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W SEJMIE RP

Wiadomości nie tylko z kraju

Z cza sem pra cy na ba kier
Naj czę ściej wy stę pu ją ce na ru sze -
nie prze pi sów po le ga na za wie ra -
niu ze swo im pra cow ni kiem
umo wy cy wil no praw nej w ce lu
świad cze nia ta kiej sa mej pra cy,
jak wy ni ka ją ca z umo wy o pra cę.
Dzia ła nia ta kie uzna wa ne są
przez są dy za obej ście prze pi sów
o cza sie pra cy w go dzi nach nad -
licz bo wych oraz prze pi sów do ty -
czą cych pod le ga niu
ubez pie cze niu spo łecz ne mu.

In spek tor pra cy 
ja ko oska rży ciel sub sy diar ny

Świad cze nie usług pra cy 
tym cza so wej
Kon tro le prze pro wa dzo ne
w dwóch agen cjach za trud nie nia,
któ re w ra mach świad cze nia
usług pra cy tym cza so wej udo -
stęp nia ły pra cow ni ków na rzecz
te go sa me go pra co daw cy użyt -
kow ni ka, ujaw ni ły pro ce der omi -
ja nia re gu la cji praw nych
za war tych w usta wie o za trud nie -
niu pra cow ni ków tym cza so wych.
Cho dzi o za pis ogra ni cza ją cy
zbyt dłu gie wy naj mo wa nie tej sa -

13
16
18
19
22
23
24

26
28
31
32

mej oso by od agen cji pra cy tym cza -
so wej.

Trzy aspek ty cza su

Dla ducha i ciała

Ni żej za zgo dą

Wy cią gi po chy łe na pol skim ryn ku

Wał bez osłony to śmierć

Wydawnictwa PIP

Kto naj bez piecz niej szym
rol ni kiem?
Oka zu je się, że idea pro mo wa nia
bez piecz nej pra cy spo ty ka się z za -
in te re so wa niem rol ni ków, któ rzy
– oprócz pre sti żu w swo im
śro do wi sku – chcą wal czyć o cen ne
na gro dy. Trwa ją wi zy ta cje go spo -
darstw w po szcze gól nych wo je -
wódz twach. 

System zarządzania stresem

A mia ło być pre wen cyj nie

Tra ge dia pod czas roz biór ki

Śmier tel ny zjazd win dy

8 In spek tor pra cy ja ko oska rży ciel sub sy diar ny
Nie rzad ko spo ty ka się opi nie, że ro la in spek to ra pra cy
w po stę po wa niu kar nym w prak ty ce koń czy się wraz ze
skie ro wa niem do pro ku ra tu ry za wia do mie nia o po dej -
rze niu po peł nie nia przez pra co daw cę prze stęp stwa.
Świad czyć o tym ma ją na gmin ne umo rze nia po stę po -
wań przy go to waw czych, bądź wręcz od mo wy ich wsz -
czę cia przez pro ku ra to rów, czę sto bez re flek syj nie
utrzy my wa ne w mo cy przez są dy roz po zna ją ce za ża le -
nia skła da ne na ta kie de cy zje przez in spek to rów pra cy. Okładka:

fot. Jarosław Branicki 38/2012 IP
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Iwona Hickiewicz głównym inspektorem pracy

Mar sza łek Sej mu RP Ewa Ko pacz
po wo ła ła z dniem 16 lip ca br. Iwo nę
Hic kie wicz, do tych cza so we go za -
stęp cę głów ne go in spek to ra pra cy
ds. or ga ni za cji, na sta no wi sko głów -
ne go in spek to ra pra cy. Wcze śniej,
tę kan dy da tu rę po zy tyw nie za opi -
nio wa ły Ra da Ochro ny Pra cy oraz
sej mo wa Ko mi sja do Spraw Kon tro li
Pań stwo wej. 

Sta no wi sko w spra wie spra woz da nia, przy ję te przez ra -
dę 10 lip ca na po sie dze niu ple nar nym, omó wi ła jej prze -
wod ni czą ca po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka. Za pre -
zen to wa ła za le ce nia i wnio ski do ty czą ce uspraw nie nia pro ce -
su eli mi no wa nia nie pra wi dło wo ści w sto sun kach pra cy. Pod -
kre śli ła, że wy mier ne efek ty ubie gło rocz nych dzia łań in spek -
to rów pra cy, ta kie jak: zli kwi do wa nie bez po śred nich za gro -
żeń dla ży cia i zdro wia pra wie 64 tys. pra cow ni ków czy wy -
eg ze kwo wa nie 78 mln za le głych na le żno ści z ty tu łu wy na gro -
dze nia za pra cę po zwa la ją do brze oce nić sku tecz ność Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy.

W wy gło szo nym ko re fe ra cie po seł Ja ro sław Pię ta, oma -
wia jąc ró żne sfe ry ak tyw no ści in spek cji pra cy i pod kre śla jąc
sto ją cą za osią ga ny mi efek ta mi mo zol ną pra cę urzę du, zwró -
cił uwa gę na dzia łal ność pro mo cyj ną PIP. Stwier dził, że przy -
no si ona szcze gól ne efek ty, nie prze kła da ją ce się wprost
na wy miar fi nan so wy, nie mniej po sze rza ją ce wie dzę na te mat
eli mi no wa nia za gro żeń dla zdro wia i ży cia. Po seł wy so ko
oce nił zwłasz cza kam pa nię po świę co ną bez pie czeń stwu pra -
cy w bu dow nic twie. Po wie dział, że in spek cja pra cy wy ko na -
ła swo je za da nia w ro ku spra woz daw czym – jak to okre ślił
– po nad nor mę i re ko men do wał po łą czo nym ko mi sjom przy -
ję cie spra woz da nia. 

W dys ku sji mó wio no m.in. o utrud nie niach w dzia łal no ści
kon tro l nej PIP zwią za nych z za pi sa mi usta wy o swo bo dzie

dzia łal no ści go spo dar czej. Po sło wie pod kre śla li, że usta wo -
wy obo wią zek za wia da mia nia pod mio tu go spo dar cze go o za -
mia rze prze pro wa dze nia kon tro li z sied mio dnio wym wy prze -
dze niem znacz nie ogra ni cza mo żli wość ujaw nie nia i wy eli mi -
no wa nia nie pra wi dło wo ści, przez co czy ni kon tro lę bez przed -
mio to wą. Opo wia da li się za zmia ną te go za pi su. 

Po ru sza no pro blem nie wy pła ca nia przez pra co daw ców
wy na gro dzeń i in nych świad czeń ze sto sun ku pra cy. Wska zy -
wa no na du żą licz bę stwier dza nych w tym za kre sie nie pra wi -
dło wo ści i – trud ne do zro zu mie nia – dzia ła nia pro ku ra tu ry,
czę sto uma rza ją cej po stę po wa nia w spra wie nie wy pła ca nia
wy na gro dzeń. 

Po sło wie zwra ca li uwa gę, że Pań stwo wa In spek cja Pra cy
jest cią gle je dy ną in sty tu cją w na szym kra ju, do któ rej pra -
cow nik mo że się zwró cić w swo jej obro nie. Po słan ka Zo fia
Po pio łek pod kre śli ła du ży pre stiż i au to ry tet, ja kim cie szy
się in spek cja pra cy wśród zwy kłych lu dzi. Bar dzo wa żne, zda -
niem po słan ki, by tych war to ści nie utra cić.

Spra woz da nie głów ne go in spek to ra pra cy z dzia łal no ści
PIP w 2011 r. ma te raz tra fić pod ob ra dy Sej mu. Spra woz daw -
cą po łą czo nych ko mi sji bę dzie po seł Ja ro sław Pię ta.

W po sie dze niu uczest ni czy li za stęp cy głów ne go in spek to ra
pra cy Mał go rza ta Kwiat kow ska i Grze gorz Ły jak oraz dy -
rek tor De par ta men tu Ana liz i Sta ty sty ki GIP Li dia Szmit.

Ob ra dom prze wod ni czył po seł Sła wo mir Pie cho ta.

Połączone komisje przyjęły sprawozdanie
Sej mo we ko mi sje: do Spraw Kon tro li Pań stwo wej oraz Po li ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny na po -
sie dze niu 26 lip ca br. w gma chu par la men tu przy ję ły spra woz da nie z dzia łal no ści Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy w 2011 r. Przed sta wi ła je Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy.
Wcze śniej do ku ment zo stał po zy tyw nie za opi nio wa ny przez Ra dę Ochro ny Pra cy 



War sza wa Iwo na Hic kie wicz, no wo po wo ła ny głów ny in spek tor
pra cy, spo tka ła się 19 lip ca br. w Głów nym In spek to ra cie Pra cy w War -
sza wie z kie row nic twem urzę du. Obec ni by li za stęp cy głów ne go in spek -
to ra pra cy Mał go rza ta Kwiat kow ska i Grze gorz Ły jak, dy rek to rzy
de par ta men tów i kie row ni cy sek cji GIP, okrę go wi in spek to rzy pra cy
oraz dy rek tor wro cław skie go Ośrod ka Szko le nia Pań stwo wej In spek cji
Pra cy. Roz ma wia no o ak tu al nych pro ble mach dotyczących pra cy urzę -
du, kon cen tru jąc się na re ali za cji bu dże tu i pro gra mu dzia ła nia PIP, go -
spo dar ce sa mo cho da mi słu żbo wy mi, po li ty ce ka dro wej oraz o po sel skim
pro jek cie zmian w usta wie o PIP. Iwo na Hic kie wicz po dzię ko wa ła
za do tych cza so wą współ pra cę w okre sie peł nie nia funk cji za stęp cy
głów ne go in spek to ra pra cy. Otrzy ma ła gra tu la cje i ży cze nia od współ -

pra cow ni ków. W imie niu sze fów okrę gów prze ka zał je okrę go wy in spek -
tor pra cy w Kra ko wie Ta de usz Fic, w imie niu związ ków za wo do wych
dzia ła ją cych w urzę dzie – To masz Krze mie now ski, prze wod ni czą cy
Ko mi sji Kra jo wej Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków PIP oraz Ro man
Gie drojć, prze wod ni czą cy Mię dzy za kła do wej Ko mi sji Ko or dy na cyj nej
NSZZ So li dar ność przy PIP.

Zie lo na Gó ra Na obo zie har cer skim nad je zio rem w Pszcze -
wie 19 lip ca br. od by ło się pod su mo wa nie kon kur su pla stycz ne go dla
dzie ci i mło dzie ży „Bez piecz ne la to”. Zor ga ni zo wa li go: Okrę go wy In -
spek to rat Pra cy w Zie lo nej Gó rze, Ko men da Cho rą gwi Zie mi Lu bu -
skiej ZHP i Od dział Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go
w Zie lo nej Gó rze. Ce lem konkursu by ła po pu la ry za cja wśród dzie ci
wie dzy o za gro że niach wy pad ko wych pod czas wa ka cji. Po nad 50 dzie -
ci przy go to wa ło pra ce nt. bez piecz ne go za cho wa nia. Naj cie kaw sze
z nich zo sta ły na gro dzo ne, na to miast wszy scy uczest ni cy otrzy ma li
upo min ki i ko mik sy „Przy go da na wsi”. Pra cow ni cy OIP prze pro wa -
dzi li po ga dan kę, pod czas któ rej wraz z uczest ni ka mi obo zu omó wi li
m.in. za sa dy bez piecz ne go za cho wa nia nad wo dą, w cza sie bu rzy, za -
baw na bo isku i pla cu za baw, po stę po wa nia ze zwie rzę ta mi, po ru sza -
nia się na dro gach. Pod czas dys ku sji dzie ci wy ka za ły się du żą wie dzą
nt. za gro żeń wy stę pu ją cych w go spo dar stwie rol nym oraz za sad udzie -

la nia pierw szej po mo cy. Wie czo rem, na ekra nie „ki na pod chmur ką”
wy świe tlo no film pro pa gu ją cy bez piecz ne za cho wa nia dzie ci na wsi. 

War sza wa Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz i Mał go -
rza ta Kwiat kow ska, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy spo tka ły
się 25 lip ca br. w Głów nym In spek to ra cie Pra cy z kie row nic twem
związ ków za wo do wych dzia ła ją cych w Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Re -
pre zen to wa ne by ły: Ko mi sja Kra jo wa Związ ku Za wo do we go Pra cow -
ni ków PIP na cze le z jej prze wod ni czą cym To ma szem Krze mie now -
skim oraz Mię dzy za kła do wa Ko mi sja Ko or dy na cyj na NSZZ So li dar -
ność przy PIP z prze wod ni czą cym Ro ma nem Gie droj ciem. Spo tka -
nie by ło po świę co ne okre śle niu kie run ków współ pra cy, omó wie niu
bie żą cych pro ble mów zgła sza nych przez stro nę związ ko wą oraz do ko -
na niu uzgod nień, co do awan sów sta no wi sko wych i spe cja li za cyj nych
w PIP. Mó wio no rów nież o przy go to wy wa nych zmia nach w za sa dach
ko rzy sta nia z sa mo cho dów słu żbo wych. W spo tka niu uczest ni czy ły: dy -
rek tor De par ta men tu Bu dże tu i Fi nan sów GIP Gra ży na Wit kow ska,
dy rek tor De par ta men tu Or ga ni za cyj ne go GIP Jo lan ta Ja nu ko wicz
oraz kie row nik Sek cji Spraw Oso bo wych GIP Mał go rza ta Wy soc ka.

Luk sem burg Po zna niu me tod i pro ce dur kon tro l nych sto so wa -
nych przez In spek cję Pra cy i Ko palń w Luk sem bur gu (ITM), ta kże po -
przez udział w pi lo ta żo wej kon tro li ochro ny bhp oraz pra wa pra cy,
w tym prze ciw dzia ła niu dum pin go wi spo łecz ne mu po świę co na by ła wi -
zy ta, któ ra od by ła się 10 i 11 lip ca br. PIP re pre zen to wa ła Alek san -
dra Kęp niak z OIP w Ło dzi oraz Pau li na La tu sek z OIP we Wro -
cła wiu. W jej trak cie za pre zen to wa no za sa dy or ga ni za cji kon tro li le gal -
no ści oraz wa run ków świad cze nia pra cy przez pra cow ni ków de le go -
wa nych z in nych kra jów UE. W kon tro li bu do wy bu dyn ku Uni wer sy -
te tu w Luk sem bur gu wzię ły udział słu żby kon tro li za trud nie nia oraz
ubez pie czeń spo łecz nych z Fran cji, Bel gii, Por tu ga lii, Luk sem bur ga
oraz Pol ski (łącz nie 47 funk cjo na riu szy ró żnych urzę dów, ró żnych kra -

jów). Kon tro lą ob ję to wszyst kich świad czą cych pra cę na bu do wie, 
tj. ok. 100 osób. W cza sie wi zy ty rozmawiano również o naj wa żniej -
szych pro ble mach ochro ny wa run ków pra cy, w tym bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy oraz pra wa pra cy (a w szcze gól no ści ochro ny wy na gro -
dze nia za pra cę). Omó wio no także dzia ła nia pla no wa ne do wdro że nia
przez ITM w za kre sie kon tro li le gal no ści oraz wa run ków pra cy pra -
cow ni ków świad czą cych pra cę w sek to rze bu dow lanym. 

Bruk se la W koń cu czerw ca br. od by ło się 10. po sie dze nie Ko mi -
te tu Eks per tów ds. De le go wa nia Pra cow ni ków. Wy da rze nie zor ga ni -
zo wa ła Dy rek cja Ge ne ral na ds. Za trud nie nia, Spraw Spo łecz nych
i Włą cze nia Spo łecz ne go Ko mi sji Eu ro pej skiej. Jed nym z te ma tów spo -
tka nia by ła oce na pro jek tu pi lo ta żo we go w za kre sie wy mia ny in for ma -
cji do ty czą cych de le go wa nia pra cow ni ków z wy ko rzy sta niem Sys te mu
Wy mia ny In for ma cji na Ryn ku We wnętrz nym (IMI). W tej czę ści spo -
tka nia od by ła się dys ku sja z udzia łem przed sta wi cie li Au strii, Pol ski
(PIP oraz MPiPS) oraz Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Ryn ku We wnętrz ne -
go i Usług Ko mi sji Eu ro pej skiej do ty czą ca mo żli wo ści i wa run ków
prze ka zy wa nia in for ma cji za wie ra ją cych da ne oso bo we in nym or ga -
nom niż biu ra łącz ni ko we lub in spek cje pra cy. Po nad to w trak cie po -
sie dze nia przed sta wio no in for ma cję na te mat sta nu prac nad roz po -
rzą dze niem w spra wie IMI, a ta kże dys ku to wa no nad po trze bą i mo -
żli wo ścią po wią za nia Sys te mu Wy mia ny In for ma cji na Ryn ku We -
wnętrz nym (IMI) oraz Sys te mu Wy mia ny Wie dzy KSS CIR CA. Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa ła Be ata Kra jew ska z De par -
ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia Głów ne go In spek to ra tu Pra cy.

Wro cław Okrę go wy in spek tor pra cy we Wro cła wiu To masz
Gdow ski oraz okrę go wy in spek tor pra cy w Zie lo nej Gó rze Fran ci -
szek Grześ ko wiak spo tka li się 4 lip ca br. z dy rek to rem wro cław skie -
go od dzia łu Urzę du Trans por tu Ko le jo we go Mar kiem Kem pi nem.
Spo tka nie przed sta wi cie li obu urzę dów by ło re ak cją na ostat nie ka ta -
stro fy ko le jo we i zwią za ne z ni mi pro ble my. Pań stwo wa In spek cja Pra -
cy za pro po no wa ła swo je wspar cie, je śli cho dzi o re ali za cję przez
prze woź ni ków prze pi sów pra wa od no szą cych się do cza su pra cy ma -
szy ni stów.

Olsz tyn Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Olsz ty nie na le ży do wo -
je wódz kie go ze spo łu ds. pro fi lak ty ki ty to nio wej obok m.in. Wo je -
wódz kiej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej, Ku ra to rium Oświa ty,
War miń sko -Ma zur skie go Cen trum Zdro wia Pu blicz ne go czy Ko men -
dy Wo je wódz kiej Po li cji w Olsz ty nie. Eks per ci tych urzę dów opra co -
wa li i re ali zu ją za ło że nia kam pa nii „Je steś w stre fie wol nej od dy mu
ty to nio we go”. Skła da się ona z ró żnych, roz ło żo nych w cza sie eta pów
i po le ga na: dys try bu cji ma te ria łów edu ka cyj nych – ulo tek i pla ka tów,

a ta kże zna ków za ka zu pa le nia – w po sta ci na kle jek i ta bli czek; pro -
wa dze niu szko leń, na rad, za jęć edu ka cyj nych i in nych wła snych ini cja -
tyw ma ją cych przy po mi nać o za pi sach usta wy o ochro nie zdro wia
przed na stęp stwa mi uży wa nia ty to niu i wy ro bów ty to nio wych.

Rze szów Po nad 150 osób uczest ni czy ło w bez płat nym szko le niu
zor ga ni zo wa nym 10 lipca br. przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Rze szo wie w ra mach kam pa nii in for ma cyj nych Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy „Po znaj swo je pra wa w pra cy” oraz „Stres i in ne czyn ni ki psy -
cho spo łecz ne zwią za ne z pra cą”. Na szko le niu przed sta wio no m.in.
naj czę ściej wy stę pu ją ce nie pra wi dło wo ści stwier dza ne przez in spek -
to rów pra cy pod czas kon tro li; wy bra ne za gad nie nia do ty czą ce pra wa
pra cy; przy kła dy za gro żeń psy cho spo łecz nych i skut ków zdro wot -
nych oraz or ga ni za cyj nych stre su w pra cy. W szko le niu uczest ni czy -
li przedsiębiorcy, przed sta wi cie le jed no stek ad mi ni stra cji pu blicz nej
i sa mo rzą du te ry to rial ne go. Za da wa li wie le py tań zwią za nych z po ru -
sza ną te ma ty ką oraz ko rzy sta li z po rad praw nych udzie la nych przez
in spek to rów pra cy. Wszy scy otrzy ma li ma te ria ły z za kre su praw nej
ochro ny pra cy wy da ne na kła dem PIP.

Tu nis W sto li cy Tu ne zji 9 i 10 lip ca br. od by ło się ko lej ne spo tka -
nie mię dzy na ro do wej sie ci in sty tu tów szko lą cych w dzie dzi nie pra wa
pra cy (RIIFT), któ rej człon kiem od 2002 r. jest Ośro dek Szko le nia PIP
we Wro cła wiu. Spo tka nie po świę co ne by ło te ma ty ce pro mo cji za sad
rów no upraw nie nia w pra cy i spra wie dli wo ści spo łecz nej. Pol ska re pre -
zen to wa na by ła przez dy rek to ra wro cław skie go ośrod ka Ja nu sza
Kra so nia i jego za stęp cę Gra ży nę Pa nek. Uczest ni cy ob rad za pre -
zen to wa li osią gnię cia i do świad cze nia zwią za ne z eli mi na cją dys kry -
mi na cji w sto sun kach pra cy w swo ich kra jach oraz po dzie li li się wie -
dzą o pro ble mach, z ja ki mi w tym za kre sie się bo ry ka ją. W de ba cie
od nie sio no się ta kże do ro li Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy
w pro mo wa niu rów no upraw nie nia w pra cy i spra wie dli wo ści spo łecz -
nej. Pre zen ta cja OSPIP wzbu dzi ła du że za in te re so wa nie, zwłasz cza
w za kre sie osią gnięć pol skiej in spek cji w re ali za cji pro gra mów pre wen -
cyj nych. Do ko nu jąc pod su mo wa nia dzie się ciu lat ak tyw no ści sie ci,
stwier dzo no za sad ność jej funk cjo no wa nia, wska za no po trze bę po sze -
rze nia te ma ty ki dys ku to wa nych pro ble mów oraz po głę bia nia współ -
pra cy bi la te ral nej mię dzy po szcze gól ny mi kra ja mi człon kow ski mi.
Do sie ci na le ży obec nie 13 in sty tu cji szko le nio wych z kra jów eu ro pej -

skich i afry kań skich, któ re przy wspar ciu Mię dzy na ro do we go Biu ra
Pra cy re ali zu ją pod sta wo we ce le RIIFT, ja ki mi są: po pra wa ja ko ści
usług szko le nio wych, wy mia na i kon so li da cja do świad czeń, two rze nie
no wych war to ści i stra te gii dzia łal no ści edu ka cyj nej na rzecz in spek -
to rów pra cy i part ne rów spo łecz nych.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Ar ty kuł ma na ce lu wska za nie naj czę -
ściej wy stę pu ją cych w trak cie kon tro li przy -
pad ków stwier dza nych na ru szeń prze pi sów
o cza sie pra cy.

Umo wy cy wil no praw ne

Naj czę ściej wy stę pu ją ce na ru sze nie prze -
pi sów po le ga na za wie ra niu ze swo im pra -
cow ni kiem umo wy cy wil no praw nej (zle ce -
nia, o dzie ło) w ce lu świad cze nia ta kiej sa -
mej pra cy, jak wy ni ka ją ca z umo wy o pra cę.
Dzia ła nia ta kie uzna wa ne są przez są dy
za obej ście prze pi sów o cza sie pra cy w go -
dzi nach nad licz bo wych oraz prze pi sów do ty -
czą cych pod le ga niu ubez pie cze niu spo łecz -
ne mu. Sąd Naj wy ższy w wy ro ku z 13 mar -
ca 1997 r. (I PKN 43/97) wy raź nie stwier -
dził, że z tym sa mym pra co daw cą, w za kre -
sie wy ko ny wa nia pra cy te go sa me go ro dza -
ju, pra cow nik mo że po zo sta wać tyl ko w jed -
nym sto sun ku pra cy. W in nym wy ro ku z 30
czerw ca 2000 r. (II UKN 523/99) sąd uznał,
iż za trud nia nie pra cow ni ków po za nor mal -
nym cza sem pra cy na pod sta wie umów cy -
wil no praw nych przy pra cach te go sa me go
ro dza ju, co ob ję te sto sun kiem pra cy, sta -
no wi obej ście prze pi sów o cza sie pra cy
w go dzi nach nad licz bo wych oraz prze pi sów
do ty czą cych skła dek na ubez pie cze nie spo -
łecz ne. Idąc da lej, Sąd Ape la cyj ny w Lu bli -
nie w wy ro ku z 17 sierp nia 2006 r.
(III Apa 24/2006) wska zał, że za wie ra nie ta -
kich umów sta no wi obej ście prze pi sów
o cza sie pra cy, przy czym nie ma tu zna cze -
nia wo la pra cow ni ka i pra co daw cy.

Umo wy z agen cja mi pra cy
tym cza so wej

In ną for mą obej ścia prze pi sów jest za wie -
ra nie umów z agen cja mi pra cy tym cza so wej.
Na pod sta wie ta kich umów pra co daw cy wy -
po ży cza ją od agen cji pra cy tym cza so wej wła -
snych pra cow ni ków (umo wa cy wil no praw -
na), któ rym po wie rza ją – po za ich go dzi na -
mi pra cy – te sa me obo wiąz ki. Po mi mo za -

ka zu sto so wa nia ta kich prak tyk, ure gu lo -
wa ne go przez usta wo daw cę w art. 4 usta wy
z 9 lip ca 2003 r. o za trud nie niu pra cow ni -
ków tym cza so wych (z.p.t.) „pra co daw ca nie
mo że być pra co daw cą użyt kow ni kiem w sto -
sun ku do pra cow ni ków po zo sta ją cych z nim
w sto sun ku pra cy”, pra co daw cy zna leź li me -
to dę je go obej ścia, któ rą mo żna zo bra zo -
wać na pod sta wie sche ma tu:

– pra co daw ca, czy li spół ka A za wie ra
umo wę o świad cze nie usług ze spół ką B
(nie jest agen cją za trud nie nia);

– po mię dzy spół ką B a spół ką C (agen cja
za trud nie nia) ist nie je umo wa o świad cze -
nie usług, w któ rej wska za no, że roz li cze nia
do ty czą klien ta tj. spół ki A;

– po mię dzy spół ką C a spół ką D (agen cja
pra cy tym cza so wej) ist nie je umo wa o świad -
cze nie usług, w któ rej stro ny wska zu ją ja ko
miej sce wy ko ny wa nia czyn no ści – ad res
spół ki A.;

– spół ka D wy sta wia umo wy -zle ce nia (za -
wie ra ne na czas nie okre ślo ny z pra cow ni ka -
mi pra co daw cy spół ki A) oraz ra por ty cza so -
we;

– pra co daw ca spół ka A do ko nu je wszel -
kich roz li czeń fi nan so wych ze spół ką B.

W opi sa nym przy kła dzie pra cow ni cy
spół ki A wy ko ny wa li – na pod sta wie umo -
wy -zle ce nia za war tej ze spół ką D – pra cę
w so bo ty i nie dzie le na rzecz spół ki B. Kon -
tro la in spek to ra pra cy wy ka za ła m.in., iż
pra cow ni cy wy ko ny wa li ro dza jo wo tę sa mą
pra cę (na tych sa mych sta no wi skach pra -
cy), co na pod sta wie umo wy o pra cę,
pod kie row nic twem tych sa mych osób,
w go dzi nach pra cy wy ni ka ją cych z roz kła du
cza su pra cy obo wią zu ją ce go w spół ce
A oraz ob słu gi wa li te sa me urzą dze nia i ma -
szy ny znaj du ją ce się na te re nie na le żą cym
do spół ki A. W kil ku przy pad kach usta lo no
ta kże, iż na jed nej ewi den cji cza su pra cy
pra cow ni cy wy ka zy wa li go dzi ny pra cy
na rzecz spół ki A np. w go dzi nach 9.00-
17.00, a wszyst kie go dzi ny po go dzi -
nie 17.00 za li cza ne by ły ja ko czas pra cy dla
spół ki B. W ten spo sób spół ka A uni ka ła

m.in. prze strze ga nia prze cięt nie pię cio dnio -
we go ty go dnia pra cy w przy ję tym okre sie
roz li cze nio wym, nie prze rwa ne go od po czyn -
ku do bo we go i ty go dnio we go.

Co w ta kiej sy tu acji mo że zro bić in spek -
tor pra cy? W myśl art. 10 ust. 1 pkt 11 usta -
wy z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, in spek tor pra cy mo że ze brać
ma te ria ły do wo do we (do ku men ty, ze zna nia
świad ków) i sko rzy stać z pra wa do wno sze -
nia po wództw w spra wach o usta le nie ist nie -
nia sto sun ku pra cy. W spra wie z po wódz -
twa in spek to ra pra cy, Sąd Okrę go wy w Po -
zna niu w wy ro ku z 02.02.2012 r. sygn.
akt VI Pa 441/11, po twier dził ist nie nie sto -
sun ku pra cy po mię dzy agen cją pra cy tym -
cza so wej a pra cow ni ka mi tym cza so wy mi.
Agen cja pra cy tym cza so wej za trud nia ła pra -
cow ni ków tym cza so wych na pod sta wie umo -
wy o dzie ło. Pra co daw ca użyt kow nik prze sy -
łał do agen cji pra cy tym cza so wej li sty osób,
z któ ry mi mia ły zo stać za war te umo wy,
przez co wy po ży czał od tej agen cji wła snych
pra cow ni ków. Stro na po wo do wa wy ka za ła, iż
pra ca pra cow ni ków tym cza so wych by ła pra -
cą pod po rząd ko wa ną, wy ko ny wa ną pod kie -
row nic twem, w go dzi nach wy ni ka ją cych
z bie żą cej or ga ni za cji pra cy na te re nie za kła -
du pra co daw cy użyt kow ni ka. Czyn no ści wy -
ko ny wa ne w ra mach umów o dzie ło nie ró -
żni ły się ro dza jo wo od czyn no ści wy ko ny wa -
nych w ra mach umów o pra cę. Sąd Re jo no -
wy stwier dził, iż „nie ma żad nych prze szkód,
aby agen cja za trud nia ła na pod sta wie umów
cy wil no praw nych ta kże in nych współ pra cow -
ni ków (tj. osoby nie bę dą ce ucznia mi). W oce -
nie są du ta kie go za ka zu ni gdzie w prze pi -
sach usta wy nie za war to, a art. 7 usta wy
o z.p.t. wska zu je je dy nie ro dza je umów
o pra cę sto so wa nych przy za trud nia niu pra -
cow ni ków tym cza so wych, ogra ni cza jąc nie ja -
ko agen cję w za kre sie wy bo ru ro dza ju umo -
wy, ale tyl ko wte dy, gdy da na oso ba jest za -
trud nia na na pod sta wie sto sun ku pra cy.” 

Sąd Re jo no wy wska zu je przy tym, iż
przy sto so wa niu umów cy wil no praw nych na -
le ży pa mię tać o za sa dach prze wi dzia nych

w art. 22 Ko dek su pra cy. Sąd Okrę go wy
w uza sad nie niu wy ro ku przy ta cza po glą dy
pre zen to wa ne w dok try nie, np. zda niem 
A. Sob czyk „Za trud nia nie pra cow ni ków tym -
cza so wych” w PiZS z 2004 r. Nr 4 str. 35-39,
za trud nia nie przez agen cje pra cy tym cza so -
wej osób na pod sta wie umów cy wil no praw -
nych po win no sta no wić wy ją tek. „Ta kie roz -
wią za nie mo że bo wiem wy stą pić wy łącz nie
tam, gdzie pra ca u pra co daw cy użyt kow ni ka
ma cha rak ter nie pod po rząd ko wa ny. Kon se -
kwent nie nie do pusz czal ne jest po wie rza nie
pra cy na pod sta wie umów cy wil no praw nych
na sta no wi skach, w któ rych pra co daw ca użyt -
kow nik za trud nia wła snych pra cow ni ków.”

Zmniej sza nie 
eta tu

W przy pad ku mniej szych przed się bior -
ców – z bra nży spo żyw czej – czę sto do cho -
dzi do za wie ra nia tzw. umów fran chi sin go -
wych z du ży mi sie cia mi. Pew ne ob wa ro wa -
nia fi nan so we prze wi dzia ne w ta kich umo -
wach po wo du ją chęć szu ka nia przez pra co -
daw ców więk szych ko rzy ści fi nan so wych
m.in. przez ogra ni cza nie licz by za trud nio -
nych pra cow ni ków, za wie ra nie umów cy wil -
no praw nych czy też bar dzo po pu lar ne wska -
zy wa nie w umo wach o pra cę pra cy w wy mia -
rze 1/2 eta tu przy jej fak tycz nym wy ko ny wa -
niu w peł nym wy mia rze cza su pra cy. Naj -
częst szym pro ble mem, któ ry po ja wia się
w za kre sie usta le nia tej nie pra wi dło wo ści,
jest brak do ku men ta cji pra cy w go dzi nach
nad licz bo wych wy ni ka ją cy z bra ku ewi den cji
cza su pra cy, bądź jej nie rze tel ne go pro wa -
dze nia.

Ry czałt

W ce lu nie wy ka zy wa nia fak tycz nej licz by
wy pra co wa nych go dzin nad licz bo wych, pra -
co daw cy de cy du ją się na ry zy kow ne po su -
nię cie, ja kim jest za stą pie nie wy na gro dze nia
za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych, pre -
mią uzna nio wą. Sąd Naj wy ższy w wy ro ku
z 18 lip ca 2006 r., I PK 40/06 uznał, że
uzgod nie nie z pra cow ni kiem wy na gro dze nia
za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych w for -
mie pre mii uzna nio wej, nie zwal nia pra co -
daw cy z obo wiąz ku za pła ty za pra cę fak tycz -
nie wy ko na ną w tych go dzi nach. Jak wia do -
mo, z ta ki mi sy tu acja mi in spek to rzy pra cy
ma ją naj czę ściej do czy nie nia w przy pad ku
re ali za cji kon tro li te ma tycz nej z cza su pra -
cy czy wy na gro dze nia za pra cę al bo skar gi
pra cow ni czej by łe go pra cow ni ka. Jak wspo -
mnia łem, jest to dzia ła nie ry zy kow ne, po nie -
waż w ra zie spo ru pra co daw cy z pra cow ni -
kiem czy kon tro li PIP, o ile udo wod nio ny zo -
sta nie fak tycz ny roz miar go dzin nad licz bo -
wych, pra cow nik, po mi mo wcze śniej sze go
otrzy ma nia pre mii, mo że ta kże otrzy mać

wy na gro dze nie za fak tycz ną licz bę prze pra -
co wa nych nad go dzin.

W myśl art. 1511 § 4 Ko dek su pra cy
w sto sun ku do pra cow ni ków wy ko nu ją cych
sta le pra cę po za za kła dem pra cy, wy na gro -
dze nie wraz z do dat kiem, o któ rym mo wa
w § 1, mo że być za stą pio ne ry czał tem, któ -
re go wy so kość po win na od po wia dać prze wi -
dy wa ne mu wy mia ro wi pra cy w go dzi nach
nad licz bo wych. Wła śnie wy ko rzy stu jąc for -
mę ry czał tu, nie któ rzy pra co daw cy szu ka ją
„po zor nych” oszczęd no ści. Ry czał ty wpro -
wa dza ne przez pra co daw ców czę sto obej -
mu ją sam do da tek za go dzi ny nad licz bo we
(bez wy na gro dze nia) al bo obej mu ją mniej -
szą licz bę go dzin, ani że li fak tycz nie wy pra -
co wa ne przez pra cow ni ków. W przy pad ku
spo ru są do we go na le ży po rów nać kwo ty, ja -
kie pra cow nik otrzy mał od pra co daw cy
z kwo tą wy li czo ną zgod nie z prze pi sa mi Ko -
dek su pra cy. Sąd Naj wy ższy w wy ro ku z 5 li -
sto pa da 1999 r., I PKN 348/99 stwier dził, że
do da tek do wy na gro dze nia za pra cę w go dzi -
nach nad licz bo wych uzu peł nia wy na gro dze -
nie za pra cę wy ko na ną, a przez  to nie mo że
być je dy nym skład ni kiem wy na gro dze nia.
Po dob nie bę dzie mógł uczy nić in spek tor
pra cy w ra zie wy kry cia ta kiej nie pra wi dło -
wo ści. Jed na kże usta le nie fak tycz nych go -
dzin mo że być utrud nio ne ze wzglę du na za -
pis art. 149 § 2 Ko dek su pra cy, w myśl któ -
re go w sto sun ku do pra cow ni ków otrzy mu -
ją cych ry czałt za go dzi ny nad licz bo we nie
ewi den cjo nu je się go dzin pra cy. W wy ro ku
z 19 ma ja 2004 r., I PK 630/03, OSNP 2005,
nr 3, poz. 37, Sąd Naj wy ższy stwier dził, 
że usta le nie ry czał tu za pra cę w go dzi nach
nad licz bo wych zwal nia pra co daw cę z ewi -
den cjo no wa nia cza su pra cy (art. 149 § 2)
wów czas, gdy pra cow nik świad czy pra cę po -
nad nor mę cza su pra cy, ale do kład na kon tro -
la licz by prze pra co wa nych go dzin nad licz bo -
wych jest wy so ce utrud nio na.

Ko lej nym przy kła dem pró by obej ścia
prze pi sów o wy na gra dza niu za pra cę w go -
dzi nach nad licz bo wych jest wpro wa dza nie
przez pra co daw ców w umo wach o pra cę za -
pi su do ty czą ce go wy na gro dze nia ry czał to -
we go wy pła ca ne go w staw ce mie sięcz nej. Ta
for ma po zor nej oszczęd no ści ma na ce lu
unie mo żli wie nie usta le nia wy so ko ści wy na -
gro dze nia za pra cę wy ni ka ją ce go z ka te go -
rii oso bi ste go za sze re go wa nia. W tej sy tu acji
pra co daw cy sto su ją prze pis art. 1511 § 3
Ko dek su pra cy tj. wy na gro dze nie sta no wią -
ce pod sta wę ob li cza nia do dat ku obej mu je
wy na gro dze nie pra cow ni ka wy ni ka ją ce z je -
go oso bi ste go za sze re go wa nia okre ślo ne go
staw ką go dzi no wą lub mie sięcz ną, a je że li
ta ki skład nik wy na gro dze nia nie zo stał wy -
od ręb nio ny przy okre śla niu wa run ków wy -
na gra dza nia – 60% wy na gro dze nia. Sąd Naj -
wy ższy w wy ro ku z 6 czerw ca 2000 r.
I PKN 707/99 stwier dził, iż wy na gro dze nie

na zwa ne w umo wie o pra cę „ry czał to wym”,
przy jed no cze snym wska za niu,że przy słu -
gu je w okre ślo nej kwo cie za mie siąc pra cy,
na le ży trak to wać ja ko mie sięcz ną staw kę
wy na gro dze nia pra cow ni ka w po ję ciu art.
134 § 1 i 2 K.p.

Za da nio wy sys tem 
cza su pra cy

Ko lej nym przy kła dem pró by obej ścia
prze pi sów o wy na gra dza niu za pra cę w go -
dzi nach nad licz bo wych jest wpro wa dza nie
w sto sun ku do pra cow ni ków za da nio we go
sys te mu cza su pra cy po łą czo ne go z sys te -
mem wy na gra dza nia uza le żnio ne go od efek -
tów pra cy. W wy ro ku Są du Naj wy ższe go 
z 4 sierp nia 1999 r. I PKN 181/99 sąd uznał,
że na zwa nie cza su pra cy za da nio wym nie
wy łą cza sto so wa nia prze pi sów o wy na gra -
dza niu za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych.
W in nym wy ro ku z 10 czerw ca 2010 r.
I PK 6/10 Sąd Naj wy ższy stwier dził, że nie
mo żna sto so wać za da nio we go i rów no wa -
żne go cza su pra cy jed no cze śnie, gdyż sta no -
wi to pró bę obej ścia prze pi sów o pra cy w go -
dzi nach nad licz bo wych.

Oma wia ne na ru sze nia do ty czą za gad nie -
nia wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę w go dzi -
nach nad licz bo wych, a jak wie my, wy na gro -
dze nie to sta no wi je den z ele men tów wy na -
gro dze nia za pra cę, w związ ku z czym pod -
le ga prze pi som re gu lu ją cym ochro nę wy na -
gro dze nia za pra cę. Sąd Naj wy ższy w wy ro -
ku z 2 lip ca 1980 r. II URN 9/80 uznał, 
że wy na gro dze nie za go dzi ny nad licz bo we
jest ta kże za rob kiem, któ ry pod le ga
uwzględ nie niu przy ob li cza niu pod sta wy
wy mia ru eme ry tu ry lub ren ty. Wy na gro -
dze nie za pra cę w go dzi nach nad licz bo -
wych jest w szcze gól no ści wli cza ne do pod -
sta wy wy mia ru po dat ku do cho do we go
od osób fi zycz nych oraz skła dek opła ca -
nych w ra mach po szcze gól nych ubez pie -
czeń spo łecz nych.

Me tod obej ścia prze pi sów o cza sie pra cy,
ja kie sto su ją pra co daw cy, jest wie le. Ar ty kuł
za wie ra tyl ko kil ka naj czę ściej spo ty ka nych
form, z któ ry mi na co dzień spo ty ka ją się in -
spek to rzy pra cy. Ar ty kuł nie za wie ra wprost
od po wie dzi, ja ki mi na rzę dzia mi mo gą po -
słu żyć się in spek to rzy pra cy w ce lu zwal cza -
nia ta kich prak tyk, po nie waż ka żdy mo że za -
sto so wać swo je spraw dzo ne me to dy. Na le ży
przy tym pa mię tać, że mu szą one być zgod -
ne z po wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa -
mi pra wa pra cy. Być mo że ko rzy sta jąc z do -
świad czeń zdo by tych pod czas kon tro li, uda
się stwo rzyć po rad nik jed no li tych pro ce dur,
w któ rym bę dzie my mo gli po dzie lić się swo -
imi uwa ga mi i wie dzą.

An drzej Paw łow ski
OIP Po znań.
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Z cza sem pra cy na ba kier
An drzej Paw łow ski

Kon tro le prze pro wa dza ne przez in spek to rów pra cy czy to w du żych spół kach, czy też w mniej -
szych fir mach wy ka zu ją czę ste ob cho dze nie przez pra co daw ców prze pi sów o wy na gra dza niu
za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych. We dług więk szo ści pra co daw ców przy czy ną jest chęć
ob ni że nia kosz tów pra cy i zwięk sza nie kon ku ren cyj no ści po przez m.in. ogra ni cza nie licz by
za trud nio nych pra cow ni ków i wy dłu ża nie cza su pra cy.
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Prak ty ka ta ka u wie lu ko le gów ro dzi
prze ko na nie, że fak tycz nie nie dys po nu ją
na rzę dzia mi umo żli wia ją cy mi sku tecz ne
eg ze kwo wa nie od po wie dzial no ści kar nej
pra co daw ców. Prze ko na nie to jest z grun -
tu błęd ne. Pro ce du ra kar na prze wi du je
sze reg in stru men tów praw nych, z któ -
rych mo że sko rzy stać stro na po stę po wa -
nia, za in te re so wa na je go pra wi dło wym
prze bie giem. Pro blem w tym, aby z in -
stru men tów tych ko rzy stać roz sąd nie i ze
zna jo mo ścią rze czy.

Za wia do mie nie 
nie wy star czy

Pierw sze scho dy, przed ja ki mi sta je my,
to ko niecz ność pod wa że nia nie słusz ne go
– na szym zda niem – po sta no wie nia o od -
mo wie wsz czę cia bądź umo rze niu po stę -
po wa nia przy go to waw cze go. W nie któ -
rych pro ku ra tu rach zda rza się, że po sta -
no wień o od mo wie wsz czę cia lub umo -
rze niu do cho dze nia nie do rę cza się in -
spek to ro wi pra cy, a je dy nie za wia da mia
się Pań stwo wą In spek cję Pra cy o ich tre -
ści, ja ko in sty tu cję pań stwo wą, któ ra zło -
ży ła za wia do mie nie o prze stęp stwie.
Prak ty ka ta ka jest oczy wi ście błęd na,
a wy ni ka czę sto kroć z prze ocze nia spe -
cjal nych upraw nień do wy ko ny wa nia praw
po krzyw dzo ne go, ja kie zo sta ły nada ne in -
spek to rom pra cy (ja ko or ga nom Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy) w art. 49 § 3a K.p.k.
W ka żdej ta kiej sy tu acji na le ży za tem
– po wo łu jąc się na ten prze pis – żą dać do -
rę cze nia od pi su po sta no wie nia. Ko deks
po stę po wa nia kar ne go prze wi du je bo -
wiem na wnie sie nie za ża le nia za wi ty sied -
mio dnio wy ter min, li czo ny od da ty do rę -
cze nia po sta no wie nia.

Mo że się rów nież zda rzyć, że pro ku ra -
tor od mó wi przy ję cia za ża le nia in spek to -

ra pra cy, uzna jąc je za wnie sio ne przez
oso bę nie upraw nio ną. W jed nej z pro wa -
dzo nych prze ze mnie spraw spo tka łem
się z ar gu men ta cją pro ku ra to ra, ja ko by
or ga nem upraw nio nym do dzia ła nia
w imie niu Pań stwo wej In spek cji Pra cy
zgod nie z art. 51 § 1 K.p.k. mógł być „kie -
row nik lub dy rek tor Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Gdań sku – Od dział w Gdy -
ni” bądź też – zgod nie z art. 87 § 1 K.p.k.
– usta no wio ny peł no moc nik w oso bie rad -
cy praw ne go. Ar gu men ta cja ta wska zy -
wa ła na oczy wi ście błęd ną in ter pre ta cję
prze pi sów, a wręcz na nie zna jo mość usta -
wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy, co pod -
nio słem w ko lej nym za ża le niu (na po sta -
no wie nie o od mo wie przy ję cia wcze śniej -
sze go za ża le nia na umo rze nie). W re zul -
ta cie pro ku ra tor zgo dził się ze mną
i nadał spra wie dal szy bieg, kie ru jąc ją
do są du.

Spo rzą dza jąc śro dek od wo ław czy od po -
sta no wie nia pro ku ra to ra od ma wia ją ce go
wsz czę cia lub uma rza ją ce go do cho dze nie,
trze ba pa mię tać, że nie wy star czy pod ty -
tu łem „Za ża le nie” umie ścić kil ka sche ma -
tycz nych for mu łek, bo gro zi to rów nie
sche ma tycz nym ich po trak to wa niem przez
roz po zna ją cy ta kie za ża le nie sąd. Aby rze -
czo wo usto sun ko wać się do de cy zji pod ję -
tej przez pro ku ra to ra (spo rzą dza nej wszak
bez pi sem ne go uza sad nie nia), ka żdo ra zo -
wo ko niecz ne jest  za po zna nie się z ak ta mi
spra wy. Wte dy do pie ro mo żna pod jąć me -
ry to rycz ną dys ku sję i sku tecz nie kwe stio -
no wać za pa dłe po sta no wie nie. W obec nym
sta nie praw nym, mo że my – na pod sta wie
art. 325e § 1a K.p.k. – wno sić, ja ko in -
spek to rzy pra cy, o spo rzą dze nie i do rę -
cze nie uza sad nie nia po sta no wie nia o od -
mo wie wsz czę cia lub umo rze niu do cho -
dze nia, co nie wąt pli wie uła twia za ska rża -
nie ta kich po sta no wień. Po wsta je przy tym

jed nak py ta nie, czy jed no cze śnie nie na le -
ży skła dać za ża le nia na przed mio to we po -
sta no wie nie, aby nie uchy bić sied mio dnio -
we mu za wi te mu ter mi no wi na do ko na nie
ta kiej czyn no ści.

Ja sno i rze czo wo

Skła da jąc za ża le nie na po sta no wie nie
o od mo wie wsz czę cia lub umo rze nia do -
cho dze nia, pa mię tać na le ży o tre ści art.
438 K.p.k., wy mie nia ją ce go enu me ra tyw -
nie pod sta wy od wo ław cze. Kon stru ując
za ża le nie, trze ba roz wa żyć, któ rą z nich
mo żna pod nieść w kon kret nej spra wie:
ob ra zę prze pi sów pra wa ma te rial ne go czy
ma ją cą wpływ na treść orze cze nia ob ra zę
prze pi sów pro ce so wych, czy też błąd
w usta le niach fak tycz nych przy ję tych
za pod sta wę orze cze nia, ta kże ma ją cy
wpływ na je go treść, (czwar ta z pod staw
od wo ław czych – ra żą ca nie współ mier ność
ka ry, nie słusz ne za sto so wa nie al bo nie za -
sto so wa nie środ ka za bez pie cza ją ce go lub
in ne go środ ka – mo że zna leźć za sto so wa -
nie wy łącz nie w ape la cji od wy ro ku ska zu -
ją ce go).

Ja sne sfor mu ło wa nie za rzu tów za ża le -
nia i ich rze czo we uza sad nie nie z pew no -
ścią mo że oka zać się po moc ne w osią -
gnię ciu za ło żo ne go ce lu – uchy le nia za -
ska rżo ne go po sta no wie nia. To „zwy cię -
stwo” mo że się jed nak oka zać po ło wicz -
ne, je że li pro ku ra tor, po uzu peł nie niu po -
stę po wa nia przy go to waw cze go zgod nie
ze wska zów ka mi są du, po now nie je umo -
rzy. Co wów czas?

Z te go ro dza ju przy pad kiem ze tkną -
łem się w to ku po stę po wa nia kar ne go,
pro wa dzo ne go przez Pro ku ra tu rę Re jo -
no wą w So po cie na sku tek zło żo ne go
prze ze mnie za wia do mie nia o uda rem nie -
niu prze pro wa dze nia czyn no ści słu żbo -

wych przez przed się bior cę R. N. Naj pierw
pro ku ra tor umo rzył do cho dze nie uzna -
jąc, że w spra wie za cho dzi brak da nych
do sta tecz nie uza sad nia ją cych po dej rze -
nie po peł nie nia czy nu za bro nio ne go. Spo -
rzą dzo ne na pi śmie uza sad nie nie po sta no -
wie nia by ło w mo jej oce nie ku rio zal ne
– stwier dzo no w nim, że wpraw dzie pra -
co daw ca istot nie nie sta wiał się na żą da -
nia in spek to ra pra cy, ale „mia ro daj ną
i bez spor ną oce nę za cho wa nia kon tro lo -
wa ne go przed się bior cy unie mo żli wia brak
pro to ko łu kon tro li z opi sem stwier dzo -
nych na ru szeń pra wa” (!).

W ca łej roz cią gło ści

Na sku tek zło żo ne go prze ze mnie za ża -
le nia sąd uchy lił to po sta no wie nie, po -
dzie la jąc w ca łej roz cią gło ści pod nie sio ne
ar gu men ty, iż pra co daw ca R. N. miał świa -
do mość to czą ce go się po stę po wa nia kon -
tro l ne go i kil ka krot nie był in for mo wa ny
o ko niecz no ści przed sta wie nia nie zbęd -
nych do ku men tów, a mi mo to za nie chał
wy ko na nia żą da nych czyn no ści i nie pod -

jął żad nej pró by kon tak tu z in spek cją pra -
cy. Kon klu du jąc, sąd stwier dził, że w przed -
mio to wej spra wie nie spo sób przy jąć – jak
to uczy nił pro ku ra tor – by pra co daw ca nie
wy peł nił zna mion prze stęp stwa z art. 225
§ 2 K.k.

Nie ste ty, pro ku ra to ra ar gu men ty te
naj wi docz niej nie prze ko na ły, gdyż wkrót -
ce po tem po now nie umo rzył do cho dze nie
wo bec stwier dze nia, że w spra wie brak

jest da nych do sta tecz nie uza sad nia ją cych
po dej rze nie po peł nie nia prze stęp stwa.
W uza sad nie niu po wo łał się na ko niecz -
ność roz strzy ga nia wąt pli wo ści na ko rzyść
oska rżo ne go.

Zdzi wi ło mnie to o ty le, że we dług
mnie w tej aku rat spra wie żad ne wąt pli -
wo ści nie za cho dzi ły. By łem pew ny swe go
tym bar dziej, że ta kie sa mo sta no wi sko
za pre zen to wał sąd roz strzy ga ją cy mo je
za ża le nie na po przed nie po sta no wie nie
o umo rze niu.

Zde cy do wa łem się za tem na wnie sie -
nie do są du sub sy diar ne go ak tu oska rże -
nia. Jest to in stru ment nie zwy kle rzad ko
wy ko rzy sty wa ny w prak ty ce. Skon stru -
owa nie ta kie go pi sma pro ce so we go wy -
ma ga ło znacz nie więk sze go na kła du pra -
cy niż przy stan dar do wych pi smach, lecz
pra ca ta przy nio sła ocze ki wa ny efekt.

For ma ak tu oska rże nia ob wa ro wa na
jest pew ny mi wy mo ga mi, lecz jak się oka -
za ło, na in ter ne to wych por ta lach praw ni -
czych bez tru du mo żna zna leźć po moc ne
wzo ry. Pew ną trud ność na strę czał wy móg
za war cia w ak cie oska rże nia „in nych da -
nych o oso bie oska rżo ne go” (art. 332 § 1
pkt 1 K.p.k.), po nie waż ta ki mi in for ma cja -
mi, jak stan ro dzin ny, źró dło utrzy ma nia
i ka ral ność oska rżo ne go in spek tor pra cy
po pro stu nie dys po no wał. Zde cy do wa -
łem się więc za mie ścić for muł kę „o nie -
usta lo nym sta nie ro dzin nym, źró dle utrzy -
ma nia i ka ral no ści”, a sąd te go nie kwe -
stio no wał.

Spo rzą dzo ne go przez sie bie pro jek tu
ak tu oska rże nia nie mo głem sa mo dziel nie
pod pi sać ze wzglę du na prze wi dzia ny
w art. 55 § 2 K.p.k. przy mus ad wo kac ki
lub – w przy pad ku in sty tu cji pań stwo wej,
sa mo rzą do wej lub spo łecz nej – rad cow -
ski, co ozna cza ko niecz ność spo rzą dze nia
i pod pi sa nia ak tu oska rże nia przez ad wo -
ka ta lub rad cę praw ne go. Wy móg ten ma
w in ten cji usta wo daw cy spo wo do wać za -
pew nie nie wła ści wej for my tak wa żkie go
pi sma, ja kim jest akt oska rże nia.

W prak ty ce spo rzą dzo ny prze ze mnie
pro jekt ak tu oska rże nia zo stał za ak cep to -
wa ny przez rad cę praw ne go i pod pi sa ny
przez nie go, któ re mu ja – ja ko or gan Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy wy ko nu ją cy
upraw nie nia po krzyw dzo ne go – udzie li -
łem pi sem ne go peł no moc nic twa do re -
pre zen ta cji w tej spra wie.

W in te re sie spo łecz nym

Ostat nią trud no ścią do po ko na nia oka -
za ła się ko niecz ność wnie sie nia zry czał -

to wa nej rów no war to ści wy dat ków w kwo -
cie 300 zł, o co we zwał sąd pod ry go rem
uzna nia ak tu oska rże nia za bez sku tecz -
ny, ja ko pod sta wę praw ną wska zu jąc
art. 640 K.p.k. w zw. z art. 621 § 1 i 2
K.p.k. w zw. z Roz po rzą dze niem MS
z 28.05.2003 r. Kwo ta ta – z tzw. ostro -
żno ści pro ce so wej – zo sta ła wpła co na.
Jed no cze śnie skie ro wa łem do są du wnio -
sek o zwol nie nie od obo wiąz ku uisz cze -
nia zry czał to wa nej rów no war to ści wy dat -
ków w kwo cie 300 zł. Ja ko pod sta wę
praw ną dla te go wnio sku po wo ła łem
art. 623 K.p.k. W uza sad nie niu do te go
wnio sku wska za łem na to, że sub sy diar -
ny akt oska rże nia zo stał wnie sio ny przez
in spek to ra pra cy bę dą ce go or ga nem
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, któ ry w za -
kre sie swe go dzia ła nia ujaw nił prze stęp -
stwo i wy stę po wał do pro ku ra tu ry o wsz -
czę cie po stę po wa nia. Pań stwo wa In spek -
cja Pra cy jest urzę dem pań stwo wym po -
wo ła nym do nad zo ru i kon tro li prze strze -
ga nia pra wa pra cy, w szcze gól no ści prze -
pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy, zaś w za kre sie fi nan sów pu blicz -
nych jest jed nost ką Skar bu Pań stwa. Zo -
bo wią zy wa nie Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy do uisz cze nia zry czał to wa nej rów no -
war to ści wy dat ków, któ re w po stę po wa -
niu są do wym po no szo ne są przez Skarb
Pań stwa, sta no wi ło by fak tycz nie je dy nie
prze miesz cze nie środ ków fi nan so wych
po mię dzy jed nost ka mi Skar bu Pań stwa.
Fakt zwol nie nia in sty tu cji pań stwo wych
od po no sze nia opłat, zgod nie z art. 14
usta wy z 23 czerw ca 1973 r. o opła tach
w spra wach kar nych, zda je się wska zy -
wać na wo lę usta wo daw cy, aby ta kich
wła śnie prze miesz czeń środ ków fi nan -
so wych nie do ko ny wać, gdyż i tak wy kła -
dał by je Skarb Pań stwa. Po nad to pod -
kre śli łem, że dzia ła nia in spek to ra pra -
cy, za rów no w to ku po stę po wa nia przy -
go to waw cze go, jak rów nież w ni niej szej
spra wie w ro li „oska rży cie la pry wat ne -
go”, by ły dzia ła nia mi po dej mo wa ny mi
w tzw. in te re sie spo łecz nym i sta no wi ły
wy peł nie nie je go obo wiąz ków słu żbo -
wych. Za rów no fakt, iż 300 zł wpła co ne
– z ostro żno ści pro ce so wej – przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy, ja ko zry czał to -
wa na rów no war tość wy dat ków po cho dzi -
ło z bu dże tu pań stwa oraz to, że dzia ła -
nia in spek to ra pra cy po dej mo wa ne by ły
w in te re sie spo łecz nym, czy ni ły – mo im
zda niem – ten wnio sek słusz nym i uza -
sad nio nym. W na stęp stwie wnio sku skie -
ro wa łem do są du pi smo z proś bą o zwrot
wpła co nej kwo ty. 
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Ka rol Żbi kow ski

Nie rzad ko spo ty ka się opi nie, że ro la in spek to ra pra cy w po stę po wa niu kar nym w prak ty ce
koń czy się wraz ze skie ro wa niem do pro ku ra tu ry za wia do mie nia o po dej rze niu po peł nie nia
przez pra co daw cę prze stęp stwa. Świad czyć o tym ma ją na gmin ne umo rze nia po stę po wań
przy go to waw czych, bądź wręcz od mo wy ich wsz czę cia przez pro ku ra to rów, czę sto bez re flek -
syj nie utrzy my wa ne w mo cy przez są dy roz po zna ją ce za ża le nia skła da ne na ta kie de cy zje
przez in spek to rów pra cy.

In spek tor pra cy 
ja ko oska rży ciel sub sy diar ny
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Do za kre su kon tro li le gal no ści za trud -
nie nia, pro wa dzo nej przez or ga ny Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy, zgod nie z art. 10
ust. 1 pkt 3 cy to wa nej usta wy, wcho dzi
m.in. prze strze ga nie obo wiąz ku:

➤ lit. „d”) do ko na nia wpi su do re je -
stru agen cji za trud nie nia dzia łal no ści, któ -
rej pro wa dze nie jest uza le żnio ne od uzy -
ska nia wpi su do te go re je stru;

➤ lit. „e”) pro wa dze nia agen cji za -
trud nie nia zgod nie z wa run ka mi okre ślo -
ny mi w prze pi sach usta wy o pro mo cji za -
trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy.

Da lej, w związ ku z brzmie niem prze pi -
su art. 13 pkt 2 oma wia nej usta wy, kon tro -
li Pań stwo wej In spek cji Pra cy pod le ga ją
pod mio ty świad czą ce usłu gi po śred nic -
twa pra cy, do radz twa per so nal ne go, po -
rad nic twa za wo do we go oraz pra cy tym -
cza so wej w ro zu mie niu art. 18 ust. 1 usta -
wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach
ryn ku pra cy – zwa ne da lej „pod mio ta mi
kon tro lo wa ny mi”. Ak tem praw nym w spo -
sób szcze gó ło wy re gu lu ją cym funk cjo no -
wa nie agen cji za trud nie nia jest usta wa
z 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud -
nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Bez cer ty fi ka tów

In spek to rzy pra cy Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Ka to wi cach w 2011 r. prze -
pro wa dzi li kon tro le pod mio tów pro wa dzą -
cych dzia łal ność, któ rej przed mio tem by -
ło świad cze nie (jed nej, kil ku lub wszyst -
kich) usług w za kre sie: 

● po śred nic twa pra cy, w tym kie ro wa -
nia osób do pra cy za gra ni cę u pra co daw -
ców za gra nicz nych,

● do radz twa per so nal ne go,
● po rad nic twa za wo do we go,
● pra cy tym cza so wej.

Po stę po wa nia kon tro l ne wy ka za ły, że
naj wię cej nie pra wi dło wo ści wy stę pu je
w agen cjach za trud nie nia świad czą cych
usłu gi w za kre sie pra cy tym cza so wej. Na -
le ży przy tym pod kre ślić, że pod czas kon -
tro li w tych agen cjach nie stwier dzo no,
aby do pu ści ły się one ra żą cych nie pra wi -
dło wo ści pod wzglę dem cią żą cych na nich
obo wiąz ków wy ni ka ją cych z prze pi sów
usta wy z 9 lip ca 2003 r. o za trud nia niu
pra cow ni ków tym cza so wych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).
Ra żą ce nie pra wi dło wo ści stwier dzo no na -
to miast w za kre sie prze strze ga nia prze pi -
sów usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy, po le ga ją ce na nie do -
peł nie niu wy mo gów re je stra cyj nych. Spo -
śród pię ciu przy pad ków pro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej w za kre sie agen cji
za trud nie nia bez wy ma ga ne go cer ty fi ka tu,
aż trzy do ty czy ły pra cy tym cza so wej.

Z usta leń kon tro l nych wy ni ka, że z bli -
sko 40 proc. agen cji, któ re świad czy ły
usłu gi pra cy tym cza so wej, w 1/3 przy pad -
ków stwier dzo no nie pra wi dło wo ści do ty -
czą ce re ali za cji prze pi sów usta wy o za -
trud nia niu pra cow ni ków tym cza so wych.
Do ty czy ły one naj czę ściej:

● art. 13 ust. 1 – nie okre śla nia
w umo wie o pra cę za wie ra nej z pra cow ni -
kiem tym cza so wym wszyst kich wa run -
ków wy ma ga nych cy to wa nym prze pi sem;

● art. 13 ust. 2 – nie pra wi dło we go
usta la nia okre su wy po wie dze nia;

● art. 13 ust. 4 – nie za cho wa nia obo -
wiąz ku po twier dze nia w ter mi nie pra cow -
ni ko wi tym cza so we mu w for mie pi sem nej
ro dza ju za war tej umo wy o pra cę i jej wa -
run ków, je że li umo wa o pra cę nie zo sta -
ła za war ta na pi śmie;

● art. 17 ust. 1 – nie pra wi dło we go
usta la nia pra cow ni ko wi tym cza so we mu
wy mia ru urlo pu wy po czyn ko we go;

● art. 17 ust. 4 – nie pra wi dło wej me -
to dy na li cza nia ekwi wa len tu pie nię żne go
za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy.

Po nad to stwier dzo no in ne na ru sze nia
pra wa, niż wy ni ka to z prze pi sów usta wy
o za trud nia niu pra cow ni ków tym cza so -
wych, tj.:

● nie le gal ne za trud nia nie cu dzo ziem -
ców bez wy ma ga nych ze zwo leń na pra cę
na te ry to rium RP, jak rów nież bez wy ma -
ga nych oświad czeń (za re je stro wa nych we
wła ści wych po wia to wych urzę dach pra -
cy) o za mia rze po wie rze nia wy ko ny wa nia
pra cy cu dzo ziem com;

● po wie rza nie pra cy na pod sta wie
umów cy wil no praw nych w wa run kach,
w któ rych po win na być za war ta umo wa
o pra cę;

● nie ter mi no we wy pła ty wy na gro dze -
nia za pra cę.

Tym cza sem na urlop

Kon tro le prze pro wa dzo ne w dwóch
agen cjach za trud nie nia, któ re w ra mach
świad cze nia usług pra cy tym cza so wej udo -
stęp nia ły pra cow ni ków na rzecz te go sa me -
go pra co daw cy użyt kow ni ka, ujaw ni ły pro -
ce der omi ja nia re gu la cji praw nych za war -
tych w usta wie o za trud nie niu pra cow ni -
ków tym cza so wych. Cho dzi o za pis ogra ni -
cza ją cy zbyt dłu gie wy naj mo wa nie tej sa -
mej oso by od agen cji pra cy tym cza so wej. 

Prze pi sy usta wy za bra nia ją za trud nie -
nia pra cow ni ka tym cza so we go na dłu żej
niż 18 mie się cy w cią gu 36 mie się cy. Pra -
co daw ca użyt kow nik ob cho dzi ten prze pis
po przez wy naj mo wa nie te go sa me go czło -
wie ka na prze mian od dwóch ró żnych
agen cji. Usta wa o pra cow ni kach tym cza -
so wych do pusz cza bo wiem ta ką sy tu ację,
a wów czas ter min 18 mie się cy li czy się
od dziel nie dla ka żdej umo wy. Tym sa mym
pra co daw ca użyt kow nik uni kał ko niecz -
no ści za war cia umo wy o pra cę na czas
nie okre ślo ny ze swo imi pra cow ni ka mi.
Agen cje zaś za cho wa ły pro wi zję, ja ką po -
bie ra ły od te go pra co daw cy za ka żde go
wy po ży czo ne go pra cow ni ka. Ist nie je rów -
nież po dej rze nie, że obie agen cje wy mie -
nia ły mię dzy so bą in for ma cje do ty czą ce
pra cow ni ków tym cza so wych, ce lem za -
cho wa nia 18 mie sięcz ne go okre su skie ro -
wa nia tych pra cow ni ków do wy ko ny wa -
nia pra cy tym cza so wej na rzecz jed ne go
pra co daw cy użyt kow ni ka, za pew nia jąc
w ten spo sób cią głość za trud nie nia dla te -
go pra co daw cy.

Po nad to, w wy ni ku kon tro li jed nej
z opi sa nych agen cji, ujaw nio no przy pad ki

nie do pusz cza nia pra cow ni ków tym cza so -
wych w da nym dniu lub okre sie do pra cy,
po przez wy mu sza nie urlo pu bez płat ne -
go. Wnio ski o udzie le nie urlo pu bez płat -
ne go spo rzą dza ne by ły naj czę ściej te go
sa me go dnia, w któ rym nie by ło pra cy.
Na to miast w in for ma cji o wa run kach za -
trud nie nia – wy ni ka ją cej z art. 29 § 3 Ko -
dek su pra cy udo stęp nio nej pra cow ni kom
tym cza so wym – znaj do wał się na stę pu ją -
cy za pis: „urlo py i in ne nie obec no ści bę -
dą zgła sza ne przez pra cow ni ka tym cza so -
we go wy łącz nie po wcze śniej szym uzgod -
nie niu z pra co daw cą użyt kow ni kiem
na pod sta wie wnio sku urlo po we go do star -
czo ne go oso bi ście lub po przez pra co daw -
cę użyt kow ni ka nie póź niej niż je den
dzień przed roz po czę ciem ta kie go urlo -
pu”. Naj praw do po dob niej prak ty ko wa ny
przez pra co daw cę użyt kow ni ka sys tem
„wy sy ła nia pra cow ni ków tym cza so wych
na urlo py bez płat ne” był spo wo do wa ny
zy skiem eko no micz nym, al bo wiem część
pra cow ni ków tym cza so wych otrzy my wa ła
wy na gro dze nie prze sto jo we za 1/4 eta tu
(zgod nie z usta lo nym w umo wie o pra cę
tym cza so wą wy mia rem 1/4 cza su pra cy),
a in na gru pa wy sy ła na by ła na urlo py bez -
płat ne. W związ ku tym do agen cji za trud -
nie nia zo sta ły skie ro wa ne wnio ski w wy -
stą pie niu, ma ją ce na ce lu wy eli mi no wa nie
w przy szło ści po dob nych, nie do zwo lo nych
prak tyk.

Spra wa za trud nie nia 270 cu dzo ziem -
ców by ła przed mio tem kon tro li, w któ rej
uczest ni czy ła ta kże Straż Gra nicz na, w fir -
mie bu du ją cej au to stra dę A1 na od cin ku
Świer kla ny -Go rzycz ki. Z do ku men tów wy -
ni ka ło, że pod sta wą świad cze nia pra cy
przez więk szość cu dzo ziem ców by ły umo -
wy -zle ce nia. Za trud nie ni pra cow ni cy oraz
świad czą cy pra cę na pod sta wie umów cy -
wil no praw nych by li uży cza ni głów ne mu
wy ko naw cy przez pod miot kon tro lo wa ny.
Wy ko ny wa li swo je obo wiąz ki ści śle i wy -
łącz nie we dług dys po zy cji, pod kie row -
nic twem głów ne go wy ko naw cy bu do wy.
Or ga ni za cja i spo sób wy ko ny wa nia pra cy
by ły cha rak te ry stycz ne dla tzw. pra cy
tym cza so wej. Po stę po wa nie kon tro l ne
ujaw ni ło, że kon tro lo wa ne przed się bior -
stwo pro wa dzi ło dzia łal ność bez cer ty fi ka -
tu upraw nia ją ce go do pro wa dze nia agen -
cji za trud nie nia w za kre sie pra cy tym cza -
so wej. W związ ku ze stwier dzo nym wy kro -
cze niem, zgod nie z art. 121 ust. 1 usta wy
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach
ryn ku pra cy, w sto sun ku do oso by od po -
wie dzial nej skie ro wa no wnio sek o uka ra -
nie do są du re jo no we go.

Tym cza sem wy po ży cze ni 

Zau wa żal nym zja wi skiem sta je się pro -
ce der prze ka zy wa nia pra cow ni ków tym -
cza so wych przez pra co daw cę użyt kow ni -
ka in nym pod mio tom. Dia gno zę tę po -
twier dza ją kon tro le roz po czę te w grud -
niu 2011 r. i pro wa dzo ne rów no le gle
w kil ku przed się bior stwach bra nży hut ni -
czej. Jed no znacz nie stwier dzo no wy ko -
ny wa nie obo wiąz ków pra co daw cy użyt -
kow ni ka przez pod miot trze ci. Or ga ni za -
cja „uży cza nia” pra cow ni ka tym cza so we -
go po le ga ła na tym, że agen cja pra cy
tym cza so wej za trud nia ła na pod sta wie
umów o pra cę – za war tych w ce lu wy ko -
ny wa nia pra cy tym cza so wej na rzecz pra -
co daw cy użyt kow ni ka, któ ry to z ko lei
w ra mach za war tej umo wy o wy ko na nie
usług z in nym pod mio tem, „uży czał” mu
pra cow ni ków tym cza so wych. Pra cow ni -
cy tym cza so wi wy ko ny wa li pra cę na
rzecz i pod kie row nic twem trze cie go pod -
mio tu, bę dą ce go dla prze wa ża ją cej licz by
pra cow ni ków tym cza so wych by łym pra co -
daw cą. Pra cow ni cy tym cza so wi bez po -
śred nio przed pod ję ciem za trud nie nia
tym cza so we go by li za trud nie ni w pod -
mio cie peł nią cym fak tycz nie funk cję pra -
co daw cy użyt kow ni ka, na pod sta wie
umów ko dek so wych za war tych na czas
okre ślo ny.

Kon tro la wy ka za ła między innymi, że
w pro ce sie za trud nie nia pra cow ni ków
tym cza so wych:

● ewi den cję cza su pra cy pra cow ni -
ków tym cza so wych wy peł nia li i za twier -
dza li pra cow ni cy do zo ru pod mio tu trze -
cie go. Do ku men to wa ły to kar ty cza su pra -
cy oraz oświad cze nia pra cow ni ków do zo -
ru pod mio tu kon tro lo wa ne go, któ rzy po -
twier dzi li, że swo je obo wiąz ki wy ko nu ją
za rów no w sto sun ku do pra cow ni ków fir -
my, jak rów nież wo bec pra cow ni ków tym -
cza so wych;

● ża den z pra cow ni ków tym cza so wych
nie po sia dał upraw nień kie row ni czych i nie
wy ko ny wał czyn no ści kie row ni czych wo -
bec po zo sta łych pra cow ni ków tym cza so -
wych – tak wy ni ka ło z oświad cze nia zło żo -
ne go przez kie row ni ka wy dzia łu, wy ko nu -
ją ce go funk cje kie row ni cze wo bec pod le -
głych mu osób, kie ru ją cych pra cą pra cow -
ni ków ni ższe go stop nia;

● okre śla nie za kre su prac pra cow ni -
kom tym cza so wym oraz kon tro la prac
po ich wy ko na niu, re ali zo wa ne by ły przez
„do zór pod mio tu trze cie go”;

● pra cow ni cy tym cza so wi, któ rzy wy -
ko ny wa li pra cę na te re nie pod mio tu trze -

Ist nia ło ta kże ry zy ko za są dze nia
od Pań stwo wej In spek cji Pra cy kosz tów
pro ce su w przy pad ku unie win nie nia oska -
rżo ne go. Osta tecz nie prze wa ży ło prze ko -
na nie, że ma te riał do wo do wy ze bra ny
w tej kon kret nej spra wie wska zy wał
na bar dzo wy so kie praw do po do bień stwo
uzna nia oska rżo ne go za win ne go. Za tem
i ry zy ko zmar no tra wie nia pu blicz ne go
gro sza by ło nie wiel kie.

Pod czas roz pra wy przed są dem wy stę -
po wa łem sa mo dziel nie w cha rak te rze
oska rży cie la, gdyż na tym eta pie przy -
mus ad wo kac ki bądź rad cow ski już nie
obo wią zu je. Na po le ce nie są du od czy ta -
łem za rzut z ak tu oska rże nia. Mo głem
też wy słu chać wy ja śnień oska rżo ne go
i za da wać mu py ta nia. Po za mknię ciu
prze wo du są do we go wy gło si łem krót ką
mo wę koń co wą.

Zgod nie z mo imi prze wi dy wa nia mi sąd
uznał oska rżo ne go za win ne go po peł nie -
nia za rzu ca nych mu czy nów, lecz przy jął,
że je go wi na i spo łecz na szko dli wość czy -
nu nie są znacz ne, w związ ku z czym, wa -
run ko wo umo rzył po stę po wa nie na okres
dwóch lat pró by, orze ka jąc od oska rżo ne -
go świad cze nie pie nię żne na rzecz do mu
dziec ka.

Sa tys fak cjo nu ją ce 
orze cze nie

Czy orze cze nie to by ło dla mnie sa tys -
fak cjo nu ją ce? W zu peł no ści, bio rąc pod
uwa gę, że spra wa do ty czy ła uda rem nie nia
in spek to ro wi pra cy wy ko na nia czyn no ści
słu żbo wych. Nie cho dzi ło więc wy łącz nie
o bez względ ne uka ra nie oska rżo ne go
(ten cel w pew nym sen sie re ali zu je ko -
niecz ność wpła ce nia przez nie go świad -
cze nia pie nię żne go na rzecz do mu dziec -
ka), lecz rów nież, a mo że przede wszyst -
kim, o za pew nie nie prze strze ga nia przez
nie go pra wa w przy szło ści. Po ta kim wy -
ro ku zaś mo żna spo dzie wać się, że oska -
rżo ny, ma jąc świa do mość re al nie gro żą -
cych kon se kwen cji, nie za ry zy ku je już
utrud nia nia lub uda rem nia nia kon tro li in -
spek to ro wi pra cy.

Wnie sio na przez Pań stwo wą In spek cję
Pra cy zry czał to wa na opła ta w wy so ko -
ści 300 zł, o czym pi sa łem wcze śniej,
po upra wo moc nie niu się wy ro ku zo sta ła
przez sąd – na pod sta wie art. 640 K.p.k.
w zw. z art. 622 K.p.k. – zwró co na w ca -
ło ści.

Ka rol Żbi kow ski
OIP Gdańsk

Świad cze nie usług
pra cy tym cza so wej

Mał go rza ta Le bi da

Le gi ty ma cję praw ną spra wo wa nia przez Pań stwo wą In spek -
cję Pra cy nad zo ru i kon tro li prze strze ga nia pra wa pra cy,
w szcze gól no ści prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy, a ta kże (od 1 lip ca 2007 r.) prze pi sów do ty czą cych le -
gal no ści za trud nie nia i in nej pra cy za rob ko wej (w okre ślo nym
za kre sie) da je usta wa 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy.
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cie go, by li pod da wa ni szko le niom wstęp -
nym, przez pra cow ni ków da ne go pra co -
daw cy, w dzie dzi nie bhp, tj. in struk ta żo wi
ogól ne mu i sta no wi sko we mu oraz by li za -
po zna wa ni z ry zy kiem za wo do wym, któ re
wią że się z cha rak te rem wy ko ny wa nej
przez nich pra cy ;

● pod miot trze ci za ło żył i pro wa dził
in dy wi du al ne kar to te ki odzie ży ro bo czej,
ochron nej i sprzę tu ochro ny oso bi stej dla
osób wy ko nu ją cych pra cę tym cza so wą
na swo im te re nie. W kar to te kach wska za -
no m.in. sta no wi sko, na ja kim wy ko ny wa -
na jest pra ca, da tę przy ję cia pra cow ni ka
oraz ro dzaj, licz bę i da tę wy da wa nych ar -
ty ku łów. Po nad to, zgod nie z oświad cze -
niem oso by za trud nio nej w trze cim pod -
mio cie i pro wa dzą cej spra wy z za kre su
ewi den cjo no wa nia przy dzia łu odzie ży
i obu wia ro bo cze go, do dat ko wo za pro wa -
dzo ne zo sta ły zbior cze li sty wy da nia ar ty -
ku łów/środ ków. W przy pad ku pra cow ni -
ków tym cza so wych, któ rzy uprzed nio by -
li za trud nie ni w trze cim pod mio cie, nie
za kła da no no wych kar to tek – w dal szym
cią gu do pi sy wa no sort wy da wa nych ar ty -

ku łów na wcze śniej pro wa dzo nych w tym
ce lu kar to te kach;

● funk cję ko or dy na to ra dzia łań do ty -
czą cych pra cow ni ków tym cza so wych peł -
ni ła wy zna czo na w tym ce lu oso ba, za -
trud nio na i prze by wa ją ca na sta łe po za
pod mio tem, na te re nie któ re go wy ko ny -
wa li pra cę pra cow ni cy tym cza so wi.

Te usta le nia wska zu ją, że mo gło dojść
do pró by obej ścia prze pi sów usta wy o za -
trud nia niu pra cow ni ków tym cza so wych
w za kre sie rze czy wi ste go pra co daw cy
użyt kow ni ka lub co naj mniej na ru sze nia
prze pi su art. 14 ust. 2 pkt 3 cyt. wcześniej
usta wy, tj. za ka zu po wie rza nia pra cow ni -

kom tym cza so wym wy ko ny wa nia pra cy
na rzecz i pod kie row nic twem in ne go pod -
mio tu niż pra co daw ca użyt kow nik.

Tym cza sem 
nie pra wi dło wo ści

Do naj częst szych przy czyn stwier dzo -
nych nie pra wi dło wo ści, usta lo nych
na pod sta wie ana li zy do ku men ta cji spo -
rzą dza nych z prze pro wa dzo nych kon tro li,
mo żna za li czyć:

● ni ską świa do mość kon se kwen cji na -
ru sze nia prze pi sów usta wy o pro mo cji
za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy,
m.in. wy kre śle nie pod mio tu z re je stru
agen cji za trud nie nia;

● brak do sta tecz nej wie dzy o prze pi -
sach pra wa re gu lu ją cych obo wiąz ki na ło -
żo ne na agen cje za trud nie nia, np. w za -
kre sie prze strze ga nia za sad pro wa dze nia
agen cji;

● nie zna jo mość prze pi sów pra wa re -
gu lu ją cych obo wią zek re je stra cji dzia łal -
no ści zwią za nej z prze ka zy wa niem osób
do pra cy in ne mu pod mio to wi;

● mi ni ma li za cja kosz tów pro wa dze -
nia dzia łal no ści;

● nie rze tel ne, nie sta ran ne wy peł nia -
nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych z prze pi -
sów usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in -
sty tu cjach ryn ku pra cy, jak i usta wy o za -
trud nia niu pra cow ni ków tym cza so wych;

● brak sank cji za na ru sze nie prze pi -
sów usta wy o za trud nia niu pra cow ni ków
tym cza so wych m.in. w za kre sie prze ka zy -
wa nia pra cow ni ków tym cza so wych pod -
mio tom trze cim oraz za trud nia nia pra -
cow ni ków tym cza so wych przy pra cach
niema ją cych cha rak te ru se zo no we go,
okre so we go lub do raź ne go.

Wnio ski

Prze pro wa dzo ne przez Okrę go wy In -
spek to rat Pracy w Ka to wi cach kon tro le
wska zu ją na po trze bę pro wa dze nia prze -
słu chań świad ków. Jest to po moc ne
i prak ty ko wa ne szcze gól nie w przy pad -
ku kon tro li pod mio tu, któ ry nie po sia da
cer ty fi ka tu pro wa dze nia agen cji za trud -
nie nia, a w rze czy wi sto ści świad czy usłu -
gi w za kre sie pra cy tym cza so wej. Prze -
słu cha nie uła twia usta le nie spo so bu wy -
ko ny wa nia pra cy oraz oso by kie ru ją cej.
Wo bec ogra ni czo ne go ma te ria łu do wo -
do we go, prze pro wa dze nie w okre ślo -
nych sy tu acjach do wo du z prze słu cha nia
świad ka mo że przy czy nić się do wy ja -
śnie nia spra wy.

Na le ży rów nież zwró cić uwa gę na prze -
strze ga nie prze pi sów usta wy o pro mo cji
za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy
oraz prze pi sów pra wa pra cy przez agen -
cje pra cy tym cza so wej za trud nia ją ce cu -
dzo ziem ców. Cu dzo ziem cy, ja ko oso by
czę sto nie zna ją ce pol skich re aliów spo -
łecz no -go spo dar czych i w do sta tecz nym

stop niu ję zy ka pol skie go, mo gą być szcze -
gól nie na ra że ni na nad uży cia ze stro ny
nie uczci wych pra co daw ców.

Z ana li zy wy ni ków kon tro li oraz stwier -
dzo nych nie pra wi dło wo ści wy ni ka, że za -
sad ne jest pro wa dze nie ukie run ko wa nych
kon tro li agen cji za trud nie nia. Szcze gól -
ną uwa gę na le ża ło by zwró cić na pod mio -
ty, któ re nie po sia da ją wpi su do re je stru,
a fak tycz nie mo gą wy ko ny wać ta ką dzia łal -
ność, tj. po śred ni czyć lub umo żli wiać ko -
rzy sta nie z pra cow ni ków przez in ne pod -
mio ty. W tym za kre sie nie zbęd ne jest mo -
ni to ro wa nie in for ma cji (ogło szeń) pra so -
wych i in ter ne to wych oraz ana li za sta nu

fak tycz ne go stwier dzo ne go pod czas ru -
ty no wych kon tro li.

Je śli cho dzi o kwe stie le gi sla cyj ne, to
wy pa da ne ga tyw nie oce nić brak prze pi -
sów wy kro cze nio wych usta wy o za trud nia -
niu pra cow ni ków tym cza so wych w za kre -
sie na ru szeń pod sta wo wych obo wiąz ków
pra co daw cy użyt kow ni ka do ty czą cych:

● za ka zu prze ka zy wa nia pra cow ni ka
tym cza so we go in ne mu pod mio to wi;

● po wie rze nia pra cow ni ko wi tym cza -
so we mu wy ko ny wa nia na rzecz pra co daw -
cy użyt kow ni ka pra cy na sta no wi sku pra -
cy, na któ rym w okre sie ostat nich trzech
mie się cy po prze dza ją cych prze wi dy wa ny
ter min roz po czę cia wy ko ny wa nia pra cy
tym cza so wej przez pra cow ni ka tym cza -
so we go, był za trud nio ny pra cow nik pra co -
daw cy użyt kow ni ka, z któ rym zo stał roz -
wią za ny sto su nek pra cy z przy czyn nie do -
ty czą cych pra cow ni ków.

Wo bec wi docz nej ten den cji do ob cho -
dze nia prze pi sów usta wy o za trud nia niu
pra cow ni ków tym cza so wych oraz włą cza -
nia w pro ces za trud nie nia tych pra cow ni -
ków rów nież pod mio tów trze cich (oprócz
agen cji pra cy tym cza so wej oraz pra co -
daw cy użyt kow ni ka), na le ża ło by tak ukie -
run ko wać re gu la cje praw ne, by wziąć
pod uwa gę cha rak ter nie pra wi dło wo ści,
nie ogra ni cza jąc w ża den spo sób ka ta lo gu
pod mio tów pod le ga ją cych sank cjom, np.
wy łącz nie do agen cji pra cy tym cza so wej
i pra co daw cy użyt kow ni ka (obec nie od po -
wie dzial ność za nie prze strze ga nie prze pi -
sów usta wy o za trud nia niu pra cow ni ków
tym cza so wych do ty czy je dy nie pra co daw -
ców użyt kow ni ków). Po nad to za sad nym
jest wnio sek, zgod nie z któ rym stwier -
dze nie ra żą ce go na ru sze nia prze pi sów
usta wy o za trud nia niu pra cow ni ków tym -
cza so wych po win no zo stać włą czo ne
do ka ta lo gu prze sła nek wy kre śle nia pod -
mio tu z re je stru agen cji za trud nie nia. 

Zgod nie z oce ną osób pro wa dzą cych
agen cje za trud nie nia, na le ży zwró cić uwa -
gę na brak re gu la cji skie ro wa nych na pre -
wen cję, do ty czą cych pierw szej kon tro li
z za kre su prze strze ga nia przez agen cję
za trud nie nia obo wiąz ków usta wo wych,
któ rą po wi nien prze pro wa dzić (przed wy -
da niem de cy zji) or gan re je stru ją cy.
W przy pad ku stwier dze nia na ru sze nia
prze pi sów pra wa, dzia łal ność or ga nu kon -
tro l ne go ogra ni cza ła by się do we zwa nia,
ce lem usu nię cia nie pra wi dło wo ści (po -
dob nie, jak to czy ni wsku tek po wia do mie -
nia, PIP).

Mał go rza ta Le bi da
OIP Ka to wi ce

Tłu ma cze nie ar ty ku łu z ma ga -
zy nu Eu ro pej skie go In sty tu tu
Związ ków Za wo do wych (ETUI)
pt. „He sa Mag”1 z wy da nia wio -
sna -la to 2012.

Trzy 
aspek ty 
cza su
In tu icyj nie rzecz uj mu jąc,
kry zys go spo dar czy po wi -
nien był prze ło żyć się
na ogra ni cze nie cza su pra cy.
Ba da nia po ka zu ją jed nak, 
że pra cow ni cy, któ rzy unik -
nę li zwol nień, obec nie pra -
cu ją wię cej niż w ro ku 2008.
Wy da je się więc, że kry zys
i in ten syw niej sza pra ca idą
w pa rze.

W hi sto rii ka pi ta li stycz nych spo łe -
czeństw prze mia ny idą w kie run ku ogra ni -
cza nia cza su po świę ca ne go na wy ko ny wa -
nie pra cy za rob ko wej. Trud no jed nak okre -
ślić to ogra ni cza nie ja ko sta łe czy nie za kłó -
co ne. Nie jest ono ta kże do bro wol ne: pra -
cow ni cy mu szą wal czyć o nie w spo sób
zor ga ni zo wa ny. Ogra ni cza nie cza su pra cy
nie na dą ża za zwięk sza niem wy daj no ści,
ani też nie wy ni ka au to ma tycz nie ze zmian
w ogól nej ilo ści cza su prze zna czo ne go
na pra cę za wo do wą. Z punk tu wi dze nia
osią ga nia zy sków, du że bez ro bo cie, któ re
wy mu sza ob ni ża nie wy na gro dzeń, mo że
w rze czy wi sto ści oka zać się bar dziej ko -
rzyst ne niż zrów no wa żo ny po dział cza su
pra cy w ca łej po pu la cji pra cow ni ków.

Dłu gość

Eu ro pej skie Ba da nie Wa run ków Pra cy
po ka zu je, że w ro ku 2009 dla 71% pra cow -
ni ków ty go dnio wy wy miar cza su pra cy nie
uległ zmia nie, 18% po da wa ło je go zwięk -
sze nie, a 11% – zmniej sze nie. Wspo mnia -
ne da ne do ty czą tyl ko tych pra cow ni ków,
któ rzy nie stra ci li pra cy. Wy dłu że nie cza -
su pra cy by ło znacz ne szcze gól nie w sek -

to rach edu ka cji, ochro ny zdro wia i usług
fi nan so wych.

Śred nia wy daj ność pra cy w Eu ro pie
wzro sła 2,5-krot nie w okre sie od 1970
do 2008 ro ku. To, co w ro ku 1970 pro du ko -
wa no w cią gu 75 go dzin, obec nie mo żna
wy pro du ko wać w 30 go dzin. Ta ki wzrost
wy daj no ści wy ni ka z po łą cze nia sze re gu
czyn ni ków: in we sty cji w ma szy ny i urzą dze -
nia tech nicz ne, lep sze go wy kształ ce nia pra -
cow ni ków, któ rzy umie ją po ra dzić so bie ze
zło żo ny mi za da nia mi, szyb kie go prze no -
sze nia na uko wych wy na laz ków i od kryć
do za sto so wań w pro duk cji, no wych form
po dzia łu pra cy. Przy wspo mnia nych zmia -
nach in ten sy fi ka cja pra cy dzia ła w prze -
ciw nych kie run kach: zwięk sza wy daj ność,
ale na rzu ca wa run ki pra cy, któ re od cią ga -
ją uwa gę od do brej ja ko ści pro duk cji. Szko -
dy wy ni ka ją ce z ta kiej sy tu acji dla spo łe -
czeń stwa są ła two za uwa żal ne: na ra sta nie
pro ble mów zdro wot nych, wy klu cza nie
z ryn ku pra cy oraz stra ty z po wo du ni skiej
ja ko ści pro duk tów bądź usług.(…)

Żad ne spo łe czeń stwo nie mo że wy twa -
rzać ani prze twa rzać bez sze re gu dzia łań
sta no wią cych ja kąś for mę pra cy. W za le żno -
ści od te go, gdzie i kie dy są one wy ko ny wa -
ne, nie któ re z tych dzia łań mo gą być od -
płat ne, in ne nie, ale na wet one sta no wią
nie odzow ny wa ru nek ogól ne go po rząd ku
spo łecz ne go. Je że li czas od płat ne go za -
trud nie nia do dać do cza su pra cy nie od płat -
nej w UE, dla 32% ko biet i 14% mę żczyzn
łącz ny czas pra cy prze kro czy 70 go dzin ty -
go dnio wo. Uwzględ nia jąc tyl ko pra cę za -
rob ko wą, mo żna za uwa żyć dwie ten den -
cje. Udział osób pra cu ją cych wię cej niż
48 go dzin ty go dnio wo ma le je (14% pra cow -
ni ków w ro ku 2010, prze wa żnie mę żczyzn).
W cią gu 20 lat od se tek osób pra cu ją cych
kró cej niż 20 go dzin ty go dnio wo wzrósł
z 8% do 14% w 12 kra jach, z któ rych do stęp -
ne są peł ne, ustan da ry zo wa ne da ne sta ty -
stycz ne. W gru pie tej znacz nie licz niej re -
pre zen to wa ne są ko bie ty. Roz rzut po mię -
dzy war to ścia mi krań co wy mi jest du ży 
np. w Ho lan dii, gdzie 5% za trud nio nych
pra cu je po 60 go dzin na ty dzień i po dob na
gru pa pra cu je nie wię cej niż 10 go dzin ty -
go dnio wo. Bar dzo po dob nie jest w Wiel kiej
Bry ta nii i Ir lan dii. W Pol sce 5% za trud nio -
nych wy ko nu je pra cę za rob ko wą przez 70
go dzin ty go dnio wo, a na dru gim bie gu nie
jest 5% gru pa tych, któ rzy pra cu ją oko ło 15
go dzin na ty dzień.

Za rów no nad mier nie dłu gi czas pra cy,
jak i krót ki (na część eta tu) są czę sto po -
wią za ne z czyn ni ka mi, któ re od cią ga ją
uwa gę od ja ko ści pra cy. Nie któ re są nie -
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od łącz nie zwią za ne z cza sem i je go or ga -
ni za cją (zbyt dłu gie, nie re gu lar ne zmia ny,
zmien ne tem po, roz dźwięk po mię dzy cza -
sem pra cy a cza sem pry wat nym, itd.).
Ujem ne skut ki wy ni ka ją też z in nych wa -
run ków pra cy i za trud nie nia (np. ni skie
wy na gro dze nia, za gro że nia zdro wot ne,
nie pew ność za trud nie nia, brak „de mo -
kra cji” w miej scu pra cy, itd.).

W za kre sie wa run ków pra cy, część eta -
tu nie jest po pro stu „zmniej sze niem peł -
ne go eta tu”. Ozna cza ta kże ni ższy po ziom
w hie rar chii miejsc pra cy, bar dziej nie prze -
wi dy wal ne go dzi ny pra cy i czę sto mo no ton -
ne, po wta rzal ne za da nia. W sek to rze sprzą -
ta nia np., mo że wią zać się z od dziel ny mi
zmia na mi przed roz po czę ciem i po za koń -
cze niu re gu lar ne go dnia pra cy. Za trud nie -
ni na część eta tu by wa ją też mniej za an ga -
żo wa ni w swo im miej scu pra cy.

Pra ca w wy mia rze po wy żej 40 go dzin
ty go dnio wo mo że do ty czyć ró żno rod nych
sy tu acji. Wśród naj wy żej wy kwa li fi ko wa -
nych pra cow ni ków – szcze gól nie na sta no -
wi skach kie row ni czych – wią że się z du ży -
mi do cho da mi i szan są roz wo ju ka rie ry za -
wo do wej, ale da je ta kże pe wien wy bór
go dzin pra cy. Dłu gi czas pra cy na naj wy -
ższych sta no wi skach jest czyn ni kiem
utrud nia ją cym obej mo wa nie ta kich sta -
no wisk przez ko bie ty. Na naj ni ższym po -
zio mie w hie rar chii miejsc pra cy jest bar -
dzo wie le ni sko płat nych sta no wisk. Oso by
na nich za trud nio ne czę sto pra cu ją w nad -
go dzi nach lub na kil ku eta tach.

Ró żni ce pod wzglę dem licz by miejsc
pracy z du żą licz bą go dzin pra cy ty go dnio -
wo wy stę pu ją ta kże po mię dzy kra ja mi.
W Eu ro pie Po łu dnio wej i Wschod niej więk -
szość ta kich prac wy ko nu ją oso by bę dą ce
naj ni żej w hie rar chii za trud nie nia. Nad go -
dzi ny są nie unik nio nym ele men tem to wa -
rzy szą cym ni skim wy na gro dze niom.
W kon ty nen tal nej czę ści Eu ro py Za chod -
niej, ale ta kże w Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii
dłu gi czas pra cy jest czę ściej ty po wy dla
wy kwa li fi ko wa nych mę żczyzn nie pra cu ją -
cych fi zycz nie, zwy kle żo na tych lub ży ją -
cych w związ kach nie for mal nych. W kra -
jach nor dyc kich czas pra cy w wy mia rze
od 41 do 50 go dzin ty go dnio wo jest czę -
ściej zwią za ny z pra cą umy sło wą osób wy -
so ko wy kwa li fi ko wa nych, ale po wy żej
50 go dzin ty go dnio wo ta ka za le żność jest
już mniej sys te ma tycz na.

In ten syw ność

Do wol na ana li za cza su pra cy jest nie -
peł na, je śli nie uwzględ nia ob cią że nia za -

da nia mi do wy ko na nia. W ba da niach
nad wa run ka mi pra cy z ostat nich dwu -
dzie stu lat naj bar dziej za uwa żal ną ten -
den cją jest wzrost pre sji cza su w pra cy.
Jest to wy nik in te rak cji po mię dzy ró żny -
mi wcze śniej ukry ty mi czyn ni ka mi. Czyn -
nik prze my sło wy to głów nie na rzu ca nie
tem pa pra cy przez ma szy ny. Je go zna cze -
nie ro sło, kie dy fir my wpro wa dza ły co raz
su row sze nor my pro duk cji. To wa rzy szy ła
te mu za wsze li kwi da cja miejsc pra cy nie -
pod le ga ją cych stan dar dom lub pod le ga -
ją cych mniej ry go ry stycz nym stan dar -
dom. Czyn ni kiem ryn ko wym jest tem po
pro duk cji uza le żnio ne od po py tu kon su -
menc kie go. Był on za wsze ty po wy dla ró -
żnych usług, ale roz po wszech nił się ta -
kże w ob sza rze prze my słu, gdzie sło wo
klient jest uży wa ne w prze no śni na ozna -
cze nie in nych firm w łań cu chu pod wy ko -
naw stwa, a na wet na ozna cze nie in ne go
wy dzia łu tej sa mej fir my. Czyn nik zwią za -
ny z łań cu chem pod le gło ści wy ni ka z bez -
po śred nich środ ków kon tro li spra wo wa -
nej przez kie row nic two. Ma on po śred ni
wpływ po przez me to dy za rzą dza nia sku -
pio ne na stwo rze niu kon ku ren cji po mię -
dzy ma ły mi jed nost ka mi (lub oso ba mi)
w fir mie. Obec nie pre sję cza su wy wie ra -
ją cza sa mi nie bez po śred nio kie row ni cy,
ale ko le dzy w pra cy. Oko ło jed na trze cia
pra cow ni ków w UE pod le ga łącz nie co
naj mniej trzem ró żnym czyn ni kom wy wo -
łu ją cym pre sję cza su.

In ten sy fi ka cja po gar sza wa run ki pra cy
za rob ko wej, ale ta kże stwa rza wię cej wy -
zwań w pra cy nie za rob ko wej. Istot ne mo -
men ty, prze zna czo ne na prze wi dy wa nie,
re flek sję i kon tro lo wa nie emo cji, zo sta ły
mak sy mal nie skró co ne. To na kła da
na pra cow ni ków psy chicz ne ob cią że nia,
któ re ma ją ten den cje do utrzy my wa nia
się ta kże po pra cy. Co raz czę ściej też
wspo mnia ne ob cią że nie psy chicz ne jest
po głę bia ne żą da niem ela stycz no ści, co
ozna cza, że wy ma ga się od pra cow ni ków,
aby część za dań wy ko ny wa li jesz cze w do -
mu. Bar dzo szyb ko roz po wszech nia się
zja wi sko go to wo ści na ka żde we zwa nie
(za po śred nic twem e -ma ila lub te le fo nu
ko mór ko we go) po za go dzi na mi pra cy.

Ogól ny wpływ na zdro wie

Ró żne czyn ni ki zwią za ne z cza sem pra -
cy prze kła da ją się na sze reg pro ble mów
zdro wot nych. Ba da nia z Ka ta lo nii wią żą
dłu gie go dzi ny pra cy z gor szym sta nem
zdro wia psy chicz ne go, wy so kim ci śnie -
niem krwi i bez sen no ścią. Od daw na zna -

ne są szko dli we skut ki zdro wot ne pra cy
zmia no wej i w po rze noc nej. Po wo du ją one
przy spie szo ne sta rze nie się i przy czy nia ją
do po wsta wa nia cho rób ukła du krą że nia,
za bu rzeń tra wie nia i snu. Zau wa żo no ta kże
zwią zek po mię dzy pra cą ko biet w po rze
noc nej a roz wo jem no wo two rów pier si.

Eko no mi ści ds. ochro ny zdro wia osza -
co wa li, że stres za wo do wy wśród lud no ści
Fran cji wpły wa na roz wój cho rób fi zycz -
nych i psy chicz nych (mię dzy 310 tys.
a 400 tys.), a ta kże po wo du je od 2300
do 3600 zgo nów rocz nie. Sza cun ko we da -
ne ogra ni cza ją się do trzech grup scho -
rzeń: ukła du krą że nia, za bu rzeń psy chicz -
nych i do le gli wo ści mię śnio wo -szkie le to -
wych. Na wet je śli na ta ką sy tu ację nie
wpły wa ją wy łącz nie dłu gi czas pra cy i jej
in ten syw ność, nie za prze czal nie od gry wa -
ją one pew ną ro lę.

Ba da nia do ty czą ce nie re gu lar nych go -
dzin pra cy i ab sen cji wśród pra cow ni ków
fi zycz nych rzu ca ją świa tło na pro blem ob -
cią żeń za wo do wych. Jed na pią ta wszyst -
kich ab sen cji cho ro bo wych pra cow ni ków
fi zycz nych jest spo wo do wa na nie re gu lar -
ny mi go dzi na mi pra cy. Nie ko rzyst ne skut -
ki zdro wot ne na ra sta ją wraz z wie kiem,
osią ga jąc naj wy ższą war tość w gru pie wie -
ko wej 40-49 lat (39% ab sen cji cho ro bo -
wej). W gru pie 50-59 lat ab sen cja się ga
po zio mu 30%, ale mo żna przy jąć, że nie -
któ rzy z tych pra cow ni ków z gor szym sta -
nem zdro wia być mo że stra ci li pra cę lub
prze nie śli się do pra cy z re gu lar ny mi go -
dzi na mi.

Ry zy ko wy pad ków zna czą co wzra sta
przy prze kro cze niu licz by 7-9 go dzin pra -
cy na do bę. Z ba da nia prze pro wa dzo ne go
w Sta nach Zjed no czo nych wy ni ka, że
wśród pra cu ją cych w nad go dzi nach od -
no to wu je się 61% wzrost licz by wy pad -
ków przy pra cy. Kon se kwen cje dłu gie go
cza su pra cy ma ją wpływ ta kże np. na pa -
cjen tów w szpi ta lach z po wo du więk sze go
ry zy ka po peł nia nia po wa żnych błę dów
me dycz nych. Po dob ne ten den cje ob ser -
wu je się w pra cach po wo du ją cych du że ry -
zy ko dla spo łe czeń stwa lub dla śro do wi -
ska (trans port, za kła dy ra fi ne ryj ne, itd.).
Czę sto tli wość wy pad ków w ru chu dro go -
wym wzra sta wśród pra cu ją cych wie le go -
dzin na do bę.

Ela stycz ność

„Pro duk cja w sa mą po rę” przy czy nia
się do ob ni ża nia po zio mu za trud nie nia. In -
ten sy fi ka cja jest po wią za na z ela stycz no -
ścią o cha rak te rze „ze wnętrz nym”, kie dy

licz ba pra cow ni ków się zmie nia dzię ki ko -
rzy sta niu z pra cow ni ków agen cyj nych lub
pod wy ko naw stwa al bo o cha rak te rze „we -
wnętrz nym”, kie dy zmia ny go dzin pra cy są
wy mu szo ne i uza le żnio ne od naj bar dziej
ko rzyst nej or ga ni za cji dzia łań. Eu ro pej skie
Ba da nie Wa run ków Pra cy od zwier cie dla
pew ne aspek ty wspo mnia nej ela stycz no -
ści: oko ło jed na pią ta pra cow ni ków (głów -
nie o ni skich kwa li fi ka cjach) pra cu je w po -
rze noc nej, zaś jed na szó sta ma pra cę
zmia no wą, na ró żne zmia ny w po szcze gól -
nych ty go dniach; jed na dru ga pra cu je co
naj mniej je den week end w mie sią cu. Pra -
ca na we zwa nie do ty czy jed nej pią tej pra -
cow ni ków i stwa rza szcze gól ne pro ble my,
gdy we zwa nie na stę pu je bez za po wie dzi.
Czę sto jest to zwią za ne z przy pad ko wy mi
for ma mi za trud nie nia. Fran cu skie ba da -
nie wska zu je, że ze zmien ny mi go dzi na mi
pra cy w cią gu ro ku wią żą się: zwięk szo ne
ry zy ko wy pad ków przy pra cy, po łą cze nie
co naj mniej trzech czyn ni ków ob cią że nia fi -
zycz ne go, po wta rzal ne za da nia i za kłó ca ją -
ce prze rwy w pra cy.

Pu łap ka pra cy 
w nie peł nym wy mia rze

Jed ną z naj bar dziej roz po wszech nio -
nych form ela stycz no ści jest pra ca
na część eta tu. W UE na część eta tu pra -
cu je trzy ra zy wię cej ko biet niż mę żczyzn.
Sta ło się to stan dar do wą for mą za trud nie -
nia ko biet w nie któ rych kra jach Eu ro py
Za chod niej i Pół noc nej. 80% w Ho lan dii,
po nad połowa w Wiel kiej Bry ta nii.
W Niem czech, Szwe cji i Bel gii od 40
do 50% ko biet. Na wet w kra jach, gdzie
mniej niż 20% ko biet pra cu je na część
eta tu, zró żni co wa nie ze wzglę du na płeć
po zo sta je du że, bo np. w Fin lan dii część
eta tu ma 18% ko biet i 9% mę żczyzn,
w Gre cji – 10% ko biet i 3% mę żczyzn.

Ca łość cza su po świę ca ne go przez ko bie -
ty na pra cę w do mu oraz na pra cę za rob -
ko wą na część eta tu od po wia da dłu go ści
cza su pra cy mę żczyzn w peł nym wy mia rze.
W przy pad ku mę żczyzn pra ca na część
eta tu prze kła da się na nie wiel ki wzrost ich
za an ga żo wa nia w obo wiąz ki do mo we. Do -
dat ko wy czas wol ny mę żczyź ni po świę ca ją
na kon kret ne oso bi ste za in te re so wa nia
(stu dia, sztu kę, sport, itd.), skon cen tro wa -
ne w jed nym okre sie ży cia (szcze gól nie
wśród osób bę dą cych na po cząt ku i pod ko -
niec ka rie ry za wo do wej). Sy tu acja ro dzin -
na (licz ba ma łych dzie ci) ma ogra ni czo ny
wpływ na de cy zje mę żczyzn o pra cy
na część eta tu. Z te go wła śnie po wo du roz -

ró żnie nie po mię dzy pra cą na część eta tu
do bro wol ną i „wy mu szo ną” jest na zbyt
uprosz czo ne. Po mi ja ono fakt, że w przy -
pad ku nie któ rych sta no wisk nie ma po pro -
stu in ne go wy bo ru niż pra ca na część eta -
tu. W za ło że niu jest to oso bi sty wy bór, ale
po mi ja się wa run ki spo łecz ne, od któ rych
on za le ży. Jak za uwa ży ły hisz pań skie eko -
no mi stki Cri sti na Car ra sco i Ma ri bel
May or do mo: De cy zje ko biet do ty czą ce
or ga ni za cji ich cza su pra cy (za wo do wej
i w do mu) na ogół uwzględ nia ją do bro stan
in nych osób ży ją cych w jed nym go spo dar -
stwie do mo wym i ko niecz ność za spo ka ja -
nia przez nie po trzeb in nych. Prze ciw nie
jest w przy pad ku mę żczyzn, któ rzy – świa -
do mie lub nie świa do mie – przyj mu ją, że ta -
kie są obo wiąz ki ko biet. W związ ku z tym,
mo żli wo ści za trud nie nia dla ko biet są ogra -
ni czo ne ró żny mi czyn ni ka mi spo łecz ny mi:
tra dy cja mi pa triar cha tu, śro do wi skiem ro -
dzin nym (oso by bę dą ce na utrzy ma niu,
sta tus fi nan so wy, mo żli we sie ci po mo cy, ja -
kie ko bie ta mo że stwo rzyć lub w ja kich
mo że uczest ni czyć), ogól nie do stęp ne pla -
ców ki ofe ru ją ce opie kę, a ta kże prze pi sy
i ce chy cha rak te ry stycz ne ryn ku pra cy.

Pra ca na część eta tu po wo du je „dys try -
bu cję” bez ro bo cia wśród ko biet. Ho lan dia
ma je den z naj ni ższych wskaź ni ków bez ro -
bo cia w UE, ale je że li wskaź ni ki za trud nie -
nia prze li czy się, kon wer tu jąc pra cę
na część eta tu na peł ny etat, to oka że się,
że bę dzie mieć wy ższy wskaź nik bez ro bo -
cia niż Por tu ga lia. Sto so wa nie na sze ro ką
ska lę pra cy na część eta tu ozna cza, że
udział ko biet w cał ko wi tych przy cho dach
(wy na gro dze nia plus za sił ki dla bez ro bot -
nych) jest du żo ni ższy niż mę żczyzn. Kra -
je, w któ rych pra ca ko biet na część eta tu
jest co raz bar dziej roz po wszech nio na, to
czę sto te, w któ rych naj bar dziej uwi docz ni -
ła się do mi na cja jed nej z płci w kon kret -
nych bra nżach i za wo dach. Rów nież z te go
punk tu wi dze nia Por tu ga lia wy da je się du -
żo bar dziej ega li tar na niż Ho lan dia.

Po zio my wy na gro dzeń za pra cę w nie -
peł nym wy mia rze są czę sto zbyt ni skie,
aby za gwa ran to wać peł ną nie za le żność fi -
nan so wą. Po wsta je za klę te ko ło: ko bie ty są
pu łap ce fi nan so we go uza le żnie nia od ro dzi -
ny i ob cią żo ne są więk szo ścią obo wiąz ków
w go spo dar stwie do mo wym. Po za tym za -
trud nie nie na część eta tu po wo du je
zmniej sze nie po zio mu al ter na tyw nych do -
cho dów z ubez pie cze nia spo łecz ne go. Za -
sił ki cho ro bo we i ren ty są ni ższe, za sił ki dla
bez ro bot nych nie są przy dzie la ne wca le
al bo w tak ni skiej wy so ko ści, że nie po zwa -

la ją na utrzy ma nie, zaś upraw nie nia eme -
ry tal ne są ob ni żo ne dra stycz nie z po wo du
czę stych okre sów pra cy na część eta tu
oraz okre sów bez ro bo cia.

Pod ko niec lat 90. XX. wie ku so cjo log
Da ničle Ker go at za uwa ży ła, że ela stycz -
ność nie przy bie ra ta kiej sa mej for my
wśród mę żczyzn i ko biet. Ela stycz ność
wśród mę żczyzn opi sa ła ja ko mo bil ność
prze strzen ną, zró żni co wa nie wy ko ny wa -
nych prac, umie jęt no ści i za dań. Wśród
ko biet ma ona for mę mo bil no ści cza so -
wej, ści śle po wią za nej z roz po wszech nie -
niem pra cy na część eta tu i prze ry wa -
nym prze bie giem ka rie ry za wo do wej. Ta -
ką ana li zę po twier dza ją ba da nia er go no -
micz ne, wska zu ją ce, że pra ca ko biet by wa
czę ściej za kłó ca na, przede wszyst kim
w wy ni ku pre sji spo łecz nej, po nie waż ko -
bie ty są na tu ral nie po strze ga ne ja ko
wspar cie dla in nych (prze ło żo nych, ko le -
gów, klien tów, itd.) i ma ją na we zwa nie
wy peł niać nie prze wi dzia ne za da nia.

„Ela stycz ność” jest w za ło że niu okre -
śle niem po zy tyw nym, uży wa nym do opi -
sa nia or ga ni za cji pra cy, któ ra do sto so wu -
je się do zmie nia ją ce go się śro do wi ska.
W więk szo ści przy pad ków jest to jed nak
dro ga jed no kie run ko wa: „ela stycz ne” wa -
run ki za trud nie nia rzad ko są do sto so wa -
ne do po trzeb ży cia po za za wo do we go pra -
cow ni ków.

Ar ty kuł da je pe wien ob raz zło żo nych
aspek tów, w któ rych ja kość wa run ków
pra cy i jej czas są ze so bą po wią za ne. Od -
wiecz ne zma ga nia o skró ce nie cza su pra -
cy są wciąż ak tu al ne. Mu szą być one po -
łą czo ne z żą da nia mi ta kiej or ga ni za cji pra -
cy, któ ra roz wią że pro ble my zwią za ne
z jej in ten sy fi ka cją oraz ela stycz no ścią
za trud nie nia.

Lau rent Vo gel
dy rek tor De par ta men tu ds. Wa run -

ków Pra cy, Zdro wia i Bez pie czeń stwa
Eu ro pej ski In sty tut Związ ków 

Za wo do wych (ETUI)

Tłu ma cze nie: Te re sa Ja strzęb ska,

Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą, GIP

1 Ma ga zyn „He sa Mag”, wy da wa ny dwa ra zy
w ro ku, po świę co ny jest te ma tom zwią za nym
z pra cą, wa run ka mi za trud nie nia i bhp, po ru sza -
nych z punk tu wi dze nia związ ków. W naj now szym
nu me rze znaj dzie my m.in. ra port spe cjal ny pt.
„Ce na, ja ką pła ci my za dłu ższy czas pra cy” (w tym
ar ty ku ły nt. re wi zji dy rek ty wy o cza sie pra cy,
rów no wa gi mię dzy pra cą a ży ciem ro dzin nym,
pra cy w po rze noc nej, ela stycz ne go cza su pra cy
we Fran cji). In ne ar ty ku ły w tym wy da niu do ty czą
np. wa run ków pra cy w cen trach han dlo wych oraz
dzia łań pod ję tych w kon cer nie Ar ce lor Mit tal
w ce lu zmniej sze nia licz by wy pad ków.



Kolejny XIX Rajd Pra cow ni ków Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy MA ŁO POL -
SKA 2012 już za na mi. 
W dniach 21-24 czerw ca br. Bu ko wi -
na Ta trzań ska go ści ła uczest ni ków
z ca łej Pol ski. Ka żdy mógł po dzi wiać
naj więk sze atrak cje tu ry stycz ne Pod ha -
la i Spi szu, prze by wa jąc wśród nie po -
wta rzal nych kra jo bra zów Tatr. 
Wy ciecz ki do Mor skie go Oka, w jazd ko -
lej ką na Ka spro wy Wi erch, pie sze wę -
drów ki gór ski mi szla ka mi do Ja ski ni
Mroź nej i Wą wo zu Kra ków oraz spływ
prze ło mem Du naj ca cie szy ły się ogrom -
ną po pu lar no ścią. Po dniach peł nych
wra żeń nad wą tlo ne si ły mo żna by ło zre -
ge ne ro wać w cie płej, na sy co nej mi ne ra -
ła mi wo dzie bu ko wiań skich term.

Organizatorzy rajdu z OIP Kra ków 
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Od stęp stwo do ty czy ło tyl ko po miesz -
czeń, któ re ze wzglę dów tech no lo gicz -
nych i ro dza ju pro duk cji, np. chłod nie,
roz lew nie win, lo dow nie, mo gły tam być
lo ka li zo wa ne. Tak więc w prak ty ce prze -
pis ten wy klu czał mo żli wość or ga ni zo wa -
nia sta łej pra cy w po miesz cze niach usy tu -
owa nych po ni żej ota cza ją ce go te re nu.

Od mien nie spra wę tę re gu lo wa ły prze -
pi sy tech nicz no -bu dow la ne. I tak przy kła -
do wo w roz po rzą dze niu MGTiOŚ z 3 li sto -
pa da 1980 r. w spra wie wa run ków tech -
nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu -
dyn ki, stwier dzo no, że w po miesz cze -
niach prze zna czo nych na po byt lu dzi „do -
pusz cza się ni ższy po ziom pod ło gi” z wy -
jąt kiem po miesz czeń w bu dyn kach miesz -
kal nych, za miesz ka nia zbio ro we go, w bu -
dyn kach dla dzie ci i mło dzie ży oraz w bu -
dyn kach słu żby zdro wia i opie ki spo łecz -
nej. Tu taj obo wią zy wał wy móg, aby po -
miesz cze nia te znaj do wa ły się co naj -
mniej 0,3 m nad po wierzch nią przy le głe -
go te re nu.

Ewen tu al ną zgo dę na lo ka li za cję sta no -
wisk sta łej pra cy w po miesz cze niach po -
ni żej ota cza ją ce go te re nu wy da wał pań -
stwo wy wo je wódz ki in spek tor sa ni tar ny.

Na to miast w obec nie obo wią zu ją cych
prze pi sach tech nicz no -bu dow la nych, tj.
roz po rzą dze niu Mi ni stra In fra struk tu ry
z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa run -
ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po -
wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 ze zmia na mi oraz z 2010 r.
Nr 239, poz. 1597), usta wo daw ca do pu -
ścił lo ka li za cję po miesz czeń pro duk cyj -
nych i usłu go wych po ni żej po zio mu ota -
cza ją ce go te re nu z za strze że niem uzy ska -
nia zgo dy in spek to ra pra cy oraz pań stwo -

we go wo je wódz kie go in spek to ra sa ni tar -
ne go.

W roz po rzą dze niu tym po da no bez wa -
run ko wy za kaz lo ka li za cji nie któ rych po -
miesz czeń po ni żej po zio mu te re nu, po -
dob nie jak w po przed nich prze pi sach
tech nicz no -bu dow la nych.

Prze pi sy bhp, tj. roz po rzą dze nie
MPiPS z 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie
ogól nych prze pi sów bhp, do pusz cza ją od -
stęp stwo o cha rak te rze szcze gól nym, do -
ty czą ce tyl ko po miesz czeń pra cy, ta kich
jak: ga ra że, ko tłow nie, warsz ta ty pod ręcz -
ne, po miesz cze nia han dlo we, usłu go we,
ga stro no micz ne, w ulicz nych przej ściach
pod ziem nych, sta cjach ko mu ni ka cyj nych
i tu ne lach, do mach han dlo wych oraz
obiek tach za byt ko wych.

W tej sy tu acji wy ma ga na jest zgo da
pań stwo we go wo je wódz kie go in spek to ra
sa ni tar ne go wy da na w po ro zu mie niu
z okrę go wym in spek to rem pra cy. Tak
więc de cy zje wy da je pwis i to na nim cią -
ży obo wią zek po ro zu mie nia się w tej spra -
wie z oip. W ra zie wy da nia de cy zji przez
bez takiego po ro zu mie nia stro na ubie ga -
ją ca się o od stęp stwo ma pra wo wnieść
o wzno wie nie po stę po wa nia zgod nie
z art. 145 § l pkt 6 K.p.a.

Ja ka rzęd na?

Od stęp stwa dla po miesz czeń sta łej pra -
cy usy tu owa ne po ni żej ota cza ją ce go te re -
nu udzie la ne są na eta pie:

● pro jek to wa nia po miesz czeń sta łej
pra cy w try bie § 73 ust. 3 wa run ków tech -
nicz nych, z któ re go wy ni ka, że ob ni że nie
po zio mu pod ło gi po ni żej te re nu wy ma ga
uzy ska nia zgo dy pań stwo we go wo je wódz -

kie go in spek to ra sa ni tar ne go wy da nej
w po ro zu mie niu z wła ści wym okrę go wym
in spek to rem pra cy (do ty czy po miesz czeń
pro duk cyj nych i usłu go wych);

● użyt ko wa nia po miesz czeń sta łej pra -
cy w try bie § 18 ust. 2 ogól nych prze pi -
sów bhp, z któ re go wy ni ka, że po ni żej
po zio mu ota cza ją ce go te re nu mo gą znaj -
do wać się po miesz cze nia pra cy w ga ra żu,
ko tłow ni i warsz ta tach pod ręcz nych, po -
miesz cze nia han dlo we, usłu go we i ga stro -
no micz ne w ulicz nych przej ściach pod -
ziem nych, w pod ziem nych sta cjach ko -
mu ni ka cyj nych i tu ne lach, w do mach han -
dlo wych i ho te lach oraz w obiek tach za -
byt ko wych, pod wa run kiem za cho wa nia
wy ma gań prze pi sów tech nicz no -bu dow la -
nych i po uzy ska niu zgo dy wła ści we go
pań stwo we go wo je wódz kie go in spek to ra
sa ni tar ne go, wy da nej w po ro zu mie niu
z okrę go wym in spek to rem pra cy.

Zgod nie z § 3 pkt 15 wa run ków tech -
nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu -
dyn ki i ich usy tu owa nie, po przez po ziom
te re nu ro zu mie się rzęd ną pro jek to wa ne -
go lub urzą dzo ne go te re nu przed wej -
ściem głów nym do bu dyn ku bądź je go sa -
mo dziel nej czę ści (klat ki scho do wej), nie -
bę dą cym wy łącz nie wej ściem do po miesz -
czeń go spo dar czych lub tech nicz nych.

Ma jąc to na uwa dze, na le ży roz ró żnić
na stę pu ją ce po ję cia:

● rzęd na te re nu – po ziom te re nu
w sto sun ku do je go usy tu owa nia nad po -
ziom mo rza, wy ni ka ją ca z map geo de zyj -
nych;

● rzęd na pro jek to wa nia – po ziom te -
re nu za ło żo ny przez pro jek tan ta – rzęd na,
we dług któ rej pro jek tu je się po sa do wie -
nie obiek tu;

● po ziom ota cza ją ce go te re nu – rzęd -
na pro jek to wa ne go lub urzą dzo ne go te re -
nu przed wej ściem głów nym do bu dyn ku,
bądź je go sa mo dziel nej czę ści (klat ki
scho do wej), nie bę dą cym wy łącz nie wej -
ściem do po miesz czeń go spo dar czych lub
tech nicz nych.

Dla usta le nia, czy da ny obiekt oraz znaj -
du ją ce się w nim po miesz cze nia pra cy znaj -
du ją się po ni żej po zio mu ota cza ją ce go te -
re nu (§ 18 ogól nych prze pi sów bhp) lub te -
re nu urzą dzo ne go przy bu dyn ku (§ 73
ust. 3 wa run ków tech nicz nych), na le ży
spraw dzić w pro jek cie bu dow la nym, ja ka
rzęd na pro jek to wa lub te re nu zo sta ła przy -
ję ta. W oby dwu przy pad kach na le ży usta -
lić, czy po ziom pod ło gi po miesz czeń sta łej
pra cy znaj du je się po ni żej ota cza ją ce go te -
re nu. Stąd też w de fi ni cji po zio mu te re nu
za po ziom ten uzna no rzęd ną pro jek to wa -

ną lub rzęd ną urzą dzo ne go te re nu, któ re
nie mu szą być to żsa me.

Udzie la nie od stępstw do ty czy w szcze -
gól no ści po miesz czeń sta łej pra cy, or ga -
ni zo wa nych w:

● piw ni cy – tj. kon dy gna cji pod ziem nej
lub nad ziem nej bądź ich czę ści, w któ rych
po ziom co naj mniej z jed nej stro ny bu dyn -
ku znaj du je się po ni żej po zio mu te re nu,

● su te re nie – tj. kon dy gna cji w bu -
dyn ku lub jej czę ści za wie ra ją cej po miesz -
cze nia użyt ko we, w któ rych po ziom pod -
ło gi w czę ści lub ca ło ści znaj du je się po -
ni żej pro jek to wa ne go lub urzą dzo ne go te -
re nu, lecz co naj mniej od stro ny jed nej
ścia ny z okna mi po ziom pod ło gi znaj du je
się nie wię cej niż 0,9 m po ni żej ta kie go te -
re nu kon dy gna cji pod ziem nej – tj. kon dy -
gna cji, któ rej wię cej niż po ło wa wy so ko ści
w świe tle, ze wszyst kich stron bu dyn ku
znaj du je się po ni żej po zio mu przy le ga ją -
ce go do nie go pro jek to wa ne go lub urzą -
dzo ne go te re nu.

Na le ży za zna czyć, że je że li pra co daw ca
chce zor ga ni zo wać po miesz cze nia pro -
duk cyj ne czy usłu go we w piw ni cy lub su -
te re nie, to mu si naj pierw uzy skać po zwo -
le nie wła ści we go or ga nu na zmia nę spo so -
bu użyt ko wa nia obiek tu bu dow la ne go,
zgod nie z art. 71 pkt 1 usta wy z dnia 7 lip -
ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne.

W ce lu uzy ska nia zgo dy na od stęp stwo
dla po miesz czeń sta łej pra cy zlo ka li zo wa -
nych po ni żej po zio mu ota cza ją ce go te re -
nu, wnio sko daw ca po wi nien przed sta wić
do ku men ta cję pro jek to wą, z któ rej bę -
dzie wy ni kać, że w po miesz cze niach tych
bę dzie za pew nio ne:

● oświe tle nie dzien ne,
● oświe tle nie elek trycz ne wy ko na ne

zgod nie z PN,
● sku tecz na izo la cja prze ciw wil go cio -

wa,
● bez piecz ne wa run ki ewa ku acji,

w tym pra wi dło wa dłu gość i sze ro kość
dróg ewa ku acyj nych, oświe tle nie awa ryj -
ne, za sto so wa nie ma te ria łów nie roz prze -
strze nia ją cych ognia itp.,

● od po wied nia wy so kość i ku ba tu ra
po miesz czeń zgod nie z prze pi sa mi bhp.

Zgod nie z § 73 ust. 2 wa run ków tech -
nicz nych od stęp stwa nie udzie la się dla
po miesz czeń prze zna czo nych na po byt lu -
dzi w bu dyn ku za kła du opie ki zdro wot nej,
opie ki spo łecz nej, oświa ty, wy cho wa nia
i na uki, dla któ rych po ziom pod ło gi po wi -
nien znaj do wać się co naj mniej 0,3 m po -
wy żej te re nu urzą dzo ne go przy bu dyn ku.

An drzej Her ko
OIP Ka to wi ce

Od wie lu lat pro ble mem jest in ter pre ta cja prze pi sów do ty czą -
cych or ga ni zo wa nia sta no wisk sta łej pra cy po ni żej ota cza ją -
ce go te re nu. War to wspo mnieć, że wcze śniej obo wią zu ją ce
prze pi sy § 11 roz po rzą dze nia Mi ni strów Pra cy i Ziem Od zy -
ska nych z 6 li sto pa da 1946 r. o ogól nych prze pi sach bhp,
stwier dza ło w spo sób jed no znacz ny, że po miesz cze nia prze -
zna czo ne na sta łe miej sce pra cy nie mo gą znaj do wać się
w su te re nach, piw ni cach i na pod da szach. 

Ni żej za zgo dą
An drzej Her ko

Co ta kie go sta ło się w ostat nich la tach,
że wy cią gi po chy łe są obecnie sta łym ele -
men tem na wie lu bu do wach czy też re -
mon tach po ła ci da cho wych? Na czym po -
le ga ich fe no men? Dla cze go zmie ni ły wie -
lo let nie na wy ki i zwy cza je pa nu ją ce
na pol skich pla cach bu dów? 

Przy tak skom pli ko wa nym pro ble mie
od po wiedź rzad ko by wa jed no znacz na,
jed nak po ku szę się o jak naj do kład niej sze
wy ja śnie nie owe go zja wi ska w dal szej czę -
ści ar ty ku łu.

Ta niej i szyb ciej

Jed nym z naj istot niej szych czyn ni ków
jest wzra sta ją ca świa do mość zna cze nia
tzw. „za so bów ludz kich”. Nie wda jąc się
w skom pli ko wa ne eko no micz ne de fi ni cje,
ozna cza to, że dla pra co daw cy koszt pra -
cy w na szym kra ju sta le ro śnie. Do ty czy
to nie tyl ko wie lu obo wiąz ko wych po dat -
ków i skła dek, ale ta kże wciąż za ostrza -
nych prze pi sów bhp, zmie rza ją cych
do wła ści we go za bez pie cze nia przy pra cy
np. na wy so ko ści, a co za tym idzie, do za -
ku pu wła ści wych tech no lo gii. Z ta ką sy tu -
acją mie li śmy do czy nie nia wie le lat te mu
w kra jach za chod nich. Tam tej sze roz wią -
za nia oka za ły się rów nie sku tecz ne w Pol -
sce, gdzie rów nież fir my za czę ły in we sto -
wać w sprzęt i ma szy ny po zwa la ją ce
zmniej szyć kosz ty sta łe, wy ni ka ją ce z za -
trud nia nia zbyt du żej licz by ni skowy kwa -
li fi ko wa nych pra cow ni ków. W przy pad ku
za ku pu sprzę tu ty pu wy cią gi po chy łe raz
po nie sio ny koszt (ewen tu al nie roz kła da
na ra ty le asin go we lub kre dy to we) za stę -
pu je wy dat ki zwią za ne z ko niecz no ścią
utrzy ma nia i wy po sa że nia kil ku pra cow ni -

ków. Na dłu ższą me tę jest to je dy na dro -
ga dla przed się bior cy, któ ry pra gnie po zo -
stać kon ku ren cyj ny na ryn ku.

Ko lej nym ar gu men tem prze ma wia ją -
cym za in we sto wa niem przez pra co daw cę
w za kup sprzę tu spe cja li stycz ne go jest
zna czą ce przy spie sze nie tem pa prac. Ta
kwe stia jest o ty le istot na, że po zwa la
na zwięk sze nie za się gu dzia łal no ści fir -
my, a co za tym idzie, na jej dy na micz ny
roz wój. Licz ba uży wa nych wy cią gów po -
chy łych (ku pio nych w la tach 2006-2011)
tra fia ją cych do dal szej od sprze da ży jest
wręcz śla do wa. Firmy nie pozbywają się
tego sprzętu. Do sko na le wi dać to pod -
czas ob ser wa cji po pu lar nych ser wi sów
au kcyj nych. Wnio ski na su wa ją się sa me.
Win dy de kar skie oka za ły się nie zbęd ne
w fir mach, na wet w trud nych cza sach.

Nie mo żna rów nież za po mnieć, że
użyt kow ni cy do ko nu ją cy za ku pu spe cja li -
stycz ne go sprzę tu u au to ry zo wa nych de -
ale rów dzię ki stwo rze niu po praw nej, obo -
wią zu ją cej w na szym kra ju, do ku men ta cji
speł nia ją wszel kie prze pi sy bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. W dzi siej szych cza -
sach, gdy wszel kie go ro dza ju kon tro le
sta ją się co raz bar dziej do kład ne i szcze -
gó ło we, jest to bar dzo wa żny czyn nik wy -
ja śnia ją cy tak wiel ką po pu lar ność tych
urzą dzeń.

Pod su mo wu jąc, sto so wa nie te go ty pu
roz wią za nia trans por tu pio no we go ma
w za sa dzie sa me za le ty: 

● po zwa la na znacz nie szyb sze prze -
pro wa dze nie wszel kich prac de kar skich,
a przez to wy ko na nie więk szej licz by da -
chów w se zo nie;

● wpły wa na zmniej sze nie licz by nie -
wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków, któ rzy

Wy cią gi po chy łe
na pol skim ryn ku

Jesz cze kil ka na ście lat te mu po chy łe wy cią gi bu dow la ne,
zwa ne po tocz nie „win da mi de kar ski mi”, mia ły opi nię urzą dzeń
do stęp nych je dy nie dla więk szych, za awan so wa nych tech no -
lo gicz nie firm z bra nży da cho wej. Na szym ro dzi mym przed -
się bior stwom wy da wa ło się, że de dy ko wa ne im środ ki
trans por tu pio no we go osią gal ne są je dy nie dla ich za chod -
nich od po wied ni ków, a w na szych re aliach je dy ną opcją jest
tra dy cyj ny sznu rek i blo czek.  



zna czą co zwięk sza ją kosz ty pra cy firm
de kar skich;

● spra wia, że fir ma sta je się bar dziej
kon ku ren cyj na w re gio nie;

● w wi docz ny spo sób zwięk sza bez -
pie czeń stwo pra cy.

W tej czę ści ar ty ku łu po sta ram się ob -
ja śnić pod sta wo we ele men ty wy cią gu po -
chy łe go. Urzą dze nia więk szo ści pro du -
cen tów skła da ją się z po dob nych czę ści,
ró żnią cych się je dy nie ja ko ścią wy ko na -
nia. Nie mal wszyst kie za wie ra ją pod sta -
wo we ele men ty. Win dy de kar skie elek -
trycz ne stan dar do wo skła da ją się z:

● elek trycz nej wycią gar ki li no wej o ró -
żnych pa ra me trach, po zwa la ją cych na pra -
ce z ob cią że niem od 130 do 250 kg oraz

w za le żno ści od mo cy, z ró żną pręd ko -
ścią ro bo czą;

● alu mi nio wych seg men tów dra bi no -
wych w kil ku wer sjach, o udźwi gu do pa so -
wa nym do mo cy sil ni ka; seg men ty wy stę -
pu ją naj czę ściej w po nad 2 m, 2 m,
1 m, 0,75 m a ta kże 0,5 m od cin kach;

● za ła ma nia szyn, po zwa la ją ce go
na po ło że nie seg men tów na po ła ci da cho -
wej, wy po sa żo ne go w płyn ną re gu la cję
umożliwiającą usta wie nie do wol ne go ką -
ta i swo bod ne do pa so wa nie po chy łu przy
oka pie; 

● plat for my trans por to wej osa dzo nej
na sa niach jezd nych; w tym przy pad ku ma -
my do czy nie nia z sze ro kim ze sta wem plat -
form prze zna czo nych do naj ró żniej szych
ce lów, od kla sycz nych do prze wo że nia da -
chó wek, pa py i in nych stan dar do wych ma -
te ria łów da cho wych, do wy spe cja li zo wa -

nych, jak np. wer sje do trans por tu pa ne li
sło necz nych czy na wet me bli;

● pod po ry te le sko po wej wy ma ga nej,
je śli wy so kość win dy do oka pu wy no si
11 lub wię cej me trów.

Co cie ka we, wy cią gi po chy łe – dzię ki
swo jej mo du ło wej bu do wie – mo gą być
uży wa ne w rów nież in nych bra nżach niż
de kar ska: 

– wer sja so lar na: prze zna czo na jest
dla firm zaj mu ją cych się pro fe sjo nal nym
mon ta żem pa ne li so lar nych. Z uwa gi
na co raz więk sze za po trze bo wa nie na ta -
kie urzą dze nia pro du cen ci przy go to wa li
dla firm mon ter skich od po wied nie ma -
szy ny do szyb kiej i bez piecz nej in sta la cji.
Od po wied nio przy sto so wa na win da de -

kar ska sta ła się ide al nym roz wią za niem
dla trans por tu pio no we go de li kat nych,
a do te go na le żą cych do gru py wy ższych
ce no wo, ma te ria łów;

– wer sja me blar ska: wa lo ry win dy
de kar skiej dość szyb ko do ce ni li przed sta -
wi cie le bra nży prze pro wa dzek. Za miast
wno sić cię żkie i czę sto kosz tow ne me ble,
na ra ża jąc je na uszko dze nia w wą skich
klat kach scho do wych, wy star czy ło za sto -
so wać wy cia gar kę po chy łą w wer sji me -
blar skiej. Zmniej szy ło to na kład pra cy
i licz bę kon tu zji pra cow ni ków fi zycz nych;

– wer sja okien na: z ra cji po dob nych
pro ble mów, z ja ki mi sty ka ły się wspo -
mnia ne wcze śniej gru py za wo do we, rów -
nież w tej bra nży wy cią gar ka po chy ła oka -
za ła się bar dzo po moc na. Zna czą co przy -
spie szy ła pra wi dło wy i bez piecz ny mon taż
okien. Spe cjal ne wer sje z fa low ni kiem

umo żli wi ły po wol ny start oraz ła god ne
ha mo wa nie w przy pad ku trans por tu
wszel kich, wy ma ga ją cych ostro żno ści ma -
te ria łów. Zmniej sza ją mo żli wość roz bi cia
szy by pod czas trans por tu pio no we go,
przez co chro nią pra cow ni ków przed nie -
bez piecz ny mi odłam ka mi szkła;

– wer sja „Pub”: wszę dzie, gdzie trze -
ba trans por to wać cię żkie przed mio ty z po -
zio mu piw ni cy na po ziom ze ro, mo żna za -
sto so wać tę wer sję. Zna ko mi cie spraw dza
się w pu bach (becz ki z pi wem), ma ga zy -
nach (ró żne go ro dza ju pacz ki) i wie lu in -
nych miej scach. Atu tem te go roz wią za nia
jest ni ska ce na oraz ła twość mon ta żu i de -
mon ta żu ca łe go urzą dze nia. 

Na ko niec kil ka uwag do ty czą cych do ku -
men ta cji nie zbęd nej do pra wi dło we go użyt -
ko wa nia sprzę tu trans por tu pio no we go. 

Na le ży cie przy go to wa na Do ku men ta -
cja Tech nicz no -Ru cho wa (skró to wo zwa na
„dtr -ką”) po win na za wie rać in for ma cję
na te mat ele men tów ze sta wu wraz z in -
struk ta żem ich łą cze nia oraz mo co wa nia.
Po nad to mu szą się w niej zna leźć wy li cze -
nia pro du cen ta do ty czą ce mak sy mal nej
wy so ko ści użyt ko wa nia, udźwi gu oraz ką -
ta na chy le nia. W przy pad ku za sto so wa -
nia ele men tów pod po ro wych po win no się
też wy zna czyć punk ty pod par cia wraz
z ką to wym na chy le niem to ru jezd ne go.
Nie mniej wa żne są wy mo gi kwa li fi ka cyj -
ne dla kon ser wa to rów oraz ope ra to rów,
a ta kże prze pi sy bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy. Wy cią gi po chy łe pod le ga ją ogra ni -
czo ne mu do zo ro wi tech nicz ne mu z do -
raź ny mi kon tro la mi co 2 la ta. (pkt 15 za -
łącz ni ka Nr 1 do roz po rzą dze nia Mi ni -
stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej z dnia 29.10.2003 r. w spra wie wa run -
ków tech nicz nych do zo ru tech nicz ne go
w za kre sie eks plo ata cji nie któ rych urzą -
dzeń trans por tu bli skie go (Dz. U. Nr 193,
poz. 1890). Za le ca ne jest, aby ob słu ga
urzą dze nia, a w szcze gól no ści jej kon ser -
wa tor, po sia da li sto sow ne upraw nie nia
kwa li fi ka cyj ne wy da wa ne przez UDT. Jed -
nak naj istot niej szym szcze gó łem do ku -
men ta cji jest cer ty fi kat CE wraz z nu me -
rem se ryj nym urzą dze nia (lub gru pą nu -
me rów se ryj nych, w któ rej mu si się za -
wie rać ba da na wy cią gar ka po chy ła) z wła -
sno ręcz nym pod pi sem oso by od po wie -
dzial nej ze stro ny pro du cen ta. O tym, jak
wa żny jest ów pod pis, świad czy fakt, że
nie rzad ko mo że my tam zna leźć na zwi ska
sa mych pre ze sów lub wła ści cie li firm pro -
du ku ją cych urzą dze nia.

An drzej Pu pin
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W Za kła dzie Usług Ko mu nal nych w S. do szło
do śmier tel ne go wy pad ku przy pra cy. Za kład
pod le ga gmi nie i po sia da sta tus pra co daw cy
w ro zu mie niu Ko dek su pra cy. Czyn no ści
w spra wach z za kre su pra wa pra cy wy ko nu je
kie row nik za kła du, bę dąc za ra zem oso bą kie -
ru ją cą bez po śred nio wszyst ki mi pra cow ni ka mi.

Po szko do wa ny (lat 37) za trud nio ny był na pod sta wie umo wy
o pra cę, za war tej od stycz nia ub.r. na trzy mie sięcz ny okres
prób ny, w peł nym wy mia rze cza su pra cy, na sta no wi sku kie row -
ca cią gni ka, sa mo cho du. Do dnia wy pad ku (16 lu te go ub.r.), po -
szko do wa ny był kie row cą cią gni ka rol ni cze go UR SUS C -360, za -
gre ga to wa ne go z przy cze pą ase ni za cyj ną ME PRO ZET typ
T257/1, uży wa ną do opró żnia nia zbior ni ków nie czy sto ści płyn -
nych (szamb). Przy cze pa wy po sa żo na by ła w pom pę pró żnio wą,
na pę dza ną przez cią gnik za po śred nic twem wa łu prze gu bo wo -te -
le sko po we go. W cza sie na peł nia nia zbior ni ka przy cze py wał ob -
ra cał się z no mi nal ną pręd ko ścią oko ło 540 obr./min.

W dniu wy pad ku po szko do wa ny wy ko ny wał pra cę po le ga ją cą
na na peł nie niu przy cze py ase ni za cyj nej nie czy sto ścia mi ze zbior -
ni ka pod ziem ne go przy Urzę dzie Gmi ny w S. Zo stał po chwy co ny
przez wał prze gu bo wo -te le sko po wy, któ ry nie po sia dał osło ny. Jak
usta lił tech nik po li cyj ny, któ ry usu wał odzież po szko do wa ne go
z wa łu, do wy pad ku do szło na sku tek po chwy ce nia po ły kurt ki po -
szko do wa ne go, od stro ny we wnętrz nej, gdzie znaj du je się kie szeń.
Spo wo do wa ło to na wi ja nie na wał ko lej nych czę ści odzie ży, w któ -
rą ubra ny był po szko do wa ny, aż do je go po chwy ce nia. Na sku tek
do zna nych ob ra żeń zmarł na miej scu wy pad ku.

Z usta leń ze spo łu po wy pad ko we go oraz po li cji wy ni ka, że nie
by ło bez po śred nich świad ków wy pad ku. W chwi li wy pad ku po -
szko do wa ny był trzeź wy, a je go odzież wierzch nią, po chwy co ną
przez wał sta no wi ły: kurt ka zi mo wa or ta lio no wa, spodnie dre li -
cho we i obu wie gu mo fil ce. Z tre ści „Pro to ko łu oglę dzin i otwar -
cia zwłok”, udo stęp nio ne go przez po li cję wy ni ka, że przy czy ną
zgo nu by ły ob ra że nia czasz ko wo -mó zgo we.

In spek tor pra cy usta lił na stę pu ją ce przy czy ny wy pad ku:
● brak osło ny wa łu prze kaź ni ka mo cy, któ ry prze no sił na pęd

z cią gni ka na wóz ase ni za cyj ny,
● brak wła ści we go nad zo ru ze stro ny kie row ni ka za kła du

nad sta nem sprzę tu tech nicz ne go,
● nie wy po sa że nie po szko do wa ne go w od po wied nią odzież ro -

bo czą,
● nie prze szko le nie po szko do wa ne go, je śli cho dzi o szko le nie

wstęp ne w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre -
sie in struk ta żu ogól ne go i sta no wi sko we go,

● nie za po zna nie po szko do wa ne go z oce ną ry zy ka za wo do we -
go oraz za sa da mi ochro ny przed za gro że nia mi.

W wy ni ku kon tro li in spek tor pra cy skie ro wał do pro ku ra to ra
za wia do mie nie o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa przez
kie row ni ka za kła du. W efek cie prze pro wa dzo ne go śledz twa,
pro ku ra tor skie ro wał prze ciw ko kie row ni ko wi za kła du akt oska -
rże nia do są du.

Piotr No wak
OIP War sza wa

Wydawnictwa PIP
Li sta te go rocz nych po zy cji wy daw ni czych Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy wy dłu ży ła się ostat nio
o trzy ko lej ne pu bli ka cje.

Au tor ką bro szu ry: „Mob bing. In for ma tor dla pra co daw -
cy” jest An na Ku char ska, psy cho log, pra cow nik Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy w Lu bli nie.
Co ozna cza, jak się prze ja wia, jak so bie ra dzić z mob -
bin giem? To py ta nia, na któ re od po wiedź cią gle na strę -
cza trud no ści wie lu pra co daw com. Za rów no pod wzglę -
dem praw nym, jak i spo łecz nym zja wi sko mob bin gu
do star cza licz nych nie jed no znacz no ści i trud no ści in -
ter pre ta cyj nych. Bro szu ra wy cho dzi na prze ciw za py -
ta niom i wąt pli wo ściom pra co daw ców, sku pia się
na prak tycz nej stro nie pro fi lak ty ki mob bin gu oraz ra -
dze nia so bie z nim.

Z te go cy klu, na po cząt ku je sie ni pla nu je my wy da nie dru -
giej po zy cji tej sa mej au tor ki pt. „Mob bing. In for ma tor
dla pra cow ni ka”.
Au to rzy dwóch po zo sta łych pu bli ka cji są pra cow ni ka -
mi CIOP -PIB. W swo ich ma te ria łach wy ko rzy sta li wy ni -
ki wie lo let nie go pro gra mu „Po pra wa bez pie czeń stwa
i wa run ków pra cy” re ali zo wa ne go przez Cen tral ny In -
sty tut Ochro ny Pra cy  - Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy.
An na Łu czak i An drzej Naj miec: „Czyn ni ki psy cho -
spo łecz ne w pra cy kie row ców”. Au to rzy przed sta wia -
ją za gro że nia dla zdro wia i ży cia kie row ców. Szcze gó -
ło wo oma wia ją czyn ni ki psy cho spo łecz ne ma ją ce bez -
po śred ni zwią zek z bez pie czeń stwem pra cy w trans por -
cie dro go wym. Spraw ność kie row cy, zmę cze nie, agre -
sja w ru chu dro go wym, al ko hol, na wet te le fon ko mór -
ko wy – ka żdy z tych czyn ni ków mo że stać się przy czy -
ną wy pad ku. Sta ty sty ki alar mu ją. Co ro ku, na świe cie

do cho dzi do 1,3 mln wy pad ków dro go wych, w któ rych
gi nie po nad 40 tys. osób. W Pol sce, trans -
port dro go wy znaj du je
się na 3. miej scu,
za prze my słem i bu -
d o w  n i c  t w e m ,
pod wzglę dem licz by
śmier tel nych ofiar wy -
pad ków przy pra cy.
Dr Ka ta rzy na Maj -
chrzyc ka: „Środ ki
ochro ny ukła du od -
de cho we go”. Spe cja li -
stycz na bro szu ra, oma -
wia ją ca szcze gó ło wo
sprzęt ochro ny ukła du
od de cho we go, jak rów -
nież obo wiąz ki pra co daw -
cy w za kre sie wy po sa że nia
pra cow ni ków w ta ki sprzęt,
skut ki nie sto so wa nia go,
do bór sprzę tu do za gro żeń,
czas je go użyt ko wa nia, prze -
glą dy tech nicz ne i in ne
aspek ty przed sta wia nej te ma ty ki. Za wie ra przy kła do -
wy for mu larz wspo ma ga ją cy mo ni to ro wa nie obo wiąz -

ków pra co daw cy zwią za nych z za pew nie niem bez -
piecz ne go użyt ko wa nia sprzę tu ochro ny ukła du od de -
cho we go przy dzie lo ne go pra cow ni ko wi. 

Go rą co po le ca my! 

Da nu ta Rut kow ska

Wał bez osłony

to śmierć
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Dla więk szo ści z nas wa ka cje to czas pla no -
wa nia urlo pu, wy po czyn ku, re ge ne ra cji sił.
Na wsi trwa ją wte dy go rącz ko we przy go to -
wa nia do żniw. Mi mo żmud nej i od po wie -
dzial nej pra cy, są w na szym kra ju rol ni cy,
któ rzy rów nież w tym cza sie przy wią zu ją wa -
gę do te go, by oprócz sa tys fak cji i do cho du
ich pra ca by ła bez piecz na, ta kże dla człon -
ków ro dzi ny.

Z my ślą o ta kich lu dziach 10 lat te mu po raz pierw szy ogło -
szo no ogól no pol ski kon kurs, w któ rym rol ni cy mo gli za pre zen -
to wać swo je po my sły na nie tyl ko do cho do wy, ale przede wszyst -
kim bez piecz ny spo sób pro wa dze nia go spo dar stwa. 

Oka zu je się, że idea pro mo wa nia bez piecz nej pra cy spo ty ka
się z za in te re so wa niem rol ni ków, któ rzy – oprócz pre sti żu w swo -
im śro do wi sku – chcą wal czyć o cen ne na gro dy. W bie żą cym ro -
ku, ten naj wa żniej szy w kra ju kon kurs rol ni czy „Bez piecz ne go -
spo dar stwo rol ne”, wszedł wła śnie w de cy du ją cą fa zę. Trwa ją wi -
zy ta cje go spo darstw w po szcze gól nych wo je wódz twach. Bie rze
w nich udział przed sta wi ciel Pań stwo wej In spek cji Pra cy To -
masz Urban z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach,
któ ry wcho dzi w skład Cen tral nej Ko mi sji Kon kur so wej. Jej
człon ko wie prze mie rzy li po nad pięć ty się cy ki lo me trów, do cie -
ra jąc do go spo darstw wy ło nio nych w eta pie wo je wódz kim.

O ska li i za się gu kon kur su, a ta kże ogro mie wy ko na nej pra -
cy świad czą licz by. Pod czas dzie wię ciu lat prze pro wa dzo no w su -
mie po nad 12 ty się cy wi zy ta cji in dy wi du al nych go spo darstw
rol nych. Ka żdą edy cję kon kur su ho no ro wym pa tro na tem obej mo -
wał Pre zy dent RP, a ogól no pol skie me dia czyn nie pro pa go wa ły
idee bez pie czeń stwa i zdro wia w pra cy na wsi. Uro czy ste pod -
su mo wa nia po szcze gól nych eta pów kon kur su z udzia łem władz
sa mo rzą do wych i in nych in sty tu cji współ pra cu ją cych z rol ni ka -
mi spra wia ły, że in for ma cje do ty czą ce isto ty i wa gi pro ble ma ty -
ki, któ rej do ty czy kon kurs, do cie ra ły do sze ro kie go gro na od bior -
ców. Wresz cie – spra wa naj wa żniej sza – przy oka zji eli mi na cji
kon kur so wych wśród rol ni ków mo żna za ob ser wo wać zja wi sko
zwa ne na śla dow nic twem za cho wań. Wzo ru ją się na lau re atach
i bio rą cych udział w kon kur sie, wie lu z nich ta kże zgła sza się
do ko lej nych edy cji tej ry wa li za cji.

Od sa me go po cząt ku Pań stwo wa In spek cja Pra cy włą cza się
w or ga ni za cję te go przed się wzię cia na wszyst kich je go eta pach.
Wy ko nu jąc za da nia pre wen cyj no -pro mo cyj ne wśród rol ni ków
i spo łecz no ści wiej skiej, spe cja li ści in spek cji pra cy wspól nie
z pra cow ni ka mi Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go do -
cie ra ją do go spo darstw wy ró żnia ją cych się wy so ki mi stan dar da -
mi bez pie czeń stwa pra cy i za chę ca ją go spo da rzy do udzia łu
w kon kur sie.

Do te go rocz nej edy cji w ca łym kra ju zgło szo no 982 go spo dar -
stwa, z cze go 146 do tar ło do eta pów wo je wódz kich. Rol ni cy
z 16 naj bez piecz niej szych go spo darstw wal czą o zwy cię stwo
w ju bi le uszo wej X edy cji. Jej wy jąt ko wość po le ga ta kże na tym,
że głów na na gro da – cią gnik mar ki Farm track, mo del 675 DT,
bę dzie miał nie spo ty ka ny w sprzę cie rol ni czym zło ty ko lor i bę -
dzie je dy nym ta kim cią gni kiem w kra ju. Bę dzie to sym bo licz ne
świa dec two, „zło ty me dal”, wska zu ją ce na to, że wła ści ciel cią -
gni ka i zwy cięz ca kon kur su po sia da naj bez piecz niej sze go spo dar -
stwo w Pol sce. Oce na uczest ni ków eta pu ogól no pol skie go już się
roz po czę ła – od wi zy ta cji go spo darstw w wo je wódz twie lu bel -
skim i ślą skim.

Go spo dar stwo Be aty i Pio tra Kon drac kich znaj du je się
w lu bel skiej wsi Gór ne. Zaj mu je po wierzch nię 80 ha, sku pia się
na pro duk cji trzo dy chlew nej. Sta do li czy 50 loch, któ re rocz nie
do star cza ją ok. 1100 tucz ni ków o śred niej mię sno ści 58,5%. Do -
dat ko wym źró dłem do cho dów go spo dar stwa jest upra wa bu ra -
ków cu kro wych na po wierzch ni 8 ha oraz mar chwi ja dal nej
na are ale 5 ha. Po zo sta łą cześć prze zna czo no na upra wę zbóż.
Go spo dar stwo wy ró żnia się po zio mem bez pie czeń stwa – naj czę -
ściej spo ty ka ne za gro że nia są tu pra wi dło wo roz po zna ne, usu nię -
te lub zmi ni ma li zo wa ne. Miej sca nie bez piecz ne są ozna ko wa ne,
a od po wie dzial ne po dej ście do za gad nień bhp wi dać ta kże
w warsz ta cie. Je śli cho dzi o bez pie czeń stwo prze ciw po ża ro we
oraz za pew nie nie w ra zie ko niecz no ści pierw szej po mo cy przed -
le kar skiej, rów nież jest ce lu ją co.

W wo je wódz twie ślą skim Cen tral na Ko mi sja Kon kur so wa wi -
zy to wa ła go spo dar stwo Mag da le ny i Ja ku ba Woj cie chów ze
wsi Grza wa. Je go are ał wy no si 56 ha (23,5 ha wła sne, 32,5 ha
dzie rża wio ne). Struk tu ra upraw w go spo dar stwie: ziem nia ki
– 15 ha, ka pu sta – 2 ha, se ler – 0,5 ha, rze pak – 10 ha, psze ni -
ca ozi ma – 10,5 ha, łą ki i pa stwi ska – 18 ha. Po nad to w go spo -
dar stwie pro wa dzo ny jest pen sjo nat dla ko ni. Obec nie jest
ich 86. Ko nie na le żą do nie miec kiej fun da cji ochro ny zwie rząt
Pro -Ani ma le. Pań stwo Woj cie cho wie, zwy cięz cy eta pu wo je -
wódz kie go, mo gą po chwa lić się wy so kim po zio mem bez pie -
czeń stwa w swo im go spo dar stwie. Od gro dzi li część miesz kal ną
od pro duk cyj nej, wszyst kie cią gni ki i ma szy ny sa mo jezd ne (wó -
zek wi dło wy i kom bajn zbo żo wy) wy po sa żo ne są w ka bi ny
ochron ne, co gwa ran tu je kom fort pra cy i bez pie czeń stwo ope -
ra to ra. W staj niach pod czas prac przy zwie rzę tach nie za cho dzi
ko niecz ność wcho dze nia po mię dzy ko nie (stwo rzo no ko ry ta rze
pa szo we). Co wa żne, po my śla no o bez pie czeń stwie dzie ci. Plac
za baw jest wy dzie lo ny i za bez pie czo ny. Cią gni ki wy po sa żo no
w do dat ko we, ory gi nal ne sie dze nie dla pa sa że rów wraz z pa sa -
mi bez pie czeń stwa, a za my ka na szaf ka na klu cze do po jaz dów,
któ re w da nym mo men cie nie są uży wa ne, jest za my ka na.

Ja kub Choj nic ki
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji GIP 

Fo to. To masz Urban OIP Katowice

Kto 
naj bez piecz niej szym
rol ni kiem?

Osło ny, ozna ko wa nie, ochro ny oso bi ste i in struk cja bez piecz -
ne go użyt ko wa nia – tak po win no być w ka żdym warsz ta cie.

Dy szel przy cze py po sia da sprę ży nę uła twia ją cą sprzę ga nie bez
udzia łu oso by mo gą cej ulec przy gnie ce niu, a sa ma przy cze pa
ma dra bin kę uła twia ją cą scho dze nie i wcho dze nie. 

Pod da sze za bez pie czo ne przed upad kiem z wy so ko ści. Wmu -
ro wa no sta łe za bez pie cze nie dla dra bi ny przy staw nej. Unie -
mo żli wio no wej ście dzie ciom i oso bom po stron nym. Miej sca
nie bez piecz ne ozna ko wa no.
Osło ny na prze kład niach łań cu cho wych są wła snej pro duk cji,
ale świet nie speł nia ją swo ją ro lę.

Na wszel ki wy pa dek…

Ze sta ty styk wy ni ka, że w Pol sce spo śród wszyst -
kich bra nż, to wła śnie w rol nic twie do cho dzi
do naj więk szej licz by wy pad ków przy pra cy. Ta -
kże tych naj cię ższych.



2726 IP 8/2012 8/2012 IP

Pod sta wą te go sys te mu są naj sku tecz niej sze do stęp ne na rzę dzia
tj. szko le nia, mo ni to ro wa nie po zio mu stre su, pro fi lak ty ka zdro wot -
na. Jed nym z naj istot niej szych je go ele men tów jest oce na stre so gen -
no ści na sta no wi skach pra cy, przy go to wy wa na w opar ciu o po głę bio -
ną ana li zę ry zy ka za wo do we go. 

Ele men ty sys te mu i je go funk cje
1. Edu ka cja (ko lor żół ty): zna my ce le i za ło że nia pro jek tu, wie -

my, czym jest stres, ja kie są je go przy czy ny i ne ga tyw ne skut ki. Wie -
dzę tę po sia da ją pra cow ni cy Gru py.

2. Ana li za (ko lor nie bie ski): zna my po ziom na ra że nia na stres
wy stę pu ją cy na po szcze gól nych sta no wi skach. Ba da my po ziom stre -

su u kon kret nych pra cow ni ków. Wie my, jak sa mi pra cow ni cy po strze -
ga ją stres wy stę pu ją cy w ich miej scu pra cy.

3. Pre wen cja (ko lor zie lo ny): mo że my pod jąć dzia ła nia pro fi lak -
tycz ne mi ni ma li zu ją ce wpływ czyn ni ków stre su dzię ki te mu, że ma -
my wie dzę na te mat po zio mu stre su na sta no wi skach pra cy i u za -
trud nio nych tam lu dzi.

4. Re ak cja (ko lor czer wo ny): po dej mu je my okre ślo ne dzia ła nia
ma ją ce na ce lu po moc pra cow ni kom w sy tu acji, gdy czyn ni ki stre -
su wpły wa ją ne ga tyw nie na ich zdro wie.

5. Dia log (ko lor czarny): pro wa dząc roz mo wy i kon sul ta cje, ma -
my z jed nej stro ny mo żli wość po zna nia opi nii i po zy ska nia cen nych

uwag na te mat sys te mu, a z dru giej zy sku je my więk szą pew ność, że
je go cel i zna cze nie bę dą do brze ro zu mia ne.

Po znać stre so gen ność sta no wi ska

Pod sta wo wym ele men tem sys te mu jest oce na czyn ni ków stre so -
gen nych na sta no wi skach pra cy. Wy ko nu je ją oso ba kie ru ją ca ze spo -
łem przy udzia le słu żb bhp lub SIP oraz pra cow ni ków zaj mu ją cych
ana li zo wa ne sta no wi sko, oce nia jąc wy stę po wa nie 33 czyn ni ków
wpły wa ją cych na psy cho fi zycz ne ob cią że nie za trud nio nych na nim
osób. To wbrew po zo rom nie ła twe za da nie, trze ba bo wiem spoj rzeć
na wa run ki pra cy na da nym sta no wi sku obiek tyw nie, nie za le żnie
od te go, kto na nim pra cu je. Do oce ny słu ży for mu larz „Kar ta oce -
ny wa run ków psy cho fi zycz nych wy stę pu ją cych na sta no wi sku pra -
cy”, w któ rym wszyst kie czyn ni ki zo sta ły opi sa ne na trzech po zio -
mach, w dwóch kry te riach:

1. na ra że nie (ma łe/śred nie/du że),
2. czę sto tli wość (spo ra dycz nie/cza sa mi/bar dzo czę sto).

Wy ni kiem oce ny jest ta be la (gru py na ra że nia), w któ rej sta no wi -
ska po dzie lo ne są na pięć grup:

● naj mniej na ra żo ne – pierw sze 20% sta no wisk;
● na ra żo ne, ale po ni żej śred niej – po mię dzy 20% a 40% sta no -

wisk;
● śred nio na ra żo ne – po mię dzy 40% a 60% sta no wisk;
● bar dzo na ra żo ne – po mię dzy 60% a 80% sta no wisk;
● naj bar dziej na ra żo ne – ostat nie 20% sta no wisk.
Po prze pro wa dze niu oce ny, do sta no wisk bar dziej na ra żo nych

na czyn ni ki stre so gen ne zo sta ną sys te mo wo przy pi sa ne do dat ko we
dzia ła nia szko le nio wo -pro fi lak tycz ne.

W ja ki spo sób bę dzie prze pro wa dza na oce na?
Oce na po le ga na ana li zie wy stę po wa nia na badanym sta no wi sku

pra cy 33 czyn ni ków wpły wa ją cych na psy cho fi zycz ne wa run ki pra -
cy. Czyn ni ki te dzie lą się na trzy gru py:

1. czyn ni ki fi zycz ne (zwią za ne ze śro do wi skiem pra cy);
2. czyn ni ki or ga ni za cyj ne (zwią za ne z or ga ni za cją za dań);
3. czyn ni ki psy cho lo gicz ne/za rząd cze (zwią za ne z od po wie dzial -

no ścią).
Ka żda z tych grup czyn ni ków w jed na ko wy spo sób wpły wa na wy -

nik oce ny i przy pi sa nie sta no wi ska do gru py na ra że nia.
Po dział sta no wisk na po szcze gól ne gru py bę dzie miał miej sce we -

dług wzo ru:
WSS=fiz(33%*Wi+33%*Wn+33%*Wcz)+

organ(33%*Wi+33%*Wn+33%*Wcz)+
psych(33%*Wi+33%*Wn+33%*Wcz)

gdzie: WSS – współ czyn nik stre so gen no ści sta no wi ska
Wi – wy stę po wa nie czyn ni ka (tak – 1 / nie – 0)
Wn – na tę że nie czyn ni ka (ma łe – 0,33 / śred nie – 0,66 / du że – 1)
Wcz – czę sto tli wość (spo ra dycz nie – 0,33 / cza sa mi – 0,66 / b.

czę sto – 1)
W prak ty ce po praw ność na rzę dzia bę dzie mo żna zwe ry fi ko wać

za po mo cą ba dań po zio mu stre su u in dy wi du al nych pra cow ni ków
i ich grup. Po zy ska na wie dza bę dzie pod sta wą do uru cho mie nia ko -
lej ne go eta pu pro jek tu, czy li dzia łań pro fi lak tycz nych oraz wspar cia
dla pra cow ni ków z wy so kim po zio mem stre su. Dzię ki sys te mo wi za -
rzą dze nia stre sem, Gru pa EDF chce kształ to wać zdro we i przy ja zne
śro do wi sko pra cy, mi ni ma li zo wać przy czy ny nad mier ne go stre su
oraz wspie rać pra cow ni ków w ra dze niu so bie z je go skut ka mi.

Da riusz Chmie lew ski, kie row nik ds. Bez pie czeń stwa
Krzysz tof Olew nik, kie row nik ds. Re la cji Pra cow ni czych

– Dla cze go EDF Pol ska in te re su je za rzą dza nie stre -
sem?

– Zdro wi i za do wo le ni pra cow ni cy to je den z naj cen niej szych
za so bów fir my, a stres i je go ne ga tyw ne skut ki sta no wią co raz
bar dziej re al ne za gro że nie. Jak ka żdy od po wie dzial ny pra co daw -
ca, chce my dbać o pra cow ni ków, ta kże w tym wy mia rze. Pro blem
jest zło żo ny, po nie waż na stres skła da się nie tyl ko to, cze go pra -
cow nik do świad cza w pra cy, ale ta kże je go pro ble my pry wat ne
– trud na sy tu acja ro dzin na, cho ro ba… Wszyst kie te „stre so ry” na -
kła da ją się na sie bie, naj czę ściej w spo sób ne ga tyw ny. A lu dzie
ró żnie re agu ją na czyn ni ki stre su. Ina czej je zno szą, le piej lub go -
rzej. Dla te go też sta ra li śmy się stwo rzyć sys tem z jed nej stro ny
ze stan da ry zo wa ny, opar ty o mo żli we do zmie rze nia wskaź ni ki,
a z dru giej zaś po zwa la ją cy na in dy wi du al ne po dej ście do lu dzi. 

– Skąd za in te re so wa nie tym te ma tem aku rat te raz?
– Do strze ga my ten pro blem już od pew ne go cza su. W co rocz -

nych ba da niach an kie to wych py ta my pra cow ni ków o ró żne spra -
wy, rów nież o kom fort pra cy. W ubie głym ro ku, ja ko przy czy ny
stre su w pra cy pra cow ni cy wska za li przede wszyst kim du żą
licz bę za dań do wy ko na nia i nie wy star cza ją cy czas na ich re ali -
za cję oraz nie pew ność co do przy szło ści. Zda je my so bie spra wę,
że zmia ny za cho dzą ce w na szych spół kach ma ją wpływ na pra -
cow ni ków, wy wo łu ją nie po kój. Zmie nia my się, aby do pa so wać się
do wy ma gań ryn ku i na szych ak cjo na riu szy, a przez to za pew nić
miej sca pra cy na szym pra cow ni kom. Zmian unik nąć się nie da,
stąd po mysł, a za ra zem i ko niecz ność pro wa dze nia dzia łań, któ -
re po mo gą nam efek tyw ne ra dzić so bie ze stre sem. Na rzę dzia
te mu słu żą ce, po zy ska ne w trak cie szko leń czy tre nin gów, pra -

cow ni cy mo gą wy ko rzy stać w trud nych sy tu acjach ta kże w ży ciu
pry wat nym. 

– Ja kie prio ry te ty ma EDF, je śli cho dzi o pro jekt za rzą -
dza nia stre sem w bie żą cym ro ku?

– Chce my za cząć od edu ka cji, by w ca łej Gru pie wszy scy wie -
dzie li, czym jest stres, co go wy wo łu je, ja kie mo gą być re ak cje
oraz nie po żą da ne skut ki, któ re ze so bą nie sie. Dzię ki współ pra -
cy z ze wnętrz ny mi eks per ta mi, z Pań stwo wą In spek cją Pra cy i In -
sty tu tem Psy cho im mu no lo gii IP SI, roz pocz nie my pro gram szko -
le nio wy na te mat ra dze nia so bie z ne ga tyw ny mi skut ka mi stre -
su. W ma ju roz po czę li śmy pi lo ta żo wą oce nę stre so gen no ści
na sta no wi skach pra cy, któ rą pro wa dzi my obec nie w dwóch spół -
kach. Li czy my, że już je sie nią bę dzie my mo gli ją wdro żyć we
wszyst kich spół kach Gru py. Ze słu żba mi bhp oraz przed sta wi cie -
la mi związ ków za wo do wych pra cu je my nad wy bo rem me to dy
mo ni to ro wa nia po zio mu stre su u pra cow ni ków oraz pod mio tu
ofe ru ją ce go te go ty pu usłu gi, któ re mo gły by kom plek so wo ob jąć
ca łą Gru pę.

Za da nia, ja kie so bie po sta wi li śmy, są am bit ne. Część uda ło się
już zre ali zo wać, jed nak więk szość pra cy jest jesz cze przed na mi.
Jed nym z wy zwań bę dzie prze ko na nie pra cow ni ków, że to pro jekt
war to ścio wy, a je go po wo dze nie spra wi, że wszyst kim bę dzie się
pra co wa ło le piej. Po sta ra my się jed no cze śnie pro mo wać ta ką kul -
tu rę or ga ni za cyj ną, w któ rej nie bę dzie my so bie na wza jem da wać
po wo dów do stre su. 

Roz ma wia ła: An na Świo kło,
st. spe cja li sta ds. Re la cji Pra cow ni czych

Roz mo wa z Grze go rzem J. So ko łow skim, 
dy rek to rem ds. Za so bów Ludz kich EDF Pol ska

Grupa EDF w Polsce jest częścią międzynarodowej firmy energetycznej i jednego z największych na świecie
producentów energii elektrycznej. W Polsce należy do niej 11 spółek energetycznych w ośmiu miastach (Warszawa,
Gdańsk, Toruń, Zielona Góra, Wrocław, Rybnik, Kraków, Tarnobrzeg), w tym siedem spółek produkcyjnych –
elektrowni i elektrociepłowni. Łącznie zatrudnia ponad 3,6 tys. pracowników. Grupa EDF w Polsce stara się zapewnić
swoim pracownikom przyjazne i bezpieczne miejsca pracy, m.in. dzięki odpowiednio dobranemu systemowi
zarządzania stresem.

System zarządzania stresem
Stres jest nie od łącz nym ele men tem pra cy. Kie dy po tra fi my so bie z nim ra dzić i od po wied nio go
roz ła do wy wać, nie za gra ża on ani zdro wiu, ani wy daj no ści w pra cy. Pro blem po ja wia się wte dy,
gdy stres utrzy mu je się przez dłu ższy czas, mo że bo wiem pro wa dzić do utra ty zdro wia psy -
chicz ne go i fi zycz ne go, skut ku jąc ab sen cją i dez or ga ni za cją pra cy. Pra cow ni cy po peł nia ją wię -
cej błę dów, nie są wy star cza ją co efek tyw ni, a co naj gor sze, są skłon ni do igno ro wa nia za sad
bhp, co mo że zwięk szać licz bę wy pad ków w pra cy. Dla te go w Gru pie EDF w Pol sce roz po czę to
pra ce nad wdra ża niem sys te mu za rzą dza nia stre sem, któ ry obej mie wszyst kie spół ki.

Opis systemu:



298/2012 IP28

A mia ło być
pre wen cyj nie
W jed nym z za kła dów na te -
re nie wo je wódz twa L. or ga -
ni zo wa no kon kurs bhp.
Pra cow ni cy słu żby bhp za -
pro po no wa li, aby wszy scy
pra cow ni cy, rów nież ści słe
kie row nic two, zgła sza li zda -
rze nia po ten cjal nie wy pad -
ko we. Oka za ło się to dość
trud ne, gdyż po ziom kul tu ry
bez pie czeń stwa w za kła dzie
był jed nym z wy ższych nie
tyl ko w wo je wódz twie, ale
rów nież w ca łej Grupie,
do któ rej na le ży za kład.

Ka żdy kie row nik wy dzia łu zo stał zo bo -
wią za ny do zgło sze nia w cią gu ro ku dzie się -
ciu zda rzeń po ten cjal nie wy pad ko wych, któ -
re mo gły skut ko wać wy pad kiem. Wy da wa ło
się więc, że już nic szcze gól ne go w tym za -
kła dzie nie mo że się wy da rzyć. W ka żdym
wy dzia le od li cza no spo koj nie dni bez wy -
pad ku, gdy te go rocz ny kon kurs bhp przy -
niósł nie ocze ki wa ny zwrot sy tu acji, któ ry
pew nie wszy scy za pa mię ta ją na dłu go. Dla
czę ści za ło gi sta ło się to na wet po wo dem do
żar tów, na to miast kie row nic two skło ni ło
do za sta no wie nia, jak wy eli mi no wać „sy tu -
acje przy pad ko we” w pro ce sie pra cy z udzia -
łem pra cow ni ka.

Kac per M. pra cu je w Z. po nad 22 la ta,
a od 1998 r. jest mi strzem pro duk cji. Po -
szko do wa ne go Krzysz to fa F. znał od po cząt -
ku, bo na le żał do je go bry ga dy li czą cej
16 osób. 46-let ni Krzysz tof F. jest pra cow ni -
kiem za kła du od 1993 r., czy li od po nad
25 lat. Naj pierw, ja ko ope ra tor ste row ni,
a od 1996 r. na sta no wi sku bry ga dzi sty
– ope ra to ra li nii. Le gi ty mu je się ak tu al nym
orze cze niem le kar skim stwier dza ją cym
brak prze ciw wska zań do wy ko ny wa nej pra -
cy oraz ma wszyst kie wy ma ga ne szko le nia
w za kre sie bhp. Po nad to jest upraw nio ny
do ob słu gi wóz ków jez dnio wych z na pę dem
sil ni ko wym elek trycz nym, spa li no wym i ga -
zo wym. Zo stał za po zna ny z oce ną ry zy ka za -
wo do we go, w któ rej – wśród zi den ty fi ko wa -
nych za gro żeń – wska za no ele men ty wi ru ją -
ce. Dla za gro że nia po chwy ce nia – wplą ta nia
przez wi ru ją ce czę ści ma szyn wy zna czo no
sto pień do pusz czal ne go ry zy ka na po zio -
mie śred nim i okre ślo no dzia ła nia ogra ni cza -
ją ce ry zy ko po le ga ją ce na za pew nie niu

osłon, za bez pie cze niu do stę pu, prze strze ga -
niu in struk cji sta no wi sko wej bhp.

Do za kre su obo wiąz ków Krzysz to fa F.
na le ży nad zór nad pra cą ca łej bry ga dy, któ -
ra zaj mu je się pro duk cją pod sta wo we go
asor ty men tu, od za ła dun ku su row ca po -
przez pro ces pro duk cji, for mo wa nia i pa ko -
wa nia. Krzysz tof F. na co dzień kie ru je ze -
spo łem sied miu osób w wy dzia le for mo wa -
nia i pa ko wa nia oraz do dat ko wo za stę pu je
mi strza pod czas je go nie obec no ści. W skład
je go bry ga dy wcho dzi rów nież dru gi bry ga -
dzi sta, Da riusz P., któ ry za stę pu je bry ga dzi -
stę Krzysz to fa F., gdy ten peł ni obo wiąz ki
nie obec ne go mi strza.

W dniu 29 grud nia ub.r. Krzysz tof F.
pra co wał na pierw szej zmia nie i peł nił ro lę
mi strza, za stę pu jąc Kac pra M., na to miast
bry ga dzi sta Da riusz P. prze szedł ze swo ich
li nii 1-2 na miej sce Krzysz to fa F., któ ry
w ko lej nych dniach 30.12-01.01 wy ko rzy sty -
wał urlop wy po czyn ko wy i dzień do dat ko wo
wol ny od pra cy. Wów czas do pra cy wró cił
Kac per M.

W przed dzień syl we stra ok. godz. 7.40
bry ga dzi sta Da riusz P. za uwa żył pod czas
pro duk cji wi szą cy pa sek w ob sza rze le we -
go tzw. gra nu la to ra obrze ży. Po wia do mił
o tym me cha ni ka -bry ga dzi stę słu żby utrzy -
ma nia ru chu (SUR) Ma ria na D. Ten nie
znał roz mia ru pa sków (ozna ko wa nie ory gi -
nal ne by ło nie czy tel ne), ale przy pusz czał,
że ma ją one po 1650 mm. Wy słał swo ich
pra cow ni ków do ma ga zyn ku, a sam udał się
do roz drab nia cza. Po przy by ciu na miej sce
wy dał bry ga dzi ście po le ce nie, że by za trzy -
mał li nię w ce lu wy mia ny pa sków. Je den
z pa sków był ze rwa ny. Dru gi, bar dzo moc -
no uszko dzo ny, jesz cze pra co wał. Gdy
spraw dził przy po mo cy krót ko fa lów ki, że
pra cow ni cy nie mo gą zna leźć od po wied -
nich pa sków pod jął de cy zję, że prze ło ży je
ze sta rych (nie pra cu ją cych) roz drab nia czy,
któ re znaj du ją się po tej sa mej stro nie li nii
w od le gło ści ok. 3 m. Na stęp nie, po wy łą -
cze niu wy łącz ni kiem ser wi so wym sta re go
roz drab nia cza, przy stą pił z Ta de uszem B.
do wy mia ny pa sków. Zdjął osło nę prze kład -
ni, zde mon to wał dwa pa ski i za ło żył je
na no wym roz drab nia czu. Po za ło że niu pa -
sków i osło ny na ka zał Da riu szo wi P. uru -

cho mie nie pro duk cji. Chwi lę póź niej zna le -
zio no w ma ga zy nie no we, od po wied nie pa -
ski, lecz nie wie dząc, czy otwar cie bram ki
nie spo wo du je za trzy ma nia li nii pro duk cyj -
nej, Ma rian D. za ło żył je po nad bram ką.
Nie mógł po now nie za ło żyć osło ny, bo mię -
dzy po mo stem ro bo czym i bram ką był
za ma ły prze świt. Wie dząc o tym, że urzą -
dze nie jest za bez pie czo ne wy łącz ni kiem
ser wi so wym i nie bę dzie mo gło pra co wać,
po sta no wił za ło żyć tę osło nę póź niej, pod -
czas po sto ju lub prze glą du li nii. Po in for mo -
wał o tym tyl ko bry ga dzi stę Da riu sza P.
Peł nią ce go w tym cza sie obo wiąz ki mi strza
Kac pra M. nie wi dział na ha li, a z po wo du
po śpie chu i na wa łu prac nie za bez pie czył
te go miej sca ta blicz ką „Uwa ga awa ria” lub
„Brak osło ny” i nie po in for mo wał mi strza
o włą cze niu za bez pie cze nia ser wi so we go.
Nie wie dząc o wy mia nie pa sków kli no wych,
mistrz od no to wał w swo im ze szy cie zmia -
no wym tyl ko fakt za trzy ma nia li nii, któ ry
zo stał póź niej rów nież od no to wa ny w ze -
szy cie zmia no wym SUR, lecz z uwzględ -
nie niem fak tycz nej przy czy ny za trzy ma nia
li nii, tj. wy mia ny pa sków kli no wych. W ta -
kim sta nie li nia nr 3 pra co wa ła przez pięć
dni, tj. do dnia 3 stycz nia br.

Kac per M., któ ry peł nił obo wiąz ki mi -
strza w dniach od 30 grud nia do 9 stycz nia
br. nie wie dział o zde mon to wa nej osło nie
prze kład ni roz drab nia cza.

W dniu 3 stycz nia do szło do prze sto ju li -
nii, zwią za ne go z za pla no wa ną wcze śniej
oczyst ką. W ta kiej sy tu acji dy żur ny elek -
tryk za bez pie cza, tzn. wy łą cza ca łą li nię
na po trze by fir my oczyst ko wej i słu żby
utrzy ma nia ru chu. Tak by ło i tym ra zem.
Po wy ko na nej oczy st ce i pra cach SUR -
-u, jesz cze te go sa me go dnia w go dzi nach
po po łu dnio wych, nie ma ją cy wie dzy o włą -
czo nym za bez pie cze niu ser wi so wym sta re -
go roz drab nia cza li nii nr 3 elek tryk zmia no -
wy, od bez pie czył tę li nię, tzn. ścią gnął kłód -
ki z wy łącz ni ków ser wi so wych oraz ta blicz -
ki z urzą dzeń i zgło sił to kie row ni ko wi Słu -
żby Utrzy ma nia Ru chu. Ten z ko lei nie wie -
dział o zdję tej osło nie i nie mógł prze ka zać
ta kiej in for ma cji mi strzo wi Kac pro wi M.,
któ ry do chwi li wy pad ku tj. godz. 0.42 peł -
nił obo wiąz ki mi strza.

W dniu 8 stycz nia Kac per M. i Krzysz tof
F. roz po czę li pra cę na trze ciej zmia nie. Bry -
ga dzi sta prze jął zmia nę po przed niej bry ga -
dzie, od któ rej otrzy mał plan pro duk cji,
a mistrz po szedł na pie cow nię. W trak cie ob -
cho du nie wy da rzy ło się nic szcze gól ne go.
Ok. godz. 23.00 wró cił na mi strzów kę, któ -
rej już nie opusz czał. Bry ga da Krzysz to fa F.
do koń czy ła pro duk cję da ne go asor ty men tu
i prze sta wi ła li nię na in ny pro dukt. Bry ga dzi -
sta oso bi ście nad zo ro wał te pra ce. Wów -
czas za uwa żył, że przy roz drab nia czu bra ku -
je osło ny, o czym po in for mo wał mi strza.

Pod ko niec po przed nie go ro ku mistrz
otrzy mał ma ila od prze ło żo ne go w spra -
wie pro gra mu bez pie czeń stwa w za kła -
dzie. Miał je mu zgło sić dzie sięć zda -
rzeń po ten cjal nie wy pad ko wych, z cze -
go dzie więć już zro bił. Do peł nej licz by
bra ko wa ło więc jed ne go zda rze nia.

Po zgło sze niu mi strzo wi bra ku osło ny ra -
zem po szli obej rzeć to miej sce. Bry ga dzi sta
wszedł w re jon na pę du roz drab nia cza obrze -
ży, któ ry był za bez pie czo ny ogro dze niem
z siat ki dru cia nej w ra mie do wy so ko ści
ca. 1,65 m z bram ką za my ka ną klam ką i do -
dat ko wo blo ka dą elek trycz ną. Do pie ro od -

blo ko wa nie tych za bez pie czeń umo żli wia ło
otwar cie bram ki, któ ra na stęp nie roz łą cza -
ła ca łą li nię pro duk cyj ną. 

Li nia pra cowała ca ły czas, ale wspo mnia -
na pi ła tyl ko w ra zie awa rii tzw. pił ter mi na -
to rów, zlo ka li zo wa nych przed pi łą trój kąt ną
lub pod czas pro duk cji nie ty po wych asor ty -
men tów, tzn. po ni żej i po wy żej 2 m sze ro ko -
ści. Krzysz tof F. stał przo dem do mi strza,
gdy po ka zy wał mu, że pa ski na pę do we po -
nad bram ką nie są za bez pie czo ne osło ną.
Na je go py ta nie, o któ re do kład nie miej sce
cho dzi, bry ga dzi sta wska zał je po now nie rę -
ką. W tym mo men cie po czuł szarp nię cie
i ból. Po za ło że niu opa trun ku mistrz po le cił,
aby pra cow ni cy za wieź li bry ga dzi stę do szpi -
ta la, co by ło nie zgod ne z obo wią zu ją cą w za -
kła dzie pro ce du rą po stę po wa nia po wy pad -
ko we go. Do tar cie tam za ję ło im po nad pół
go dzi ny. Ko lej ne pół trwa ło przy ję cie
i udzie le nie pierw szej po mo cy. Le karz dy -
żur ny stwier dził otwar te zła ma nie pal ców
ser decz ne go i środ ko we go. Pa lec wska zu ją -
cy mu sia no am pu to wać.

Na stęp ne go dnia spe cja li sta ds. bhp i p.
poż zo stał po in for mo wa ny o wy pad ku
i po prze pro wa dza nej roz mo wie z po szko do -

wa nym oraz uzy ska niu nie zbęd nych in for -
ma cji wsz czął po stę po wa nie po wy pad ko we,
jak przy wy pad ku cię żkim. Po szko do wa ny
prze by wał na zwol nie niu le kar skim 45 dni.
W pro to ko le po wy pad ko wym w po zy cji do ty -
czą cej stwier dze nia wy łącz nej przy czy ny wy -
pad ku po stro nie pra cow ni ka, spo wo do wa -
ne go przez nie go umyśl nie lub wsku tek ra -
żą ce go nie dbal stwa wy mie nio no art. 211 
K.p. pkt 1,2,3 oraz art. 212 K.p. W uza sad -
nie niu nie wska za no jed nak do wo dów wy -
łącz nej wi ny.

Prze pro wa dzo ne przez in spek to ra pra cy
po stę po wa nie wy ka za ło, że brak osło ny nie
był spo wo do wa ny zdję ciem jej przez po szko -
do wa ne go. W związ ku z tym in spek tor pra -
cy za sto so wał sank cje kar ne w sto sun ku
do dwóch kie row ni ków od po wie dzial nych
za eg ze kwo wa nie prze pi sów i za sad bhp
od pod le głych im pra cow ni ków i wy stą pił
m.in. o po now ne usta le nie oko licz no ści
i przy czyn wy pad ku z uwa gi na za war te
w pro to ko le usta le nia na ru sza ją ce upraw nie -
nia pra cow ni ka i nie pra wi dło we wnio ski pro -
fi lak tycz ne.

Roman Burghardt
OIP Zielona Góra

W świe tle opi sa nych oko licz no ści przy czy ny wy pad ku uło ży ły
się w na stę pu ją cy sce na riusz zda rzeń:

FAK TY/PRZYC ZY NY (sce na riusz zda rzeń):

1. Uraz – zła ma nie otwar te trze cie go i czwar te go pal ca oraz am pu ta -
cja pal ca dru gie go le wej dło ni.

2. Po chwy ce nie pal ców le wej dło ni przez prze kład nię pa so wą na pę du
gra nu la to ra.

3. Mistrz po le ca dwóm pra cow ni kom za wieźć po szko do wa ne go
do szpi ta la – nie po wia da mia po go to wia ra tun ko we go.

4. Brak osło ny – me cha nik SUR zde mon to wał ją 11 dni wcze śniej.
5. Po szko do wa ny od ru cho wo wska zu je le wą dło nią nie za bez pie czo ne

miej sce.
6. Pa da py ta nie mi strza „O któ re miej sce Ci do kład nie cho dzi?”.
7. Po szko do wa ny wska zu je mi strzo wi do kon kur su sy tu ację po ten cjal -

nie wy pad ko wą.
8. Me cha nik nie ozna ko wu je miej sca nie bez piecz ne go ta blicz ką „Uwa -

ga awa ria”.
9. Me cha nik in for mu je o bra ku osło ny tyl ko bry ga dzi stę.
10. Mistrz od no to wał w swo im ze szy cie zmia no wym tyl ko fakt za trzy -

ma nia li nii.

11. SUR nie po in for mo wał mi strza o włą cze niu za bez pie cze nia ser -
wi so we go.

12. Me cha nik SUR na ka zu je bry ga dzi ście uru cho mić pro duk cję bez
pa sków kli no wych i osło ny na prze kład ni pa so wej na pę du są sied nie go
gra nu la to ra li nii 3 – po sta na wia za ło żyć tę osło nę póź niej.

13. Za ło że nie pa sków po nad bram ką bez wy łą cze nia li nii 3.
14. Po śpiech me cha ni ka SUR spo wo do wa ny na wa łem pra cy.
15. Od na le zie nie w ma ga zy nie od po wied nich pa sków kli no wych.
16. Po bra nie pa sków kli no wych z prze kład ni pa so wej na pę du gra nu -

la to ra li nii 3 – pod ję cie przez me cha ni ka de cy zji, że prze ło ży ta kie ze sta -
rych.

17. Po bra nie z ma ga zy nu pa sków kli no wych o zbyt du żych roz mia rach.
18. Po le ce nie me cha ni ka SUR o za trzy ma niu li nii przez bry ga dzi stę. 
19. Zgło sze nie do SUR przez bry ga dzi stę Da riusz P. awa rii na pę du

gra nu la to ra le we go.
20. Roz mo wa bry ga dzi sty z mi strzem – zo bo wią za nie do wska za nia

dzie sią tej sy tu acji po ten cjal nie wy pad ko wej.
21. Nie wy star cza ją ca zna jo mość nad zo ro wa ne go przez bry ga dzi stów

ob sza ru (p.o. mi strza, me cha ni ka i mi strza).
22. Ma il kie row ni ka o bra ku dzie sią tej sy tu acji po ten cjal nie wy pad -

ko wej do pro gra mu pre wen cyj ne go – mistrz otrzy mał ma ila od swo je go
prze ło żo ne go.
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Za dzia ła ło by, bo wiem urzą dze nie chwy -
ta ko we wy ha mo wu jąc ru cho mą plat for mę
ro bo czą (ra mę ka bi ny z pod ło gą tj. czę ścio -
wo zde mon to wa ną ka bi nę dźwi gu oso bo -
we go).

Pra ce zwią za ne z de mon ta żem dźwi gu
oso bo we go wy ko ny wa ne by ły przez po szko -
do wa ne go bez na le ży te go, sta łe go, bez po -
śred nie go nad zo ru, cho ciaż są one za li cza -
ne do ka te go rii prac szcze gól nie nie bez -
piecz nych, w nie bez piecz nych prze strze -
niach za mknię tych. Przed roz po czę ciem
tych prac nie spraw dzo no, czy przy go to -
wa nia or ga ni za cyj ne i tech nicz ne za pew -
nia ją bez pie czeń stwo pra cow ni kom wy ko -
nu ją cym pra cę. 

Jed ną z przy czyn wy pad ku, stwier dzo -
ną przez in spek to ra pra cy, by ła też zbyt ma -
ła ob sa da ze spo łu pra cow ni ków (bry ga dy)
do wy ko na nia de mon ta żu dźwi gu oso bo we -
go. W dwu oso bo wym skła dzie ze spół pra -
cow ni ków nie był w sta nie wy ko nać tej pra -
cy zgod nie z in struk cją tech no lo gicz ną, 
np. nie by ło mo żli we za pew nie nie oso by
ase ku ru ją cej, pod czas prze by wa nia obu
człon ków ze spo łu w pod szy biu, cze go wy -
ma ga ła tech no lo gia de mon ta żu dźwi gu.

Pra ce te wy ko ny wa no bez pi sem ne go po -
le ce nia na wy ko na nie pra cy szcze gól nie
nie bez piecz nej w prze strze niach za mknię -
tych oraz bez in struk ta żu przed roz po czę -
ciem te go ty pu prac.

W opi nii in spek to ra pra cy do wy pad ku
przy czy ni ły się rów nież dzia ła nia pod ję te
przez sa me go po szko do wa ne go, a po le ga -
ją ce na uwol nie niu prze ciw wa gi z za wie -
sia li no we go bez za bez pie cze nia ru cho mej
plat for my ro bo czej (czę ścio wo zde mon to -

wa nej, ob cią żo nej ka bi ny) przed sa mo czyn -
nym upad kiem na ni ższy po ziom. Ta kże
brak wy star cza ją ce go do świad cze nia bry -
ga dzi sty, a więc oso by kie ru ją cej pra cow -
ni ka mi wy ko nu ją cy mi pra ce de mon ta żo we

dźwi gów oso bo wych (dru gi mon taż w tym
skła dzie bry ga dy i w cha rak te rze bry ga dzi -
sty), miał wpływ na zda rze nie i śmierć pra -
cow ni ka, któ ry rów nież nie miał wy star cza -
ją cej wie dzy i do świad cze nia w za kre sie
prac de mon ta żo wych dźwi gów oso bo wych
(pią ty mon taż).

Na ka zy i wnio sek do są du

In spek tor pra cy na ka zał do sto so wa nie
wy ka zu prac szcze gól nie nie bez piecz nych
do sta nu zgod ne go z rze czy wi stym za kre -
sem prac pro wa dzo nych przez za kład
oraz opra co wa nie pro ce dur do ty czą cych
bez piecz ne go przy go to wy wa nia i pro wa dze -
nia ta kich prac w szcze gól no ści w prze -
strze niach za mknię tych.

W związ ku ze stwier dzo ny mi wy kro cze -
nia mi wo bec pra co daw cy skie ro wa no
wnio sek do są du.

Na mar gi ne sie tej spra wy war to za uwa -
żyć, że do mon ta żu i de mon ta żu dźwi gów
oso bo wych nie są wy ma ga ne – w od ró żnie -
niu od ob słu gi i kon ser wa cji – upraw nie -
nia wy da ne na pod sta wie roz po rzą dze nia
Mi ni stra Go spo dar ki z 18 lip ca 2001 r.
w spra wie try bu spraw dza nia kwa li fi ka cji
wy ma ga nych przy ob słu dze i kon ser wa cji
urzą dzeń tech nicz nych (Dz. U. Nr 79,
poz. 849 ze zmia na mi z 2003 r. Nr 50,
poz. 426). 

Wik tor Ko wal czyk
OIP Łódź

Śmier tel ny zjazd win dy
Dokończenie ze strony 32.

Miej sce zda rze nia na po zio mie piw ni cy, po ak cji ra tow ni czej.

Pod ło ga plat for my ro bo czej zde mon to wa nej ka bi ny.

Tra ge dia pod czas roz biór ki
Na prze ło mie kwiet nia i ma ja br. in spek tor
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Opo lu prze -
pro wa dził kon tro lę firmy zaj mu ją ce j się prze -
bu do wą bu dyn ku by łe go szpi ta la w Klucz -
bor ku. Do szło tam do śmier tel ne go wy pad ku
przy pra cy.

Po szko do wa ny wy ko ny wał pra ce po le ga ją ce na roz biór ce be to no -
we go ele men tu o wy mia rach ok. 3 m na 1,5 m. i gru bo ści ok. 30 cm
znaj du ją ce go się nad daw nym bal ko nem dla pa cjen tów. Uży wał na rzę -
dzi ręcz nych, sto jąc rów no cze śnie na wy bu rza nym ele men cie. Miał ak -
tu al ne ba da nia le kar skie do pusz cza ją ce do pra cy na wy so ko ści.

W wy ni ku drgań spo wo do wa nych uży wa niem mło tów uda ro wych
oraz z uwa gi na zły stan bu dyn ku do szło do ode rwa nia kru szo ne go
ele men tu wraz z wień cem, na któ rym znaj do wał się po szko do wa ny.
Po utra cie pod par cia upadł na po sadz kę daw ne go ta ra su, na to miast
be to no wy ele ment po od bi ciu od ścia ny zo stał wy rwa ny ze zbro je -
niem i spadł na po szko do wa ne go z prze su nię ciem o 180o. Wi docz -
na na zdję ciu gó ra ele men tu by ła przed upad kiem su fi tem wy bu rza -
ne go frag men tu bu dyn ku. Po mi mo na tych mia sto wej po mo cy pra -
cow nik zmarł.

Usta le nia in spek to ra

Zgod nie z pro to ko łem in spek to ra pra cy po śred ni mi przy czy na mi
wy pad ku by ły: 

● wy ni ka ją ce z roz wią zań tech nicz nych: nie peł ne zbro je nie pły -
ty oraz nie peł na do ku men ta cja pro jek to wa (ża den ele ment żel be to -
wy nie był opi sa ny); 

● wy ni ka ją ce z roz wią zań or ga ni za cyj nych: to le ro wa nie przez
nad zór złej or ga ni za cji pra cy, brak osłon zbio ro wych, nie wła ści wa or -
ga ni za cja prac roz biór ko wych, nie do sta tecz ny nad zór nad pra ca mi
szcze gól nie nie bez piecz ny mi, nie uży wa nie przez pra cow ni ków środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej; 

● spo wo do wa ne czyn ni kiem ludz kim: brak zna jo mo ści za gro że -
nia przez po szko do wa ne go.

W związ ku z kon tro lą in spek tor pra cy wy dał pra co daw cy osiem de -
cy zji ust nych, wstrzy mu jąc pra cę nie bez piecz nych urzą dzeń tech -
nicz nych sto so wa nych na bu do wie, a ta kże wy sto so wał wy stą pie nie
z trze ma wnio ska mi po kon trol ny mi. Po nad to uka rał pra co daw cę oraz
kie row ni ka bu do wy man da ta mi kar ny mi w łącz nej wy so ko ści 2600 zł.
i zło żył za wia do mie nie do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Klucz bor ku
w związ ku z po dej rze niem po peł nie nia prze stęp stwa przez kie row ni -
ka bu do wy z art. 220 § 1 Ko dek su kar ne go. 

Pa weł Ku char czyk 
OIP Opo le

Na gó rze ode rwa na pa pa izo la cyj na, po kru szo ny ko min znaj du ją cy się na ode rwa nym wień cu oraz miej sce
upad ku be to no we go ele men tu.



W dniu wy pad ku dwie bry ga dy wy ko ny wa ły re mont po le ga -
ją cy na wy mia nie dźwi gów oso bo wych w dwóch są sia du ją cych
blo kach miesz kal nych. W pierwszym z nich je den z bry ga dzi stów
wje chał win dą na 10 pię tro i prze szedł łącz ni kiem do ma szy now -
ni re mon to wa ne go dźwi gu. W tym cza sie po szko do wa ny po zo -

stał przed drzwia mi dźwi gu oso bo we go na par te rze. Gdy bry -
ga dzi sta za czął za kła dać pierw szy za cisk li no wy na ko ło cier ne
(zdą żył je dy nie do krę cić na kręt ki na śru bach za ci sku ręcz nie,
nie zdą żył skrę cić ich klu czem) li ny za czę ły na gle śli zgać się na ko -
le, a ka bi na roz po czę ła zjazd w dół. Bry ga dzi sta usły szał ha łas,
po czym zbiegł na dół. Na klat ce scho do wej zo ba czył otwar te

drzwi dźwi gu i ka bi nę po ni żej. Zo ba czył też rę kę wy sta ją cą spod
ka bi ny i roz rzu co ne kloc ki prze ciw wa gi dźwi gu. Bę dąc w szo -
ku, we zwał te le fo nicz nie pra cow ni ków dru giej bry ga dy, a po ich
przy by ciu od da lił się do po miesz cze nia go spo dar cze go, gdzie od -
na la zła go póź niej po li cja. Bry ga dzi sta eki py re mon tu ją cej dru -
gi dźwig za wia do mił o zda rze niu po li cję, po go to wie i straż po -
żar ną.

W związ ku z za gro że niem prze miesz cze nia się ka bi ny dźwi -
gu, kie ru ją cy ak cją ra tow ni czą z ra mie nia Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej pod jął de cy zję o wy do by ciu po szko do wa ne go po przez wy -
ko na nie otwo ru w ścia nie szy bu win dy na po zio mie piw ni cy.
Po do tar ciu do po szko do wa ne go ze spół ra tow nic twa me dycz ne -
go stwier dził zgon pra cow ni ka.

Wszyst kie na stęp ne czyn no ści pro wa dzo ne przez ró żne or -
ga ny, z oglę dzi na mi włącz nie, mia ły miej sce przy zmie nio nych
wa run kach w pod szy biu, zwią za nych z pro wa dze niem ak cji ra -
tow ni czej.

Pier wot ne bez po śred nie i in ne

In spek tor pra cy usta lił przy czy ny śmier tel ne go wy pad ku
przy pra cy. Wska zał, że uwol nie nie dol nej czę ści mie cza od ob -
cią żni ków prze ciw wa gi dźwi gu oso bo we go by ło pier wot ną
przy czy ną tech nicz ną zda rze nia. Do pro wa dzi ło to do utra ty sprzę -
że nia cier ne go li ny no śnej plat for my ro bo czej (czę ścio wo zde -
mon to wa nej ka bi ny dźwi gu) z ko łem cier nym przy nie peł nym

za blo ko wa niu lin na ko le cier nym z uży ciem nie do krę co ne go trzy -
ma cza (na kręt ki śrub ścią ga ją cych za ci sku zo sta ły do krę co ne
je dy nie rę ką a nie klu czem). Efek tem był upa dek z wy so ko ści
plat for my ro bo czej do pod szy bia, a zwol nio nych ob cią żni ków prze -
ciw wa gi na pod ło że pod szy bia.

In spek tor pra cy uznał, że bez po śred nią przy czy ną wy pad ku
był brak lin ki ogra nicz ni ka pręd ko ści ka bi ny dźwi gu. Gdy by lin -
ki tej nie zde mon to wa no przed roz po czę ciem prac, to z naj wy -
ższym praw do po do bień stwem do zda rze nia by nie do szło na wet
po zwol nie niu prze ciw wa gi, jak to mia ło miej sce.

Śmier tel ny zjazd win dy
Pod czas de mon ta żu dźwi gu oso bo we go w klat ce scho do wej dwu na sto kon dy gna cyj ne go blo -
ku miesz kal ne go w Ło dzi do szło do wy pad ku, w wy ni ku któ re go śmierć na miej scu po niósł
pra cow nik jed nej z łódz kich firm re mon to wo -bu dow la nych. W chwi li zda rze nia prze by wał
w pod szy biu, naj ni ższej czę ści szy bu dźwi gu oso bo we go, na po zio mie 1 – tj. piw ni cy, na któ -
rą spa dła czę ścio wo zde mon to wa na ka bi na dźwi gu, tzw. ru cho ma plat for ma ro bo cza.

Dokończenie na stronie 30.

Szyb dźwigu przeznaczonego do de mon ta żu. Dźwig li no wy
z na pę dem elek trycz nym pro duk cji pol skiej, wy pro du ko wa ny
w ro ku 1975. W chwi li de mon ta żu po sia dał ak tu al ną de cy zję
UDT do pusz cza ją cą go do eks plo ata cji. Bie żą cą kon ser wa cją
urzą dze nia zaj mo wa ła się fir ma spe cja li stycz na. W miej sce te -
go dźwi gu miał być za mon to wa ny fa brycz nie no wy dźwig oso -
bo wy, ozna ko wa ny zna kiem CE.


