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Ukazuje się od 1929 roku

Za trud nio ny na sta no wi sku mon te ra kon struk cji sta lo wych, Ce -
za ry L. był do świad czo nym pra cow ni kiem z 25-let nim sta żem. Miał
ak tu al ne ba da nia le kar skie, prze szedł szko le nia bhp, le gi ty mo wał
się za świad cze niem o ukoń cze niu szko le nia ha ko we go -sy gna li sty.
Fir ma, w któ rej pra co wał, wy ko ny wa ła wła śnie pra ce mon ta żo -
we zbior ni ka o no mi nal nej po jem no ści 15000 m3, skła da ją ce go
się ze zbior ni ka wła ści we go i zbior ni ka (płasz cza) osło no we go.
Śred ni ca we wnętrz na zbior ni ka za bez pie cza ją ce go (ze wnętrz ne -
go) wy no si ła 37,5 m, a wy so kość 15,3 m.

Pra ca jak co dnia

Bry ga dzi sta po dzie lił szes na sto oso bo wą gru pę
pra cow ni ków na pięć ze spo łów. Trzech pra cow -
ników skie ro wał do za mon to wa nia w gór nej czę ści
zbior ni ka (na wy so ko ści 15 m po wy żej po zio mu
grun tu) po de stów. Wy ko rzy stać mie li kosz mon ta -

żo wy za wie szo ny na ha ku żu ra wia na pod wo ziu sa mo cho do wym.
Do prze rwy śnia da nio wej pra ca prze bie ga ła zgod nie z pla nem
i bez za kłó ceń. Po za mon to wa niu wspor ni ków pod po dest na ze -
wnątrz zbior ni ka za bez pie cza ją ce go, pra cow ni cy prze trans por -
to wa li kosz do czę ści mię dzy zbior ni kiem wła ści wym a za bez -
pie cza ją cym. Jej sze ro kość wy no si ła nie wie le po nad 2 m.
Na do da tek w gór nej czę ści by ła ogra ni czo na do ok. 130 cm przez

za mon to wa ne do zbior ni ka ze wnętrz ne go stę że nie wia tro we. Po -
nie waż wy mia ry ko sza wy no si ły do kład nie: sze ro kość i dłu gość
– po 1542 mm, wy so kość 1162 mm, aby się zmie ścił, na le ża ło
ob ró cić go o 90 stop ni i przy wró cić kosz do po zy cji ro bo czej.
Tak zro bił Ce za ry L., któ ry zo stał w nim pod nie sio ny na wy so -
kość pro wa dzo nych prac, to jest ok. 15,3 m. Po zo sta li dwaj współ -
pra cow ni cy ze szli do ko sza ze stę że nia wia tro we go i wspól nie
spa wa li wspor nik po de stu. Za koń cze nie tej fa zy pra cy zbie gło
się z prze rwą śnia da nio wą.

Po prze rwie mia ły zo stać przy -
spa wa ne wspor ni ki po dru giej
stro nie po przecz ne go po de stu łą -
czą ce go gór ną kra wędź zbior ni -
ka osło no we go ze zbior ni kiem
wła ści wym. Ko niecz ne więc sta -
ło się ta kże prze trans por to wa nie
na tę stro nę ko sza. Ce za ry L.
wszedł do prze strze ni mię dzy -
płasz czo wej. Kosz zo stał opusz -
czo ny i mę żczy zna prze pchnął go
w no we po ło że nie. Od piął za wie -
sia, a kie dy ope ra tor żu ra wia
przełożył zblo cze na dru gą stro -
nę po de stu, w stan dar do wy spo -
sób za cze pił kosz.

Kry tycz na chwi la

Ope ra tor żu ra wia przez ra dio te le fon otrzy mał od Ce za re go L.
dys po zy cję uno sze nia ko sza mon ta żo we go. Przez chwi lę wszyst -
ko od by wa ło się po praw nie, gdy na gle do szło do szarp nię cia. Na -
tych miast za trzy ma no sil nik.

Dru gi z pra cow ni ków był w tym cza sie na stę że niu wia tro wym
na szczy cie zbior ni ka. Je go za da niem by ło pil no wa nie, aby zblo -
cze nie za cze pi ło o kra wędź za wę żo nej kra tow ni cą prze strze ni.
Ze wzglę du na kąt wi dze nia, znaj du ją ce się na stę że niu wia tro -
wym de ski, sta no wią ce tym cza so wy po most, nie do sta tecz ne
oświe tle nie i za py le nie spo wo do wa ne pro wa dzo ny mi wcze śniej
pra ca mi, nie wi dział do kład nie, co się dzie je na do le.  Na gle wy -
czuł po przecz ny ruch zblo cza, spoj rzał w dół i zo ba czył le żą ce -
go tam ko le gę. W tym sa mym cza sie sto ją cy na ze wnątrz zbior -
ni ka bry ga dzi sta usły szał wy raź ne ude rze nie – jak się póź niej
wy ra ził – jak by me ta lu o me tal.

Ce za ry L. do znał ura zu krę go słu pa i uszko dze nia płu ca. Zmarł
w szpi ta lu.

Prze pro wa dzo ne po stę po wa nie nie da ło jed no znacz nej od po -
wie dzi na py ta nie, ja ki był prze bieg wy pad ku. Wia do mo, że w ścia -
nie zbior ni ka ze wnętrz ne go znaj do wa ły się przy spa wa ne pro sto -
pa dle sta lo we ką tow ni ki o dłu go ści 20 cm, o któ re mógł za ha czyć 

Pod płaszczem śmierci
Praca z wykorzystaniem koszy montażowych do podnoszenia pracowników zawsze wymaga
niezwykle starannego zaplanowania i przygotowania oraz spełnienia kilku wymagań
formalnych. O tym, jak ważne jest dokładne przemyślenie organizacji pracy, ustalenie
procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących w koszu, a następnie ścisłe
przestrzeganie tych zasad, świadczy tragiczny wypadek, jaki wydarzył się w Łódzkiem.
Doszło do niego podczas prac montażowych zbiorników w bazie paliw.

Dokończenie na stronie 30.
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kon tro li.
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kon tro liw więk szej licz bie pod mio tów. 
Po zwo li ło by to na do kład niej szą 
ana li zę tych za gad nień.

Nie wróg a sojusznik
W Da as Pol ska ni ko mu nie przyj dzie
do gło wy, że by oszczę dzać na bez pie -
czeń stwie pra cow ni ków. Oni są wy po -
sa ża ni w no wo cze sny i do brej ja ko ści
sprzęt, w ochro ny in dy wi du al ne itd. Dba
się o nich, jak o człon ków naj bli ższej ro -
dzi ny, bo tak de fac to są trak to wa ni.

Warto się starać

Wydawnictwa PIP
Pre zen tu je my jedną z naj now szych po zy -
cji wy daw ni czych PIP – ko miks pt. „MO JA
PIERW SZA PRA CA”. Skie ro wa ny jest
do lu dzi mło dych. Je go atu tem jest atrak -
cyj na, prosta i krót ka for ma, upo wszech -
nia ją ca pod sta wo we in for ma cje praw ne
dla osób po dej mu ją cych pra cę.
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Pod płaszczem śmierci
Jak ważna jest właściwa organizacja
pracy osób pracujących w koszach
montażowych, ustalenie procedur dla
zapewnienia bezpieczeństwa oraz
ścisłe ich przestrzeganie świadczy
tragiczny wypadek, jaki wydarzył się 
w Łódzkiem.

6 Artystycznie inspirowane poznawanie prawa
Stu den ci ASP, od by wa jąc prak ty ki za wo do we w in spek cji pra cy, 
przy go to wa li pro jekt opra wy gra ficz nej a ta kże do ku men ta cję fil mo wą
z re ali za cji pro jek tu. Wzię li udział w kon kur sie, two rząc przez kil ka
mie się cy pra ce vi deo, ani ma cje, gra fi kę, pla ka ty, fil my w myśl 
wspól ne go ha sła: „Stop dys kry mi na cji w pra cy, na uli cy, w do mu”.
Je go roz strzy gnię cie zbie gło się z roz po czę ciem II eta pu 
ogól no pol skiej kam pa nii PiP „Po znaj swo je pra wa w pra cy”, pod czas
fi na ło we go wie czo ru w Klu bie Fa bry ka.

Okładka: fot. Marek Karlik 3IP 5/2012 

W SEJMIE RP

– Nie mo że my po zwo lić na bez myśl ne i ce lo we ła ma nie za -
sad bez pie czeń stwa w pra cy. Od stęp stwa od prze pi sów i pro -
ce dur, brak wy obraź ni zbyt czę sto pro wa dzą do tra ge dii w miej -
scu pra cy, któ re za wsze nio są ze so bą cier pie nie. Dla te go z nie -
po ko jem przyj mu ję in for ma cje, że po ziom bez pie czeń stwa
pra cy w bu dow nic twie na dal od bie ga od ocze ki wań – po wie -
dzia ła prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy po seł Iza be la
Ka ta rzy na Mrzy głoc ka. 

Pod kre śli ła, że nie za le żnie od obiek tyw nych wa run ków
wpły wa ją cych na trud no ści w prze strze ga niu prze pi sów w bra -
nży bu dow la nej, ta kich jak spe cy fi ka pra cy, tym cza so wość sta -
no wisk, wie lość pod mio tów, na le ży dą -
żyć do wy pra co wa nia mo de lu za rzą dza -
nia bez pie czeń stwem, któ ry zmi ni ma -
li zu je za gro że nia za wo do we. 

– Do ce niam wy sił ki in spek to rów pra -
cy, czę sto obec nych na pla cach bu dów,
ta kże w związ ku z przy go to wa nia mi Pol -
ski do Eu ro 2012. Kwe stią otwar tą
wciąż po zo sta je pu blicz na de ba ta po -
świę co na bez pie czeń stwu i ochro nie
zdro wia w miej scu pra cy – o któ rą ape -
lo wa li śmy. Mam na dzie ję, że doj dzie
ona do skut ku – stwier dzi ła prze wod ni -
czą ca ROP.

Głów ny in spek tor pra cy An na Tom -
czyk przy po mnia ła, że bu dow nic two,
ja ko jed na z naj więk szych i za ra zem
naj bar dziej nie bez piecz nych pod wzglę dem za gro że nia wy -
pad ka mi dzie dzin na szej go spo dar ki, od lat ma prio ry tet w pla -
nie dzia łań pre wen cyj no -kon tro l nych Pań stwo wej In spek cji
Pra cy. In spek to rzy pra cy przy kła da ją szcze gól ną wa gę do nad -
zo ru i kon tro li prac bu dow la nych, zwłasz cza tych naj nie bez -
piecz niej szych: na wy so ko ści i ziem nych, do pro wa dze nia kon -
tro li do ty czą cych bu do wy i re mon tów dróg, w ostat nim cza sie
– do kon tro li in we sty cji zwią za nych z EU RO 2012. Rów no cze -
śnie PIP re ali zu je kam pa nie in for ma cyj no-pre wen cyj ne, po -
świę co ne zwięk sze niu świa do mo ści za gro żeń za wo do wych
w bu dow nic twie oraz wie dzy na te mat środ ków za po bie ga ją -
cych wy pad kom przy pra cy.

– Po dej mu je my naj ró żno rod niej sze dzia ła nia, aby mo bi li zo -
wać za rów no pra cow ni ków, jak i pra co daw ców do za pew nie nia
bez piecz nych wa run ków pra cy i sta łej tro ski o zdro wie i ży cie
pra cow ni ków. Nie po win ni śmy jed nak za po mi nać, że uzy ska -
nie wy raź nej i trwa łej po pra wy sta nu bez pie czeń stwa pra cy
w na szym kra ju wy ma ga part ner skie go udzia łu i współ pra cy
wszyst kich słu żb, or ga ni za cji i in sty tu cji, dzia ła ją cych w sfe rze

ochro ny pra cy w na szym kra ju, ta kże rzą du i par la men tu – za -
ak cen to wa ła An na Tom czyk.

W li ście do uczest ni ków kon fe ren cji mar sza łek Ewa Ko pacz
zwró ci ła uwa gę, że mi mo wie lu po zy tyw nych zmian na pol skich
bu do wach wciąż ma my do czy nie nia z licz ny mi nie pra wi dło wo -
ścia mi. Chcąc zmniej szyć po ziom ry zy ka, trze ba więc sta le ini -
cjo wać i roz wi jać for my pre wen cyj ne do rad cze i edu ka cyj ne,
od dzia ły wu ją ce na zmia nę po staw oraz za cho wań. Za pew ni ła,
że z per spek ty wy Sej mu bar dzo wy raź nie wi dać, jak po trzeb -
na jest pra ca na rzecz po pra wy po zio mu bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia pra cu ją cych.

W czę ści ro bo czej kon fe ren cji za stęp ca głów ne go in spek -
to ra pra cy Mał go rza ta Kwiat kow ska omó wi ła re ali zo wa -
ne przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy pro gra my po pra wy
bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie, na to miast okrę go wy
in spek tor pra cy w War sza wie Ja nusz Nie dziół ka przed sta -
wił do świad cze nia PIP zwią za ne z in we sty cja mi przy go to wa -
ny mi na EU RO 2012.

W przy ję tym ape lu uczest ni cy kon fe ren cji po raz ko lej ny za -
ape lo wa li do Sej mu RP o pod ję cie dzia łań umo żli wia ją cych
prze pro wa dze nie de ba ty par la men tar nej o sta nie bez pie czeń -
stwa i ochro ny zdro wia w pra cy. Za zna czy li, że by ło by to speł -
nie nie ocze ki wań wie lu śro do wisk i or ga ni za cji, któ re wy ra ża -
ły wie lo krot nie głę bo kie za nie po ko je nie sta nem bez pie czeń -
stwa pra cy za trud nio nych. Wy ra zi li prze ko na nie, iż de ba ta sej -
mo wa mo gła by wnieść istot ny wkład w po pra wę stan dar dów
ochro ny zdro wia czło wie ka śro do wi sku pra cy w na szym kra ju,
dla któ rej klu czo wy mi uwa run ko wa nia mi cią gle po zo sta ją: po -
zy tyw ne pro gno zy go spo dar cze, sta bi li zo wa nie się sy tu acji
eko no micz nej i za sto so wa nie roz wią zań sys te mo wych.

Uroczysta konferencja Rady Ochrony Pracy
Od uczcze nia mi nu tą ci szy pa mię ci ofiar wy pad ków przy pra cy i cho rób za -
wo do wych roz po czę ła się 28 kwiet nia br. w Sa li Ko lum no wej Sej mu uro -

czy sta se sja Ra dy Ochro ny Pra cy, zor ga ni zo wa na z oka zji Dnia Bez pie czeń stwa i Ochro ny
Zdro wia w Pra cy wspól nie ze Związ kiem Za wo do wym „Bu dow la ni”. Po świę co na by ła pro -
gra mom po pra wy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w bu dow nic twie. Ho no ro wy pa tro nat
nad kon fe ren cją ob ję ła Mar sza łek Sej mu RP Ewa Ko pacz.



Wro cław Ko mi sja Kra jo wa i Za rząd Re gio nu Dol ny Śląsk NSZZ
„So li dar ność” oraz Głów ny In spek to rat Pra cy zor ga ni zo wa li 27 kwiet -
nia br. w Ośrod ku Szko le nia PIP we Wro cła wiu kon fe ren cję z oka zji
ogól no pol skich ob cho dów Świa to we go Dnia Pa mię ci Ofiar Wy pad ków
przy Pra cy i Cho rób Za wo do wych. Te ma tem spo tka nia by ły wy pad ki
przy pra cy i cho ro by za wo do we w świe tle re ali zo wa nej przez Pol skę
stra te gii Unii Eu ro pej skiej na la ta 2007-2012. Wzię li w nim udział: An -
na Tom czyk – głów ny in spek tor pra cy, Piotr Du da – prze wod ni czą -
cy Ko mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar ność”, a ta kże Alek san der Ma -
rek Sko ru pa – wo je wo da dol no ślą ski. Anna Tomczyk po wie dzia ła, by
nie trak to wać in spek cji pra cy wy łącz nie ja ko or ga nu nad zor cze go, któ -
re go dzia ła nia ogra ni cza ją się do sto so wa nia środ ków re pre syj nych,
ale ta kże ja ko part ne ra dzia ła ją ce go pre wen cyj nie, pra gną ce go prze -
ko nać pra co daw ców do współ dzia ła nia na rzecz two rze nia pro gra mów
dla do bra i bez pie czeń stwa pra cow ni ków. Piotr Du da za ape lo wał
o dys ku sję na te mat tzw. umów śmie cio wych, któ rych co raz szer sze
sto so wa nie po wo du je prze rzu ce nie z pra co daw cy na pra cow ni ka od -
po wie dzial no ści za wła ści we przy go to wa nie do pra cy. Wśród pre le gen -
tów by li ta kże Grze gorz Ły jak, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra -
cy oraz dr inż. Da niel Pod gór ski z Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny
Pra cy – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go.

Ko sza lin W Cen tral nym Ośrod ku Szko le nia Stra ży Gra nicz nej, 25
i 26 kwiet nia br. od by ły się trze cie już, co rocz ne warsz ta ty szko le nio -
we przed sta wi cie li Pań stwo wej In spek cji Pra cy i Stra ży Gra nicz nej. Ich
ce lem by ło pod su mo wa nie współ pra cy obu in sty tu cji w 2011 r. w za kre -
sie kon tro li le gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem ców na te ry to rium RP. Za -
pre zen to wa no m.in.: wspól ne dzia ła nia bę dą ce efek tem współ pra cy
na po zio mie lo kal nym – okrę go wych in spek to ra tów pra cy z od dzia ła mi
i pla ców ka mi Stra ży Gra nicz nej, wy bra ne in ter pre ta cje prze pi sów z za -
kre su le gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem ców opra co wa ne przez De par -
ta ment Le gal no ści Za trud nie nia GIP, a ta kże przed sta wio no in for ma -
cję nt. ak tu al ne go sta nu prac nad pro jek tem usta wy „o skut kach po wie -
rza nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem com prze by wa ją cym wbrew prze -

pi som na te ry to rium RP”. W szko le niu ze stro ny Pań stwo wej In spek cji
Pra cy uczest ni czy li nad in spek to rzy oraz in spek to rzy pra cy sek cji le gal -
no ści za trud nie nia z wszyst kich OIP oraz pra cow ni cy De par ta men tu Le -
gal no ści Za trud nie nia GIP na cze le z je go wi ce dy rek to rem, Mi cha łem
Ty czyń skim. Straż Gra nicz ną re pre zen to wa li funk cjo na riu sze pro wa -
dzą cy kon tro le le gal no ści za trud nie nia ob co kra jow ców z po szcze gól nych
od dzia łów i pla có wek oraz przed sta wi cie le Za rzą du do Spraw Cu dzo -
ziem ców Ko men dy Głów nej SG.

War sza wa Ko mi sja Kra jo wa NSZZ „So li dar ność” – w ra mach unij -
ne go pro jek tu: „Eu ro pa 2020. Wal ka z ubó stwem i spo łecz nym wy klu -
cze niem pra cow ni ków” – zor ga ni zo wa ła trwa ją cą od 20 do 22 kwiet nia
br. mię dzy na ro do wą kon fe ren cję. Zgro ma dzi ła ona przed sta wi cie li rzą -
du, związ ków za wo do wych, na uki, Ko ścio ła i mię dzy na ro do wych eks per -
tów. W pa ne lach dys ku syj nych na te mat pła cy mi ni mal nej i umów śmie -
cio wych, ja ko czyn ni ków de ter mi nu ją cych ubó stwo i wy klu cze nie oraz
kon se kwen cji te go dla go spo dar ki i sys te mu eme ry tal ne go, wzię ły
udział An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy i Ha li na Tul win, dy -
rek tor De par ta men tu Praw ne go w Głów nym In spek to ra cie Pra cy.
Uczest ni czą cy w kon fe ren cji Wła dy sław Ko si niak -Ka mysz, mi ni ster
pra cy i po li ty ki spo łecz nej zwró cił uwa gę na przy czy ny ubó stwa wśród
pra cu ją cych oraz me to dy zmniej sza nia je go za się gu. Je go zda niem, to
wzrost go spo dar czy two rzy miej sca pra cy. Jed nak rów nież wa żne jest
wspie ra nie ubo gich pra cu ją cych, zwięk sza nie ich ak tyw no ści i umie jęt -
no ści, in we sto wa nie w oświa tę w spo sób, któ ry uła twi uczniom na by wa -
nie umie jęt no ści umo żli wia ją cych zna le zie nie lep szej pra cy.

Mu szy na Mię dzy 18 a 20 kwiet nia br., w ośrod ku wy po czyn ko wym
„Ko le jarz” od był się VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Fe de ra cji Związ ków
Za wo do wych Pra cow ni ków PKP. De le ga ci za de cy do wa li po now nie po -
wie rzyć funk cję prze wod ni czą ce go Fe de ra cji ZZP PKP Sta ni sła wo wi
Sto lo rzo wi. Z za in te re so wa niem wy słu cha li wy stą pie nia mi ni stra
trans por tu Sła wo mi ra No wa ka, któ ry przed sta wił kie run ki dzia ła nia
rzą du i re sor tu wo bec pol skiej ko lei.
Pod kre ślił, że roz wa ża na jest pry wa ty -
za cja spół ki PKP CAR GO S.A. nie w do -
tych cza so wym kie run ku, na sta wio nym
na in we sto ra stra te gicz ne go (czy taj za -
gra nicz ne go), lecz ta kże po przez Gieł -
dę Pa pie rów War to ścio wych. Na py ta nia
de le ga tów od po wia da li: wi ce mi ni ster
trans por tu An drzej Mas sel, głów ny
in spek tor pra cy An na Tom czyk i pre -
zes Urzę du Trans por tu Ko le jo we go,
Krzysz tof Dyl oraz przed sta wi cie le za rzą dów spół ek Gru py PKP.
Z oka zji zjaz du An na Tom czyk otrzy ma ła me dal oko licz no ścio wy.

Wi sła „Pro ble my bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia w pol skim gór -
nic twie” – to te mat kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej 17 kwiet nia br. w Wi śle
przez Wy ższy Urząd Gór ni czy, Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków
Gór nic twa oraz Głów ny In sty tut Gór nic twa. W jej uro czy stym otwar ciu
z udzia łem m.in. Pio tra Li twy, pre ze sa Wy ższe go Urzę du Gór ni cze go
uczest ni czy li głów ny in spek tor pra cy An na Tom czyk i za stęp ca Grze -
gorz Ły jak. Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach re pre zen to wa -
li: sze fo wa okrę gu, Be ata Ma ry now ska oraz jej za stęp ca ds. nad zo ru,
Wal de mar Ba tu gow ski. Kon fe ren cja sta no wi ła kon ty nu ację co rocz ne -
go cy klu spo tkań na te mat dzia łań po dej mo wa nych dla po pra wy sta nu
bez pie czeń stwa pra cy osób za trud nio nych w za kła dach gór ni czych.
W ob ra dach po dzie lo nych na czte ry se sje uczest ni czy ło po nad 130
osób ze wszyst kich ro dza jów za kła dów gór ni czych z ca łej Pol ski, 

ośrod ków na uko wo -ba daw czych, firm oko ło gór ni czych oraz pro du cen -
tów ma szyn i urzą dzeń. Pa tro nat nad kon fe ren cją ob jął wi ce pre mier 
Wal de mar Paw lak.

No we Mia sto Lu baw skie Pra cow ni cy OIP w Olsz ty nie od wie dzi -
li 18 kwiet nia br. Ze spół Szkół im. C. K. Nor wi da oraz Ze spół Szkół Za -
wo do wych w No wym Mie ście Lu baw skim. Głów nym te ma tem cy klu
trzech pre lek cji, w któ rych uczest ni czy ło pra wie 140 uczniów by ły
prze pi sy pra wa pra cy. W spo tka niach bra li udział ucznio wie koń czą cy
na ukę, któ rzy wkrót ce wkro czą na ry nek pra cy ja ko pra cow ni cy, pra co -
daw cy lub przed się bior cy. Pra cow ni cy OIP oma wia li m.in. prze pi sy pra -
wa pra cy do ty czą ce prak tyk uczniow skich, pra cy w ra mach sta żu,
umów o pra cę, umów cy wil no praw nych, wy na gro dze nia za pra cę, cza -
su pra cy i urlo pów. Uczniom udzie lo no ta kże prak tycz nych wska zó wek
i rad do ty czą cych m.in. za wie ra nia i tre ści umo wy o pra cę oraz kon se -
kwen cji wy ko ny wa nia pra cy bez umo wy – „na czar no” oraz w ra mach
tzw. umów śmie cio wych. Spo tka nia zo sta ły zor ga ni zo wa ne w ra mach
kam pa nii PIP „Po znaj swo je pra wa w pra cy” oraz pro gra mu edu ka cyj -
ne go „Kul tu ra bez pie czeń stwa”.

Opocz no Przed sta wi cie le Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi
od wie dzi li 18 kwiet nia br. Ze spół Szkół im. Ja na Brze chwy w Opocz nie,
w któ rym od był się I Mię dzysz kol ny Kon kurs z za kre su bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy. Kon kurs zo stał przy go to wa ny przez na uczy cie li Ze spo -
łu Szkół: Ha li nę Braun i Sta ni sła wa Bal cer ka, w ra mach pro gra mu
„Kul tu ra bez pie czeń stwa”, ma ją ce go na ce lu upo wszech nia nie zna jo mo -
ści prze pi sów i za sad bhp oraz pra wa pra cy wśród uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych. W ka te go riach in dy wi du al nych zwy cię ży li: w kon kur sie
wie dzy – Wik tor Nęc ki z Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych Nr 1
w Opocz nie, w kon kur sie pla stycz nym – Piotr No wak z Ze spo łu Szkół
Rol ni czych w Mrocz ko wie Go ścin nym. Dru ży no wo bez kon ku ren cyj ny
oka zał się Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych nr 1 w Opocz nie. Lau re -
aci kon ku ren cji in dy wi du al nych otrzy ma li na gro dy ufun do wa ne przez
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ło dzi. 

Kiel ce Nad in spek tor pra cy OIP Kiel ce, Bar ba ra Ka szyc ka prze -
pro wa dzi ła 17 i 18 kwiet nia br. szko le nie dla dy rek to rów i księ go wych
przed szko li sa mo rzą do wych dzia ła ją cych na te re nie Kielc. W spo tka -
niu uczest ni czy ło oko ło 100 osób. Pro jekt szko le nia po wstał ja ko re -
ak cja na po wta rza ją ce się nie pra wi dło wo ści ujaw nio ne w przed szko -
lach w cza sie kon tro li re ali zo wa nych w ra mach te ma tu „Wy na gro dze -
nia i in ne świad cze nia ze sto sun ku pra cy”. Dzia ła nia pre wen cyj ne wy -
ko na no we współ pra cy z Wy dzia łem Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu Urzę -

du Mia sta Kiel ce, pro wa dzą cym pu blicz ne przed szko la zgod nie z usta -
wą o sys te mie oświa ty. Nad in spek tor pra cy za pre zen to wa ła dy rek to -
rom przed szko li wy ma ga nia do ty czą ce m.in. pro wa dze nia do ku men -
ta cji pra cow ni czej, ewi den cji cza su pra cy, przy go to wa nia do pra cy, wy -
ni ka ją ce z Kar ty Na uczy cie la, usta wy o pra cow ni kach sa mo rzą do wych,
Ko dek su pra cy. W dal szej czę ści szko le nia omó wi ła nie pra wi dło wo ści
ujaw nio ne w cza sie kon tro li prze pro wa dzo nych w przed szko lach sa -
mo rzą do wych w 2012 r. Uczest ni cy mie li mo żli wość sko rzy sta nia
z in dy wi du al nych po rad praw nych.

Ka to wi ce Kon fe ren cja pt. „Na wszel ki wy pa dek… chroń swo je ży -
cie i zdro wie w pra cy” zo sta ła zor ga ni zo wa na 13 kwiet nia br. przez Okrę -
go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach. Jej ce lem by ło pro mo wa nie sto -
so wa nia i wła ści we go do bo ru środ ków ochro ny w trak cie wy ko ny wa nia
pra cy, ha sło prze wod nie brzmia ło: „Środ ki ochro ny in dy wi du al nej i zbio -
ro wej, to nie tyl ko obo wią zek”. Uczest ni cy za po zna li się z da ny mi do -
ty czą cy mi wy pad ków przy pra cy w wo je wódz twie ślą skim. In for ma cje
te, obej mu ją ce ostat nie pięć lat, przed sta wi ła Be ata Ma ry now ska,
okrę go wy in spek tor pra cy. Od by ły się też trzy pa ne le dys ku syj ne po -
świę co ne sto so wa niu i wła ści we mu do bo ro wi środ ków ochro ny in dy wi -
du al nej w bu dow nic twie, gór nic twie oraz przy pra cach zwią za nych
z na ra że niem na czyn ni ki che micz ne. Kon fe ren cja by ła rów nież oka zją
do wrę cze nia Od zna ki Ho no ro wej za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy Je rze -
mu Grab skie mu, wie lo let nie mu spo łecz ne mu in spek to ro wi pra cy
w Ryb nic kiej Fa bry ce Ma szyn „RY FA MA” S.A. Od zna cze nie wrę czy ła
Mał go rza ta Kwiat kow ska, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy.

Bia ły stok Re gio nal ny fi nał XII edy cji Ogól no pol skie go Kon kur su
Wie dzy o Za sa dach Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy dla uczniów z za -
kła dów rze mieśl ni czych od był się 12 kwiet nia br. Or ga ni za to rzy (Okrę -
go wy In spek to rat Pra cy w Bia łym sto ku, Izba Rze mieśl ni cza i Przed się -
bior czo ści w Bia łym sto ku, Ku ra to rium Oświa ty Bia łym sto ku) za pro si -
li uczniów re pre zen tu ją cych ce chy rze miosł z Haj nów ki, Sie mia tycz,
Gra je wa, Ło mży, Su wałk, Mo niek oraz Pod la skie go Ce chu Rze miosł Ró -
żnych i Przed się bior czo ści. Przy go to wa li dla nich test pi sem ny z za kre -
su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, pra wa pra cy, er go no mii, psy cho lo -
gii pra cy, ochro ny prze ciw po ża ro wej oraz udzie la nia pierw szej po mo -
cy. Z sze ściu fi na li stek, któ re za kwa li fi ko wa ły się eta pu ust ne go, wy ło -
nio no zwy cię żczy nie: Syl wię Ol szew ską – uczen ni cę III ro ku w za wo -
dzie fry zjer w za kła dzie mi strzy ni Jo an ny To ma szew skiej z Ce chu
w Su wał kach i ZST w Su wał kach oraz Emi lię Sza ran go wicz – uczen -
ni cę III ro ku w za wo dzie fry zjer w za kła dzie mi strzy ni Wie sła wy Ko -
zyr skiej z Bia łe go sto ku i ZSO iZ w Moń kach.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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„Szczy pa niu po wiedz STOP” to prze sła nie ak cji,
któ rej ce lem by ło przy bli że nie pro ble mu dys kry mi na -
cji nie tyl ko na współ cze snym ryn ku pra cy, ale rów nież
w spo łe czeń stwie i kul tu rze. Re ali za cja au tor skie go
pro jek tu An ny Ma je rek z kra kow skie go Okrę go we go
In spek to ra tu Pra cy uwzględ ni ła udział mło dych ar ty -
stów Ka te dry In ter me diów ASP w Kra ko wie i Fun da -
cji Jaś ka Me li „Po za Ho ry zon ty”.

Stu den ci ASP, od by wa jąc prak ty ki za wo do we w in -
spek cji pra cy, przy go to wa li pro jekt opra wy gra ficz nej
tj. pla ka ty, ci ty li gh ty, ko szul ki, ulot ki, re kla mę tv, pro -
fil fa ce bo ok, a ta kże do ku men ta cję fil mo wą z re ali za cji
pro jek tu. Wzię li udział w kon kur sie, two rząc przez kil -
ka mie się cy pra ce vi deo, ani ma cje, gra fi kę, pla ka ty, fil -
my w myśl wspól ne go ha sła: „Stop dys kry mi na cji w pra -
cy, na uli cy, w do mu”. Je go roz strzy gnię cie zbie gło się
z roz po czę ciem II eta pu ogól no pol skiej kam pa nii PIP
„Po znaj swo je pra wa w pra cy”, pod czas fi na ło we go
wie czo ru w Klu bie Fa bry ka.

– Isto tą tej kam pa nii jest pro mo wa nie zna jo -
mo ści prze pi sów pra wa i kul tu ry pra wo rząd no -
ści w śro do wi sku pra cy. Jej prze wod nie ha sło:
„Bądź pew ny, sil ny, kom pe tent ny” zna ko mi cie
wpi su je się w kon tekst te go wie czo ru i to wa rzy -
szą cych mu im prez w ra mach ak cji „Szczy pa wi -
ce – stop dys kry mi na cji” – po wie dzia ła Mał go -
rza ta Kwiat kow ska, za stęp ca głów ne go in spek to -
ra pra cy.

W au ten tycz nych ha lach by łej fa bry ki ko sme ty -
ków, obok pre zen ta cji prac mło dych ar ty stów, od -
by ły się po ka zy vi deo map pin gu, dzia ła nia per for -
man ce oraz spek takl „Re duk cja bie gu” przy go to -
wa ny przez ak to rów Te atru Lu do we go, po ru sza ją -
cy pro blem po sza no wa nia god no ści w pra cy. Za -
pre zen to wa no rów nież film Fun da cji Jaś ka Me li
„Po za Ho ry zon ty”, a sam Ja siek opo wie dział o in -
spi ra cjach do po dej mo wa nia no wych wy zwań, ja -
kie mo żna zna leźć w so bie i w in nych, kie dy po ja -
wia się cho ro ba czy nie peł no spraw ność.

Z Ta de uszem Fi cem, okrę go wym in spek to rem pra cy
w Kra ko wie roz ma wia Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

● Mu si pan przy znać, że sa mo ży cie jest chy ba naj lep szą in spi -
ra cją do po dej mo wa nia ró żne go ro dza ju dzia łań – rów nież
tych pre wen cyj nych – re ali zo wa nych przez in spek cję pra cy?

– Rze czy wi ście, zna ko mi cie od no si się to np. do pro jek tu Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy w Kra ko wie pn. „Szczy pa wi ce – stop
dys kry mi na cji”. Ma on wy jąt ko wą for mu łę, wy kra cza ją cą po za za -
gad nie nia zwią za ne z pra cą i sze ro ko otwar tą na prak tycz nie ka -
żde go czło wie ka. Ka żdy bo wiem w ja kimś aspek cie ży cia mo że ze -
tknąć się z pro ble mem dys kry mi na cji. W pra cy, w do mu, na uli -
cy… Ory gi nal ność na sze go przed się wzię cia wy ni ka z au tor skie go
po my słu, któ ry zro dził się, aby za in te re so wać wszyst kich,
a w szcze gól no ści mło dych lu dzi i na do da tek ar ty stów, któ rych po -
sta no wi li śmy do nie go włą czyć.

● Ar ty stów? To jak by chcieć po łą czyć
wo dę z ogniem. Z jed nej stro ny oni
ze swo imi twór czy mi wi zja mi, z dru -
giej zaś – urząd z wszel ki mi ry go ra -
mi wy ni ka ją cy mi cho cia żby z jego
nad zor czo -kon tro l nej funk cji. Ta swo -
ista fu zja, to dość nie zwy kły i ry zy -
kow ny za bieg...

– Oka zał się tra fio ny, choć na po cząt ku
nie wy wo ły wał en tu zja zmu. Nie ła two by ło
prze ko nać do nie go władze Aka de mii Sztuk
Pięk nych im. Ja na Ma tej ki w Kra ko wie.
Uda ło się jed nak, choć wcie la nie w ży cie
pro jek tu by ło nie ma łym wy zwa niem dla
obu stron. Stu den ci Wy dzia łu In ter me diów
mie li przy go to wać pra ce kon kur so we do ty -
czą ce dys kry mi na cji, opra co wać i roz pro pa -
go wać ró żne ma te ria ły zwią za ne ze „Szczy -
pa wi ca mi”. By łem bar dzo cie ka wy, co z te -
go wy nik nie. Przy znam, że oba wia łem się
nie co efek tów ar ty stycz nych prze my śleń
mło dych lu dzi. Ba łem się, że ja ko ar ty ści są
zbyt ode rwa ni od rze czy wi sto ści, by wła ści -
wie po ka zać trud ne za gad nie nia zwią za ne
z dys kry mi na cją. Efekt ich do ko nań po -
twier dził jed nak, że do sko na le ro zu mie ją
pro ble my, o któ rych opo wia da ły ich pra ce. Stwo rzy li ich po -
nad trzy dzie ści i ju ry kon kur so we mia ło nie ła twe za da nie oce ny
ich w wie lu płasz czy znach. By łem w ko mi sji kon kur so wej i za sko -
czy ła mnie pro sto ta ar ty stycz nej wy po wie dzi wi zu al nej, któ ra po -
tę go wa ła emo cje. Bar dzo du że wra że nie zro bił na mnie np. je den
z ob ra zów. To był krót ki film, któ ry po ka zy wał li sa w klat ce, ob ra -
ca ją ce go się w kół ko, bez prze rwy, przez kil ka mi nut. To by ło tak
bar dzo po ru sza ją ce, że wciąż mam w pa mię ci to „za pę tlo ne”
zwie rzę, w któ re go za cho wa niu mo żna zo ba czyć chy ba ka żde go
z nas. My ślę, że naj więk szą war to ścią tych prac by ło do tar cie wła -
śnie do tych naj głęb szych emo cji, do kład nie ta kich, ja kie mo gą od -
czu wać lu dzie dys kry mi no wa ni.

● Przy go to wa nie prac kon kur so wych nie by ło je dy nym za da -
niem stu den tów. Od by wa li oni też prak ty ki za wo do we

w in spek cji pra cy w Kra ko wie. Ten zu peł nie no wa tor ski po -
mysł mo że dzi wić i za sta na wiać: co mło dzi ar ty ści mo gli
ro bić w urzę dzie, któ ry na co dzień głów nie kon tro lu je pra -
co daw ców?

– Kon tro lu je, ale rów nież co raz bar dziej sku pia się na dzia -
łal no ści pre wen cyj no -in for ma cyj nej. Pre wen cja jest u nas wciąż
jesz cze no wym na rzę dziem dzia ła nia. Jak wy ni ka z do świad czeń
in nych państw eu ro pej skich, w dłu gim okre sie przy no si ona
znacz nie lep sze efek ty niż ka ra nie. Po bu dza świa do mość, a to
prze cież jest naj istot niej sze. Do ce nia jąc wa gę tych tzw. mięk -
kich środ ków od dzia ły wa nia, je stem dum ny z tych osób w kra -
kow skim OIP, któ re wy ko nu jąc pra cę, trak tu ją ją jak wy peł nia -
nie mi sji. Ta kie po dej ście jest gwa ran cją osią gnię cia za mie rzo -
ne go ce lu. De ter mi na cja w dzia ła niu np. An ny Ma je rek czy
Ry szar da Iwań ca spra wia, że dla ta kich przed się wzięć jak
„Szczy pa wi ce” otwie ra ją się drzwi ga bi ne tów wło da rzy mia sta,
uczel ni czy przed się bior ców. Nie bę dąc go ło słow nym, mo gę
mno żyć przy kła dy. I tak np. kra kow skie MPK udo stęp ni ło nam
zu peł nie za dar mo za byt ko wy 100-let ni tram waj, by przez kil ka

go dzin jeź dził po Kra ko wie ze stu den ta mi ASP, któ rzy przy go -
to wa li per for man ce pro wo ku ją cy i za chę ca ją cy miesz kań ców
do udzia łu w „Szczy pa wi cach”, a po nad to miej sca na emi sje ci -
ty lig thów, czas an te no wy w BUS TV na emi sję re kla my im pre -
zy w au to bu sach. Za byt ko wym tram wa jem jeź dzi łem rów nież ja
i pra cow ni cy in spek cji, roz ma wia li śmy na te mat mob bin gu,
dys kry mi na cji ze wszyst ki mi, któ rzy tyl ko te go chcie li. Za pa mię -
ta łem osiem dzie się cio dzie wię cio let nie go czło wie ka, któ ry póź -
niej przy szedł rów nież do Klu bu Fa bry ka, by obej rzeć pra ce stu -
den tów. Na wią zał z ni mi świet ny kon takt. Oni sa mi, au ten tycz -
nie an ga żu jąc się w ca łe przed się wzię cie, też mo gli i wy nie śli
z nie go na pew no wię cej, niż tyl ko na gro dy czy za li czo ne prak -
ty ki. To jest ich ka pi tał, z któ rym bę dą wcho dzić w ży cie i to nie
tyl ko to, w wy mia rze za wo do wym.

6 IP 5/2012

Artystycznie inspirowane 
poznawanie prawa
Ar ty stycz ne wy da rze nie pn. „Szczy pa wi ce – stop dys kry mi na cji” za in au gu ro wa ło 19 kwiet nia br.
w Kra ko wie II edy cję ogól no pol skiej kam pa nii Pań stwo wej In spek cji Pra cy „Po znaj swo je pra -
wa w pra cy”. W Klu bie Fa bry ka spo tka li się ar ty ści Aka de mii Sztuk Pięk nych im. Ja na Ma tej ki
w Kra ko wie, przed sta wi cie le Fun da cji Jaś ka Me li „Po za Ho ry zon ty”, za pro sze ni go ście oraz
pra cow ni cy in spek cji pra cy, w tym Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Kra ko wie, któ ry był or -
ga ni za to rem przed się wzię cia. Uczest ni czy ła w nim rów nież Mał go rza ta Kwiat kow ska, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra pra cy. Go spo da rzem spo tka nia był Ta de usz Fic, okrę go wy in spek tor
pra cy w Kra ko wie.

Jak wo da z ogniem
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Są mło dzi, z fan ta zją, świat chcą od bie rać przez ró żo we oku -
la ry. Stu den ci Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko wie, Wy dzia łu In -
ter me diów moc no jed nak stą pa ją po zie mi. By speł niać swo je ar -
ty stycz ne ma rze nia, mu szą zde rzać się z rze czy wi sto ścią, któ ra
ka że wsta wać ra no i iść do pra cy. Więk szość jest za trud nio na
na umo wy śmie cio we. Sześć set, sie dem set złotych za mie siąc ha -
rów ki, któ ra na do da tek nie ma nic wspól ne go z ich wi zją pra cy.
Naj chęt niej od pły wa li by w niej w ar ty stycz ny nie byt, ale do sko -
na le wie dzą, jak ma ło jest to re al ne. Już przez ten fakt uwa ża ją
się rów nież w ja kimś sen sie dys kry mi no wa ni. Z pew no ścią czu -
ją i ro zu mie ją ten stan. Da li te mu wy raz m.in. w swo ich kon kur -
so wych pra cach. Krót kie ob ra zy fil mo we w roz ma ity spo sób roz -
pra wia ją się ze „szczy pa niem”, bę dą cym te ma tem pro jek tu urzę -
du PIP, z któ rym przy tej oka zji przy szło im ob co wać. Od by li tam
praktyki zawodowe i po zna li swo je pra wa w pra cy. Te raz żar to -
bli wie mó wią, że nie da dzą się już ograć pra co daw cy, a jak by co,
to już wie dzą, gdzie mo gą się po ska rżyć czy do ra dzić.

Pie czę nad do ko na nia mi stu den tów, któ rzy speł nia li się ar ty -
stycz nie, po ka zu jąc jak po strze ga ją to, co dys kry mi nu je nas w pra -
cy, w do mu, na uli cy, spra wo wał Bog -
dan Achi me scu, dok to rant i wy kła -
dow ca Wy dzia łu In ter me diów ASP.
Mó wi, że by ło to wy zwa nie, gdyż ja -
ko prak ty ku ją cy ar ty ści sztu ki pięk -
nej są przy zwy cza je ni do dzia ła nia
w pew nej pró żni czy prze strze ni,
w któ rej wszel kie de cy zje na le żą li
tyl ko do nich. Ni czym nie są ogra ni -
cza ne, tym cza sem przy pro jek cie
„Szczy pa wic” zmu sze ni by li wpi sać
się w sys tem współ za le żno ści. Oka za -
ło się to cie ka wym i po ucza ją cym do -
świad cze niem, rów nież dla stu den -
tów, któ rzy mu sie li dzia łać w ra mach
sztyw ne go pro gra mu. Za in te re so wał
ich sam te mat, a do je go wcie le nia

po de szli z pa sją. Pra ce wi deo, od ese ju oso bi -
ste go po żart czy mi ni etiu dę fil mo wą, oka za -
ły się nie tyl ko in te re su ją ce, ale i dość doj rza -
łe, jak na tak mło dych lu dzi. Nie ma ją cha rak -
te ru re ak cji na zle ce nie, ale wpro wa dza ją bar -
dzo oso bi sty ele ment cho cia żby w de fi nio wa -
niu dys kry mi na cji, któ rej np. mo że rów nież
pod le gać przed miot. Je den z mło dych ar ty -
stów za sta na wia się m.in. czy dys kry mi no wa -
na jest fon tan na au tor stwa prof. Wik to ra Zi -
na, któ ra zo sta ła usu nię ta z kra kow skie go
ryn ku i tra fi ła na skład z gru zem? Ko lej ny py -
ta, czy w za cho wa niach zwie rząt mo żna się do -
szu ki wać me ta for dys kry mi na cji czło wie ka.
Od dzia łu ją ca na emo cje by ła pra ca, któ ra nie
zo sta ła za kwa li fi ko wa na do kon kur su. By ło
to 1200 bia łych kla tek ka dru fil mo we go, a więc
bia ły film i nic po za tym. By ły pra ce, któ re
dzia ła ły na in ne zmy sły. Jed na z nich po le ga ła
na opre syj nym mi go ta niu. By ło to wi deo, któ -

re nie mia ło cha rak te ru nar ra cyj ne go, ale dzia ła ło jak bo dziec ma -
ją cy wy wo łać u wi dza nie ma lże fi zjo lo gicz ną re ak cję. Pierw szą na -
gro dę otrzy ma ła bar dzo es te tycz nie wy ko na na pra ca, po ka zu ją ca
sce ny igno ro wa nia się wza jem ne go w pra cy, z dwu znacz nym pod -
tek stem sek su al nym.

Wszyst kie kon kur so we fil my oglą da ła An na Ma je rek, rzecz nik
OIP w Kra ko wie i współ spraw czy ni ca łe go przed się wzię cia. Ja ko
za wo do wa ak tor ka, wraz z ko le ga mi z Te atru Lu do we go w Kra -
ko wie (Ja cek Jo niec i Jan No sal) za pre zen to wa li sztu kę An ny
Szulc „Re duk cja bie gu” do ty ka ją cą pro ble mu wy ści gu szczu rów
i mob bin gu w śro do wi sku pra cy. Dzię ku jąc wszyst kim, po wie dzia -
ła: Nie by ło by te go wie czo ru, gdy by nie lu dzie wo kół mnie, któ -
rzy dzia ła ją z pa sją, po dej mu ją ry zy ko i lu bią no we wy zwa nia.
Dzię ki nim – mam przede wszyst kim na my śli Ta de usza Fi ca,
okrę go we go in spek to ra pra cy w Kra ko wie – na wet się nie zdą ży -
łam zo rien to wać, kie dy z po my słu po wstał ca ły sce na riusz pro jek -
tu, nad któ rym pra co wa ło z twór czą pa sją kil ka dzie siąt osób.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska
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Na gro dę otrzy ma ły dwie fir my – w ka te go rii ochro ny in dy wi -
du al ne: Wy twór nia Umun du ro wa nia Stra żac kie go ZOSP RP
w Brze zi nach  za ze sta wy odzie żo we o wła ści wo ściach trud no -
pal nych i an ty elek tro sta tycz nych. Na to miast w ka te go rii ochro -
ny zbio ro we i apa ra tu ra kon tro l no -po mia ro wa na gro dę otrzy mał
Svan tek sp. z o.o. za sze ścio ka na ło wy mier nik drgań na sta no -
wi skach pra cy SV 106.

Tar gom, nad któ ry mi ho no ro wy pa tro nat ob jął m.in. głów ny
in spek tor pra cy, to wa rzy szy ły kon fe ren cje tj. „Kul tu ra bez pie -
czeń stwa pra cy a pre wen cja wy pad ko wa” zor ga ni zo wa na przez
OSPS BHP oraz „Bez piecz na pra ca na wy so ko ści” zor ga ni zo wa -
na przez Pro mo tora BHP. Uczest ni czy li w nich rów nież przed -
sta wi cie le Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

Stres na kon fe ren cji

W pierw szym dniu tar gów od by ła się mię dzy na ro do wa kon fe -
ren cja „Oce na ry zy ka za wo do we go w za kre sie czyn ni ków psy cho -
spo łecz nych a wy pad ki przy pra cy”, zor ga ni zo wa na przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy. Go ściom przy by łym na to wy da rze nie,
Mał go rza ta Kwiat kow ska, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy,
zwró ci ła uwa gę na to, że te ma ty ka spo tka nia na wią zu je do se mi -
na rium „Oce na ry zy ka za wo do we go – czyn ni ki psy cho spo łecz -
ne”, któ re od by ło się pod czas po przed nich tar gów. – Wska zu je
to na ro sną ce zna cze nie psy cho spo łecz nych za gro żeń za wo do -
wych w pra cy – po wie dzia ła. – PIP ma pew ne do świad cze nia
w za kre sie prze ciw dzia ła nia ne ga tyw nym skut kom tej ka te go rii
za gro żeń. Się ga ją one 2006 ro ku, kie dy roz po czę li śmy re ali za -
cję pro gra mu prze ciw dzia ła nia ne ga tyw nym skut kom stre su za -
wo do we go – do da ła. Po nad to przy bli ży ła uczest ni kom se mi na -
rium za ło że nia kam pa nii in for ma cyj no -pre wen cyj nych do ty czą -
cych za gro żeń psy cho spo łecz nych, zre ali zo wa nych przez PIP, ich
re zul ta ty oraz pod ję te dzia ła nia pro fi lak tycz ne. – W bie żą cym ro -
ku pro wa dzi my kam pa nię in for ma cyj ną „Stres i in ne czyn ni ki
psy cho spo łecz ne zwią za ne z pra cą”. „Oce na ry zy ka za wo do we -
go w za kre sie czyn ni ków psy cho spo łecz nych” jest te ma tem
kam pa nii zor ga ni zo wa nej przez Ko mi tet Wy ższych In spek to -
rów Pra cy. Kam pa nia obej mu je ta kie sek to ry jak: zdro wia i opie -

W Po zna niu od 24-26 kwiet nia br. od by ła się
21. edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro -
ny Pra cy, Po żar nic twa i Ra tow nic twa SA WO.
Po nad 220 wy staw ców z 20 kra jów za pre zento -
wa ło naj no wo cze śniej sze środ ki tech nicz ne
bez pie czeń stwa pra cy oraz no wa tor skie roz -
wią za nia w za kre sie er go no mii i hi gie ny pra cy.
Od by ły się licz ne se mi na ria, po ka zy, warsz ta ty.
Pod czas in au gu ra cji tar gów Grand Prix Sa wo,
przy zna ne przez głów ne go in spek to ra pra cy,
wrę czy ła Mał go rza ta Kwiat kow ska, za stęp ca
głów ne go in spek to ra pra cy.

Roz pra wia nie się ze szczy pa niem

Roz mo wa z Jan kiem Me lą i Agniesz ką Ple ti, pre ze sem
oraz dy rek to rem Fun da cji Jaś ka Me li „Po za Ho ry zon ty”

● Jak w fun da cji za re ago wa li ście na za pro sze nie do udzia łu
w „Szczy pa wi cach”?

Ja nek Me la – Naj pierw prze czy ta li śmy pro gram i zgod nie
uzna li śmy za fan ta stycz ne, że ta ka in sty tu cja jak in spek cja pra cy
za an ga żo wa ła się w pro jekt, któ ry jest in no wa cyj ny. Nie spro wa -
dza się do ko lej nej kon fe ren cji, wy kła du, pre lek cji, z któ rych zwy -
kle nic nie wy ni ka po za tym, że się od by ły. Ten wy cho dzi
do wszyst kich lu dzi i an ga żu je mło dych ar ty stów, któ rych za da -
niem by ło uwra żli wie nie od bior ców na wszel kie ob ja wy dys kry mi -
na cji. Oso by nie peł no spraw ne, ta kie jak ja, sty ka ją się z tym pro -
ble mem np. wte dy, kie dy mu szą po ko ny wać ba rie ry ar chi tek to -
nicz ne. Pod pi su je my się pod ideą te go pro jek tu, choć ja nie ste ty
tyl ko jed ną rę ką. To jest ka pi tal na spra wa do ty czą ca bar dzo wie -
lu wy klu czo nych lu dzi, któ rzy są gdzieś, w ja kiś spo sób „pod szczy -
py wa ni”. Na tych lu dzi nie ste ty naj czę ściej nie zwra ca się uwa gi,
a po win no się to ro bić.

● „Szczy pa wi ce – stop dys kry mi na cji” wpi su ją się więc w to,
czym zaj mu je się fun da cja „Po za Ho ry zon ty”?

Agniesz ką Ple ti – Tak, jak naj bar dziej. W Pol sce re ak cje
na nie peł no spraw nych, ta kże tych w pra cy, wciąż po zo sta wia ją
du żo do ży cze nia. Ka żda ini cja ty wa, któ ra mo że spo wo do wać au -
ten tycz ne zmia ny jest do bro dziej stwem. Dla te go Fun da cja Jaś -
ka Me li, któ rej je stem dy rek to rem, sa ma ini cju je i włą cza się
w ta kie przed się wzię cia. Mó wi my i po ka zu je my pro ble my lu dzi
nie peł no spraw nych zma ga ją cych się z ró żny mi ob ja wa mi dys kry -
mi na cji. Cie szy my się, że w „Szczy pa wi cach” dzie je się to w tak
nie kon wen cjo nal ny spo sób i w tak spe cjal nej prze strze ni, ja ką
jest Klub Fa bry ka. Je stem pew na, że te su ro we fa brycz ne wnę -
trza zu peł nie ina czej wpły nął na od biór na sze go fil mu, przed sta -
wia ją ce go nie peł no spraw nych, któ rzy tak na praw dę wal czą z wła -
sną dys kry mi na cją.

● Sa mi się dys kry mi nu ją?
Ja nek Me la – W pew nym sen sie tak, bo ma ją świa do mość swo -

ich ułom no ści, któ ra ich ogra ni cza rów nież psy chicz nie. Z więk -
szą wra żli wo ścią od bie ra ją ka żde „szczy pa nie”, choć by to by ło tyl -
ko spoj rze nie. Sam mia łem ta kie od czu cia za raz po wy pad ku. Te -
raz już nie mam z tym pro ble mu, w prze ci wień stwie do nie któ rych
zdro wych osób, któ re nie raz nie wie dzą, jak się za cho wać, by nie
ura zić mnie czy nie zro bić przy kro ści. Je śli tak się zda rza, to je -
stem prze ko na ny, że ich za cho wa nia nie wy ni ka ją z wy ra cho wa nia.
To na le ży umieć do strzec, by rów nież tych lu dzi nie dys kry mi no -
wać. Na pew no war to o tym po pro stu roz ma wiać. Świet ną do te -
go oka zją by ło „szczy pa wi co we” spo tka nie zor ga ni zo wa ne przez
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kra ko wie w Klu bie Fa bry ka.

W spe cjal nej
prze strze ni
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z Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Ka to wi cach, Mar ta Kwiat -
kow ska z OIP w Ło dzi oraz Łu -
kasz Śmier ciak w OIP w Opo lu.

Za ję cia roz po czę to od omó wie -
nia czyn ni ków ry zy ka psy cho spo -
łecz ne go, rów nież m.in. ta kich po -
jęć jak: stres, mob bing, dys kry -
mi na cja. Na stęp nie prze pro wa -
dzo no za ję cia ca se stu dy opar te
na re al nej sy tu acji z przed się bior -
stwa „Ener gia”. Zda niem uczest -
ni ków by ło wska za nie wy stę pu ją -
cych w tej sy tu acji czyn ni ków ry -
zy ka psy cho spo łecz ne go i fi zycz -
ne go oraz okre śle nie, ja kie pod ję -
li by dzia ła nia na praw cze oraz te,
któ re wy eli mi no wa ły by czyn ni ki
nie bez piecz ne. Przed sta wio ne
pro po zy cje zo sta ły skon fron to wa -
ne z fak tycz nie pod ję ty mi przed -
się wzię cia mi. 

Uczest ni cy warsz ta tów re pre -
zen to wa li ró żne bra nże za wo do -
we, bra li w nich udział rów nież
pra cow ni cy dzia łów HR. Do mi no wa ły oso by, któ re na co dzień
w swo jej pra cy spo ty ka ją się z za gro że nia mi psy cho spo łecz ny mi.

Na sze sto isko

Pań stwo wa In spek cja Pra cy mia ła na Tar gach SA WO swo je
sto isko. Do stęp na by ła bo ga ta ofer ta ulo tek, bro szur i po rad ni -

ków z za kre su pra wa pra cy oraz bez pie czeń stwa. Szcze gól nym
za in te re so wa niem cie szy ły się po rad ni ki do ty czą ce bhp w bu dow -
nic twie oraz przy użyt ko wa niu ma szyn. Zwie dza ją cy tar gi mo gli
uzy skać po ra dy praw ne. Ko rzy sta li z te go, naj czę ściej py ta jąc
o czas pra cy oraz umo wy o pra cę.

Mag da le na Re gul ska -Ki wak

ki spo łecz nej, usług i trans por tu. Pań stwo wa In spek cja Pra cy bę -
dzie w nich uczest ni czyć – po wie dzia ła. 

Stro nę pol ską re pre zen to wa li: prof. Ma ria Wi der szal -Ba zyl
z CIOP -BIP, Mi chał Gal bar czyk OIP Ka to wi ce oraz Te re sa 
Ró życ ka, spe cja li sta ds. bhp MPO sp. z o.o. w To ru niu. Wśród
za gra nicz nych go ści by li: Je anet te Falk -Ber glind, ze szwedz -
kie go Urzę du ds. Śro do wi ska Pra cy; Kri sti na Mol ler i Anet te
Skov, re pre zen to wa ły Duń ski Urząd ds. Śro do wi ska Pra cy oraz
Jos Ve rvo ort z ho len der skiej In spek cji Spraw So cjal nych i Za -
trud nie nia.

Negatywnie o stresie

O do świad cze niach PIP z po wa dzo ne go pro gra mu pre wen cyj -
ne go do ty czą ce go prze cią że nia psy chicz ne go i stre su w miej scu
pra cy oraz wy ni ka ją cych z nich wy pad ków i zda rzeń po ten cjal -
nie wy pad ko wych opo wie dział Mi chał Gal bar czyk. Przed sta wił
uczest ni kom cel i spo sób re ali za cji kam pa nii. Omó wił ta kże jej
wy ni ki, wska zu jąc m.in. na umie jęt ność roz po zna wa nia przez
pra co daw ców ne ga tyw ne go wpły wu stre su za wo do we go na funk -
cjo no wa nie przed się bior stwa i pra cow ni ków – z czym, jak się
oka zu je – ra dzą so bie nie naj go rzej. Pro ble mem jest głów nie roz -
po zna nie przy czy ny stre su, opra co wa nie i wdra ża nie w swo ich
za kła dach środ ków pro fi lak tycz nych.

Prof. Ma ria Wi der szal -Ba zyl omó wi ła, jak w Eu ro pie za rzą -
dza się ry zy kiem psy cho spo łecz nym, wska za ła przy tym
na pro jekt „Psy cho so cial risk ma na ge ment – Eu ro pe an fra me -
work (PRI MA -EF)” – spon so ro wa ny przez Ko mi sję Eu ro pej -
ską, a ko or dy no wa ny przez Uni wer sy tet Not tin gham. Udział
w nim bio rą eks per ci z eu ro pej skich in sty tu tów zdro wia i bez -
pie czeń stwa w pra cy. Słu cha cze do wie dzie li się, ja ki – zgod -
nie z po dej ściem PRI MA -EF – jest za kres za gro żeń psy cho spo -
łecz nych; na czym po win no po le gać za rzą dza nie ry zy kiem
psy cho spo łecz nym w miej scu pra cy. Po zna li ta kże czyn ni ki,
któ re bez po śred nio wpły wa ją na za po bie ga nie ne ga tyw nym
skut kom stre su w pra cy, które zostały zi den ty fi ko wa ne na pod -
sta wie wy wia dów z eks per ta mi PRI MA -EF oraz w opar ciu
o prze glą dy ba dań nad efek tyw no ścią in ter wen cji w za kre sie
ogra ni cza nia stre su w miej scu pra cy. 

Eu ro pej scy pre le gen ci po dzie li li się do świad cze nia mi wła snych
urzę dów w dzie dzi nie ne ga tyw nych czyn ni ków psy cho spo łecz -

nych w miej scu pra cy. Przy bli ży li słu -
cha czom m.in. usta wo daw stwo w tym
za kre sie, na rzę dzia kon tro l ne, dzia ła -
nia pre wen cyj no -in for ma cyj ne. Za in te -
re so wa nie wzbu dzi ło wy stą pie nie ho -
len der skie go przed sta wi cie la in spek cji
pra cy, któ ry sku pił się głów nie na ge -
ne zie stre su i je go skut kach w pra cy.

Cie ka wym i po ucza ją cym pod su -
mo wa niem kon fe ren cji oka za ło się
wy stą pie nie Te re sy Ró życ kiej, spe cja -
list ki ds. bhp z Miej skie go Przed się -
bior stwa Oczysz cza nia w To ru niu. Na
przy kła dzie swo je go za kła du po ka za ła
pro ces i ce lo wość prze ciw dzia ła nia
ne ga tyw nym skut kom stre su w pra cy. 

– Wbrew obie go wym opi niom pra -
ca przy zbie ra niu i sor to wa niu śmie ci
na le ży do stre so gen nych. Od by wa się

w bru dzie, wil go ci i przy złym oświe tle niu, a zi mą nie rzad ko pod -
czas du że go mro zu. Zwy kle wy ko nu je my ją w po śpie chu – tłu -
ma czy ła. – Ma my też do czy nie nia z ró żny mi klien ta mi, przez co
pra cow ni cy na ra że ni są na do dat ko wy stres. 

Spół ka obec nie za trud nia po nad 320 pra cow ni ków. Sze fo wie
do wie dzie li się o pro gra mie PIP w 2007 r. Pierw szym kro kiem
by ło prze pro wa dze nie wspól nie z eks per ta mi z OIP w Byd gosz -
czy oce ny psy cho spo łecz nych wa run ków pra cy na sta no wi skach
ro bot ni czych. Oczy wi ście fir ma nie mia ła mo żli wo ści wpły wa nia
na ze wnętrz ne czyn ni ki pra cy tj. bród, tem pe ra tu rę czy odór, ale
pod ję ła wszel kie nie zbęd ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu za pew nie -
nie udo god nień dla pra cow ni ków na sta no wi skach bez po śred nio
zwią za nych z wy wo zem od pa dów, ich ob rób ką oraz z oczysz cza -
niem mia sta. Pra cow ni cy zo sta li wy po sa że ni w no we środ ki
ochro ny oso bi stej, ogra ni cza ją ce nie ko rzyst ne dzia ła nie czyn ni -
ków ze wnętrz nych. Umo żli wio no im prze te sto wa nie i wy bór rę -
ka wic do pra cy. Suk ce syw nie ku po wa ne są no we śmie ciar ki
z kli ma ty zo wa ny mi ka bi na mi. No we po jem ni ki z kół ka mi są ła -
twiej do stęp ne. Pra cow ni cy mo gą zgła szać zda rze nia po ten cjal -
ne wy pad ko we np. ro biąc zdję cia. Aby po pra wić re la cje z klien -
ta mi, za in we sto wa no w biu ra ob słu gi. 

– Czu je my się do war to ścio wa ni – pod su mo wa ła Te re sa Ró życ -
ka. Spół ka przy stą pi ła do II eta pu pro gra mu pre wen cyj ne go
PIP „Prze ciw dzia ła nie ne ga tyw nym skut kom prze cią że nia psy -
chicz ne go i stre su w miej scu pra cy”.

Na kon fe ren cji by li obec ni przed sta wi cie le związ ków za wo do -
wych, pra co daw ców, słu żb bhp ró żnych bra nż, stu den tów kie run -
ków zwią za nych z ochro ną pra cy, Okrę go wych In spek to ra tów
Pra cy oraz Głów ne go In spek to ra tu Pra cy. Po jej za koń cze niu mo -
gli po roz ma wiać z pre le gen ta mi, za dać py ta nia, a sa mi uczest ni -
cy wy mie nia li się mię dzy so bą do świad cze nia mi z ma cie rzy stych
za kła dów pra cy na te mat wdra ża nia pro gra mów prze ciw dzia ła ją -
cych ne ga tyw nym skut kom czyn ni ków psy cho spo łecz nych.

… także na warsz ta tach

Na wią za niem do se mi na rium PIP do ty czą ce go za gro żeń psy -
cho spo łecz nych by ły warsz ta ty „Za rzą dza nie ry zy kiem w za kre -
sie czyn ni ków psy cho spo łecz nych w pra cy”, któ re od by ły się
dru gie go dnia tar gów. Po pro wa dzi li je spe cja li ści PIP – Mar ta
Bem z Głów ne go In spek to ra tu Pra cy, Mi chał Gal bar czyk

Rozmowy z przedstawicielami laureatów Grand Prix Sawo 2012 przyznanych przez głównego inspektora pracy

Jerzy Maciejczyk, przedstawiciel i dystrybutor produktów firmy Svantek, która od 22 lat produkuje i dostarcza na
rynek polski i na cały świat przyrządy do pomiaru hałasu i wibracji.

� Dlaczego właśnie miernik SV-106 został wyróżniony?

- Jest to jedyny na świecie, sześciokanałowy miernik do pomiaru drgań na stanowiskach pracy. Jest niewielki i ma
wytrzymałą obudowę, co zapewnia wygodne i bezpieczne użycie w trudnych warunkach przemysłowych. Sześć kanałów
umożliwia jednoczesny pomiar drgań dwoma czujnikami trójosiowymi.Skraca to znacznie czas badania, bo
pozwala, na przykład, wykonywać w tym samym czasie ocenę narażenia na drgania obu rąk. Cieszy nas to, że
potrafiliśmy w warunkach globalnej konkurencji stworzyć produkt, który jest uznany na całym świecie.

Dorota Zagraba, dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach.

� Co jest wyjątkowego w ubraniach produkowanych przez Państwa firmę, które zostały nagrodzone na targach
SAWO?

- Są przeznaczone dla osób pracujących w środowisku zagrożenia wybuchem, np. w kopalniach, gdzie może dojść
do wybuchu metanu, na stacjach paliw. Znakomicie sprawdzają się u kierowców ciężarówek przewożących substancje
palne. Zestawy tej odzieży mają zmniejszyć stopień poparzenia, gdyby do niego doszło. Wyjątkowe i innowacyjne
jest to, że nie tracą zarówno swoich właściwości niepalnych, jak i antyelektrostatycznych nawet po 60 praniach. Norma
mówi o sprawdzaniu właściwości po pięciu praniach. Dzianina, z której są uszyte, charakteryzuje się tzw. zimnym
chwytem, tzn. w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności, np. w kopalni - ma przyjemny dotyk w kontakcie
ze skórą. Jej atutem jest to, że doskonale wentyluje powietrze, jest wysoko przepuszczalna, błyskawicznie
absorbuje pot i odprowadza go na zewnątrz. Oprócz tych właściwości higienicznych, ubranie spełnia także normy
antyelektrostatyczne.
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Pod czas 21. Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro ny Pra cy, Po żar nic twa i Ra tow nic twa
SA WO przy zna ne przez głów ne go in spek to ra pra cy Grand Prix Sa wo otrzy ma ły dwie
fir my. W ka te go rii ochro ny in dy wi du al ne: Wy twór nia Umun du ro wa nia Stra żac kie go
ZOSP RP w Brze zi nach  za ze sta wy odzie żo we o wła ści wo ściach trud no pal nych i an -
ty elek tro sta tycz nych. Na to miast w ka te go rii ochro ny zbio ro we i apa ra tu ra kon tro l -
no -po mia ro wa na gro dę otrzy mał Svan tek sp. z o.o. za sze ścio ka na ło wy mier nik drgań
na sta no wi skach pra cy SV 106.

Poznań 24-26 kwietnia 2012 r.
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W przy pad ku np. świad czeń ali men ta -
cyj nych nie ma kwo ty wol nej od po trą ceń.
Sa mo po trą ce nie speł nia w tym przy pad ku
funk cję so cjal ną, gdyż słu ży za pew nie niu
źró dła utrzy ma nia człon kom ro dzi ny pra -
cow ni ka upraw nio nym do ali men tów.
W obec nych re aliach go spo dar czych nie
mo żna nie uznać, że ta kie mi ni mum so cjal -
ne po win no być za gwa ran to wa ne w war to -
ściach pie nię żnych. Za pew nia nie te go mi -
ni mum w świad cze niu rze czo wym pro wa -
dzi ło by do te go, że źró dłem utrzy ma nia
pra cow ni ka mu siał by się stać do chód ze
sprze da ży rze czy wy da wa nych przez pra co -
daw cę. Ta ki stan stał by w sprzecz no ści
z wcze śniej cy to wa ny mi re gu la cja mi Kon -
wen cji nr 95 MOP.

Wy łą czo ne 
z eg ze ku cji

Ro dzi się py ta nie, czy w sy tu acji, gdy
wy na gro dze nie skła da się z czę ści pie -
nię żnej i rze czo wej, Ko deks pra cy za wie -
ra peł ną re gu la cję, do ty czą cą za kre su
kwot i przed mio tów (wy da nych w ra mach
świad cze nia w na tu rze) wol nych od po trą -
ce nia.

Zgod nie z art. 90 K.p. w spra wach nie
unor mo wa nych w art. 87 i 88 sto su je się
od po wied nio prze pi sy Ko dek su po stę po -
wa nia cy wil ne go i prze pi sy o eg ze ku cji
ad mi ni stra cyj nej świad czeń pie nię żnych.
Za strze że nie od po wied nie go sto so wa nia
pra wa po wo du je, że spo śród prze pi sów
ma ją cych być „od po wied nio” sto so wa -
nych do da ne go za kre su od nie sie nia
w ogó le nie znaj du ją za sto so wa nia te
z nich, któ re sta ły się bez przed mio to we
lub są sprzecz ne z prze pi sa mi re gu lu ją cy -

mi wprost okre ślo ne sto sun ki oraz że in -
ne z prze pi sów po sił ko wych sto su je się
tyl ko o ty le i w ta kim ukształ to wa niu ich
tre ści, aby nie na ru sza ły isto ty pod sta wo -
wych roz wią zań nor ma tyw nych. Sprzecz -
no ści z ce lem, ja kim jest za pew nie nie
pra cow ni ko wi mi ni mal nych źró deł do cho -
du wy ra żo nych w pie nią dzu (na bie żą ce
i nie zbęd ne wy dat ki ta kie jak np.: za kup
po ży wie nia, odzie ży, opła ce nie czyn szu
i ra chun ków za me dia itp.), nie spo sób
do szu kać się w trak to wa niu w spo sób od -
mien ny tej czę ści wy na gro dze nia, któ ra
nie jest wy ra żo na w pie nią dzach. W przy -
pad ku tym na le ża ło by za tem od po wied -
nio za sto so wać art. 829 K.p.c., któ ry
okre śla, że nie pod le ga ją eg ze ku cji:

● przed mio ty urzą dze nia do mo we go,
po ściel, bie li zna i ubra nie co dzien ne, nie -
zbęd ne dla dłu żni ka i bę dą cych na je go
utrzy ma niu człon ków je go ro dzi ny, a ta kże
ubra nie nie zbęd ne do peł nie nia słu żby lub
wy ko ny wa nia za wo du; 

● za pa sy żyw no ści i opa łu nie zbęd ne
dla dłu żni ka i bę dą cych na je go utrzy ma -
niu człon ków je go ro dzi ny na okres jed ne -
go mie sią ca;

● jed na kro wa lub dwie ko zy al bo trzy
owce po trzeb ne do wy ży wie nia dłu żni ka
i bę dą cych na je go utrzy ma niu człon ków
je go ro dzi ny wraz z za pa sem pa szy i ściół -
ki do naj bli ższych zbio rów; 

● na rzę dzia i in ne przed mio ty nie -
zbęd ne do oso bi stej pra cy za rob ko wej dłu -
żni ka oraz su row ce nie zbęd ne dla nie go
do pro duk cji na okres jed ne go ty go dnia,
z wy łą cze niem jed nak po jaz dów me cha -
nicz nych;

● 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;

● przed mio ty nie zbęd ne do na uki, pa -
pie ry oso bi ste, od zna cze nia i przed mio ty
słu żą ce do wy ko ny wa nia prak tyk re li gij -
nych oraz przed mio ty co dzien ne go użyt -
ku, któ re mo gą być sprze da ne tyl ko znacz -
nie po ni żej ich war to ści, a dla dłu żni ka
ma ją znacz ną war tość użyt ko wą;

● środ ki pie nię żne zgro ma dzo ne na
ra chun ku ban ko wym, o któ rym mo wa
w art. 36 ust 4a usta wy z 20 kwiet nia
2004 r. o or ga ni za cji ryn ku mle ka i prze -
two rów mlecz nych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50,
poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r.
Nr 115, poz. 794);

● pro duk ty lecz ni cze w ro zu mie niu
prze pi sów usta wy z 6 wrze śnia 2001 r.
– Pra wo far ma ceu tycz ne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) nie zbęd ne
do funk cjo no wa nia za kła du opie ki zdro -
wot nej w ro zu mie niu prze pi sów usta wy
z 30 sierp nia 1991 r. o za kła dach opie ki
zdro wot nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89, z późn. zm.) przez okres trzech
mie się cy oraz nie zbęd ne do je go funk cjo -
no wa nia wy ro by me dycz ne w ro zu mie niu
prze pi sów usta wy z 20 kwiet nia 2004 r.
o wy ro bach me dycz nych (Dz. U. Nr 93,
poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r.
Nr 157, poz. 976).

Prze pi sy pro ce du ry cy wil nej re gu lu ją
za sa dy po stę po wa nia or ga nów eg ze ku -
cyj nych oraz pra wa i obo wiąz ki stron te -

Pra wo

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

(część II)
Grze gorz Bil ski

Pierwsza część artykułu miała na celu wykazanie, że przy ustaleniu części wynagrodzenia
wolnej od potrąceń ustawodawca wskazywał określone wartości pieniężne. Zgadza się to
również z socjalnym celem tych przepisów. Kwoty te mają gwarantować pracownikowi i jego
rodzinie pozostawienie źródła utrzymania w wymiarze minimalnym.

go po stę po wa nia. Ko mor nik mu si za tem
re spek to wać za kres rze czy nie pod le ga -
ją cych eg ze ku cji. Prze pis ten roz ró żnia
wy raź nie war to ści pie nię żne i in ne rze -
czy ru cho me np.: opał, za pas pa szy dla
zwie rząt. Nor ma ta nie roz ró żnia na to -
miast, z ja kie go ty tu łu dłu żnik po sia da
ten opał lub pa szę dla zwie rząt. Po wsta -
je za tem py ta nie, na któ re trze ba od po -
wie dzieć ne ga tyw nie, tj. czy wy łą cze nie
z eg ze ku cji mo że się wią zać z tym, że
opał lub pa sza nie sta ją się wła sno ścią
dłu żni ka wsku tek za ku pu tyl ko wsku tek
ich otrzy ma nia ja ko de pu ta tu od pra co -
daw cy. Nie przy sto so wa nie norm do ty -
czą cych eg ze ku cji z wy na gro dze nia za
pra cę do sy tu acji, w ja kiej część wy na gro -
dze nia nie jest wy ra żo na w pie nią dzu,
lecz w świad cze niu rze czo wym mo żna
rów nież prze śle dzić na tle wy kład ni sys -
te mo wej. Dział Eg ze ku cja z wy na gro dze -
nia za pra cę (art. 881 i na stęp ne K.p.c.)
znaj du je się w ra mach Czę ści Trze ciej
K.p.c. Po stę po wa nie eg ze ku cyj ne Ty tu -
łu II Eg ze ku cja świad czeń pie nię żnych.
Art. 881 § 3 pkt 1 i 2 K.p.c. mó wi, że ko -
mor nik wzy wa pra co daw cę, aby w gra ni -
cach okre ślo nych w pa ra gra fie dru gim
te go ar ty ku łu nie wy pła cał dłu żni ko wi
– po za czę ścią wol ną od za ję cia żąd ne go
wy na gro dze nia, lecz prze ka zy wał za ję te
wy na gro dze nie bez po śred nio wie rzy cie -
lo wi eg ze kwu ją ce mu, za wia da mia jąc ko -
mor ni ka o pierw szej wy pła cie al bo prze -
ka zy wał za ję te wy na gro dze nie ko mor ni -
ko wi w wy pad ku, gdy do wy na gro dze nia
jest lub zo sta nie w dal szym to ku po stę -
po wa nia eg ze ku cyj ne go skie ro wa na jesz -
cze in na eg ze ku cja, a wy na gro dze nie
w czę ści wy ma gal nej nie wy star cza na
po kry cie wszyst kich eg ze kwo wa nych
świad czeń wy ma gal nych. Ko mor nik po -
ucza za ra zem pra co daw cę o skut kach
nie za sto so wa nia się do we zwa nia. 

W prak ty ce re ali za cja te go prze pi su od -
by wa się po przez prze la nie po trą co nej
kwo ty wy na gro dze nia na kon to ban ko we
wska za ne przez ko mor ni ka.

W spo sób oczy wi sty nie da się zre ali zo -
wać eg ze ku cji świad cze nia pie nię żne go
po przez prze ka za nie bez po śred nio wie -
rzy cie lo wi wy na gro dze nia w for mie rze -
czo wej.

Mo żna za tem wy snuć kon klu zję, że co
do za sa dy prze pi sy dzia łu Eg ze ku cja z wy -
na gro dze nia za pra cę trak tu ją wy na gro -
dze nie ja ko war tość wy ra żo ną w pie nią -
dzach, nie do strze ga jąc jed no cze śnie mo -
żli wo ści je go czę ścio we go re ali zo wa nia
w świad cze niach rze czo wych.

Obo wiąz ki 
pra co daw cy

Za spo ko je nie świad czeń pie nię żnych
z rze czo wych skład ni ków wy na gro dze nia
wy ma ga ło by za tem za sto so wa nia prze pi -
sów eg ze ku cyj nych do ty czą cych za spo ka -
ja nia świad czeń pie nię żnych z ru cho mo -
ści, a w szcze gól no ści pro ce du ry sprze da -
ży za ję tych ru cho mo ści. 

Pra cow nik otrzy mał wy na gro dze nie
w war to ści 1500 zł i trzech ton de pu ta tu
wę glo we go, więc je go wy na gro dze nie skła -
da się z okre ślo nej kwo ty pie nię dzy i okre -
ślo nej ma sy otrzy ma ne go świad cze nia rze -
czo we go. Na wet je że li pra co daw ca na po -
trze by wy ni ka ją ce z prze pi sów po dat ko -
wych lub ubez pie cze nio wych mu si osza co -
wać w pie nią dzu war tość świad cze nia rze -

czo we go, nie zmie nia to świad cze nia rze -
czo we go w pie nię żne. Czy za tem pra co -
daw ca mo że do ko ny wać ta kich prze sza co -
wań na po trze by re ali za cji za ję cia ko mor ni -
cze go. Na le ży przy jąć tu za sa dę, że sko ro
prze pi sy nie na kła da ją na pra co daw cę ta -
kie go obo wiąz ku, to nie po wi nien te go ro -
bić. By ło by to zresz tą w nie któ rych przy -
pad kach nie mo żli we, gdyż pra co daw ca nie
ma pra wa żą dać od pra cow ni ka nie któ rych
da nych, któ re na le ża ło by uwzględ nić
w usta le niu, czy da na rzecz nie pod le ga
eg ze ku cji (art. 829 K.p.c.). Je że li jest to de -
pu tat wę glo wy, to nie spo sób uznać, że nie
speł nia on wszyst kich prze sła nek do za -
kwa li fi ko wa nia te go wę gla ja ko za pa su opa -

łu nie zbęd ne go dla dłu żni ka i bę dą cych
na je go utrzy ma niu człon ków ro dzi ny, je że -
li oczy wi ście pra cow nik w go spo dar stwie
do mo wym wy ko rzy stu je wę giel ja ko opał.

Pra co daw ca nie ma pra wa usta la nia, ja -
kie me dium opa ło we pra cow nik wy ko rzy -
stu je w go spo dar stwie do mo wym, a co
za tym idzie, czy wy da wa ny w na tu rze wę -
giel jest przez nie go wy ko rzy sty wa ny ja ko
opał, gdyż pra wo pra cy nie za wie ra prze -
pi su upraw nia ją ce go pra co daw cę do żą -
da nia od pra cow ni ka ta kich in for ma cji.
Pra co daw ca nie ma rów nież pra wa usta -
lać, ja ka część opa łu (wy da ne go wę gla)
jest za pa sem wy star cza ją cym pra cow ni -
ko wi i człon kom je go ro dzi ny na mie siąc.
De cy zje w tym za kre sie po wi nien po dej -
mo wać or gan eg ze ku cyj ny tj. ko mor nik,
a nie pra co daw ca. W tym przy pad ku pra -
co daw ca po wi nien współ pra co wać z ko -
mor ni kiem. Zgod nie z art. 882 § 1 K.p.c.
do ko nu jąc za ję cia wy na gro dze nia za pra -
cę, ko mor nik wzy wa po nad to pra co daw cę,
aby w cią gu ty go dnia:

● przed sta wił za okres trzech mie się -
cy po prze dza ją cych za ję cie, za ka żdy mie -
siąc od dziel nie, ze sta wie nie pe rio dycz ne -
go wy na gro dze nia dłu żni ka za pra cę oraz
od dzie le nie je go do cho du z wszel kich in -
nych ty tu łów;

● po dał, w ja kiej kwo cie i w ja kich ter -
mi nach za ję te wy na gro dze nie bę dzie prze -
ka zy wa ne wie rzy cie lo wi;

● w ra zie ist nie nia prze szkód do wy -
pła ce nia wy na gro dze nia za pra cę zło żył
oświad cze nie o ro dza ju tych prze szkód,
a w szcze gól no ści po dał, czy in ne oso by
rosz czą so bie pra wa, czy i w ja kim są dzie
to czy się spra wa o za ję te wy na gro dze nie
i czy, oraz o ja kie rosz cze nia zo sta ła skie -
ro wa na do za ję te go wy na gro dze nia eg ze -
ku cja przez in nych wie rzy cie li.

Prze sy ła jąc in for ma cję o wy na gro dze -
niu pra cow ni ka, pra co daw ca wi nien po in -
for mo wać ko mor ni ka, że wy na gro dze nie
skła da się z kwo ty pie nię dzy oraz okre ślo -
nej licz by rze czy ru cho mych, na le żnych
pra cow ni ko wi ja ko rze czo wy skład nik wy na -
gro dze nia oraz zwró cić się o okre śle nie,
w ja kiej czę ści ru cho mo ści te bę dą za ję te
i jak za ję cie to bę dzie re ali zo wa ne przez ko -
mor ni ka. W spo sób oczy wi sty nie bę dzie
ono bo wiem mo gło być re ali zo wa ne tak jak
świad cze nie wy ra żo ne w pie nią dzu. Z pod -
le ga ją cej za ję ciu czę ści de pu ta tu wę glo we -
go, bę dzie mo żna do ko nać po trą ce nia
w gra ni cach okre ślo nych w art. 87 K.p.

Grze gorz Bil ski
OIP Ka to wi ce
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Pokazy „Szczypania” 
w Fabryce

Pod czas in au gu ra cji II edy cji ogól no pol skiej kam pa nii
Pań stwo wej In spek cji Pra cy „Po znaj swo je pra wa 
w pra cy” w Klu bie Fa bry ka za pre zen to wa no na gro dzo ne
fil my w kon kur sie „Stop dys kry mi na cji”. Ar ty ści Aka de mii
Sztuk Pięk nych im. Ja na Ma tej ki Wy dzia łu In ter me diów
ode bra li z rąk Okrę go we go In spek to ra Pra cy oraz 
part ne rów ak cji: Are ce lor Mit tal S.A., Tau ron 
Dys try bu cja S.A., Ko pal nia So li „Wie licz ka” i MPK S.A.
w Kra ko wie na gro dy i wy ró żnie nia. 

"Stop Dyskryminacji"  Grzegorz Mart  III nagroda
"Nie deptaj"  Jakub Garścia  II nagroda
"Stop Dyskryminacji" Aleksandra Rodobolska 
I nagroda



Po przed nio obo wią zu ją ce roz po rzą dze -
nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
z 30 sierp nia 2006 r. 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
(Dz. U. Nr 156, poz. 1116 ze zmia na mi
oraz z 2010 r. Nr 236 poz. 1559) zo sta ło
za stą pio ne przez no we roz po rzą dze nie
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej 
z 20 lip ca 2011 r. w spra wie przy pad ków,
w któ rych po wie rze nie wy ko ny wa nia pra -
cy cu dzo ziem co wi na te ry to rium Rze czy -
po spo li tej Pol skiej jest do pusz czal ne bez
ko niecz no ści uzy ska nia ze zwo le nia na
pra cę (Dz. U. Nr 155 poz. 919). Zmia na -
mi ob ję to, istot ne z punk tu wi dze nia kon -
tro li, za gad nie nia skut ku ją ce m.in.:

● uza le żnie niem mo żli wo ści pra cy cu -
dzo ziem ca bez ze zwo le nia na pra cę od za -
war cia umo wy w for mie pi sem nej. Obo -
wią zek ten do ty czy nie tyl ko umów o pra -
cę, ale ta kże umów cy wil no praw nych
i swo im za kre sem pod mio to wym obej mu -
je cu dzo ziem ców bę dą cych oby wa te la mi

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;

● za prze sta niem re je stro wa nia przez
po wia to we urzę dy pra cy oświad czeń,
w któ rych wska za no wstecz ną da tę roz po -
czę cia pra cy, jak mia ło to miej sce w prze -
szło ści;

● re zy gna cją z mo żli wo ści po wie rze -
nia in nej pra cy na pod sta wie oświad cze -
nia przez okres prze kra cza ją cy 6 mie się -
cy w cią gu 12 mie się cy oby wa te lom Ukra -
iny, Bia ło ru si, Ro sji, Moł do wy i Gru zji, po -
sia da ją cym ze zwo le nie na za miesz ka nie
na czas ozna czo ny, udzie lo ne w związ ku
z wy ko ny wa niem pra cy.

We ry fi ka cja to żsa mo ści

Wy ni kiem zmian w prze pi sach by ła
mo dy fi ka cja w or ga ni za cji kon tro li w ce -
lu osią gnię cia wy ższej sku tecz no ści dzia -
łań. Kon tro le ko lej nych dwóch pod mio -
tów, w od ró żnie niu od po stę po wa nia opi -

sa ne go w pierw szej czę ści ar ty ku łu, roz -
po czę to od spraw dze nia to żsa mo ści osób
za sta nych w miej scu wy ko ny wa nych ro -
bót – przy bu do wie au to stra dy A1 na od -
cin ku Świer kla ny -Go rzycz ki. Ujaw nio -
nych cu dzo ziem ców pod da no we ry fi ka -
cji z do ku men ta mi prze cho wy wa ny mi
w sie dzi bach pod mio tów, któ re po wie -
rzy ły im wy ko ny wa nie pra cy przy bu do -
wie au to stra dy.

Pierw szą z oma wia nych kon tro li za -
koń czo no w paź dzier ni ku ub.r. Do ty czy ła
ona fir my z te re nu po wia tu wo dzi sław -
skie go. Do ko na no wów czas spraw dze nia
sta nu prze strze ga nia prze pi sów bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy wy ko ny wa -
niu ro bót dro go wych oraz z za kre su le gal -
no ści za trud nie nia w od nie sie niu do
43 cu dzo ziem ców – oby wa te li Ukra iny,
z któ rych nie któ rzy, tj. 11 za trud nio nych
by ło na pod sta wie umów o pra cę, a 32
oso by świad czy ły pra cę w opar ciu o umo -
wy cy wil no praw ne – umo wy -zle ce nia.
Usta lo no m.in., że:

● pod miot po wie rza ją cy pra cę nie do -
peł nił obo wiąz ku po twier dze nia na pi śmie
umów–zle ce nia za war tych z 16 oby wa te -
la mi Ukra iny wy ko nu ja cy mi pra cę na te -
ry to rium RP na pod sta wie oświad czeń,
bez ko niecz no ści uzy ska nia ze zwo le nia
na pra cę;

● spół ka nie za war ła z jed nym z oby -
wa te li Ukra iny umo wy o pra cę na pi śmie,
ani nie po twier dzi ła z za cho wa niem for -
my pi sem nej usta leń co do: stron tej
umo wy, jej ro dza ju oraz jej wa run ków
okre ślo nych w ze zwo le niu Wo je wo dy Ślą -
skie go na pra cę cu dzo ziem ca na te ry to -
rium RP;

● nie do peł nio no obo wiąz ku nie -
zwłocz ne go po in for mo wa nia Wo je wo dy
Ślą skie go ja ko or ga nu wy da ją ce go ze -
zwo le nie – w przy pad ku prze rwa nia wy -
ko ny wa nia pra cy przez jed ne go oby wa-
te la Ukra iny wcze śniej niż 3 mie sią ce
przed upły wem wa żno ści ze zwo le nia
na pra cę;

● do ZUS nie zgło szo no da nych do ty -
czą cych rze czy wi stej da ty po wsta nia obo -
wiąz ku ubez pie cze nia z uwzględ nie niem
okre sów wy ni ka ją cych z umów -zle ce nia
za war tych z dwo ma cu dzo ziem ca mi;

● nie prze ka za no do ZUS in for ma cji
uwzględ nia ją cych peł ny okres za trud nie -
nia na pod sta wie umo wy o pra cę jed ne go
oby wa te la Ukra iny w za kre sie da nych do -
ty czą cych je go fak tycz ne go okre su wy ko -
ny wa nia pra cy;

● w za kre sie ter mi no wo ści zgła sza -
nia zle ce nio bior ców i pra cow ni ków ce lem
ob ję cia ubez pie cze niem stwier dzo no, że
sied mio dnio wy ter min na re ali za cję te go
obo wiąz ku na ru szo no łącz nie w od nie sie -
niu do 28 osób;

● opła ca nie skła dek na Fun dusz Pra -
cy za da ny mie siąc nie na stę po wa ło w ter -
mi nie prze wi dzia nym prze pi sa mi.

Oprócz wy mie nio nych nie pra wi dło wo -
ści ujaw nio no ta kże:

● brak za ło że nia i bie żą ce go pro wa -
dze nia ewi den cji cza su pra cy (przez pra -
co daw cę) dla osób za trud nio nych w opar -
ciu o umo wy o pra cę, w tym ta kże dla cu -
dzo ziem ców;

● do pusz cze nie do pra cy 18 cu dzo -
ziem ców bez ak tu al nych orze czeń le kar -
skich o bra ku prze ciw wska zań do pra cy
na zaj mo wa nym sta no wi sku;

● ob słu gę ko par ki przez oby wa te la
Ukra iny bez wa żnych upraw nień kwa li fi -
ka cyj nych do ob słu gi te go urzą dze nia.
Przed sta wił do ku men ty wa żne je dy nie
na te ry to rium swo je go kra ju, nie ak cep to -
wa ne w pań stwach UE.

War to za zna czyć, że więk szość ze
wska za nych nie pra wi dło wo ści, któ re mo -
żli we by ły do usu nię cia jesz cze w trak cie
kon tro li – w efek cie ust nych po le ceń in -
spek to rów pra cy – zo sta ło na tych miast
sko ry go wa nych przez spół kę. O ure gu lo -
wa niu po zo sta łych uchy bień, uję tych
w wy da nych środ kach po kon trol nych,
pod miot po in for mo wał pi sem nie już
po za koń cze niu kon tro li. 

We dług po sia da nych in for ma cji Straż
Gra nicz na do ko na ła za trzy ma nia pię ciu
oby wa te li Ukra iny, któ rzy nie za war li

umów cy wil no praw nych w for mie pi sem -
nej. Wy da ne przez Ko men dan ta Pla ców ki
SG de cy zje zo bo wią zu ją ce ich do opusz -
cze nia te ry to rium RP po wpły wie sto sow -
nych od wo łań zo sta ły jed nak uchy lo ne
przez Wo je wo dę Ślą skie go.

Jak za tem po ka zu je za sto so wa na prak -
ty ka – nie ka żde na ru sze nie przez cu dzo -
ziem ców prze pi sów usta wy o pro mo cji za -
trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy bę -
dzie skut ko wać ne ga tyw ny mi kon se kwen -
cja mi wo bec nich. Brak umo wy w for mie
pi sem nej spo wo do wał bo wiem za sto so wa -
nie sank cji za wy kro cze nie je dy nie wo bec
pod mio tu po wie rza ją ce go wy ko ny wa nie
pra cy cu dzo ziem co wi, na któ rym to pod -
mio cie, a nie na cu dzo ziem cu, spo czy wał
obo wią zek za war cia umo wy w ta kiej wła -
śnie for mie.

Ko lej ne kon tro le

Kon tro lę trze cie go pod mio tu po wie -
rza ją ce go pra cę przy bu do wie wspo mnia -
ne go od cin ka au to stra dy A1 za koń czo no
w lu tym br. Spraw dzo no prze strze ga nie

prze pi sów w za kre sie le gal no ści za trud -
nie nia 57 osób, z cze go 53 sta no wi li cu -
dzo ziem cy, w tym 52 oso by to oby wa te le
Ukra iny i jed na – oby wa tel Bia ło ru si.
W dniu pod ję cia czyn no ści wszy scy świad -
czy li pra cę na pod sta wie umów -zle ce nia. 

Za zna czyć na le ży, że czte ry oso by pra -
co wa ły wcze śniej w pierw szym kon tro lo wa -
nym na au to stra dzie pod mio cie. To umo żli -
wi ło w od nie sie niu do trzech z nich wy ka -
za nie prze kro cze nia okre su wy ko ny wa nia
pra cy na pod sta wie oświad czeń przez
okres 6 mie się cy w cią gu ko lej nych

12 mie się cy. Gra nicz ną da tę pra cy, po któ -
rej wy ma ga ne jest po sia da nie ze zwo le nia
na pra cę, usta lo no na pod sta wie in for ma -
cji uzy ska nych z ZUS o okre sach ob ję cia
ubez pie cze niem z ty tu łu wy ko ny wa nia zle -
ce nia na rzecz dwóch ró żnych pod mio tów,
po „na ło że niu” na cza so okre sy wy ko ny wa -
nia pra cy wska za ne w oświad cze niach re -
je stro wa nych w po wia to wych urzę dach pra -
cy wła ści wych ze wzglę du na sie dzi by oby -
dwu pod mio tów. Okres wy ko ny wa nia pra -
cy usta lo ny w umo wie -zle ce niu się ga ją cy
na wet jed ne go ro ku nie jest mia ro daj ny,
gdyż cu dzo ziem cy na ogół cy klicz nie wy je -
żdża ją na krót szy lub dłu ższy czas do swo -
je go kra ju. Nie ste ty, do tej po ry w po wia -
to wych urzę dach pra cy nie po wstał cen tral -
ny sys tem re je stra cji oświad czeń, któ ry
umo żli wił by szyb kie zwe ry fi ko wa nie w ka -
żdym po wia to wym urzę dzie pra cy, któ re
pod mio ty re je stro wa ły pi sem ne oświad -
cze nia dla po szcze gól nych cu dzo ziem ców,
bez wzglę du na sie dzi by tych pod mio tów
i wła ści wych im po wia to wych urzę dów pra -
cy. Obec nie udo wod nie nie prze kro cze nia
do pusz czal ne go okre su pra cy cu dzoziemca

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

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

Nawiązując do informacji zamieszczonych w pierwszej części artykułu, dotyczącego
praktycznych aspektów kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców pracujących przy
budowie autostrad, należy pamiętać, że od 28 lipca 2011 r. weszły w życie nowe regulacje
prawne.
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na pod sta wie oświad cze nia jest czę sto
kwe stią przy pad ku i szczę ścia. Zwłasz cza
gdy do ty czy to pra cy na rzecz kil ku pod -
mio tów z sie dzi bą na te re nie np. ró żnych
po wia tów lub wo je wództw.

Bio rąc pod uwa gę te uwa run ko wa nia
w trak cie po stę po wa nia, ujaw nio no m.in.:

● pra cę bez ze zwo le nia i bez re je stra -
cji we wła ści wym po wia to wym urzę dzie
pra cy oświad cze nia o za mia rze po wie rze -
nia pra cy cu dzo ziem com w od nie sie niu
do dwóch oby wa te li Ukra iny;

● po wie rze nie wy ko ny wa nia pra cy jed -
ne mu cu dzo ziem co wi bez ze zwo le nia wy -
da ne go przez wła ści we go wo je wo dę, wy -
ma ga ne go w przy pad ku prze kro cze nia
okre su pra cy przez 6 mie się cy w cią gu ko -
lej nych 12 mie się cy, wli cza jąc w to uprzed -
nie po wie rze nie wy ko ny wa nia pra cy przez
in ny pod miot;

● do pusz cze nie do pra cy dwóch oby -
wa te li Ukra iny nie zgod nie z tre ścią po -
siada nych ze zwo leń na pra cę, przy uwz-
ględ nie niu prze kro cze nia okre su pra cy
przez 6 mie się cy w cią gu ko lej nych
12 mie się cy tj. wli cza jąc w to uprzed nie
po wie rze nie wy ko ny wa nia pra cy przez
in ny pod miot;

● nie do peł nie nie obo wiąz ku zgło sze -
nia do obo wiąz ko wych ubez pie czeń
w ZUS pię ciu cu dzo ziem ców świad czą -
cych pra cę w dniu czyn no ści kon tro l nych
przy bu do wie au to stra dy na pod sta wie
umów cy wil no praw nych – zgło sze nia do -
ko na no do pie ro w trak cie kon tro li;

● na ru sze nie sied mio dnio we go ter -
mi nu re ali za cji obo wiąz ku zgła sza nia zle -
ce nio bior ców i pra cow ni ków do ZUS ce -
lem ob ję cia ubez pie cze niem łącz nie w od -
nie sie niu do 43 osób, w tym 35 cu dzo -
ziem ców;

● nie ter mi no we opła ca nie skła dek
na Fun dusz Pra cy na le żnych z ty tu łu wy -
na gro dze nia wy pła ca ne go w cią gu dwóch
mie się cy ub.r., w wy so ko ści co naj mniej
rów nej kwo cie 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.

W trak cie pro wa dzo nych czyn no ści
spół ka do ko na ła ta kże ko rek ty zgło szeń
do ubez pie cze nia w ZUS w za kre sie da -
nych do ty czą cych rze czy wi stej da ty po -
wsta nia i/lub okre su trwa nia obo wiąz ku
ubez pie cze nia z uwzględ nie niem okre -
sów wy ni ka ją cych z umów–zle ce nia za -
war tych z 10 cu dzo ziem ca mi. Wszyst kie
nie pra wi dło wo ści pod miot usu nął, przed -
sta wia jąc na po twier dze nie wy peł nio ne
dru ki sto sow nych zgło szeń i ko rekt już do -
ko na nych de kla ra cji zgło sze nio wych.

Pod su mo wa nie

War to za uwa żyć, że usta le nia do ko na -
ne pod czas pierw szej kon tro li pro wa dzo -
nej przy bu do wie au to stra dy, w tym in for -
ma cje prze ka za ne na wnio sek PIP z Wo -
je wódz kie go Ośrod ka Me dy cy ny Pra cy
w Ka to wi cach, za pro cen to wa ły ta kże
ujaw nie niem, w to ku bie żą ce go po stę po -
wa nia, za świad czeń le kar skich z ba dań
pro fi lak tycz nych po twier dza ją cych brak
prze ciw wska zań zdro wot nych do pra cy
na zaj mo wa nych sta no wi skach przed sta -
wio nych w od nie sie niu do 16 osób,
w tym 12 cu dzo ziem ców, któ re zo sta ły
wy sta wio ne przez le ka rza ro dzin ne go nie
po sia da ją ce go spe cja li za cji z za kre su me -
dy cy ny pra cy, co we dług WOMP skut ku je
uzna niem ich za nie wa żne.

Po dob nie jak w pierw szym z opi sy wa -
nych przy pad ków część nie pra wi dło wo -
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ści stwier dzo nych pod czas kon tro li dwóch
ko lej nych pod mio tów sta no wi ła pod sta -
wę do skie ro wa nia wnio sków o uka ra nie
osób od po wie dzial nych za po peł nie nie
wy kro czeń, w tym ta kże wy ni ka ją cych
z art. 120 ust. 1 usta wy o pro mo cji za trud -
nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy do wy -
dzia łów kar nych wła ści wych są dów re jo no -
wych. Nie za le żnie od te go, ka żdo ra zo wo
po za koń cze niu kon tro li sto sow ne in for -
ma cje prze ka zy wa no do: Stra ży Gra nicz -
nej w Ra ci bo rzu, Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych w Ryb ni ku, Wo je wo dy Ślą -
skie go i wła ści wych sta ro stów.

Re asu mu jąc, ska la nie pra wi dło wo ści
ujaw nio nych do tych czas na bu do wie jed -
ne go tyl ko od cin ka au to stra dy A1 i wę zła
A4 – sta no wią cych prze cież nie wiel ki pro -
cent wszyst kich bu dów dróg i au to strad
na te re nie ca łe go kra ju – oraz per spek ty -
wa dal sze go wzro stu mi gra cji za rob ko wej
przez wschod nią gra ni cę RP wska zu je,
że pro blem kon tro li le gal no ści za trud nie -
nia cu dzo ziem ców jesz cze dłu go nie stra -
ci na ak tu al no ści. Mo żna na wet za ry zy ko -
wać stwier dze nie, że bę dzie po głę biał się,
co z ko lei stwo rzy ko niecz ność wy pra co -
wa nia przez in sty tu cje kon tro l ne, w tym
Pań stwo wą In spek cję Pra cy, jesz cze bar -
dziej sku tecz nych me tod pro wa dze nia
dzia łań.

Obec ny stan praw ny – po ostat nich no -
we li za cjach prze pi sów, choć wciąż nie do -
sko na ły, da je więk sze mo żli wo ści kon tro -
li le gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem ców
niż oby wa te li pol skich. W tym aspek cie
rów nie wa żne jak pre cy zyj ne i przej rzy ste
prze pi sy pra wa są przede wszyst kim: wła -
ści we pla no wa nie i or ga ni za cja kon tro li
z uwzględ nie niem wcze śniej sze go do bre -
go roz po zna nia, a ta kże ści sła współ pra ca
z sze re giem wła ści wych in sty tu cji i or ga -
nów, któ rych udział mo że oka zać się po -
moc ny czy wręcz nie zbęd ny dla zwięk -
sze nia efek tyw no ści kon tro li. Nie spo sób
nie wspo mnieć w tym miej scu o ko niecz -
no ści bie żą cej współ pra cy we wnątrz sa -
mej in spek cji po mię dzy po szcze gól ny mi
ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi, w tym mię -
dzy sek cja mi le gal no ści za trud nie nia oraz
od dzia ła mi i ze spo ła mi te re no wy mi funk -
cjo nu ją cy mi w ra mach Okrę go wych In -
spek to ra tów Pra cy.

Przy to czo ne w ar ty ku le przy kła dy efek -
tów dzia łań PIP są wy pad ko wą cię żkiej
pra cy, cier pli wo ści, de ter mi na cji kon tro lu -
ją cych oraz dobrej współ pra cy.

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

W dniu wy pad ku, czyli 
11 stycznia br. po szko do wa -
ny mon to wał sza lu nek pod
bel ki przy szłej pły ty stro po -
wej I kon dy gna cji. W trak cie
prac na wy so ko ści oko ło 4 m
nie sto so wał żad nych za bez -
pie czeń chro nią cych przed
upad kiem z wy so ko ści. Szedł
po kon struk cji sza lun ku be -

lek. Kie dy sto jąc na drew nia nej dra bi nie przy staw nej wy cią gał gwoź -
dzie z sza lun ku, stra cił rów no wa gę, spadł na be to no wą po sadz kę. Stra -
cił przy tom ność i zo stał od wie zio ny do szpi ta la. Do znał pęk nię cia ko -
la na (rzep ki), uszko dze nia dwóch krę gów krę go słu pa szyj ne go i pęk -
nię cia ko ści czasz ki.

Jak usta lił in spek tor pra cy, wła ści ciel ka fir my za trud ni ła po szko -
do wa ne go kil ka dni wcze śniej. Pra co wał co dzien nie w wy zna czo nym
cza sie i miej scu oraz w okre ślo nych go dzi nach tj. od 7 do 15. Mi mo
że kil ka krot nie upo mi nał się o po twier dze nie wa run ków umo wy
na pi śmie, do dnia wy pad ku jej nie otrzy mał. Pod czas kon tro li wła -
ści ciel ka przed ło ży ła in spek to ro wi pra cy umo wę o dzie ło za war tą
na po moc w wy ko na niu da chu w bu dyn ku przy ul. […] w So snow cu
w ter mi nie od 1 do 31.12.2011 r. za wy na gro dze niem 1066 zł. Umo -
wa ta nie zo sta ła pod pi sa na przez dzie łobior cę. Wła ści ciel ka fir my
nie przed sta wi ła na to miast żad nych do ku men tów po twier dza ją cych
za trud nie nie po szko do wa ne go w stycz niu br.

W trak cie czyn no ści kon tro l nych od czte rech osób pra cu ją cych
na bu do wie ze bra no oświad cze nia, z któ rych wy ni ka ło, iż zo sta li za -
trud nie ni na pod sta wie umów o dzie ło. Roz mów cy pod no si li, iż nie
ma ją po sił ków pro fi lak tycz nych, wy pła co ne go wy na gro dze nia (już
po 10. dniu mie sią ca). In spek tor pra cy po in for mo wał ich o ró żni cach
po mię dzy umo wą o pra cę a umo wą o dzie ło i usta lił ter min spo tka -
nie, aby prze słu chać wszyst kich za trud nio nych i w ich imie niu
wnieść po wódz two o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy. Jed nak
w wy zna czo nym dniu nikt z roz mów ców nie po ja wił się, a bu do wa by -
ła za mknię ta. Dal sze czyn no ści wy ka za ły, iż oso by te, po mi mo świad -
cze nia pra cy na bu do wie, fi gu ro wa ły w re je strze bez ro bot nych.

W oce nie in spek to ra pra cy spo sób świad cze nia pra cy wska zy wał
na ce chy sto sun ku pra cy, ale je dy nie po szko do wa ny w wy pad ku wy -
ra ził wo lę re pre zen to wa nia go przed są dem pra cy, do cze go do szło
w efek cie wnie sie nia po zwu o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy dla
nie go. Po wia to wy Urząd Pra cy wy kre ślił go z re je stru, w kon se kwen -
cji cze go zo stał wy łą czo ny z ubez pie cze nia. Po szko do wa ny w trak -
cie kon tro li in spek to ra z po wa żny mi ob ra że nia mi prze by wał w szpi -
ta lu, ocze ku jąc na ope ra cję.

In spek tor pra cy bę dąc na miej scu zda rze nia, ujaw nił sze reg nie pra -
wi dło wo ści z za kre su bhp. Pra ce zwią za ne z wy ko na niem sza lo wa nia
be lek kon struk cji bu dyn ku na wy so ko ści oko ło 4 m by ły pro wa dzo ne
przez oso bę sto ją cą na pły cie sza lun ko wej na wy so ko ści. W ża den spo -
sób nie by ła ona za bez pie czo na przed upad kiem z wy so ko ści. Nie zo -
sta ła wy po sa żo na w in dy wi du al ne środ ki chro nią ce przed upad kiem,
brak by ło rów nież ochron zbio ro wych za bez pie cza ją cych przed upad -
kiem z wy so ko ści. Cie śla wcho dził po dra bi nie na strop kon te ne ra so -
cjal ne go, a na stęp nie ró żni cę wy so ko ści oko ło 1,5 m po ko ny wał wspi -
na jąc się po kon struk cji sza lun ków.

Ko lej na oso ba wy ko nu ją ca pra cę na bu do wie prze miesz cza ła się
po sza lun ku bel ki na wy so ko ści oko ło 4 m i nie by ła za bez pie czo na
przed upad kiem z wy so ko ści. 

In spek tor pra cy ujaw nił rów nież, iż nie za bez pie czo no kra wę dzi
stro pów (czę ści wy ższej) przed mo żli wo ścią upad ku pra cow ni ków
z wy so ko ści. Brak by ło rów nież ta kie go za bez pie cze nia na po de ście
klat ki scho do wej, któ ra nie po sia da ła oświe tle nia. W ce lu zni we lo wa -
nia ró żni cy po zio mów po mię dzy te re nem a pierw szym stop niem uło -
żo no trzy pu sta ki. 

Na stro pie czę ści wy ższej, tam, gdzie nie by ło oba rie ro wa nia, urzą -
dzo no sta no wi sko do cię cia de sek i płyt sza lun ko wych. W jed nym
z nie oświe tlo nych po miesz czeń, gdzie znaj do wa ło się wej ście z po zio -
mu stro pu na pierw szą kon dy gna cję, urzą dzo no pra cow ni kom po -
miesz cze nie go spo dar cze, w któ rym by ły za cie ki, a na po sadz ce stała
wo da. Cześć bu dyn ku znaj du ją ca się w głę bi dział ki skła da ła się z dwóch
kon dy gna cji przy kry tych stro pem, któ ry nad ostat nią kon dy gna cją
miał nie za bez pie czo ne kra wę dzie przed mo żli wo ścią upad ku z wy so -
ko ści osób tam prze by wa ją cych. Wła ści ciel ka przed się bior stwa
oświad czy ła, iż pra cow ni cy w ten re jon bu dyn ku nie prze miesz cza -
ją się, gdyż ich za kres prac do ty czy tyl ko czę ści ni ższej.

In spek tor pra cy ujaw nił ta kże, iż ko lum na rusz to wa nia na kół -
kach zo sta ła prze miesz czo na w miej sce, gdzie pro wa dzo no pra -
ce sza lun ko we stro pu. Ko lum na rusz to wa nia nie po sia da ła pio nu
ko mu ni ka cyj ne go oraz oba rie ro wa nia po de stu, któ ry nie był
w peł ni za kry ty. Na ko lum nie znaj do wa ły się po zo sta wio ne na rzę -
dzia świad czą ce o użyt ko wa niu te go rusz to wa nia do wy ko na nia
sza lun ków.

W tej sy tu acji in spek tor pra cy wy dał de cy zje za rów no ust ne, jak
i bę dą ce wpi sem do dzien ni ka bu do wy do ty czą ce:

● wstrzy ma nia prac cie siel skich zwią za nych z wy ko na niem sza -
lo wa nia stro pu I kon dy gna cji na wy so ko ści oko ło 4 m przy uży ciu
dra bin;

● wstrzy ma nia prac pro wa dzo nych na wy so ko ści do cza su za bez -
pie cze nia pra cow ni ków przed upad kiem z wy so ko ści;

● za bez pie cze nia skraj ni stro pów oraz klat ki scho do wej przed
mo żli wo ścią upad ku pra cow ni ków z wy so ko ści;

● wy ko na nia sztucz ne go oświe tle nia w przej ściu pro wa dzą cym
na klat kę scho do wą;

● opra co wa nia dla pro wa dzo nych prac in struk cji bez piecz ne go
wy ko ny wa nia ro bót;

● w spo sób jed no znacz ny (wi docz ny) od dzie le nia czę ści bu do wy,
gdzie pro wa dzo ne są ro bo ty bu dow la ne od czę ści, gdzie tych prac
się nie pro wa dzi, w ce lu unie mo żli wie nia pra cow ni kom wej ścia
w miej sca nie bez piecz ne. 

Bez zabezpieczeń i umowy
Do po wa żne go wy pad ku do szło pod czas prac na wy so ko ści

na bu do wie w So snow cu. Pra cow nik, nie po sia da ją cy umo wy
o pra cę na pi śmie, nie sto so wał żad nych za bez pie czeń chro -
nią cych przed upad kiem. Po nad to, jak wy ka za ła kon tro la in -
spek to ra OIP w Ka to wi cach, w dniu jej roz po czę cia na te re -
nie bu do wy pra co wa ły też in ne oso by, dla któ rych nie przed -
ło żo no żad nych do ku men tów po twier dza ją cych za trud nie -
nie. Kie row nik bu do wy był nie obec ny, a pra ce nad zo ro wa ła
wła ści ciel ka fir my.

Pod
inspektorską

lupą
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nych z wy ko ny wa niem prac przy od pa dach nie uwzględ nia ją
zagrożeń bio lo gicz nych dla zdro wia i ży cia pra cow ni ków.

W oce nie ry zy ka za wo do we go oraz w pro gra mach szko leń dla
sta no wisk pra cy przy od pa dach nie uwzględ nio no rów nież za gad -
nień do ty czą cych za gro żeń oraz wa run ków bez piecz ne go wy ko ny -
wa nia ręcz nych prac trans por to wych.

W skon tro lo wa nych za kła dach stwier dzo no, że mi mo za ka zu wy -
ni ka ją ce go z art. 23710 Ko dek su pra cy po wie rza się pra cow ni kom
pra nie we wła snym za kre sie odzie ży ro bo czej, któ ra mia ła stycz -
ność z ma te ria łem bio lo gicz nie za kaź nym.

W nie licz nych przy pad kach stwier dzo no, że pra co daw cy usta -
li li ro dza je czyn ni ków szko dli wych wy stę pu ją cych na sta no wi -
skach pra cy do ba dań i po mia rów. Więk szość pra co daw ców nie po -
sia da ło jed nak ak tu al nych po mia rów czyn ni ków szko dli wych
a zwłasz cza ha ła su i drgań me cha nicz nych eks plo ato wa nych po jaz -
dów do trans por tu od pa dów.

W jed nym przy pad ku stwier dzo no ra żą ce na ru sze nie prze pi sów
zwią za nych z do pusz cza niem pra cow ni ków do prac
bez prze szko le nia z za kre su bhp oraz bez ba dań le -
kar skich stwier dza ją cych brak prze ciw wska zań
do pra cy przy od pa dach.

Nie stwier dzo no, by wy ka za ne nie pra wi dło wo ści
i za gro że nia do ty czą ce wy ko ny wa nia prac przy zbiór -
ce i trans por cie od pa dów by ły przy czy ną wy pad ków
cię żkich, śmier tel nych lub zbio ro wych. W skon tro lo -
wa nych za kła dach nie za re je stro wa no rów nież cho -
rób za wo do wych. 

Pra ca po nad nor my

Kon tro le prze strze ga nia przez pra co daw ców prze -
pi sów z za kre su pra wa pra cy do ty czy ły głów nie za -
gad nień zwią za nych z cza sem pra cy i wy na gro dze -
niem za pra cę.

Więk szość kon tro lo wa nych pra co daw ców, oprócz
zbiór ki i trans por tu od pa dów, pro wa dzi rów nież dzia -
łal ność z za kre su let nie go i zi mo we go utrzy ma nia
dróg i chod ni ków. Pra ce te wy ko ny wa ne są przez
tych sa mych pra cow ni ków. Ró żno rod ność prac
a zwłasz cza ich pra co chłon ność uza le żnio na jest
w więk szo ści od lu dzi tj. od ilo ści pro du ko wa nych przez nas od pa -
dów i spo so bu ich skła do wa nia oraz od na tu ry tj. od wa run ków at -
mos fe rycz nych.

W ce lu spraw dze nia, czy pra co daw cy prze strze ga ją prze pi sów
pra wa pra cy, in spek to rzy pra cy roz po czy na li i pro wa dzi li dzia ła -
nia kon tro l ne np. w dni wol ne od pra cy – so bo ty. Dzia ła nia te po -
le ga ły na spraw dza niu, któ rzy pra cow ni cy wy ko nu ją pra cę w te
dni, a na stęp nie po rów na niu, czy pra ca ta zo sta ła przez pra co -
daw ców wy ka za na w ewi den cji cza su pra cy i zre kom pen so wa na
wy na gro dze niem ze sto sow nym do dat kiem lub cza sem wol nym.
Do spraw dze nia rze tel no ści pra co daw ców za wcze śniej sze okre -
sy roz li cze nio we in spek to rzy po słu gi wa li się przed sta wio ną
przez pra co daw ców do ku men ta cją w po sta ci kart dro go wych po -
jaz dów uży wa nych w za kła dzie do prac z od pa da mi oraz przy od -
śnie ża niu.

Do ko na ne pod czas kon tro li usta le nia wy ka za ły u oko ło
30% pra co daw ców ra żą ce na ru sze nie prze pi sów.

Naj czę ściej stwier dzo no pro wa dze nie ewi den cji cza su pra cy
pra cow ni ków w spo sób nie rze tel ny po przez nie ewi den cjo no wa nie
pra cow ni kom prze pra co wa ne go cza su pra cy w go dzi nach nad licz -

bo wych w dni wol ne od pra cy, w nie dzie le i świę ta oraz w po rze
noc nej.

Oprócz kart dro go wych po jaz dów wy ko rzy sta no w tym ce lu rów -
nież da ne za war te w co dzien nych ewi den cjach przy ję tych od pa -
dów na wy sy pi ska śmie ci, z któ rych ja sno wy ni ka, któ rym po jaz -
dem i kie dy do wie zio no od pa dy.

Pra co daw cy nie udzie la li pra cow ni kom cza su wol ne go w za mian
za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych wy ni ka ją cych z prze kro cze -
nia do bo wej i prze cięt nej ty go dnio wej nor my cza su pra cy. Pra co -
daw cy nie za pew nia li pra cow ni kom prze cięt nie pię cio dnio we go ty -
go dnia pra cy.

Na pod sta wie przed sta wio nej do ku men ta cji usta lo no, że
w okre sie zi mo wym, w cza sie in ten syw nych opa dów śnie gu, pra -
cow ni cy by li dwu krot nie za trud nia ni w tej sa mej do bie, w tym
w po rze noc nej. By ło to rów no znacz ne z na ru sze niem upraw nień
pra cow ni czych do 11 go dzin ne go nie prze rwa ne go od po czyn ku do -
bo we go oraz do 35 go dzin ne go od po czyn ku ty go dnio we go.

Na ru sza nie prze pi sów o cza sie pra cy po wią za ne by ło jed no cze -
śnie z ra żą cym na ru sze niem prze pi sów do ty czą cych wy pła ca nia
pra cow ni kom wy na gro dze nia za pra cę. W za kła dach, w któ rych wy -
ko na na pra ca w go dzi nach nad licz bo wych i w po rze noc nej nie by -
ła wy ka za na, pra co daw cy nie na li cza li i nie wy pła ca li pra cow ni kom
z te go ty tu łu wy na gro dze nia wraz ze sto sow nym do dat kiem.

W więk szo ści przy pad ków usta lo no, że pra co daw ca udzie lał pra -
cow ni kom cza su wol ne go w za mian za pra cę w go dzi nach nad licz -
bo wych bez pi sem ne go wnio sku pra cow ni ków, w tym sa mym wy -
mia rze, co licz ba prze pra co wa nych go dzin nad licz bo wych.

Zbiór ka i trans port od pa dów ko mu nal nych jest czę ścią za gad -
nień do ty czą cych bhp przy od pa dach. Du że za gro że nie przy pra -
cach z od pa da mi zwią za ne jest rów nież z ich skła do wa niem, sor -
to wa niem, uty li za cją. Stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści i na ru sze -
nia prze pi sów pra wa w nie wiel kiej licz bie skon tro lo wa nych pod -
mio tów po twier dza ją za sad ność pro wa dze nia dal szych kon tro li,
w więk szej licz bie pod mio tów. Po zwo li ło by to bo wiem na dal szą
oraz do kład niej szą ana li zę tych za gad nień.

Sła wo mir Szraj ber
OIP Bia ły stok
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In spek to rzy pra cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Bia łym -
sto ku roz po czę li w 2011 r. re ali za cję te ma tu „Prze strze ga nie
prze pi sów pra wa pra cy, w tym bhp w za kła dach zaj mu ją cych się
zbiór ką i trans por tem nie czy sto ści sta łych i płyn nych” okre śla nych
w skró cie od pa da mi ko mu nal ny mi. 

Kon tro la mi ob ję to pry wat ne za kła dy usłu go we oraz za kła dy,
któ rych wła ści cie la mi są sa mo rzą dy gmin ne. Prze pro wa dzo -
no 25 kon tro li.

Na ba kier z bhp

Stwier dzo ne pod czas kon tro li naj czę ściej wy stę pu ją ce nie pra -
wi dło wo ści z za kre su tech nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy do ty czą
oko ło 50% skon tro lo wa nych za kła dów.

Prze pro wa dzo ne kon tro le wy ka za ły na ru sze nia wy ni ka ją ce
z nie prze strze ga nia przez pra co daw ców prze pi sów roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Śro do wi ska z 16 czerw ca 2009 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy go spo da ro wa niu od pa da mi ko mu -
nal ny mi (Dz. U. Nr 104, poz. 868).

Eks plo ato wa ne w za kła dach po jaz dy – śmie ciar ki do trans por -
tu od pa dów sta łych oraz wo zy ase ni za cyj ne do trans por tu nie czy -
sto ści płyn nych nie mia ły sy gna li za cji dźwię ko wej co fa nia lub by -
ła ona nie spraw na, ka bi ny po jaz dów nie by ły wy po sa żo ne w ap tecz -
ki pierw szej po mo cy i w po jem ni ki z so lą fi zjo lo gicz ną lub wo dą
de sty lo wa ną do prze my wa nia oczu. Bra ko wa ło rów nież po jem ni -
ków z czy stą wo dą.

We wszyst kich skon tro lo wa nych za kła dach stwier dzo no, że
pra co daw cy nie pro wa dzi li do ku men ta cji do ty czą cej oce ny sta nu
tech nicz ne go po jaz dów oraz me cha ni zmów i in sta la cji uno szą cych
czy wy ła dow czych.

Za kła dy bę dą ce wła ści cie la mi po jem ni ków uży wa nych do od -
bie ra nia i ma ga zy no wa nia oraz trans por tu od pa dów, za rów no
od użyt kow ni ków in dy wi du al nych, przed się bior ców, jak i z miejsc
ogól no do stęp nych, we wła snym za kre sie wy ko nu ją czyn no ści
zwią za ne z ich na pra wą i kon ser wa cją. Czyn no ści te ka żdo ra zo -
wo po win ny być po prze dzo ne od ka ża niem po jem ni ków. Pod -
czas kon tro li usta lo no, że za rów no od ka ża nie po jem ni ków, jak
i po jaz dów w więk szo ści pro wa dzo ne by ło przez pra cow ni ków
w pro wi zo rycz ny spo sób na pla cu ba zy za kła do wej lub oczysz czal -
ni ście ków. Czyn no ści te wy ko ny wa no przy uży ciu ręcz nych my -
jek ci śnie nio wych. Stwier dzo no, że mi mo obo wiąz ku wy ni ka ją -
ce go z § 2 po wo ły wa ne go roz po rzą dze nia, tyl ko u pię ciu pra -
co daw ców do od ka ża nia po jem ni ków za sto so wa no pro dukt 
bio bój czy.

Jak usta lo no, w przy pad ku czte rech za kła dów pra co daw cy zle -
ci li pro wa dze nie de zyn fek cji i od ka ża nia po jaz dów oraz po jem ni -
ków wy spe cja li zo wa nym fir mom.

Pod czas kon tro li stwier dzo no rów nież nie prze strze ga nie prze -
pi sów roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia z 22 kwiet nia 2005  r.
w spra wie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych dla zdro wia w śro -
do wi sku pra cy oraz ochro ny zdro wia pra cow ni ków za wo do wo na -
ra żo nych na te czyn ni ki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 ze zmia na mi
z 2008 r. Nr 48, poz. 288).

Nie peł na oce na ry zy ka

Do ko na na oce na ry zy ka za wo do we go przy wy ko ny wa niu prac
dla sta no wisk pra cy, na któ rych pra cow ni cy ma ją kon takt z od pa -
da mi i nie czy sto ścia mi, ta ki mi jak ła do wacz, kie row ca po jaz du, pra -
cow nik ko mu nal ny – sprzą ta ją cy al tan ki śmiet ni ko we, nie uwzględ -
nia za gro żeń zwią za nych z na ra że niem pra cow ni ków na dzia ła nie
szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych.

U pra co daw ców, któ rzy w oce nie ry zy ka za wo do we go uwzględ -
ni li za gro że nie szko dli wy mi czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi, w więk szo -
ści przy pad ków przy okre śla niu środ ków pro fi lak tycz nych wy bra -
li ja ko śro dek za po bie gaw czy sto so wa nie szcze pień ochron nych
prze ciw ko np. tę żco wi, du ro wi brzusz ne mu, wi ru so we mu za pa le -
niu wą tro by ty pu A. Jak wy ka za ły kon tro le, mi mo ta kich usta leń
ża den z pra co daw ców nie pro po no wał pra cow ni kom szcze pień
ochron nych.

W nie któ rych przy pad kach stwier dzo no, że szcze gó ło we pro gra -
my szko leń wstęp nych i okre so wych dla sta no wisk pra cy zwią za -
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Z inspektorskiej praktyki

Zagrożenia w śmietniku
Sławomir Szrajber

Patrząc na pozycję Polski, pod względem gospodarki odpadami komunalnymi znajdujemy się na
szarym końcu wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przeciętny Polak wytwarza w ciągu
roku 300-500 kg śmieci, co daje rocznie łącznie ok. 10-11 mln ton, które trafiają głównie na
wysypiska. Praca przy zbiórce i transporcie odpadów nie należy do lekkich, bezpiecznych ani
przyjemnych, ale z uwagi na skalę zjawiska – musi być wykonywana. 

Od pa dy ko mu nal ne, zgod nie z usta wą z dnia 27 kwiet -
nia 2001 r. o od pa dach ko mu nal nych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) – są to od pa dy po wsta -
ją ce w go spo dar stwach do mo wych, z wy łą cze niem
po jaz dów wy co fa nych z eks plo ata cji, a ta kże od pa dy nie -
za wie ra ją ce od pa dów nie bez piecz nych, po cho dzą ce
od in nych wy twór ców od pa dów, któ re ze wzglę du
na swój cha rak ter lub skład są po dob ne do od pa dów po -
wsta ją cych w go spo dar stwach do mo wych.
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Sy tu acja, gdy wszy scy ra zem two rzą i roz wi ja ją fir mę, jest
opty mal na. Tak pra co daw ca, jak i pra cow ni cy, dzię ki te mu bar dziej
uto żsa mia ją się z za kła dem. War to w nich in we sto wać, bo to oni
bu du ją po zy cję fir my i jej pre stiż. Dla te go tak wa żna jest ich sa -
tys fak cja z pra cy. Bez niej nie mo żna cze go kol wiek wy ma gać.
Na po twier dze nie Da riusz Na pło szek przy wo łu je sy tu ację do ty czą -
cą szyb kie go usu nię cia awa rii, gdy w jed nym z hi per mar ke tów
w dru gim koń cu Pol ski ze psu ła się in sta la cja grzew cza, któ rą kil -
ka lat wcze śniej uru cha mia ła in na fir ma. Istot ny był czas na pra wy,
bo bez ogrze wa nia pla ców ka nie mo gła dzia łać, a to ge ne ro wa ło
ogrom ne stra ty. O po moc fir ma zwró ci ła się wła śnie do Da as Pol -

ska. Je go pra cow ni cy pod ję li się skom pli ko wa ne go za da nia. Jak się
oka za ło, w grę wcho dzi ła m.in. wy mia na spe cjal nych pomp, któ -
rych nie mo żna by ło ku pić na miej scu. Za in sta lo wa li jed nak no we
urzą dze nie, bo do wiózł je je den ze współ wła ści cie li Da as Pol ska.
To by ła szyb ka i spraw na ak cja. Za koń czy ła się po wo dze niem.
Wszy scy by li bar dzo zmę cze ni, ale za do wo le ni. Przede wszyst kim
sze fo wie hi per mar ke tu, któ rzy te le fo no wa li z po dzię ko wa nia mi
i wy ra za mi uzna nia.

Bez piecz na ni sza

Re ali zu jąc pro jek ty zwią za ne z mon ta żem in sta la cji we wnętrz -
nych w du żych in we sty cjach, Da as Pol ska za go spo da ro wał ni szę
ryn ko wą. Fir ma za czy na ła dzia łal ność od wen ty la cji i au to ma ty -
ki oraz ste ro wa nia ty mi sys te ma mi. Po kil ku la tach ry nek wy mu -
sił roz sze rze nie za kre su dzia łal no ści. Klien ci chcie li mieć jed ne -
go wy ko naw cę, któ ry kom plek so wo in sta lo wał by i od po wia dał
za wszyst kie sys te my sa ni tar ne. Da as Pol ska szyb ko do sto so wał
się do tych wy ma gań. Roz wi nął fir mę za rów no je że li cho dzi
o za kres wy ko ny wa nych prac, jak i za trud nio nych pra cow ni ków

oraz wa run ki pra cy. Do ko nał te -
go, wcho dząc kil ka lat te mu we
współ pra cę z kil ko ma du ży mi
i stra te gicz ny mi part ne ra mi
z za chod niej Eu ro py. To by ły fir -
my nie miec kie i fran cu skie. One
od po cząt ku kła dły na cisk na
kwe stie bez pie czeń stwa i te go
wy ma ga ły od swo ich part ne rów.
Da as Pol ska przy jął i do pa so wał
się do tych stan dar dów, wy ko nu -
jąc mon taż wen ty la cji, kli ma ty -
za cji, in sta la cji wod no -ka na li za -
cyj nych, od wod nie nia da chów,
ko tłow ni, wy mien ni kow ni.

W Da as Pol ska jest ma ła fluk -
tu acja kadr. Pra cow ni cy zwal -
nia ni są bar dzo rzad ko. Sa mi
rów nież nie chęt nie roz sta ją się
z pra co daw cą i to, mi mo że zwy -
kle pra ce wy ko ny wa ne są po za
miej scem za miesz ka nia, czy li
Trój mia stem. Ich za sięg wy kra -

cza już po za gra ni ce Pol ski, a ostat nio np. od by wa ły się na Li twie.
Wcze śniej zda rza ło się, że ten sys tem pra cy nie od po wia dał nie -
któ rym pra cow ni kom. Ma jąc już swo je ro dzi ny, wo le li pra co wać
na miej scu, wiec de cy do wa li się na zmia nę pra cy. Tak wła śnie
zro bił je den z kie row ni ków bu do wy, któ ry jed nak szyb ko wró cił
do Da as Pol ska. W ub.r. dwóch pra cow ni ków rów nież prze szło
do firm kon ku ren cyj nych, ale tak jak kie row nik bu do wy, wró ci -
li do sta re go pra co daw cy. Je den po dwóch mie sią cach, a dru gi

po pół ro ku. Oby dwaj zaj mu ją obec nie sta no wi ska kie row ni cze.
Pierw szy za rzą dza wszyst ki mi kie row ni ka mi bu dów, dru gi jest
kie row ni kiem pre sti żo we go przed się wzię cia, czy li fla go wej bu -
do wy apar ta men tów „Czte ry oce any” w Gdań sku. To wła śnie je -
go po zna li wła ści cie le Da as Pol ska, gdy re ali zo wa li pra ce
przy wschod niej gra ni cy. Tam pra co wał w urzę dzie gmi ny. Na -
mó wi li go do wy jaz du i pra cy na ich rzecz. Zde cy do wał się,
choć nie bez pew nych opo rów. Dla obu stron jak się oka za ło, by -
ła to do sko na ła de cy zja, gdyż by ły urzęd nik oka zał się zna ko mi -
tym fa chow cem. Sam rów nież jest za do wo lo ny z pra cy, z awan -
su. To jest bar dzo istot ne, bo je że li pra cow nik nie jest usa tys fak -
cjo no wa ny, to nie jest też tak wy daj ny, jak by so bie te go ży czył
pra co daw ca.

Sprzę że nie zwrot ne

Wła ści cie le Da as Pol ska z Gdań ska chwa lą so bie współ pra cę
z du ży mi, rów nież pol ski mi fir ma mi bu dow la ny mi. Tam za wsze
jest czy sto i po rzą dek, w prze ci wień stwie do nie któ rych ma łych
bu dów, gdzie zda rza się ba ła gan i czę sto nie wia do mo, jak do -
trzeć, że by się nie prze wró cić czy nie uto pić w bło cie. Je śli cho -
dzi o stan dard pol skich firm bra nży bu dow la nej, to, w opi nii jed -
nej z du żych mię dzy na ro do wych kor po ra cji wy ko naw czych bu du -
ją cej au to stra dy, je ste śmy o kil ka lat za eu ro pej ski mi li de ra mi.
Oni przy wy bo rze pod wy ko naw cy, kła dą szcze gól ny na cisk
na pro fe sjo na lizm. 

Ta kie po dej ście w funk cjo no wa niu fir my re pre zen tu je rów nież
Da as Pol ska. Jej wła ści cie le na uczy li się te go, pra cu jąc kie dyś
w mię dzy na ro do wych kor po ra cjach. Dziś mó wią, że to by ła bar dzo
do bra szko ła, dzię ki któ rej zu peł nie ina czej po strze ga ją np. kwe -
stie bez pie czeń stwa pra cy, któ re są ab so lut nie prio ry te to we. To
dla te go w Da as Pol ska ni ko mu nie przyj dzie do gło wy, że by
oszczę dzać na bez pie czeń stwie pra cow ni ków. Oni są wy po sa ża ni
w no wo cze sny i do brej ja ko ści sprzęt, w ochro ny in dy wi du al ne itd.
Dba się o nich, jak o człon ków naj bli ższej ro dzi ny, bo tak de fac -
to są trak to wa ni. Mo żna to za ob ser wo wać na or ga ni zo wa nych
przez fir mę spo tka niach in te gra cyj nych. Ta kie ukształ to wa nie
re la cji po mię dzy pra cow ni ka mi i pra co daw cą jest bar dzo wa żne,
bo wiem dzia ła ono na za sa dzie sprzę że nia zwrot ne go.

W Da as Pol ska bar dzo du żą wa gę przy wią zu je się do rze tel -
ne go prze strze ga nia pro ce dur, ta kże tych zwią za nych z wszel ką

do ku men ta cją. To fun da ment do brej współ pra cy z in ny mi fir ma -
mi, przede wszyst kim ty mi, na rzecz któ rych Da as Pol ska wy ko -
nu je pra ce in sta la cyj ne. Da riusz Na pło szek wska zu je na przed -
sta wi cie li bel gij skiej kor po ra cji bu dow la nej. Współ dzia ła nie z ni -
mi opie ra ło się na pre cy zyj nie okre ślo nych stan dar dach, któ re
by ły sfor mu ło wa ne na pi śmie. Ka żdy pra cow nik Da as Pol ska mu -
siał je znać i prze strze gać, bo się pod ni mi pod pi sał . Do ty czy ły
one na wet dba ło ści o wi ze ru nek fir my. W tej, z po zo ru tyl ko nie -
ma te rial nej sfe rze dzia łal no ści, żad na po wa żna fir ma nie mo że
so bie po zwo lić na ja kie kol wiek stra ty. Ta kie po dej ście po dzie la -
ją wła ści cie le fir my z Gdań ska. Po dob nie, je śli cho dzi o kwe stię
za ufa nia w biz ne sie. Dziś wspo mi na ją, że gdy za czy na li dzia łal -
ność na lo kal nym ryn ku, to do kład nie ana li zo wa li pro ble my in -
nych firm. W ten spo sób, ucząc się na cu dzych błę dach, sta ra li
się ich nie po wie lać. Po zy tyw ne wzor ce czer pa li u du żych wy ko -
naw ców, głów nie za gra nicz nych.

Przy ja zne pra cow ni ko wi

Fir ma Da as Pol ska jest lau re atem naj bar dziej pre sti żo we go kon -
kur su PIP „Pra co daw ca -or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”. W 2011
ro ku do tar ła do fi na łu wo je wódz kie go. We dług jej wła ści cie li, or -
ga ni za to rem pra cy bez piecz nej jest pra co daw ca, któ ry bie rze so -
bie do ser ca do bro pra cow ni ka. Za pew nia mu nie tyl ko na rzę dzia
pra cy, ale gwa ran tu je mu bez piecz ne śro do wi sko pra cy. Dla te go
np. cer ty fi ka ty i to nie tyl ko te wy ma ga ne przez prze pi sy, ma ją
wszel kie ma szy ny czy urzą dze nia fir my, ta kże te naj prost sze.
One mu szą być bez piecz ne, ale rów nież er go no micz ne, no wo cze -
sne. Nie mo gą nisz czyć śro do wi ska na tu ral ne go i mu szą być przy -
ja zne pra cow ni ko wi. Za pew nia jąc pra cow ni kom np. obu wie czy
odzież ochron ną, Da as Pol ska dba o to, by by ły naj wy ższej ja ko -
ści, wy pro du ko wa ne przez re no mo wa ne fir my. Bar dzo wa żne jest
rów nież to, że by po sia da ły one od po wied nie ozna ko wa nia, ta kże
te iden ty fi ku ją ce pra cow ni ka z fir mą. Ubra nia ro bo cze, ka ski
ochron ne ma ją lo go fir my, ale ta kże imię i na zwi sko pra cow ni ka.
Cho dzi nie tyl ko o utrwa la nie wi ze run ku czy ko ja rze nie z tą kon -
kret nie fir mą, ale przede wszyst kim o kwe stie bez pie czeń stwa.
Naj wa żniej sze jest prze cież to, że by pra cow ni cy no si li je, by nie
by ło ta kich sy tu acji, gdy do pie ro kon tro la np. in spek cji pra cy mo -

Suk ces pra co daw cy w du żej mie rze za le ży
od te go, czy po tra fi wła ści wie wy ko rzy stać po -
ten cjał pra cow ni ków, od po wied nio mo ty wo -
wać ich do pra cy. Przy tym spra wą ab so lut nie
klu czo wą jest za an ga żo wa nie. Bez nie go trud -
no so bie wy obra zić, by spraw nie, rze tel nie
i w peł ni pro fe sjo nal nie wy ko ny wa li swo je za -
da nia – twier dzi Da riusz Na pło szek, je den ze
współ wła ści cie li fir my Da as z Gdań ska, któ ra

zaj mu je się kom plek so wym mon ta żem in sta -
la cji we wnętrz nych w du żych in we sty cjach, ta -
kich jak ga le rie han dlo we, hi per mar ke ty czy
bu dyn ki biu ro we. To głów nie dzię ki pra cow ni -
kom wła śnie w ubiegłym roku uzy ska li w wo -
je wódz twie po mor skim ty tuł „Pra co daw cy -
-or ga ni za to ra pra cy bez piecz nej” w kon kur sie
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, w ka te go rii za -
kła dów za trud nia ją cych do 50 pra cow ni ków.

Nie wróg a sojusznik
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● Czy to praw da, że pre wen cja, to pa -
na ko nik?

Bar dzo do brze się w tym czu ję. Ja kiś
czas te mu stwier dzi łem, że na wet prze pro -
wa dza jąc kon tro lę in spek tor pra cy mo że
być dla pra co daw cy part ne rem. Ta ka re la -
cja jest ko rzyst na dla obu stron, bo na wet
wte dy, gdy kon tro la koń czy się uka ra niem
pra co daw cy, to nie jest przez nie go ne ga -
tyw nie od bie ra na. Do sko na le wie, że do -
szło do wy kro cze nia, więc ro zu mie też,
dla cze go do stał man dat. Wte dy zda je so -
bie rów nież spra wę z te go, że nie pra wi dło -
wo ści mo że na pra wić i da lej dzia łać do -
brze, zgod nie z prze pi sa mi. Ta ka po sta wa
pra co daw cy w du żej mie rze za le ży od po -
dej ścia sa me go in spek to ra pra cy. Dla te go
wa żne i wręcz de cy du ją ce jest tu wła ści we
ukształ to wa nie tych re la cji. Je śli bę dą one
ba zo wa ły na tym, że in spek tor pra cy nie
bę dzie wro go na sta wio ny do pra co daw cy,
to on sam też nie bę dzie chciał utrud niać
pra cy in spek to ro wi.

● Jak po strze ga pan tych pra co daw -
ców, któ rzy przy stę pu ją do pro gra -
mu po le ga ją ce go na zdo by ciu Dy plo -
mu PIP?

Oni czę sto sa mi nie wie rzą w sie bie.
Trud no prze ko nać ich, że po ra dzą so bie
ze wszyst ki mi za da nia mi wią żą cy mi się ze
zdo by ciem „Dy plo mu PIP”. Ko ja rzą je wy -
łącz nie z pro ble ma mi. Zmia na te go jest
wy zwa niem dla in spek to ra pra cy i w za sa -
dzie od nie go za le ży. Istot ne jest to, że by
umiał prze ko nać pra co daw cę, że ten trud
opła ci mu się, a udział w pro gra mie jest
naj lep szą, bo nie re pre syj ną for mą spraw -
dze nia fir my. Naj wa żniej sze w tym wszyst -
kim jest jed nak to, że by te dzia ła nia prze -
ło ży ły się na świa do mość pra co daw cy.

● Co de cy du je o suk ce sie przy wy bo -
rze pra co daw cy do pro gra mu pre -
wen cyj ne go PIP?

To, że in spek tor zna fir mę, a więc był
w niej i ją kon tro lo wał. Tyl ko w ten spo sób
mo że prze ko nać się np., czy pra co daw ca
na praw dę chce coś zmie nić. By wa, że pra -

co daw cy ma ją chę ci, ener gię, na wet środ -
ki, ale nie wie dzą jak to zro bić. Ci, za słu -
gu ją na to, że by in spek tor pra cy za pro sił
ich do pro gra mu pre wen cyj ne go PIP.
W ten spo sób mo że po ka zać pra co daw cy,
że war to się sta rać, bo to przy no si efek -
ty. I tak np. je że li po myśl nie przej dzie
przez pierw szy etap pro gra mu zwią za ne -
go z uzy ska niem „Dy plo mu PIP”, to – o ile
by ły ja kieś nie pra wi dło wo ści – zo sta ły one
wy eli mi no wa ne. Wte dy pra co daw ca mo -
że być już spo koj ny, że in spek tor pra cy nie
za sto su je żad nych środ ków re pre syj nych.
Wie rów nież, że do ko lej nej wi zy ta cji kon -
tro l nej in spek to ra pra cy ma spo ro cza su.
Mu si jed nak mieć świa do mość, że gdy by
w trak cie pro gra mu do szło do ujaw nie nia
ja kiś nie pra wi dło wo ści, to stra ci szan sę
na je go ukoń cze nie i zdo by cie dy plo mu.
Tak zda rzy ło się raz w mi nio nym ro ku,
kie dy to pra co daw ca ma łej fir my bu dow la -
nej nie udźwi gnął te go za da nia. Je śli utrzy -
ma od po wied nie stan dar dy przez okre ślo -
ny czas, to ma szan sę na uzy skać „Dy -
plom PIP” w ko lej nej edy cji. To zo bo wią -
zu je go do utrzy ma nia sta tus quo fir my.
Uświa do mie nie te go pra co daw com w spo -
sób, któ ry ich nie znie chę ci, ta kże na le ży
do in spek to ra pra cy. War to się z tym zmie -
rzyć, bo to przy no si lep sze re zul ta ty niż
ka ra nie.

● Pra co daw cy, ta kże ci, któ rzy uczest -
ni czą w dzia ła niach pre wen cyj nych
PIP mó wią, że in spek to rzy pra cy ma -
ją dla nich zbyt ma ło cza su. Ocze ku -
ją więk szej uwa gi z ich stro ny.

To rze czy wi ście bar dzo wa żne, że by
pra co daw cy, któ rzy zde cy do wa li się wziąć
udział w kon kur sach czy in nych pro gra -
mach pre wen cyj nych in spek cji, nie mie li
po czu cia, że po zo sta li ze wszyst kim sa -
mi. Dla te go sta ram się utrzy my wać z ni mi

Warto się staraćty wo wa ła do wło że nia ich. Sze fo wie Da as
Pol ska ob ser wo wa li to w in nych za kła dach
z ich bra nży. Wi dzie li, jak pra cow ni cy w po -
pło chu szu ka li ka sków, a zda rzy ło się, że
na kła da li te, któ re nie na le ża ły do fir my,
w któ rej pra co wa li.

Wśród pra co daw ców wciąż jesz cze zda -
rza ją się ta cy, któ rzy chcą za osz czę dzić
na bez pie czeń stwie pra cy. W Da as Pol ska
uwa ża ją, że to tyl ko po zor ne oszczęd no -
ści, do cza su, gdy się coś złe go nie wy da -
rzy. Wte dy fir my tra cą nie tyl ko pie nią -
dze, ale przede wszyst kim swój sta tus
na ry ku. Dziś wie lu kon tra hen tów po dej -
mu je współ pra cę tyl ko z ty mi pra co daw -
ca mi, któ rzy wy ka zu ją się szcze gól ną dba -
ło ścią, wła śnie w wy mia rze bez pie czeń -
stwa pra cy.

By na uczyć się

Wła ści cie le Da as Pol ska mó wią, że
chęt nie, choć z pew nym re spek tem,
współ pra cu ją z in spek cją pra cy. Za czę ła
się ona stan dar do wo, od kon tro li na bu do -
wach, w związ ku z któ ry mi in spek tor tra -
fił rów nież do sie dzi by fir my w Gdań sku.
Trud no unik nąć kon tak tu z ta kim urzę -
dem jak in spek cja, gdy dzia łal ność do ty -
czy de fac to bra nży bu dow la nej, a pro wa -
dzo na jest na te re nie ca łej Pol ski i po za jej
gra ni ca mi. Spra wa mi ka dro wy mi w Da as
Pol ska zaj mu je się Mar ta Ja skó ła. To
ona wła śnie kon tak tu je się z in spek cją
pra cy, gdy za cho dzi ta ka po trze ba. Sta -
now czo twier dzi, że pod sta wą w re la cjach
z urzę dem jest to, by nie trak to wać go jak
wro ga, lecz jak so jusz ni ka, któ ry po wie
np. jak na pra wić ja kiś błąd. Ka żdy prze -
cież ma pra wo go po peł nić, ale trze ba
wie dzieć, jak go usu nąć. Dla te go wi zy ty
in spek to ra pra cy są dla niej naj lep szą oka -
zją, by się cze goś no we go na uczyć.

Fir ma Da as Pol ska jest na ryn ku już
pra wie dzie sięć lat. Choć za trud nia kil ka -
dzie siąt osób i dzia ła w tak dy na micz nej
bra nży, ja ką jest bu dow nic two, to ni gdy jej
wła ści cie le nie za pła ci li man da tu, któ ry
wy sta wił by in spek tor pra cy. Na kon cie
ma ją je dy nie za le ce nia in spek tor skie.
Przy stę pu jąc do kon kur su PIP i ry wa li za -
cji o ty tuł „Pra co daw cy -or ga ni za to ra pra -
cy bez piecz nej”, chcie li przede wszyst -
kim spraw dzić, czy w fir mie wszyst ko
dzia ła jak na le ży. Te raz mó wią, że by ła to
zna ko mi ta oka zja do uzy ska nia naj bar -
dziej pro fe sjo nal ne go au dy tu, na do da tek
cał ko wi cie bez płat ne go.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

kon takt. Dzie lę ich na trzy ka te go rie.
Do pierw szej na le żą pra co daw cy, któ rzy są
świa do mi wy zwa nia i chcą je pod jąć. Ci
z dru giej gru py, zga dza ją się wziąć udział
w przed się wzię ciu dla tzw. świę te go spo ko -
ju. Ostat nią, trze cią ka te go rię sta no wią
pra co daw cy, któ rych trze ba prze ko nać, że
war to za dać so bie pe wien trud, by np. zdo -
być „Dy plom PIP”. Im rów nież trze ba po -
móc, ale to spra wia naj wię cej sa tys fak cji.

● Są in spek to rzy pra cy, któ rzy nie lu -
bią zaj mo wać się pre wen cją. Uwa ża -
ją wręcz, że to jest stra ta cza su…

Zde cy do wa nie nie. Ja mam więk szą ra -
dość i za do wo le nie, gdy pra co daw ca świa -
do mie i do bro wol nie, a nie dla te go, że się
boi man da tu czy in spek cji pra cy, pra cu je
bez piecz nie i ta kie wa run ki pra cy stwa rza
pra cow ni kom. Na le ży pa mię tać, że pro fi -
lak ty ka jest tań sza od le cze nia, a pre wen -
cja nie wąt pli wie przy czy nia  się do zmniej -
sze nia licz by wy pad ków przy pra cy.

Zwy kle pra cow ni cy mó wią, że dla nich
naj wa żniej sze są pie nią dze i zdro wie,
przy czym ono jest jed nak na dru gim pla -
nie. Lu dzie chcą du żo za ra biać, cza sa mi
na wet kosz tem wła sne go zdro wia. Naj wa -
żniej sze jest więc uświa do mie nie, że to,
jak du żo za ro bią za le ży wła śnie od za cho -

wa nia do bre go zdro wia. In spek to rzy pra -
cy po win ni to ro bić, bo prze cież u po staw
wszel kich dzia łań in spek cji pra cy, w tym
rów nież tych pre wen cyj nych, jest wła śnie
ochro na zdro wia i ży cia pra cu ją cych.

● Jak wie lo ma pra co daw ca mi z Dy plo -
ma mi PIP mo że się pan po chwa lić
w swo jej kil ku let niej pra cy in spek tor -
skiej?

Jest ich oko ło 25. Ka żde go ro ku traf nie
ty pu ję pięć, sie dem firm, któ re zdo by wa ją
„Dy plo my PIP”. Po nad to fir ma, któ rą pro -
wa dzi łem w 2010 ro ku, uzy ska ła ty tuł „Bez -
piecz nej bu do wy”, a pra co daw ca za trud -
nia ją cy do 50 pra cow ni ków ty tuł „Pra co -
daw cy – or ga ni za to ra pra cy bez piecz nej”.
W ro ku ubie głym, na rów ni z re ali za cją sta -
dio nu na EU RO 2012, pierw sze miej sce za -
ję ła bu do wa CFE pn. „Czte ry oce any”.
Kon tro lo wa łem i re ko men do wa łem pra co -
daw cę za trud nia ją ce go po wy żej 250 pra -
cow ni ków, któ ry za jął pierw sze miej sce
w kon kur sie PIP „Pra co daw ca – or ga ni-
za tor pra cy bez piecz nej” – POL BRUK
Gdańsk, a ta kże fir mę EKO IN BUD, któ ra
rów nież upla so wa ła się na pierw szym miej -
scu w tym kon kur sie w ka te go rii do 50 za -
trud nio nych. Się ga jąc da lej pa mię cią, to
w 2009 ro ku też jed na z bu dów prze ze

mnie kon tro lo wa nych uzy ska ła ty tuł „Bez -
piecz nej bu do wy”, zaj mu jąc pierw sze miej -
sce w tej ry wa li za cji.

● Pa na ko le dzy mó wią, że ma pan do -
brą rę kę do pra co daw ców, któ rzy
zdo by wa ją lau ry...

Ja po pro stu bar dzo lu bię tę pra cę. Mam
do bry kon takt z pra co daw ca mi. Dla te go
chęt nie te le fo nu ją, by się po ra dzić. Cza sa -
mi spo ty kam ich przy oka zji innych kon tro -
li, gdzie np. są pod wy ko naw ca mi. Wi dzę, że
dba ją i trzy ma ją po ziom, a to mnie naj bar -
dziej cie szy i po zy tyw nie na krę ca.

● W czym tak na praw dę tkwi suk ces
pra co daw ców, któ rzy wy gry wa ją
w pro gra mach i kon kur sach PIP?

W ich chę ci, by le piej i bez piecz niej
pra co wać, a co za tym idzie, w świa do mo -
ści zwią za nej z bez pie czeń stwem pra cy.
Czę sto ci, któ rzy sa mi wcze śniej pra co wa -
li w du żych, mię dzy na ro do wych kon cer -
nach i wi dzie li jak tam re spek to wa ne są
prze pi sy, dą żą do te go w swo ich fir mach.
To do wód, że gdy ktoś raz na uczy się do -
bre go sty lu pra cy i za rzą dza nia fir mą, to
tak bę dzie pro wa dził swo je przed się wzię -
cie. Do sko na le wie, że te do bre wzor ce
war to wpro wa dzać, bo to się po pro stu
opła ci i przy no si suk ce sy.

Z Edwinem Lachowiczem,
inspektorem pracy 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Gdańsku rozmawia 

Beata Pietruszka-Śliwińska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 maja 2012 roku pożegnaliśmy

Andrzeja Pepela

wieloletniego, cenionego pracownika Departamentu Organizacyjnego w Głównym Inspektoracie Pracy.

Zachowamy w pamięci kilkanaście lat wspólnej pracy! Zawsze mogliśmy liczyć na Jego sumienność, życzliwą pomoc, koleżeńskość
i… nieocenione poczucie humoru.

Kierownictwo, koleżanki i koledzy
z Głównego Inspektoratu Pracy

W dniu 22 mar ca 2012 r. po że gna li śmy 

Fran cisz ka Wol ne go

dłu go let nie go pra cow ni ka Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach. Zmarł 19 mar ca po dłu giej i wy nisz -
cza ją cej cho ro bie w wie ku za le d wie 61 lat.

Fran ci szek Wol ny był ab sol wen tem Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach. Pra cę za wo do wą w in -
spek cji pra cy roz po czął w grud niu 1982 r., a w stycz niu 1996 r. zo stał nad in spek to rem pra cy sek cji w Od dzia le OIP w Biel sku -
-Bia łej. Nad zo ro wał naj więk sze za kła dy bra nży me ta lo wej i elek trycz nej oraz pro wa dził ba da nia naj bar dziej skom pli ko wa nych wy -
pad ków przy pra cy i ka ta strof. Zaj mo wał się roz pa try wa niem trud nych skarg oraz dzia łal no ścią pre wen cyj ną. Współ pra co wał
nie tyl ko z or ga ni za cja mi pra co daw ców, z part ne ra mi spo łecz ny mi, głów nie szcze bla po nadza kła do we go, ale rów nież z Pań stwo -
wą In spek cją Sa ni tar ną, Po li cją, Pro ku ra tu rą czy Urzę dem Do zo ru Tech nicz ne go. Do swo ich obo wiąz ków pod cho dził nie zwy -
kle od po wie dzial nie i z peł nym za an ga żo wa niem. Wie le tru du po świę cił pra cy za wo do wej, a swo imi umie jęt no ścia mi i do świad -
cze niem słu żył młod szym współ pra cow ni kom. Był za wsze otwar ty na spra wy lu dzi i one by ły dla nie go naj wa żniej sze.

Uczyn ny i ko le żeń ski, za wsze two rzył przy ja zną at mos fe rę pra cy wśród współ pra cow ni ków, a jed no cze śnie po sia dał umie jęt -
ność wła ści we go ich mo ty wo wa nia. Po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko wy ro zu mia ły szef i wspa nia ły ko le ga.

Kie row nic two i pra cow ni cy
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach
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Pre zen tu je my naj now szą po zy cję wy daw ni czą Pań stwo wej In spek cji Pra cy – ko miks pt.
„MO JA PIERW SZA PRA CA”. Skie ro wa ny jest do lu dzi mło dych, w wie ku 16-18 lat. Je go
atu tem jest atrak cyj na, pro sta i krót ka for ma pu bli ka cji, upo wszech nia ją ca pod sta wo we in -
for ma cje praw ne dla osób po dej mu ją cych pra cę. 
Przed sta wia pe ry pe tie czwor ga przy ja ciół – uczniów szko ły śred niej – zwią za ne z pra cą wa -
ka cyj ną. Pa weł zmy wa ta le rze w nad mor skiej ka wiar ni, Ja kub ma prak ty kę w re dak cji ga -
ze ty, Agniesz ka zbie ra tru skaw ki, a Ju lia roz da je ulot ki. Pierw sze do świad cze nia, pierw sze
pro ble my. W ich roz wią za niu po ma ga in spek tor Wilk z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy…

Za pra sza my 
do lek tu ry! 

Nowości wydawnicze

Swój pierw szy ko miks Pań stwo wa In spek cja Pra cy wy -
da ła po nad 10 lat te mu. Za adre so wa ny do dzie ci, do ty -
czył bez pie czeń stwa pra cy na wsi. Mi mo upły wu lat,
po zo stał ak tu al ny. In te re su ją ca fa bu ła, barw ne ob raz ki,
do bry pa pier spra wi ły, że nie tyl ko dzie ci in te re so wa ły się
tą pu bli ka cją. Wie lo krot nie wzna wia ny – je go łącz ny na -
kład już daw no prze kro czył mi lion eg zem pla rzy. Ta kże
w tym ro ku pla no wa ny jest ko lej ny do druk tej po zy cji. 

Komiks dla młodzieży
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AKTY PRAWNE

Do ku ment wy po wie dze nia Kon wen cji
mię dzy na ro do wej o za ka zie pra cy noc nej
ko biet, za trud nio nych w prze my śle, pod pi -
sa nej w Ber nie dnia 26 wrze śnia 1906 r. //
Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 317.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 26 mar -
ca 2012 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te -
go tek stu usta wy o or ga ni zo wa niu i pro -
wa dze niu dzia łal no ści kul tu ral nej //
Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 406.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 26 mar -
ca 2012 r. w spra wie ogło sze nia jed no-
li te go tek stu usta wy o Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 404.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych z dnia 20 mar -
ca 2012 r. w spra wie wskaź ni ka wa lo ry za -
cji pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo -
we go przy ję tej do ob li cze nia świad cze nia
re ha bi li ta cyj ne go w II kwar ta le 2012 r. //
Mo ni tor Pol ski. – 2012, poz. 161.

Oświad cze nie rzą do we z dnia 16 lu te -
go 2012 r. w spra wie wy po wie dze nia
przez Rzecz po spo li tą Pol ską Kon wen cji
mię dzy na ro do wej o za ka zie pra cy noc nej
ko biet, za trud nio nych w prze my śle, pod -
pi sa nej w Ber nie dnia 26 wrze śnia 1906
r. // Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 318.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z dnia 13 kwiet nia 2012 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie
szcze gó ło wych za sad orze ka nia o sta łym
lub dłu go trwa łym uszczerb ku na zdro wiu,
try bu po stę po wa nia przy usta la niu te go
uszczerb ku oraz po stę po wa nia o wy pła tę
jed no ra zo we go od szko do wa nia // Dzien -
nik Ustaw. – 2012, poz. 439.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z dnia 2 kwiet nia 2012 r.
w spra wie okre śle nia do wo dów sta no wią -
cych pod sta wę przy zna nia i wy pła ty za sił -
ków z ubez pie cze nia spo łecz ne go w ra zie
cho ro by i ma cie rzyń stwa // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 444.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
z dnia 13 kwiet nia 2012 r. w spra wie ci -
śnie nio wych urzą dzeń trans por to wych //
Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 436.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska
z dnia 16 lu te go 2012 r. w spra wie pla nów
ru chu za kła dów gór ni czych // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 372.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 12 mar ca 2012 r. w spra wie wy co -
fa nia sub stan cji che micz nej, jej mie sza ni -
ny lub wy ro bu z ob ro tu // Dzien nik Ustaw.
– 2012, poz. 325.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 4 kwiet nia 2012 r. w spra wie po bie -
ra nia i ba da nia pró bek sub stan cji che micz -
nych i ich mie sza nin oraz wy ro bów w ra -
mach nad zo ru wy ko ny wa ne go przez Pań -
stwo wą In spek cję Sa ni tar ną // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 379.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 4 kwiet nia 2012 r. w spra wie nada -
nia sta tu tu Biu ru do spraw Sub stan cji
Che micz nych // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 384.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 20 kwiet nia 2012 r. w spra wie ozna -
ko wa nia opa ko wań sub stan cji nie bez piecz -
nych i mie sza nin nie bez piecz nych oraz
nie któ rych mie sza nin // Dzien nik Ustaw.
– 2012, poz. 445.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 2 kwiet nia 2012 r. w spra wie okre -
śle nia wy ma gań, ja kim po win ny od po wia -
dać za kła dy i urzą dze nia lecz nic twa uzdro -
wi sko we go // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 452.

NOR MY
PN -EN ISO 4254-6: 2011 Ma szy ny rol -

ni cze. Bez pie czeń stwo. Część 6: Opry ski -
wa cze i ma szy ny do na wo że nia płyn ny mi
na wo za mi mi ne ral ny mi. – Za stę pu je PN -
-EN ISO 4254-6: 2009; za twier dzo na przez
Pre ze sa PKN dnia 18 lu te go 2011 r.

Przed sta wio no wszyst kie zna czą ce za -
gro że nia do ty czą ce opry ski wa czy (za wie -
sza nych, pół za wie sza nych, przy cze pia nych
i sa mo bie żnych) prze zna czo nych do sto so -
wa nia pe sty cy dów oraz do na wo że nia płyn -
ny mi na wo za mi mi ne ral ny mi, ob słu gi wa -
nych przez jed ne go ope ra to ra. Okre ślo no
wy ma ga nia bez pie czeń stwa i spo sób ich

spraw dza nia na eta pie pro jek to wa nia i bu -
do wy ww. ma szyn Po da no wy kaz in for ma -
cji, ja kie po wi nien do star czyć pro du cent.

PN -EN ISO 4254-10: 2011 Ma szy ny
rol ni cze. Bez pie czeń stwo. Część 10: Prze -
trzą sa cze i zgra biar ki ka ru ze lo we. – Za -
stę pu je PN -EN ISO 4254-10: 2010; za -
twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 4
mar ca 2011 r.

Po da no wy kaz istot nych za gro żeń oraz
okre ślo no wy ma ga nia bez pie czeń stwa
i spo sób ich spraw dza nia na eta pie pro jek -
to wa nia i bu do wy prze trzą sa czy ka ru ze lo -
wych, zgra bia rek ka ru ze lo wych, prze trzą -
sa czo -zgra bia rek ka ru ze lo wych oraz zgra -
bia rek bęb no wych. Nor ma do ty czy ma szyn
za wie sza nych, pół za wie sza nych, przy cze -
pia nych lub sa mo bie żnych, prze wi dzia nych
do ob słu gi przez jed ną oso bę. Przed sta wio -
no rów nież in for ma cje do ty czą ce bez piecz -
ne go użyt ko wa nia ww. ma szyn. 

PN -EN 14910+A1: 2011 Ma szy ny
ogrod ni cze. Przy ci nar ki traw ni ko we z sil -
ni kiem spa li no wym ste ro wa ne z ty łu przez
ope ra to ra pie sze go. Bez pie czeń stwo.
– Za stę pu je PN -EN 14910+A1: 2009; za -
twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 29 li -
sto pa da 2010 r.

Przed sta wio no wy kaz istot nych za gro -
żeń do ty czą cych przy ci na rek traw ni ko wych,
w któ rych ele men tem tną cym jest po je -
dyn cza nie me ta lo wa żył ka lub nóż nie me ta -
lo wy za mo co wa ny na sworz niu, a ener gia
ki ne tycz na po je dyn cze go ele men tu tną ce -
go nie prze kra cza 10 J. Okre ślo no wy ma ga -
nia bez pie czeń stwa i spo sób ich spraw dza -
nia na eta pie pro jek to wa nia i bu do wy na pę -
dza nych sil ni kiem spa li no wym przy ci na rek.
Po da no in for ma cje do ty czą ce bez piecz ne go
użyt ko wa nia ww. ma szyn.

AR TY KU ŁY Z CZA SO PISM

Mob bing w za kła dzie pra cy za gro że -
niem dla pra cow ni ków i pra co daw cy / Alek -
san dra Kęp niak // Pre wen cja i Re ha bi li ta -
cja. – 2012, nr 1, s. 7-17.

W ar ty ku le przed sta wio no wy bra ne za -
gad nie nia do ty czą ce mob bin gu w miej -
scu pra cy, ta kie jak cha rak te ry sty ka zja wi -
ska, re gu la cje praw ne, obo wiąz ki pra co -
daw cy czy rosz cze nia przy słu gu ją ce pra -
cow ni ko wi.

Opra co wa nie: Da nu ta Szot
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kosz. Na ścia nie zbior ni ka zo stał wy raź ny łu ko wa ty ślad, w kil -
ku miej scach – w od le gło ści od po wia da ją cej wy so ko ści ko sza mon -
ta żo we go – od pry sła far ba an ty ko ro zyj na. Naj praw do po dob niej
kosz, po za ha cze niu o je den ze wspor ni ków, prze chy lił się gwał -
tow nie. Ce za ry L., któ ry dłoń mi mu siał od py chać kosz, aby ten
nie obi jał się o ścia nę zbior ni ka, nie zdą żył chwy cić ba rier ki i spadł
z wy so ko ści bli sko trzech me trów. Ba da nie wy ka za ło, że znaj do -
wał się pod wpły wem al ko ho lu. Po szko do wa ny miał wpraw dzie
na so bie szel ki bez pie czeń stwa z amor ty za to rem ta śmo wym, jed -
nak lin ka bez pie czeń stwa nie by ła pod pię ta do punk tu ko twie nia,
a amor ty za tor nie uległ roz dar ciu. Po wy pad ku kosz za trzy mał się
na wy so ko ści ok. 3 m, na to miast wy ma ga na wy so kość do sku tecz -
ne go dzia ła nia lin ki z amor ty za to rem wy no si ła 4,7 m, więc w tej
sy tu acji śro dek ochro ny in dy wi du al nej praw do po dob nie i tak by
nie speł nił swo jej funk cji.

Uchy bie nia

Pra ce, w trak cie któ rych do szło do wy pad ku, by ły za li czo ne
przez pra co daw cę do prac szcze gól nie nie bez piecz nych. W pi sem -
nym zle ce niu nie wska za no ko sza, ja ko środ ka do stę pu do sta no -
wi ska pra cy, ani środ ka trans por tu do sta no wi ska pra cy. Za rów -
no z za sad wy ko ny wa nia prac szcze gól nie nie bez piecz nych, po -
le ce nia pi sem ne go oraz in struk cji in we sto ra obo wią zu ją cej
na te re nie ba zy pa liw wy ni kał obo wią zek spra wo wa nia bez po śred -
nie go nad zo ru nad wy ko ny wa ny mi pra ca mi. W rze czy wi sto ści bry -
ga dzi sta nad zo ro wał pięć ze spo łów, a w chwi li wy pad ku znaj do -
wał się po za zbior ni kiem. Po zo sta łe oso by nad zo ru – kie row nik
i mistrz bu do wy – znaj do wa li się w tym cza sie w biu rze.

Żu raw uży wa ny do pod no sze nia ko sza był do pusz czo ny
do użyt ko wa nia przez or gan do zo ru tech nicz ne go, do ku men ta -
cja ko sza by ła uzgod nio na z do zo rem tech nicz nym, jed nak nie by -
ło de cy zji ze zwa la ją cej na eks plo ata cję ko sza oraz zgo dy wła ści -
wej jed nost ki Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go na wy ko rzy sty wa nie
te go żu ra wia do pod no sze nia osób we współ pra cy z ko szem. Pra -
co daw ca opra co wał in struk cję użyt ko wa nia ko sza, jed nak nie zo -
sta ła ona udo stęp nio na pra cow ni kom do sta łe go ko rzy sta nia. Nie
by ło też po twier dze nia, że pra cow ni cy zo sta li z nią za po zna ni. 

W za kła dzie do ko na no udo ku men to wa nej oce ny ry zy ka za wo -
do we go dla sta no wi ska mon ter kon struk cji sta lo wych, w któ rej
ja ko czyn nik ry zy ka uwzględ nio no mo żli wość upad ku z wy so ko -
ści w trak cie wy ko ny wa nia prac z ko sza mon ta żo we go. Ja ko środ -
ki zmniej sza ją ce ry zy ko po da no m.in. spraw ność tech nicz ną ko -
sza oraz sto so wa nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej. Jed nym ze
spo so bów re duk cji ry zy ka mia ło być wy ko ny wa nie pra cy w ze spo -
łach dwu oso bo wych i zgod nie z pro jek tem or ga ni za cji ro bót. Cho -
ciaż w tym przy pad ku pra cow ni cy pra co wa li w ze spo le dwu oso -
bo wym, jed nak wa run ki i spo sób wy ko ny wa nia pra cy (na ró żnych
po zio mach, bez kon tak tu wzro ko we go) spra wi ły, że pra cow ni cy
nie mo gli się na wza jem ase ku ro wać.

Pro jekt Or ga ni za cji Mon ta żu nie obej mo wał czyn no ści,
przy wy ko ny wa niu któ rych do szło do wy pad ku, w szcze gól no ści
mon ta żu ele men tów ta kich jak: po de sty, ru ro cią gi, w ogra ni czo -
nych prze strze niach. Za wę żał się do stwier dze nia: mon taż po zo -
sta łych ele men tów, ja ko ma ło skom pli ko wa ny na le ży wy ko nać

w opar ciu o do świad cze nie nad zo ru tech nicz ne go bu do wy. Tym
sa mym na le ży uznać, że w isto cie nie do ko na no oce ny ry zy ka
z uwzględ nie niem rze czy wi stych wa run ków wy ko ny wa nia pra cy.

Przy czy ny wy pad ku

Oko licz no ści opi sy wa ne go zda rze nia wska zu ją na na stę pu ją -
ce przy czy ny wy pad ku:

● sto so wa nie nie bez piecz nych me tod pra cy: uży wa nie w ogra -
ni czo nej prze strze ni ko sza mon ta żo we go ja ko środ ka do stę pu
do sta no wi ska pra cy na wy so ko ści oraz miej sca wy ko ny wa nia pra -
cy. Wol na prze strzeń z obu stron ko sza (nie uwzględ nia jąc wy stę -
pów), wy no si ła po oko ło 20 cm, do dat ko wo wy stę po wa ło zwę że -
nie prze strze ni w gór nej czę ści (spo wo do wa ne stę że niem wia tro -
wym) oraz wy sta wa ły ze ścia ny wspor ni ki o dłu go ści 20 cm. Co
wię cej, ko niecz ność uży wa nia rąk do po zy cjo no wa nia ko sza (za -
po bie ga nia ude rze niom w kon struk cję zbior ni ka) spo wo do wa ła,
że po szko do wa ny nie mógł uży wać ra dio te le fo nu, aby kon tak to -
wać się z ope ra to rem dźwi gu, nie miał też mo żli wo ści zła pa nia
się ba rier ki ko sza;

● nie prze pro wa dze nie oce ny ry zy ka za wo do we go w rze czy wi -
stych wa run kach wy ko ny wa nia pra cy po zwa la ją cej na zi den ty fi -
ko wa nie fak tycz nych za gro żeń wy stę pu ją cych w miej scu wy ko ny -
wa nia pra cy i do ko na nie od po wied nie go wy bo ru środ ków i me -
tod pra cy, sku tecz nie za bez pie cza ją cych przed wy pad kiem;

● niew ła ści wy do bór środ ka ochro ny in dy wi du al nej za bez pie -
cza ją ce go przed upad kiem z wy so ko ści i nie sto so wa nie te go środ -
ka przez po szko do wa ne go (mo żna za ło żyć, że gdy by po szko do -
wa ny przy piął lin kę, to mi mo że roz dzie ra ją cy się amor ty za tor mo -
że nie za po biegł by cał ko wi cie upad ko wi, to jed nak by ła by du ża
szan sa, że zmniej szył by im pet ude rze nia);

● nie do sta tecz ny nad zór nad wy ko ny wa ną pra cą – bry ga dzi -
sta spra wu ją cy bez po śred ni nad zór nad pię cio ma ró żny mi ze spo -
ła mi pra cow ni ków, wy ko nu ją cy mi pra cę w ró żnych miej scach, nie
miał mo żli wo ści fak tycz ne go spra wo wa nia nad zo ru nad wy ko ny -
wa ny mi pra ca mi szcze gól nie nie bez piecz ny mi;

● stan nie trzeź wo ści po szko do wa ne go (1,96 pro mi la w krwi)
– mógł mieć wpływ na nie za pię cie lin ki bez pie czeń stwa, nie wła -
ści wą oce nę za gro żeń a ta kże mógł przy czy nić się do wy pad nię -
cia po szko do wa ne go z ko sza.

Bio rąc to wszyst ko pod uwa gę, na le ży uznać, że pra co daw ca
nie wy wią zał się z okre ślo ne go prze pi sa mi art. 207 K.p. obo wiąz -
ku ochro ny ży cia i zdro wia pra cow ni ków, przez za pew nia nie bez -
piecz nych wa run ków pra cy. Za sto so wa ne przez nie go środ ki pro -
fi lak tycz ne oraz or ga ni za cja pra cy oka za ły się nie wy star cza ją ce
w ob li czu za gro że nia, któ re mo żna by ło i na le ża ło prze wi dzieć,
i – co wię cej – któ re mu mo żna by ło za po biec.

W re zul ta cie do ko na nych usta leń in spek tor pra cy skie ro wał dwa
wnio ski do są du o uka ra nie, a ta kże po wia do mił pro ku ra tu rę 
o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa. Obec nie po stę po wa nie
jest w to ku.

Do ro ta Przy bysz
Da riusz Bo ro wiec ki

OIP w Ło dzi
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Ukazuje się od 1929 roku

Za trud nio ny na sta no wi sku mon te ra kon struk cji sta lo wych, Ce -
za ry L. był do świad czo nym pra cow ni kiem z 25-let nim sta żem. Miał
ak tu al ne ba da nia le kar skie, prze szedł szko le nia bhp, le gi ty mo wał
się za świad cze niem o ukoń cze niu szko le nia ha ko we go -sy gna li sty.
Fir ma, w któ rej pra co wał, wy ko ny wa ła wła śnie pra ce mon ta żo -
we zbior ni ka o no mi nal nej po jem no ści 15000 m3, skła da ją ce go
się ze zbior ni ka wła ści we go i zbior ni ka (płasz cza) osło no we go.
Śred ni ca we wnętrz na zbior ni ka za bez pie cza ją ce go (ze wnętrz ne -
go) wy no si ła 37,5 m, a wy so kość 15,3 m.

Pra ca jak co dnia

Bry ga dzi sta po dzie lił szes na sto oso bo wą gru pę
pra cow ni ków na pięć ze spo łów. Trzech pra cow -
ników skie ro wał do za mon to wa nia w gór nej czę ści
zbior ni ka (na wy so ko ści 15 m po wy żej po zio mu
grun tu) po de stów. Wy ko rzy stać mie li kosz mon ta -

żo wy za wie szo ny na ha ku żu ra wia na pod wo ziu sa mo cho do wym.
Do prze rwy śnia da nio wej pra ca prze bie ga ła zgod nie z pla nem
i bez za kłó ceń. Po za mon to wa niu wspor ni ków pod po dest na ze -
wnątrz zbior ni ka za bez pie cza ją ce go, pra cow ni cy prze trans por -
to wa li kosz do czę ści mię dzy zbior ni kiem wła ści wym a za bez -
pie cza ją cym. Jej sze ro kość wy no si ła nie wie le po nad 2 m.
Na do da tek w gór nej czę ści by ła ogra ni czo na do ok. 130 cm przez

za mon to wa ne do zbior ni ka ze wnętrz ne go stę że nie wia tro we. Po -
nie waż wy mia ry ko sza wy no si ły do kład nie: sze ro kość i dłu gość
– po 1542 mm, wy so kość 1162 mm, aby się zmie ścił, na le ża ło
ob ró cić go o 90 stop ni i przy wró cić kosz do po zy cji ro bo czej.
Tak zro bił Ce za ry L., któ ry zo stał w nim pod nie sio ny na wy so -
kość pro wa dzo nych prac, to jest ok. 15,3 m. Po zo sta li dwaj współ -
pra cow ni cy ze szli do ko sza ze stę że nia wia tro we go i wspól nie
spa wa li wspor nik po de stu. Za koń cze nie tej fa zy pra cy zbie gło
się z prze rwą śnia da nio wą.

Po prze rwie mia ły zo stać przy -
spa wa ne wspor ni ki po dru giej
stro nie po przecz ne go po de stu łą -
czą ce go gór ną kra wędź zbior ni -
ka osło no we go ze zbior ni kiem
wła ści wym. Ko niecz ne więc sta -
ło się ta kże prze trans por to wa nie
na tę stro nę ko sza. Ce za ry L.
wszedł do prze strze ni mię dzy -
płasz czo wej. Kosz zo stał opusz -
czo ny i mę żczy zna prze pchnął go
w no we po ło że nie. Od piął za wie -
sia, a kie dy ope ra tor żu ra wia
przełożył zblo cze na dru gą stro -
nę po de stu, w stan dar do wy spo -
sób za cze pił kosz.

Kry tycz na chwi la

Ope ra tor żu ra wia przez ra dio te le fon otrzy mał od Ce za re go L.
dys po zy cję uno sze nia ko sza mon ta żo we go. Przez chwi lę wszyst -
ko od by wa ło się po praw nie, gdy na gle do szło do szarp nię cia. Na -
tych miast za trzy ma no sil nik.

Dru gi z pra cow ni ków był w tym cza sie na stę że niu wia tro wym
na szczy cie zbior ni ka. Je go za da niem by ło pil no wa nie, aby zblo -
cze nie za cze pi ło o kra wędź za wę żo nej kra tow ni cą prze strze ni.
Ze wzglę du na kąt wi dze nia, znaj du ją ce się na stę że niu wia tro -
wym de ski, sta no wią ce tym cza so wy po most, nie do sta tecz ne
oświe tle nie i za py le nie spo wo do wa ne pro wa dzo ny mi wcze śniej
pra ca mi, nie wi dział do kład nie, co się dzie je na do le.  Na gle wy -
czuł po przecz ny ruch zblo cza, spoj rzał w dół i zo ba czył le żą ce -
go tam ko le gę. W tym sa mym cza sie sto ją cy na ze wnątrz zbior -
ni ka bry ga dzi sta usły szał wy raź ne ude rze nie – jak się póź niej
wy ra ził – jak by me ta lu o me tal.

Ce za ry L. do znał ura zu krę go słu pa i uszko dze nia płu ca. Zmarł
w szpi ta lu.

Prze pro wa dzo ne po stę po wa nie nie da ło jed no znacz nej od po -
wie dzi na py ta nie, ja ki był prze bieg wy pad ku. Wia do mo, że w ścia -
nie zbior ni ka ze wnętrz ne go znaj do wa ły się przy spa wa ne pro sto -
pa dle sta lo we ką tow ni ki o dłu go ści 20 cm, o któ re mógł za ha czyć 

Pod płaszczem śmierci
Praca z wykorzystaniem koszy montażowych do podnoszenia pracowników zawsze wymaga
niezwykle starannego zaplanowania i przygotowania oraz spełnienia kilku wymagań
formalnych. O tym, jak ważne jest dokładne przemyślenie organizacji pracy, ustalenie
procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących w koszu, a następnie ścisłe
przestrzeganie tych zasad, świadczy tragiczny wypadek, jaki wydarzył się w Łódzkiem.
Doszło do niego podczas prac montażowych zbiorników w bazie paliw.
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