą ce bhp, w tym z za kre su or ga ni zo wa nia i pro wa dze nia prac bu -
dow la nych, zbiór prze pi sów praw nych, fil my in struk ta żo we, in struk -

cje i opra co wa nia dot. bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie oraz
ma te ria ły po moc ni cze do pro wa dze nia szko leń bhp dla pra cow ni ków.
W trak cie spo tka nia spe cja li ści z in spek cji pra cy prze pro wa dzi li
szko le nie po świę co ne pod sta wo wym ró żni com mię dzy za trud nie -
niem w ra mach sto sun ku pra cy a za trud nie niem na pod sta wie umo -
wy cy wil no -praw nej, któ rym za in au gu ro wa no w okrę gu kam pa nię Po -
znaj swo je pra wa w pra cy.

Zie lo na Gó ra Okrę go wy in spek tor pra cy Fran ci szek Grześ ko -
wiak uczest ni czył 12 mar ca br. w po sie dze niu ple nar nym Wo je wódz -
kiej Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go, pod czas któ re go, w związ ku z kon -
sul ta cja mi spo łecz ny mi w spra wie pro jek tu usta wy eme ry tal nej,
przed sta wił obo wią zu ją ce re gu la cje praw ne z za kre su pra wa pra cy
i bhp, od no szą ce się do wie ku, płci i spraw no ści psy cho fi zycz nej pra -
cow ni ków. Na to miast dzień póź niej, 13 mar ca, dzię ki współ pra cy
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy i dzia ła ją ce go przy Wo je wódz kiej
i Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej Klu bu Mam, zo sta ło zor ga ni zo wa ne
spo tka nie pn. Praw na ochro na ro dzi ców. Uczest nicz ki mia ły oka zję po -
sze rzyć wie dzę z za kre su przy słu gu ją cych im upraw nień z ty tu łu ro -
dzi ciel stwa: urlo pów ro dzi ciel skich oraz ochro ny w trak cie urlo pu ma -
cie rzyń skie go i po po wro cie do pra cy.

Opo le W sie dzi bie Izby Rze mieśl ni czej w Opo lu roz strzy gnię to
12 mar ca br. re gio nal ny etap XII Ogól no pol skie go Kon kur su Wie dzy
z Za kre su Praw nej Ochro ny Pra cy oraz Za sad BHP dla Uczniów Za -
kła dów Rze mieśl ni czych. W fi na le re gio nal nym udział wzię ło oko -
ło 70 uczniów za trud nio nych w rze mio śle w ce lu na uki za wo du. Ko -
mi sja kon kur so wa wy ło ni ła dwój kę uczest ni ków, któ rzy w ma ju bę dą
re pre zen to wać Opolsz czy znę na szcze blu cen tral nym kon kur su w War -
sza wie. Są to Da mian Łu czak oraz Se ba stian Pro cho ta z Za sad -
ni czej Szko ły Za wo do wej w Do brze niu Ma łym. 

Olsz tyn W ra mach kam pa nii Po znaj swo je pra wa pra cy, Okrę go -
wy In spek to rat Pra cy w Olsz ty nie za pla no wał cykl spo tkań szko le nio -
wych ze stu den ta mi olsz tyń skich uczel ni wy ższych. W związ ku z tym
9 mar ca br. od by ło się pierw sze szko le nie dla po nad 150 stu den -
tów III ro ku wy dzia łu bu dow nic twa Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur -
skie go. Pod czas spo tka nia in spek tor pra cy omó wił ro dza je umów
o pra cę oraz ró żni ce mie dzy umo wą o pra cę a umo wa mi cy wil no -praw -
ny mi.  Stu den tom prze ka za no wy daw nic twa PIP dot. kam pa nii Po znaj
swo je pra wa w pra cy oraz bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie.
Wśród stu den tów prze pro wa dzo no ba da nia an kie to we na te mat m.in.

oce ny przy dat no ści szko le nia oraz po zio mu wie dzy z za kre su pra wa
pra cy i prze pi sów bhp. Po nad 90 pro cent an kie to wa nych swo ją wie -
dzę z za kre su pra wa pra cy oce ni ło ja ko śred nią lub sła bą. W uzgod -
nie niu z wła dza mi uczel ni, OIP w Olsz ty nie za pla no wał jesz cze trzy
ta kie spo tka nia ze stu den ta mi koń czą cy mi na ukę.

Lu blin Na proś bę dy rek cji Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Ry -
kach, nad in spek tor pra cy An na Smo larz z OIP w Lu bli nie prze pro -
wa dzi ła 9 mar ca br. pre lek cję dla uczniów klas o pro fi lu bu dow la nym.
Szko le nie by ło ele men tem dzia łań pre wen cyj nych z za kre su Bez pie -
czeń stwa pra cy na bu do wie. Do ty czy ło za gro żeń wy stę pu ją cych na pla -
cu bu do wy, zwią za ne go z tym ry zy ka za wo do we go oraz wy pad ków
przy pra cy, ja kie za ist nia ły na te re nie dzia ła nia lu bel skie go okrę gu PIP.
Pre lek cji wy słu cha ło 139 uczniów. Po ru sza ne te ma ty i przy go to wa ne
pre zen ta cje wzbu dzi ły du że za in te re so wa nie, tak jak prze ka za ne mło -
dzie ży, któ ra wła śnie za czy na prak ty ki za wo do we na bu do wie, ma te -
ria ły in for ma cyj ne do ty czą ce bez piecz nych za sad wy ko ny wa nia ro bót.

Ko lo nia Spo tka nie przed sta wi cie li Pań stwo wej In spek cji Pra cy
oraz Fe de ral nej Dy rek cji ds. Fi nan sów WEST w Ko lo nii (Niem cy) od -
by ło się 8 mar ca br. Po świę co no je omó wie niu za sad współ pra cy po -
mię dzy oby dwo ma urzę da mi w za kre sie wy mia ny in for ma cji do ty czą -
cych de le go wa nia pra cow ni ków w ra mach świad cze nia usług. Umo żli -
wi ło to uczest ni kom za po zna nie się z za kre sem kom pe ten cji oby dwu
jed no stek, a ta kże z mo żli wo ścia mi udzie la nia wy ja śnień praw nych
oraz roz pa try wa nia skarg pra cow ni czych. Przed sta wi cie le PIP mie li
też oka zję po znać obo wiąz ki za gra nicz nych pra co daw ców, któ rzy de -
le gu ją pra cow ni ków do Nie miec, a ta kże nie miec kie re gu la cje do ty -
czą ce pra cy tym cza so wej. Or ga ni za to rem spo tka nia by ła Fe de ral na Dy -
rek cja ds. Fi nan sów WEST w Ko lo nii. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re -
pre zen to wa li: Ja ro sław Le śniew ski – dy rek tor De par ta men tu Le -
gal no ści Za trud nie nia oraz Be ata Kra jew ska – głów ny spe cja li sta
w tym de par ta men cie.

Bu xton W dniach 6 i 7 mar ca br. w Bu xton (Wiel ka Bry ta nia) od -
by ło się ósme spo tka nie Ko mi te tu Ste ru ją ce go Pro jek tu NO MAD.
Pań stwo wą In spek cję Pra cy, w re ali za cji te go pro jek tu, re pre zen tu je
Ma rian Szysz ko, peł nią cy obo wiąz ki okrę go we go in spek to ra pra cy
w Szcze ci nie, le gi ty mu ją cy się sta tu sem kra jo wej oso by kon tak to wej
(NCP) w ra mach pro jek tu. Ce lem pro jek tu NO MAD jest ba da nie ja -
ko ści in for ma cji do ty czą cych ha ła su emi to wa ne go przez ma szy ny za -
war tych w do ku men ta cji tech nicz nej tych ma szyn. Spo tka nie w Bu -
xton by ło ostat nim, gdyż za sad ni cze ce le pro jek tu zo sta ły zre ali zo wa -
ne. Wy ni ki ana li zy wraz z re ko men da cja mi za my ka ne są w osta tecz -
nym ra por cie. Zo sta nie on za pre zen to wa ny w cza sie spo tka nia Gru -
py Współ pra cy Ad mi ni stra cyj nej AD CO dla Dy rek ty wy Ma szy no wej
pla no wa ne go na po czą tek lip ca w Bruk se li. W re ali za cji pro jek tu
uczest ni czy kil ka na ście kra jów człon kow skich UE.

Bruk se la W Bruk se li 5 i 6 mar ca br. mia ło miej sce Spo tka nie
Gru py Współ pra cy Ad mi ni stra cyj nej (AD CO) ds. Dy rek ty wy 87/
404/WE dot. pro stych zbior ni ków ci śnie nio wych, a ta kże dy rek ty -
wy 97/23/WE dot. urzą dzeń ci śnie nio wych oraz Spo tka nie Gru py Ro -
bo czej ds. przed mio to wych dy rek tyw. Pierw sze go dnia stro nę pol -
ską re pre zen to wał Ra do sław Go net z Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
na to miast 6 mar ca do łą czy li Ma riusz Skrzy piec re pre zen tu ją cy Mi -
ni ster stwo Go spo dar ki i Da niel Kon kel re pre zen tu ją cy Urząd Do -
zo ru Tech nicz ne go. Dys ku to wa no na te mat ra mo we go pro jek tu
zmian dy rek ty wy. Ka żdy z uczest ni ków spo tka nia zo stał po pro szo -
ny o przed sta wie nie kra jo we go pro gra mu nad zo ru ryn ku
na rok 2012 w za kre sie funk cjo no wa nia wy ma gań dy rek ty wy PED.
W dal szej czę ści spo tka nia omó wio ne zo sta ły kwe stie zwią za ne
z prze wod ni kiem do dy rek ty wy PED oraz prak tycz ne strony funk cjo -
no wa nia nad zo ru ryn ku. Dru gie go dnia przed sta wio no aspek ty
praw ne funk cjo no wa nia dy rek tyw oraz prze dys ku to wa no zmia ny
w prze wod ni ku do dy rek ty wy.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Do ta kich świad czeń na le ży np. wy stę -
pu ją cy w bra nży gór ni czej de pu tat wę glo -
wy, któ re go war to ści, bio rąc pod uwa gę
ma sę wy da wa ne go pra cow ni ko wi wę gla
(li czo nej w wie lo krot no ści to ny) i je go ce -
ny ryn ko wej, sta no wi istot ną część wy na -
gro dze nia w mie sią cu je go wy da wa nia.

Po nie waż te mat jest ob szer ny, omó -
wio ny zo sta nie w dwóch ko lej nych ar ty ku -
łach, po ru sza jąc pro ble ma ty kę wy pła ty
rze czo wych skład ni ków wy na gro dze nia
oraz mo żli wo ści i gra ni ce po trą ceń z tych
skład ni ków.

Wy pła co ne, 
a nie na li czo ne?

Roz wa ża nia te nie ma ją cha rak te ru wy -
łącz nie teo re tycz ne go. Są wy ni kiem ana -
li zy rze czy wi ste go sta nu fak tycz ne go,
w któ rym wy na gro dze nie pra cow ni ków
jed nej z firm za okre ślo ne mie sią ce, zo -
sta ło usta lo ne w czę ści w war to ściach
pie nię żnych, a w czę ści w for mie de pu ta -
tu wę glo we go. Skład ni ki rze czo we (de pu -
tat) w li stach płac pra co daw ca prze li czył
we dług ich war to ści na kwo ty pie nię żne
w ce lu na li cze nia i od pro wa dza nia na le -
żnych da nin pu blicz no praw nych. W nie -
któ rych przy pad kach war to ści net to pod -
le ga ły po trą ce niu z ty tu łu za jęć ko mor ni -
czych (eg ze ku cji świad czeń ali men ta cyj -
nych, in nych świad czeń niż ali men ta cyj -
ne, a cza sa mi obu tych grup). Pra co daw -
ca usta lił część wy na gro dze nia pod le ga ją -
cą po trą ce niu od łącz nej war to ści świad -
czeń pie nię żnych i rze czo wych. Fak tycz -
nie ko mor ni ko wi prze ka zy wa no wy łącz -
nie war to ści pie nię żne nie za le żnie od te -
go, ja ka war tość pie nię żna po zo sta wa ła
pra cow ni ko wi do wy pła ty. Pro wa dzi ło to
do sy tu acji, w któ rych pra cow ni cy mo gli

fak tycz nie nie otrzy mać w ogó le wy na -
gro dze nia w for mie pie nię żnej al bo otrzy -
mać je w sym bo licz nych war to ściach kil -
ku dzie się ciu zło tych. Pra co daw ca uznał,
że kwo ty wol ne od po trą ceń re ali zo wa ne
są przez uję cie ich na li stach płac w rów -
no war to ści świad czeń rze czo wych.

Za sa dy wy pła ty wy na gro dzeń oraz
ochro nę wy na gro dze nia przed po trą ce -
nia mi re gu lu ją prze pi sy usta wy z 26
czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmia na mi
oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655). Jed nak
Ko deks pra cy po świę ca rze czo wym skład -
ni kom wy na gro dze nia bar dzo ma ło uwa -
gi. Za wie ra się w art. 86 § 2, któ ry sta no -
wi, że wy pła ty wy na gro dze nia do ko nu je
się w for mie pie nię żnej; czę ścio we speł -
nie nie wy na gro dze nia w in nej for mie niż
pie nię żna jest do pusz czal ne tyl ko wów -
czas, gdy prze wi du ją to usta wo we prze pi -
sy pra wa pra cy lub układ zbio ro wy pra cy.
Prze pis ten do ty czy wy pła ty wy na gro dze -
nia i mó wi, że tyl ko je go czę ścio we speł -
nie nie (a więc wy pła ta) jest do pusz czal ne
w in nej for mie niż pie nię żna.

W dok try nie pra wa pra cy przyj mu je
się, że cha rak ter prze pi sów o ochro nie
wy na gro dze nia wy łą cza mo żli wość ich
wy kład ni roz sze rza ją cej w spo sób ogra ni -
cza ją cy za kres ochro ny pła cy. Cy to wa na
nor ma mó wi o wy pła cie, a nie o na li cze -
niu. Prze li cza nie świad czeń rze czo wych
na pie nią dze i wy li cza nie po trą ceń w spo -
sób po zo sta wia ją cy do wy pła ty tyl ko de -
pu tat, na ru sza za tem przed mio to wą nor -
mę. War to do dać, że prze pis ten od zwier -
cie dla w pol skim pra wie kra jo wym re gu -
la cje ra ty fi ko wa nej przez Pol skę (Dz. U.
z 1955 r., nr 38 poz. 234) Kon fe ren cji
Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy
(nr 95) do ty czą cej ochro ny pła cy, przy ję -

tej w Ge ne wie 1 lip ca 1949 r. Ar ty kuł 4
te go ak tu okre śla, że:

1. Usta wo daw stwo kra jo we, umo wy
zbio ro we lub orze cze nia roz jem cze mo gą
ze zwo lić na czę ścio wą wy pła tę pła cy w na -
tu rze w za wo dach lub prze my słach, gdzie
ten ro dzaj wy pła ty jest ogól nie przy ję ty
w prak ty ce lub po żą da ny ze wzglę du
na cha rak ter da ne go prze my słu lub za wo -
du. Wy pła ta pła cy w po sta ci spi ry tu aliów
lub nar ko ty ków nie jest w żad nym ra zie
do pusz czal na.

2. W przy pad kach, gdy do zwo lo na jest
czę ścio wa wy pła ta pła cy w na tu rze, zo sta -
ną pod ję te wła ści we środ ki, aby: 

a. świad cze nia w na tu rze słu ży ły
do oso bi ste go użyt ku pra cow ni ka i je go
ro dzi ny i od po wia da ły ich in te re som,

b. war tość tych świad czeń by ła wy ce -
nio na słusz nie i roz sąd nie.

Zgod nie z art. 87 ust. 1 Kon sty tu cji
RP źró dła mi po wszech nie obo wią zu ją ce -
go pra wa Rze czy po spo li tej Pol skiej są:
Kon sty tu cja, usta wy, ra ty fi ko wa ne umo wy
mię dzy na ro do we oraz roz po rzą dze nia.

Tak więc dzia ła nia zmie rza ją ce do wy -
pła ty wy na gro dze nia tyl ko w for mie rze -
czo wej lub wy pła ty jej w for mie rze czo wej
w ta kiej czę ści, że pra cow nik jest zmu szo -
ny utrzy my wać sie bie i ro dzi nę ze sprze -
da ży otrzy my wa nych od pra co daw cy
świad czeń rze czo wych, na ru sza ją oma -
wia ny prze pis pra wa.

Po trą ce nia – ja kie i ile?

Re gu la cje do ty czą ce po trą ceń z wy na -
gro dze nia znaj du ją się w ar ty ku łach od 87
do 91 K.p. W myśl art. 87 z wy na gro dze -
nia za pra cę – po od li cze niu skła dek
na ubez pie cze nia spo łecz ne oraz za licz ki
na po da tek do cho do wy od osób fi zycz -

nych – pod le ga ją po trą ce niu tyl ko na stę -
pu ją ce na le żno ści:

● su my eg ze kwo wa ne na mo cy ty tu -
łów wy ko naw czych na za spo ko je nie świad -
czeń ali men ta cyj nych;

● su my eg ze kwo wa ne na mo cy ty tu -
łów wy ko naw czych na po kry cie na le żno ści
in nych niż świad cze nia ali men ta cyj ne;

● za licz ki pie nię żne udzie lo ne pra cow -
ni ko wi;

● ka ry pie nię żne prze wi dzia ne w Ko -
dek sie pra cy w art. 108.

Po trą ceń do ko nu je się w wy mie nio nej
ko lej no ści. Mo gą być na to miast do ko ny -
wa ne w na stę pu ją cych gra ni cach:

1) w ra zie eg ze ku cji świad czeń ali men -
ta cyj nych – do wy so ko ści trzech pią tych
wy na gro dze nia;

2) w ra zie eg ze ku cji in nych na le żno ści
lub po trą ca nia za li czek pie nię żnych
– do wy so ko ści po ło wy wy na gro dze nia.

Po trą ce nia sum eg ze kwo wa nych na
mo cy ty tu łów wy ko naw czych na po kry cie
na le żno ści in nych niż świad cze nia ali men -
ta cyj ne i za li czek pie nię żnych udzie la -
nych pra cow ni ko wi – w su mie nie mo gą
prze kra czać po ło wy wy na gro dze nia,
a łącz nie z po trą ce nia mi sum eg ze kwo wa -
nych na mo cy ty tu łów wy ko naw czych
na za spo ko je nie świad czeń ali men ta cyj -
nych – trzech pią tych wy na gro dze nia.
Nie za le żnie od tych po trą ceń ka ry pie -
nię żne po trą ca się w gra ni cach okre ślo -
nych w art. 108 K.p.

Na gro da z za kła do we go fun du szu na -
gród, do dat ko we wy na gro dze nie rocz ne
oraz na le żno ści przy słu gu ją ce pra cow ni -
kom z ty tu łu udzia łu w zy sku lub w nad wy -
żce bi lan so wej, pod le ga ją eg ze ku cji na za -
spo ko je nie świad czeń ali men ta cyj nych
do peł nej wy so ko ści.

Z wy na gro dze nia za pra cę od li cza się,
w peł nej wy so ko ści, kwo ty wy pła co ne
w po przed nim ter mi nie płat no ści
za okres nie obec no ści w pra cy, za któ ry
pra cow nik nie za cho wu je pra wa do wy na -
gro dze nia. Po trą ceń na le żno ści z wy na -
gro dze nia pra cow ni ka w mie sią cu, w któ -
rym są wy pła ca ne skład ni ki wy na gro dze -
nia za okre sy dłu ższe niż je den mie siąc,
do ko nu je się od łącz nej kwo ty wy na gro -
dze nia uwzględ nia ją cej te skład ni ki wy -
na gro dze nia. 

Art. 871 K.p. okre śla, że wol na od po -
trą ceń jest kwo ta wy na gro dze nia za pra -
cę w wy so ko ści: 

● mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra -
cę, usta la ne go na pod sta wie od ręb nych
prze pi sów, przy słu gu ją ce go pra cow ni kom
za trud nio nym w peł nym wy mia rze cza su
pra cy, po od li cze niu skła dek na ubez pie -
cze nia spo łecz ne oraz za licz ki na po da tek
do cho do wy od osób fi zycz nych – przy po -
trą ca niu sum eg ze kwo wa nych na mo cy
ty tu łów wy ko naw czych na po kry cie na le -
żno ści in nych niż świad cze nia ali men ta -
cyj ne;

● 75% wy na gro dze nia okre ślo ne go
w pkt 1 – przy po trą ca niu za li czek pie nię -
żnych udzie lo nych pra cow ni ko wi;

● 90% wy na gro dze nia okre ślo ne go
w pkt 1 – przy po trą ca niu kar pie nię żnych
prze wi dzia nych w art. 108. 

Je że li pra cow nik jest za trud nio ny
w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, wska -
za ne kwo ty ule ga ją zmniej sze niu pro por -
cjo nal nie do wy mia ru cza su pra cy.

Prze pi sy okre śla ją ce, ja ka część wy na -
gro dze nia mo że zo stać po trą co na, nie roz -
ró żnia ją, o któ re skład ni ki wy na gro dze nia
cho dzi i w ja ki spo sób do ko nać po trą ce nia
w przy pad ku, gdy część wy na gro dze nia
jest świad cze niem rze czo wym. Art. 871

K.p. wy raź nie ope ru je jed nak po ję ciem
kwo ty wol nej od po trą ceń. Po ję cie kwo ty
nie znaj du je de fi ni cji le gal nej w Ko dek sie
pra cy. W przy pad ku prób zde fi nio wa nia
te go sło wa na pod sta wie zna cze nia przy -
pi sy wa ne go mu w ję zy ku po tocz nym, mo -
żna dojść do jed ne go wnio sku, że cho dzi
o pew ną (okre ślo ną) war tość pie nię dzy.
Przy kła do wo: Ma ły słow nik ję zy ka pol -
skie go pod re dak cją Sta ni sła wa Sko rup ki,
Ha li ny An der skiej i Zo fii Łem pic kiej;
(PWN 1969 str. 333) po da je: Kwo ta „pew -
na su ma pie nię dzy: Wy pła cić ja kąś kwo tę.
Wy na gro dze nie w kwo cie ty sią ca zło tych;
Słow nik wy ra zów ob cych pod re dak cją
prof. dr Ja na To kar skie go (PWN 1980
str. 414): kwo ta: „<śre dnio wiecz no -ła ciń -
ski qu ota = część da ni ny przy pa da ją cej

na jed ną oso bę> 1. pew na su ma pie nię -
dzy. 2. daw niej ilość, licz ba. Jed na z przy -
to czo nych pu bli ka cji wska zu je wpraw dzie,
że kwo cie przy pi sy wa no rów nież zna cze -
nie ilość, licz ba, jed nak w obec nym ję zy -
ku sto so wa nym ta kie go zna cze nia te go
sło wa trud no się już do szu ki wać. Nie spo -
sób za tem uznać, że usta wo daw ca sto so -
wał w usta wie sło wa w ich ar cha icz nym
zna cze niu.

Mi ni mal ne, czy li ja kie?

War to rów nież prze ana li zo wać wąt pli -
wo ści, ja kie mo gą wy ni kać z tre ści prze pi -
sów usta wy o usta wy z 10 paź dzier ni -
ka 2002 r. o mi ni mal nym wy na gro dze niu
za pra cę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze
zmia na mi oraz z 2005 r. Nr 157,
poz. 1314). Zgod nie z art. 6 ust. 4 tej usta -
wy do ob li cze nia wy so ko ści wy na gro dze nia
pra cow ni ka przyj mu je się przy słu gu ją ce
mu skład ni ki wy na gro dze nia i in ne świad -
cze nia wy ni ka ją ce ze sto sun ku pra cy, za li -
czo ne – we dług za sad sta ty sty ki za trud nie -
nia i wy na gro dzeń okre ślo nych przez Głów -
ny Urząd Sta ty stycz ny – do wy na gro dzeń
oso bo wych, z za strze że niem ust. 5. W myśl
ust. 5 przy ob li cza niu wy so ko ści wy na gro -
dze nia pra cow ni ka nie uwzględ nia się:

a. na gro dy ju bi le uszo wej,
b. od pra wy pie nię żnej przy słu gu ją cej

pra cow ni ko wi w związ ku z przej ściem
na eme ry tu rę lub ren tę z ty tu łu nie zdol -
no ści do pra cy,

c. wy na gro dze nia za pra cę w go dzi -
nach nad licz bo wych.

We dług za łącz ni ka do ob ja śnień spra -
woz daw czo ści z za trud nie nia i wy na gro -
dzeń GUS, do któ re go od sy ła usta wa
o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra cę,
wy na gro dze nia oso bo we obej mu ją m.in.:
świad cze nia o cha rak te rze de pu ta to wym
(war tość świad czeń w czę ści nie opła co nej
przez pra cow ni ka) lub ich ekwi wa len ty
pie nię żne (np. de pu ta ty wę glo we, ener ge -
tycz ne, środ ków spo żyw czych), a ta kże
ekwi wa len ty za umun du ro wa nie, je śli
obo wią zek je go no sze nia wy ni ka z obo wią -
zu ją cych ustaw.

W tym miej scu trze ba zwró cić uwa gę,
że przy ję te roz wią za nie le gi sla cyj ne jest
kry ty ko wa ne przez dok try nę i prak ty kę
pra wa pra cy. Ta ką kry ty kę, do ty czą cą za -
li cze nia do mi ni mal ne go wy na gro dze nia
do dat ków za pra cę w po rze noc nej, mo -
żna zna leźć na przy kład w Sta no wi sku
Głów ne go In spek to ra tu Pra cy z 6 kwiet -
nia 2009 r. nr GPP -471-4560-25/09/PE/
RP (Le xPo lo ni ca nr 2258805).
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Pra wo

Po trą ce nia 
z rze czo wych skład ni ków wy na gro dze nia

(część I) Grze gorz Bil ski

W li te ra tu rze pra wa pra cy sto sun ko wo ma ło uwa gi po świę ca się rze czo wym skład ni kom wy -
na gro dze nia, uzna jąc, że ma ją one mar gi nal ny cha rak ter w za spo ka ja niu świad czeń na le żnych
pra cow ni kom. Nie wąt pli wie jest tak w wie lu za kła dach, w któ rych re gu la cje pła co we w ogó le
nie prze wi du ją wy pła ty czę ści wy na gro dze nia w for mie rze czo wej. Na dal jed nak w licz nych
przed się bior stwach wy stę pu ją ta kie wła śnie skład ni ki pła cy (naj czę ściej okre śla ne mia nem
de pu ta tów), któ rych war tość wca le nie ma mar gi nal ne go zna cze nia w ich pro cen to wym udzia -
le w mie sięcz nej pła cy pra cow ni ka.
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Ana lo gicz nie bar dzo wąt pli wa jest za -
sad ność wli cze nia do war to ści mi ni mal ne -
go wy na gro dze nia świad czeń rze czo wych.
Sko ro usta wo daw ca usta la okre ślo ną kwo -
tę pie nię dzy ja ko gwa ran to wa ne mi ni -
mum so cjal ne, to je go czę ścio we otrzy my -
wa nie w skład ni kach rze czo wych zmu sza
pra cow ni ka do utrzy my wa nia się ze sprze -
da ży tych świad czeń. Ta kie roz wią za nie
na ru sza re gu la cje wcze śniej cy to wa nej
Kon wen cji MOP nr 95. Mo żna się oczy wi -
ście spie rać, czy do ta kiej prak ty ki bę -
dzie do cho dzić, je że li świad cze nie rze -
czo we bę dzie mia ło cha rak ter mar gi nal ny.
Je że li na wet do pu ścić ta ką mo żli wość, to
roz strzy ga nie jak nie znacz na część mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia mo gła by przy pa -
dać na świad cze nie rze czo we, w żad nym
ra zie nie mo że być po zo sta wia na do uzna -
nia pra co daw ców.

Oma wia ny prze pis usta wy o mi ni mal -
nym wy na gro dze niu bu dzi rów nież za -
strze że nie z uwa gi na przy ję tą przez usta -
wo daw cę kon struk cję tej nor my. Nie wąt -
pli wie usta le nie wy so ko ści mi ni mal ne go
wy na gro dze nia jest i po win no być ma te rią
re gu lo wa ną usta wo wo. Jed no cze śnie jed -
nak ten sam usta wo daw ca od wo łu je się
w nie zmier nie istot nych kwe stiach, któ re
ma ją bez po śred nie prze ło że nie na wy li -
cze nie rze czy wi stej war to ści pła cy pra -
cow ni ka, do usta leń in sty tu cji pu blicz nej
nie po sia da ją cej upraw nień le gi sla cyj nych.
Nie za le żnie jed nak od tych wąt pli wo ści
stwier dzić trze ba, że nie ma ją one wpły wu
na roz wa ża nia, co do usta le nia kwot wol -
nych od po trą ceń. Wy ni ka to z fak tu, że
kwo ta wol na od po trą ceń, to war tość od -
wo łu ją ca się do wy so ko ści mi ni mal ne go
wy na gro dze nia za pra cę, usta la ne go
na pod sta wie od ręb nych prze pi sów, a nie
war to ści te go wy na gro dze nia ob li czo na
in dy wi du al nie dla da ne go pra cow ni ka
z uwzględ nie niem za sad wy ni ka ją cych
z art. 6 ust. 4 usta wy z 10 paź dzier ni -
ka 2002 r. o mi ni mal nym wy na gro dze niu
za pra cę.

Ogra ni cze nia eg ze ku cji

Zna cze nie po ję cia kwo ta war to ta kże
prze śle dzić w uję ciu hi sto rycz ne go roz wo -
ju prze pi sów chro nią cych wy na gro dze nie
przed po trą ce nia mi. Cie ka wy wy wód
na ten te mat mo żna zna leźć w uchwa le
Skła du Sied miu Sę dziów Są du Naj wy ższe -
go – Izba Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz -
nych z 23 stycz nia 1976 r.; V PZP 11/75
(Le xPo lo ni ca nr 308231; OSNCP 1976/4
poz. 67; OSNPG 1976/7-8 poz. 26 str. 32;

OSPi KA 1976/11 poz. 197), w któ rej Sąd
Naj wy ższy stwier dził, że prze pi sy art. 87
§ 3 i 4 K.p. okre śla ją ce gra ni ce do pusz czal -
nych po trą ceń z wy na gro dze nia za pra cę
wy łą cza ją, w za kre sie nor mo wa nym przez
te prze pi sy, sto so wa nie ogra ni czeń eg ze -
ku cji z wy na gro dze nia za pra cę usta no wio -
nych w art. 833 i art. 1083 K.p.c.

Sąd roz strzy gał tu wąt pli wo ści, ja kie
wy ło ni ły się przy sto so wa niu art. 87 § 3 i 4
K.p. Po wsta ły one głów nie na tle spo ty ka -
ne go wów czas po glą du, że funk cje przy to -
czo nych prze pi sów wy czer pu ją się w usta -
le niu gra nic wy na gro dze nia za pra cę, po -
ni żej któ rych nie mo żna do ko ny wać ja -
kich kol wiek po trą ceń i w za pew nie niu
przez to pra cow ni ko wi nie odzow ne go mi -
ni mum te go wy na gro dze nia wol ne go
od wszel kich po trą ceń. Po dob nie, jak to
mia ło miej sce w trak cie obo wią zy wa nia
art. 21 roz po rzą dze nia Pre zy den ta RP
z 16 mar ca 1928 r. o umo wie o pra cę pra -
cow ni ków umy sło wych oraz art. 38 roz po -
rzą dze nia Pre zy den ta RP z te go sa me go
dnia, o umo wie o pra cę ro bot ni ków. Mia -
ło to ozna czać, że prze pi sy art. 87 § 3 i 4
K.p., sta no wiąc lex spe cia lis w sto sun ku
do prze pi sów art. 833 i art. 1083 K.p.c.
w przed mio cie okre śle nia dol ne go pu ła pu
wy na gro dze nia za pra cę, wol ne go od po -
trą ceń, nie de ro gu ją jed nak tych ostat -
nich prze pi sów. Na dal za tem mia ły by obo -
wią zy wać ogra ni cze nia eg ze ku cji z wy na -
gro dze nia za pra cę, unor mo wa ne
w art. 833 i 1083 K.p.c. z tym, że zgod nie
z dys po zy cja mi art. 87 § 3 i 4 K.p. eg ze ku -
cja świad czeń nie ali men ta cyj nych nie mo -
że prze wy ższać po ło wy, a eg ze ku cja ali -
men tów – 3/5 wy na gro dze nia za pra cę.
Sąd stwier dził, że sta no wi sko to nie znaj -
du je opar cia w obo wią zu ją cych prze pi -
sach pra wa. W szcze gól no ści nie da się
po dzie lić opi nii, ja ko by unor mo wa nia Ko -
dek su pra cy o gra ni cach po trą ceń z wy na -
gro dze nia za pra cę da wa ły je dy nie do dat -
ko wą, uzu peł nia ją cą ochro nę te go wy na -
gro dze nia obok wy ni ka ją cej z prze pi sów
art. 833 i art. 1083 K.p.c.

Oma wia ny przez sąd spór, co do wy -
kład ni prze pi sów jest już oczy wi ście daw -
no nie ak tu al ny. Przy po mnieć na le ży, że
do ty czył on sta nu praw ne go, w ja kim
art. 833 § 1 i art. 1083 § 1 Ko dek su po stę -
po wa nia cy wil ne go brzmia ły na stę pu ją co:

● Art. 833 § 1 K.p.c. – Wy na gro dze nie
ze sto sun ku pra cy, die ty po słów, na le żno -
ści człon ków rol ni czych spół dziel ni pro -
duk cyj nych i ich do mow ni ków z ty tu łu
pra cy w spół dziel ni, wy na gro dze nie człon -
ków spół dziel ni pra cy oraz wszel kie

świad cze nia po wta rza ją ce się, któ rych ce -
lem jest za pew nie nie utrzy ma nia, je że li
nie prze wy ższa ją po dwój nej kwo ty mi ni -
mal nej wy so ko ści wy na gro dze nia mie -
sięcz ne go za pra cę naj ni żej za ra bia ją cych
pra cow ni ków, pod le ga ją eg ze ku cji w jed -
nej pią tej czę ści, przy czym za wsze su ma
od po wia da ją ca kwo cie mi ni mal nej wy so -
ko ści wy na gro dze nia mie sięcz ne go za
pra cę wy mie nio nych pra cow ni ków jest
wol na od eg ze ku cji. Je że li dłu żnik otrzy -
mu je mie sięcz nie po wy żej po dwój nej kwo -
ty wy żej wy mie nio nej, eg ze ku cji pod le ga
po nad to po ło wa ca łej nad wy żki.

● Art. 1083 § 1 K.p.c. – Do cho dy wy -
mie nio ne w art. 831 § 1 pkt 2 i art. 833
§ 1 i § 2 pod le ga ją eg ze ku cji na za spo ko -
je nie ali men tów, bez wzglę du na ich wy so -
kość, w dwóch pią tych czę ściach. Je że li
jed nak dłu żnik po bie ra mie sięcz nie wię -
cej, ani że li wy no si po dwój na kwo ta mi ni -
mal nej wy so ko ści wy na gro dze nia za pra -
cę naj ni żej za ra bia ją cych pra cow ni ków,
eg ze ku cji na za spo ko je nie ali men tów pod -
le ga po nad to ca ła nad wy żka.

Obec nie prze pi sy te brzmią od po wied -
nio:

● Art. 833 § 1 K.p.c – Wy na gro dze nie
ze sto sun ku pra cy pod le ga eg ze ku cji w za -
kre sie okre ślo nym w prze pi sach Ko dek su
pra cy.

● Art. 1083 § 1 K.p.c – Do cho dy wy -
mie nio ne w art. 831 § 1 pkt 2 pod le ga ją
eg ze ku cji na za spo ko je nie ali men tów
do trzech pią tych czę ści.

Prze pi sy art. 21 i 38 po wo ły wa nych
wy żej roz po rzą dzeń z 16 mar ca 1928 r.,
upo wa żnia ją ce do po trą ce nia z wy na gro -
dze nia pra cow ni ka sum eg ze kwo wa nych
na mo cy ty tu łów wy ko naw czych i eg ze -
ku cyj nych, od sy ła ły wprost do prze pi -
sów Ko dek su po stę po wa nia cy wil ne go
z 1964 r. (…).

Po mi mo to, war to przy wo łać ar gu men -
ty z przed mio to we go orze cze nia, gdyż ob -
ra zu ją one, jak w uję ciu hi sto rycz nym wy -
glą dał roz wój prze pi sów o po trą ce niach
oraz za wie ra ją ogól ne wska zów ki do ty -
czą ce wy kład ni tych prze pi sów, któ re za -
cho wu ją swo ją ak tu al ność. War to rów nież
w miej scu tym za zna czyć, że treść
art. 829 pkt 5 K.p.c nie by ła zmie nia na.
Zgod nie z nią, nie pod le ga ją eg ze ku cji
u dłu żni ka po bie ra ją ce go pe rio dycz ną sta -
łą pła cę – pie nią dze w kwo cie, któ ra od po -
wia da nie pod le ga ją cej eg ze ku cji czę ści
pła cy na czas do naj bli ższe go ter mi nu wy -
pła ty, a u dłu żni ka nie otrzy mu ją ce go sta -
łej pła cy – pie nią dze nie zbęd ne dla nie go
i je go ro dzi ny na utrzy ma nie przez dwa ty -

go dnie. Wy raź nie wska zu je się tu za tem,
że kwo ta to war tość pie nię żna.

Kie dy wy da no przy to czo ne wcze śniej
orze cze nie, obo wią zy wa ło roz po rzą dze -
nie Ra dy Mi ni strów z 20 wrze śnia 1974 r.
w spra wie kwot wy na gro dze nia za pra cę
wol nych od po trą ceń z in nych ty tu łów,
niż świad cze nia ali men ta cyj ne (Dz.
U. 1974 r. Nr 37 poz. 217). Zgod nie
z brzmie niem § 1 ust. 1 te go roz po rzą dze -
nia, wol na od po trą ceń by ła kwo ta wy na -
gro dze nia za pra cę w wy so ko ści:

1. 1200 zł mie sięcz nie – przy po trą ca -
niu sum eg ze kwo wa nych na mo cy ty tu łów
wy ko naw czych na po kry cie na le żno ści in -
nych, niż świad cze nia ali men ta cyj ne;

2. 800 zł mie sięcz nie – przy po trą ca niu
udzie lo nych pra cow ni ko wi za li czek pie -
nię żnych;

3. 1100 zł mie sięcz nie – przy po trą ca -
niu kar pie nię żnych prze wi dzia nych
w art. 108 K.p.

Jak z te go wy ni ka, istot na zmia na po le -
ga ją ca na nie odwo ły wa niu się wprost
do re gu la cji pro ce du ry cy wil nej, nie spo -
wo do wa ła zmia ny de fi nio wa nia sło wa kwo -
ta, gdyż ca ły czas przy pi sy wa no jej w prze -
pi sach okre ślo ną war tość pie nię żną. Tak
zresz tą jest i obec nie w do da nym
(w związ ku z re zy gna cją z re gu lo wa nia
kwot wol nych od po trą ceń w ak cie wy ko -
naw czym do Ko dek su pra cy) art. 871 K.p.

Jest tu bo wiem mo wa o kwo cie wy na gro -
dze nia po przez od wo ła nie się do wy so ko -
ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia. Ta wy so -
kość jest ka żdo ra zo wo usta la na na pod sta -
wie prze pi sów usta wy z 10 paź dzier ni -
ka 2002 r. o mi ni mal nym wy na gro dze niu
za pra cę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze
zmia na mi oraz z 2005 r. Nr 157, poz.
1314), po przez wska za nie okre ślo nej kwo -
ty pie nię dzy. A za tem przy usta le niu czę -
ści wy na gro dze nia wol nej od po trą ceń,
usta wo daw ca wska zy wał na okre ślo ne
war to ści pie nię żne.

Grze gorz Bil ski
OIP Ka to wi ce

Wydawnictwa PIP
Po le ca my ma te riał szko le nio wy Bu dow nic two.
O bez piecz nej pra cy na bu do wie au tor stwa Dag -
ma ry Kup ki. Zo stał on przy go to wa ny we współ pra -
cy z du ży mi fir ma mi bu dow la ny mi, sy gna ta riu sza mi
pod pi sa nej w sierp niu 2010 r. pod au spi cja mi in spek -
cji pra cy De kla ra cji w spra wie po ro zu mie nia dla bez -
pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie. 
Jest to ma te ria ł po moc ni czy do pro wa dze nia in -
struk ta żu ogól ne go i wstęp nych szko leń z za kre su
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy dla osób za trud nio -
nych na sta no wi skach pra cow ni ków ogól -
no bu dow la nych. Za wie ra pod sta wo we in for -
ma cje wy ni ka ją ce z obo wią zu ją cych prze pi -
sów i pro ce dur do ty czą cych: obo wiąz ków
i upraw nień pra co daw cy oraz pra cow ni ka
w za kre sie bhp, za sad po ru sza nia się po te -
re nie bu do wy, wy ko ny wa nia prac zwią za nych
z za gro że nia mi wy pad ko wy mi, ob słu gi ma szyn
i in nych urzą dzeń tech nicz nych, po stę po wa nia
z ma te ria ła mi i sub stan cja mi szko dli wy mi dla
zdro wia sto so wa ny mi na bu do wie, a ta kże pod -
sta wo wych za sad ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Ma te riał szko le nio wy skła da się z bro szu ry
i dwóch pre zen ta cji. Bro szu ra prze zna czo na jest
dla osób peł nią cych obo wiąz ki słu żby bhp lub pra -
cow ni ków wy zna czo nych przez pra co daw cę
do prze pro wa dza nia in struk ta żu ogól ne go dla ro -
bot ni ków bu dow la nych w za kre sie wstęp ne go
szko le nia bhp. Pre zen ta cje ad re so wa ne są do osób
bez po śred nio przy go to wu ją cych i pro wa dzą cych
szko le nia. Pierw sza z nich pt. In struk taż ogól ny dla
ro bot ni ka bu dow la ne go jest pro po zy cją zbio ru
slaj dów, któ re pro wa dzą cy szko le nie mo że za pre -
zen to wać pra cow ni kom pod czas szko le nia. Dru ga,
pt. In struk taż ogól ny dla ro bot ni ka bu dow la ne go
– ma te riał po moc ni czy dla pro wa dzą ce go szko le -

nie jest ma te ria łem uła twia ją cym pro wa dzą ce mu,
po do sto so wa niu do pa nu ją cych w za kła dzie wa -
run ków oraz obo wią zu ją cych prze pi sów i pro ce dur,
przy go to wa nie i po pro wa dze nie szko le nia. 
Pu bli ka cja wraz z pre zen ta cja mi jest do stęp na
na stro nie PIP, a ta kże kam pa nii bu dow la nej
– www.bez u pad ku.pl.
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Prze strze ga nie prze pi sów o urlo -
pach wy po czyn ko wych pra cow ni ków
urzę dów gmin, miast, po wia tów za -
trud nio nych na pod sta wie wy bo ru by -
ło przed mio tem ana li zy De par ta men -
tu Praw ne go Głów ne go In spek to ra -
tu Pra cy.1

Wójt gmi ny, bur mistrz i sta ro sta są
z jed nej stro ny or ga na mi ad mi ni stra cji
pu blicz nej, a z dru giej – pra cow ni ka mi
sa mo rzą do wy mi, za trud nio ny mi na pod -
sta wie wy bo ru. Ich sta tus pra cow ni czy
jest ure gu lo wa ny w usta wie o pra cow ni -
kach sa mo rzą do wy ch2 oraz w Ko dek sie
pra cy3. Pra wo do urlo pu tych osób jest
ure gu lo wa ne w Ko dek sie pra cy.

Zgod nie z prze pi sem art. 152 K.p.
w trak cie za trud nie nia pra cow ni cy (w tym
wójt, bur mistrz, sta ro sta), ma ją pra wo
do co rocz ne go urlo pu wy po czyn ko we go.
Nie mo gą zrzec się te go pra wa, ani do ma -
gać się ekwi wa len tu za urlop w trak cie za -
trud nie nia. Urlop wy po czyn ko wy mu si
być udzie lo ny w na tu rze.

W myśl prze pi su art. 161 K.p., co do za -
sa dy, urlop po wi nien być udzie lo ny pra -
cow ni ko wi w tym ro ku ka len da rzo wym,
w któ rym na był do nie go pra wo (art. 161
K.p). Je że li pra cow nik nie mógł wy ko rzy -
stać urlo pu wy po czyn ko we go w tym ro ku,
w któ rym na był do nie go pra wo, to pra co -
daw ca obo wią za ny był udzie lić te go urlo -
pu naj póź niej do koń ca pierw sze go kwar -
ta łu na stęp ne go ro ku, (zgod nie z brzmie -
niem art. 168 K.p. obo wią zu ją cym do dnia
31.12.2011 r.), a obec nie do koń ca wrze -
śnia na stęp ne go ro ku.

Sa mi so bie?

Wójt, bur mistrz, sta ro sta nie ma ją bez -
po śred nie go prze ło żo ne go, bo wiem sa mi
wy ko nu ją obo wiąz ki pra co daw cy wo bec
pod le głych pra cow ni ków. Pra co daw cą
wój ta jest urząd gmi ny4. Czyn no ści ob ję -

te prze pi sa mi pra wa pra cy do ty czą ce na -
wią za nia i roz wią za nia sto sun ku pra cy
przez wój ta (bur mi strza, pre zy den ta mia -
sta) wy ko nu je prze wod ni czą cy ra dy gmi -
ny, a po zo sta łe czyn no ści – ta kże zwią za -
ne z udzie le niem urlo pu – wy zna czo na
przez wój ta (bur mi strza, pre zy den ta mia -
sta) oso ba za stę pu ją ca lub se kre tarz gmi -
ny z tym, że wy na gro dze nie wój ta usta la
ra da gmi ny w dro dze uchwa ły5.

Zgod nie z orzecz nic twem Są du Naj wy -
ższe go pra co daw ca mo że udzie lić pra cow -
ni ko wi za le głe go urlo pu wy po czyn ko we go
na wet wte dy, gdy ten nie wy ra ża na to
zgo dy. Stąd, gdy – jesz cze przed wej ściem
w ży cie prze pi sów do ty czą cych wy dłu że -
nia ter mi nu wy ko rzy sta nia urlo pu za le -
głe go do koń ca wrze śnia – do szło do sy tu -
acji nie wy ko rzy sta nia urlo pu w cią gu ro -
ku ka len da rzo we go, wów czas oso ba wy -
zna czo na przez wój ta mia ła pra wo i obo -
wią zek udzie lić wój to wi urlo pu wy po czyn -
ko we go w ter mi nie do koń ca pierw sze go
kwar ta łu na stęp ne go ro ku.

Z dniem roz wią za nia sto sun ku pra cy
pra wo do urlo pu wy po czyn ko we go w na -
tu rze prze kształ ca się w pra wo do otrzy -
ma nia ekwi wa len tu pie nię żne go za nie wy -
ko rzy sta ny urlop. Urlo py nie wy ko rzy sta -
ne w trak cie ka den cji wój ta, bur mi strza
czy sta ro sty, któ re nie ule gły przedaw -
nie niu, prze kształ ca ją się w pra wo
do ekwi wa len tu po za koń cze niu sto sun ku
pra cy, co na stę pu je z chwi lą wy ga śnię cia
man da tu (art. 73 § 2 K.p.).

Ko go i co kon tro lo wa no?

W 59 skon tro lo wa nych w 2010 r. urzę -
dach miast, gmin i sta ro stwach na te re nie
wo je wódz twa łódz kie go by ły za trud nio ne
w ra mach sto sun ku pra cy 3634 oso by,
w tym na pod sta wie wy bo ru – 59 osób.
W 28 or ga nach ad mi ni stra cji sa mo rzą do -
wej: urzę dach miast, gmin i sta ro stwach,
prze pro wa dzo no ta kże kon tro lę prze -

strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy o urlo -
pach wy po czyn ko wych w sto sun ku do pra -
cow ni ków za trud nio nych na pod sta wie
umów o pra cę. Jed nak to za gad nie nie nie
bę dzie przed mio tem ar ty ku łu.

Bur mistrz Mia sta B. w dniu kon tro li,
tj. 2 wrze śnia 2010 r. miał 46 dni nie wy -
ko rzy sta ne go urlo pu wy po czyn ko we go
(20 dni za 2008 i 26 dni za 2009 r.).
W związ ku z tym, se kre tarz gmi ny zo stał
uka ra ny man da tem.

Bur mistrz Gmi ny i Mia sta Sz. w dniu
kon tro li 5 paź dzier ni ka 2010 r. po sia -
dał 45 dni nie wy ko rzy sta ne go urlo pu wy -
po czyn ko we go (19 dni za 2008 r. i 26 dni
za rok 2009). W efek cie kon se kwen cje
po niósł se kre tarz gmi ny i zo stał uka ra ny
man da tem.

Wójt Gmi ny W. do dnia kon tro li 24
wrze śnia 2010 r. nie wy ko rzy stał urlo pu
w łącz nym wy mia rze 40 dni za 2008 r.
i 2009 r. i w związ ku z tym uka ra no man -
da tem se kre ta rza gmi ny.

Bur mistrz A. 14 wrze śnia 2010 r., kie -
dy to in spek tor pra cy prze pro wa dził kon -
tro lę, miał 33 dni nie wy ko rzy sta ne go urlo -
pu wy po czyn ko we go. W związ ku z tym,
za stęp ca bur mi strza zo stał uka ra ny man -
da tem.

Wójt Gmi ny L. nie wy ko rzy stał 14 dni
urlo pu za 2009 r., co stwier dzo no w dniu
kon tro li, tj. 1 wrze śnia 2010 r. W związ ku
z tym se kre tarz gmi ny zo stał uka ra ny
man da tem.

Wójt Gmi ny D. miał 10 dni nie wy ko -
rzy sta ne go urlo pu za 2009 r. na dzień
kon tro li 9 wrze śnia 2010 r. W związ ku
z tym se kre tarz gmi ny zo stał uka ra ny
man da tem.

Prze ciw ko żad nej z osób nie skie ro wa -
no wnio sku do są du grodz kie go o uka ra -
nie ka rą grzyw ny. In spek to rzy pra cy skie -
ro wa li do pra co daw ców wy stą pie nia za -
wie ra ją ce wnio ski o nie zwłocz ne udzie le -
nie nie wy ko rzy sta nych urlo pów wy po -
czyn ko wych. W efek cie:

● pre zy dent mia sta S. na dzień kon tro -
li 1 wrze śnia 2010 r. nie wy ko rzy stał urlo -
pu wy po czyn ko we go w wy mia rze 25 dni
za 2009 r. W związ ku z tym skie ro wa no
do pierw sze go za stęp cy pre zy den ta mia -
sta S. wy stą pie nie za wie ra ją ce wnio sek
o nie zwłocz ne udzie le nie te go urlo pu.
W trak cie re kon tro li w dniu 3 li sto pa -
da 2010 r. stwier dzo no wy ko na nie wnio -
sku w ca ło ści;

● wójt Gmi ny Z. w dniu kon tro li 7 ma -
ja 2010 r. nie wy ko rzy stał 6 dni urlo pu wy -
po czyn ko we go za 2009 r. W związ ku z tym
skie ro wa no do se kre ta rza gmi ny Z. wy stą -
pie nie za wie ra ją ce wnio sek o nie zwłocz ne
udzie le nie urlo pu. O je go wy ko na niu po in -
for mo wa no w pi śmie z 22 czerw ca 2010 r.,
co po twier dzi ła re kon tro la in spek to ra pra -
cy z 29 wrze śnia 2010 r.;

● wójt Gmi ny D. w dniu kon tro li in -
spek cji pra cy 20 ma ja 2010 r. nie wy ko rzy -
stał urlo pu wy po czyn ko we go w wy mia -
rze 2 dni za 2009 r. W wy ni ku skie ro wa -
nia do se kre ta rza gmi ny D. wy stą pie nia,
wójt wy ko rzy stał ten urlop. W trak cie re -
kon tro li 6 wrze śnia 2010 r. po twier dzo no
ten fakt.;

● wójt gmi ny R. na dzień kon tro li
22 ma ja 2010 r. nie wy ko rzy stał urlo pu
wy po czyn ko we go w wy mia rze 11 dni

za 2009 r. W ślad za wy stą pie niem za wie -
ra ją cym wnio sek o nie zwłocz ne udzie le -
nie te go urlo pu skie ro wa nym do se kre ta -
rza gmi ny R. wójt gmi ny wy ko rzy stał
11 dni urlo pu wy po czyn ko we go za 2009 r.
Po twier dzi ła to re kon tro la PIP prze pro wa -
dzo na 6 wrze śnia 2010.;

● wójt gmi ny S. na dzień kon tro li
26 ma ja 2010 r. nie wy ko rzy stał urlo pu
wy po czyn ko we go w wy mia rze 19 dni
za 2009 r. W związ ku z tym skie ro wa no
do se kre ta rza gmi ny wy stą pie nie za wie ra -
ją ce wnio sek o nie zwłocz ne udzie le nie
za le głe go urlo pu. W trak cie re kon tro li,
26 sierp nia 2010 r. stwier dzo no, że wójt

gmi ny w S. wy ko rzy stał 19 dni urlo pu wy -
po czyn ko we go za 2009 r.;

● wójt gmi ny W. nie wy ko rzy stał za le -
głe go urlo pu wy po czyn ko we go za 2009
rok w wy mia rze 10 dni, co stwier dził in -
spek tor pra cy 27 wrze śnia 2010 r.
W związ ku z tym skie ro wał wy stą pie nie
z wnio skiem o nie zwłocz ne udzie le nie po -
wy ższe go urlo pu. W pi śmie z 4 li sto pa -
da 2010 r. wójt gmi ny W. po in for mo wał
OIP w Ło dzi, że wy ko rzy stał 10 dni urlo -
pu wy po czyn ko we go za 2009 r.;

● wójt gmi ny O. w dniu kon tro li in -
spek cji pra cy 6 wrze śnia 2010 r. nie wy ko -
rzy stał urlo pu wy po czyn ko we go w wy mia -
rze 11 dni za 2009 r. Skie ro wa no więc wy -
stą pie nie i wnio sek o nie zwłocz ne udzie -
le nie te go urlo pu. O je go re ali za cji po in -
for mo wał se kre tarz gmi ny O. w pi śmie
z 30 wrze śnia 2010 r. do OIP w Ło dzi.

Pod su mo wa nie i wnio ski

Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ło dzi
w pierw szych mie sią cach 2010 r. wy sy łał
do urzę dów gmin, miast i sta rostw za py ta -
nia do ty czą ce licz by dni nie wy ko rzy sta ne -
go urlo pu wy po czyn ko we go osób za trud -
nio nych w tych or ga nach na pod sta wie wy -
bo ru. Po ana li zie od po wie dzi prze pro wa -

dzo no w 2010 r. kon tro le u wy bra nych pra -
co daw ców, a przy kła do we usta le nia z tych
kon tro li opi sa no wcze śniej. Dzia ła nia te
uza sad niał do dat ko wo fakt, że w mie sią -
cach li sto pad -gru dzień 2010 r. od by ły się
wy bo ry sa mo rzą do we. Już sa ma ak cja wy -
sy ła nia do urzę dów gmin, miast i sta rostw
za py tań do ty czą cych licz by dni nie wy ko -
rzy sta ne go urlo pu wy po czyn ko we go osób
za trud nio nych w tych or ga nach na pod sta -
wie wy bo ru od nio sła swój sku tek, gdyż
pra co daw cy za czę li re ali zo wać usta wo we
obo wiąz ki w za kre sie udzie la nia urlo pu wy -
po czyn ko we go, a oso by za trud nio ne w tych
or ga nach na pod sta wie wy bo ru za czę ły wy -

ko rzy sty wać swo je za le głe urlo py. Kon tro -
le i re kon tro le wy bra nych pod mio tów mo -
ty wo wa ły jesz cze bar dziej do wy ko rzy sty -
wa nia po zo sta łe go za le głe go urlo pu wy po -
czyn ko we go. Dzię ki ta kim dzia ła niom in -
spek to rów pra cy, ewen tu al na licz ba dni
nie wy ko rzy sta ne go urlo pu wy po czyn ko we -
go, za któ ry oso by za trud nio ne w urzę -
dach gmin, miast, sta rostw z wy bo ru na by -
ły by pra wo do ekwi wa len tu pie nię żne go,
by ła nie wąt pli wie mniej sza.

Kon tro le prze strze ga nia prze pi sów
o urlo pach wy po czyn ko wych w sto sun ku
do pra cow ni ków urzę dów gmin, miast, po -
wia tów za trud nio nych na pod sta wie wy bo -
ru na te re nie wo je wódz twa łódz kie go by ły
kon ty nu owa ne w 2011 r. i do ty czy ły głow -
nie tych osób, któ re w po przed niej ka den -
cji sa mo rzą du te ry to rial ne go spra wo wa ły
funk cje z wy bo ru i spra wu ją je na dal.

W ro ku bie żą cym Okrę go wy In spek to -
rat Pra cy w Ło dzi wy śle do urzę dów
gmin, miast i sta rostw na te re nie wo je -
wódz twa łódz kie go za py ta nia do ty czą ce
licz by dni nie wy ko rzy sta ne go urlo pu wy -
po czyn ko we go osób za trud nio nych w tych
or ga nach na pod sta wie wy bo ru. Po ana li -
zie od po wie dzi prze pro wa dzo ne zo sta ną
kon tro le u wy bra nych pra co daw ców.
Z uwa gi na zmia nę od 1 stycz nia 2012 r. 6

art. 168 Ko dek su pra cy po le ga ją cą
na tym, że urlo pu nie wy ko rzy sta ne go
w tym ro ku, w któ rym pra cow nik na był
do nie go pra wo, na le ży pra cow ni ko wi
udzie lić naj póź niej do dnia 30 wrze śnia
na stęp ne go ro ku ka len da rzo we go, za py ta -
nia in spek to rów pra cy bę dą wy sy ła ne
i kon tro le zo sta ną prze pro wa dza ne
od 1.10.2012 r.

Ka mil Ka łu żny
OIP Łódź

Przypisy

1 Te mat pra wo pra cy GPP -249-4560-63-
1/10.

2 usta wa z dnia 21.11.2008 r. o pra cow ni -
kach sa mo rzą do wych (Dz. U. z 2008 r. nr 223,
poz. 1458 z późn. zmia na mi).

3 usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. – Ko deks
pra cy (tj. Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn.
zm.).

4 art. 8 ust. 1 usta wy z dnia 21.11.2008 r.
o pra cow ni kach sa mo rzą do wych (Dz. U.
z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zmia na mi).

5 art. 8 ust. 2 usta wy z dnia 21.11.2008 r.
o pra cow ni kach sa mo rzą do wych (Dz. U.
z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zmia na mi).

6 zmia na Ko dek su pra cy za war ta w art. 1
pkt 1 usta wy z dnia 16 wrze śnia 2011 r. o re -
duk cji nie któ rych obo wiąz ków oby wa te li
i przed się bior ców (Dz. U. z 2011r., nr 232,
poz. 1378).

Sa mo rząd ni,
czy za wsze pra wo rząd ni?

Ka mil Ka łu żny

In spek to rzy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi pro wa dzi li w ro ku 2010 i ko lej nym kon -
tro le ukie run ko wa ne na prze strze ga nie prze pi sów o urlo pach wy po czyn ko wych pra cow ni ków
urzę dów gmin, miast, po wia tów za trud nio nych na pod sta wie wy bo ru na te re nie wo je wódz twa
łódz kie go.
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Sze reg firm, w tym głów nie pod wy ko -
naw czych, czy to z ko niecz no ści, czy wie -
trząc mo żli wość osią gnię cia znacz ne go zy -
sku, ogra ni cza kosz ty opie ra jąc pro wa dzo ną
dzia łal ność na wy ko rzy sta niu tzw. ob cej si -
ły ro bo czej. Cu dzo ziem cy, zwłasz cza oby -
wa te le państw zza wschod niej gra ni cy Pol -
ski, w tym: Ukra iny, Fe de ra cji Ro syj skiej
i Re pu bli ki Bia ło ru si. Są oni rów nie wy daj -
ni i jed no cze śnie mniej wy ma ga ją cy od pra -
cow ni ków pol skich, sta no wią cych nie wiel ki
pro cent tam pra cu ją cych, co nieuchron nie
pro wa dzi do prób na gi na nia lub wręcz ce lo -
we go ła ma nia ich praw pra cowni czych.
Do ta kich sy tu acji do cho dzi czę sto za przy -
zwo le niem sa mych cu dzo ziem ców, dla któ -
rych naj wa żniej sze jest za ro bie nie pie nię -
dzy. Tyl ko za le gło ści w wy pła cie na leżno ści
za pra cę spra wia ją, że szu ka ją po mo cy
w pol skich in sty tu cjach, w tym – co oczy wi -
ste – w Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

W prak ty ce, nie za le żnie od na pły wa ją -
cych sy gna łów, kon tro le le gal no ści zatrud -
nie nia cu dzo ziem ców, a w szcze gól no ści te
przy bu do wie dróg i au to strad nastrę cza ją
or ga nom kon tro l nym wie le pro ble mów. Ich
zro zu mie nie czy wy ja śnie nie mo gą uła twić
przed sta wio ne w ar ty ku le spo strze że nia,
zdo by te przez do świad cze nia i uzy ska ne
efek ty te go ty pu kon tro li pro wa dzo nych
w ro ku ubie głym i bie żą cym na te re nie bu -
do wy au to stra dy A1 na od cin ku Świer kla ny -
Go rzycz ki przez in spek to rów pra cy Okrę go -
we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach, Od -
dział w Ryb ni ku.

Pierw szą spra wą, na któ rą na le ży zwró cić
uwa gę, jest or ga ni za cja bu do wy te go ro dza -
ju in we sty cji. Głów ni wy ko naw cy ro bót
w opar ciu o za wie ra ne umo wy ko rzy sta ją
z usług tzw. firm pod wy ko naw czych. To one
naj czę ściej do wy ko ny wa nia pro stych prac,
nie wy ma ga ją cych do dat ko wych upraw nień
i kwa li fi ka cji, spro wa dza ją i kie ru ją oby wa -
te li in nych państw. Co cie ka we w kon tro lo -
wa nych pod mio tach peł no moc ni ka mi wła ści -

cie li, naj czę ściej oby wa te li RP i człon ka mi
za rzą dów spół ek są ta kże ob co kra jow cy, po -
sia da ją cy kon tak ty w kra jach, w któ rych cu -
dzo ziem cy ci są wer bo wa ni. Peł ną wie dzę
o fir mach pod wy ko naw czych po sia da za -
wsze głów ny wy ko naw ca ro bót, dla te go też
przed pla no wa niem i roz po czę ciem kon tro -
li war to zwró cić się do nie go o in for ma cje
na te mat firm, któ re kie ru ją na bu do wę cu -
dzo ziem ców. Po nie waż w in te re sie głów ne -
go wy ko naw cy le ży po rzą dek i bez pie czeń -
stwo na te re nie, za któ ry od po wia da, dla te -
go z uzy ska niem te go ty pu in for ma cji nie
ma naj czę ściej naj mniej sze go pro ble mu.
Oso by do zo ru, zwłasz cza kie row ni cy od cin -
ków, wy stę pu ją ce z ra mie nia głów ne go wy -
ko naw cy ma ją ro ze zna nie ta kże w za kre sie
na ro do wo ści i orien ta cyj nej licz by cu dzo -
ziem ców pra cu ją cych na po szcze gól nych od -
cin kach bu do wy dro gi lub au to stra dy. Wy ni -
ka to mię dzy in ny mi z fak tu, że pod le gli im
mi strzo wie ro bót czę sto pro wa dzą szcze gó -
ło wą imien ną ewi den cję prze pra co wa nych
ka żde go dnia go dzin przez po szcze gól nych
ro bot ni ków (bez wzglę du na pod sta wę
świad cze nia pra cy). Słu ży ona póź niej
do roz li czeń fi nan so wych z po szcze gól ny -
mi fir ma mi pod wy ko naw czy mi. Oczy wi ście,
w za le żno ści od spe cy fi ki or ga ni za cji pra cy
głów ne go wy ko naw cy i wa run ków umów łą -
czą cych ten pod miot z pod wy ko naw ca mi,
przy ję te roz wią za nia mo gą ró żnić się od opi -
sa nych.

By uła twić kon tro lę

Kon takt z głów nym wy ko naw cą ro bót,
w tym z wy zna czo ny mi do współ pra cy kie -
row ni ka mi od cin ków, ma klu czo we zna cze nie
dla or ga ni za cji i sku tecz no ści kon tro li le gal -
no ści za trud nie nia na te re nie au to stra dy. Wy -
zna czo ne oso by do zo ru mo gą pre cy zyj nie
wpro wa dzić kon tro lu ją cych na te ren bu do -
wy, wska zać miej sce lub miej sca wy ko ny wa -
nia prac przez oso by kie ro wa ne tam do pra -

cy z kon kret nej fir my podwy ko naw czej oraz
po śred ni czyć w czyn no ściach wy da wa nia po -
le ceń ro bot ni kom. Jak wy ni ka z prak ty ki, nie
za wsze w gru pie cu dzo ziem ców znaj dzie my
ko goś, kto for mal nie peł ni funk cję bry ga dzi -
sty lub kie row ni ka. Naj czę ściej przy wódz two
w te go ro dza ju gru pach ma cha rak ter nie for -
mal ny i jest to ktoś, kto ma naj więk sze po wa -
ża nie wśród po zo sta łych osób, do świad cze nie
w pra cy na te re nie Pol ski, lep szą od in nych
zna jo mość ję zy ka pol skie go, a ta kże zna oso -
by do zo ru z ra mie nia głów ne go wy ko naw cy.
Stąd ich po moc w czyn no ściach znacz nie
uprasz cza i skra ca czas kon tro li. Jest to szcze -
gól nie istot ne ze wzglę du na dłu gość kon tro -
lo wa ne go od cin ka dro gi lub au to stra dy mo że
li czyć od kil ku do kil ku na stu ki lo me trów.
Tym sa mym sa mo dziel ny wjazd i po ru sza nie
się po te re nie bu do wy są bar dzo utrud nio ne,
pod wzglę dem bez pie czeń stwa wąt pli we,
a z uwa gi na sku tecz ność i czas pro wa dze nia
czyn no ści – cał ko wi cie bez ce lo we. Czas kon -
tro li skra ca ta kże po dzie le nie ze spo łu kon tro -
lu ją ce go na dwa od dziel ne ze spo ły, z któ rych
ka żdy, w obec no ści oso by do zo ru z ra mie nia
głów ne go wy ko naw cy i w asy ście funk cjo na -
riu szy Stra ży Gra nicz nej, po dej mu je czyn no -
ści od koń ca da ne go od cin ka lub jed nej z je -
go sek cji w kie run ku je go/jej środ ka (mo żli -
wy jest wa riant od wrot ny). Z in nych ko rzy ści
wy ni ka ją cych z ta kie go spo so bu pla no wa nia
kon tro li war to wspo mnieć, że raz na wią za -
na współ pra ca z głów nym wy ko naw cą ro bót
i wy pró bo wa na or ga ni za cja dzia łań pro cen tu -
je pod czas kon tro li ko lej nych pod mio tów
dzia ła ją cych przy re ali za cji da nej in we sty cji.
Da je bo wiem mo żli wość po now ne go sko rzy -
sta nia ze spraw dzo nych kon tak tów i ze bra -
nych do świad czeń z za strze że niem, że współ -
pra ca ta nie mu si być rów no znacz na z wsz -
czę ciem wo bec fir my czyn no ści kon tro l nych,
o ile nie wy stę pu je ta ka ko niecz ność.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat pod -
mio tów i cu dzo ziem ców mo gą cych świad -
czyć pra cę na ich rzecz – mo żna uzy skać ta -

kże w po wia to wym urzę dzie pra cy wła ści -
wym ze wzglę du na miej sce sta łe go po by tu
lub sie dzi bę pod mio tu po wie rza ją ce go wy ko -
ny wa nie pra cy, któ ry za re je stro wał pi sem ne
oświad cze nie te go pod mio tu o za mia rze po -
wie rze nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem -
co wi. By mieć lep sze ro ze zna nie, war to
okre so wo (np. mie sięcz nie lub kwar tal nie)
zwra cać się z wnio ska mi do PUP z te re nu
dzia łal no ści Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy lub da ne go Od dzia łu OIP o udzie le nie in -
for ma cji na ten te mat, w tym o prze ka za nie
imien ne go wy ka zu osób, dla któ rych po -
szcze gól ne pod mio ty re je stro wa ły oświad -
cze nia. Do brym roz wią za niem by ło by, co
do za sa dy, cy klicz ne uzy ski wa nie in for ma cji
na ten te mat, w ra mach współ pra cy mię dzy
oby dwie ma in sty tu cja mi, bez for mal ne go
zwra ca nia się ze sto sow ny mi wnio ska mi.
Do tej po ry prak ty ka ta ka na szcze blu cen -
tral nym nie zo sta ła wy pra co wa na. Pa mię tać
jed nak na le ży, że fakt re je stra cji oświad cze -
nia nie jest równo znacz ny z fak tem wjaz du
cu dzo ziem ca na te ry to rium RP i pod ję cia
przez nie go pra cy. Uzy ska ne w ten spo sób
da ne mo gą za tem mieć cha rak ter orien ta -
cyj ny, do pó ki wy ko ny wa nie pra cy przez cu -
dzo ziem ca nie zo sta nie po twier dzo ne w in -
ny spo sób.

We spół w ze spół

Trud no so bie wy obra zić, by kom plek so -
wa kon tro la le gal no ści za trud nie nia cudzo -
ziem ców mo gła od być się bez współ pra cy ze
Stra żą Gra nicz ną. Funk cjo na riu sze SG za -
pew nia ją in spek to rom pra cy nie tyl ko bez -
pie czeń stwo, ale ta kże pro wa dzą do raź ne
czyn no ści w za kre sie le gal no ści po by tu, co
od cią ża kon tro lu ją cych np. od obo wiąz ku
we ry fi ko wa nia ro dza ju i wa żno ści wiz. Po sia -
da ją ta kże sze reg upraw nień, któ rych nie
ma ją in spek to rzy pra cy. Do ty czy to np. mo -
żli wo ści za trzy ma nia i prze słu cha nia oso by,
co do któ rej ist nie je uza sad nio ne po dej rze -
nie, że na te ry to rium RP prze by wa nie le gal -
nie lub na ru szy ła prze pi sy do ty czą ce le gal -
no ści po by tu i/lub za trud nie nia. Brak do ku -
men tów to żsa mo ści, w tym pasz por tu i/lub
wa żnej wi zy ta kże nie sta no wi prze szko dy
– cu dzo zie miec po wi nien je po sia dać
przy so bie ta kże pod czas wy ko ny wa nia pra -
cy. W ra zie ko niecz no ści SG jest w sta nie
wy eg ze kwo wać od cu dzo ziem ca do star cze -
nie do ku men tów z miej sca je go po by tu, co
dla in spek to rów pra cy prze by wa ją cych na -
wet w ze spo le na bu do wie au to stra dy jest
nie wy ko nal ne, nie mó wiąc o pa ra li żu dal -
szych dzia łań pod czas pra cy w te re nie.

Przy or ga ni zo wa niu wspól nych dzia łań
szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na to, by
licz ba osób skie ro wa nych do kon tro li by ła
ade kwat na do prze wi dy wa nej liczby osób
pra cu ją cych w da nej fir mie pod wy ko naw -
czej. We wnio sku do SG o pod ję cie sto sow -

nych czyn no ści w za kre sie le gal no ści za -
trud nie nia cu dzo ziem ców na le ża ło by wska -
zać choć by prze wi dy wa ną liczbę osób (rząd
wiel ko ści), któ rej na le ży się spo dzie wać.
Przy czym jed na fir ma pod wy ko naw cza mo -
że za trud niać jed no cze śnie od kil ku na stu
do na wet kil ku set ob co kra jow ców. Dla te go,
by unik nąć za sko cze nia, a jed no cze śnie za -
pew nić mak sy mal ną sku tecz ność dzia łań,
ko niecz ne jest prze pro wa dze nie mo żli wie
naj bar dziej do kład ne go roz po zna nia jesz cze
przed roz po czę ciem sa mej kon tro li.

Jak do trzeć do do ku men tów?

Nie ma łym pro ble mem w trak cie po stę po -
wa nia mo że być, zwłasz cza w przy pad ku
przed się bior ców nie bę dą cych pra co daw ca -
mi, a po wie rza ją cych pra cę cu dzo ziem com
na pod sta wie umów cy wil no praw nych,
utrud nio ny do stęp do wie lu do ku men tów.
Oczy wi ście w nie któ rych sy tu acjach po zo -
sta je po wia do mie nie pro ku ra tu ry o mo żli -
wo ści po peł nie nia prze stęp stwa po le ga ją -
ce go na uda rem nie niu czyn no ści kon tro l -
nych. Ist nie je jed nak in ne roz wią za nie, choć
cza so chłon ne i wy ma ga ją ce spo re go na kła -
du pra cy. Z do tych cza so wych efek tów wy ni -
ka, że cza sem war to jed nak wy kro czyć po -
za stan dar do we po stę po wa nie. W tym przy -
pad ku nie odzow nym jest mo żli wie ści sła
współ pra ca z in ny mi in sty tu cja mi, w któ -
rych po sia da niu znaj du ją się nie zbęd ne
do ce lów kon tro l nych in for ma cje. Ze sto -
sow ny mi wnio ska mi o ich udzie le nie mo -
żna się zwró cić do:

● po wia to we go urzę du pra cy wła ści we -
go ze wzglę du na miej sce sta łe go po by tu lub
sie dzi bę pod mio tu po wie rza ją ce go wy ko ny -
wa nie pra cy, któ ry za re je stro wał pi sem ne
oświad cze nie te go pod mio tu o za mia rze po -
wie rze nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem -
co wi, w za kre sie fak tu, da ty re je stra cji
oświad cze nia i de kla rowa ne go okre su wy ko -
ny wa nia pra cy przez cu dzo ziem ca. Do ty czy
to: oby wa te li Re pu bli ki Bia ło ru si, Re pu bli ki
Gru zji, Re pu bli ki Moł do wy, Fe de ra cji Ro syj -
skiej lub Ukra iny, wy ko nu ją cych pra cę przez
okres nie prze kra cza ją cy sze ściu mie się cy
w cią gu ko lej nych 12 mie się cy, nie za le żnie
od licz by pod mio tów po wie rza ją cych im wy -
ko ny wa nie pra cy;

● wo je wo dy wła ści we go ze wzglę du
na sie dzi bę lub miej sce za miesz ka nia pod -
mio tu po wie rza ją ce go wy ko ny wa nie pra cy
cu dzo ziem co wi, np. w przy pad ku je że li cu -
dzo zie miec wy ko nu je pra cę na te ry to rium
Rze czy po spo li tej Pol skiej na pod sta wie
umo wy z pod mio tem, któ re go sie dzi ba lub
miej sce za miesz ka nia al bo od dział, za kład
lub in na for ma zor ga ni zo wa nej dzia łal no ści
znaj du je się na te ryto rium Rze czy po spo li tej
Pol skiej – w za kre sie wy da nia ze zwo le nia
na pra cę okre śla ją ce go mie dzy in ny mi: wa -
run ki pra cy (np. ro dzaj umo wy, cha rak ter

pra cy i wy na gro dze nie) okres wa żno ści ze -
zwo le nia oraz na zwę pod mio tu, na rzecz
któ re go pra ca ma być wy ko ny wa na;

● Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych,
od dzia łu wła ści we go ze wzglę du na sie dzi bę
pod mio tu ja ko płat ni ka skła dek – w za kre sie
fak tu, okre su i ty tu łu ob ję cia cu dzo ziem ca
ubez pie cze niem.

Kie ru jąc do po szcze gól nych in sty tu cji
wnio ski o we ry fi ka cję in for ma cji do ty czą -
cych ujaw nio nych cu dzo ziem ców i udzie le -
nie sto sow nych in for ma cji, na le ży zwró cić
uwa gę, by wska zy wać ka żdo ra zo wo: imię
i na zwi sko cu dzo ziem ca, da tę uro dze nia
oraz nu mer pasz por tu, co znacz nie przy -
śpie szy uzy ska nie od po wie dzi, a jed no cze -
śnie nie bę dzie sta no wić pod sta wy do od mo -
wy udzie la nia in for ma cji w in te re su ją cym
nas za kre sie, co nie ste ty ta kże się zda rza.

Du że zna cze nie, już na eta pie for mu ło wa -
nia za rzu tów w spra wach o wy kro cze nia,
zwią za nych przede wszyst kim z cu dzo ziem -
ca mi, dla któ rych w po wia to wym urzę dzie
pra cy nie za re je stro wa no oświad cze nia o za -
mia rze po wie rze nia pra cy oraz nie wy da no
ze zwo le nia na pra cę przez wła ści we go wo je -
wo dę – ma spraw dze nie da nych tych cu dzo -
ziem ców pod ką tem po sia da nia Kar ty Po la -
ka, któ ra upraw nia do pra cy na te ry to rium
RP bez speł nie nia wska za nych wy mo gów.
Otrzy ma nie Kar ty Po la ka nie ozna cza przy -
zna nia oby wa tel stwa pol skie go, przy zna nia
pra wa do osie dla nia się na te ry to rium Rze -
czy po spo li tej Pol skiej ani pra wa prze kra -
cza nia bez wi zy gra nic Rze czy po spo li tej Pol -
skiej. Ewi den cję wy da nych Kart Po la ka pro -
wa dzi Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych
RP, przy czym in for ma cje na ten te mat po -
sia da w swo ich ba zach te le in for ma tycz nych
ta kże SG. War to sko rzy stać z in for ma cji po -
sia da nych przez ten or gan, za nim spra wa zo -
sta nie skie ro wa na na dro gę po stę po wa nia
są do we go. Po zwo li to unik nąć przy krych
nie spo dzia nek. Zda rza ją się jed nak sy tu -
acje, w któ rych na wet pod miot po wie rza ją -
cy pra cę nie ma wie dzy (lub mo że na wet nie
sta rał się jej uzy skać) o po sia da niu ta kich
do ku men tów przez pra cu ją ce na je go rzecz
oso by. Ma to miej sce wte dy, kie dy oświad -
cze nia o za mia rze po wie rze nia pra cy re je -
stro wa ne są hur to wo – bez do kład niej szej
we ry fi ka cji, czy w od nie sie niu do po szcze -
gól nych osób są w ogó le po trzeb ne.

Opi sa ne sy tu acje i spo strze że nia nie wy -
ni ka ją z teo rii. W okre sie od kwiet nia ub.r.
do lu te go 2012 r. w jed nym tyl ko Od dzia le
Pań stwo wej In spek cji Pra cy w Ryb ni ku, ko -
rzy sta jąc z przed sta wio ne go try bu po stę po -
wa nia, prze pro wa dzo no kon tro le le gal no ści
za trud nie nia cu dzo ziem ców pra cu ją cych
u trzech ró żnych pod mio tów – firm pod wy -
ko naw czych kie ru ją cych lu dzi do pra cy
przy bu do wie dróg i au to strad na te re nie ca -
łe go kra ju, w tym ta kże au to stra dy A1 na od -
cin ku Świer kla ny -Go rzycz ki.

Le gal ność za trud nie nia na bu do wach au to strad  (cz. I)

Zdą żyć przed EU RO 2012
ale czy im kosz tem? Se ba stian Szne ider

W mia rę zbli ża nia się EU RO 2012 w do nie sie niach me dial nych co raz czę ściej mó wi się o trud -
no ściach, na ja kie na po ty ka re ali za cja in we sty cji zwią za nych z bu do wą sie ci dróg i au to strad.
W na tło ku in for ma cji o pię trzą cych się pro ble mach tech nicz nych, eko no micz nych i or ga ni za cyj -
nych głów nych wy kona wców ro bót, bar dzo ma ło miej sca, o ile w ogó le, po świę ca się lu dziom
pra cują cym bez po śred nio przy tych in we sty cjach. Tym cza sem to oni czę sto pono szą naj bo le -
śniej sze kon se kwen cje trud no ści z prze pły wem pie nię dzy od głów nych wy ko naw ców ro bót.
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Za koń czo na na prze ło mie lip ca i sierp nia
ub.r. kon tro la jed ne go tyl ko pod mio tu, ma -
ją ce go swo ją sie dzi bę na te re nie po wia tu
wo dzi sław skie go, ujaw ni ła wy stę po wa nie
nie pra wi dło wo ści na nie spo ty ka ną do tąd
ska lę, w za kre sie po wie rza nia pra cy w prze -
wa ża ją cej więk szo ści oby wa te lom Ukra iny
pra cu ją cym przy bu do wie od cin ków au to -
strad A1 i A4 na te re nie wo je wództw: ślą -
skie go i pod kar pac kie go. W tym przypad ku
czyn no ści roz po czę to od ana li zy i we ry fi ka -
cji przed sta wio nych w to ku kon tro li do ku -
men tów. Do pie ro dys po nu jąc okre ślo ną ilo -
ścią da nych, in spek to rzy pra cy pod ję li sto -
sow ne czyn no ści ta kże w miej scach, gdzie
cu dzo ziem cy wy ko ny wa li pra cę przy bu do -
wie od cin ka au to stra dy A1 Świer kla ny-Go -
rzycz ki, sek cja I Świer kla ny -Msza na.

Ska la nie pra wi dło wo ści

Do ko na no szcze gó ło wej ana li zy prze -
strze ga nia prze pi sów w za kre sie le gal no -
ści za trud nie nia w odniesieniu do 270 cu -
dzo ziem ców, w tym 269 oby wa te li Ukra iny
i jed ne go oby wa te la Fe de ra cji Ro syj skiej.
Spo śród ogól nej licz by osób ob ję tych kon -
tro lą 252 pracowało przy bu do wie od cin ka
au to stra dy A1, a 18 ko lej nych ujaw nio no
na te re nie bu do wy od cin ka A4 – wę zeł za -
chod ni Rze szów (do ku men ta cję z kon tro -
li prze ka zał OIP Rze szów). Pod czas pro wa -
dzo nych czyn no ści ujaw nio no, że pod sta -
wą świad cze nia pra cy przez więk szość cu -
dzo ziem ców by ły umo wy cy wil no praw ne
– umo wy zle ce nie za war te po mię dzy zle ce -
nio daw cą, a kon kret ną oso bą – cu dzo ziem -
cem. Z umów wy ni ka ło, że ka żdy ze zle ce -
nio bior ców zo bo wią zał się do wy ko na nia
wska za nej w umo wie pra cy (usłu gi)
w okre ślo nym ter mi nie, za kwo tę w usta -
lo nej staw ce mie sięcz nej wy no szą cej 400
zł/m -c. W przy pad ku roz po czę cia wy ko ny -
wa nia pra cy w trak cie mie sią ca ka len da -
rzo we go za uzu peł nie nie do peł ne go mie -
sią ca prze wi dzia no wy pła tę na le żno ści
w wy so ko ści 100 lub 300 zł na pod sta wie
ra chun ku. Ro dzaj wy ko ny wa nej usłu gi
okre śla no w umo wach naj czę ściej, ja ko
ukła da nie pre fa bry ka tów be to no wych bru -
ko wych, ukła da nie geo syn te ty ków, wy ko -
ny wa nie zbro je nia na obiek tach mo sto -
wych, mon taż sza lun ków lub ukła da nie
pre fa bry ka tów be to no wych bru ko wych,
ukła da nie geo syn te ty ków.

Z prze słu cha nia jed ne go ze świad ków
wy ni ka ło jed nak, że za wy ko ny wa ną pra cę
cu dzo ziem cy mie li być wy na gra dza ni
na pod sta wie staw ki go dzi no wej wy no szą cej
osiem zł/go dzi nę, co przy pra cy wy ko ny wa -
nej od 8 do 10 go dzin na do bę śred nio
przez 30 dni w mie sią cu da je sza cun ko wo
kwo tę ok. 1900-2400 zł/m -c. Cy wil no praw ny
cha rak ter umów wy łą cza sto so wa nie okre -
ślo nych w Ko dek sie pra cy ogra ni czeń wy ni -

ka ją cych z obo wiąz ku prze strze ga nia prze -
pi sów o cza sie pra cy, a jed no cze śnie umo żli -
wia sku tecz ną re ali za cję za rob ko we go ce lu
po by tu na te ry to rium RP po przez wy ko ny -
wa nie pra cy przez mak sy mal ną liczba go -
dzin i dni w mie sią cu, od któ rej za le ży wy so -
kość te go za rob ku. Dla po twier dze nia, z pro -
to ko łów prze słu chań 16 świad ków prze ka za -
nych w ra mach współ pra cy przez Pla ców ki
Stra ży Gra nicz nej w Ra ci bo rzu wy ni ka ło,
że za wy ko ny wa ną pra cę zle ce nio bior cy mie -
li otrzy my wać ok. 1000÷2400 zł/m -c przy
staw ce go dzi no wej 6 lub 8 zł/godz. Kwo ta
wy na gro dze nia by ła za tem za le żna od liczby
prze pra co wa nych go dzin i by ła zde cy do wa -
nie wy ższa od na le żno ści za pra cę okre ślo -
nej w umo wach -zle ce nie. Czas pra cy po -
szcze gól nych osób był ewi den cjo no wa ny
przez pra cow ni ków spra wu ją cych nad zór
nad wy ko ny wa ny mi przez cu dzo ziem ców
pra ca mi z ra mie nia głów ne go wy ko naw cy
bu do wy od cin ka au to stra dy A1. Ewi den cja
ta sta no wi ła ta kże pod sta wę do roz li czeń po -
mię dzy pod mio ta mi i po mię dzy stro na mi
umów cy wil no praw nych. W prze pły wie na le -
żno ści za re ali za cję zle ce nia po śred ni czy ła
naj praw do po dob niej in na spół ka z o. o. z sie -
dzi bą pod tym sa mym ad re sem, co kon tro -
lo wa na fir ma. Przy uwzględ nie niu ska li zja -
wi ska, ta ka sy tu acja ro dzi ła uza sad nio ne po -
dej rze nie ce lo we go uni ka nia wy ka zy wa nia
w do ku men tach fak tycz nej wy so ko ści wy pła -
ca nej na le żno ści z ty tu łu umów -zle ce nia, co
w efek cie mogło po wo do wać za ni że nie kwo -
ty od pro wa dza ne go po dat ku i za ni że nie wy -
so ko ści od pro wa dza nych skła dek na ubez -
pie cze nie, w tym ta kże skła dek na Fun dusz
Pra cy.

W re zul ta cie dal szych dzia łań po dej mo -
wa nych za rów no w to ku kon tro li, jak i po jej
za koń cze niu, ska la nie pra wi dło wo ści przed -
sta wia ła się na stę pu ją co:

● umo wy przed sta wio no 252 oso bom,
przy czym 14 oby wa te lom Ukra iny nie
przed sta wio no żad nych umów o pra cę lub
umów cy wil no praw nych, ani do kumen tów
po twier dza ją cych ob ję cie obo wiąz kiem
ubez pie cze nia (w obo wią zu ją cym wów czas
sta nie praw nym nie by ło obo wiąz ku po twier -
dza nia na pi śmie umów cy wil no praw nych
w od nie sie niu do cu dzo ziem ców);

● przed się bior ca nie za warł na pi śmie
umów o pra cę, ani nie po twier dził na pi -
śmie usta leń, co do: stron umo wy, ro dza ju
umo wy oraz jej wa run ków okre ślo nych w ze -
zwo le niach na pra cę z czte re ma cu dzo ziem -
ca mi;

● wy ko ny wa nie pra cy bez ze zwo le nia
i bez re je stra cji oświad cze nia o za mia rze
po wie rze nia pra cy cu dzo ziem com w Po wia -
to wym Urzę dzie Pra cy w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim, stwier dzo no w od nie sie niu do 29 cu -
dzo ziem ców;

● wy ko ny wa nie pra cy przez cu dzo ziem -
ców nie zgod nie z tre ścią po sia da nych ze -

zwo leń co do: cha rak te ru pra cy, pod sta wy
świad cze nia pra cy oraz staw ki wy na gro dze -
nia stwier dzo no w przy pad ku 15 osób;

● wy ko ny wa nie pra cy przez cu dzo ziem -
ców nie zgod nie z po sia da nym przez nich
ze zwo le niem co do: pod sta wy świad cze nia
pra cy oraz staw ki wy na gro dze nia ujaw nio no
w sto sun ku do 28 cu dzo ziem ców;

● ter min sied miu dni na re ali za cję obo -
wiąz ku zgło sze nia zle ce nio bior cy do ubez -
pie cze nia w ZUS na ru szo no w od nie sie niu
do 192 osób.

Jesz cze w czerw cu ub.r., po prze ka za niu
przez in spek to rów Pań stwo wej In spek cji
Pra cy Od dzia łu OIP w Ryb ni ku sto sow nej in -
for ma cji do Ślą skie go Od dzia łu Stra ży Gra -
nicz nej funk cjo na riu sze SG za trzy ma li
16 cu dzo ziem ców, w tym dwóch pod czas
wspól nych czyn no ści w miej scu wy ko ny wa -
nia prac. Ko men dant Pla ców ki Stra ży Gra -
nicz nej w Ra ci bo rzu w dro dze de cy zji zo bo -
wią zał ka żde go z za trzy ma nych do opusz cze -
nia te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej,
w okre ślo nym w de cy zjach ter mi nie.
Do koń ca 2011 r. de cy zje ta kie zo sta ły wy -
da ne łącz nie 36 oso bom pra cu ją cych
na rzecz pod mio tu kon tro lo wa ne go. W na -
stęp stwie pod ję tych dzia łań i z uwa gi
na fakt, że przed się bior ca za prze stał po wie -
rza nia pra cy ja kim kol wiek oso bom bez
wzglę du na pod sta wę jej świad cze nia Wo je -
wo da Ślą ski uchy lił wszyst kie wy da ne wcze -
śniej 102 ze zwo le nia na pra cę cu dzo ziem -
ców na te ry to rium RP.

Do zwe ry fi ko wa nia

Wąt pli wo ści in spek to rów pra cy od po -
cząt ku bu dził ta kże sam cha rak ter pro wa -
dzo nej przez przed się bior cę dzia łal no ści.
Po le ga ła ona przede wszyst kim na po wie rza -
niu pra cy oso bom nie bę dą cym pra cow ni ka -
mi i kie ro wa niu ich do pra cy na rzecz
i pod kie row nic twem pra co daw cy użyt kow -
ni ka, któ rym zgod nie z za cho dzą cy mi prze -
słan ka mi, był w tym przy pad ku głów ny wy -
ko naw ca ro bót. Za zna czyć na le ży, że pod -
miot nie po sia dał cer ty fi ka tu o do ko na niu
wpi su do re je stru pod mio tów pro wa dzą cych
agen cje za trud nie nia, upraw nia ją ce go
do świad cze nia usług w za kre sie pra cy tym -
cza so wej. Ce lem usta le nia te go fak tu, ko -
niecz ne by ło prze słu cha nie w cha rak te rze
świad ków osób do zo ru wy stę pu ją cych z ra -
mie nia głów ne go wy ko naw cy oraz sa mych
cu dzo ziem ców, we dług ujed no li co nych ze -
sta wów py tań. Py ta no mię dzy in ny mi:

● czy ktoś z ra mie nia fir my (pod wy ko -
naw cy) zaj mu je się nad zo rem nad wy ko ny -
wa ny mi przez cu dzo ziem ców pra ca mi?

● kto wy zna cza ka żdo ra zo wo za kres
kon kret nych prac (w da nym dniu, ty go dniu,
mie sią cu) do wy ko na nia przez cu dzo ziem -
ców skie ro wa nych przez fir mę (pod wy ko -
naw cę)?

● czy, a je śli tak, to kto i z ra mie nia ja -
kiej fir my zaj mu je się ewi den cjo no wa niem
(re je stro wa niem) cza su pra cy cu dzo ziem -
ców oraz w ja ki spo sób to się od by wa (szcze -
gó ło wy opis)? Czy do ty czy to ta kże zle ce nio -
bior ców?

● kto (przed sta wi ciel ja kiej fir my) wy -
zna czył/wy zna cza go dzi ny roz po czę cia i za -
koń cze nia pra cy cu dzo ziem ców oraz w ja ki
spo sób go dzi ny pra cy zo sta ły ogło szo ne/są
ogła sza ne cu dzo ziem com?

● w ja ki spo sób od by wa się współ pra ca
z fir mą (pod wy ko naw cą) w za kre sie kie ro wa -
nia cu dzo ziem ców do pra cy – ja ka jest for ma
kon tak tu i w ja ki spo sób skła da ne są za mó -
wie nia na okre ślo ną liczbę osób do pra cy?

Z uwa gi na ko niecz ność prze słu cha nia
cu dzo ziem ców, in ny ze staw py tań po uprze-
d nim uzgod nie niu, prze ka za no funk cjo na -

riu szom SG, któ rzy mie li mo żli wość za da nia
ich w ra zie do ko na nia za trzy ma nia, pod czas
prze słu cha nia w obec no ści tłu ma cza przy -
się głe go. Nie zbęd ne by ło tym sa mym uzy -
ska nie ko pii pro to ko łów z prze słu chań,
z któ rych wy ni ka ło mię dzy in ny mi:

● kto, z ra mie nia ja kiej fir my wy da je po -
le ce nia do ty czą ce wy ko ny wa nej pra cy?

● kto, z ra mie nia ja kiej fir my bez po śred -
nio nad zo ru je/kon tro lu je wy ko ny wa nie
prac?

● kto prze ka zy wał in for ma cje do ty czą ce
przyj ścia do pra cy, go dzin pra cy i jej za koń -
cze nia?

● kto zaj mu je się wy po sa ża niem w odzież
ro bo czą i na rzę dzia nie zbęd ne do wy ko ny wa -
nia pra cy?

Uzy ska ne w ten spo sób in for ma cje po -
twier dzi ły w oce nie kon tro lu ją cych na ru sze -
nie prze pi sów usta wy o pro mo cji za trud nie -

nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy w za kre sie
pro wa dze nia agen cji za trud nie nia bez wpi su
do re je stru pod mio tów pro wa dzą cych agen -
cje za trud nie nia po twier dzo ne go sto sow nym
cer ty fi ka tem mar szał ka wo je wódz twa.

Sąd oce ni

Wo bec tak sze ro kiej ska li stwier dzo nych
nie pra wi dło wo ści, z któ rych część sta no wi -
ła wy kro cze nia z art. 121 ust. 1 oraz art. 120
ust. 1 usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in -
sty tu cjach ryn ku pra cy, w związ ku z wów -
czas obo wią zu ją cym § 2 pkt. 27 roz po rzą dze -
nia w spra wie wy ko ny wa nia pra cy przez cu -
dzo ziem ców bez ko niecz no ści uzy ska nia ze -
zwo le nia na pra cę oraz art. 281 pkt 2 K.p.
do Są du Re jo no we go w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim skie ro wa no wnio sek o uka ra nie w po -

stę po wa niu zwy czaj nym oso by od po wie dzial -
nej w oce nie in spek to rów pra cy za ich po -
peł nie nie. Szcze gó ło we in for ma cje o stwier -
dzo nych nie pra wi dło wo ściach zo sta ły prze -
ka za ne ta kże do: Ślą skie go Od dzia łu Stra ży
Gra nicz nej w Ra ci bo rzu (dwu krot nie), Za -
kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych w Ryb ni ku,
Po wia to we go Urzę du Pra cy w Wo dzi sła wiu
Ślą skim oraz Urzę du Kon tro li Skar bo wej
w Ka to wi cach. O wy ni kach kon tro li w za kre -
sie na ru sze nia usta wy o pro mo cji za trud nie -
nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy po in for mo wa -
no Wo je wo dę Ślą skie go, Mar szał ka Wo je -
wódz twa Ślą skie go i Sta ro stę Po wia tu Wo -
dzi sław skie go.

Na tym jed nak nie ko niec. Po dej rze nia in -
spek to rów pra cy wzbu dził fakt, że w tecz -
kach przed sta wio nych do kon tro li, oprócz
pi sem nych umów (zle ce nie), znaj do wa ły się
ta kże za świad cze nia le kar skie po twier dza ją -

ce brak prze ciw wska zań zdro wot nych do pra -
cy na zaj mo wa nych sta no wi skach, wy da ne
na pod sta wie art. 229 § 1 pkt 1 i § 8 K.p. oraz
kar ty szko leń wstęp nych w dzie dzi nie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy po twier dza ją ce prze -
pro wa dze nie szko le nia, w tym wstęp ne go
ogól ne go oraz in struk ta żu sta no wi sko we go.
Tym cza sem z pro to ko łów prze słu chań udo -
stęp nio nych w ra mach współ pra cy z Pla ców -
ką Stra ży Gra nicz nej w Ra ci bo rzu wy ni ka ło,
że więk szość osób prze słu chi wa nych pod wa -
ży ła sam fakt ich prze pro wa dze nia. Ma jąc to
na wzglę dzie, skie ro wa no do Pro ku ra tu ry
Re jo no wej w Wo dzi sła wiu Ślą skim za wia do -
mie nie o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp -
stwa w spra wie mo żli we go po twier dza nia
nie praw dy w do ku men tach oka za nych przed -
się bior cy w to ku kon tro li. Sto sow ną in for -
ma cję prze ka za no ta kże do Wo je wódz kie go

Ośrod ka Me dy cy ny Pra cy w Ka to wi cach
z proś bą o spraw dze nie spo so bu re ali za cji
i do ku men to wa nia fak tu prze pro wa dza nia
pro fi lak tycz nych ba dań le kar skich przez le ka -
rza wy sta wia ją ce go za świad cze nia, z uwzględ -
nie niem try bu okre ślo ne go w roz po rzą dze niu
w spra wie prze pro wa dza nia ba dań le kar skich
pra cow ni ków, za kre su pro fi lak tycz nej opie ki
zdro wot nej nad pra cow ni ka mi oraz orze czeń
le kar skich wy da wa nych do ce lów prze wi dzia -
nych w Ko dek sie pra cy. Uzy ska ne in for ma cje
o wy ni kach oby dwu po stę po wań są nad zwy -
czaj in te re su ją ce i za trwa ża ją ce za ra zem. Wy -
star czy wspo mnieć, że w su mie 251 za świad -
czeń le kar skich zo sta ło uzna nych za nie wa -
żne. Jest to jed nak na ty le skomplikowany
pro blem, że mógł by z po wo dze niem sta no wić
te mat na od ręb ny ar ty kuł.

Se ba stian Szne ider
OIP Ka to wi ce, Od dział w Ryb ni ku



AGROTECH 2012
W Cen trum Tar go wym w Kiel cach od 16 do 18 mar ca br. od by ły się Mię dzy na ro do we Tar gi
Tech ni ki Rol ni czej AGRO TECH, w któ rych uczest ni czy li przed sta wi cie le Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy, m.in. Krzysz tof Ko wa lik, dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji Głów ne go 
In spek to ra tu Pra cy, Ja nusz Czyż, okrę go wy in spek tor pra cy w Kiel cach.

Kie lec ki okręg in spek cji pra cy zor ga ni zo wał sto isko in for ma cyj no -pro mo cyj ne,
współ pra co wał w fi na le Olim pia dy Mło dych Pro du cen tów Rol nych. Je go spe -
cja li ści roz ma wia li z przed się bior ca mi i pra co daw ca mi bra nży rol ni czej i le śnej.

W cią gu trzech dni tar gi od wie dzi ło 55 ty się cy osób, a w wy sta wach AGRO TECH
i LAS -EXPO wzię ło udział 600 firm z Czech, Ho lan dii, Au strii, Nie miec, Wiel kiej
Bry ta nii, Pol ski, Da nii, Ukra iny, Li twy, Ir lan dii, Włoch, Fran cji, Sło we nii, a na wet
Ko rei Po łu dnio wej i po raz pierw szy z RPA. Wie le, z kil ku ty się cy pre zen to wa nych
tam ma szyn, to świa to we pre mie ry na ryn ku pol skim, czę sto bę dą ce świa dec -
twem nie zwy kłe go po stę pu tech no lo gicz ne go.
Tar gom to wa rzy szy ło wie le wa żnych ogól no pol skich wy da rzeń. Wśród nich m.in.
fi nał Olim pia dy Mło dych Pro du cen tów Rol nych, w któ rym Pań stwo wa In spek cja
Pra cy uczest ni czy ła w ko mi sji oce nia ją cej i ufun do wa ła na gro dę w for mie lap -
to pa. Na uro czy stej ga li wrę czo no naj wa żniej sze dla pro du cen tów ma szyn rol -
ni czych na gro dy, tj.: Pu char Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, sta tu et ki Ma szy -
na Rol ni cza Ro ku, na gro dy Sto wa rzy sze nia Na uko wo Tech nicz ne go In ży nie rów
i Tech ni ków Rol nic twa, Zna ki Bez pie czeń stwa KRUS, a ta kże zna ki pro mo cyj ne
Wy rób na me dal, przy zna wa ne przez Prze my sło wy In sty tut Ma szyn Rol ni czych
z Po zna nia.

Sta ni sław Gol men to OIP Kiel ce
Fot. Je rzy Ja nusz
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Eaton Au to mo ti ve Com po nents w Tcze -
wie na le ży do mię dzy na ro do wej kor po ra cji,
któ rej naj więk sze za kła dy znaj du ją się
w Sta nach Zjed no czo nych. Kie row ni kiem
bhp i ochro ny śro do wi ska jest od ubie głe -
go ro ku mło da ko bie ta, Pa try cja Der da.
De cy du jąc się na pra cę w tej fa bry ce, do -
brze wie dzia ła, że po ziom bez pie czeń stwa
jest tam bar dzo wy so ki. Naj wy ższy spo -
śród tych za kła dów, w któ rych już pra co wa -
ła. Są wdro żo ne ró żne pro gra my, np. an ga -
żu ją ce pra cow ni ków w dzia łal ność zwią za -
ną z usu wa niem nie pra wi dło wo ści. W za -
kła dzie, któ ry li czy obec nie pra wie 250
pra cow ni ków, po dej mo wa no ró żne dzia ła -
nia, ta kże ak cje kor po ra cyj ne do ty czą ce
bez pie czeń stwa pra cy.

Krzysztof Kosecki, szef mal bor skie -
go Od dzia łu w Okrę go wym In spek to ra -
cie Pra cy w Gdań sku, zaj mu jący się nad -
zo rem ryn ku, po raz pierw szy przy je chał
do za kła du Eaton na kon tro lę. Wią za ła
się ona m.in. ze spraw dze niem pra wi dło -
wo ści dzia ła nia jed nej z ma szyn. Ko lej ny
raz od wie dził go, by za chę cić To ma sza
Zwa rę, dy rek to ra fir my w Tcze wie,
do udzia łu w kon kur sie Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy Pra co daw ca – or ga ni za tor
pra cy bez piecz nej. Na po cząt ku – w fa bry -
ce by li scep tycz nie na sta wie ni do te go
po my słu. Urząd ko ja rzył im się wy łącz -
nie z kon tro lą, a ta nie za chę ca do kon tak -
tów na wet wów czas, gdy w fir mie wszyst -
ko jest w po rząd ku. Sze fo wa od bhp wspo -

mi na, że ów opór prze ła ma ło do pie ro to
spo tka nie z in spek to rem pra cy, któ re by -
ło pew ne go ro dza ju we ry fi ka cją do ko nań
fir my. Ona wy pa dła po zy tyw nie, zwłasz cza
na tle in nych za kła dów z bra nży. Osta -
tecz nie, w ubie głym ro ku Eaton sta nął
w szran ki kon kur so we z in ny mi fir ma mi
nie tyl ko z Po mo rza, ale i z ca łej Pol ski.

489 dni bez wy pad ku

Nie za po ry, przy któ rych w dzień
i w no cy są stra żni cy, a drzwi na ha lę pro -
duk cyj ną za kła du są, tak na praw dę, wej -
ściem do fa bry ki. Jej cha rak te ry stycz nym
ele men tem jest du ża ta bli ca ze świetl ny -
mi zna ka mi, któ re po ka zu ją ak tu al ną sy tu -
ację wy pad ko wą w za kła dzie. One nie tyl -
ko in for mu ją, ale przede wszyst kim
ostrze ga ją. Je śli świe ci się czer wo ne świa -
tło, to ozna cza, że wy pa dek zda rzył się
w cią gu mi nio nych 48 go dzin. Wy świe tle -
nie żół te go świa tła jest zna kiem, że do wy -
pad ku do szło w ostat nich 14 dniach. Naj -
bar dziej po żą da ne zie lo ne świa tło wska zu -
je na bez wy pad ko wą dzia łal ność za kła du
przez dłu żej niż dwa ty go dnie.

Obok wej ścia na ha lę znaj du je się ka -
len darz bez piecz nej pra cy, w któ rym ka -
żde go dnia mo żna spraw dzić, jak dłu go
w za kła dzie nie by ło wy pad ków. Ak tu al na
licz ba 311 dni jest po wo dem za do wo le -
nia sze fo wej bhp, któ ra pod kre śla jed nak,
że nie sta no wi ona re kor du. Ten od no to -

wa no w 2009 i ko lej nym ro ku, i wy niósł
on 489 dni.

W fa bry ce rów nie skru pu lat nie jak wy -
pad ki, od no to wy wa ne są zda rze nia po ten -
cjal nie wy pad ko we. Da ne prze ka zy wa ne
są do wszyst kich za kła dów dzia ła ją cych nie
tyl ko w Eu ro pie, ale na ca łym świe cie. Do -
ty czy to rów nież do brych prak tyk. Bar dzo
wa żny jest przy tym prze pływ in for ma cji,
bo od nie go m.in. za le ży wdro że nie ró -
żnych roz wią zań, ta kże tych za po bie ga ją -
cych za gro że niom. Pra cow ni cy z fa bry ki
w Tcze wie roz ma wia ją o tym z be ha pow -
cem w trak cie szko leń czy spo tkań, rów -
nież tych nie za pla no wa nych, jak te w stycz -
niu br., kie dy to aż dwu krot nie wstrzy my -
wa no na pół go dzi ny pro duk cję. Po wo dem
był wy pa dek, do któ re go do szło w fa bry ce
na le żą cej do kor po ra cji, cho ciaż znaj du ją -
cej się po za Pol ską. Pra cow ni cy zo sta li po -
in for mo wa ni, na co szcze gól nie ma ją zwró -
cić uwa gę, by nie po wtó rzy ła się po dob na

sy tu acja. W związ ku z tym zda rze niem,
wszę dzie po le co no wdro żyć sie dem za dań,
tzw. do brych prak tyk.

Czer wo na, zie lo na i żół ta

W kor po ra cji or ga ni zo wa ne są te le kon -
fe ren cje. Osta nia do ty czy ła ozna cza nia
miejsc nie bez piecz nych w fa bry kach i wią -
za ła się z za trzy ma niem na kil ka dzie siąt
mi nut pro duk cji po to, by mo gli spo tkać
się wszy scy, ta kże ope ra to rzy. Do sta li
po trzy kart ki w ró żnych ko lo rach. Czer -
wo ne ozna cza ły wy so kie ry zy ko wy pad -
ku, żół te – po ten cjal ne ry zy ko wy pad ku.
Na lep ki w ko lo rze zie lo nym wska zy wa ły
miej sce do po pra wy. Ope ra to rzy wraz
z tzw. opie ku na mi cho dzi li wzdłuż li nii
pro duk cyj nych i we dług wła sne go uzna nia
na kle ja li kart ki. Ozna cze nie w ko lo rze
czer wo nym by ło jed no znacz ne z po le ce -

niem stop pro duk cja i wią za ło się z na -
tych mia sto wym usu nię ciem za gro że nia.
W tczew skiej fa bry ce zda rzy ło się tak trzy -
krot nie. Dwa ra zy cho dzi ło o nie spraw ną
ga śni cę, raz do ty czy ło to nie dzia ła ją cej
kur ty ny świetl nej, któ ra z pew nym opóź -
nie niem wy ko ny wa ła pra cę. Nie sta no wi -
ła jed nak bez po śred nie go za gro że nia dla
ope ra to ra. 

Żół ta kart ka do ty czy ła luź ne go oprzy -
rzą do wa nia na ma szy nie, któ re po wsta ło
w wy ni ku ob lu zo wa nia śru by. Ist nia ło nie -
bez pie czeń stwo, że urzą dze nie spad nie
na pra cow ni ka. Ten w po rę za uwa żył to
i zgło sił swo je mu bry ga dzi ście. Po szcze -
gó ło wej ana li zie, za rów no pod ką tem przy -
czyn, jak i spo so bów wy eli mi no wa nia nie -
pra wi dło wo ści stwier dzo no, że praw do -
po dob ną przy czy ną by ła wa da kon struk -
cyj na, bo wiem ruch oprzy rzą do wa nia po -
wo do wał od krę ca nie śru by. To z ko lei wy -
ni kać mo gło z jej zmo dy fi ko wa nia, dla te -
go zmie nio no spo sób mon ta żu śru by
i po spraw dze niu urzą dze nia do pusz czo no
go do pra cy, a in for ma cje na ten te mat
prze ka za no do wszyst kich fa bryk dzia ła ją -
cych w ra mach kor po ra cji. Sko ry go wa no
oce nę ry zy ka oraz do ko na no prze glą du in -
nych ma szyn pod ką tem wy stę po wa nia
po dob ne go sys te mu mo co wa nia oprzy -
rzą do wa nia.

Pre mio wa ne po my sły

W cen tral nej czę ści głów nej ha li fa bry -
ki znaj du je się Skrzyn ka bhp. Obok niej le -
żą spe cjal ne for mu la rze, na któ rych pra -
cow ni cy mo gą wpi sy wać za uwa żo ne sy tu -
acje po ten cjal nie wy pad ko we. Za to, zgod -
nie z sys te mem E -STAR, któ ry dzia ła
w za kła dzie, mo żna – na wnio sek sze fo wej
bhp – do stać po chwa łę lub na gro dę fi -
nan so wą. W Skrzyn ce bhp zna la zły się
np. in for ma cje o ostrych kra wę dziach,
któ re na le ży za bez pie czyć lub bra ku wy -
ma lo wa nych li nii ostrze gaw czych. Jed no
z ostat nich zgło szeń do ty czy ło nie pra wi -
dło we go za cho wa nia fir my ze wnętrz nej,
któ rej pra cow ni cy w zły spo sób ukła da li
od pa dy. Przy wyj ściu z ha li, gdzie od by wa
się mon taż sprę ża rek, sto ją du że po jem -
ni ki na śmie ci, uwzględ nia ją ce ich se gre -
ga cję. W fa bry ce nikt nie chce i nie mo że
tra cić cza su na po rząd ko wa nie od pa dów,
któ re nie by ły by se gre go wa ne. Te go wy -
ma ga ją rów nież pro ce du ry obo wią zu ją ce
w ca łym kon cer nie.

Ko lej nym po my słem na włą cza nie pra -
cow ni ków w sys tem słu żą cy za pew nie niu
bez pie czeń stwa pra cy w Eaton w Tcze wie

jest tzw. Ge ne ra tor po my słów. Po le ga
na zgła sza niu przez pra cow ni ków ró żnych
po my słów, za któ re po oce nie ko mi sji
i wdro że niu, ich au to rzy są wy na gra dza ni.
Naj wy żej oce nia ne są te, któ re do ty czą za -
gad nień bhp i one są naj le piej pre mio wa -
ne. W ró żnych sys te mach za rzą dza nia
bez pie czeń stwem, a fa bry ka sprę ża rek
ma ich dwa, to są nie zwy kle istot ne spra -
wy. De cy du ją ce przy tym zna cze nie ma
kon se kwen cja w dzia ła niu, któ ra – jak
twier dzą nie któ rzy spe cja li ści za rzą dza -
nia bez pie czeń stwem – da je 90% gwa ran -
cję po wo dze nia. Prze ma wia ją za tym pro -
ste wy li cze nia eko no micz ne, z któ rych
wy ni ka, że je że li np. w fa bry ce pro du ku -
ją cej przez osiem go dzin 200 tys. pu szek
doj dzie do wy pad ku i wstrzy ma nia pro -
duk cji na kil ka go dzin, to po cią ga to za so -
bą ol brzy mie kosz ty bę dą ce stra tą fir my.
Oprócz kosz tów sa me go wy pad ku czy nie -
wy pro du ko wa nia tych pu szek do cho dzą
np. kosz ty nie do star cze nia ich do kon tra -
hen ta, któ ry mo że zmie nić pro du cen ta.
Sys tem za rzą dza nia mu si być szczel ny,
gdyż je go prze rwa nie na ja kimś eta pie
po wo du je za ła ma nie. Naj wa żniej szym ele -
men tem w tym łań cu chu jest wła śnie bez -
pie czeń stwo, bo to ono wła śnie de ter mi -
nu je osią gnię cie efek tu.

W Eato nie na dwóch li niach pro duk cyj -
nych od by wa się skła da nie sprę ża rek z go -
to wych pod ze spo łów. Wa żnym eta pem
jest pro ces my cia. Od by wa się po przez ką -
piel w che micz nych środ kach my ją cych,
w tem pe ra tu rze 60oC, któ ra jest gra nicz -
ną do pusz czal ną tem pe ra tu rą, je śli cho dzi
o tech nicz ne bez pie czeń stwo pra cy. Te go
nie ro bią jed nak pra cow ni cy fa bry ki, lecz
fir ma ze wnę trza, któ rą spe cjal nie za kon -
trak to wa no do za dań przy sub stan cjach
che micz nych i od pa dach. To spe cja li ści
w tej dzie dzi nie, któ rzy prze szli wszel kie
po trzeb ne szko le nia. Ta kie roz wią za nie
wpi su je się w sys tem za rzą dza nia bez pie -
czeń stwem, zgod nie z któ rym, trud ne
i nie bez piecz ne pra ce są ce do wa ne
na pod wy ko naw ców, a ci – oczy wi ście – są

rów nież szko le ni i kon tro lo wa ni pod ką -
tem bhp przez wła ści we słu żby fa bry ki.

Pre zen tu jąc li nię po wle ka nia ro to rów,
czy li me ta lo wych wir ni ków spe cjal nym
prosz kiem, spe cja list ka bhp tłu ma czy, że
wy stę pu ją ce tu za gro że nia są zwią za ne
np. z na kła da niem wir ni ków na ha ki. Ope -
ra to rzy mu szą pra co wać w rę ka wicz kach,
oku la rach ochron nych, spe cjal nych bu -
tach i stro jach ochron nych, o czym in for -
mu ją gra ficz ne opi sy. Pro szek gra fi to wy
na kła da ny jest w po miesz cze niu za mknię -
tym, gdyż jest to stre fa za gro że nia wy bu -
chem, pod le ga ją ca cy klicz nej we ry fi ka cji.
Tam mo gą wcho dzić tyl ko oso by upo wa -
żnio ne, np. tech no log, któ ry jest od po -
wie dzial ny za tę li nię. Wszy scy pra cow ni -
cy ma ją bia łe, an ty sta tycz ne stro je, któ re
ma ją rów nież za po bie gać za pło no wi w ka -
bi nie po wle ka nia, gdzie znaj du je się z pył
gra fi to wy. W po łą cze niu z po wie trzem
mo że sta no wić mie sza ni nę wy bu cho wą,
gdy znaj dzie się tam czło wiek, któ ry gro -
ma dzi na so bie ener gię elek trycz ną o po -
ten cja le od 20 do 30 kV. To jest war tość
wy star cza ją ca do spo wo do wa nia za pło nu.
Dla te go tak wa żne jest sto so wa nie okre -
ślo nych pro ce dur bez pie czeń stwa.

Pod da ne pro ce so wi po wle ka nia ro to -
ry są do kład nie za bez pie cza ne fo lią, że by
się nie ku rzy ły. Czy stość w fa bry ce Eaton
Au to mo ti ve mu si być na naj wy ższym po -
zio mie, bo ona gwa ran tu je nie za wod ność
pro duk tu, ja kim są sprę żar ki.

Dźwi ga nie bez dźwi ga nia

Pa try cja Der da wska zu je na dwa ma ni -
pu la to ry, któ re są naj świe ższym na byt -
kiem fir my. Ma ją wy eli mi no wać dźwi ga -
nie przez pra cow ni ków go to wych kom po -
nen tów, czy li sprę ża rek, któ re trze ba
prze no sić mię dzy sta no wi ska mi. Ka żda
z nich wa ży 23 kg. Prze no sze nie ta kie go
cię ża ru mo że po wo do wać ura zy krę go słu -
pa i je go trwa łe zmia ny. Do tych czas prze -
ciw dzia łać te mu mia ły spe cjal ne pa sy,
w któ re wy po sa że ni by li pra cow ni cy, a ta -

Ge ne ra tor po my słów
Na pis na pla ka cie Ko mu za le ży na to bie? wi ta ka żde go, kto
wcho dzi do ha li pro duk cyj nej za kła du Eaton Au to mo ti ve Com -
po nents w Tcze wie. Pod nim znaj du ją się dzie siąt ki pod pi sów
pra cow ni ków fa bry ki. Są one swe go ro dza ju po twier dze niem
wzię cia od po wie dzial no ści za bez pie czeń stwo w za kła dzie,
w któ rym mon to wa ne są sprę żar ki. W ten spo sób fir ma pro pa -
gu je ideę Kul tu ry bez pie czeń stwa we dług któ rej, to wła śnie
od jed nost ki, po je dyń cze go czło wie ka roz po czy na się prze -
no sze nie bez piecz nych za cho wań do ży cia co dzien ne go i ota -
cza ją ce go nas świa ta.

Fir ma ze wnętrz na prze pro wa dzi ła w Eato nie oce nę za gro żeń ma szyn i urzą dzeń.
Wkrót ce za kład cze ka ją au dy ty zwią za ne z oce ną er go no micz ną. Wcze śniej po wstał
ze spół ds. er go no mii, w skład któ re go wszedł be ha po wiec, przed sta wi cie le dzia -
łów utrzy ma nia ruchu i tech no lo gicz ne go. Oso by te zo sta ły prze szko lo ne pod ką -
tem prze pro wa dze nia wstęp nej ana li zy zwią za nej wła śnie z er go no mią pra cy. Za -
czę li od koń co we go eta pu pro duk cji, któ ry wią że się z dźwi ga niem. Po wstał no wy
typ wóz ka, dzię ki któ re mu wy eli mi no wa no dźwi ga nie z dol nej pół ki, na któ rej znaj -
du ją się go to we sprę żar ki. Spo wo do wa ło to, że pra cow ni cy nie mu szą się już schy -
lać, gdy prze no szą cię żar. Wkrót ce, ta kże tam pra cę tę wy ko na ją ma ni pu la to ry, któ -
re już pra cu ją w in nej czę ści za kła du.

Przy wej ściu do fa bry ki za wie szo ny jest du ży pla kat in for mu ją cy o obo wią zu ją cych w za -
kła dzie pro ce du rach. Do ty czą one wszyst kich bez wy jąt ku, nie tyl ko go ści od wie dza -
ją cych za kład, ale rów nież in spek to rów pra cy czy pra cow ni ków firm ze wnętrz nych współ -
pra cu ją cych z Eato nem. Przed ka żdym wej ściem do hal pro duk cyj nych mu szą obo -
wiąz ko wo przejść szko le nie, po brać i za ło żyć środ ki ochron in dy wi du al nych oraz wy -
ja śnić, w ja ki spo sób bę dą wy ko ny wać pra cę, by ni ko mu się nic nie sta ło.



kże ro ta cyj ny sys tem pra cy. Przy dwu na -
sto go dzin nym cza sie pra cy, do zmia ny
bry ga dy do cho dzi trzy ra zy, a więc co
czte ry go dzi ny. Ten nad zo ro wa ny przez
bry ga dzi stę sys tem, nie tyl ko chro ni zdro -
wie pra cow ni ków, ale po zwa la wy eli mi -
no wać mo no to nię w pra cy. Ona rów nież
sta no wi za gro że nie, bo mo że pro wa dzić
do wy pad ków i po wo do wać prze cią że nie
psy chicz ne.

Wkrót ce fa bry ka pla nu je za kup ko lej -
nych dwóch ma ni pu la to rów. Wów czas,
na tym od cin ku pro duk cji, dźwi ga nie zo -
sta nie zu peł nie wy eli mi no wa ne.

Ma szy na na kłód kę

Ka żdy pra cow nik utrzy ma nia ru chu,
gdy przy stę pu je do pra cy przy ma szy nie,
mu si mieć pew ność, że jest ona wy łą czo -
na i nie sta no wi żad ne go za gro że nia. Na -
pra wia jąc ma szy nę, mu si za blo ko wać
urzą dze nie, że by nikt przy pad ko wo go nie
uru cho mił. Do te go słu ży imien na kłód ka,
obok któ rej wie sza na jest ta blicz ka in for -
mu ją ca o za ło że niu blo ka dy. Wszyst kie
za wo ry i blo ka dy są ozna czo ne okre ślo ny -
mi ko lo ra mi, wśród któ rych np. nie bie ski
do ty czy ener gii. To są bar dzo istot ne pro -
ce du ry, za do peł nie nie któ rych od po wie -
dzial ni są wła śnie pra cow ni cy utrzy ma -
nia ru chu.

W Eato nie nie by ło żad nych cię żkich
wy pad ków. Lek kie zaś do ty czy ły np. ska -
le cze nia pal ców. W bie żą cym ro ku do szło

do jed ne go wy pad ku w wy ni ku za blo ko wa -
nia ko sza w myj ce, któ ry pra cow nik chciał
od blo ko wać. W efek cie zo stał ude rzo ny
przez spa da ją ce drzwi od dzie la ją ce po -
szcze gól ne ko mo ry myj ki, pod czas pró by
na pro wa dze nia ko sza na wła ści wą po zy -
cję. Pra cow nik nie od niósł żad nych po wa -
żnych ob ra żeń. Dla fir my by ła to jed nak
na uka, by wpro wa dzić za kaz zbli ża nia się
i wy ko ny wa nia na praw, któ re nie wy ni ka -

ją z obo wiąz ków na da nym sta no wi sku
pra cy, a więc nie są zgod ne z pro ce du ra -
mi dla miej sca pra cy i urzą dze nia. Cy -
klicz nie po wta rza ne są szko le nia na ten
te mat, by utrwa lać wie dzę m.in. o tym, że
od wszel kich na praw są spe cjal nie prze -
szko le ni pra cow ni cy utrzy ma nia ru chu,
któ rym na le ży zgła szać wszel kie za uwa żo -
ne nie pra wi dło wo ści. Ope ra to rzy mo gą
wy ko ny wać wy łącz nie te pra ce, któ re ma -
ją wpi sa ne w in struk cji.

Naj lep sza in we sty cja

W fa bry ce ka żdy ope ra tor po tra fi do -
kład nie opi sać zda rze nia nie bez piecz ne,
na wet te, do któ rych do szło na wet kil ka lat
te mu. Uczest ni cząc w szko le niach, opo -
wia da ją o nich i o swo ich od czu ciach.
Wspól nie za sta na wia ją się, dla cze go do -
szło do da nej sy tu acji i jak na przy szłość jej
unik nąć. To jest naj trud niej szy ele ment
za rzą dza nia bez pie czeń stwem pra cy, po -
le ga ją cy na tym, aby sa mych pra cow ni ków
za an ga żo wać w pro ces wy szu ki wa nia i zgła -
sza nia za gro żeń. Dla te go co raz czę ściej
w do brych fa bry kach pie nią dze prze zna -
czo ne na po pra wę bez pie czeń stwa prze no -
szo ne są tam, gdzie pra cu ją lu dzie. Oni
prze cież naj le piej wie dzą, gdzie są za gro że -
nia, jak naj le piej im prze ciw dzia łać i, co
w pierw szej ko lej no ści zro bić, by je zli kwi -
do wać. Pra cow ni cy w tro sce o wła sne
zdro wie i ży cie naj le piej za dba ją o bez -
pie czeń stwo pra cy. Na le ży ich za to

pre mio wać, bo to jest naj lep sza in we -
sty cja i naj wła ści wiej wy da ne pie nią -
dze. Na po par cie tych słów, spe cja list ka
od bhp w tczew skiej fa bry ce po ka zu je ba -
rier kę w ko lo rze żół to -cza rym, któ rą wy ko -
na no na wnio sek zgło szo ny przez pra cow -
ni ka. Za bez pie cza ona przed do stę pem
do za wo rów i ma szy ny, a więc ta kże
przed jej przy pad ko wym uszko dze niem
np. w cza sie ma new ru wóz kiem. Koszt za -

in sta lo wa nia ta kie go za bez pie cze nia jest
nie po rów ny wal nie mniej szy niż koszt
ewen tu al nej na pra wy dro giej ma szy ny,
o kosz tach wstrzy ma nia pro duk cji, gdy by
za szła ta ka ko niecz ność, nie wspo mi na jąc. 

W fa bry ce sprę ża rek po za bez pie cza ne
są roz ma ite ele men ty ma szyn i urzą dzeń,
nie mal wszyst kie z ini cja ty wy pra cow ni -
ków, któ rzy otrzy mu ją za to na gro dy fi nan -
so we. Tak w prak ty ce dzia ła wspo mnia ny
wcze śniej Ge ne ra tor po my słów. To jest
au tor ski pro gram wdro żo ny przez Eaton.
Po my sły zgła sza ne przez pra cow ni ków
do ty czą nie tyl ko bhp, ale i ja ko ści, pro -
duk tyw no ści. Jed nak te, któ re mo gą wpły -
nąć na bez pie czeń stwo pra cy są naj wy żej
pre mio wa ne. Pa try cję Der dę, dla któ rej
Eaton jest trze cią fa bry ką, w któ rej jest
be ha pow cem bar dzo za sko czy ło, że pra -
cow ni cy z wła snej ini cja ty wy roz wią zu ją
ja kieś pro ble my. Gdy np. za uwa ży li, że
bar dzo dro gie oprzy rzą do wa nie ma szy ny
mo że spaść i ze psuć się lub znisz czyć,
a do te go jesz cze do tkli wie po ra nić pra -
cow ni ka, za pro jek to wa li i za mon to wa li
unie mo żli wia ją cą to spe cjal ną blo ka dę. 

Ko lej nym, jed nym z wie lu po my słów
zgło szo nych przez pra cow ni ków, jest ku -
la za mon to wa na na koń cu wy sta ją ce go
za wo ru, któ ry wcze śniej był za bez pie czo -
ny gąb ką. Ona by ła nie trwa ła w prze ci -
wień stwie do ebo ni to wej ku li, któ ra
spraw dza się zna ko mi cie. Ten i wszyst kie
in ne pra cow ni cze po my sły są ozna czo ne
spe cjal ną na klej ką z na pi sem Ge ne ra tor
po my słów.

Je śli cho dzi o wy mia nę in for ma cji na te -
mat do brych prak tyk wy ko rzy sty wa nych
w Eato nie, to od by wa się ona głów nie w ob -
rę bie kor po ra cji. Co raz czę ściej jed nak
zda rza się, że in ni pra co daw cy zwra ca ją się
z py ta nia mi o ró żne roz wią za nia sto so wa -
ne w fa bry ce sprę ża rek, któ ra po zdo by ciu
naj wy ższe go lau ru w kon kur sie Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy uzy ska ła ty tuł Pra co -
daw cy – or ga ni za to ra pra cy bez piecz nej.
Wła dze kor po ra cji do ce nia ją to i chcą, by
in ne fa bry ki wzię ły przy kład z tej w Tcze -
wie. Świad czyć mo że o tym za miesz cze nie
in for ma cji na głów nej stro nie in ter ne to -
wej fir my Eaton Au to mo ti ve Com po nents
w Sta nach Zjed no czo nych. Na cisk na bhp
w pol skiej fa bry ce jest bar dzo du ży,
a wszel kie po dej mo wa ne w związ ku z tym
dzia ła nia są per ma nent ne, w myśl po wie -
dze nia, zgod nie z któ rym: ni gdy prze cież
nie jest aż tak do brze, że by nie mo gło być
jesz cze le piej.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska
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Te go rocz ny plan wy daw ni czy obej mu je kil ka dzie siąt po -
zy cji, wśród któ rych zna czą cą część sta no wią no wo ści
wy daw ni cze. Spe cja li stycz ne pu bli ka cje we sprą przed się -
wzię cia pre wen cyj ne i edu ka cyj ne Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, w tym kam pa nie Po znaj swo je pra wa w pra cy, Stres
i in ne czyn ni ki psy cho spo łecz ne zwią za ne z pra cą oraz pro -
jekt dla bra nży bu dow la nej pod ha słem Sza nuj Ży cie. Pro -
fe sjo na li ści pra cu ją bez piecz nie. 

Obok no wo ści, prze wi dy wa ne są wzno wie nia po zy cji
war to ścio wych i cie szą cych się du żym za in te re so wa -
niem od bior ców. Jest to ko niecz ne ze wzglę du na wy czer -
pa nie się do tych cza so we go na kła du bądź po trze bę ak tu -
ali za cji. I tak, w na kła dzie 10 ty się cy eg zem pla rzy wy dru -
ko wa ny zo stał już po rad nik dla pra cow ni ka Stres w pra -
cy, cie szą cy się du żym wzię ciem nie tyl ko wśród pra cow -
ni ków, ale też pra co daw ców. 
W nie dłu gim cza sie okrę go we in spek to ra ty pra cy otrzy -
ma ją ko lej ne wy da nie uak tu al nio nej bro szu ry pt. Pra wo
pra cy. In for ma tor. Jej po przed ni ty tuł Pra wo pra cy. In for -

ma tor dla pra co daw cy
zo stał nie co zmo dy fi -
ko wa ny ze wzglę du
na to, że pu bli ka cja
za wie ra wie le istot nych
i przy dat nych in for ma -
cji, rów nież z punk tu
wi dze nia pra cow ni ka.
Jest to za tem uży tecz -
ny in for ma tor dla obu
stron sto sun ku pra cy
i in nych za trud nio -
nych.

Po ak tu ali za cji tek stu,
do dru kar ni tra fi ta kże

bro szu ra pt. „Pra wo pra cy,
pierw sze kro ki”.
Na stro nie in ter ne to wej
PIP do stęp na jest uak tu al -
nio na wer sja wy da nia
z 2010 ro ku pu bli ka cji
„Bez pie czeń stwo użyt ko -
wa nia ma szyn” Wło dzi -
mie rza Ła ba now skie go.
Bro szu ra li czy 52 stro ny.
Jest prze zna czo na dla
pra co daw ców użyt ku ją -
cych ma szy ny i in nych
osób od po wie dzial nych
za bez pie czeń stwo ich

użyt ko wa nia. Przed sta -
wio no w niej opis mi ni -
mal nych wy ma gań
tech nicz nych i przy kła -
dy dzia łań do sto so -
waw czych, a ta kże
obo wiąz ki pra co daw -
cy zwią za ne z wy po sa -
ża niem sta no wisk pra -
cy w no we ma szy ny.
Pod kre ślo na zo sta ła
ro la norm zhar mo ni zo -
wa nych w pro ce sie
kształ to wa nia bez pie -
czeń stwa użyt ko wa nia
ma szyn. Bro szu ra za -
wie ra też wska zów ki
po zwa la ją ce okre ślić,
czy prze pro wa dzo na
mo der ni za cja ma szy -
ny by ła na ty le głę bo -
ka, że ma szy na po win -
na być za kwa li fi ko wa -
na ja ko no wa.
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pra cy, za do wo le nia z niej bądź nie, ewen tu al nych pro ble mów czy
uwag. W ten spo sób fir ma ma peł ną wie dzę, w ja kim stop niu da -
na oso ba za adap to wa ła się na okre ślo nym sta no wi sku pra cy, w da -
nej bry ga dzie, ja ki ma kon takt ze współ pra cow ni ka mi czy prze ło -
żo ny mi, któ rzy rów nież udzie la ją bie żą cych in for ma cji na te mat
efek tyw no ści da nej oso by lub po stę pów w pra cy. W przy pad ku
mło dych pra cow ni ków, nie ma ją cych do świad cze nia za wo do we go,
któ rzy przyj mo wa ni są do pra cy w bry ga dach bu dow la nych, szcze -
gól ny na cisk po ło żo ny jest na pra wi dło wy pro ces ich ada pta cji
i przy ucza nia do za wo du na da nym sta no wi sku pra cy.

Klu czo we do kształ ca nie

W przy pad ku osób za trud nia nych na sta no wi skach nie ro bot -
ni czych, tzw. umy sło wych wstęp na se lek cja ofert pra cy prze bie -
ga po dob nie jak w przy pad ku pra cow ni ków za trud nia nych na sta -
no wi ska ro bot ni cze. Ró żni ca po le ga na tym, że kom pe ten cje pra -
cow ni ków umy sło wych na da nych sta no wi skach pra cy są okre śla -
ne wg Sta no wi sko wych Kart Słu żb funk cjo nu ją cych w fir mie.
W kar cie ta kiej za war te są wy ma ga nia kom pe ten cyj ne dla da ne -
go sta no wi ska, za le żno ści słu żbo we, za stęp stwa, za kres za dań
i obo wiąz ków, upraw nie nia i udzie lo ne peł no moc nic twa, ak ty
nor ma tyw ne obo wią zu ją ce pra cow ni ka oraz in ne do dat ko we in -
for ma cje. Oczy wi ście w po cząt ko wej fa zie pro ce su re kru ta cji nie
wszyst kie te in for ma cje są prze ka zy wa ne po ten cjal ne mu pra cow -
ni ko wi, gdyż nie są mu nie zbęd ne. 

Po se lek cji ofert pra cy przez Ze spół ds. Pra cow ni czych – CV
wraz z li stem mo ty wa cyj nym kan dy da tów prze ka zy wa ne jest
do dy rek to ra da ne go pio nu or ga ni za cyj ne go do we ry fi ka cji.
Po je go ak cep ta cji ofer ty pra cy tra fia ją do człon ka za rzą du fir -

my, a np. w przy pad ku ofer ty pra cy dla pra cow ni ka Ze spo łu ds.
Pra cow ni czych, do za stęp cy pre ze sa – dy rek to ra ds. fi nan sów
i za rzą dza nia. Czło nek za rzą du wy ra ża swo ją opi nię na te mat
wska za nych ofert. W ten spo sób, wstęp nie okre ślo na gru pa
osób pro szo na jest na in dy wi du al ne roz mo wy kwa li fi ka cyj ne. Od -
by wa ją się one z udzia łem kie row ni ka da nej ko mór ki or ga ni za -
cyj nej, do któ rej przyj mo wa ny jest no wy pra cow nik oraz pra cow -
ni ka Ze spo łu ds. pra cow ni czych. 

Cha rak ter i spe cy fi ka roz mo wy jest ta ka sa ma, jak w przy pad -
ku osób za trud nia nych na sta no wi ska fi zycz ne. Do dat ko wo jed -
nak w przy pad ku pra cow ni ków na sta no wi ska umy sło we pro wa -
dzo na jest roz mo wa na te mat pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do -
wych. W ten spo sób fir ma za po zna je się z opi nią kan dy da ta na te -
mat sa modo kształ ca nia się, pod wy ższa nia kwa li fi ka cji za wo do -
wych. Jest to bar dzo wa żne w przy pad ku pra cow ni ków na sta no -
wi ska nie ro bot ni cze. Ma wręcz klu czo we zna cze nie. Nie rzad ko
sa mych kan dy da tów rów nież in te re su je mo żli wość do kształ ca nia

się w trak cie za trud nie nia. Fir ma wspie ra pra cow ni ków, któ rzy
pod no szą swo je kwa li fi ka cje. By wa, że kie ru je ich na kur sy spe -
cja li stycz ne, któ re rów nież do fi nan so wu je. Do ty czy to ta kże stu -
diów po dy plo mo wych czy kur sów przy go to wu ją cych do uzy ska -
nia nie zbęd nych upraw nień np. bu dow la nych.

W trak cie wstęp nej roz mo wy kwa li fi ka cyj nej oce nia na jest rów -
nież oso bo wość kan dy da ta pod ką tem do pa so wa nia do ze spo łu.
Wów czas py ta ny jest o osią gnię cia i za in te re so wa nia. W ten spo -
sób uzy ski wa ne są in for ma cje do ty czą ce cha rak te ru, uspo so bie -
nia oso by, jej na sta wie nia i mo ty wa cji do pra cy. Po zwa la to
na wstęp ną oce nę, czy da na oso ba od naj dzie się w no wym śro do -
wi sku pra cy, znaj dzie wspól ny ję zyk ze współ pra cow ni ka mi.

Po prze pro wa dzo nych roz mo wach z kan dy da ta mi, ich ofer ty
pra cy wraz z za łą czo ną opi nią, oce ną osób re kru tu ją cych prze -
ka zy wa ne człon kom za rzą du do we ry fi ka cji. Oni, po kon sul ta cji
oso ba mi re kru tu ją cy mi, wy bie ra ją dwie -trzy oso by na roz mo wę
z człon kiem za rzą du bądź dy rek to rem da ne go pio nu. In for ma cja
o oso bach wy ty po wa nych jest przed sta wia na pre ze so wi za rzą du
do osta tecz nej ak cep ta cji.

Pro ces ada pta cji pra cow ni ka za trud nia ne go na sta no wi sku
umy sło wym wy glą da tro chę ina czej, niż w przy pad ku pra cow ni -
ków za trud nia nych na sta no wi ska fi zycz ne. Oprócz za po zna nia
się z re gu la mi na mi, szko le niem bhp i udzie la niem szcze gó ło wych
in for ma cji na te mat przy słu gu ją cych upraw nień, oso ba ta ka jest
przed sta wia na w ka żdej jed no st ce or ga ni za cyj nej, gdzie oso bi -
ście po zna je pra cow ni ków po szcze gól nych dzia łów. Na to miast
kie row nik dzia łu za po zna je ją ze spe cy fi ką pra cy w nim oraz in -
for mu je, na czym bę dzie po le ga ła współ pra ca z in ny mi jed nost -
ka mi or ga ni za cyj ny mi. No wo za trud nio ny pra cow nik ma szan sę
za po znać się z za ło gą, po roz ma wiać, za py tać, na uczyć się pro ce -
dur obo wią zu ją cych w fir mie. Jest to świet na oka zja do prze ła -
ma nia lo dów, na wią za nia kon tak tów i ko le żeń skich zna jo mo ści.
Jest to rów nież oka zja do oce ny, czy da na oso ba ła two do sto su -
je się do ze spo łu współ pra cow ni ków. 

Po za po zna niu się ze wszyst ki mi ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi
no wo za trud nia ny pra cow nik jest przed sta wia ny pre ze so wi za rzą -
du. Wraz z pra cow ni kiem Ze spo łu ds. Pra cow ni czych uda je się
do nie go na roz mo wę. W jej trak cie pra cow nik uzy sku je in for ma -
cje o fir mie, jej mi sji i ce lach, zaś pra co daw ca ma mo żli wość po -
znać pra cow ni ka, je go za in te re so wa nia czy pla ny na przy szłość.

W za le żno ści od licz by ofert pra cy czy ran gi sta no wi ska, pro -
ces re kru ta cji mo że rów nież za wie rać do dat ko we ele men ty, jak
np. te sty ze zna jo mo ści ogól nej za gad nień na da nym sta no wi sku
pra cy, jak rów nież spraw dze nie pre dys po zy cji oso bo wo ścio wych.
Pro ces re kru ta cji jest mo dy fi ko wa ny i do sto so wy wa ny do bie żą -
cych po trzeb pra co daw cy.

Myślę, że prak ty ki przy za trud nia niu no wych pra cow ni ków
sto so wa ne w Iław skim Przed się bior stwie Bu dow la nym „IPB” Sp.
z o.o. w Iła wie są do bre, efek tyw ne, ko rzyst ne dla pra cow ni ka
i pra co daw cy, a przede wszyst kim spraw dzo ne. No wy pra cow nik
po zna je or ga ni za cję, w któ rej bę dzie pra co wał, jej struk tu ry, mi -
sję i cel oraz kul tu rę or ga ni za cyj ną i za sa dy dzia ła nia. Zna swój
za kres za dań i obo wiąz ków. Po zna je współ pra cow ni ków i za le żno -
ści słu żbo we. Wstę pu je w sze re gi fir my pew ny, z en tu zja zmem,
po zy tyw nie na sta wio ny na przy szłość i no wą rze czy wi stość. Jest
sil nie umo ty wo wa ny, wzra sta je go iden ty fi ka cja z wy ko ny wa ny -
mi za da nia mi i z fir mą. Wspo ma ga jąc ada pta cję pra cow ni ka, pra -
co daw ca nie tyl ko re du ku je stres i na pię cie zwią za ne ze zmia ną,
ale spra wia, że szyb ciej osią ga na jest peł na efek tyw ność pra cy
oraz włą cze nie do or ga ni za cji i ży cia spo łecz ne go.

Bar ba ra Rul kie wicz -Sła wiń ska
kie row nik Ze spo łu ds. Pra cow ni czych
Iław skie Przed się bior stwo Bu dow la ne

„IPB” Sp. z o.o. w Iła wie
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Po li ty ka ka dro wa jest skła do wą po li ty ki
przed się bior stwa. Sta no wi na tu ral ne na stęp -
stwo opra co wa nych wi zji, mi sji i stra te gii ka -
dro wej. Jed nym z ele men tów po li ty ki
per so nal nej jest pla no wa nie po trzeb oraz re -
kru ta cja, któ rej celem jest nie tyl ko utrzy ma -
nie od po wied niej licz by za trud nio nych, lecz
przede wszyst kim wy bór osób, któ re ze
wzglę du na ich cha rak ter i oso bo wość, wpi -
szą się w ima ge fir my. Osób po sia da ją cych
wła ści we umie jęt no ści i kwa li fi ka cje, go to -
wych do dal sze go roz wo ju.

Iław skie Przed się bior stwo Bu dow la ne „IPB” Sp. z o.o. za trud -
nia 243 pra cow ni ków, z cze go 58 osób to pra cow ni cy za trud nie -
ni na sta no wi skach nie ro bot ni czych. Spół ka po sia da okre ślo ną
struk tu rę or ga ni za cyj ną, któ ra de fi niu je sche mat re la cji, za le żno -
ści funk cjo nal nych i hie rar chicz nych za cho dzą cych po mię dzy po -
szcze gól ny mi ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi.

Bar ba ra Rul kie wicz -Sła wiń ska, jest kie row ni kiem Ze spo -
łu ds. Pra cow ni czych w Iław skim Przed się bior stwie Bu dow la nym
. Opo wia da, jak od by wa się re kru ta cja, któ ra za wsze jest ukie -
run ko wa na na po zy ski wa nie pra cow ni ków o du żym po ten cja le,
na sta wio nych na dal szy roz wój.

Klucz do suk ce su

Od po cząt ku ist nie nia „IPB” Sp. z o.o. przy wią zy wa ła ogrom -
ną wa gę do od po wied nio pro wa dzo ne go pro ce su re kru ta cji oraz
ada pta cji no wo za trud nio nych pra cow ni ków. Za wdro że nie w ży -
cie po li ty ki per so nal nej od po wia da przed na czel nym kie row nic -
twem dział per so nal ny, któ ry przede wszyst kim słu ży pra cow ni -
kom. Mu si dbać o do brą ko mu ni ka cję i bie żą cy prze pływ in for -
ma cji po mię dzy pra co daw cą a pra cow ni ka mi. – To z na mi po ten -
cjal ny pra cow nik ma swój pierw szy kon takt, dla te go przy wią zu -
je my wa gę do pre zen ta cji przed się bior stwa, pro wa dze nia roz -
mów in for ma cyj nych, wstęp nych i współ pra cy z in sty tu cja mi po -
śred ni czą cy mi w po szu ki wa niu pra cow ni ków.  Do ty czy to za rów -
no pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach ro bot ni czych,
jak i nie ro bot ni czych.

Punk tem wyj ścia jest usta le nie za po trze bo wa nia na pra cow -
ni ków opra co wy wa ne go na pod sta wie usta lo ne go Pla nu za trud -
nie nia oraz za po trze bo wa nia bie żą ce go wy ni ka ją ce go np. ze
zmian or ga ni za cyj nych. Plan za trud nie nia przy go to wy wa ny jest
zgod nie z we wnętrz ną pro ce du rą Za rzą dza nia Za so ba mi Ludz ki -
mi z uwzględ nie niem Kie run ków dzia łań przed się bior stwa na da -
ny rok ka len da rzo wy.

Przed przy stą pie niem do re kru ta cji na określone sta no wi sko
ko niecz ne jest w pierw szej ko lej no ści do kład ne za po zna nie się
z cha rak te rem pra cy, za kre sem obo wiąz ków i od po wie dzial no ści

na da nym sta no wi sku. Na tej pod sta wie okre śla ne są kry te ria sto -
so wa ne przy wstęp nej se lek cji ofert pra cy.

Za nim tra fi na bu do wę

Je śli cho dzi o sta no wi ska ro bot ni cze, to Ze spół ds. Pra cow ni -
czych wraz z kie row ni kiem Ze spo łu ds. Wy ko naw stwa okre śla
wy ma ga ne kom pe ten cje, ta kie jak: wy kształ ce nie, szko le nia,
umie jęt no ści i do świad cze nie wy ma ga ne na da nym sta no wi sku.
Kom pe ten cje te dla pra cow ni ków fi zycz nych są rów nież okre ślo -
ne wg ta be li ka te go rii za sze re go wa nia. Nie rzad ko przy ob sa dza -
niu sta no wi ska ro bot ni cze go, pro wa dzo ne są kon sul ta cje z bry -
ga dzi stą, do któ re go bry ga dy zo sta nie przy dzie lo ny no wy pra cow -
nik. W ten spo sób uzy ski wa ne są wszel kie in for ma cje nie zbęd -
ne do prze pro wa dze nia pra wi dło wej re kru ta cji. 

Po kon sul ta cji i ak cep ta cji dy rek to ra ds. tech nicz nych oraz
zgo dzie za rzą du prze pro wa dza na jest wstęp na se lek cja ofert
pra cy. Po da nia pra cow ni ków: CV oraz li sty mo ty wa cyj ne do -
stęp ne pra co daw cy, są ana li zo wa ne pod ką tem po trzeb i wy ty czo -
nych wcze śniej kom pe ten cji. W za le żno ści od licz by przyj mo wa -
nych pra cow ni ków wy bie ra ne są ofer ty naj bar dziej zbie żne z za -
po trze bo wa niem oraz ocze ki wa nia mi kan dy da tów. Oso by te pro -
szo ne są na roz mo wy kwa li fi ka cyj ne do sie dzi by fir my. Bie rze
w nich udział pra cow nik Ze spo łu ds. Pra cow ni czych oraz kie row -
nik Ze spo łu ds. Wy ko naw stwa. Prze pro wa dza na roz mo wa kwa -
li fi ka cyj na jest nie zwy kle wa żnym ele men tem w ca łym pro ce sie
re kru ta cji. Ma ona na ce lu omó wie nie, czy – jak nie któ rzy mó -
wią – spraw dze nie zgod no ści da nych po da nych w CV z re al ną
zna jo mo ścią za gad nień i po sia da nym do świad cze niem. Pra cow -
nik jest do kład nie in for mo wa ny o cha rak te rze pra cy na da nym
sta no wi sku, o miej scu i cza sie pra cy, rów nież o pod le gło ści za -
wo do wej. Sam mo że przed sta wić swo je ocze ki wa nia zwią za ny mi
z pra cą na da nym sta no wi sku. 

Po prze pro wa dze niu roz mów pra cow nik Ze spo łu ds. Pra cow ni -
czych oraz kie row nik Ze spo łu ds. Wy ko naw stwa, na pod sta wie do -
stęp nych da nych, do ko nu je wy bo ru kandydata, któ ry za twier -
dzany jest (bądź nie) przez dy rek tora ds. tech nicz nych oraz za rząd
spół ki. Je że li wy bór zo stał za ak cep to wa ny, oso ba ta po now nie pro -
szo na jest do sie dzi by pra co daw cy, gdzie jesz cze raz zo sta je szcze -
gó ło wo omó wio ny za kres od po wie dzial no ści i obo wiąz ków na sta -
no wi sku pra cy, wa run ki pra cy i pła cy. Oso ba ta ka za po zna je się
z re gu la mi na mi we wnętrz ny mi: Pra cy, Or ga ni za cyj nym i Wy na gra -
dza nia, a w ra zie wąt pli wo ści i py tań pra cow nik Ze spo łu ds. Pra -
cow ni czych udzie la od po wie dzi bądź oma wia lub tłu ma czy da ne za -
gad nie nia. Oso ba ta ka zo sta je rów nież po in for mo wa na o przy słu -
gu ją cych jej upraw nie niach wy ni ka ją cych z Re gu la mi nu Za kła do -
we go Fun du szu Świad czeń So cjal nych oraz o do stęp nym do bro -
wol nym do dat ko wym ubez pie cze niu, ewen tu al nym do jeź dzie
do pra cy w przy pad ku osób pra cu ją cych na bu do wach po za sie dzi -
bą fir my. In for mo wa na jest rów nież o mo żli wo ściach pod wy ższa -
nia kwa li fi ka cji za wo do wych. Fir ma czę sto kie ru je pra cow ni ków
na spe cja li stycz ne kur sy np. ope ra to rów ma szyn bu dow la nych.
Jest to nie zwy kle wa żny aspekt dla pra co daw cy, ale rów nież dla
pra cow ni ka roz po czy na ją ce go ka rie rę za wo do wą w „IPB” Sp. z o.
o., któ ry wi dzi, że dzię ki te mu mo że pod nieść swo je kom pe ten cje,
zwięk szyć w ten spo sób efek tyw ność pra cy. Roz wi jać sie bie i swo -
je mo żli wo ści. To wszyst ko dzie je się jesz cze przed wy sła niem pra -
cow ni ka na sta no wi sko pra cy np. na bu do wę. Oso ba ta zo sta je
oczy wi ście rów nież prze szko lo na przez głów ne go spe cja li stę ds.
BHP i P. Poż. W ten spo sób fir ma po zy sku je od po wied nio przy go -
to wa ne go i po in for mo wa ne go pra cow ni ka, któ ry świa do mie i pew -
nie przy stę pu je do pra cy, bez po czu cia nie pew no ści, stre su czy
nie świa do mo ści za dań.

Pra cow nik Ze spo łu ds. Pra cow ni czych czę sto jeź dzi na bu do wy
spół ki i roz ma wia z no wo przy ję ty mi pra cow ni ka mi na te mat ich

Do bre prak ty ki
w za trud nia niu pra cow ni ków

Iław skie Przed się bior stwo Bu dow la ne 
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Ma zo wiec ki Port Lot ni czy War sza wa -Mo dlin
jest bu do wa ny na te re nie dziel ni cy No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go, po ło żo nej oko -
ło 40 km na pół noc od cen trum War sza wy.
Od czerw ca br. bę dzie on peł nił ro lę re gio -
nal ne go lot ni ska użyt ku pu blicz ne go, uzu -
peł nia ją ce go wo bec Por tu Lot ni cze go im. 
F. Cho pi na. Lot ni sko bę dzie ob słu gi wać
prze wo zy mię dzy na ro do we na li niach krót -
kie go i śred nie go za się gu oraz prze wo zy
kra jo we po mię dzy por ta mi re gio nal ny mi.

Zgod nie z za pew nie nia mi władz ma zo wiec kich oraz in we sto ra,
lot ni sko zo sta nie od da ne do użyt ku tuż przed roz po czę ciem Mi -
strzostw Eu ro py w Pił ce No żnej. Je go bu do wę skom pli ko wał nie -
co pro test eko lo gów, któ rzy sprze ci wia li się re ali za cji in we sty cji.
Do pie ro w koń cu ub.r. Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny od da lił
skar gi ka sa cyj ne or ga ni za cji eko lo gicz nych od wy ro ku WSA rów -
nież od da la ją ce go ich skar gi w spra wie de cy zji śro do wi sko wej.

Port lot ni czy po wsta je na ba zie lot ni ska woj sko we go, któ re
funk cjo no wa ło w la tach 1940-2000. Ofi cjal ne roz po czę cie bu do -
wy Por tu Lot ni cze go w Mo dli nie od by ło się 8 paź dzier ni ka 2010
ro ku. Pro jekt ter mi na lu pa sa żer skie go zo stał wy ko na ny przez
jed ne go z naj bar dziej zna nych pol skich ar chi tek tów Ste fa na Ku -
ry ło wi cza. Je go ge ne ral nym wy ko naw cą jest fir ma Mo sto stal
War sza wa w kon sor cjum z hisz pań ską fir mą Ac cio na In fra estruc -
tu ras S.A. z Ma dry tu.

Bu do wa lot ni ska w Mo dli nie jest jed ną z wie lu war szaw skich
in we sty cji UEFA EU RO 2012 i ob ję ta zo sta ła pro jek tem pre wen -
cyj no -pro mo cyj nym Pań stwo wej In spek cji Pra cy pod na zwą Bez -
piecz ne bu do wa nie. Działania te koordynuje Wal de mar Spól -
nic ki, nad in spek tor pra cy OIP w War sza wie. – Do brze pa mię -
tam, jak z nie po ko jem przy je chałem na pre wen cyj ną wi zy ta cję
tej bu do wy w lu tym br., gdy pa no wa ły eks tre mal nie zi mo we wa -

run ki. Wy ko naw cę lot ni ska w Mo dli nie znałem i po zy tyw nie
oce niałem po przez pry zmat in nych in we sty cji. Jed nak miałem
pew ne oba wy, co za sta nę na tej bu do wie, po ło żo nej na ubo czu,
wśród la sów i pól ma zo wiec kich, gdzie od wie lu mie się cy pa no -
wał swo isty spo kój, nie za kłó ca ny kon tro la mi. Nie po kój oka zał się
jednak bez pod staw ny. 

– Choć na po cząt ku skó ra mi ścier pła na wi dok pra cu ją cych
na da chu ter mi na la pra cow ni ków bez za bez pie cze nia, to szyb ko
oka za ło się, że jest to ob raz wy pa czo ny, a pra cow ni cy pra cu ją
na spe cjal nej plat for mie, któ rej nie by ło wi dać, gdyż umiesz czo -
no ją z dru giej stro ny.

Te ren bu do wy jest ogro dzo ny so lid ny mi i es te tycz ny mi me ta -
lo wy mi przę sła mi, co zda je się być po twier dze niem bu dow la ne -
go po rze ka dła, że do bre go wy ko naw cę mo żna po znać po ogro -
dze niu. Na bu do wie, zgod nie z pra wem bu dow la nym, jest kie row -
nik bu do wy, lecz re pre zen tu je on in we sto ra, a nie ge ne ral ne go
wy ko naw cę. To roz wią za nie wy da je się być słusz ne wo bec fak tu
pro wa dze nia przez in we sto ra, po za ter mi na lem, sze re gu in nych
obiek tów. No wo ścią jest pi sem ne sce do wa nie od po wie dzial no ści,
ja ką po no si jed no oso bo wo wła śnie kie row nik bu do wy, na wszyst -
kich kie row ni ków po szcze gól nych obiek tów i od cin ków ro bót.
Czy jest to zgod ne z li te rą pra wa bu dow la ne go? Chy ba mo żna
mieć pew ne wąt pli wo ści i to mi mo ta kiej or ga ni za cji bu do wy
i fak tu, że kie row nik uczest ni czy we wszel kich jej pro ce sach bu -
dow la nych, jak np. zwią za nych z od bio ra mi czy kon tro la mi itp.
Więk szość ro bót na bu do wie lot ni ska w Mo dli nie wy ko nu ją pod -
wy ko naw cy, po cząt ko wo w licz bie 300 osób, obec nie oko ło 60.
Wśród za trud nio nych przez głów ne go wy ko naw cę są prak tycz nie
wy łącz nie oso by z kie row nic twa bu do wy w licz bie 10.

Mo der ni za cją pa sa star to we go z dro ga mi do jaz do wy mi i in fra -
struk tu rą zaj mo wa ła się fir ma ER BUD S. A z DE XTROL Sp.
z o.o. oraz ELEK TO MONT S.A.

Plan Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia opra co wa li wszy scy
kie row ni cy ro bót po szcze gól nych obiek tów. Zo stał on za ak cep -
to wa ny przez kie row ni ka bu do wy. Pod wy ko naw cy, wcho dząc
na te ren bu do wy, przed kła da ją ge ne ral ne mu wy ko naw cy, zgod -

nie z umo wą, sze reg do ku men tów po twier dza ją cych fakt prze pro -
wa dzo nych szko leń bhp, po sia da nych ba dań le kar skich czy nie -
zbęd nych kwa li fi ka cji pra cow ni ków. Wpro wa dza ne ma szy ny,
urzą dze nia i elek tro na rzę dzia mu szą speł niać wy ma ga nia tech -
nicz ne i po sia dać sto sow ne cer ty fi ka ty, do pusz cze nia itp. Choć
funk cjo nu ją uprosz czo ne pro ce du ry, w ni czym nie przy po mi na -
ją ce tych, któ re obo wią zy wa ły na bu do wie sta dio nów na EU -
RO 2012, to jed nak znacz nie po pra wia ją one bez pie czeń -
stwo. I tak np. wpro wa dze nie pod wy ko naw cy od by wa się obec -
nie wy łącz nie za wie dzą in we sto ra. Na po cząt ku był z tym pe wien

pro ble mem, o czym mo gło świad czyć two rze nie tzw. dłu gich łań -
cu chów firm pod wy ko naw czych, z czym wią za ły się przy pad ki
nie re gu lo wa nia na le żno ści w ter mi nie.

Ko or dy na to rem ds. bhp na bu do wie lot ni ska w Mo dli nie jest
kie row nik ro bót z Mo sto sta lu War sza wa, któ ry pod le ga głów ne -
mu kie row ni ko wi ro bót i kie row ni ko wi bu do wy, we dług za sa dy
dwa w jed nym, ja ko oso by speł nia ją cej wy ma ga nia, za rów no je -
śli cho dzi o słu żbę bhp, jak i kie ro wa nie pra cow ni ka mi. W je go
ge stii jest spo rzą dza nie za le ceń dla firm po prze pro wa dzo nych
kon tro lach bhp, do ku men to wa nych fo to gra ficz nie. Bo lącz ką ko -
or dy na to ra jest zbyt ma łe za an ga żo wa nie słu żb bhp pod wy ko naw -
ców w pro ces in we sty cyj ny.

Wa żnym ele men tem bez pie czeń stwa jest oce na ry zy ka za wo -
do we go, opra co wy wa na przez wszyst kich pod wy ko naw ców
na wszyst kich sta no wi skach pra cy, z któ rą za po zna li się pra cow -
ni cy. Jest jed nym z ele men tów pro gra mu czę stych in struk ta ży
bhp. Za ła ma nie prze pi sów z te go za kre su, w przy pad ku udo wod -
nie nia wi ny i po wcze śniej szym ostrze że niu, sto so wa ne są ka ry
pie nię żne. Do ty czy to rów nież za gu bie nia iden ty fi ka to rów, w któ -
re wy po sa że ni są wszy scy pra cow ni cy bu do wy.

Wa żnym ele men tem or ga ni za cji bu do wy są co ty go dnio we na -
ra dy ko or dy na cyj ne z pod wy ko naw ca mi, Ra dy Bu do wy i na ra dy
pro duk cyj ne kie row ni ków ro bót z pod wy ko naw ca mi. Ze wszyst -
kich spo rzą dza ne są no tat ki słu żbo we.

Szko le niom wstęp nym i in struk ta żo wi sta no wi sko we mu pod -
le ga ją wszy scy za trud nie ni na bu do wie lot ni ska Mo dlin, bez wy -
jąt ku. Po twier dze niem te go są wpi sy w Dzien ni ku Szko leń
13 pod wy ko naw ców dla po nad 250 pra cow ni ków.

Stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści w za kre sie prze strze ga nia
prze pi sów bhp do ty czy ły bra ku ją cych ele men tów ba lu strad
na rusz to wa niu i po rę czy na scho dach. Wol ną prze strzeń za bez -
pie czo no ta śmą ostrze gaw czą, jak twier dzo no – tyl ko chwi lo wo,
tak jak po zo sta wio ne prze wo dy elek trycz ne na cią gach ko mu ni -
ka cyj nych.

– Po prze ka za niu sze re gu do brych do świad czeń z in nych bu -
dów na EU RO 2012 opuściłem bu do wę lot ni ska w Mo dli nie
w na dziei, że to, co już zro bio no w za kre sie bhp, zo sta nie utrzy -
ma ne lub po pra wio ne, ta kże przy wy ko rzy sta niu in for ma cji z po -
zo sta wio nych tam wy daw nictw PIP.

Wal de mar Spól nic ki 
OIP War sza wa

Na Na ro do wy

przez Mo dlin



Bez tro ska na bu do wie

Już w pierw szym dniu kon tro li in spek -
to rzy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Bia łym sto ku wy da li, pod le ga ją cy na tych -
mia sto we mu wy ko na niu, na kaz wstrzy mu -
ją cy pro wa dze nie prac mon ta żo wych kon -
struk cji da chu oraz prac bu dow la nych, pro -
wa dzo nych na po zio mie I i II kon dy gna cji
bu dyn ku w Zam bro wie.

Pra ce po le ga ją ce na mon ta żu ele men -
tów kon struk cji da chu na wy so ko ści oko -
ło 10 m wy ko ny wa ło sze ściu lu dzi w ra -
mach za war tych z przed się bior cą umów -
-zle ce nia. Pra co wa li bez ja kie go kol wiek
za bez pie cze nia przed upad kiem z wy so ko -
ści, co po wo do wa ło bez po śred nie za gro że -
nie ich ży cia i zdro wia.

Na I i II po zio mie bu do wa ne go obiek tu
nie za bez pie czo no otwo rów tech no lo gicz -
nych, otwo rów prze zna czo nych na otwo ry
okien ne oraz nie obu do wa nych kra wę dzi
stro pów, przed mo żli wo ścią upad ku z wy -
so ko ści osób wy ko nu ją cych tam pra ce.
W rusz to wa niach sys te mo wych me ta lo -

wych, bu dow la no -mon ta żo wych nie za -
pew nio no po rę czy ochron nych za bez pie -
cza ją cych przed upad kiem z wy so ko ści,
de sek kra wę żni ko wych oraz sta bil ne go po -
sa do wie nia. Na te re nie wy ko ny wa nych
prac nie za bez pie czo no też prze wo dów
elek trycz nych za si la ją cych ma szy ny oraz
urzą dze nia bu dow la ne przed mo żli wo ścią
uszko dzeń me cha nicz nych. 

In spek to rzy stwier dzi li po nad to po wa -
żne uchy bie nia w do ku men ta cji, m.in.
bra ko wa ło gra ficz ne go przed sta wie nia
roz miesz cze nia urzą dzeń prze ciw po ża ro -
wych, dróg do jaz do wych, sprzę tu ra tun ko -
we go, we wnętrz nych i ze wnętrz nych stref
ochron nych, lo ka li za cji po miesz czeń hi -
gie nicz no -sa ni tar nych. W czę ści opi so wej
do ku men tu za bra kło też in for ma cji do ty -
czą cej prze wi dy wa nych za gro żeń, in for -
ma cji o spo so bie pro wa dze nia in struk ta -
żu pra cow ni ków przed przy stą pie niem
do re ali za cji prac szcze gól nie nie bez piecz -
nych, in for ma cji do ty czą cej sto so wa nia
środ ków ochro ny in dy wi du al nej, w tym za -
bez pie cza ją cych przed upad kiem z wy so -
ko ści oraz in nych środ ków ochro ny in dy -
wi du al nej oraz za sad bez po śred nie go nad -
zo ru nad pra ca mi szcze gól nie nie bez -
piecz ny mi.

Przed się bior ca pro wa dzą cy pra ce bu -
dow la ne zo stał uka ra ny man da tem. 

Pod
inspektorską

lupą

Nie bez piecz ny układ
In spek tor pra cy OIP Bia ły stok prze pro wa dził
kon tro lę sta no wisk pra cy na te re nie ter mi na -
lu prze ła dun ko we go w miej sco wo ści P. w woj.
pod la skim. Oka za ło się, że więk szość osób,
spo śród za trud nio ne go per so ne lu, nie po win -
na po dej mo wać pra cy na wy zna czo nych sta -
no wi skach.

In spek tor usta lił, że na sta no wi sku opró żnia nia cy stern ko le -
jo wych z pa ra fi ny, w kon te ne ro wej ko tłow ni, za in sta lo wa no ko -
cioł pa ro wy ty pu GOL -MET KP6 -1100 o mo cy 1100 kW. W ce lu
roz to pie nia za sty głej pa ra fi ny do wnę trza cy ster ny ko le jo wej
po da wa na by ła pa ra pod grza na do tem pe ra tu ry po nad 130oC.
Roz to pio ną pa ra fi nę prze tła cza no na stęp nie do cy stern sa mo cho -
do wych. Je den z pra cow ni ków ob słu gu ją cych w dniu kon tro li tę
ko tłow nię le gi ty mo wał się upraw nie nia mi, któ rych wa żność wy -
ga sła ja kiś czas te mu. Dru gi na to miast miał wpraw dzie wa żne
upraw nie nia, ale do in ne go ro dza ju ko tłów niż za in sta lo wa ne
na tym sta no wi sku prze ła dun ku.

Na te re nie ter mi na lu dwóch mę żczyzn pro wa dzi ło za ła du nek
so li dro go wej do po jaz dów cię ża ro wych. Ob słu gi wa li ła do war kę
jed no na czy nio wą ko ło wą mar ki Ca ter pil lar 962H o po jem no ści
na czy nia ro bo cze go (ły żki) 3,8 m3. Jak się oka za ło, ża den z nich
nie po sia dał upraw nień upo wa żnia ją cych do kie ro wa nia ła do war -
ka mi jed no na czy nio wy mi kla sy II, tj. o po jem no ści na czy nia ro -
bo cze go do 5,0 m3.

Ko lej ne po wa żne uchy bie nia do ty czy ły eks plo ata cji ca łe go
ze spo łu prze no śni ków ta śmo wych TE PRON -Ra dom wy pro du ko -
wa nych w 1999 r. Ka żdy z trzech prze no śni ków o dłu go ści 8,5 m
i sze ro ko ści ta śmy 800 mm, wy po sa żo ny był w ko sze za sy po we
znaj du ją ce się po ni żej po zio mu te re nu, w miej scu roz ła dun ku wa -
go nów ko le jo wych. W dniu kon tro li, kie dy nie znaj do wał się
nad ni mi ża den wa gon, nie za dba no o ich za kry cie. Ka żdy z pra -
cow ni ków był za gro żo ny upad kiem. Dal sze oglę dzi ny wy ka za ły
brak sta łe go za bez pie cze nia przed do stę pem do nie bez piecz nej
stre fy pra cy ukła du, jak rów nież brak sta łej osło ny w miej scu na -
bie gu ta śmy na bę ben na pę do wy prze no śni ka ta śmo we go.

Ca ły układ prze no śni ków ste ro wa ny był z roz dziel ni cy elek -
trycz nej. W drzwicz kach roz dziel ni cy umiesz czo no przy ci ski

do uru cha mia nia i za trzy my wa nia wszyst kich prze no śni ków lub
ka żde go z osob na. Bra ko wa ło jed nak opi su umo żli wia ją ce go
jed no znacz ną iden ty fi ka cję prze zna cze nia po szcze gól nej gru py
przy ci sków. Drzwicz ki roz dziel ni cy zaś za my ka no je dy nie sta lo -
wym ha czy kiem z dru tu. Mo żna po wie dzieć, że wła ści wie zo sta -
wio no wol ny do stęp do wnę trza roz dziel ni cy, gdzie znaj do wa ły
się urzą dze nia elek trycz ne za si la ne prą dem trój fa zo wym. Nikt,
spo śród osób za trud nio nych w za kła dzie, nie po sia dał świa dec -
twa kwa li fi ka cyj ne go gru py 1 do ob słu gi urzą dzeń elek trycz nych.

Czte rech z dwu na stu za trud nio nych w ter mi na lu pra cow ni -
ków nie mia ło ak tu al ne go prze szko le nia okre so we go w za kre -
sie bhp. Je den z pra cow ni ków, za trud nio ny jesz cze w 2007 r.,

zo stał do pusz czo ny do pra cy bez wy ma ga ne go szko le nia wstęp -
ne go w za kre sie bhp. Ko lej ny pra cow nik nie wy ko nał ba dań
okre so wych, po twier dza ją cych zdol ność wy ko ny wa nia po wie -
rza nych za dań.

In spek tor pra cy wy dał, pod le ga ją cy na tych mia sto we mu wy ko -
na niu, na kaz skie ro wa nia czte rech pra cow ni ków ter mi na lu do in -
nych prac oraz wstrzy mał eks plo ata cję ukła du prze no śni ków ta -
śmo wych. Oso ba od po wie dzial na zo sta ła uka ra na zo sta ła man da -
tem w wy so ko ści 2000 zł.

Ro bert Ro giń ski, Ewe li na Ko pliń ska
OIP Bia ły stok
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Cze go Jaś się nie na uczy…

By ło cie ka wie i we so ło – tak naj czę ściej od po wia da ły dzie ci py ta ne o wra że nia ze spo tka nia
z pra cow ni ka mi Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy oraz przed sta wi cie la mi Wo je wódz kiej Ko -
men dy Po li cji w Ka to wi cach. W ra mach pro gra mu Bez piecz ne dziec ko na wsi pro wa dzi li pre -
lek cje i roz ma wia li z dzieć mi o tym, jak po win ny się za cho wy wać i po stę po wać, by nie by ło to
dla nich ja kimś za gro że niem.                                          To masz Urban OIP Ka to wi ce

W tym ro ku or ga ni za to rzy od wie dzi li dzie ci z przed -
szko li z po wia tów tar no gór skie go, lu bli niec kie go,
mysz kow skie go oraz pszczyń skie go – łącz nie 1 063
dzie ci. Głów nym ce lem pro gra mu jest po pra wa bez -
pie czeń stwa wśród naj młod szych, miesz ka ją cych
na wsi. Uświa do mie nie im za gro żeń wy ni ka ją -
cych wła śnie ze spe cy fi ki miej sca ich za miesz ka -
nia i po pu la ry za cja bez piecz nych za cho wań.
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE 

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 24 stycz -
nia 2012 r. w spra wie ogło sze nia jed no li -
te go tek stu usta wy – Pra wo ato mo we //
Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 264.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 26 stycz -
nia 2012 r. w spra wie ogło sze nia jed no li -
te go tek stu usta wy – Pra wo o po stę po wa -
niu przed są da mi ad mi ni stra cyj ny mi //
Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 270.

Ob wiesz cze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 28 lu te go 2012 r.
w spra wie wy so ko ści kwot jed no ra zo wych
od szko do wań z ty tu łu wy pad ku przy pra -
cy i cho ro by za wo do wej // Mo ni tor Pol ski.
– 2012, poz. 127.

Ob wiesz cze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 14 mar ca 2012 r.
w spra wie wskaź ni ka wa lo ry za cji skła dek
na ubez pie cze nie eme ry tal ne za IV kwar -
tał 2011 r. // Mo ni tor Pol ski. – 2012,
poz. 148.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ka sy Rol ni cze -
go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go z dnia 2
mar ca 2012 r. w spra wie mie sięcz nej wy -
so ko ści skład ki na ubez pie cze nie wy pad -
ko we, cho ro bo we i ma cie rzyń skie
w II i III kwar ta le 2012 r. // Mo ni tor Pol -
ski. – 2012, poz. 131.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji z dnia 6 mar ca 2012 r. w spra -
wie wzo ru i spo so bu pro wa dze nia me try -
ki spra wy // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 250.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji z dnia 9 mar ca 2012 r. w spra -
wie ro dza ju spraw, w któ rych obo wią zek
pro wa dze nia me try ki spra wy jest wy łą -
czo ny // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 269.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z dnia 14 mar ca 2012 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie
ró żni co wa nia sto py pro cen to wej skład ki
na ubez pie cze nie spo łecz ne z ty tu łu wy -
pad ków przy pra cy i cho rób za wo do wych

w za le żno ści od za gro żeń za wo do wych
i ich skut ków // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 285.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli -
wo ści z dnia 21 lu te go 2012 r. zmie nia ją -
ce roz po rzą dze nie w spra wie utwo rze nia
są dów pra cy i są dów ubez pie czeń spo -
łecz nych // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 227.

NOR MY

PN -EN 12417+A2: 2011 Ob ra biar ki.
Bez pie czeń stwo. Cen tra ob rób ko we. – Za -
stę pu je PN -EN 12417+A2: 2009; za twier -
dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 21 czerw -
ca 2011 r.

Okre ślo no tech nicz ne wy ma ga nia bez -
pie czeń stwa oraz środ ki ochron ne sto so -
wa ne przez pro jek tan tów, kon struk to rów
i do staw ców cen trów ob rób ko wych. 

PN -EN 13128+A2: 2011 Bez pie czeń -
stwo ob ra bia rek. Fre zar ki (i wy ta czar ki).
– Za stę pu je PN -EN 13128+A2: 2009; za -
twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 21
czerw ca 2011 r.

W nor mie po da no wy kaz zna czą cych
za gro żeń zwią za nych z fre zar ka mi oraz
okre ślo no środ ki tech nicz ne eli mi nu ją ce
lub ogra ni cza ją ce za gro że nia. 

PN -EN 13218+A1: 2011 Ob ra biar ki.
Bez pie czeń stwo. Szli fier ki sta cjo nar ne.
– Za stę pu je PN -EN 13218+A1: 2008; za -
twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 24
czerw ca 2011 r.

Okre ślo no tech nicz ne wy ma ga nia bez -
pie czeń stwa i środ ki bez pie czeń stwa sto -
so wa ne przez pro jek tan tów, kon struk to -
rów i do staw ców szli fie rek sta cjo nar nych.

WY DAW NIC TWA

Hu ma ni za cja Pra cy. – Nr 6 (2011).
W spe cjal nym nu me rze cza so pi sma za -

miesz czo no re fe ra ty z kon fe ren cji nt.
współ cze snych wy zwań me ne dżer skich
w prze ciw dzia ła niu wy pa le niu za wo do we -
mu.

Z tre ści: A. Ki siel: Wy pa le nie za wo do -
we – przy kła do we symp to my i prze ciw -
dzia ła nia. – W. Bań ka: Hu ma ni za cja sto -
sun ków pra cy – spo so bem na prze ciw -
dzia ła nie wy pa le niu za wo do we mu. – J. Ta -
ra pa ta: Wy pa le nie za wo do we pra cow ni -

ków ne ga tyw ną kon se kwen cją stre su
w miej scu pra cy. – M. Ma cie jasz -Świąt kie -
wicz, L. Płat kow ska -Pro kop czyk: At mos fe -
ra w pra cy ja ko czyn nik wy pa le nia za wo -
do we go. – A. Bo żek: Wzmac nia nie za an -
ga żo wa nia pra cow ni ków czyn ni kiem prze -
ciw dzia ła ją cym wy pa le niu za wo do we mu.
– E. No wak -Jam róz: Urlop sab ba ti cal ja ko
spo sób za po bie ga nia wy pa le niu za wo do -
we mu. Pró ba ana li zy po rów naw czej ist -
nie ją cych re gu la cji praw nych. – E. Bog -
dań ska: Pro blem wy pa le nia za wo do we go
urzęd ni ków.

AR TY KU ŁY Z CZA SO PISM

Ko lej ne go dzi ny pra cy w cza sie zmia ny
ro bo czej a wy pad ki przy pra cy w ko pal -
niach wę gla ka mien ne go / Je rzy Ry dlew -
ski // Bez pie czeń stwo Pra cy i Ochro na
Śro do wi ska w Gór nic twie. – 2012, nr 2,
s. 19-23.

Przed sta wio no wy ni ki ana li zy wy pad -
ków przy pra cy za ist nia łych w dwóch ko -
pal niach wę gla ka mien ne go, na trzech
zmia nach, w cią gu sze ściu lat. Wska za no
go dzi ny pra cy, w któ rych do cho dzi do naj -
więk szej licz by wy pad ków.

Wskaź nik ochro ny sprzę tu ochro ny ukła -
du od de cho we go / Krzysz tof Ma kow ski //
Pra ca i Zdro wie. – 2012, nr 2, s. 30-34.

W ar ty ku le omó wio no me to dy wy zna -
cza nia wskaź ni ka ochro ny sprzę tu ochro -
ny ukła du od de cho we go.

Za gro że nia psy cho spo łecz ne na sta no -
wi sku spe cja li sty ds. bhp // Ka ta rzy na
Or lak; kon sul ta cja: Li lia na Gu da le wicz //
Pra ca i Zdro wie. – 2012, nr 2, s. 48-51.

Przed sta wio no psy cho spo łecz ną cha -
rak te ry sty kę sta no wi ska pra cy spe cja li -
sty ds. bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz oce nę ry zy ka za wo do we go na tym
sta no wi sku.

Zwal cza nie dys kry mi na cji wie lo krot nej
(na przy kła dzie dzia łań Unii Eu ro pej skiej)
/ Ju sty na Ma li szew ska -Nie nar to wicz //
Pań stwo i Pra wo. – 2012, nr 2, s. 34-45.

Po da no de fi ni cję dys kry mi na cji wie lo -
krot nej i wska za no przy pad ki, w któ rych
mo że ona wy stą pić. Przed sta wio no pro -
ble my wy ni ka ją ce ze zró żni co wa ne go po -
dej ście do kry te riów dys kry mi na cji w pra -
wie UE.

Opra co wa nie: Da nu ta Szot
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 5 marca 2012 r. po długiej

chorobie zmarł w wieku 61 lat 
nasz kolega

Wiesław Kaczanowicz
nadinspektor pracy, w latach 2007-2009
okręgowy inspektor pracy Rzeszowie 

Pra cę w in spek cji pra cy roz po czął w ro ku 1999, a od ro -
ku 2000 ja ko in spek tor pra cy wy ko ny wał czyn no ści kon tro -
l ne. Pod czas pro wa dzo nych kon tro li spo koj nie, ale rze czo -
wo wy ma gał prze strze ga nia obo wią zu ją cych prze pi sów.
Z du żym za an ga żo wa niem do ra dzał i współ pra co wał ze
związ ka mi za wo do wy mi. W ro ku 2007 głów ny in spek tor
pra cy po wo łał go na sta no wi sko okrę go we go in spek to ra pra -
cy w Rze szo wie, na któ rym pra co wał do ro ku 2009.

Za pa mię ta my Go ja ko czło wie ka o du żym ser cu i kul -
tu rze oso bi stej, życz li we go wo bec wszyst kich pra cow ni -
ków, czę sto uśmiech nię te go.

Żegnamy Go z wielkim smutkiem.
Kierownictwo i pracownicy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 

Pogrążeni w smutku żegnamy

Romualda Burnosa
zastępcę głównego inspektora pracy 

w latach 1984-1992
wieloletniego inspektora pracy

Zmarł 8 mar ca br. w War sza wie. W na szej pa mię ci po zo -
sta nie do brym, sza nu ją cym in nych, wy ma ga ją cym – ale
przede wszyst kim wy ro zu mia łym czło wie kiem. Ce ni li śmy go
za od da nie śro do wi sku in spek tor skie mu, kom pe ten cję, pro -
fe sjo na lizm i za an ga żo wa nie w za wo do we obo wiąz ki oraz
za dba łość o pra cow ni ków.

Ro mu ald Bur nos uro dził się w Bie li cy w 1937 r. Był ab sol -
wen tem Wy dzia łu Le śne go Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go, któ rą ukoń czył ze spe cja li za cją trans port le śny.
Pra co wał m.in. w La sach Pań stwo wych, w Elek tro mon ta żu -
-Pół noc, gdzie peł nił rów nież funk cje kie row ni cze. Od 1965
r. zwią za ny z in spek cją pra cy w Związ ku Za wo do wym Pra cow -
ni ków Le śnych, w któ rym zaj mo wał się za gad nie nia mi do ty -
czą cy mi bez pie czeń stwa pra cy w trans por cie oraz eks plo ata -
cji i po zy ski wa nia drew na. W 1968 r. zo stał kie row ni kiem In -
spek to ra tu Pra cy w Związ ku Za wo do wym Pra cow ni ków Spół -
dziel czo ści Pra cy – Za rząd Głów ny, gdzie pia sto wał rów nież,
w okre sie póź niej szym funk cje se kre ta rza Za rzą du Głów ne -
go, a ta kże prze wod ni czą ce go. Był nie zwy kle za an ga żo wa ny
w pra cę związ ko wą, zwłasz cza w za kre sie ochro ny pra cy. 

W 1981 r. zo stał po wo ła ny na za stęp cę prze wod ni czą ce go
Ra dy Ochro ny Pra cy przy głów nym in spek to rze pra cy,
a od 1984 r. pia sto wał sta no wi sko za stęp cy głów ne go in spek -
to ra pra cy. Spra wo wał nad zór nad dzia łal no ścią Ze spo łu Praw -
nej Ochro ny Pra cy oraz Biu ra Ad mi ni stra cyj no -Go spo dar cze go.
Od 1989 r. nad zo ro wał pra cę Ze spo łu Or ga ni za cyj ne go. Pod je -
go kie row nic twem zna czą co zmo dy fi ko wa ny zo stał pro gram
kształ ce nia kan dy da tów na in spek to rów pra cy. Współ uczest ni -
czył rów nież w zmia nach struk tu ry or ga ni za cyj nej PIP.

Sym pa tię pra cow ni ków za skar bił so bie dzię ki te mu, że nie
prze cho dził obo jęt nie obok pro ble mów in nych. Zaw sze po -
moc ny i uczyn ny wo bec tych, któ rzy po trze bo wa li wspar cia. Był
czło wie kiem skrom nym, nie po zba wio nym po czu cia hu mo ru.

Do wo dem uzna nia dla je go dzia łal no ści za wo do wej i spo -
łecz nej są licz ne od zna cze nia m.in. Za słu żo ny dla Ochro ny
Pra cy, Srebr ny i Zło ty Krzyż Za słu gi, Krzyż Ka wa ler ski, Ho -
no ro wa Od zna ka Spół dziel cza.

Po że gna li śmy Go 13 mar ca br. na war szaw skim Cmen ta -
rzu Bród now skim. W imie niu kie row nic twa Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy Ewa Do śla, dy rek tor ga bi ne tu GIP, po wie dzia -
ła m.in. – Że gna my wspa nia łe go czło wie ka, in spek to ra pra -
cy, po wa ża ne go sze fa, dla któ re go pra ca w in spek cji by ła po -
wo ła niem. Uto żsa miał się z in spek cją, po świę cił jej swój
ogrom ny ta lent, wie dzę, po ten cjał i umie jęt no ści. Bu do wał
ran gę in spek cji pra cy ja ko pań stwo we go or ga nu nad zo ru
i kon tro li. Ta ka po sta wa bez sprzecz nie za słu gu je na wy ra zy
naj wy ższe go uzna nia (…).

Kie row nic two i pra cow ni cy
Głów ne go In spek to ra tu Pra cy 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, 
że 14 marca 2012 r. zmarł nagle

Jan Ćwiok
wie lo let ni in spek tor OIP w Byd gosz czy,

w la tach 1992-1999 za stęp ca okrę go we go
in spek to ra pra cy ds. nad zo ru

Mó wi się, że nie ma osób nie za stą pio nych… Jan jed nak
do osób nie za stą pio nych na le ży. W sierp niu te go ro ku ob -
cho dził by nie co dzien ny ju bi le usz 50. lat pra cy. W Okrę go -
wym In spek to ra cie Pracy w Byd gosz czy roz po czął ją
1 stycz nia 1983 ro ku, po cząt ko wo ja ko pod in spek tor pra -
cy, po tem awan so wał na star sze go in spek to ra pra cy
– głów ne go spe cja li sty. Ko or dy no wał nad zór ryn ku, ba dał
przy czy ny i oko licz no ści wy pad ków. 

Aż trud no uwie rzyć, że mó wi my o nim w cza sie prze -
szłym…

Kierownictwo i koledzy 
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy



W za kła dzie, któ ry zaj mo wał się pro duk cją mię sną, na co dzień
funk cjo no wa ły dwie sprę żar ki tło ko we ze zbior ni ka mi o po jem -
no ści 100 li trów. Ich za da niem by ło uzu peł nia nie za po trze bo wa -
nia na po wie trze przez urzą dze nia tech no lo gicz ne. Jed na
z nich, wy pro du ko wa na przez fir mę Me ta bo, a eks plo ato wa na
od 2007 r., pra co wa ła na pod da szu uboj ni. Jej zbior nik po wie trza,
wy pro du ko wa ny we Wło szech, po sia dał ozna ko wa nie CE. Był ba -
da ny na mak sy mal ne ci śnie nie prób ne 16,5 ba ra, a ci śnie nie ro -
bo cze – zgod nie z de kla ra cją zgod no ści – usta lo no na 11 ba rów.
Po sia dał: wy łącz nik ci śnie nio wy (pre so stat) oraz za wór bez pie czeń -
stwa wy ka li bro wa ny – rów nież zgod nie z de kla ra cją zgod no ści
– na 10,4 ba ra. Ma no metr zo stał usta wio ny na ci śnie nie 8 ba rów.
Sam zbior nik po wie trza był pod łą czo ny prze wo dem do roz dzie -
la cza z za mon to wa nym ma no me trem usta wio nym na ci śnie nie
7 ba rów, a stąd od by wa ło się za si la nie urzą dzeń tech no lo gicz nych
pra cu ją cych na ci śnie niu ro bo czym 6 ba rów.

Wła śnie ta sprę żar ka któ re goś dnia prze sta ła pra co wać. Za -
trud nio ny na umo wę -zle ce nie kon ser wa tor urzą dzeń tech nicz -
nych, po sia da ją cy ak tu al ne upraw nie nia kwa li fi ka cyj ne „E”
na sprę żar ki i in sta la cje sprę żo ne go po wie trza, wszedł na pod -
da sze, aby za mon to wać no we, spraw ne urzą dze nie. Zau wa żył jed -
nak, że ma no metr przy roz dzie la czu wska zu je ci śnie nie ro bo -
cze po nad 8 ba rów. Za mknął więc za wór od ci na ją cy
po wie trze na prze wo dzie łą czą cym zbior nik z roz dzie -
la czem, wy mie nił ma no metr, otwo rzył za wór i chciał
spraw dzić ci śnie nie na ma no me trze w zbior ni ku po -
wie trza. Gdy pod szedł, zbior nik eks plo do wał. Wy rwa -

na sprę żar ka i szcząt ki zbior ni ka ude rzy ły mę żczy znę, po wo du -
jąc licz ne ura zy, mię dzy in ny mi szyi i nóg.

Na pod sta wie ze bra ne go ma te ria łu usta lo no kil ka przy czyn
te go tra gicz ne go wy pad ku. Przede wszyst kim sprę żar ka zo sta -
ła usta wio na na nie szczel nym stro pie, przez któ ry prze do sta -
wa ły się opa ry dy mu i wo dy, two rząc sil nie ero zyj ne śro do wi -
sko pra cy. Kie dy zba da no szcząt ki zbior ni ka, oka za ło się, że je -
go ścian ki by ły sil nie sko ro do wa ne, a gru bość bla chy by ła po -
ni żej do pusz czal nej nor my. Po miar gru bo ści płasz cza zbior ni -
ka, wy ko na ny przez in spek to rów Urzę du Do zo ru Tech nicz ne -

go wy ka zał, że w nie któ rych miej scach gru bość ścian ki wy no -
si ła od 1,3 do 2,2 mm. Z do ku men ta cji wy ni ka ło zaś, że – po
uwzględ nie niu ko ro zji – mi ni mal na gru bość płasz cza i den ni cy
wy no si 2 mm przy gru bo ści no mi nal nej bla chy 3 mm.

Wśród in nych przy czyn wy pad ku wy mie nio no:
� nie za dzia ła nie osprzę tu za bez pie cza ją ce go, czy li wy łącz -

ni ka ci śnie nio we go, ani osprzę tu ci śnie nio we go – za wo ru bez -
pie czeń stwa;

� nie wy ko na nie od wod nie nia zbior ni ka po wie trza w okre sach
prze wi dzia nych w in struk cji pro du cen ta, co przy spie szy ło je go
ko ro zję;

� nie prze dmu chi wa nie za wo ru bez pie czeń stwa, co po zwo -
li ło by na usta le nie, czy nie jest za tka ny;

� utrud nio ny do stęp do sprę żar ki funk cjo nu ją cej w śro do wi -
sku ko ro zyj nym, przez co za nie dby wa no jej od wod nie nia i kon -
tro lę za wo ru bez pie czeń stwa;

� eks plo ato wa nie zbior ni ka ci śnie nio we go bez od bio ru
przez upraw nio ny or gan;

� brak in struk cji ob słu gi sprę żar ki uwzględ nia ją cej da ne tech -
nicz ne i bez pie czeń stwo pra cy;

� bar dzo praw do po dob na in ge ren cja nie upo wa żnio nej oso -
by, je śli cho dzi o wy łącz nik ci śnie nio wy pra cy sprę żar ki (pod -

wy ższe nie ci śnie nia
na wy łącz ni ku ci śnie -
nio wym nie spo wo -
do wa ło wzro stu ilo -
ści po trzeb ne go po -
wie trza do urzą dzeń
tech no lo gicz nych).

Na szczę ście wy pa -
dek nie był śmier tel -
ny. Uzmy sło wił pra co -
daw cy, że na wet tak
ma ły zbior nik ci śnie -
nio wy sta no wi du że
za gro że nie dla per -
so ne lu. Dla te go też
za in sta lo wał dwie no -
we sprę żar ki o po -
jem no ści zbior ni -
ka 150 l w ła two do -
stęp nym miej scu.
Uzy skał też de cy zję
or ga nu UDT ze zwa la -

ją cą na eks plo ata cję zbior ni ków ci śnie nio wych.
Pra co daw ca zo stał uka ra ny man da tem za nie wła ści wą eks plo -

ata cję zbior ni ka sprę żo ne go po wie trza, nie prze pro wa dza nie wy -
ma ga nych prze glą dów i prac kon ser wa cyj nych, do pusz cze nie
zbior ni ka ci śnie nio we go do eks plo ata cji bez de cy zji upraw nio -
ne go or ga nu oraz eks plo ata cję sprę żar ki bez in struk cji ob słu -
gi pod wzglę dem tech nicz nym i bez pie czeń stwa pra cy. 

Mi chał Krę tow ski
OIP Bia ły stok

Wybuch na poddaszu
Po raz ko lej ny nie spraw ne urzą dze nie przy czy ni ło się do wy pad ku, w któ rym zo stał po wa żnie
oka le czo ny je den z pra cow ni ków za kła du mię sne go w wo je wódz twie pod la skim. Po śred nią
przy czy ną, jak to się zbyt czę sto zda rza, by ły lek ko myśl ność i nie fra so bli wość.

Wy łącz nik ci śnie nio wy bez po -
kry wy ze śla da mi re gu la cji śru -
by do usta wia nia ci śnie nia.

Prze miesz czo na sprę żar ka
ze sko ro do wa nym zbior ni kiem
i roz dzie lacz po wie trza z ma no -
me trem na ścia nie. Na sto le
czar na obu do wa wy łącz ni ka ci -
śnie nio we go.


